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mc tu cM articol :
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O perioadă de realizări în domeniul 
reconstrucției județului nostru

muncitoare și ahturi de «a 
popor, a luptat nerontcn t

Clasa 
întregul 
luntrii ași câștiga dreptuiile dr care 
era lipsită în trecut '«ub regimurile 
ieac|ionarc.

Prin lupta sa clasa mun.i
Icwrc și-a câștigat cele mai largi 
drepturi, consfințite a-tă/i prin con- 
Etltuție, și după cum a arătat Iov. 
l eohari Georgtsru in cuvântarea sa 
ținuta cu prilejul /iței de 1 Mai, 
trecerea puterii în mâinile ce or ce 
muncesc și masurile luate de gu
vern pentru îngrădirea capitalismu
lui, au ridicat stăvilarul din calea 
uriașului elan creator a! poporului, 
care a cuprins și cupi inele tot mai 
mult țara întreagă* ’.

Iu trecut județul nostru — la fel 
<.a și gelclaite — a fost obiectul 
dezinteresului guvernanților 
ricP*  care nu aveau 
irjtreeprindeau ceva 
lor jiersonal.

Astăzi Jucării e de 
județul Hunedoara au luat un avânt 
tun nu mai rr.tâjirit până acum 

iar rezultatele 
nr floare. E
Uzările dintr’o 
și pnunie d<*  
terminate în intervalul 20
— data aproximativă a 
noului prefect, tov. C-tin
— până la l Mai 1018.

,,isto-
în vedere când 
decât profitul

rcconst’U ție n

sunt deadrcplul ui- 
vorba doar de rca- 
perioadă foarte scurtă 
lucrările începute și

Februarie 
instalării 
(irlgoraș

0 muncă intensă în domeniul 
reconstrucției

Majoritatea lucrurilor efectuate în 
această perioada s’au făcut prin 
munca voluntară a popu’ației hu- 
uedorene, prestaudu-se 140.634 zile 
de lucru, și dacă araum și valoa
rea Ia tare se ridică ateste lucrări

sunui esaiiă 25.2'11.(148 Ici r< 
isc fo.irle clar atât noua atitudine 
tațâ de munca cat ț.i '.ca lață de 
bunurile colective, bunuri a.e intre 
gidui popor.

Nu s’.ir puica ti insa ne are o 
contribuție mip mare în aceasta o 
peră de reconstrucție — organele 
administrative >i (clini e in frunte 
cu tov, prefect (irigorș care zi 
și noaptea erau pe teren in mijlocul 
populației dând sfaturi și directive, 
sau muncitorii, (tiranii și inteiectualiț 
care Jeau executat. Un lucru e le 
insă cert: contribuția este deerre- 
bit de importantă din ambele parii 
și numai in actualele condi(ii ale 
vieții noastre dc Stat se pot rea i/a 
asemenea lucrări jsvo. îtc din dorin(a 
tuturor cetățenilor de a lupla ț 
tru întărirea Imnurilor comune 
pentru clădirea unei țăriz noi 
care să • domneasca bunăstarea.

de e|e\ i <le șLoala primiră din iu 
■nunele învecinate, 'școala a fosi ter
minată pe ziua dc 1 Mai 1948, în 
fr’un termen dc . IS de zile, adică 
cil <> liuii mai repede decât era 
prevăzut in nitul.

Dar acest caz nu > le 170 al. Pla
sele sc intre, intre Le in muncă vj- 
luntaiă si nu putem spune ia re 
/uitatele sunt ini i. Plinire pIS.i. 
câștigătoare in intr ere au realizat:
1. Pctroșenl Iu rări in ud. dc 3570 J68
2. Orăștic lucrării In val e I5137S6 
I. Deva lucrări in val-,mc di 327'590

Muncă votonțară în toat*.
direcțiile

Elanul

en

In

iu muncă domnește 
peste tot

fiifapfuircn irr-tur luciți 
că se muncește, dar nimica

Pfntfu 
nu numai 
decurge intr’un ritm cu toiul mm, 
•intr’un ritm accelerat și lucrări.care 
in trecut nu ,se făceau in ani de 
zile, astăzi ele se execută in .te.a 
luni sau chiar săptămâni.

Acesta e cazul școlii crin Valea 
Lungă, ale cărei lucrări au început 
in ziua de 1 I Martie la indeinrul tov. 
deputat Alee. Drăghici, ți cu con 
< ursul Org. Județene P.M.R.-Deva 
Hunedoara. Conform p'anului și de 
vizuini clădirea urma să fie termi
nată ,,Ia roșu’’ la data de 1 O t 
1948. Datorită elanului cu care au 
muncit, locuitorii satului - pluga 
rii sărăci precum i ajutorului dat/ 
de brigăzile U.T.M., ți de <ei 248

1

Ceea' cc cMe ins.i tatacbrUtic n 
toata aceasta muriră de reconstrucție 
vste sfera larg.î <(e e «.tinde1 e «i un

M. Murgu,

(C.onUnuaie 'în pag. II! a)

Cu iui veac <i jumătate m ur
ma, mceputuii|e isloiice ale mi 
carii patriotice și lu| tei pcnliu ui- 
dtpciidcnțâ erau strâns legate dc 
mișcările revtjâiționarc a e line ii de 
mocrații burgheze. Patriofii francezi 
demonstrau «mb lozinca „Libeitatv, 
egalitate și fratern hale’’.

Treptat insă pe masuri ic pu
rica mâinile pe puterea dc Stat, 
buighezia inecarca sa lipsi as a pa
triotismul de iOniinutul sau derno- 
t raf»c, sa-i răpească spiritul iu po
pular -și sa transforme tra Jitiile n i 
ționale scumpe populare, hi unelte 
pentru amăgirea maselor.

Așa au procedat șl fo tele cla
se dominante din țaia noastră, ia 
a don.a jurnatafe a baro ului 1)-P □ 
Era in perioada când pentru a și a- 
sigura pnivfegiile scanda'oase și a 
statornici e\p'oatana massclor a- 
ra<e burghc/«.a și 
riife in acea 
a'libera la 
hcnzollcrii 
capitalului 
• cri ’C inca 
dcilța de « 
niarck, cancelarul 
instalase agentul, * 

’fruntta României, 
transforme — cu 
zici si moșieriniii 
tr’o -emi-tolonie nemțea^-a’

Abca s’a așezat Carol I pe Hon 
și au început să curgă masurile dc 
împilare a țăranilor și sărăcimii.

