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De câteva zile presa din 
(ara întreagă publica la ]oc 
d1' frunte succesele obținute 
m domeniul refac» i ii țarii de 
către massele largi ale po
porului nostru în frunte Lti 
• lașa muncitoare din Ro - 
mânia și avantgarda sa, P. 
iM. R.

In deosebi, în domeniul 
producției industriale și a 
gricole, eforturile depu 
sunt uriașe și aceasta Idm 
< on\ ingerea ca mai.tmille pro 
duse și mai bune, constilu- 
<'sc te-melia propășirii pa - 
triei noastre și a ridiicărij ni 
voiului de trai al celor ce 
muncesc

județul nostru prin însem 
nătatea lui economică j»;a. a 
un toi de frunle în această 
bătălie.

Iată de exemplu titlu] ți
nui reportaj apărut in ,,S«..‘m 
teja” No. t 109 din 2<) Apri
lie ttjjS.

, Mobilizați și îndrumați de 
organizațiile de Partid mi
nerii din Valea țiului extind 
noua metodă de lucru dela 
Petrila la L.upeni. Minerii 
Vlăclescu Zaharia si Rabac 
Vendel. au depășit cu 353 
la sută, norma obișnuită.

Muncitorii secției turnăto
rie dela I. M. 5,-Hunedoara 
și-au îndeplinit angajamen - 
tele luate în cinstea lui 1 Mai

Care muncitor încleștat cu 
hotărâre în uriașa bătălie 
pentru îmbunătățirea naiului 
celor mulți, nu a cetit cu bu
curie știrea menționata?

Și exemple de acestea a 
vom multe în. județul nostru; 
oameni care tăcuți, discipli
nați, în dorința de a contri
bui la refacerea grabnică a 
țării muncesc din zori și pâ- 
nă'11 noapte fără a ține cotit 
de oboseală,

In momentul când scrim 
aceste rânduri, la Consiliul 
Sindical Județean are loc șe 
dința delegaților din între 
prinderile județului nostru ca

car»- muu» itorn din județul 
nosti u ,1 h- au Înalț in «.mslea 
primului t Mai în' Republi» a 
Populam Româna.

Da, 1 Mai 111 Kepttbli'.a 
Poțnifira Româna, » e.-a'. e în 
scaimia < .1 din guvern și în 
general »|»-|.i » omliii.crea tri
burilor obștești au loa alun 
gali reprezentanții i-'.ploata 
lorilor, a fo 1 duhorită ci
tadela reacțiitnii din țara 
noastră monarhia, pute
rea se alia in întregim»* în

B. SomeșfelearHJ
(Continuare in pag. V a)

0 confirmare
Num tarul dafinii- du onoare 

din a apara iii coloanele t arului 
nostru, organ »le pri-<ă muncitoresc, 
principiile ideologice care , (au la 
temelia zidiiii noui a Patriei uoas 
tic, In ale carii fruntarii salăslue- 
ște a<(azi deplina înțelege» e iut e 
naționalități și intuia mita pcntiu 
propășirea Republicii l’o'ularc Ro
mâne, leagăn al tuturor celor care 
muuri-sc la orașe și sate.

Bacii puterea politică aparține as
tăzi poporului condus de clasa mun
citoare, a cărei misiune istorica de 
a elibera omul de sub robia capi
talismului este continuată de lapte 
mărețe, de lUiiiiii epocale sub stea
gul partidului ei de avantgardă, Par
tidul Muncitoresc Român, realitățile 
prezente' sub ochii noștri simt truc 
tul firesc al unei evoluții istorice 
determinate' de legile materialismu
lui dialectic.

înarmată cu doctrina marxist 1 le
ninistă, clasa muncitoare prin diti 
șamentul ei de avantgaiilă a câș
tigat in lupta fiecare poziție, mul 
țumita faptului ca datorită teoriei 
lui Marx-Engels-Lenin ți Sta ii, prin 
înțelege: ea legitlur'lor de interdepen 
dență între evenimentele înconjură 
toare, a fost prevăzut 1 nu numai 
evoluț a ev eu mienie'or în momentul 
cerut, dar și acea de iiitor,

Și Se înțelege ca reacț mica bur
M. Mih.

(Continuare In pag. IV-a)

Prin Inovații, noi metode de muncă și întreceri în producție

Muncitorii si technicieni Mwlor centrale
I

Petroșani <>u obținut mari succese în producție, 
depășind în unele secții producția din 1938

la Ateii erele Centrale Pe

Pentru ca exploatările miniere din Valea jiului să poa 
ta face fața extragerii marilor cantități de cărbuni'de ca
re industria noastră arc ar âta nevoie pcntrui, grăbirea 
refacerii economice, este necesar ca acestea să fie cât 
mai bine dotate cu diverse instalații, mașini Și aparate, 
cari în mare parte se fabrică 
troșeni-
Muncitorii dela iA. C. P., 

pana nu demult, nu puteau 
tace țață acestor necesități, 
cauza elementelor nepricepu
te și sabotoare, atât din con
ducere cât și din rândurile 
technicienilor și muncitor; ■ 
lor.

