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4» ” * Telegramele de felicitare adresate 

de oamenii de Stat sovietici 
cu prilejui sărbătoririi Independențe^ Naționale 

a Republicii Populare Române

I K E D A C Ț 1 A : Deva Str, Keri Marx Nr. 2 Telefon 252
’ ADMINISTHAPA: Deva Palatul Profecturll Telefon 426 
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A U O N A M N T E 1

LU1AR lai 120 COLLCTNL lai 80 inblwldt pu țfcraal, imum-
Pe 3 LUkl lai J5U oUorl invbtAtori 100 i»f

Ziua Independentei și a victoriei 
a fost sărbătorită într’un viu entuziasm 
de întreaga populație a jud. Hunedoara

('ti <>< azia sărbătoririi I nil- 
pvuclc nț< « Naționale a Ri 
publii ii l’opijlarc 'Român , 
N. Sv< rm<, președinți i'- pre 
zidiului Sovietului Supr m 
a! I . R. S- ‘S. a trimis pi t 
l)r. < 1. l’ailioit presrdi-ai’
le Prezidiului Republicii !'■ 
pularț Române urmă toana 
telegrama:

1 )e Ziua Sărbătoriri: 
na!'- Va rog, domnule Pre 
ședințe, sa primiți felicitai iii 
mele p< nlrtt f)vs. p'rsoîlll 
și pentru poporul roman, o 
data cu urări de noui i 
cese prutrn Republica P -. 
Iară Româna.

N. S'i’riiir

lin. pn ședinței, < onnjiului 
du Miniștri al I R '■>
următoarea telegrama

De câteva zile, întreaga | opula 
fie a județului traia înlr’o continua 
agitație. Membrii organizațiilor de 
'nassâ, in frunte cu membrii l’.M. 
R., si alături de . i un marc 

■ Ufliiăr de cetățeni munceau ne 
contenit ha să scrie <âte i n articol la 
gazetele de perete sau de. -tradă. 
să aranjeze vitrinele sau sa orna 
monteze geamurile caselor cu ste 
gulețe si portrete ale conduc toii 
lor poporului român și sovietic. Tpți 
se pregăteau sa primească ziua de 
9 Mai, ziua adevărată a independen
tei noastre naționale proclamată a- 
,um 71 ani și zaua marei victorii 
repurtată de glorioasa Armată So
vietică asupra fascismului In anul 
1945 și alături de care a luptat cu 
cinste și armata democrată românii.

9 Mai la Deva
In dimineața zilei de 9 Mat o 

imensă mulțime de oameni s’au adu
nat in Piața Unirii unde era irtsia- 
lată și o tribuna ornamentată cu sle- 
gulețe și ramuri de copaci și pe 
a cărei fundal, de dimensiuni apre
ciabile se înălțau portretele gene- 
ralissimului Sta',in, a prof. C. I. 
I’arhon, d. Dr. Petru Groza, tov. 
<âb. Gheorghiu-Dej, tov. Ana Pau 
ker și Emil Hodnăraș.

Populația care venea in masse 
compacte, iși manifesta bucuria de 
a sărbători această zi cu dublă sem
nificație istorică. Toți, îmbrăcați- 

Festivitatea de la Ateneul Român în prezența Prezidiului și a guvernului 

Opera începută la 9 Mai 1877, ziua 
independenței, și-a găsit pentru noi 

desăvârșirea la 9 Mai 1945
9

— a spus tov. Emil Bodnăraș —

in haine de sărbătoare, nimicitori, 
soldați, mtelectua.i ți elev i, femei i 
birbați se simțeau puternic legali 
prin gândul lor caic se îndrepta spre 
Armata Sovietică eliberatoare pe care 
o ovaționau îndelung.

Mectingul care a avut loc, a lo t 
deschis tov. C tiu Grigoraș, pre. 
fectul județului, care după ce araț i 
scopul adunării, lace un srurt isto 
ric al zilei de ') Mai, scoțând iu 
evidență adevărul istoric —■ proda 
marea independenței poporului Ro
mân în ziua de 9 Mai 1877 - si
faptul pentru care el a fost ascuns 
tuturor — și anume pentru a le
ga o marc victorie a poporului ro 
mân de instituția cca mai reacțio 
nara, de monaihie. A arătat apoi 
cca de a doua semnificație a zilei: 
victoria obținută asupra hoardelor 
hitlcriste prin eroismul osta ilor so
vietici, alături dc care a luptai iu 
hotărire și viteaza armata lomână 
democrată.

Amintirea rolului liniarilor al ero
icei Armate Roșii, in frunte cu ge
nialul d conducător, generalisimul 
I. V. Sitalin, în sdrobirea fascis
mului — a stârnit un val nesfârșit 
dc aplauze și uraU. fu con inuaie, 
vorbitorul arată că prin acea-lă 
strălucită victorie, s’au creat con
diții nebânuite de desvoltarc, no 
popoarele care au fost eliberate de Ar 
mata Sovietică, popoare care la fel cal 
șl Uniunea Sovietică, ieșită întărită 
din acest război, merg acum pe 

ia|ea , logrestllul -,i a prospciităln. 
Toate acestea a nche at vorbi 
torul - a fă ut <□ România că pri 
vească cu încredere i -in. eră prie
tenie, marea sa vecia.i dela i.oăril, 
care sta în fruntea fu; tei dusa di 
lagărul democratic ■ i antiimperia I 
list împotriva proioratori'or de i.mi 
răsboaie.

A luat apoi cuvântul tov. V.isilie 
I lorica membră in biroul jud. al 
P.M.R., din partea i D P. care ari- 
1ând marile cuceriri obținute de 
poporul muni itor piui vi, toi ia i-u 
pra fascismului , cu.c hî caic au iul 
minat prin inst.imarea l.'i'publiiii l’o- 
pujare Române, a ubliuiat faptul 
că in ciuda tuturor planurilor mipe 
rialiste, prin rare ■ caută subju
garea lumii, poporul român va mur
ge alături de iliare.r noa ftă prie
tenă U.R.S.S , pe ikai departe pe

H. N. Ooreanu

'Continuare hi pag, l\l-a)

Lista personalităților decorate 
cu „Sieau Rupublicii Populare Române"

1 
lor democratice i iurina Repu
blicii Populare Române, Prcviuiut 
Marii Adunări Naționale Ia propu
nerea ministrului Afacerilor Exter
ne, Ana Patikcr a conferit ordi
nul .jStcaiia Republic i Populare 
Române, in diferite clase, unei 
scrii dc personalități.