«a massclor 
moșiei ijica uni 

,,innnstruoa ă c -aliti -• f 
tron pe Ca o’ 1 de Ho- 

s gmaiiiigen, .i/Cirti.l 
getman, \i i nu și >u 
poporul rom ui im.epcn 

ub jugul turcesc și Bl- 
îcrmaijiei, își i 

«au credincio' m 
pe ta c voia <‘o 
ajutorul burghe.

i român’' in

dctifur duțUMiwase ile 
poporul român a por- 

|a iujXă in războiul iky 
cucerit u greL jertfe 

’-ub jugiil tur esc 
riu numai fn j]ită r ește 
rusești, ci și politi-

1 Convenția cu Rufia ] re
marca noawtra vecină va

țOi

.877,
< ne
r.i«n

1
l i’1. L «1 ,

Suntem i.ațiujpt 
( eri Monitorul 
0 Mai deruta 

27 Mai 1877).
rcațl

In Întrecere cu echipa tov. Poboreoi Alexandru

Echipa minerului Pop Ludovic 
din Pet.ila, a depășit norma cu 482 °|0, 
răsturnând orice record obținut până 
acum în țara noastră

pe baza de schimb dc expe
< ch>pa toj. Pop Lu 

care

In unul din numerele (re 
cute ale ziarului nostru, am 
.irauit că echipa minereului 
I’oboicni \]c tandru, una 
din cele mai bune echipe din 
Luptai pentru a depăși re
cordurile obținute părut a- 
cum în Valea jiului, a provo 
cat la întrecere în producție

învingând mari greutăți

Muncitorii și tehnicienii uzinelor Călin
au întâmpinat sărbătoarea interna
țională a celor ce muncesc cu reali
zări mărețe în câmpul muncii

riențâ, 
dovic din Petrila, 
sub conducerea tov. ing- Boi 
cu Lconida a experimen 
tat o nouă-inptodă dc extrac
ție bazată pe mecanizare ș. 
raționala diviziune a mumii 
la locul de muncăjn mină.

întrecerea a avut lo în 
ziua de 29 Aprilie a. c., in 
care echipa tovarășului ,po 
boreni, care pentru prima da 
»a a făcut uz de această noua 
metodă, a obținut O. dcpășir,; 
dc norma de 372 la sută, pe 
vând echipa tov. Pop Ludo 
dovic care a avut avantajul 
exți-erieuței acestei metode 
de aproape o luna de ziie, a 
reu șit să depășească norma 
cu 482 la .sută, cifră .carein cadrul întrecerilor pa - 

* tnoticc în producție in cin 
stea primului i Mai în Rcp 1 
blica Populară .Română, mun 
citoni și technioienii uzine
lor metalurgice din Călău, 
înfruntând mari gr< uiă i, 
au reușit si obțină mari s.1- 
cese în producție.

întrecerile s’au desfă-urat 
intre- echipele diferitelor ser 
ții, care și-au respect'it ar ga 
jamentul luat pentru mt imț.', 
narea zilei de i Mai, depă
șind peste tot programul oe 
produ ție, reușind sii ridice, 
și nivelul calitativ al probii 
selor lor.

Astl 1. ja cochile, echipa

tov. Voșoș Ștefan coch'-’ 
man) in întrecere cu echipa 
tov. Târziu Vasile (cochile 
mici) ;1 turnat 2 cochile pe
ste programul fixat. Nici <. - 
< hipa tov. Târziu Vasile nti 
s'a lăsat mai prejos, reușind 
dcasi. menea să depășească 
programul cu 2 cochile- A- 
vând in vedere condițiile1 gre
le de muncă dela această 
secție, acest spor, deși este 
mic in procentaj, reprezin 
un efort apreciabil, cu. ca’c 
aceste echipe se pot mândri.

La secția de radiatoare, 
întrecerea la care au partici
pat toate echipele acestei 
secții, sau obținut succese

remarcabile. Astfel, dela 520 
buc. câte s’au turnat în ziua 
de 1 Aprilie, in 15 Aprilie 
s’au turnat 600 buc. iar în 
zilele următoare producția 
medic a fost g8o bu .pe zi 
In acest efort, s’au e.viden 
țiat echipele condu-e de tov. 
Crișan Viorel care a depășit 
norrtta cu 16,5 Ia sută, Eăc.ă 
intean (Ir. cu 14; la sută, Dră 
gan Ion cu 15 la sută, Bă" 
boni Gh- cu 7 La sută^Zăroni 
I. cu 10 la sută, Horvat C. 
cu 
cu
14 ia sută, Sebastian Ion 
cu 22,8 la sută,' Murac A. cu

!3 la sută, Straucki T. 
• 7,8 la sută, Neagu cu

(Continuare In pag. IlI-a)

(Continuare In pag. lila)

In ciuda
stăpânirii, 
nit cu avânt 
1877 ;i și a 
•idi pi nd< (a 

llrnd ajutai 
de ar ir,ate|<
■ ' șU, car 
veili i ca
„laie - respecta Drejtu.i < 
lin- al<- statului Român’’’.

Astfel, iii ședint» dhr 9 Mai 
a (iameiei, ininis-trului di 
al României a pulul 
t'-m independenți 
de sjni slătatoar'-” 
< ificial ședința din 
in nuina.ul din
Iar a.imiarea p'o lama in 
ședini m urma olului .rimat: 
„Carm ia a.t <â războiul dintre 
Român a i I urcLi cj ruper -a 
gaturilor r.rej-tre <u poarta și 
dcpendenia ihsolina a R'-mâir,’ i 
primit r oirhrinarc.i oliriala’’

Iii M.in.ie u n „l.tona Con 
limpoiăina a Ro,., n ei’’ (papura 123) 
arata <icasem,-nea ra hotarirea dc 
mai u*  a Adur.ar.i Leifiui'oaic s a 
produ in ședința din 9 Mal 1877, 
Iar Nicolac lorga in istoria Româ
nilor (voi. X, pap. 187) je. u.i -aște 
acclaș lucru.

Cum se :a:e totuși 11 ...eastu 
zi de i| Mai, ii mare in istoria 
poporului român, zi a Independen
ței, zi in circ luptătorul | ro^ro 
sist Miliail Kpgâlniceanu, dădea e& 
presie vo.nței populare i procla
ma dela tribuna Camcrli, inde. enden 
ța Romanici 
bușita 
vremii, 
— iar
HI ALai?

1 ucrnl nu este ciiur atât ,.e v -. eu 
de înțeles. Dându și -cama dc ir,, 
tlăc.irarea <u care poporul primea 
lupta perUru independența P tr.ei. 
luptă in care vibra p-jternic .daturi 
de ura împotriva opresorilor străini 
și spiritul jirotestalar împotriva Irp 
sei de drepturi, a opresiunii r!e cla
să regimul burghezo-mo-ir.re-e 
a căutat sa lege Kărbătoriria ind, 
pendenței de cea mai reaihonară in
stituție, pentru ca astfel să ințele 
popprul arunrânduf în calea aspi
rațiilor sale democratice cej rpai 
teribila piedifa, monarhia.