In urma muncii de lămu
rire dusă de org. de Partid 
și sindicate asupra rolului 
lor in refacerea economiei 
țării, raționalizarea brațe
lor de muncă și prin înlătu
rarea elementelor necores - 
punzatoare, aceasta stare de

lucruri a putut fi înlăturată;.
Astfel, la turnătoria de o- 

țel și fontă, se. turna puțin,

&
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Pentru câștigarea drapelului producției

In întâmpinarea zilei do I Mai “ 
Minerii din Aninoasa 

întreprind acte de mare eroism 
încercând să doboare recordul 
stabilit de minerii din Petrila

Consiliu?’’ Smdival Local \ alea Jiului, a inițiat d- 
atingerea Sindicatului ai cărui muncitori ior reuși, <a În
tâmpine ziual de 1 Mai cu cele mai mart realizări in pro 
ductic, cu un drapel al producției, . „Ln întâmpin., a 
zilei dc 1 AL.i Acest drapel \a fi deținut de câștigă
tori pâlnii la u» maturul 1 Mai » tnd va fi disputat dut noU

Minerii din \-.iiioa-ă, ca 
re dețin pentru a șaptea »><» 
ra drapelul producției mine 
re din Valea Jiului, sunt 
ferm 
acest 
ei și-a 
ța.

Astfel, echipa iov. Hoțea 
loan care lucrează mir un 
abataj — camera în stratul 
3 din mina Aninoasa, io- 
losind un sistem de mecani 
zare asemănător cu cel în 
trebuințat Î11 noua metodă a 
tov. Pop Ludovic Ia Pe - 

mari cantităfi de
mărfuri 
distribuite 
la sate
prin

Federala Deva

♦
In pag. IV.

Comunicatul asupra 
negocierilor dintre

Bulgaria și
Cehoslovacia

trila, având în plus un cr ’ 
i«i juii v )<., a . - 1 ■ . • 
depășească norma ■li 353 la 
sulă.

Această prima experiență
1. HERMAN coresp.

hotăriți să câștige ș» 
drapel. In aci-st scop 
încordat din nou voin (Continuare 1n pag. III a). *

Ultimele evenimente din 
țară și străinătate

Telegrame de felicitare 
trimise de tov, Miron Gdnstantinescu, Minist
rul Minelor și Petrolului, echipei minierului Pop 
Ludovic și inginer Boicu Leonida, din Petrila 

pentru marile realizări în producții 
mecanizate a abatajelor 
minele Tetnla, au obțin it 
zultate excepționale in 
xtracția de cărbuni.

Iată textul telegramelor: 
Echipei Pop Ludovic-Pe - 

trila.

rezultatele muncii șî intre 
vor aduce în curând noi

calitatea pieselor turnate era 
de o calitate inferioară, fă- 
cându-se și o mare risipă de 
materiale și combustibil.

In urma măsurilor menț.’î» 
natc mai sus, prin eforturile 
muncitorimii, cuptorul He - 
roult și cel de fontă au fost 
puse la punct, producția spo 

(Continuare în pagina III a;

în
re
e-

fov. Miron Constantineso. 
ministrul Minelor și a] Pe 
Holului, a trimis telegrame 
de felicitare echipei mini 1- 
lui Pop Ludovic și inginerul 
13oicu Leonida din Petrila, 
care prin experimentarea și 
aplicarea de noui metode de

„Urmărim Cu toatâ atenția 
cerile voastre în producție. Ele
îmbunătățiri producției, precum și stării materiale a munci
torilor din Valea-J ului.

Spor la lucru și noroc bun“ 1
Ministrul Minelor și al Petrolului, 

Miron Constantinescu
Tov. ing. Boicu Leonida, Petrila.
„Urmărim cu toată atenția aplicarea noii met de In 

producții
Urâm spor la lucru și no 

roc bun"!
Ministrul Minelor ți al Petrolului 

Miron Cons antinescu

dtttl
în corpul ziarului

O PAGINĂ 
CULTURALĂ

«

Trăiască Partidul Muncitoresc Român,
avantgarda clasei muncitoare, 
forța conducătoare a democrației din România!

(din lozincile Comitetului Central al PMR 
pentru ziua de 1 Mai 1948)
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Câteva din răspunderile actuale ale teatrului RECENZII

Maiacovski: „In gura mare‘‘,
Intensa mtivilale .irlotnă -i ml 

turalii, cu nimic mai prejos fa|i 
de aceea care în câmpul muncii ma 
ntialc face la tot pasul dovada nou 
iui spirit in muu .1, realitate cuie 
caracterizează din ce în )C mai pu
ternic societatea noaslri, nu este 
nici ca întâmplătoare.

De o intensitate mereu nescân 
dă, câștigând în adâncime și îinpa 
nându-se printr’im nivel ideo'ogk 
în vădita ascensiune, activitatea cui 
furajă Î11 județul nostru, ca dc alt 
fel în întreaga țară, ede răsune 
tul firesc al nouijor reahtați sociale 
care iu regimul nostru deaclentocra 
ție populară, in ciuda tristelor moș 
teniri ale trecutului, au eliberat o- 
dată cu omul și arta autentica in 
spirată din marile lui idealuri.

In antiteza cu acel trecut care ne 
repunga, poetul Vornic Basarabea 
nu, a găsit imaginea fericita care 
evoca tocmai drumul pe care arta
descătușate, întâhiila cu pinul
berat, pășesc înainte pe ilriiiu,
gurul luminos.
—„Artistul pândea u ile ca u i

m esit
din clasa câinilor firii neam,

fără rasă.
Și domnii când îl pofteau să

între în casă, 
îl socoteau fraie Imn eu bulonul 
11 salutau cu discursuri funebre 

și I aplaudau cu bastonul... 
Ieri...
Azi lira e soră cu nicovala ți amân 

două lauda iu cântecele lor omui 
Omul frate cu omul.
Omul frate cu el. 
asudând sub aceiași sarica, inlrun 

tând vea urile țub acelaș drapel 
Sub drapelul acesta vor! zidi 

versuri notii
Proaspete, pline, înalte: ca prospe 

țimea celor de o seamă cu noi.
t xpriu.-âna c realitate care este 

deopotrivă o mare cucerire a popo 
ruliu mtmciloi, stăpân astăzi pe 
propriul său de. lin versurile de mai 
sus cuprind totoc'ata unele aspecte 
din marile răspunderi ce revin artei.

