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Muncitorii își iau angajamentul 
se urmeze pilda decoraților

din 
alt >ra.

in la/.t tli di m ,impinviv, 
.111(1 l'i 1:1 iile de prolllli ije

< .Ițln.lllrl. (I,.\ UI <l pil'ill: .1 
pentru (I, \ ohmi i (or,< lor 
’>iodiii tji »• ,.| ..or <■;.! ji. c ■ 
] lo:il.ire;i c ip t.i i ta (I,•% i <■ 
mai meschina mai amai ,iii .i 
pentru piui, t iriaf.

N( xigiiianț.t în ziua <1 ■
mâine pu'.ie stăpânire p
oamenii cari trac- ia . 
slâ soi ielate și lupt i pi .tru 
traiul zilnic prime t • un , 
i n te r ascuțit.

OaiiK nii mu u ii <|in ț.u J ■
■ apitaliste nu \ ad i i mum a 
pe care o (lepim ni< io atra 
•.ie, o lai <].■ multe ori sub 

• oicnințaia a < mecrt lor i 
baionetelor sau iagrozi i d"
■ per irul loaniei și al niiz 
i'iei < are i amenință.

Legea forței domină ac 
tii societate ca dea.'tfeJ 

toate societățile bazate pe 
exploatare și deaceon ia 
ele există doua feluri de oa
meni: cei cari trăesc 
munca și sudoarea 
cei puțini; Cc-i jefuiți de tru
da lor, cei ni ilți.

Cucerirea puterii politice 
de către inassele âargi, ale 
poporului, având in frunte 

•?:lasa muncitoare și partidul 
ci de avantgarda, au pr ie- 
jmt schimbări fundamcnt ile 
și in atitudinea oamenilor fa 
ța de muncă, prile.j'.iesc 
schimbări și in atitudinea lor 
unul față de celălalt.

Mai ales când masse’.' po- 
țrularc smu'g pas ctr pas 
burgheziei pozițiile economi
ce, pentru a coasol da put - 
rea politica cucerită, schim
barea deiine evidentă.

,,Astfel de exemple >pu 
ne tov. Gh- GheOighiu lâej 
secretar general al p. 1\[. R. 
ți prim vice președinte al 
Consiliului de Miniștri m ra- 
țxjrtul general făcut li con
gresul Partidului Mun ito - 
resc Român clia -i 23 Le 
bruarie 1948 ci apelul 
muncitorilor din Lupeni ș, 
ecoul stârnit de el printre 
muncitorii din indii tria cai- 
boniferă, ca întrecerea între 
o serie de întreprinderi'meta

cu

i-a fost r.isplă lipi ['rin câ figjrea Drapelului Pic

3nmainarea Jra'pelasBMa prcalucț 

câUrim'î mintere Jîm JVuumțaâ Apuscn

, a avut Ioc la Criscior, un mare 
prilejul înmânării Drapelului Producției irineii or din 

câ.tii’ato ii Întrece rilor patriotice in producție, orga- 
Huneuoa a-Deva, de 1 Ma .

la acest meetlng in aîara de num itorii, te'.inicienii 
ale Soc. ,,Mica-Brad’J. tov. Mujic 
membru supleant în C.C. al P.M.Rț.jMinere

Duduia, Andrei, se retard) Jud. P.M.R. Hu 
pie ed. Cons. Suidi'al Hunedoara - Deva,* 
Miner ( IJnil Cris.ior, C i-tean se retarul 
; recii ni și reprezentanți ai dire țiunii So

li Pi O.-
ocazie tov. Mujic Miliai, Duduia 

\daniovici,. Cristean și al ii, e i le: ț ind mrn a

ti. iț'ând
<’e au
Jianul

Depășirea extracției de aur 
ar fi io .1 și mai mare dacă 

’ s’ar fi lucrat numai ne (i’oa

In ziua (le 30 Aprilie a. c
meeting, cu
Munții Apuseni,
zatc de Consiliul Sin i al Județean

Au parii i at,
și inginerii e'p calărilor aurifere
Miliai, pre.ed. Ini1 n.’i 
si deputat de Hune.loa a, 
ncdoara-Deva, X'inor Ște'an 
Adamoiici , pre ed. Sin.l. 
organ za ei P.M.R. Cris io , 
cietaț i in fruir-e cu tor. im

Au luat cuvâniul iu a.cadă
An.lie , Miilor Ș-.., 
și cfonurih de, u e de mine ii din Munții Apuseni, pentru mărirea | ro 
duciie-, muncă care 
ducției.

In clișeele noastre î de sus în jos i tov. lag, Plso, Admovlîl fi Cristian vorbind minHlnrlGr si tehnicienilor. La dreapta delegația 
drapelul producției, «vând ta mljhcul său corducâtorll muncitorimii din Muc ții Apuseni.

Ț 4. -Z

njigu i-, . 11 it vi,i I 11
1 ■ dar i 11 ,n o 1 nai pr 
ah’ mici noui atit.idi 
de mun- .1 ’

și m.ii d. pai le .
. 'finei etul și in ( 

1 I M ne .1 mălai 1 
aral.'i ■ i I p • ș.inLcie’< 
mun. a ' olu,-|t m un exeinp'u 
a) unei aslb-1 <1 ■ alitudim 
fața de mun <>' •

Și d<■ alun i noui I ipm mi 
\eirl sa i iitiliimic (m ini-le 
toi < di- 1 >bi oigli 11 -I •( j.

Lxemphf cel mai mm ia 
m i-.isla direcție ni I ol'er.i m’ 
nu nar '< 1 ' iiiHe cri m;.,1.1 e 
in 1 instea lui 1 Mai 1 > 148 
de umili ilm 'i, țar.mii muib 1 
lori, ti 1 hnieienii și inleh■ t ’.i 
hi patriei noistie s.ib iiM , 
marea Partidului Mum ro 
imsc Rom.în. forța (omliu i 
totiii? a pop icului noîirii

Muncile \ oîu.it ne au L..i 
dcasemeiii un caracter de 
masbe ele 1 iiprin. ând c da 
icni de toate vârstele Ș' a 
tegoriile.