Publicăm in întregime numele de
coraților cit ordinele d. 1 <î H iar 
tiin clasa IIF IV și V pe 
acel cari au depus munca in jude 
țul nostru <

Cbl-i '.
I’rof. Parhon Constantul, Sado- 

veauu Mihail, Constantinescu Petre.' 
lași, Niculi Ion, Ionescu Florea Ma
rin, Dr. Petru Groza, Gh. Gheor- I 

(Continuare în pag. IV a)

Pentru a răsplăti meritele deo- 
1 sebite dobândite prin lupta ;i ac- 
| livitatea po.iikă, culturala sau so

cială, pentru promovarea interese
lor poporului, câștigarea libcrtăli-

I>. I)r. petru Groza, pi 
ședințele Consiliului <!•• Mi

Dr r*c  l nu t»
niștri, a primit din parte i 
gen< ralissimului 1. V. sta

«MM

Generalissimul I. V. STALIN

1- i l’ci' in ini.id • oidi d gu. 
\ rinul Republicii popnian-

Roiiiâiv și pe D>--. perso 
ii.il ■ u prilejul sărbătoririi i 
d< pendenb i României.

I..V. STAl-l>

[ov. Ana I’jiikcr, unii 
irul Atacurilor Externe.

Tov. ANA PAUKER

Victoria asupra Germaniei hltleriste și a fascismului este victoria popoarelor U- 
niunii Sovietice, a Armatei Sovietice, este victoria oamenilor progresului și a po
poarelor iubitoare de pace și libertate — a arătat ministrul Apărării Naționale

Drugi 1ovarați ;i prieteni,
31/ accsia, popolul român ani

versează la 9 Mai, pentru prima dataj 
d'.iui ev. niminte istorice dc hota- 
râfosrc importanță pentru desvolla- 
rc.l sa:

<) Ma' 1877, proclamarea înde- 
pendențe: sale naționale i

9 Mai 1945, ziua vi toriei împo
triva Gei maniei hitleristc.

Cu prilejul acestei duble aniver
sări, istorice, ingidui i-mi ca din în
sărcinarea și m numele Corni ctu'ui 
Central al Partidului Mun.itorcsc Ro
mân sa vă aduc un fierbinte salut 
și Iclicitâri.

împrejurările istorica am 
preaj na proclamării în 
dependenței

Sub influenta transformărilor c- 
pocii, a relariuni'or vie schimb n 
teruaț ouai crca'e Prin ipatc nr Ro

ipânești, în urma (fatalului de la 
Adrianopo), cât și a condi.iunilor 
de desvoltarc a forțelor lor ce pro
ducție, mișcarea revoluționară dela 
1848 proclamase la Islaz pe lângă 
un șir de revindecări de i.riin so.ial, 
politic, și economic cu caracter pro
gresist și necesitatea penlru poporul 
român, a asigurării ncatarnarii ,,ad
ministrației sale, a legiuril --aleM 
dreptul sau suveran”. (

Proclamarea acestui principiu în
semna ridicarea steaguiui luptei pen
tru scuturarea jugului turcesc secuj. 
Iar. Dai el mai însemna și hotă- 
rîrea exprimată in numele poporu
lui roman, de a nu admite în vii
tor niciun alt jug străin. Aceasta 
era dc o deosebită gravitate pen
tru marile puteri din acea vreme, 
in plină desvoltarc a economiei lor 
capitaliste: Anglia, Franța, Germa
nia și Aitstro-v ngana.

Dacă aceste mari puteri erau in

teresate in destrămarea i.tipciiu'ui 
Otoman pentru a | utca a a- ata r.oui 
piețe de desfacere, apoi ele nicio- . 
dată nu puteau admite <a pe dă
râmăturile imperiului otoman, po
poarele să se elibereze și să ridiic 
state independente <a e să--i orga
nizeze în mod suveran viata lor p ’■ 
liteâ și economica.

Voința poporului român expri
mată in proclamația dela Is’az tre
buia inlrânlă.

Axituoinea fosteior clase î 
conducătoare i

La această (endința a marilor pu
teri apusene, concurau însă si factori 
interni clin Principatele Române,t,j 
Moșicrimea română era categoric 
dușmănoasa oricăror ie orine p:ro- 
grc.'tstc. ta prclera atârnarea țării 
de orice stăpân, decât, prin clibc-

i'Continuaie in pag. IlI-a) (

£« 15 M a» Tncepe

Steerularea linerîlea*  
j;n contingentul 1949

Recnit.iic.a ținerile»t na-t - 
< tiți iii anul ic)2~, k are for 
nx aza < oiitingcntul 11949, ,,L 
.ncej’.e și în jud. nostru la 
15 Mai .și va dura păli?. Li 
2cj I unic a .

l a recrutare se vor mai 
prezenta cei care .ut obținui 
cetățenia română, țcfugaiii 
din Bucovina și Basarabia, 
doiniciliați pe r.iza judetu 
lui, cei omiși.nereemtați cu 
i'ontiTigentcle respi-c'tive, Mi 
pușii străini naturalizați.

f ijJerațiunile de [rec rutare 
se vor efectua de către nu 
consiliu de recrutare, ce > ■ 

dop asa la mate <. atreli 
de recrutare și caii iu fc>si 
lixate in localitățile de v,-ș. 
dinț i a plașilor, cu , ,c\-p 
ția plasei I)(\a. in <,ne va 
funcționa un stibcenlru Ia 
Simeria și jolas-a P< trc»seni. 
< are va ave a subcentre ]a 
l’etrila. I.uțxni și Vukan.

Tinerii chemați spre ta
ci ut.tre vor trebui , £ fi
cat mai Îngrijiți și s.i M- 
prezinte la termenul cli(.mat 
■ar autoritățile locale au o 
bljgația de a da iot eOll 
i ursul, pentru buna, reușită 
a operațiunilor dc reciutare.
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CONCURS DE ȘAH 
organizat de A. R. L. U. S. filiala Deva

în cinstea zilei de 9 Mai
In < msti-n zilei de o \|.i 

ziu:i md< p> ndcnței Pmnei 
noj'tre și ziu.i vi< torw
L. I . S. filial.i I )eva cu con 
cursul (>. S. 1 ’. a organon 
în ziieli d 3 9 Mai j. , ..
un i onem - de șah, la ( ire 
' au pârtii j>at cei
mai de seamă jucători din 
orașul, nostru.

(’u multa 'mu mie con-Xa 
tam < a la atest < oncurs 
luat part< un număr însem 
nat de tineri, muncitori, 
ucenici, elcx i, slu 1» mți.
{ ire sj-au manifestat ilorm-

1 urmai it prin orgi 
ciirstihii de șali, a 
rularea a tmni nu- 

t mai, insemnat -l • 
, scop < arc a losl i 

deplin. Secția de 
mitra azi una 50
1 ai tivi, dintre a’1

Divizia Națională A
In cadrul DlvizIvl Naționalc A. 

s au ditpulnt LlomlnicA, 9 Mal 
următoarele mat< buri, cu rezul
tatele reapective îare ghtrate, 
București i Dinamo A — Liber

tatea 5 — 0
Bucurețtl— Dinamo B —A. S. 