Și vom Încerca mai. jos, in li 
mit 1 spafiului cc ni se îngădue, sa 
schițăm sumar, în direcția lapuade- 
iilor câteva din problemele teatru 
lui, socotind că vom veni — în 
măsura resurselor noastre — în aju 
torul creatorilor și interpreților din 
jude(ui nostru, alaturându ue efor 
tulul lor de a da un spectacol bun.

Un spectacol adică, în ca e cu 
ajutorul mijloacelor proprii de ev

Casa Centrală a Asigurărilor Sociale 
a luat importante măsuri în vederea 

asigurării sănătății membrilor săi
BUCUREȘTI, 28 (Ager 

preș). Casa Centrală a Asi
gurărilor Sociale a achizițio 
nat o serie de spitale și sta 
țiuni balneare în vederea a 
sigurării sănătății membrilor 
săi. Printre acestea se află 
și băile Malmuș, care erau de 
ținute dc paiticulari și cate 
vor fi destinate pentru con 
cediul asiguraților.

Totodată săi mai inițial 
o campanie de construire de 
spitale și sanatorii în princii 
palele centre murtcitoreșu 
din provincie.

Astfel, la Ploeșn va fi a 
menajat un spital cu capa
citate de- 150 — 2oo paturi 
la Tuicani, — Moreni un spi 
tal cu capacitatea 70 paturi 
pentru bolnavii din Valea 
Prahovei, la Buhuși s’a dis 

pi iman, si iii' 1 cdala epoca pe 
care avem lerii.be,-< JJS o lr.ii.il, când 
o lumi reclic a exploatării ne.ni 
loasc a omului și a tuturor coli 
tradicțillor se prabu ele ircmeJia 
bil, în timp ce alta nouă se ii 
clica prin munca și lupta omului e 
Liberat care ere aza adevarala * 
istorie.

Actualilatcji in leului e»tc o pio 
blema inc liscul abila.

ba 1111 va exclude i>>tu?i, ic.na
rea textelor clasice lâmase in pa 
trimoniul cultural, tocmai prin con 
tribuția lor la xiito:ul Itl.nino, al 
omenirii.

Afirmând mereu mai puternic e 
xlsfenja acelor manifestări de via 
ții nouă, care reprezintă tot ce cslc 
înălțător, viabil în lupta oamenilor 
noib pentru o viață mereu mai bun i, 
teatrul epocii noa-ăre v.i aju'.a la pro 
pășirea Imi.'i mmi resping,in I cu 
I- m.âr. tot u .m.i.cștc ma.asinul 
pilic/i iimc.t, rcâicoli ea -iretuedia 
bil r...virală, care i-„, a ( i zează iu 
mea e Iie i ap't.-lista.

Nu von si: 1 ui ni.i a-.upra pro 
blcmei crea; ei artistice, a contri 
biifiei .-<< nadstulul, -au a celorlalți 
factori care ajuta la realizarea unui 
spectacol ue teatru și a căror uliii 
t.iie este re unosclilă, sublin ind r.u 
mai cli ceacc c.nstituc iară îndoială 
caiactcrnl poziție al unui spectacol 
realizat este creația dramatiică, re 
venind in exclusivitate autoiuuc și 
marcând poziilia lifl in problem, h 
iutei.

Este desigur o mare răspundere 
care, revine acc-tefa cunoscând c.i 
în împrejurai iie de astăzi, teatru 
lui ii revine o parte din acea no 
bilă menire dc a contribui la da 
rmearea ideologică a masselor, la 
educarea lor, însfârșit la orientarea 
lor, la transformarea vechiului pu
blic și ridicarea celui nou, care 
este întregul popor muncitor.

Desigur aceasta va li posibil nu 
mai în măsura în care teat.ul va o 
glindi viața actuală cu (oate reali 
tățile e., elementele avansate, even 
tualele contradicții încă nejichidate, 
totul ce este în legătura cu oa
menii epocii noastre, cu stările lor 
sufletești, îmbrăcând acea formă po 
zitivă a realismului constructiv, me
nit să , sigure desvoltarca rodnică a 
acelor ,,inlădițe’’ noui care carac.e 
rizează efectiv societatea uoastra.

Lupta împotriva influențe’or de 
cadeniismului burghez al că ui ca 
racter de clasă rămâne o certitudine,

pus înființarea unui spital.ru 
secție de chirurgie și medi
cină internă, la Brașov va 
fi organizat un spital cu 2..o 
paturi iar la Timișoara cu 
80 paturi. ,

Deasemenea se vor a- 
menaja un spital la Coma 
nești și dispensării la Berna 
Oradea și Cugir

WBManaatEMMBKz*.'.------------ «— ■

ZORI NOI mulțumește căl
duros tuturor cititorilor săi 
care 1 au felicitat cu ocazia 
apariției celui de al 500 lea 
număr, urându i succes în 
munca de viitor pentru lu
minarea și îndrumarea mas* 
selor, 

revine deopotrivă mtaiorului ca 
interpi viului dc tcaliu

Ea trebui: suwfinulă ui tiuia < ou 
vingi iilor în plite.iie ucaloarc .ut 
poporului, in drrptul sau la o ml 
tura i< prezeiitațiva, apelându se tot
deauna la vig hula clasei mun Hm c 
înarmată ui doctrina maixiriibn 
nistii, alunii t ind daunatoa:ele iu 
f|mn,c ale le a leutismu ui burghez, 
ar încerca <a se infiltreze în ma 
iiltestârile noa-tre ailist in lea 
tiu iu deosebi.