Dar nu numai atât. In s a 
tul (lemocratic popular d s- 
pare pe zi ce trece trie a zi

B. SOMEȘFELEftNU

tov Tmhari Georgeseu
pi Scara dîn ajunul zilei de 11 

al l'.M.R , i-i iu nistru aii

(Continuare Ia pag. IV-aj

în corpul ziarului
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• 91% dîrt 
planul general 
de însămânțări 
a fost realizat
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Ultimele evenimente din 
țară și străinătate
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flm muncit, om luptat 
și am inc put să culegem roadele

De munca și de lupta noastră, 
a tuturor, depinde să putem cu
lege in anul și în anii ce vin, roa
de din ce in ce mai însemnate

a spus în cuvântarea sa de 1 Mai
Mai, tov, leoliari o

Afacerilor Interne, s'.i .i.'huI 
-pttn'iul Intre 1 tc’c

edor c iiiinicC'C.
l;c ni

secretar
porului roniân prin posturi c noastre de radio

]rt numele Co.ni.ctuliii Ce trai al 
Partidului Mun Horesc Român, fc i- 
cit pe toți oamenii muu ii cin Ro 
mânia cu prilejul , i ei de ) Mai, 
ziua sol dari a ii u cr iațio ale a ce. 
lor ce muncesc.

Vă felicit, to ară i, pentru isbâu- 
zile obținute hiti’nn an de in <ncA 
neobosită și de lu| ti nc irdată îm
potriva rea țiunii interne și e t- rne, 
pentru instaurarea și apei pe tiu 
desvoltarca regimului de democra
ție populara, pentru ridicarea uf

velit'ui vr lr:i al 
Numai

Tov. TFOHARI GEORGESCU
s’au schimbat in țara noașirJ V 
cuni un an luptam încă din ^reu 
împotriva li| Suri’or . i su crințcl<>r 
produse de se ct i i agravate dv 
sabotajul capita’i .tiyor i .4 r<rf 
țiunii bu gi e/o- : o îeit>ii din a a- 
ra și d n imiti u. gu c nulii!.

(Con:inuare în f.iy;. UI .<)

Cum au reușit minerii din Certej- 
Săcărâmb să realizeze

și să depășească programul fixat de 
Ministerul Industriei si Comerțului» »

|n ciuntea primului 1 Mai în 
la întrecerile |atio’i-.c iu 
deja Ctrlej-Să ăiâmb, nu 
mat de M.I.C, ti U <ă I

Urarea de I Mai 
a Sindicatelor Sovietice 
către oamenii muncii 

din România
Către

1 ’onm nil ( c utrul al ( 
ci n România

•, ii

Stil

S<>
< aldură

IR; .,i a, 1 M
( "ii-iliul < entr.il al 

di< ațelor din I mitinca 
i i< tu a ii licit.i < i>
oamenii mumii din Rom.* 
nia, cu prilejul zilei ini 
naționale a i efor ce mun - 
cesc, i Mai.

Idani șindi ațelor din ]< . 
mânia notii «-urcese in 
struirea Republicii pupul mc 

România.
In ziua <|< i \[,i, .

nii miiiK ii de | i ,ti< g gh .t 
Inii pâmânti - i'i intăv'.'’' 
rândurile in h-pti pen'~ 
pa< e durabila- in lumea i . 
• leagă _p, ntru hberrat' ; 
democrație.

Trăiască unitatea miș< ăim 
sindical' mondiale!

Ai. TARASt A
Scxrcfar al Co.’silîujui Cviilril 

al S n.'i dtdor lin ( R.S.S.

Republica Populari Ro i âna, | ar 
producție, muncitorii in minele 

numai că au reușit să realizeze pio- 
depășească cu 9,25 la suta

ne, dar in această lima s'a 
literal mu]t în steri), pen - 
tru noi deschideri, depășire i 
totala a extracției de mine 
ren și steril fiind de 2q l.r 
suta.

In cinstea zilei de I 
Mai noi punem în func
țiune o locomotivă 
scoasă la reformă

Pentru a cunoaște f.-'.ul
1 um muncitorii acest< r mim. 
aii icușit >a obțină acesA- 
rezultate, nc-.nn deplasat m 
.mj'io.ui lor.

La alei'erele mecanice, i > 
v.nașul Xelcgi Xfjron și X, 
lig.i Sabin, lucrează d;- ,.o. 
la pum rcn in fum țiime a

M. Miliai!

(Continuare în paj. III a)
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Scol»’»» cfei*Vu**al« depene tura !»<»» 
iSKo Tnvâtnânfâralcr la 1 A%aî 

Plasa Orăstie si alte 10 comitete nospotMi
Răspunzând apelului fac a 

<le comandamentul de însă 
mânțări județean, apel prin 
care se arăta necesitatea în- 
tețirij campaniei de Însămân
țați, plugariinc.i hunedorea- 
nâ a pornit cu însuflețire ța 
intensificarea Jnsămânț iri’o: 
luându și angajamentul d< 
a îndeplini și dapă-.i până 
la 1 Mai, planul insamânțai 
lor fixat pentru județul n<> - 
stru.

Prin organizarea jutrcceri 
lor între plase și între comit 
ne, mărindu-și simțitor efor 
turile, țărănimea sprijinita 
îrre comitetele gospodărești, 
organele technicc și admi
nistrații e, de echipele v-tki; 
tare ale muncitorilor și » n 
prețiosul ajutor al gavern’t 
lui. prin aprovizionarea 
cu semințele necesare, ere 
dite agricole, a reu.il >ă 
înfrângă o serie de greutâp. 
îndeplinindu-și la timp și in 
întregime angajamentul luai.

Rezultatele îmbucurătoare 
pe care le-a dat aceăstă ac
țiune de îndrumare și mo
bilizare a tuturor forțelor pr > 
ductive pentru realizarea 
campaniei de însămânțați 
sunt oglindite de succese ob 
ținute pe frontul însămâațe.- 
rilor din județul nostru.