Armata 2 — 2
Târgo-Mureț : R. A, T. A. — 

Distribuția 3 — 1
Cluj : C. F R. Cluj — Univer- 

aitatea 4 — 2
Cluj : Dermata — Oțelul 1 — 1

Divizia Națională B.
Seria a 111-a

Timișoara : Politehnica — I. M.
S. 5 — 0

Lupeni : Miaerul — C.
Arad

Lugoj ;
3 —

F. R

A U'OUTIIL £
M J1OPULAR

In Cadrul jocurilor F.SG. T.

România a terminat
la egalitate cu Cehoslovacia l—l

ța d< ași însuși techiiu a jo ('oncui 'ul d<- șah a patut
cuini de șal). sa se desfășoare în <o>:di

Dmiic <ci 35 pârtiei].anii ținui bune, Arlus punând la
la eoni urs pi baza (lum te dispoziție juiatorilor o sala
lor i âștigate și a jocurilor corespunzătoare, preci-m ș
finale, au fo-1- premiați jar țiremiilc respectiie.
maiorii jucători: Mergând pe acest drum

i • Bogdan loan, func secția de șah a (). S. P. \ a
țioiiai. țircmiul 1 ; da rezultate mulțumitoare

3- Ghelca 'l’eolil, fum prin răspândirea lut în m i
tio,iar, premiul II: sele largi a|e jiopulațici.

Botwinnik (U. R. S. S.)
campion mondial de șah

Șahiștii sovietici și au 
dovedit din nou superioritatea

Botwinnik a cucerit cam
pionatul mondial de șah, de
și concursul internațional' nu 
și a epuizat încă toate du 

\ putele. Botwinnik și-a creiat 
un axantaj care il indica 
drept câștigător sigur al t.t 
lului mondial.

Victoria șahistului sovie
tic nu este întâmplătoare. Ea 
ilustrează clasa ridicata la 
care au ajuns șahiștii sovic- 
tii i i aci și ceilalți reprezen
tanți sovietici Smâslov 
Paul «eres s’au arătat 
periori concurenților din 
Jelalte țări.

Botwmnik are după runda 
2o un a vaiitaj dl 
asupra 
kewsky

’ na la 
punt te.

Botwinnik, na pierdut în 
tot campionatul mondiai de

cât o- singura partidă, 
lata o performanța ;>i 

oglindește nivelul șahului 
in l'niunea Sovietica.

*

n

E11 seara s'a desfășurat |.> 
Moscova în sala ' n tombric 
din palatul -Sinclicatelor i.l 
tuna partidă Bolwiiuk-1 m e 
care s'a terminat printr'o ><■ 
miză.

A. S. A
și

SI l-

ce

3L- puncte 
lui Smâslov și Res 
care se ailă împreu 
locuj 2 cu câte 8’ .

l'e stadionul din Deva 
a ax ni loc,' im interesant ma- 
tch de wollev-ball, intri' Gru 
parca Sportivă (Muneitoreas 
că Dev i și-A. S. A. din loca 
litate.

Cu acest prilej, ambele e- 
chipe au prezentat formații 
bine puse la punct, care au 
jucat cu multă ambiție și ,- 
lan. dând ocazia spectatori 
lor să vizioneze ummatch cu 
adevărat de zile mari.

Tenisul de masă a
BRAD. Gruparea poli - 

sportivă ,,Zărandul” dm ’o 
. calitati 1 organizat zilele pe 

cute un concurs de ping - 
pong, dotat 1 u premii, la 
care au luat parte 2o de 
. oncurenți.

După lupte susținute și 
faze extrem de palpitante 
s au obținut rezultate frumoa 
se, în urma cărora a fost îp- 

itocmit următorul clasament:

I — 0
Mic*  —G. S. M. Lugnj 
0

Seria IV a
S»tu Mire : Stăruințe — C.

R. S meri*  3 — 0

LIPIRI '.ȘT 1. 10 Ager 
pus' f.ri sau desfășurat pu 
nuli- iptâiniri d<- iiMit-bal! 
la Pari in catlrul -a-rba' 1- 
lor S. G. Echipa R<- 
jiublii ii Populare Române u 
obținut un fruirțps rezultai

terminând la egalitate < u 
Cehoslovacia 1 1: lata
celelalte n/ultate d<- t-n:

Au-aria Alriia de Xoid 
1; Franța Belgia 4 

și JegO'laVl.i polo-'
- i

6
4,
5

F. A. S, A, Deva G S. M. Deva 2-2 (I I)

Constituirea noului 
comitet de conducere 
al subfilialei OSP. Brad

/alele ai estea a fost , o-1 
'tituit noul i omili i c|e < oii 
ducere al < hganizații i Spor 
lut Popular Locala Brad, 
după < am urmează. Preș*. 1 
dinte Groza Petru, secretar 
Irimesiu Zeno care deține 
și resortul administrativ: re
sortul sindical < ’lej Vasil. <’u 
ține n soi tui 
gandă, llieș 
ciu ( orncl; 
prof. Ștefan 
rural Stoic;,
și conducere ta hnic.i prof. 
.Xenati Aurelian. resortui 
fernenin Kiss lrina. Din par 
tea autorităților au fost co
optați i.iprișa Ion comisar 
și Tănasc (.heorgpe percep 
tor.

In lala unui mare num ir 
de pe, talori. s .1 dispJUI 
I fuminit a 1 "■ l )i \ a, mai.cin f 
amical de loot hali dintre c 
i hipelc A. S. Armata ț )e - 
\a și Gruparea Sportiva. 
M mu itoreasca 1 A va.

locul desfășurat de ambe- 
I ■ c-i’bij.-'" a lost la înălțimea 
unui ma’.''1’ divizionar, pix-

Sjr.it CU i izC su|X"Clar jlo.i 
se și a< țiunî \ n.. care au to-- 
îndelung aplaudate di p>:<> , 
1 ui spectator.

L au remarcat <l<-la L.S*d
D. Balogli. D'a1 onc'< u. i» t 
rian ș; Glicrghel} iar dcL- 
Armata Ani'ie, Mau i. Vj

le.i și Miind -ina

Metalosport Călan -Jiul 2-2 (l.l)

presă și propa 
Niculae -i B.m 
resortul școlar
Hoiia; resoriid 
Ion: îndrumări

1 Jumiiiif a <; Mai ( ., .. 
disputat la petroșcm m.t' 
chul imnul de foot-ba)l din 
ire ci hițx'le Jiul și Metale 
sport t alan.

Metalo'|>oit a reușit ț ; 
mine la egalitate cu ad'.cts

Iii! '.UI 
la A.

locul 
ambele

dm |n

Inimii' ț
< I hipe ii t 1 d 

lung aplaudat <le pubții u 
spectator.