Avem dreptid să știrului In a- 
ceasta diieclie, nlrucftt îir ora,.ul 
nostru și in unele ve dre- lin jude;, 
asemenea nefaste influențe .'au ma 
nifeslat sporadic.

I'rcsa mun itorcască, deopotrivă 
cu ceilabi factori dc illspiindcre .ui 
intervenit totdeauna la timpul po 
iovii n spiritul unii cri.i.j cuns 
truitive, mai toldțalina bine | rf.rii.lă 
cari- .1 combătut iii hotirâre, orice 
abatere, oriunde s’ar fi manifestat, 
cu coustiin'.a că aceasta datorie ic 
vine acestor factori în primul rând.

|n spiritul acelei nobile riispun 
deii |e ca e m.i ele dascăl al ome 
iiini Staliu a dvlinit-o, i.unuid ,,in
gineri dc suflete? pe reator i a 
celei arte chemata pe drumul unoi 
luminoase uieeiiri, să exprime in 
forme pc'dre t cuvânt ne, ie itoare, 
măreția mun.ii d a luptei mu ți 
inilor pentru pa v și bun i ta e.

Nlihall Miiiuțescu

1I
I
i

Arhitectura și urbanismul 
sovietic în slujba reconstrucției

Nici când în trecutul său pămân 
tul actual al Uniunii Sovietice nu a 
cunoscut o i^rocă de înflorire ur
banistică și arhitecturala ca cea pre
mergătoare ultimului răsboiu.

Orașe și sate no. au apărut sau 
au fost transformpte, canaluri, tu- 
nele și metrouri au deschis noi căi 
de comunicațiie, construcțiuni indus
triale, edificii publice și de locuit, 
parcuri, piețe publice, ctc.. au fost 
realizate.

Premisele acestei noui desvoltări 
edilitare sunt strâns legale de con- 
dițiunile sorial-economice determina
te de marea revoluție din Octom
brie 1917,

Planurile de industrializarea țâ
rii, nevoile administrative, condi- 
țiunile de bună stare economică au 
dat naștere unei activități arhitec
turale mereu sporite.

Nouile construcțiuni ale Uniunii 
Sovietice aveau să împace pe de o 
parte nevoile reale zilnice, pe de. 
altă parte să corespunda cerințe, 
lor arhitecturale' și artistice, întot 
deauna cu respectarea anumitor 
principii, puse la baza acestor rea
lizări, ca, cel economic, național, 
tradițional, dc confort, execuție 
artistică, etc.

Orașele noi au luat naștere mai 
ales în regiunile industriale, în U- 
rali (Magnitogorsk), în Siberia (Sta- 
Jinsk), în extremul Nord (Igarkja.y 
pe Nipru (Balșos Zaporojie, în 
Kazahstan (Karaganda) ctc. In nu 
mai puțin de cinci ani, cum a 
fost periloada 1931-1935, au fost 
construite în Un'unea Sovietică peste 
treizeci de orașe noi, de-mari pro
porții ți de mare importanță.

Dintre planurile de reconstrucție 
al orașelor, cel mai strălucit exem
plu ni l dă cel al Moscovei, pus în 
aplicare îp anul 1933. Prin grija 
celor mai iluștrii arhitecți, aspec
tul orașului a putut fi raci.al schim
bat. Piețe și străzi no' au fost 
deschise-, str, Oorkî, Ohotni Riad, 
Piața Roșie, Piața Maiakovski; edi
ficii publice; Palatul Sovietelor, A- 
cademia de Științe, Teatrul Mare; 
hoteluri grandioase, oase de locuit 
pentru muncitori și intekctua'i, etc.

traducere de Cicerone Teodorescu
riditiu ;t ițe Sl.it a ptibliv 

înlr'o cdiți<‘ demna dc c'ogii 
tiaciui citii roiiiâue t--’1-i a ci 
Icbrului poem ;t| lui Maia 
covski „In guta mate”, du 
lorită d lui ( iecrono Thcodo 
rescu.

Poemul cslc de o m.>r<- va 
loare politică ți artistică. 
Scris în perioada dc maturi
tate a poetului „în gura mi
re'', conMitue - alaiuri do 
poemele „Vladimir Ilici f c 
nin” și „Bine” una din 
o|>cr, Ic importante alt- p-u- 
zici lui Mai.'ikov>ki și al(- po< 
zici universale rontempora 
ne.

,,In gura mare” cute t . 
fel.de „ars poetica” al g. 
notației de poeți icvoltiiț > 
oan al veacului nortru. I ie 
mul acesta concretizează i,1 
cuvinte de granit întreaga 
forța a ideilor ce în-.ullețcs- 
azi avânturile creatoare.

Maiacovski a plasticizat 
jitrfect noua menire a j > • 
lului in zilele noastre:

Se află aci construcțiuni gigantice, 
c: re cuprind uneori, peste doui 
sute dc apmta.iiente.

Asemenea ica'iizari, adaptate de 
sigur, la cerințele locale, s’ar putea 
c ta ți in legătură cu planurile de 
sistematizare ale altor orașe ca: Le 
ningrad, Harkov, Eaku, Erivan țin 
Armenia), Frunza (în Kirghizia) și 
altele.