Plasa Orăștie a îndep’-iu't 
și depășit planul însămânța 
iilor încă înainte de i Mai 
Deasemenea, o serie de c »■ 
nume s’au evidențiat în cad

Ce munci trebuesc
făcute pe ogoare

Plugarii trebue să econo.ntseasca 
fiecare zi de lucru, făcându-și din 
timp muncile necesare pentru îmbu 
nătâțirea și desvolfarea recoltei

Muncile pe care plugarii le pot 
face în prezent "sunt: plivitul cul
turilor de păiose de pălămidă și 
alte burueni, prima prășila în vie, 
răsadirca zarzavaturilor, reînsămân- 
țarea suprafețelor a căror culturi 
au avut de suferit depc urma în
ghețului abătut asupra unor regiuni 
din județul nostru, precum și repa 
rarea și pregătirea batozelor și 
.mașinilor de treer. 

nil campaniei de însămâli 
țări, realizând și multe li i 
tj-c -le depășind plănui pic 
ăziii.
Dar <•{<,;rturile târguim i >a 

se pe care pițtgăi'imea h'tm 
doreană lc a depus pentru in- 
deplinin a planului de în... 
mânțari, pe 1 tnga mulțimii 
rea p< care le-a dat o niuiu â 
dusă la bun sfârșit, an fo > 
răsplătite de comandam^n 
tul de însămânțări județean, 
prin premiile acordate p'a 
.selor și comunelor cart’ au 
dat dovadă de muncă' neP' c 
< npețită.

Astfel in ziua de i Ma , 
în cadru) încetingului ținui 
la Deva, iov. prefect C'onst 
Grigoraș, a citat și premi 
plasa și comitetele gjspod.i 
iești care s’au evidențiat in 
bă talia in >ă mâni arilor.

Plasa Oraștie care a st il 
tot timpul în fruntea ju'.b 
țultii, depășind până |a i 
Ma: cu 8 ]a sulă, planul de 
însămânțări, a fost premiată 
cu un trior pentru selecționa 
tul sâmințelor. Deasemenea, 
au fost premiate cu câte im 
plug, comitetele gospodă 
iești din următoarele comu 
ne: Birtin — Baia de Cri? 
Tărățel — Brad; Roșcapi 
Dobra, Ilia Ilia, Ilărău ■ 
Deva, Pcștișul Mic Hune 
doina, Bobâlna Geoagiu,
Bretea Streiului Hațeg, 
Clocotită Sarmisegetuz.i,
Râul Alb pui.

Triorul și plugurile primi
te ca premii, vor fi trecute 
în proprietatea plasei și co 
munelor respective și folo 
site fără de plată-de către 
plugarii săraci lipsiți de u- 
neltcle necesare muncilor a ț 
gricole.

Victoria obținută de plu- 
gărimea hunedoreană în bă 
talia însămânțărilor de pri 
măvară, dovedește nivelul rt 1 
dicat la care plugarimea s'a

Se mai pot fa e însămânțări de 
cartofi, legume și zarzavaturi, pen
tru cari planul de însămânțări al 
județului a prevăzut o suprafață de 
794 lia., din care s’a realizat până 
în prezent numai 52 ha.

Tot în cadrul muncilor de mai 
sus, plugarii trebue să-și pregă
tească uneltele nete are | e itru ț-rima 
prășila a porumbului.

Plugari, nu irosiți nici o zi de 
muncă, timpul fiind de mare preț 
pentru muncile ce trebuesc făcute 
pc ogoare. ț 

iidb ,il ;ib , undite r.-gi 
inului nostru, c ire co'.i limi
tă ca mim i sa nu mii c 
sie iu profil,il n,pi pumn de 
moșieri, i i măr, ș e cloit 
iile p.'ii'r.i ridi'ar a ncronh- 
uita a ,n'.'< Iilui d>' t ai'.t al 
celor re muncesc.

Realizări din lumea satelor
PRjN MUNCA VOLUNTARA 

plugarii din comuna ilia, au așter 
nut 2l<) in, e. de pietriș pe o por 
țiune de tO J m. I nia i, depe șoseaua 
județeană Ilia I acea. i

Munca lo-t prestată .n r-inst-, a 
zilei de I Mai.

LA CERTEJ
in cadrul acțiun lor de muncă volun
tară, s’a renovat localul primăriei, 
care eia grav a arșăt.

Lucrările e eeutale se lidic.i la 
cea. -15.(11)0 Ici. |

250 POMI
au fost plantați pe șoseaua juje- 
țeanâ, prin muică voluntară a plu
garilor d u Lanpoto

Acțiunea de planta e e-te n | li
na desfășuiare.

Cum a fost sărbătorit 1 Mai la sate
In satele liunedore.e, plugari 

mea a «arb..torit < u ,i uită îiou Ieșire 
i Ma , / ua lini â ii ,c o ie i; .unce-c 
din întreaga lume.

Plugarii au parii i at n număr 
raa.e la .melingu, ile 1 mani e ta.i 
miile vare att a ut loc în această 
zi, în raliul căror au as u.tat cu 
atenție vu.ântul ro.idu ătoiilor săi, 
și ș-au a.ăiat dragostea pentru ic . 
gimul nostru și Jiotăr.îiea de a >i 1 
înteți lupta contra u.-.elliri.or i r.pe- i 
rialiste care caută si imobeas ă po- | 
poarele i să ațâțe lu.i ea a i.n nou 
război.

Astfel de meelinguri șl nianifes- 
Rațiuni au avut Io: la I ia, nn.ie 
a vorbit pr efennl de. utal Bei a An- 
dronie, a.ălând irpotana zilei :.i 
sarcinile care stau in aia ț u ;ari.i ii 
în mun a sa de viitor p.ntru ci
mentarea dre finilor .â tiga e și iî- 
di.a.ea niveluiii de iraitl al elor ce 
muncesc.

Dense, nenea 1 Mai a o~t sar-

Electrificarea satelor 
din Bielorusia

Un mare grup do gosno 
darii obștești din raionul Or 
Șanse '’Bielorusia) primesc un 
dar frumos de j Mai. Cen
trala electrică din ftrșansc 
termină pregătirile pentru in 
cluderea în rețeaua ei a 2a 
de sate din acest paion. Vor 
mai fi electrificate multe sa
te din raionul Mozărsk i toa 
te gospodăriile colective a-

Până la 2 Mai

A fost realizat 911» din planul
general de

BUCI Kl<Ș I I, 7 \g I 
preș1. 1 luți.i dlt le i oiiiti 
nicatc de miniMeiul .Xgio iil 
linii, pân.t la 2 Mai s'a| in 
simâuțal 7068.300 l,a. adi .< 
91 la sută, din Cc-'e 7.1.68.378 
<;ât erau prevăzute în pl.11 
Ai i st rezultat s’a obț.nut < u 
1 siipl.ămâni mai devreme 
f.ițîi de media anilof 1941 47 
Planul iiisamiini.irilor l.i orz .1 
fost depășit cu 15.10 D su 
ta insamânțându s<- 4țo.o->2 
ha. orz, lața d ■ 37,,-5-î-i D’ 
I-îograniat, 1 a lu< < m;i p'a 
nul a lost îiitrcc iii m pc st< 
(>4 la sulă.Din < ele 3.700.279 
ha. care trebui.1 iijsămânțat

1000 Z1LE
de muncă voluntară, au predat piu 
gării din Vărmaga, pentru curățitul 
pâșunci comunale. i.

Subliniem că aceasta pășune de
venise o paragină, iar in prezent ca 
a fost refăcută.