Deva — G. S. M. D. 2-2
In primele doua seturi mi

litarii iau conducerca câști
gând cu scorul de 15 |2
Ș' >5 1.3- ț

Echipa G. S. M- Dâ eim. 
nu se lasă intimidată de a 
cest prim rezultat, reuș ml 
să egaleze câștigând seturile 
trei
1 S

In
mai 
cest
gorit iii scor de 15

S’au
care

i >,

început să ia avânt

și patru cu 15
1 1.

finală, armata intra 
omogenă și câștiga a- 
disputat match cu rate

1-
remarcai, Izmana.

a entuziasmat spect.i 
lorii prin natura jocului Mm. 
Trifu și Munleanu, iar de- 
la in\ inși Dumitrescu, Sines 
cu și Zaide.

Frumosul succes obținut
de boxeurii români la Paris
BDCI’REȘțI, i<> ‘Ager 

preș',. Boxeurii români ama 
tori au boxat în cadrui urna 
gale desfășurate în sala B.m 
di din Paris cu amatorii iran 
cezi cotați printn cei 
buni din Franța.

Românii a<u obținut un 
succes extraordinar, lata re

mai

/uitate tehnice; Sec,» m 
bite la puncte pe Gra-r M. 
chel: 1 ial bate la jniiicte p- 
Blanee, Ambruș face mat' h 
nul cu Blondierc, Boarnta 
bate la puncte pe Alon > 
iar Zaharia a învins prin 
knok-out în repriza 1 a ]>■ 
Richardi.

Ion Popa și I. Mihăilescu 
au terminat

10 ..Ager 
presl. In cadrul unei gale 
de. box disputată eri in ca
pitală Ion Popa a terminat 
la egalitate cu Ion Mihai- 
lescu în cadrul categoriei mi 
jlocii păstrându-și astfel tit 
Iul de campion.

BUCUREȘTI,

la egalitate
Deasemcnea Petre Pop 

și-a păstrat titlul națioral 
la categoria grea făcând 
match nul cu Xîcolae Ban
ală*

Individual: Mihalvi
Banyai și

Dublu:
Coriloan

Mim.
Coman (,'oriolan. 
Bejan — Coman 
și jyiihalyi- Mi' U.

io Mai a avut locLa 9 și
în sala mare de gimnastici 
a Liceului Avram Iancu, un 
concurs pentru populariza 
rea tenisului de masă, orga 
nizat de O. S- P. Locala 
Brad.

Rezultatele concursului Nr. 13 „Pronosport"

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

— Otelul
— Distribuția
— C. F. R. Clu|
— Libsrtatea

1 — 1
3 — 1
2 — 4
5 — 0

înființarea 
Așezământu lui Cultura 

Nicolâe Bălcescu

— Mih&llaacu (Box)
— Metalochimic
— Dinamo B.

1 Dermata
R. A, T. A.
>
Dinamo A.
Partizan (Belgrad) — Haiduc (Split) 
Popa
C. F. R. lăți
Armata
C. F. R Cralova — C. F. R. Brațov 
C.F.R. T.-Severln — Elahtrica 
Explorivll Fgț. — C.F.R. Satu-Mara

matcb nul
3 — 1
2—2
7-0
6 — 3
4 — 1

Printr’uiî decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, a fost m 
ființa- Așe.ă.Tiăntul Cultural ,,Ntco 
lae Băkescu”, cu scopul de a or
ganiza și întrejine o biblioteci pu
blică, a public-a acte și documente 
privitoare la istoria țării noastre și 
a educa poporul iu spir.t democratic.
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Cuvântarea tov. Emil
(Urmare din pagina I a) 

ia i i poporului și |.iochi.narea uitle- 
|M-iidciițvi sile, -h \ad.i svapandu i 
Jhu mâna prada exploatării a ini i 
o nit de țitiani robip.

< ca mai însemnata | arte a Inir 
L’hi/ii ^ tare inițial a-‘c^uim* idwa 
luptei | cnliu eliberarea naționalii i 
imjMjlriva uio.ic iuiil, bâtu și ea ira- 
dătoj iu retragere lața de îcvendi 
••urile popula, e ale pro lama1 ici dela 
hla/

In fața ispititoarelor oferte \eiile 
de |’C4v paiiițâ -i perspectivei sinii- 
bre vei lidica prin eliberarea realii 
a luatelor muncitoare, burghezia 
rom .na, in s luiiibiil participării la 
beneficii, preiei a si cu dependența 
de stâpânitori -traini, care *e  e\ 
ploatc/c economia țarii i o mânerii, 
stern in vlaga a milioane de brațe 
de muma eftine >ii jefuind bogă
țiile țarii.

i.vii ai căștii (.onvcrgențj de in
terese a marilor puteri drame >i 
i cinelor dominante din Principa 
trie Românești a rezultat „monsU 
imoasa coaliție’cum a numit-o cu 
amărăciune Mihail Cogdlniccanu, ca
ic a adus la siigiuniarca Revoluției 
dela 1S48.

Cel mai iuiniiidi cap al Revoluției, 
Nicolae BaR-escu, trebui să aleagă 
exilul, nețâsându i-se prilej decât sa 
constate că „revoluția politica fu 
sacrificată precum fusese și revolu
ția socială?’.

Coaliția burge/o inoșieicasiâ se 
migiicc*.  priutr’im att de traJare a 
•ntcrtf.i Joi naționale a’e poporului 
ii.u.iî La nu a putut sa se men
țină iu ate aproape IO0 de ani de

, ic ce ait urmat, decât prin 
<c (Lfiîu tiâdari ale acestor interese, 
par truoaiea monstruoasei coaliții 
buigLezo-nioșic iești trebuia consoli
dată în inteiesui tuturor părților par
ticipante.

Cine era Carol de 
Hohenzollern

Soluția fu găsită in aducerea in 
fruntea Principatelor Românești, cil 
consensul tacit al tuturor, a lepre 
izenlantului celei mai agresiic forțe 
dintre marile puteri, a prințului pru
sac Carol I de I loIienzollern-Sig- 
iiiariiigcn, vătaful capita'uui ger
man, îngrijitor al intereselor capita- 
listo-inoșierești din țara, | astrător 
ai sigiliului trădării naționale.

tar ziua de 10 Mai 1806, zi oîn 
care trădarea fu ridicata, prin lio 
târîrea de a aduce in țară pe dom
nitorul prusae, ziua rușinei națio
nale, coaliția burghezo-niosierească 
o proclama zi de sărbătoare națio 
orală.

Prin delegarea reprezentantului 
lor in Principatele Românești, ma
rile puteri apusene capitaliste nit 
atinseseră formal drepturile de su
veranitate turcească.

Stăpânirea turceasca, cu toată șu
brezenia ei, reprezenta atunci o for
mă statala tocmai bună pentru a 
asigura rolul de teninicicr al po
poarelor din Balcani, după cum 
t urcia la fel ca și astăzi constituia 
și atunci pentru interese străine o 
baza strategică de amenințare a li
bertății popoarelor din bazinul Mă
rii Negre.