O altă categorie de construcțiuni, 
create de oamenii muncii din Uniu
nea Sovietică, sunt cele industriale 
(uzine, fabrici) și de transport. In
tre primele dintre acestea, nu pu
tem sa nu amintim cea mai mare 
uzină din Europa, uzina hidrau
lică din Dniepropetrovsk, o lea'i 
zare de a-dreptul uimitoare atât din 
punct de vedere tehnic cât și arhi
tectonic.

La fel, cele doua. creații minu
nate în domeniul tran^xirturilor : 
Metropolitanul din Moscova 4i Ca 
naiul Moscova-Volga, nu sunt nu
mai simple lucrări tehnice ci și rea
lizări de o puternică factură arhi- 
tectorică și artistică.

O grijă gleosebita s’a |*- de 
către *administrația de stal sovie
tică și în construirea de Io uințe pe 
seama popularei muncitoare.

O atențiune specială se pune apoi 
ca aspectul exterior al fiecărui imo
bil să se armonizeze cu mediul în
conjurător, cu ansamblul străzii sau 
al cartierului în care se a’.l.

In prezent, scopul și activitate-i 
principală a arliitecturii și urbanis
ticei moderne sovietice este îndrep
tarea spre reclădirea și refacerea 
satelor, orașelor și a tuturor inșta 
lațiunilor distruse de răăboiu.

Munca titanică a populației, spi 
ritul inovator al tehnicienilor, susți
nute de conducerea Partidului Co 
munist (b) al U. R. S. S. au dat 
un impuls fără precedent vindecării 
tuturor rănilor provocate Statului 
Sovietic de cel mal distrugător răz
boi din istoria popoarelor, reali
tăți care se fac simțite în viața 
înfloritoare care ridică orașele și 
satele măreței țări a Socialismului '

Dr. Octavjan Fioca

Ascultă-mia, posteritate,
sunt răcnetul lozincejor de lupta 1 

Usca voi poeziei torentele umflate,- 
am să le storc icnirile de vlagă 

Și-apoi am sa le scuip puteica suptă.
Cri'/ul poetic ai ]ui Maia 

l ovski c-xj/rimat in poemul 
..In gura mare”, a dat roa 
de numeroase și bogate i 
U R. S- S. și in toate i-M 
țurile lumii. Jjrago-tc-a m 
mai ginită |>entru oamenii 
muncii, lupta acerba pentru
< onstruiiea unc-i vieți mal 
bune a acestora, ]H-nsiunca 
fierbinte în munca do lau
rilor al unei arie vii lupiatoa 
re, a maasvlor — aceste i a 
racteristici ale poeziei lui 
Maiacov ,ki sunt astazi hi 
nuri deplin înglobat- in j>o 
zîa marilor lirici ai]urnii <on 
lemporan'-.

Mai ale^ pi in răsunetul 
testa universal al <,perei 
sale - răsuneț- la fel de <. 
plin și bogat jiretutindeni 
Mai.u ovski este un poet .de 
•» mnse'iiuita grandoare Ra 
inctul lozincilor' ' sale ..de 
lupta” este astâzi în gura iu 
tutoror popoarelor asuprit 
dc imperialism, strivite <î< 
cakiiiul ajoăsator al dolaru 
lui ' iindc.ă el sintetizează 
<ii o violenta pasiune lustri 
năzuința omenirii la o viață
< libera-a dt a-uprirc șt <_■- 
xploatare.

D- Cicerone Teodoresi.n 
și-a luat sarcina grea de < 
făuri haina românească a 
poemului „In gura marc' 
Putem afirma că a reușit <> 
traducere echivalentă cu ■» 
creație proprie. Versiunea 
•nmânească a poemului est-- 
cu totul în spiritul limbii v<» 
mânești. In ca clocotul ver 
surilor lui Maiacovski ar<- <> 
rezonanță deosebit de pu 
te mică.

Ediția apăruta in Editura 
de Stat cuprinde, pe lângă 
traducerea d ’ui C’cernne 
Tht'OdoreSCU, și textul o:i 
ginal al țșoetului precum >i 
tradtu crea franceză de -\ra 
goii ți Elsa Triolet.

(.ele șapte planșe și por 
tietui ^unt deast-menea r<-r 
lizări artistice la un nivel 
înalt, demne d<- prezentarea 
unui poem de Maiacovski

Umplem butelii de

Aragaz S

lr.ii.il
spital.ru
fel.de
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Ceferiștii dela atelierele Grivița
I

au primit cu entnziasm provocarea 
la întrecere în producție cu mun
citorii căilor ferate din Sofia

Minerii din Qninoasa întreprind acte
de mare eroism încercând să doboare 
recordul stabilit de minerii din Petrila

Mun< itoni bulgari dela i 
lelierde (.ailor forați din 
Sofia au provocat la inlrece 
re in prcMuuie muncitorii 
dela ateliere]^ & f '. R , 
Urii ița- București.

l’iovocari i a lost primita 
< u entuziasm de muncitor) 
nu a ceferistă.

întreceri n între cele doua 
atolii re se va desfășura pe 
o p.-noada di un an, între 
i Aprilie 11^48 și 31 Martie 
'949-

In această iatrccere ia li 
urmărită in special produc 
livitatea mumii, adică to 
talul orelor de prezență a in 
tregului personal și prod v 
țja realizata în orele de șan 
ticr.