LA CHfMlNblA
din inițiativa organizația! ,le baZ-i 
P.M.R., plugarii au săpat un șanț 
lung de 150 m. I.

Lucrările au fost executate prin 
7d /ile de muncă voluntara.

ȘCOALA PRIMARA 
din Săulești, a fost înzestrată cu 
binele necesare, prin donații e și 
numea vrjentară a sătenl'or.

t. V 1 mRI EN'E
s’au fasonat pr.11 mu îcâ voluntara 
lemnele necesare la construirea unei

•băforif cu mult fast b: Dobra,
Almă Saliște, 7am, Ilârmazu, Vor.a, 

-Hrănișca etc. Pretutin le i plugarii 
au încins ho.e mari în care iau dat 
mâna cu dragoste, ca, un simbol 
al unității care trebue să o le^c in 
lupta și munca sa de clasa munci 
toare, forța conducătoare a regimu
lui democratic diin țara noaslră. .

Rezultatele ultimei etape a cursei 
cicliste Varșovia—Praga

BUCUREȘTI 7. — (Agerpres).
Iii ultima etapă a cursei delicte 

Varșovia-Praga, românul Tra an Chit 
coinban s’a clasat la locul al 3-lea 
după Veselik (Cehoslovacia) ii Je- 
zinski (Polonia) în clasamentul ge-

flatc pc un diametru de 10 
km. în jurul centralei e 1 ti 
ce Mozărsk.

Oitițft

(în fiecare zi k
„Zori Noi” î

/OK' *•

însămânțări
< 11 pol limb -',iîi n-uliz ii . 1 1 
lio.dii- jS8.u44 Iu' - < o f< <■).< 
de zahîir’uu ).>-t pjogi-iiii.i’'' 
65.C00 hft lății d'1 52.0110 li,t 
cât era anul tri-cut, iar )/ ,,a 
la dala de 2 Alai > au r< ah 
'a* G5-3n4 lb'i a-le< a i()<>.?i 
la -,uta Din arăturile î i 
izla/Uri ’ati mșămânțat s , 
mii 807 ha.

|udețu) Muscel, Bacăi; ,\! 
lia. S.itu Mare, Aigeș. \ ,1 
cea, Bihor. I'.oinaiiați. | *r 
nai a Mare și furda, au j i 
ti'c-cul planul lu-amâuța. !<., 
din primat aia acva ia. jude 
țelc Cita, Consianța și ț ul 
cea au rămas în urma.

punți peste vale, de uuie iiv■.evitate 
pentru popula ia loială.

pi prezent sc- lU'iAza la instrui
rea punții lot prin mumă .olunt r>.

*
l«l ZILE

de muncă voluntara au prestat piu 
gării din Harju, pentru tura rea 
unui șanț lung de .'50 in. I.

UN DRUM NOU 
lung de 250 in. 1., a fost U,ut prin 
muncă voluntara a plugarilor d.n 
corn. I'ornădia.

PLUGARțl DIN HARSAU 
au curățit pașunea comunala, și au 
plantat 115 pomi pe marginile o- 
selci județene-, efe luând in total 
110 zile de nuin.ă voluntara.

Tot prin mun ă voluntari -’a --ă- 
pat ur șanț lu.ig de 2i:0 m. 1. in 
®- /ile dc mun ă

DEMONTAREA l'ODULl I 
de peste Strein din Eă fa, care dc.e- 
nise di neîntrebuințat, a fost tăcut.» 
prin mun a voluntara a plugarilor 
locali.

LA HEREPLIA
s’a curățit pașunea cO.nunaiă szâ ~’a 
împrejmuit ciimitirul cu gard de 
lemn, prin muma voluntara a să- 
teniloi.

S’a prestai «J0 zile de inun A 
voluntară.

nerat primul s’a clasat ProsincK 
(JugosLavia).

Spectacole 
pentru brigadieri
BUCUREȘTI, 7 (Ager . 

|>rt s . In zilele do 2 și 3 M d 
<> echipa de ailtști. scriitori 
și ziariști ai U. S. A. S. /., 
la care s'a aiătmat și orche
stra. Radio a Soc- de B > 
diodifuzine, s'a deplasat in 
Lunca Prutului tmde au dat 
mai multe specia 'ole pentru 
brigadieri- Alături de artiștii 
bucurcșteiii, aii mai dar <p,-c 
tacok in fața br g idie-. ilor, 
eeliifc attislc. din Galați 
Brăila.
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cu prilejul zilei de 1 Mai

Cum au reușit minerii din Certej- 
Săcărâmb să realizeze și să de
pășească programul tixat de M. I. C.

(I'iiiuirv din | agliia I a)
Cil toate a mai avem mmieioase 

piedi d și yicntît'.i de in iju, as 
fazi, de I Mai 19IS, putem spune 
eu talie ea zorile a estea s’au ivit, 
eu ftiJMuințcle întregului popor în 
limite eu elasa muncitoare, au in 
eeput sâ-'J dea roadele.

Aceasta a fost cu puțin li nu nai 
pentru a în l.e.a < iji.ra, aiantgardi 
il-i-ci muncitoare a organiza' și în- 
ilru riat eforturile și lupta | oporuht 
în direcția cea mai potrivită

Marile succese poli ice 
au ere a condițiile pen 
tru marile înfăptuiri eco 
nomice

l’rin succesele obținute pe tărâ
mul luptei contra icacțiunii, pe tă 
ramul întăririi unității de luptă a 
clase; muncitoare și a tutu or celor 
se muncesc, în Irunte cu Partidul 
Muncitoresc Român, prin transfor
marea Statului întPun stat al oa 
menijor muncii, poporul nostru a 
creat condițiuniile fără de care nu 
ar fi putut porni pe calea sticcese'or 
economice.