Printr’un grosolan fals i-torlc, 
fostele clase stăpânitoare au rut să 
lege pe vecie lupta pentru mdepein- 
dinta națională a pojroruiui român 
de monarhie, încercând sa < eeze 
ideia ca tina fara alia nu se poate 
concepe. Se urmarea dc fapt întă
rirea la. ei monarhiei n Rom.irja 
prin e .ploatarea murdară a dragos
tei poporului pentru neatirnrre, a 
venerației populare pentru c e mai 
scumpe tradiții naționale. Irtli de 
ce a fost aleasa ,'iua de 10 Mai pen
tru sărbătorirea in aeeia.ș timp a 
proclamării independenții României 

a dinastiei.
[H lapt, JinaM a Hol: n ollern- 

'Canrinu.ire in pag. IV a)

le
la-
<u

, a rost linultă și ini 
îii documentele o;i 'ale alr
IcDtâ IX IX.JIXA P r Xtrialu» 
locul ■ |-a luat ziiu dc

<i

Ziua independenței
României va fi sărbătorită 
în ziua de 9 Mai

BUCUREȘTI 7. (Agerpres). — Președintele Consi
liului de Miniștri comunică;

întrucât independența României a fost proclamată in 
ziua de 9 Mai 1877, sărbătoarea acestui eveniment nu se 
va mai face în ziua de 10 Mai, ci in ziua de 9 Mai.

Ip ziua de 10 Mai toate autoritățile publice și parI
| ticulare vor lucra.



ZORI NO»

------  PAG NA FEMEII
Femeile noastre fruntașe in producție

Țov. luliana Szalkay
crește din ce în ce mai mult

Mimezi organizației l . I 
D. I< din județul nostru •-,»• 
îndreaptă in deosebi < ati c 
-ale, ai olo unde n-ininisi < !i 
țelc trecutului sub tare au 
trăit saliticch- noastre mi 
dearândul, roabe ale moș' 
rilor. exploatate și supuSc 
inj/eriei, mat persistă încă

Subfilialele din toate plase 
le. au dcPti' ° inun< a in1 ’i 
sa pentru atraget -a femeii • 
dela sate in l 1 D 
și pentru formarea comitet 
lor de acțiune în fiecare co 
mună. lu scopul de a .plic- 
nițelul cultural și politic :P 
săteni .lor și a ’e antrena 'n 
diferite munci voluntare fo
lositoare lor și poporului 'ie
st ru.

Comitetele de acțiune noLl 
înființate, și-au inccput itne 
diat activitatea, femei inc 
re și bătrâne Sc iairuncsi m 
Ședințe . ridica diferite pyo 
blemc care .trebuesi rezolva
te, apoi prin citit și prelucra
rea diferitelor articole dm 
ziar< i ii se luminează și În
cep să-și cunoască misiunea 
lor in țara cu d< mocralpe (, 
polara unde se bucura de a 
celeași drepturi cu bărbați

linul din aceste comitet • 
di acțiune găsim in ioni.

FEMEILE DIN U.F.D.R. 
organizează colete în folosul orfanilor dela 
Pâclișa și brigadierilor dela Bumbești-Livezem

In întreg județul Hunedoa 
ra. la toate subfilialele fi. 
F. D. R . s’au format eChi-, 
pe din femei și tinerel pen
tru sprijinirea și ajutorarea 
brigadierilor de pe șantierul 
Bunibești-Livczeni și a orii 
nilor dela Păclișa.

S’au colectat in acest s op 
diierite articole de îmbră a 
minte, alimente și bani

Din cele colectate s-au m 
i ut 500 de pachete pentru 
brigadieri, iar pentru orfan i 
dela Păclișa s’au trimis 100 
btt<. cozonaci și 500 oui ro 
ști.

Anunț
Ministerul Artelor ți Informațiilor 

colectează plăci vechi 
de patefon, pentru' retopire la 
coma de Lei 40—50 per kjr. 

Acei cere posedă astfel de 
plăci, la pot expedia cu 
remburs pe adresa : „Con- 
■ilieratul Cultural* * Deva, 
Palatul Ad,- de, etaj 3, — 

Dan Emilia biv. eoni, l'ric.iz
Poezia uimi-â spre r>..lyi 
care .Venlli leiiivi x ni> 
ar'- și pârțf bum î.i-.i mi 
se poate publi; a. 1 
fmearcâ sâ ne mai seni 
insa nu fact4 rima mima 
de dragul rimei. Alege In 
ne luvinu-le pen,truca cic

• sâ conțină lucruri reale și 
edu.t ative.

♦

l-eliția lacob prof. DrașCe
-Articolul destinat penii r. 
Pagina femeii are un < ar te 
ier prea ^eneral și se o 
cupă de noțiunea „munca" 
fără a arata rolul femeii

de alt teren cu nisip provă 
zut cu diferite aparate de 
gimnastica pentru tineret.

BUCUREȘTI . — (Agerprej).
Miercuri după amiaza în prezenta 

unui numeros publi , Sindicatul Zia- 
rpiilor profesioniști din Ca utilă, a 
săibatorit la „Casa Prieteniei so- 
vieto-române’’, ziua p.e-ei sovieti
ce. Au fost de față il. Octav Li- 
vezeanu ministrul Inlorma'if o" sl Ar
telor, Gh. C. Stere, procuror ge. 
nera) al R.P.R., tov. L. Ră itu, mem

bru in C.C. al P.M.R. pre u.n și 
numeroși fruntași ai vieții noastre 
scriitoricești. Cu a.est prilej, iov. 
Gh. Zaharia, secretar general al Sin
dicatului, a vorbit despre presa 
sovietică, presa cea mai progresistă 
din lume.

După ce a analizat condițiile î-i

Umplem butelii de

SCÂNTEIA Aragaz Informațitml 
ia Adm -ți» 
«Zori Nol“

/.lașii dm plasa Hunedoara 
l’n comitet in cadrul căreia 
lemeili activează iu modul 
< <1 mai desăvârșit.
Ședințele cu toate «membrele 
se țm in mod regulat la doua 
săptămâni când se preluc 
rcază arin ole dm .Drumul 
Femeii" și din ,,Scânteia" 
după tare se pun în discu
ție problemele ce țrebuesc 
rezolvate în cadrul comitetu 
lui. '

Astfel dm luna Ianuarie ;1. 
’ .. și până astazi, rezultatele 
activității < oi»itetului de p. 
țiune din 1 om. Zlasti -.unt 
toane mulțumitoare.

Brigada de muncă volun
tara formata dm p ieinei, 
a pietruit șoseaua principa 
la care duce la școala pri
mara.