Programul întrecerii mai 
cuprinde: reducerea absențe 
lor și întârzierile personalii 
lui, obligații itatca îmbună
tățirii i uiio-știuțelor tecbnice 
ale personalului, micșorarea 
cheltuelilor de regie, obliga 
tiviftitea de a lua parte acti 
V.i la toate națiunile și mă 
șurile pentru sprijinirea, gu 
vemelor respective, obliga
ția de a depune în limlpul a 
irului cât durează întrecerea, 
20.000 zile de muncii vo'uii 
tară.

Răspunzând la propunerea 
muncitorilor feroiiari biți • 
gări, ceferiștii au făcut o con 
tra propunere care constă1 în 
lansarea unui apel, ca î:1ti 
cerea actuală să fie extinsă,

.îngălând și alte unități <1
calc fătata .iteliric, depimti' 
in (are exista criterii obic> 
tive dc < ompar.il ie , i co t 
dițitilH de .utilitate •iiiula 
ră in .iCeri seii> uimând a 

ni< hcîa un .ing.ijami ut 

Noi cantltiti de mărfuri 
<li«tribnite 

de Federala Deva Cooperativelor din județ
Volumul mărfurilor s»s te

la Federala-Dei a, este -în-- 
tr’o permanentă creștere', U- 
iieltelc agricole, bumbacul și 
pânzeturile care sunt de Sa 
re lipsă plugărimii noaastre, 
au început sa vină în can
tități «tot ma> mari.

La repartizarea martini - 
lor, conducerea Federalei - 
Deva, cântărește cu multă 
atenție lipsurile fiecărei n - 
giuni și tr;lnsmitc mărfurile 
acolo unelti nevoile sunt mai 
mari. -

Mărfuri primite Și 
distribuite în luna 
Martie și Aprilie.

Pc luna Martie a. o Eederaki, 
Deva, a primiit și repartizat coo 
puratixelor din jud. nostru urmă
toarele cantități de mărfuri:

15C00 m. pauză aiiicrica, 0423 m.j 
stambă imprimata, 1780 p» r. hoc,aiui^

(Urmare din pag. I a|

de acest fel în minele A 
ninoasa, a fost unf act <|>- ma 
re < tiraj, și eroism! în muncă 
deoatece abatajul în care s’îi 
făcut această experiență a 
fost închis de 2 ani, iar pla 
fonul nu mai prezenta nicio

<>70,1)00 kg. opinci, 2733,750 k^. 
bumbac, 7011 duz, ața dif., 980 in. 
cubi sticle geamuri, J8oo kg. fier 
sparing, 16231 kg. fier lat, 2000 
kg. fier balot, 13037 kg. fab'ii gal 
vanizata, 2000 kg. tăblii in^igra,' 
500 kg. sârma ofelita, 1(0 buc. foar 
fei-i vie, 50(1 buc. topoare, ICO) kg. 
lanțuri dif., 13 buc. tocătoare sfe 
cld, 300003 buc. caiele, 1000 buc. sa 
pe, 5000 buc. casmale, 5000 buc. 
lopeți, 500 buc. fiare plug coasta, 

l’c limb Aprilie a. <• Federala 
Deva, a primit gi repartizat coo 
perativelor sale cantit ițite de măr 
furi de. mai jos:

200 kg. clei, I J'.IO'J kg. cuie, 1(1 
buc. semănători pt. porumb cu 2 
rânduri, 10 buc. tocătoare pentru 
nutreț, 551,500 1 kg, opinci, 1231 pe
rechi. bocanci, 161 kg. talpă, 200 
buc. damigene, 617 p. pantofi b., 
95 p. ghete pl. copii, 1766,250 kg. 
bumbac, 18000 m. pânză america, 
100000 buc. caele, 500 limaUia.c 
plug coastă, 10000 kg. cărbuni, 
1(1000 kg. sodă caustică. 

Muncitorii și technicienii Atelierelor centrale Petro
șani au obținut mari succese în producție

siguranța, caca ce necesită o 
mare precaut i tine in lim 
pul muncii fapt care a 
stânjenit mult realizarea ti 
nei depășiri și mai mari 
Deascmeiiea, din cauza dmi 
tații mari a cărbunelui care 
a făcut inutilizabil ciocan i] 
de abataj și a găzului me
tan, < ondițiunil) dc mum ă 
la acest abatăj, sunt loâ te 
grele. Extragerea cărbune 
lui se poale face numai prin 
împușcături electrice, < are 
idau un randament mult mai 
scăzut decât împușcăturile

0 mare acțiune de redresare 
spitalicească programată de 
Ministerul Sănătății Publice

BUCUREȘTI, 28 (Agc stru I lorica Bagdazar, a n-
preș). In vederea ridicăm 
spitalelor noastre de toile 
gradele la un nive] corcspun 
zător preocupărilor conduce 
rii Ministerului Sănătății șî 
pentru creiarca unui nou di 
mat al sănătății publice, a 
fost inițiată o mare acțiune 
de redresare spitalicească 
care va fi dusă de organele 
exterioare ale Ministerului, 
cu sprijinul organizaților de 
mocratice și al Uniunii Fc 
meilor Democrate din Ro 

| mânia.
| In acest scop d na mini 

cu capse Și fitil Bikiord
Această nou;* experiență 

plină de eroism a, tov. I lotca 
loan, Rețea lorii j infiu Gb 
Ilidișan luliu, Li< Nicolae, 
Și Marinică loan. rondași de 
toi. ing. Knnenrnam <> fo-t 
urmărită cu marc interes 
dc muncitorii din întreaga' 
mina,. Folosind și iceastâ 
experiență, minerii din A 
ninoasa vor lupta să1 se men
țină in locul lor'de. frunte — 
atât dc disputat de munci
torii tuturor minelor din Va 
lea Jiului.

nutla Ministerul Sănătății o 
conferință cu medicii prima 
ii,directorii și administratorii 
de spitale.