Nici popoarele din Rusia, nici 
popoarele balcanice și nici poporul 
român nu puteau privi cu indife
rență această stare.

Poporul român nu putea uita ter- 
menii proclamației din 184? dela 
Islaz:

„Poporul român în cât către cele 
din afara, nu supără pe nimeni si 
respecta toate puterile, cere a ies 
pecta șl ele drepturile lui El voește 
cu o cotnță tare a-și păstra neatâr
narea administrației sale, a legiui
tei sale, dreptul său suveran”.

Formula acesta exprima voința in 
timă nu numai a poporului român, 
ci a tuturor popoarelor din Balcani.

Rusia oficială o sprijini cu toată 
autoritatea, iar Rusia populară o 
îmbrățișa cu căldura cauzei propriei 
sale eliberări.

Proclamația dela
9 Mai 1877

început în 1876 de către Serbia 

.1 Mimti-negru, lazlmul pe.urll -li- 
tliraiea plgului turcesc se desluii|*l<  
din plin iu IS76 iii sprijinul | li 
Iernii al Ai matei Ruse, după mclic 
erea tonvențci iliiitie Rusia -i Prin 
lipaleli- Romanești.

I'opuiui Ro.nân. milă aiat pentru 
cauza indepm.lentei ale i se \e
teșii- la <1 Mai 1877 de ml e Mihail 
Cogillniceanu:

„Independența noastră națlqiiali 
există de fapt”, iar t aine a i ro lama 
independența țari afirmând:

„Camera ia aii că războiul din 
tre România și I urcia, că ilipi rea 
legăturilor uoa.tre ui Poarta și iude 
peu lențaa absoluta a României au 
primit ion irm.'irea oluialâ”.

Războiul terminat \i toiios prin 
iertla comuna a ol.laților ruși și 
români, ,.'oa|iția monstruoasă'’ bur- 
ghezo-nioxierească in frunte cu vă
taful neamț I i însușește roadele ei, 
ștergând lin documentele oficiale 
ziua di 9 Mai pentru a o inlouii 
cu ziua de 10 Mai, ziua prime! 
mari trădări.

Noțiunea de independența națio 
nulă nu trebuia să figureze in ion 
știința poporului român decât legată 
de jciua înscăunărei în fruntea țarii 
a supraveghetorului intereselor ca 
pitaliste ale marilor puteri apu ene

Grijuli de interese'e lor, marile 
puteri apusene se grăbesc, | l in pre
gătiri militare, a zădărnici ț răbu 
șirea Turciei feudale si c'.ihirarei 
reala a popoarelor.

Revizuind termenii liaia'.ului' de 
la San-Stelano, marile putui apu 
sene capitaliste pentru a anihila va
loarea politică și mi itai i a victo 
riei Armatei Ruse, rezervă Turciei 
rolul de bastion, la dispoziția inte
reselor lor, amenințător al pa ii și 
securități! popoarelor din spațiul 
Mării Negre și al Balcanilor,

9 Mai, 1877 a fost șters din do 
cumentele oficiale ale României.

In conștiința poporului român 9 
Mai a continuat insă să trăiască.

Ziua Victoriei a consac
rat și pentru poporul 
român eliberarea de sub 
jugul imperialist

Și au trebuit 68 de bani de sbu 
ciuin, lupte și frămâtări ca inde
pendența și suveranitatea noastră rar 
țională să devină realitate.

9 Mai 1945, ziua victoriei împo
triva Germaniei hitleristc, victorie 
repurtată de glorioasele Armate So
vietice sub conducerea marelui Par
tid Bolșevic în frunte cu genialul 
Stalin, a consacrat și pentru popo
rul român ca și pentru atâtea alte 
popoare condițiunea eliberării lor 
de sub influența și apăsarea reacți- 
unii naționale și a puterilor impe 
rialiste.

Opera începută la 9 Mai 1877, 
și-a găsit pentru noi desăvârșirea 
Ia 0 Mai 1945.

Poporul român conștient de i- 
mensa valoare istorică a victoriei 
dela 9 Mai 1915, a trecut cu ho- 
tărîre în a și lua soarta in propriile 
sale mâini. Având in fruntea sa 
clasa muncitoare, condusă de par
tidul ei, Partidul Muncitoresc Ro
mân, călit într’o grea i ilegalitate,, 
poporul român a reușit prin Iurtă 
nu numai să sfărâme „monstruoasa 
coaliție” istorica burghezo mo iereas- 
că, punând capat pentru toldeaiinâ 
trădării mttereselor naționde, dar să 
izgonească din fruntea Statului și 
dinastia de vătafi nemți, slujitori 
ai intereselor puterilor imperialiste.

Poporul român și-a clădit statul 
corespunzător cu interese ;e oameni
lor muncii, muncitori, țărani și in
telectuali progresiști; Republica Po
pulară Româna.

„Acea formă de Stat prin care 
— ne spune tovarășul Gh. Gheor 
ghiu-Dej Secretarul General al Par
tidului Muncitoresc Român — noi 
mergem spre realizarea mărețului 
țel: desființarea exploatării și a 
claselor exploatatoare și instaurarea 
orânduirii socialiste în țara noas
tră”.

Victoria asupra Germaniei liitle

Bodnăras• I

riște și a fascismului este victoria 
pupoarcloi Uniunii So vieți c, cric 
victoria oamenilor progresului și a 
popoardoi i ubitoarv de j a' e și li 
beri ale,

l^i ini este victoria rcacpunii <11 
teriLațlonali- și a torțelor imperiu 
IMe. ...4

Aceste forțe nu au dorit victo 
ria aducătoare de liberi ate țxjpoa 
rcloi. - L le urăsc victoria,
(înifKjtriva fascismului pentruca
urăsc libertatea si indepen knța po 
poarelor. Aceasta o demonstrează 
zilnic evenimentele din G cda, Bi- 
zonia. Ralia, Tranț i, Spmia, Pale 
lina și China.

Lagărul imperialist i aiitidemo 
i rație practică și agită disperai noul 
rtt/boaie,

I agăiul anti-iinperialfst șl demo
cratic coiistiuește calm dar hotarîl 
cdilkîul păcii și al progresivul in 
tre popoarele libere și independente.

Poporul român, adânc recunos 
câtor popoarelor Uniunii Sovietice 
pentru eliberarea sa, mândru d<- rea 
lizarca Republicii sale Populare, pa. 
șeștr hotărit inaijdv, hotarît ă de 
săvârșească regimul său de demo 
trafic populara,, sași apere cu toate 
mijloacele independența ți suverani 
tatca sa. să cunsojidc/c alianțele 
și pacea intre popoarej a conții 
buc zi de zi Ia întării ca forțelor 
democrației, ale păcii șl ale pro 
greșului în irunte cu Uniunea Sovie
tică,

Trăiască 9 Mai! Trăiască liber- 
tatea independența șt suveranita
tea naț:bnală a Republicii Populare 
Române!