Astăzi industiia lureizi după- 
prograine de producție, care sunt, 
în majoritatea cazurilor, î nplinite 
și supra-împlinite de clasa munci
toare numeroase ramuri industriale 
au atins și depășit nivelul producției 
din 1038; bugetul a fost echilibrat 
și, cu toate că impozitele plătite 
de oamenii muncii au fost ușurate, 
au dat un'prisos care va li folosit 
pentru a grăbi reconstrucția țării.

Trecerea puterii in mâinile ce'or 
ț;e muncesc și măsurile luate de 
guvern pentru îngrădirea capitalist- 
mului, au descătu;at ini iativa ma- 
sselor, au rai at stăvitarefe din caleai 
uriașului elan creator al poporului, 
care : cuprins și cuprinde lot mai 
mult țara întreagă, , j

l ocul muncii făcute in sila sub 
biciul și sudalma moșierului și ca
pitalistului, i| ia munca făcută cu 
drag de omul liber, pentru sinq 
și pentru popor, munca făcută cu 
spirit de ini.iativă, de inovație și 
de organizare, mim a pe intre u 
te, munca volunta ă. Exemplul pe 
care ni l-a dat grandioșisța' mișcace 
a intiecerilor socialiste din Uniu
nea Republi ilor Socialiste Sovietice 
și , .subotnicele" n’au lănas fără 
răsunet în rându ije oamenilor miti
cii din România. Avem dreptul să 
ne mândrim cu astfel de tra i.i e tări 
ca întrecerile în producție, îndeo
sebi cele ale meta'urgiști or, intro
ducerea metode or noui în producție, 
mai ales in minele din Va'.ea Jiului, 
marea mișcare pentru munca volun 
tară, care a dat naștere ,anl erelor 
ștaționale.

Scăderea prețurilor și ta
rifelor, dovada că mergem 
pe drumul ridicări! bunei 
stări

Bucuria cu care oameni muncii 
întâmpină anul acesta ziua de 1 
Alai, este sporită de măsurile Iurte 
de guvern pentru scăderea prețurilor 
și tarifelor. Aceasta este pentru în
treg poporul o doiadă că, sforțările 
sale n’au fost zada nKe și că dru
mul pe care îl călăuzește Partidul 
Alun.horesc Român este într’adevăr 
dftimul ridi.aJi niie u.ui sau ma e- 
rial și cultural, drumul bunei stări, 
al lumini și fericirii.

Cu prilejul zilei de 1 Vlai Pre 
zidiul Marei Adunări Na ionale în
cununează eloriurile oamenilor mun 
cii prin decorarea câtorva sute din
tre cei care s’ait distins cel mai 
mult în opera de ridi are a țării, 
cu noul ordin al muncii. Aceasta 
este cu putință numai înt 'un Stat 
în care munca este fa.to u’ de baza 
al vieții economice și totodată o 
datorie de cinste a fiecărui cetățean.. 
Astăzi, ziua de 1 Mai devine cu 

adevărat, in regimul demo.rației po 
pulare, o sărbătoaie a mun li crea 
toarc a popoiului nostru.

Munc lori nea din lumea 
întragă îșl manifestă dra 
gostea nețărmurită fa|ă 
de Uniunea Sovietică și 
admirația față de reali 

zările democrațiilor populare
Cu prilejul zilei de 1 Mai, oa 

pienii mun fi di î lunea întreagă iși 
manifestă dragostea nețărmurită fa
ță de cea mai de seamă d intre for
țele păcii, democrației și progre 
sului: Uniunea Sovieti ă, țara de 
nebiruit a so .ialismu'ui.

Sub conducerea gloriosu'ui Par 
(ir Comunist (bolșevii) in frunte 
cu gemalu! Stațjn, poporul sovietic 
construește societa'ea comunistă și 
schimbă cti fiece zi, prin muncii, 
pașnică, creatoare, ra ortul de forțe 
între socialismul creator și capita
lismul distrugător. ITesvo tai ca țari 
lor de demo.rație populară contn, 
buc și ea la râu Iul său la întâriirea 
necontenită a lagărului antiimperia 
list și democratic.

Prin tratatele de pr c'enie, co 
Jaborare și asistență mutuală indie 
iate cu țările vecine și îndeosebi 
cu Uniunea Sovietică, cae ne a a- 
jutat în atâ'ea rândur , ța a no-'âsL ă 
și-a consolidat independența, și a a 
sigurat desvo tarea e onomieă fără 
crize și convulsiuni și a intrat în 
arena re'afilo- i iter.iaț o .a e <a fac. 
tor activ de pace. t

Cu drept cuvânt, oamenii muncii 
din Român a pot socoti că și pe 
tărâmul consolidării situa iei inter
naționale a României, ei întâinpA A 
ziua de 1 Mai cu succese.

Cetățeni și tovarăși,
Am muncit, am luptat și ani; 

început să culegem roade'e. JȘloi însă 
nu ne înfumurăm de pe urma succe 
selor și nu închidem ocliiii în fața 
greutăților ce mai trebuesc învinse. 
Noi știim că de munca și de lupta 
noastră, a tuturor, depinde să pu 
tem culege în anul și în an i ce 
vin, roade din ce în <;e mai înseni
nate. ,

Să întărim P.MR. forța 
conducătoare a democ
rației din România

Pentru aceasta trebue, în 
primul rând, să întărim te 
meltile izbânzilor noa . 
sire. Să întărim Partidul 
Muncitoresc Român, forța 
conducătoare a demoi rați -i 
din România. Sa strângea* 
alianța între clasa muncitoa
re și țărănime, să întărim co 
laborarea cu Frontul Pluga
rilor. Să întărim unitatea și 
colaborarea forțelor demo - 
erate în Frontul Democrației 
Populare.

Vom avea de înfăptuit re
forma administrativă, menită

O mașină pentru ascuțirea cuțitelor 
dela secerătoarele mecanice

Sub conducerea coiistruc 
torului șei Samoilor dela ci
zma din Moscova pentru ma
șini unelte de șlefuit, ingine
rii Ozol, Benzilev și Rodi- 
vilin au construit o mași
nă speciala pentru ascuțirea 
cuțitelor dela secerătoarele 
mecanice- In două dispozi
tive ale mașinci pot încăpea 
300 cuțite. Din aceste dis
pozitive cuțitele trec în mod 
automat pe o masă rotundă 
de șlefuit, care se învârtește 

»a atragă inassele largi po 
pulare la conducerea Stătu 
lui. Vom avea <k\realizat re 
iorma învățământului și r<- 
forma fiscală.