In cuvântul de descindere 
d-sa a subliniat faptul că 
Ministerul de Finanțe dând 
dovadă de înțelegerea ncvoi 
lor sănătății publice a acor
dat fondurile necesare țxm 
tru a putea realiza o imb hiă 
tățire a situației sanitari .

Acțiunea aceasta de re - 
dresare spitaliceasca va con 
tinua1ÎTTtensificându-se eoni o 
mitent și celelalte campanii 
ale Ministerului Sănătății.

O Importantă rectificare
la legea pentru reglementarea 
raporturilor dintre proprietari și chiriași

Bl ( L'RFȘ'pT, 28 (Ager 
preș Monitorul Oficial pu

care la legea pentru regie - 
mentarea raporturilor dintre 
proprietari și chiri ași apăru 
tă în Monitorul Oficial din 
23 Aprilie 1948. '

Art. 3 va avea următorul 
cuprins: nu beneficiază de 
prelungirile contractelor dc 
închiriere sau subînchiriere; 
a) cetățenii Statelor în cate 
românii nu se bucură, în 
ceeace privește închirierile 
de aceleași drepturi ca și na- 

* ționalii, reciproci tatea în

A

Uzinele Reșița vor 
primi 200 000 
tone minereu 
de fier din 
Iugoslavia

BUCUREȘTI, 28 (Ager- 
.pres). Ca urmare a conven 
ției recent încheiată cu Re
publica Federativă Jugosla 
vă, Uzinele Reșița vor primi 

\ 2oo.ooo tone minereu de fi" r 
din care vor fi extrase circa 
too.ooo tone oțel. Di» acea
stă cantitate de oțel juma ta 
te urmează a fi reexportată 
din nou în Jugoslavia. 

cești- Cazuri stabilindu-sc de 
Ministerul Afacerilor Străi
ne. Prin excepție se prelun 
gx-sc potrivit prezentei legi 
contractele privitoare la se
diile ambasadelor, legațiilor, 
misiunilor sau Oficiilor co ■, 
sulare străine precum și cele 
privitoare la locuințele mem 
brilor acestora.

b) cei care lipsesc dm 
țară mai mult de 6 luni m 
tinuu în cursul unui an . ii 
excepția acelora ce lipsesc : în 
interes de serviciu.

— c) cei care au plecat, din 
țară în mod clandestin ori 
fraudulos precum și cei care 
nu se întorc in țară după e- 
xpnmarea termenului de va 
labilitate a actelor dc' călăto
rie eliberate de autorită‘i’ 
române.

Trăiască lupta înfrățită

I
a muncitorilor, țăranilor muncitori și k 
intelectualilor, pentru reconstrucția și I 
desvoltarea economică a tării f

(din lozlaoila Comitetului Cetf,r>' PMR 
pentru zlu» de 1 Mei 19481

(Undare din pag. I «)

rind simțitor atât calitativ 
cât și cantitativ, realizându 
se și mari economii dc com
bustibil și energie electrică

Pentru a ilustra frumoa 
sele succese obținute de 
muncitorimea dela această 
turnătorie, trecem în revistă 
producția din 1938 încoace.

In luna Martie 1938, pe 
642 posturi (om schimbi s’au 
turnat 10.180 kg., oțel, în 
luna Martie 1947, pe r.601 
posturi s’au turnat 8.905 kg , 
iaj în Martie 1948 pe 1.239 
posturi s’au turnat 31.477 kg 
depășind producția din Mar 
tie 1938 cu 60 la sută, și pe 
cea din Martie 1947 cu 360 
la sută.

In această considerabilă 
sporire a producției, întrece 
rile în muncă au adus un a 
port de mare importanță, 
prin care multe echipe au 

tutu op Bosvasi’dop r?s păn.u 
multe ori normele fixate. In 
fruntea acestor echipe sunt 
cele conduse de tov. Butaru 
Ștefan o Hrîșlay Ludo vic, Da- 
vid Eug^n, T>schlet Ion și 
altele.

La secția de strungărie 
situația a fost aceeași ca și 
la turnătorie Aici se remarca 
acum o strânsă colaborare în 
tre muncitori și technicieni, 
carc s‘a soldat cu un mare 
număr de inovații. Priintre 
inovațiile aduse este și aceia 
a tov. maistru Ucas fosif, în 
colaborare cu Buschmaschi 
Constantin, și alții, care con
stă in adaptarea la strung 
a unui nou dispozitiv, cu a- 
jutorul căruia, la strungtrea 
roților de funicular s’a rea 
lizat o depășire dc normă 
de 2oo la sută, Tot un astfcl 
dc dispozitiv a fost realizat 
de toi-. Huszek Iosii, Uocaș

losif, Bogar simion, și 
Cismaș Dumitru, j>entru 
strungirca bilelor necesare 
tuburilor de aer comprimat, 
cu ajutorul căruia s'a reali 
zat o depășire de normă de 
300 la sută. Deasemenea to 
varășul Deherand Fraticisc, 
prin adaptarea unui nou di 
spozitiv la mașina de frezat, 
a redus timpul de execuție 
la diferite piese cu 47 la sută 

Și multe altele sunt meto 
dele de muncă, inovațiile și 
succesele obținute de mun 1 
torii din toate secțiile atelie 
rclor, A. C. P. prin care au 
reușit să pbțină o produc 
ție satisfăcătoare atât din 
punct de vedere cantitativ 
cât și calitativ.