S'au lormat grupuri dm, câ 
te 3 4 membre jicniră
curățirea prin rotație a ș< o;i 
lei din 1 omună.

Comitetul a organizat o 
serbare culturalii din venitul 
căreia a cumpărat rechizi
te școlare elevilor săraci.

La campania de de.parazi 
tare s’au lormat trei echipe 
care au muncit încontinti 
timp de tr<-i săptămâni.

'foaie darurile au pic it 
spre destinație în ziua d1' 1 
Mai a. c..

Din acțiunile de muncă 
voluntară a femeilor

I) l.CHll’zX de muncă vo 
luntară formală dm femei 
din ( .f.D.R. din Cugir a ie 
șit la munca în zitfa de 24
Aprilie pt dealul zis „Cota ; 
tea" unde a plantat un nu 
măr de 6.000 bucăți puieți 
pini.

LA CERTEj, femeile au 
amenajat parcul din fața mi 
nei Vasilc Luca.

Prin 166 ore de mum ă vo
luntara, parcul care se gă
sea până atunci într’o corn 
plecță stare de părăsire, s’a 
transformat intr un minunat 
loc de recreare pentru munc 
tori, iar pentru copiii lor se 
■găsește in apropiere uu te
ren destinat jocurilor

Iar în cinstea zilei de 1 
Mai brigada de voluntara 
a jn'<-t.al 101 ore de munca 
la construirea orașului mu 1 
citorcsc dm Hunedora. p.. 
< urcând și descurcând go 
căruțe ț'igl t.

Pe lângă toate ace-lea, <0 
miletul de acțiune dm , m 
Zlaști - ’a ocupat cu o mulți 
m< di chestiuni d<- mai ini 
1 a importantă, peste tot adu 
când cele mai frumoa e . e 
/llltate.

Acea tă 1 omuii.i 1 activ 1 
tatea < onnt lului do ;i( iune 
de am. constitui' o mândri 2 
pentru .ubfiliaii ie din Hune 
do.na șt totodată est ' dova 
da < . a mai realii ca a. tivita 
te-'i comitetelor-dela sate con 
tribue mult la întărirea R< 
puhlicit noastre Populare, la 
consolidat a regimuitu 110 
sirii demoi tătic și la propa 
rea întregului popor.

Sărbătorirea zilei presei 
sovietice la București

— Cuvântarea tov. Gh Zaharia -

deține locul al treilea pe țară 
în specialitatea de sudură

I erneile î>i dau tot mai mult sea 
jiiîi <!e datoriile pe care le au in 
urma dobândirii drepturilor in Kt

Tor, luliana Szalk&y 
publica Populară Româna, drepturi 
care Iu puii pe aceaș treapta so
cial; cu bărbații. |>ovadă ^unt 11c 
iții muratele femei care aJuu rezid 
talc uimitoare în proJueți’ .

I na uiu aceste femei, care cu 
pi icipcic? -ți cu dragostea -»a Jv

De vorbă cu cetitoarele
in ac< asia mum a și LuA 
a cuprinde un stiintib-nt la 
prai ncarca ei, mpt pen-'u 
care rămâne ncpublictbil. 
Va rugam sa m- ai ric. 
insă întrebuințând < uvime 
mai simple și tratând pro 
bleme strâns legale de via 
ța femeilor din județ șt 
mai .ales din localitatea 
dvs..

Ecat. Xeguksiii (Jug" ' 
In < eeace privește probiv 
111a centrelor de lapte este 
destul de puțin tratata ia 
articolul dvs. .,Copilul și 
Centrele de lapte" ;lre o 
introducere cam lunga și 
sub acelaș titlu v’ați ocu 
pat și de alte probleme 
Deocamdată nul putem 
publica poate mai tir 
ziu după ce va l i r..fă ' '■ 
.Mai scrie-ne realizări di 1 
plasa dvs..

care a apărut și s’a desvoltat zia
rul „Pravda”. de’a a că ui apariție 
se împliniesc 30 de ani, conferea 
țiarnl a înfățișat trăsături e aracte 

ristice ale presei sovieti e, ' resă 
pusă în slujba adevărului, pu.crniș 
legată de viața și de ins i e inasse 
muncitoare, călăuza popoarelor so 
vietice în lupta pentru lO.istriii ea 

unei societăți comuniste, i apriga 
luptătoare pentru pace și Lbe latea 
popoarelor din lumea Întreagă. In 
continuare, tov. Gh. Za iar a a a- 
dresat in numele gazetarilor din R. 
P.R. un călduros salut ziari ti or so
vietici, felicitându i pentiu marea 
lor sărbătoare. 

1
i

j'i’jiica, Loutnbue la progresul m 
!u&tiiui din patria uuastră, este Iu 

liana Szalkay, tânăra muniitoaie iu 
.irelicrul de construcții metalice al 
itzinr.er I .M.S.-H unedoara

|)t mica copilă a râma'' oriaa.i, 
fără un sprijin sau îngrijire A fuu 
obișnuita iu di.ciitu mun i grele 
lapt care a tâcirt-u <a mai tjrztu 
sa intre urrnicâ într’un atelier me 
canlc, în Salul Maie unde <’a

in -Lidurfi.
bând dovadă de voința Iurină, dc 

mult curaj și pricepere in doauc 
niul s|>ecLalitătu -a|c, a trecut mat 
târziu examenul de mescr.a calificat 
<u cel mai hun rezultat, dintre toți 
candida ții pre/enți la concurs.

începând în anul 1042 a inuuit 
cot la cot <u muncitorii barbati in 
meseria ce i a aie^-o, iar astă A 
mai mult ta oricând î i tace htona 
cu torit 3 dragostea ci, fiind <xî 
\ins3 că rezultatele mun.ii -.-’e, 
sunt pietie | ruțioax*  la temelia Re 
ptiblîcii dragd populare.