Trăiască prietenia veșnică intre 
poporul român și | oboarele Uniuni? 
Sovietice! I

Trăiască prietenia între popoarele 
lubi’toare de pact i libertate!

Trăiască Republica Populara Ro 
mână! i '

Noui măsuri luate pentru îmbună- 
țirea situației asiguraților C.C. A.S.

BUCUREȘTI. . (Agcr- 
pres). Casa Centrală a Asi
gurărilor Sociale a întocmit 
un important plan de lutru 
pentru perioada dela i ,\- 
prilie — 30 Septembrie 1948

Unul din iele mai impoi 
tante proecte din cadrul a 
cestui plan este cel al ve
rificării cotizațiilor, operație 
care face parte din lucrările 
pt. evidența drepturilor ca 
re în trecut se obțineau de 
către asigurați cu foarte ma 
re greutate.

Direcția I-a C. C. A. S- 
a fost, deacea însărcinată ca 
în timp de 6 luni să verifice 
toate bordcrourile cu dovezi 
de cotizație Ș> concomitent 
cu aceasta sa organizeze un 
Serviciu special pentru în 
tocmirea evidenței, care va 
avea menirea săj dea orice re 
lății ]a zi,privind situația c« 
tizațiilor membrilor respec 
tivi.

in vederea (extinderii ace
stui serviciu de evidență se 
va construi un imobil cu tot 
utilajul modem necesar pă 
strării fișelor care va purta 
denumirea depozitul de cărți 
chitanțe.

Concomitent cu aceste le 
crări se va face verificarea 
întregului index alfabetic in 
situația fiecărui pensionar, 
verificarea pensionarilor jni- 
nieri și verificarea revizui
rilor medicale ale pensiona
rilor.

Toate aceste lucrări sunt

lndeplinindu-și angajamentul în cinstea lui I Ma

Muncitorii și technicienii 
uzinelor C.M.C. Cugir au realizat:
■ 360 mașini de cusut gata pentru 

recepție
■ 600 fuse „I.T.A.“ terminate la strung 

și 250 gata pentru recepție
.VIUlu itorii >1 teclinii mim 

uzinelor ( . . ( iigir și a'i
luat in întâmpinări a primii 
lui 1 .\Jai în Republii a l‘<> 
pulara Românii aiigajamen 
tul sa <]< pașeasi a media pru 
ducției ultimelor luni, ang;< 
jament p<| care au reușit -.1 
și-l îndeplinească cu < insl< >

Astfel. se< ția de fabric-iți. 
care a avut programata pâ 
na la 1 Mai construcția u 
nui numai de 150 mașini de 
cusut a realizat până la a 
ceasta dată 363 buc. dea 
senn nea a fost depășit 
cu mult numărul prevăzut la 
ițise ,.lla ' ele.

l-.i iei, ia luate se'liia-' 
producția a crescut intri 
când <11 mult media pro 
ducției ultimelor trei luai, 
realizări obținute in lupta < u 
fel de fel de greutăți. în spe 
< ial lipsă de oțeluri și font< 
speciale, pe care muncitorii 
și technicienii hi/inelor entu 
ziasinați în întrecerile m 
munca au reușit să le în
lăture cu succes.

In întrecerile intre <l.if. 1 
iele secții ale uzinelor Serv.

menite să indice in orice 
moment situația exactă a 
membrilor cotizanți, ai Ci 
sei Centrale a Asigurărilor 
Sociale.

•
BL CI REȘ-1 1, io Lger- 

preș)). Casa Centrala a Asi 
gurărilor Sociale a hotârît 
refacerea imobilelor proprie 
tatc a Casei Centrale din sta 
țiunile balneo climaterice ca 
re vor găzdui anul acesta un 
foarte mare număr de asigu 
raț i.

Deasemenea Casa Centra 
lâ a Asigurărilor Sociale .1 
luat inițiativa complectării !<> 
i utilor x actinii- dela așeză - 
mintele dm provincii ale 
Casei ( entrale lipsite dv per 
sonal administrații' și de 
serviciul necesar.

I Solemnitatea sărbătoririi 
zilei de 9 Mai în Capitală

BUCUREȘTI. 10 Ager- 
preș). Eri dimineață după 
Tedeumul care a avut loc 
li Patriarhie în prezența 
membrilor Prezidiului Repu
blicii Populare Române a 
membrilor guvernului a cor 
pului diplomație și înalte - 
lor autorități civile și milita 
re,în cadrul sărbătoririi zii i 
independenței și a victoriei 
s’a desfășurat la monumen 
tul eroilor Sovietici din Piața

Metalurgii a <las.it în 
frunte, urmat la scuri m 
ierval <1<- S< ulării . l abrica 
ție. și Reparații de Mașini. 
Fabrica de niunițiunJ nea 
vând program fixat, im a 
luat parte la întrecere.

In baza experiențelor obți
nute în aieasta întrecere, 
< ugirenîi vor provoca la în
trecere in producție o altă 
uzina, fund convinși <a ast
fel vor putea cuntrjbui < u cel 
mai mare elan fa mărirea 
producției, productivității 
munco, Îmbunătățirea cali
tății produselor, eftinirea pre 
țuliti de < ost <-t<< ondițiuni 
care măre- puterea d<- cum 
parare .1 malariilor, și stau fă 
baza înflorim situației mate
riale a cefor ce muncesc.

I. Groiâvescu
COTMp.

Un important număr de 
medici civili vor fi pri
miți în cadrele active 

ale Armatei
Ministerul Apărării {Națio 

nale, Direcția Superioară Sa 
uitară, va țjne un concurs 
între ”0 și 22 Mai 1948 pen
tru primirea în cadrele ac
tive ale Armatei a unui hn- 
țrortant număr de medici ci 
vili.

Condițiunile concursului 
au fost jmblicate în Moni
torul Oficial Nr. 103 — Par 
tea l-a — din 6 Mai a_ c_

100.000 kg. 
cauciuc brut 

au sosit din 
Uniunea Sovietică
CONSTANȚA. Zilele 

acestea a sosit in portul 
Constanța vaporul „Căpitan 
Vislocov” din Odesa, 'Va 
j»orul a adus o cantitate de 
100.000 kg’ cauciuc brut, 
care urmea^a a fi prelucrat 
de industria -noastră.

Victoriei <> solemnitate la ca 
re au luat parte numeroși 
membrii ai guvernului în 
frunte cu dl. Dr. Petru C,ro
za, Președintele Consiliului 

_ de Miniștri. A11 luat dea-e 
' menea parte la aceasta s-j

lemnitate corpul diploma - 
tic în frunte cu dl. K.iftarad 
ze ambasadorul U. R. S. S. 
în Republica Populară Ro
mână și reprezentanții vieții 
politice și culturale.