Va trebui asigurată desvol 
tarea economiei noastre tpi 
pă plan pentru a lichida îna 
poierea economi* ă și i-ultu 
raia a țârii noastre

Aparatul de Stat, aniirăror 
al intereselor poporului va 
trebui întărit, li datoria no i 
stră a tuturor sa întărim iu
bita noastră armată pavăză 
a libertății, a independenței, 
a muncii și a lianții cămine 
lor noastre.

In acelaș timp oamenii 
muncii trebue sa dea dova 
dă de cea mai mare vigilen 
ță, și să ducă o luptă de ni
micire împotriva rămășițe - 
lor reacțiunii vândute impe 
rialismului.

Să desfășurăm și mai larg 
steagul luptei pentru mă 
rlrea producției și a pro 
ductivităț I muncii

Ziua de 1 Mai trebue să 
însemne o măreața manife - 
stare a hi o t ă r î y ii 
oamenilor muncii din Româ
nia de ă desfășura și mai 
larg steagul luptei pentru 
mărirea producției și a pro
ductivității muncii. Pârtiei 
pâncl tot mai mulți cu tot 
mai multă râvnă și înflăcă
rare la întrecerile în produc 
ție, la mișcarea muncii1,volua 
tare, vom creia condițiile ne 
încetatei ridicări a nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

Democrația populară e'tc 
pentru poporul nostru o pun 
te spre viitor, spre societa 
tea lipsită, de exploatare. 
Să ne înzecim eforturile și 
să înaintăm înlr’un ritm iot 
mai viu tot mai hotărit pe 
calea democrației populare 
spre socialism.

Trăiască 1 Mai, ziua so i la ității 
internațiionale a celor ce . mun e .c,

Trăiască oamenii muncii manuale 
și intelectuale dea orașe și sate!

Trăiască clasa muncitoare, forța 
conducătoare a poporul ui nostru! I

Trăas.ă Paradii’ Muncito esc Ro 
mân, avantgarda clasei muncitoare, 
forța conducătoare a demorațieii, 
din România!

Trăiască Marea Un une Sovietică, 
apărătoarea hotărîtă a suveranității 
și independenței tutui or popoarelor 
din lume! ' ț

Trăiască Republica Po, u'ară Ro 
mână! f

întruna. I’e aceasta masă în
cap 30 de cuțite-

In fiecare 1 >/2 — 2 secunde 
mecanismul scoate din ea 
două cuțite ascuțite și în lo
cul lor intră altele. Procesul 
ascuțirii este în întregime au 
tomat. Muncitorul care di
rijează mașina nu trebue de 
cât să strângă cuțitele ascu
țite și să pună cuțite noui 
în dispozitive. Noul auto - 
mat poate ascuți 1.632 de 
cuțite pe oră v ‘ ■ j

(Urmare din pagina I a)

unei locomotive de linie î.i 
gustă, p< cart se putea ve 
de <ă suferise reparațiuni 
mari și complicate. In tu 
Mutele puține și pline.de 1 or 
ținui, pentru a nu fi reținut 
prea mult din lucru,' tov. b\ 
lega Miron, ne arata că a 
ceasta locomotivă a fost re
formată, „însă noi vrem s'o 
punem in funcțiune în cin 
stea zilei de 1 Mai- Nu pu 
tem privi nepăsători ia a 
ceasta locomotivă ce stătea 
la gard, in timp ce product' 1 
exploatărilor noastre este 
strâns legată d<’ buna fum 
ționare a mijloacelor de tran 
sport. Punerea în funcțiune 
a acestei locomotive va u.r* 
ple un gol în transporturile 
noastre, în urma căruia pro
ducția de aur va spori sim 
țitor — încheie tov. Neleg.i. 
reluăndu și mai intens ]u - 
crul.

Trebue să fiu foarte 
atent pentru bunul 
mers al funicularului

Alergând mai departe, la 
stația principală de funicu 
Iar, lucrul c — ca înloldcau 
na în toi. Aici se cere ma 
re rapiditate la dirijarea co
felor cât și mare atenție 
la verificarea acestora, pen
tru a fi în bună starețele fum 
ționare. Tov. Curteanu veri 
fică cu atenție fiecare corfă, 
iar pe care o găsește cu li 
ferite defecte o împinge p. 
o linie laterală, unde suni 
repede reparate și repuse m 
circulație. „Eu — spune' to*. 
Curteanu — trebuie să fiu 
foarte atent asupra bunului 
mers al funicularului, pentru 
că de el depinde'bunul mers 
al flotației și în general al 
înțregei exploatări miniere”.

Vrem să întrecem ori
ce normă fixată

La sosirea noastră la gri 
ra minei Vasile Luca, trcjul 
subteran care scosese mine
reu era gata de înapoiere în 
mină. Ne urcăm în el i 
pornim. După un parcurs d- 

6 k®. prin galcrit princlpdâ. 
lăsând în urmă pereți umc/i 
și stâncoși, ajungem la ~,t.i 
ția centrală din mină. De 
aici urcăm ]a orizontulț. 50 , >. 
la filonul „Alagdalene”.

Aici se poate constata o-r.* 
lele condiții de muncă—încă 
rudimentare, fără ciocane de 
abataj sau alte mașini — în 
care bravii minieri luptă 
pentru extragerea a cât mai 
mult minereu aurifer, cât 
mai mult aur pentru reface
rea economiei noastre națio 
nale. In aceste condițiuni, 
tov. Budai Carol, Stajă An
gliei. Tomaș Miron, Com- 
podi Ștefan, -Alimpescu V.. 
Crainic Petru și alții reușesc 
să depășească zilnic norme 
le. „Vrem să întrecem orice 
normă fixată, pentru a clovn 

di marea noâstia dragos* - 
<11 care întâmpinăm ziua in
ternaționala a < elor ce muli
< esc. Simțim o mard bucuri..
< ând inginerii noștri ne a- 
nunța ca am d'-pășit norme 
te. Vom merge tot înainte, 
știind ca nmnai prin! mârfr,*a 
producției putem scăpa d 
finiți d<- necazurile p^ c ire 
regimurile trecute ni le au lâ 
sat încheie tov. Budai ( a 
rol.