I aiura .Szalkaț nu nu nai i i 
jertfește toi timpul muh.ind jwn 
ti u ridicarea ni*,  e.ului de prud ir 
tiu la maximum posibil, dii ia a 
cvla> timp v-itr și o vrednică meoi 
bră in I

Munca sa conștientă o :a c sa i e 
apreciată atât dc top lo,ari>ii ai 
‘ ât și de conduțâtori, i *pre  iuân 
dria tuturor femeilor mun itoarc uia 
întreaga țară, lui ana S.al a re 
ușif sa obțină locul al treilea p^ 
țara in speciali Lat ca ce o det nu

In momentul de lațâ, lucrea/a :a 
gaze/zenele cuptoarelor Siemens 
Martin, o munca grea i .Je mare 
răspundere,

întrebată dece munec-te <u -‘raț 
o muncă atât de grea, tânjră nun 
citoaru răspunde tuturor cu un opti
mism care o carailcrizeazâ, câ este 
mulțumită atun i când prii ubo ea1 
și trudă, ajuta la întărirea țirti 
dragi, la consolidarea regimului de
mocratic din tara noastră, care i« 
dat posibilitatea sâ-si a irine puie 
rea sa de muncâ. contribuind ia feri 
circa poporului muncilor dîn ța^a 
întreagă,

Deaccea luliana Szalkay lucrc^z*  
zi de zi, devenind un exemp’u de 
muncă pentru femeile juJețului nos
tru, a\ând un singur țel, măr -ca 
producției pentru propășirea Repu
blicii Populare Române,

Org. U. I ,D.R. Huucdoara
---- --  .   -ii ■ r 
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ACTUL DE CAPITULARE MILI
TARA A GERMANIEI

„Noi mai jos semnați, a.ț*,».  
nând î.i numele Co.-na.-riamiAtu ui 
Suprem German, am < azut de a 
cord ca toate tortele n a.t.e aravale, 
de pe uscat, de pe mări -j dm 
aer, precum și toate torțele care 
se află sub eor.au a germani, ț.» 
capituleze necondiționat față le 
Comanda.r.entul suprem al Arma- ' \ - 
tei Roșii si în aceîas ti np față de 
Comandamentul suprem al ’orțețor 
expediționare aliate’’.

Scuu-at: Keitel
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îndrumați și organizați de P. M. R. și sindicat 
Organizând întreceri patriotice în producție

Muncitorii si technicienii minelor de aur
din Crișcior au întâmpinat primul 1 Mai 
în R. P. R. cu mari depășiri de norme

1-a îndrumarea organizați
ei l’.M.K. și in urina niuncu 
d< organizare a sindicatului 
ni.nicr dm t’rișcior, muncim 
ni ?i technicienii exploata 
rilor aurilere din Crișcior, 
.m organizat în < ins tea 
primului 1 Mai m 1-’.. P. R.

in treceri patriotice In pro 
du1 țic intre muncitorii iniile 
lor Mumriu, \ alea Morii, și 
B-adiș >r.

S’a luat drept baza Î11 în 
triecre depășirea mediei ran 
d.ii.lentului din primele trei 
luni ale anului 1948.

n cursul întrecerii munca 
desfășurat . 1: o intensita 

i< de nedesi ris. iar < olabo-

norma

lim ca alături d< 'ceilalți mup 
mori din Munții Apuseni, 
.111 i îștigat Drapelul produc 
ției pe Județul Hunedoara în 
cinstea primului 1 Mai al Re 
publicii Populare Române.

Școli de analfabeți 
deschise pe șantierul național 

Gh. Gheorghiu-Dej
Șantiere,1< d> imun ă volun 

tară sunt adevărate forare 
di < ulluralizare a,ținerilor 
ce muncesc acolo. In zii*  
le acestea, pe marele șantier 
național ,,Gh- Gheorghiu - 
Dej" dela Bumbești l.iv ■ 
zeni. ca o concretizări' ;| ce-

rarea dintre mun< itori și teii 
nicieni a lost din ce în ce 
mai perfecta

Întrecerea a fost , âștigata 
de muncitorii minei Brădi 
șor care au depășit
jfe baza in întrecere cu 39,0 
la sută, urmați de muncim 
rii minei Valea Morii cate au 
depășii media cu 2i.9 la -.u 
tă, și cei dela Masaritt cu 
2o,y la sută.

Pentru a ilustra marile suc 
i ese obținute de muncitori: 
minelor de aur din Crișcior 
în această întrecere pe care 
muncitorii acestor mine sunt' 
hotărîți sii o duca și mai 
departe 1 suficient să amin

i

0 perioadă de realizări mărețe
în domeniul reconstrucției județului nostru

'IJiiiLare din pagina la)

lo< de seamă ocupa acțiunile de 
muncă voluntara tocmai în direcția 
lucrărilor cart prezentau mai pu
țina importanta pentru guvern ^jii 
din trecut. i

Asta/i pe tei cituri degradate, in 
pkisi Hunedoara au fost plantați 
I280.UV0 piueți, în Orârtie pe ace 
laș ful de teren s’au plantat 2.000 
dv puc-ii iar dea.ungul dru.nurilor 
județene *>i oniunaje s’au plantat 
7.700 pomi 1 ru. ti feri.

In < cea ce privește drumurile 
s’au făcut construcții noi și reparații 
pe o lungime de 135.433 in. aș- 
ternându-bc pe ele 79.890 m. c. pie
triș. S’au reparat și construit din 
nou A'2L> poduri >i satisfăcând o 
mare necesitate, s’au clădit și re
novat 103 edificii publice în di
ferite comune din județ.

Fapte Cfare vorbfiRc
Realizările sunt multiple, uimi

toare prin, varietatea lor -i foarle

elocvente. Ele ne arata ceea ce se 
[toate realiza printr’o bunii adminis
trare a unui județ, in care organele 
superioare nu precupeț-sc nicinn efort 
pentru a fi cât mai strânsa legătura 
eu massele în mijlocul cărora duc 
o intensă muncă de lămuriire și 
îndrumare, toate acestea isvorâle 
dint/o Largă cunoaștere a nevoilor 
poporului din mijlocul căruia s’au 
ridicat.

Aceste realizări arata ce m- 
seantnă un regim cu adevărat po
pula; și democratic, în care guver
nul acordă cea mai deplină înțe
legere poporului, iar acesta la rân
dul sau muncește cu râvna. Intr’a- 
devăr, acum toată lumea, nu numai 
din județ ci din întreaga țară, mun
cește cu râvnă și cu convingerea 
că tot ceea ce face nu e decât 
pentru el, nu e decât pentru ridi
carea continuă a standardului de 
viață a tuturor, pentru intarirea in
dependenței și înflorirea Republicii 
Populare Române.

M. Murgii

Recepția oferită de ambasada Sovi
etică cu prilejul zilei presei Sovietice

BUC L’REȘtI, - ^gCi 
prei'.. Miercuri 5 Mai a. c., 
cu prilejul 4arbătorirLi zilei 
pre^ i Sovietice, ambasa.io 
rul plenipotențiar și extra
ordinar S. Kaftaravdza a <>- 
ferit in localul ambasadei o 
Tetepție la care au luat par

te numeroși membri ai gu 
t ernului și numeroși repre 
zentanți ai vieții politicei ai 
științei și artei ai organiza 
țiilor sociale și culturale din 
Capitala.

Cu acest prilej a fost vizio 
nat filmul sovietic ,,Balada 
Siberiei’’.

Membrii Comitetului Executiv U. I. S. 
au sosit eri în capitală

BUCUREȘTI. ‘. - (Agerpre-j.
Eri după amiaza au -osii In Ca 

lUtalii membrii lomilvtujui exeruhv 
al Uiiiuii.i Intx-rnauonale a Siu !<-0l 
«ilo..