4 ZORI NOI

^">EVEHIMEHTELr ZILEI^~>
Cu ocazia celei de a treia aniversări a eliberării 
orașului Praga de către Armata Sovietică Delegația Sindicală Română

Poporul cehoslovac 
și-a făurit o nouă constituție 

Constituția Victoriei

se bucură în U.R.S.S. de o călduroasă 
și prietenească primire

Vizita delegației C.G.M. la redacția zirauiui „Trud*

ghra-Dej, Traian Săvulescu, Ștefan 
Voitec, Ana Pauker, Vasile Luca, 
Teohari Georgcscu, Lothar Răda 
ceanu, Emil Eodnăraș, A|X>stol Gh., 
Cfajyiuexsctii losif, Vasilicbi Gh., 
Constante-eseu M.ron, Chivu Stoica^ 
Moghioroș Alexandru, Borilă Pe
tre, Rangheț losif, Bunaciu Avram, 
Pârvulescu C-tin,

Clasa II |

Prol] Gh. Vlădescu-Racoasa, lor-ț 
dâchescu Teodor, prof. Mihail Ra- 
lea, Crăciun Constanța, prof. Sloi- 
lov Simion, fălcacs Ludovic, Ale- 
xandrescu Anton, Stanciu Stoian^ 
Chișinevschi Liuba, Dragomirescu ț 
Mihail, dr. Florica Bagdasar, Au- 
gustin Alexa, Agiu Constantin^ 
Drtgbici Alexandru, Banyai Laslo^ 
Coliu Dumitru grai, prof. Mârza 
Constantin, Dalea Miliai, Kacso 
Sandor, Florescu Gh., Vaida Vasile, 
Popencu C-tin g-ral, Bucur Șchio 
pu, Macavei Mihail, Teclu lacob, 
g-raj, Mateescu C-tin, Bughici Si- 
mion, Moraru Mihai, Rudenco Teo
dor, Doncea C-tin, Sălajean Leon- 
tin, Săracu Dumitru, dr. Clc a Șt-, 
Modoran Vasile, Fanase Zahariaț, 
Vințe Ion, Stoica Gh., prof. Moi- 
ăl C-tin, Șerban Avram, OnțaniJ
Ion, Sidorovici Alexandra, Anghe- 
liu Emilian, Sergiu Ni.-o'.au, Bădea- 
<1U FLaralambic, Maurer Gh., Senco- 
vici 41ex., Neagn Andrei, Octav 
Livezeanu, Neculcea Mihail, Gri- 
gore Naum, Pas Ion, Petre Bălă 
ceanu, Bodnarenco Pintilie, Profiri 
Nicolae, Popescu-Doreanu Nicolae, 
Borilă Ecaterina.

Clasa III , '

Florescu Mihail, Moghioroș Stela,) 
Suder Viliam, Bogdan losif, Vi- 
drașcu Ion, Zăroni'Romulus .

Clasa IV

Moldoveanu Anton, Stoia Elena,- 
Vidrașcu Raia, Cristescu Pavel, Eu-

PRAGA 10 — După ie poporul 
feiioslovac a dvsbătut profitul Te 
Constituție in numeroase întrunii 
La eare au participat muncitori, ță
rani ți intelectuali, precum ți după 
desboterile din Parlament, Aduna
rea Națională Legislativă a adoptat 
cri in unaiumitac noua Cdn'stituțiu 
a Statului Cehoslovac.

In afară de membrii Parlamentul 
lui, au mai fost prezeuți toți nieinf 
brii guvernului in frunte cu pri
mul ministru Kli-.nent <icttwaklx 
ambasadorii statelor streine, nume
roși reprezentanți ai tuturor stra
turilor poporuluii, corespondenți d<ț 
presă streine și cehoslovaci, etc.

Mii de locuitori din Praga și alte 
orașe, s’au adunat in fața palatului' 
unde se ținea ședința solemnă.

Luând cuvântul, raportorul asupra 
proectuHii de Constituție a declarata

Noua Constituție va trece in is
toria poporului cehoslovac drept 
Constituția din 0 Mai, — Consti
tuția Victoriei.

Primul ministru Kleinent Gotl-

Lista personalităților dccoratE
cu „Steaua Republicii

Populare
(Urmare din pag. f a)

wald, a spus intre altele:
Adunarea Naționala I egis'a ivă s’a 

intriiniț aici pentiu a -i îndeplini 
sarcina principală de a da poporu
lui o nouă Constituție, democra
tică. Noi adoptăm noua Constilil 
țic cu ocazia celei dc a treia ani

Frontul Democrat Popular 
rămâne instrumentul activ și eficace 
al mișcării democratice din Italia

La Roma a ]uat sfârșit se 
siunea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ita
lian, care a durat trei zile.

Luigi Longo, secretarul 
P. C. I.a, subliniat ică comuni 
știi din Italia trebuețșă inten 
sifice în toate domeniile, vi<

Române“
tariu Virgil, Maria Sârbu.

Clasa V <

M.iron Belea junior, I cikeanuț 
Gheorghe, Țecov Svetan, Varg^ 
Beniannn, Stanciu. Emil.

însemnele au fost remise in cai 
rfrul tutei festivități care -'a desfă-i 
șurat Duminecă 9 Mai seara la Pa
latul d.n Ca ea Victoriei.

Sărbătorirea 
zilei de 9 Mai 

la Deva
fUrmare din pag. Ir)' 

drumul glorios descliis de victoriej 
fpre pace și progres.

Armata scanda entuziasmată: i 
Stăm alături de popor.
Pentru-al nostiu viitor în limp 

ce d. col. Georgcscu, comandan
tul garnizoanei [Leva a dat cetie 
Ordinului de zi adresat armatei de 
tov. Emil Bodnăraș, ministru aț 
Apărării Naționale.

Ca încheere a reluat casantul tov. 
prefect C-tin -Qrigoraș, care și a 
exprimat convingerea că pe cale* * 
deschisă de victorie, poporul ro
mân, în frunte cu avangarda =a Par
tidul Muncitoresc Român, va merge 
cu aceeași hotărâre de până acum' po 
calea adevăratei democrat i, pe cai
le:. inllorlrii și prosperității Repu
blicii Populare Române. ,

Seara, a avut loc pe străzile o- 
rașului o retragere cu torțe, după 
care*  in sala cinematografului ^Pro
gresul’’, echipa artistică a fiialeiț 
locale ARLUS, in colaborare cu Sin
dicatul Salariaților Publici și Reg. 
3 Transmișiuni, au dat un reușit 
festival artistic.

Citiți în nr. viitor desfășurare*  
ziic> de 9 Mai în județ.

versari a eliberării orașului Pzagț 
de către Armata Sovietica. (>1 a- 
ceastă ocazie exprimăm dragostea 
noastră ți recunoștința sinceră faRÎ 
de popoarele sovietice, față Je Ar
mata Sovietica și fată de generali- 
ssimul Stalin. i

ții naționale, lupta pentru 
realizarea programului Fron 
tului Democrat Popular.