Un miner care poate 
fi dat exemplu pe 
exploatare

La mina Gh- Apostol, din 
Săcărâmb, vizitam printre 
altele și lo- urile de muijcă 
unde lucrează evidențiații 1.1 
producție. Tov. Necelski I. 
este un miner care poate fi 
dat ca exemplu pe întreaga 
exploatare. Este un perfora
tor manual excelent. ca'C 
zilnic depășește norma cu 
40 la sută. Deasemenea tov. 
Aledrea Iachim, Josan An - 
ghcl. Florian N., Bers loan. 
ele. sunt evidențiați pentru 
considerabile depășiri de nor 
nie T°t ei au creat noui ran 
bleuri, extrăgând totodată 
362 t. minereu pentru flota- 
ție. Vagonetarii Iancu 
Emilian, Armindenii Simian 
Florea Moise, Simion Gh.. și 
alții transportă zilnic 40 va 
goneți minereu în loc de 30 
cât le este fixată norma.

La haldele 
Gh. Gheorghiu-Dej

La halda Gh. Gheor - 
ghiu Dej, tov. Bocănici .0,1 
Dudaș Ion, Gherman I 
Cazan Amos, Popa Petru. 
Cazan Anghel, Nelega Pe 
tru și Tudor Nicolae, dep 
șese zilnic norma în medic 
cu 100 la sută. Sunt munci
tori bravi și caută prin toate 
mijloacele să ridice neci.i 
tenit producția să fie n*. 
reu în fruntea muncitorilor 
din aceste mine.

Și mulți alții sunt.acei care 
pot fi luați ca exemplu de 
muncă.

Toți minerii din această e- 
xploatare sunt aceia care in 
unanimitate au hotărît să 
elimine toate scăderile Jn 
muncă, toate lipsurile ce a ■ 
putea sta în calea măriri 
producției lor.

Sărbătorirea zilei de 1 Mii 
h rost pentru ei și sărbăto
rirea marilor lor succese în 
câmpul muncii.

Eforturile lor în muncă, în 
întâmpinarea zilei de 1 Mai 
au fost un prilej de mari suc 
cese în muncă, prin a că »r 
continuare muncitorii aces - 
tor mine știu Și simt că merg 
spre o viață nouă, spre 111 
trai luminos și fericit.

M. Miliail f

Umplem butelii de

Aragaz SS'

pline.de
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• ■Un împrumut intern în U. R. s. S. Monarho-fasciștii greci

pentru realizarea planului cincinal înainte de termen au executat 115 patrioți

MOSCOVA. Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S , a decretat lan aJ 
rea celui de al treilea împrumut 
național dc refacere i consolida o 
a economiei naționale a U.R.S.S. ,

Acest împrumut \a li în va
loare totala de 20 miliarde iulie 
pe termen de 20 ani. |

Scopul lui este să mobilizez^ 
mijloacele financiare a e populației' 
pentru realizarea planii ui guverna
mental de refacere si Jesvoltare .1 
economiei naționale a U.R.S.S. n 
cel de a) treilea an al planului cin
cinal în domeniile economic ți cub 
titrai înainte de termenul fixat.

Cum se „amuză * soldații americani 
la Viena

VIENA. — Presa austria 
ca pubilcă o serie de înfor 
mâții din care reesc atitudi
nea deosebit de provocatoa 
re a soldaților americani din 
Viena. ,

Astfel, un grup de sold iți 
americani și-au găsjt Un i 
stern de a se amuza”, arini -

Muncitorii își iau angajamentul 
să urmeze pilda decoraților

(Urmare din pagina l-a) 
lei de mâine, frica de șo
maj, de exploatare. Pentru 
prima dată în constituția ța
rii noastre stă înscris că „Sta 
tul acordă sprijin tuturor ce
lor ce muncesc pentru a i a- 
para împotriva exploatării și 
ridica nivelul lor de trai” 
pentru prima data dreptul la 
muncă în țara noastră va fi 
asigurat „prin organizarea 
și desvoltarea planificată a 
economiei naționale”.

Oamenii muncii vad în Re
publica Populară Româna pe 
care ei însăși au făcut-o ga
ranția asigurării drepturilor 
și a viitorului lor fericit.

Deaceea înființarea „Ordi
nului Muncii” care se va con 
feri tuturor acelora ce s’au 
evidențiat în muncă sau se 
vor distinge în viitor „conții 
buind prin activitatea zor la 
propășirea R. P. R. la bună 
starea materială, și cultura
lă ,1a fericirea, independența 
și libertatea poporului”, și 
decorarea cu el a unor serii 
de personalități între cari ju
dețul nostru joacă un rol de 
frunte nu vine decât sa con
firme o realitate existentă„să 
răsplătească pe cei vrednici 
să stimuleze pe toți oamenii 
muncii să se ridice la ni
velul celor decorați.

Prezența minerului Pop 
Ludovic alături de omul de 
știință cu renume mondial 
Prof. Dr. C. Parhon vine 
să rnai confirme prețuirea de 
care se bucură în R. P. R. 
munca depusă în slujba ri 
dicării nivelului de trai al

Imlală ce s’a aflat piin ia lio lio- 
larîiea guvernului U.R.S.S. <L- a lanț 
sa un împrumut, mulțimea s’a în
trunit la Uzina ele teica „Ilinamo’’ 
din Moscova.

După manifestație, au uniat sub
scrieri la noul împrumut. In timp 
de o jumătate de ora, au tibscris 
56 la sula din muncitorii uzine'or 
cu 71 la suta din salarii.e for Iu- 
nat e.

Săiiiloiii soAirtiti sunt în furnica 
canipaii.ci | citirii subscrieri. Alex. 
I adeev a subscris (6.0GO ruble, l

când cu sticle în persoane 
le ce se aflau într’un testau 
rant din Viena. Deasemcnca 
americanii desbarcă cu forță 
pe străzi toate persoanele 
îmbrăcate cu uniforme vechi 
americane. De remarcat <_ă 
aceste uniforme au fost o- 
ferite cu titlul de „ajutor” 
din Statele Unite.

masselor celor nmlți îndife 
rent că e vorba de o mun 
că manuală sau intelectua
lă.

Și însfârșit mândria <u 
care aceștia și tovarăji.i lor 
de muncă au primit decora 
rea dovedește că jnentalita 
tea pe care burghezia în - 
cerca s'o imprime și clasei 
muncitoare de a prețui mâi 
mult decât orice, bulgării de 
aur, desfrâul și desmățul nu 
prinde la oamenii muncii, 
fiind convinși că mai presus 
decât aurul și argintul stă 
tocmai conștiința datoriei im 
plinite pentru propășirea R, 
P. R. patria t uturor celoi. 
ce muncesc.