In gaia de Nord li s’a fă.ut o 
primire entuziasta din partea Stu
denților din Capitala.

A vorbit in numele studenților 
Români, Mircea Malița, -președin
tele U.N.S.R., care a salutat sosi ea 
membrilor Comitetului Execuți, al 
Uniuni Internaționale a Studqnțilur 
și a urat apoi spor Ia muncă celei 
de a 1 sesiuni a acestui comitet.

A răspuns acestui salut pre.ebn 
tele l n un 1 Interaaliagiale a Stude<.. 
ților.

Lucrările sesiuni vor începe în 
cursul zilei de azi.

C O M u N 1 C A T
Se aduce la cunoștință cc | 

lor înteiesațij că Primăria o | 
lașului Deva va vmde zii 
nic ghiață artificială, fabri
cată în regie proprie.

Instituțiile, întreprinderile 
și ]>ersoancle care doresc să 
se aboneze,potprimi informa 
țiuni sau se pot înscrie, în 
timpul orelor de serviciu la 
Primăria Deva, camera nr. 4 
sau prin telefon nr. 41.

Muncitorii și technicienii uzinelor 
Călan au întâmpinat sărbătoarea 

internațională a celor ce muncesc 
cu realizări mărețe

lor spuse mai sus. s’a deș- 
chi-. o școală de analfabeți 
[>entru < ei 30 d' neștiutori 
de carte dm sectorul „Live 
zeni’’.

Brigadierii, (onștienți de 
greutățile încă existente, ras 
punzand la apelul. Coman
damentului, au renunțai la 
jumătate din rația zilnică de 
țigări, cu banii realizați în 
acest fel înzestrând școala hu 
rechizitele necesare.

(Urmare uln pagina i-a) 
la sută, etc..

i secția de turnătorie, pe 
lângă depășirea programT , 
s’a propus și reducerea greu 
tații ceaunelor turnate. Aîc, 
s’au evidențiat tov. Uozn.es 
l’avel, Kiss Moise, și Schive 
rin Ludovic, care au reușit 
să reducă greutatea ceaune
lor turnate cu 15 2o la 
sută, obținânduse astfel 
pe lângă o economie de ma 
terialc o scădere a prețu 
lui de cost.

La furnal unde din cauza 
stării ele uzura în caro a- 
ccsta se găsește, cu mari 
greutăți s’a putut depăși nor
ma cu g,66 la’ sută, S’au evi
dențiat echipele conduse Jc 
tov. Deutsch ÎL, Ena'-oi și 
Suciu.

La secția montaj, s’au ob 
ținut depășiri de norme ca 
re variază între 28 60 ]a
sută, se remarcă echipele 
conduse de tov. Faraga Ț, 
Klss Eremia, etc..

La emailaj, se emailează a- 
cum numai băi, fabricația, de 
vase emailate fiind sistată. 
Și aici s’a depășit) programul 
eu 5 la sută. Deasemenea, 
prin introducerea unei noiii 
rețete in emailaj, s’a obținut 
un succes în îmbunătățirea 
calității produselor emailate 
La această secție s’au evi
dențiat tov. Lăcătuș Iosif, 
Kaucsik Ion, etc..

La atelierul mecanic, Unde 
înainte producția medie era 
de 40 kg. zi. acum media „ii

I-P5
L;i

în câmpul muncii
nică este de 60 kg., dopa 
șindu-se programul < u 50 |a 
sută.

-Astfel au înțeles mu 1 
rii și technicienii uzinelor 
din Călan să întâmpine : â- 
batoarea lor.

Și muncitorimea acestor 
uzine este hotării de a mer 
ge înainte pe acest drum, 
mărind necontenit producții 
atât cantitativ cât și1 Calitativ 
va ști să fie la înălțimea ,iș- 

Cll

Echipa minerului 
Pop Ludovic din 
Petrila a depășit 
norma cu 482°u

(Urmare din pagina I a)

leptărilor în întrecerile 
metalurgiștii jugoslavi, 
fiind hotărîți de a 
clasa la locul de frunte.

până acum nu a mai fost 
atinsă în țara noastră.

Această întrecere demon
strativă, a fost urmărită cu 
deosebită atenție de către mi 
nierii din toată regiunea, 
mai ales asupra metodelor și 
tehnicii de lucru întrebuința 
»*■  pentru a putea fi adop 
tate în toate minele din Va 
lea Jiului.

Noile atribuții
care revin Ministerului Comerțului

BUCUREȘTI- 7 Ager 
preș). In Monitorul Oficia! 
din 6 Mai a. c.. a apărut de 
crețul privitor la organiza 
rea Ministerului Comerțului.

Ministerul Corn, are în sar 
cina sa realizările politice a 
le guvernului in legătură cu 
i jrculația mărfurilor în inie 
riorul țării cu comerțul în 
general relațiile comerciale 
cu străinătatea și stabilirea 
regimului nrețurilor și țari 
felor.

Sub conducerea (Jirectă a 
Ministerului Comerțului fun 
cționează societatea comei ci

ala de Stat și societățile co 
merciale municipale și co - 
munale. Intre altele Mini- 
nisterul Comerțului prin D Ir 
recțiunea Comercială de g 
Stat va întocmi planul de 
activitate, va prescrie norme 
și va da dispoziții de funcțio 
nare a Societății Comun le 
de Stat și a .Societăților mu 
nicipale și comerciale. Dea - 
semenea Ministerul Comer- 
țului prin Direcțiunile spe
ciale va îndruma comerțul 
cooperatist, comerțul particu 
Iar și comerțul cu străinăta
tea.

Termenul pentru depunerea declarațiilor de împunere
ejKpÂirm lea. 15 IMai

BUCUREȘTI, 7 'Ager- 
pres). TermenuI P'-ntru d 
punerea declarațiilor de ini 
punere la comerțul industri
al și profesional exil^ă 1;> 
15 Mai a. c..

Termenul acesta nu .mat 
poate fi prelungit, astfel în

,cât acei contribuabili care 
n’att depus la fisc1 declarările 
până în prezent urmeaza sa 
le depună neîntârziat, de 
oarece pierderea t6rm6nului 
fixat este sancționată în a 
fără de amcnclă fiscală și 
cu închisoare dela 5 — 2o

Din Cehoslovacia au sosit 4 
milioane m. țesături de bumbac

BUCUREȘTI, 7 (Ager 
preș). In cadrul acordului co 
mercial cu Cehoslovacia au 
sosit în țară 4 milioane m.

diferite pânzeturi de bum 
bac.