La sfârșitul desbaterilor, 
Palmiro Togliati, [secretarul 
General al Partidului Cornii 
nist Italian a arătat că Fron 
tul Democrat Popular r.î 
mâne instrumentul activ și 
eficace al desvoltării mișcă 
rii democratice și că el î.și 
continuă lupta în toate do 
meniiic consolidării demo, -
crației și păcii.

Buletin
BUCUREȘTI, 3 (Ager- 

pres)). Zilele acestea a sosit 
în portul Constanța vaporul 
sovietic „Iljora” venind de- 
la Baku cu o încărcătură 
de 371.000 kg. bumbac brut.

Bumbacul va fi prelucrat 
și transformat in pânzeturi 
pentru consumul intern. El 
urmează să fie expediat di
feritelor fRaturi din țară.

BUCUREȘTI, 10 (Ager- 
preș)’. La toate asociațiile 
profesionale din țară s’a in
tensificat în ultimele zile ac 
țiunea dc distribuire a fiș< - 
lor de clasificare care vor 
trebui complectate. în vede 
rea impunerilor. După cum 
se știe operațiile dc clasifi
care a meseriașilor vor tre
bui încheiate lă 2o Mai, de
pășirea acestui termen atră
gând după sine anularea c’.a 
sjficărilor.

•
Sâmbătă dim. a avut lo 

la Ambasada Jugosiavă, o 
solemnitate în cadrul căreia 
s’au predat decorațiile acoi 
date de Prezidiul Adunării 
Populare a Republicii Fe ■ 
derative Jugoslave brigăzi
lor române evidențiate la 
construirea liniei ferate a ti
neretului Samao Șarajevo.

Au fost decorate cu „Or 
dinul Muncii" clasa l-a Bri 
găzile udarne: Ștefan Pla 
văt"; „Iarko Despotovjci Ia

In- prtaMlB JuCațtalul Hunedoara, D«va 1948..

MOSCOVA. 10. Del*  
gația Confederației <ra 
le a 1 Muni n d>n Români a 
care se ;Jlâ în vizita in 1 - 
niunea Sovietică, a «vizitat 
Iți Moscova redacția ziaru
lui „Țrud”, Cu acest prilej, 
membrii ei au făcut decla 
rații ziariștilor.

Vorbind despre impresiile 
tulesc din Uniunea Soviiti 
ca, tov. M. Radovanovici, 
membru in < oimtelul Ex. 
tiv al C. M a spu- ic 
tre altele:

Ceea ce nea impresionat și 
mai mult în < ursu) șederii 
noastre în țara socialistă, a 
fost dorința poporului sovic 
tic de a realiza planul rin-

Al treilea împrumut de Stat 
lansat de guvernul sovietic a fost
depășit cu peste

MOSCOVA. 10. Al 
treilea împrumut de Stat la i

intern
cobmski” ..Xicolae Bălic” 
cu" și ,, lloria. Cloșca și 
Crișan".

NquI mers al trenurilor
Indepând de Duminică. 

<) Mai, a. c., a intrat in vi-, 
goare noul mers al trenurilor 
punându-sc totodată în cir 
culațiv' și o serie dc noui 
trenuri.

Iată mai jos plecările și 
sosirile trenurilor pe traza 
județului nostru.

Spre București
Tr. pers, dela Arad la Bu 

curești, pleacă din Deva la 
orele 12,55; 18,44 și o,i4- 
Tr. aciceleijat pleacă »a 
19,-3 Tr.rapid la 8,37.

Spre Arad
Ti- pers, dela București 

spic Arad pleacă dm Deva 
<a orele 15,12; 5,25 și 1,07 
Tr. accelerat pleacă ța 9,40, 
iar Tr. rapid la 19.12.

Cursa Simeria-Arad
Cursa de personaj care cir

culă intre Simeria și Arad, 
pleacă din Deva la orele 15, 
și 37 minute, .iar cea dela 
Arad la Simeria pleacă dm 
Deva la 6,12-

Șimcria.-Teiuș'
Tr. curse, dc personal dela 

Simeria la Teiuș, pleacă 
din Simeria la orele 5.02 și*  
15,36 iar dela T^itiȘ, țflea-

< inali in 4 ani. < Jri und‘ im 
fost, noi am găsit o atmo <• 
ia <|e prietenia calda din
tea jxjporului sovi«ti< Te 
vom intoan e ju țara noastră
< u dorința și mai patriota â 
de a consolida prietenia ț»u 
poarelor noastre In activi 
latea noastră practică, -om 
face tot posibilul jx-ntru > 
profită dm învațărnmi'h- c 
•-e dm cele văzute hi Uniu
nea Sovietica.

Răspunzând ri.inștilor la 
întrebările pu-e asupra > 
tivit.iții și luțrtci sindicate
lor din țara noastră, au 
bit tov. Alex. Moghioroș. 
membru in Biroul Folitu 
al P. M R. și tov. i'.ae 
membri ai delegațiri.

2 miliarde ruble
s.it de Guvernul Uniunii Sî 
vietice la viata de 3 Mai a 
a obținut pană la 7 Mai. 2 
miliarde 592.200.000 rubl 
adică un surplus fR 2. tnili 
<10592.200.000 ruble.

Ținând scama dd faptul ■ 
cuantumul împrumutului 
fost depășit, Comisiun -» <i 
Stat a dat urtordm pentru >■ 
cotarea înscrierilor La i . >, 1 
mut pe data de 9 Mai 194.

■ ă la 4.35 șt 15,42.
Deva-l.upcni

Tr. pers, pe distanța IR 
va-Lupeni, pie-u.i din Dct < 
la 14.32 iar din I.upeni. ple. 
că la 12,40

Simeria l’etroșeni
Tr. pers, pe distanța Si 

meria Petroșeni. plvac.. 
din Simeria la 'orele 9^41. 
și 13,52. iax dela Tetroseni 
pleacă la orele <>,30 ?i 
15.20.

Simeria-Hunedoara
Spre Huncjdoara. pica A 

din Simeria tr. pers, la o- 
rele 5,20; 7,10; 9,50: 15,30 
i<;,54. iar dela Hunedoar 
spre Simeria pleacă ța orei ■ 
6.15;! 8,05: t2,ii; 16-15 
21.50.

Șibot-Cvgrr
Dela Șibot spre Cugir. 

pleacă tr. pers, la 6,10; 9,41- 
si 14,30, iar dela Cugir Spr. 
Șibot pleacă la 8,08; 13.0S 
și 15.44.

Deva-Simcria
Dela Simeria la Deva pRa 

< ă deasemenea curse de 
țx-rsonal La 7,00; și 13,35 ia- 
dela Deva ța Simeria țicacă 
la 8,00 și 14,32.

i

*