Pop Ludovic, lprok Ște
fan, Merlac Petru și Ceilalți 
decorați ca ei pot fi siguri 
că simpatia muncitorimii și 
a populației muncitoare a’ 
județului și a țării îi în
conjoară, ba mai mult, ea 
își ia angajamentul să i urme 
ze astfel ca sămânța arun 
cată de ei să rodească spre 
fericirea poporului nostru 
muncitor. 

Fixarea nouilor coeficienți 
fiscali de rentabilitate

La Ministerul Finanțelor 
au fost terminate lucrările 
privind fixarea pionilor Coefj 
cenți de rentabilitate, pe ba 
za cărora se yor stabili in 
acest an veniturile impozabi 
le ale întreprinderilor corner 
ciale și industriale.

r.lirenbnrg 20.01 0 iub|e, I codor f’.an, 
ferov a consacrat împrumutului ju 
mătate din premiul Stalin ce 1 a 
fost decernai adică 25.< ()') illblcz

Dictatura clericală amenință 
în mod serios Italia

R<)MA. „Dictatura < I - 
ricală amenință în mod di- 
îcct și serios Italia"' — a d” 
clarat Palmiro Togliattf, 
1 retar genera) al partidului 
comunist italian, într’v.n în 
terview acordat unui cores
pondent al revistei fEMI’O

Togilatli a subliniat 1 a 
blocul occidental este un 
bloc al războiului, care va tă 
rî Italia pe calea războiului, 
dar împotriva căruia Frontul 
Democrației Populare va 
pta din toate puterile.

„Vooiu lupta pentru regi - 
nerarea politică și economi 
că profundă a societății it.i 
liene pentru binele muncitori 
lor și pentru progresul so 
cial” — a declarai Togliăt i.

„Cu toate înșelătoriile e- 
lcctoralc ale democraților - 
creștini, succesele ce te von. 
obține, în această luptă se

4

Buletin
(Ageipres)^ 

1, Co- 
r.ațicral1 
Piutulur, 
zi către! 

— sptmd 
etapă Î11 

poporu u<

BUCUREȘTI 7.
Cu prilejul zi'.ci dc l Mă, 

uiandamentul șantierului 
„Ana Paukei” din Lunca 
a dat al 4-lea Ordin de 
brigăzi. Ziua de 1 Mai 
Ordinul de zi — este o 
uriașa luptă și muncă a 
nostru în frunte <.u clasa muu itoaiq 
condusă de P.M.R. pe diurnul refa
cerii economice i financiare a tarii) 
și a consolidării leji-uului nestru 
(de democrație populară. Bilanțul! 
realizărilor de până a uni e>te mă
reț. Sub semnul sarcinilor | 10 usq 
și al între.er lor intre roi și ce’elaltd 
șantiere naționale, mergem înainte 
pentru propășirea iubfei noastre 
Republicii Poptdare — indice Or
dinul de zi.

BUCUREȘTI, 7 (Ager - 
pres). Ministerul Sivicultur'.i 
a dat o decizie prin care 
permite în mod excepțio . 1 
pășunatul în păduri în țim.i.i 
posibilităților dc pășunarc

Noui coeficienți de renta 
bililate stabiliți corespund 
coeficienților economici de 
beneficiu,'a șa că s’a înlatu 
rat cu totul vechea nepotri
vire între volumul beneficiul 
real și volumul venitului im 
pozabil.

I

Aviația franceză a bombardat 
de I Mai coloanele de manifestanți

SAlGoEi. l.’n nunvr
de 12 avioane- franceze au 
bombardat prin surprindere

Noi miniștri adjuncți
Generalul Mihaii Lascar 
numit ministru adjunct la 

Ministerul Apărării Natuonale
Printr’un decret al Prc/î 

diului Marii Adunări Națio
nale a R. I*. R., d. (h-.ier.ii

intern
stabilite de organele silvice 
Decizia fixează și preferii t 
care se acordă în raport a 
starea materială a sătenilor.

Formarea unei armate 
comune a țărilor din 
Europa Vestică

PARIS. — Anunțând fur 
marea „comitetului militar 
permanent al celor cinci țari 
piesa pariziană scrie că mi 
niștrii \ ițelor urmate ai ce
lor cinci țări au căzut de a- 
.•ord la Londra asupra cree 
rii unei armate comune corn 
pusă din 30 divizii, dintre 
care 16 franceze, Sțbritanice, 
3 belgiene și trei olandeze. 
Materialul pentru aceasta ar

EDITURA U. T. M.
Au apărut:

M. I. Kalinin: Drumul glorios al KoT.sBiRQlului
V. I. Lenin: Sarcinile Uniunii Tineretului
A, Fadeev: Tânăra Gardă (dramatizare)
A. Stancu: Inimă de tânăr (toman)
Titu Siperco: Sportul, un bun a| întregului tineret 

(ediția II a)
Colecta: „Cântecele Tineretului**. caetul 1, 2, 3,

A j ]<NA. I uitați al‘- a 
matei democrate lie sub <_ 
manela lui Podanii-, au loi, 
bard.it Luni < u mortiei 
nizoana orașu)ui Liniile 

populația adunată la o în
trunire cu prilejul zilei de 
Mai.

de Armată Mihaii LaT m . 
ste numit ministrul adjunct 
la Ministrul Apărării Nu 
nalc-

Tov. Mihaii Roșianu 
numit ministru adjunct 

la Ministerul 
învățământului public.

I’rintrun decret al Prez: 
diului Marii Adunări Nat . > 
nale a Republicii Populare 
Române, tov. Mihaii Roși < 
nu a fost numit ministru • 
adjunct la Ministerul î:;\.n 
mânlului Public.

mata mixta va f, furnizat < ' 
Statele Unite.

In legătură cu ace.i-t.i z a. 
rulL’Humantite scric.

..Se înșeală cei își in< . 
pue ca vor putea folo>t lu
ptătorii noȘtri din războiul 
antifascist de eliberare ț.> 
tio aventură împotriva d 
ulcerației și pentru $copu: 
le imperialiștilor american

*

Isn- prtuacrtk Județului Hunucoar*/Deva 1941.

bard.it