Mărfurile vor fi distribuite 
prin magazinele de Stat.

ani.
Contribuabilii caxe au de

pus declarații încomplecte 
adică nesincere au posibilita 
tea de a țe complecta până 
la 15 Mai a. c., astfel ca să 
se eivte aplicarea sancțiuni 
lor prevăzute.

După data de 15 Mai a. 
c., organele Ministerului de 
Finanțe vor începe oper ; , ;e 
stabilire a impunerilor pe 
baza declarațiilor depuse de 
contribuabili.

I „

ȘTAMPILE

Uozn.es
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Cronica externa
Ib Grecia monarho-lascisla bau 

dar lui Solulis și Tsaldaiis, stimu
late de dolarii cercurilor reacțio
nare din Washington contihua masa 
eroi organizat împotriva |x»porului 
grec dornic de pace și libertate. 
Luptători. cei mai buni cari nu 
precupețesc nimic în lupta ce o duc 
pentru a oferi patriei lor un orizont 
de viață mai brută și mai Jreaptă, 
sunt |jrigoniți cu înverșunare de că
lăii monarho-fasciști.

Postul de tadio (Jrccia 1 ibei'H 
anunță că ministrul fascist Rendis a 
ordonat telegrafic procurorilor ge
nerali șă urgenteze instrucția pen
tru toții democrații arestați in mod 
samavolnic, acordând cu această o 
•azie un termen Je 10 zile pentru 
a pregăti în timpul cel mai scurt 
posibil o nouă serie de sentințe ca 
pitaje împotriva unui lot de 8(16 pa- 
trioți. Această pornire diabo'ică de 
a suprima viețile unor cetățeni ne- 
vjnovați dovedește încă odată că 
șandramaua monarho-fascistă a priț 
mit in ultimul timp lovitu i atâl| 
de grave încât este în arjmp’e-.t'l 
derută. '

La Atena, Salonic, Pireu și pe 
tot intiosul Greciei, mii de patrioțL 
luptători peinfricați ai rezistenței, 
naționale împotriva hitleriștilor co- 
troțatori, eroi care în anii crânce
nului război împotriva fascismului 
au săvârșit acte de bravură pentru 
salvarea patriei, sunt asasinați as
tăzi tără cruțare. |

Aceste acte dis)>erate denotă încă 
odată lumii întregi că imperialismul 
iși vede periclitată situația în acele 
țări in pare se pregătea să creeze 
un teren fertil planurilor razboinicq 
pe care țe-a nutrit și le yutrețte.

Jnrperialiștii vor război. Dar mi
lioanele de -muncitori și v/tă|eni ai 
lumii înțeleg că acest lucru nu se 
poate face fără voia îor. întreaga 
omenire conștientă, tnagsa mtindțj

In Cehoslovacia sa deschis 
campania electorală

PRAGA. — Campania e 
lectorală a început prin ma 
rele meeting convocat de 
Frontuul Național care a 
avut loc Miercuri seara ia 
Praga și la care au luat 
cuvântul dr. Alexei Cepika, 
ministrul de justiție, din. par 
tea partidului comunist; Zde

POPORUL ENGLEZ
nu vrea să stea sub controlul

CARDIFE. — Luând cu 
vântul la conferința Consi 
lului Uniunii Naționale a 
Minerilor am Marea Rnta 
nie, fruntașul sindical engle.t 
Aff Davies a declarat: „In 
cercările imperialismului a- 
merican de a opri desvolta- 
rea liberă a popoarelor țn - 
tr’o serie de țări din Europa 
provocă îngrijorare în rân
dul muncitorilor.

Dacă marea finanța ameri 
rană dorește să instaureze. în 

toarc din lumea întreagă, toți iup 
tatorii pentru dreptatea o ială -,i 
libertate își dau seama că, un război 
ar însemna o serie de sacrifi ii inu
tile; sacrificii care vor servi numai 
poftelor josni.e ale acelora care vor 
să-și salveze privilegiile de exploa
tatori și asupritori de popoare.

Popoarele libere și întreaga o- 
menire muncitoare dornică de pace 
și progres înfierează aceste at'-n 
tate grosolane împotriva dreptății 
și libertății hotărâte fiind să ducă 
mai departe lupta împotriva acelor^ 
cari vor să le încătușeze iarăși și să 
le suprime drepturile la o viață li 
beră și înfloritoare.

Adrian Bossje

Asasinarea patrioților 
grecii continuă

866 luptători democrați vor 
fi împuȘcați in zece zile. 

Declarațiile cinice ale ministrului monarho-fasclst Rendis

ATENA. In emisia de 
Miercuri dimineața, postai 
de radio Grecia Liberă n. 
anunțat că alți 30 de mem
bri ai organ>zației ELA-i au 
fost împușcați la Atena. N 
mărul celor împușcați în

| provincie nu este încă cu- 
j noscut.
| In aceiași emisie postul 
| de radio a a,nunțat ca mim 
i strul guvernului din Atena

nck Fierlinger, ministrul de 
industrie, din partea partida 
lui social-democrat; Alois p. 
ministrul transporturilor, din 
partea partidului popular', a 
tolic și dr. Alois Ncuman, 
ministrul poștelor, din partea 
partidului socialist național.

țările „planului Marshal)” , 
guverne care să deschidă 
larg porțile influenței și con 
trolului Statelor Unite, apoi 
este timpul să-i spunem: „In 
lături,”

Davies a cerut reluarea re 
lațiilor comerciale, precum 
și normalizarea tuturor țegă 
turilor cu Uniunea Sovietică 
și cu țările nouei democrații 
din Europa centrală și ră
săriteană.

Prospectivele economice ale Europei
comisiei economice a O.N.U -luiDesbaterile

GENEVA. In 4111.1 de 
4 Mai, comisia economica 
pentru Europa a îjnceput, des 
baterie asupra dării de sea 
mă a situației economice si 
a perspectivelor economi- 
ale Europei.

Delegatul Glandei a a< 
centuat necesitatea <|e a ,|e-, 
volta comei-țul între țările 
Europei occidentale i ale 
Europei Orientale.

Teodor flcba, delegatul .d 
b.inez, a descris larga des

Rendis, a declarat ța postul 
de radio Atena, că ..execu 
ția a 154 deținuți formează 
o parte dintr'un plan gene
ral al guvernului, care pro 
vede executarea tuturor de 
ținuților condamnați la moar 
te”.

Rostul de radio Aten-a a 
nunță în această privință că 
Rendis a ordonat telegrafii 
procurorilor g-rali să termi 
ne instrucția în tărmen dă 
zece zile pentru ca sentin 
țele capitale pronunțate im ' 
potriva a alți 866 membri ai 
ELAS ului să fie executate.

ZORI NOI 
primește mică și mare 
p ub i icîtate

Anunțurile se primesc la 
adminis'Tația ziarului in 
localul Prefecturii

Popoarele lumii protestează 
împotriva executărilor din 
Grecia monarho-fascistă.

ROMA. — Comitetul Ccn 
trai al Partidului Comunist 
Italian a protestat în nunte'e 
clasei muncitoare din italia 
împotriva executării celor 
152 preoți greci. Masacrul 
dela Atena spune între 
altele protestul arată' încă 
odata furia reacțiunii gre 
cești sprijinită de imperia
lismul anglo-american, în - 
dreptată împotriva poporului 
grec.

♦

washington. comi 
sia americană pentru Gre- 

voltare .1 economici națion.i 
le albaneze.

Delegatul albanez a ;i<<en 
luat că realizanle ar fi fost 
imposibile fără ajutorul dat 
Albaniei de Jugoslavia ji 
alte țari democrate.

Delegatul Italici a re. uno 
scut c.i nu s<- poate reface 
echilibrul comerțului urope 
an fără desvoltarea comerț > 
lui < u Europa de răsărit. El 
a descris situația economică 
grava a Italiei și a accen 
luat scăderea acută a investi 
țiilor, a materiilor prime. .< 
utilajului industrial, trecând 
în revistă aspectele tragu 
aie uzinelor închise și ale 
creșterii șomajului.

Delegatul Poloniei a arătat 
refacerea înceată a agrirulil’ 
rii europene și a propus de 
finirea atribuțmnilor < omite 
tului agricol al comisiei cf" 
nomice jx-ntni Europa.

Delegatul Uniunii Sovie 
tice, Arutiunian. și-a arătat

9 Mai adevarata 
sărbătoare a Independenței

(Urmare din paguia I a)

Sigma ringen, a fost dela începui 
până la sfârșit agentura principali a 
capitalului apusean, începând <u cel 
german și ter.ninând cu cil nglo- 
saxon. O agentură străină caic urma
rea tocmai îngenuncherea României 
la picioarele iinperia.ismului străin 
și răpirea independentei și liber
tății poporului român.

In decursul ultime.or decenii Ho- 
lienzollemii au și reușit șă tran
sforme România intr’o țară vasala 
față de capitalul apusean și să să 
crifice Ardealul de Nord interese 
lor imperialismului german.

Nu se qaznesc și astăzi foșiii 
regi Carol și Mihai să unelleasci 
împotriva păcii și liniștei ponorului 

I roman, împotriva independenței 
sale ?

Este timpul să se smulgj și a- 
cest văl cu care fostele clase con
ducătoare au încercat să am.igeasca 
poporul nostru. Este timpul ca a- 
devărul istonic să fie restabilit.

cia Democrată a adresat 
președintelui Țtuman o tele 
gramă prin care protestează 
împotriva executăm patrjoți 
lor greci.

*

Se așteapță ca criza gaver 
namenlală din Grecia iz
bucnită în urma disensiuni 
lor dintre cele două partide 
monarho-fasciste să fie re
zolvată prin înlocuirea a 10- 
12 Miniștri. Soluția aceasta 
fost propusă de șeful mi - 
siunii americane din Grecia. 

uimirea pentru faptul <a » 
na .icam, < om sia econor^- 
ca pentru Europa tiu -i ..< 01 
dat atenția necesară prcdzli 
melor Î11 legătură < u agr ui 
tura și aprovizionarea f um 
|> i. Delegatul sovietic -,'a 
pus cr< -crii unui comit't , ■ 
mun dm pricină ca atesta 
nu este conform stru'’urx 
ONU. El a afirmat iă t-.a 
necesara < rc-area unc-i o 
mitet indețx ndent < are 
studieze problemele dcsvolt 1 
111 agriculturii in țările eu--> 
pene, uri toate aspectele 
refacerii și dezvoltării ,,gri 

< ultimi.
\ fost creata o comise . i*  

lucru, formata dm repr'7''1' 
tuliți ai Uniunii Sovicti' 
Marca Britanic, Statele l.lm 
te, 1-r.anței, Cehoslovaciei, 
Dan.-mareei, Finlandei, > .n 
ciei. Olandei, Poloniei și Je. 
goslavici care va c-.am e.f 
problemele agricole. < c- 
in competința comisiei 
nomice pentru Europa

Este timpul <a atrio'jsmu 
vârât, renăscut, al masselor • 
lare, care manifesta -i . esvo iâ ceb 
mai bime tradiții ah- mari r» mz 
cari și lupte patriotici- in trecu 
tul poporului no-tru, să-1 jx» . 
cuvântul și in aceasta hc-st.unr

Ceeace este scump p-pei-ului rx» 
tru și tnturor iulilorijor r e ,lr< iXaBr- 
si adevăr, lupta <■ ntni in.' 
denia si libertatea patriei n-u tre 
— trebui, curățit dc zgura i • Ml 
a falsili atorilor isto iei.

Ziua de Q Via , zi in . ar. w 
71 de r.ni in urma marei< 'unitalor 
progresist Mihail Regalii unu j-eo 
clama independenta Român ei. kt 
Adunarea l.egiu toar. o ntâ ea r’iW» 
votul ei, trebu e să fie irbitoaiea 
măreața a in . .-i.'c tei naii-crMs- 
a României, pe care au -eifsrt-o « 
au trădat-o Hoi-eiizo'b-rnii. .ta 
burgheziei și mo ie i nil.

I’rintr’o co iui . ța eri ita. < 
Vtai este și ziua ,i.-toiei i.rrp irk»a 
imperialismului german, împocriva • 
celor imperiali li care ne au t t •« 
dinast a subjugat a e a t. 'tienzol-M- 
ii-ilor și care cu ajuto-n) : 
ne-aii răpit independența nafi-naU.

Această zi va trebui sâ tic 'lei 
cea mai viguroasa afirmare .1 ia» 
tei poporului român, a jxi'ifi ii e 
gimului de fcmocrație |x>pnlară, ,*■-  
consolidare a independentei -t a > 
veranității naționale, jientru -tepMi 
sfânt al poporului român de a 4 
clădi fără a da socoiea'a ni . 
viitorului luminos |»-n1ni circ a. 
Ierit și luptat.

Sărbătoarea de u Mai 
stra încă odată ca poporului rom» 
in frunte cu clasa sa muiuitoare, • 
este s-unipă independența și suve 
vanitatea națională ca si lunriaa o 
clițlo.-. Ea va vorbi eu tărie den.ee 
voința neclintită a |x>poiu'tn nț», 
tru de a lega si mai pute- te lupta 
sa patriotică |>entru întării a unde 
liendenței și suve airității naționale, 
cu lupta pentru pare, de niocrațic 
și progres social.

„SCÂNTEIA’-
Im- țrfaana Judațtiliăf Hunedoara,, Deva 1948.