Ei sunt hotărîți să meargă 
tot înainte pentru a obține 
rezultate și mai mari, fiind 
convinși că de efortul lor dc 
pinde bunul mers al extrac. 
ției dc cărbuni, ceeace i.ă 
la baza refacerii economii i 
noastre naționale.

Citiți
în fiecare zi 
„Zori Noi” 

Organ al P. M. R.
pentru jud. Hunedoara

ompar.il
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COMUNICATUL 
asupra negocierilor dintre 
Bulgaria și Cehoslovaca.

BRAGA, 28. Intr'un ,.■<> 
inimic at ofic iul țiul clicat asea 
ră la l’r iga asupr t1 vizitei 
delegației guvernamentale 
bulgar® in Cehoslovaci;., 
sunt trecute in revistă rezul 
latele negocierilor dintre ce 
le două țări.

Delegațiile ^uvei'namenta 
le ale republicilor Bulgar?! 
și Cehoslovacă, s’ati într < .it 
în prima lor ședința la 21 
Aprilie 1948, sub prcșcclin 
ția lui Klemeiit Gottwald, 
primul ministru al Cehosțova 
ciei. Cele două delegații au 
discutat problemele econ° • 
mice, politice, financiare și 
sociale, interesând cele două 
țări.

In ședința din 25 Aprilie, 
prezidată de Gheorghi Dinii

C(‘

trov, primul ministru al Bul
gariei, ceh' două deleg 'ții și- 
au în< heiat lucrările.

Discuțiile au fost dme in 
spiritul înaltei prieteniii
leagă cele doua țări. Ca ri 
zultat al acestor discuții, s’a 
semnat la 2j Aprilie ig;8 
un tratat de amiciție, cola
borare și asistența mutual.i, 
care consolidează securitul, a 
celor două popoare și care 
reprezintă o prețioasă con
tribuție la pacea democrat! 
că a popoarelor în lume.

A fost deasenieni scrnnat 
la 25 Aprilie a. 
asupra 
dintre

Ca o 
lor de

c. un acord 
relațiilor comerciale 

cele două Republici, 
încununare a relații- 
prietenie dintre cele

primele 3 săptămâni ale lunii Aprilie

185.390 noui înscrieri
Comunist Cehoslovac

In

în Partidul
PRAGA. — Un număr de Cehoslovac îa primele trei 

185.390 persoane au fost săptămâni ale lunii curente, 
primite în partidul Comunist anunță ziarul ,.Rude Pravo“.

Buletin intern

I I.

;t

•a

(

BUCUREȘTl, 28 (Ager- 
pres). Eri s’a anunțat deU 
Sofia participarea unei dc 
legații din partea C. G- M. 
din Bulgaria la sărbătorirea 
zilei de i Mai.

tele, o simțitoare sporire a 
vânzării de zahăr in centre 
ie industriale unde deasa pă 
tură a muncitorilor a deve
nit o i onsumăloare activă a 
acestui articol alimentar.

Mii de muncitori și țărani 
au aderat în ultimele zile 
în întreaga Italie la Parti
dul Comunist Italian.

ACȚIUNILE .ILEGALE
ale americanilor la Berlin

Comandantul american din Berlin impănează poliția 
germană cu elemente fasciste și criminale

BERI JN Iu ședința diil 23 
Aprilie a comandanților Berlinului 
reprezentnatul IJnimi.i Sovieti e a 
ridicat problema acțiunilor ilegale; 
ale comandantului american, de sub 
ordinele Comandamentului Poliției 
Marelui Berlin, printr’un ordin pu
blicat din propria sa inițiativă.

Comandantul american recrutează 
pentru aceasta poliție a ,e,toru'ui 
sau elemente fasciste și ciimina'e, 
de care se servește pentru a coiul atq 
organizațiunile democratice.

In acelaș timp, comandantul 
rican acorda o atenție cu totul 
ficientă saronei esențiale a 
(iei care este lupta împotriva 
inițialilor de drept comun, 
ca numărul crimelor 
ultimul timp foaite
lin și mai cu scamă în sectorul ame 
rican care a devenit un azil pentru 
bandiți, speculanți, spioni și agențî 
provocatori. Activitatea acestor e 
lenicnte criminale se desfășoară îm 
potriva populației Berlinului, șj mai 
cu seama împotriva locilitori'or diiș 
zona sovietică de ocupație 
maniei.

Comandantul britanic a 
să propună comandantului 
să nu aducă la cunoștință 
publice aceste acte comise

ilații amemani la Beilni, !• cai< 
comandantul mu rii an nu le a jur
iul <1 cs r u i 111 i.

linei OTițeri superiori hitleriști
capturați din rândurile

ame- 
insu- 
pon 

cri-
astiel 

a crescut în 
mult la Ber

a Ger-

încercat 
sovietic 
op.nici 
<le sol-

trupelor teroriste arabe
Se an un 

superiori 
■ ar' gene

11 KGSAI.1M. 
ța că cinci ofițeri 
germani, printre 
ralul Karl Richmann. au fost 
făcuți prizonieri de detașa 
mentele Ilaganci lân; ă 
Hailla.

C< ilalți patru ofițeri ger
mani sunt foști ofițeri £S.

Spre noui și mărețe realizări
Urmare din pâfl l a

Echipa Albaniei care va 
juca Duminică la București 
în cadrul jocurilor Balcanice 
și a Europei Centrale va sosi 
în Capitală în cursul' dimine
ții de mâine cu rapidul 
Timișoara.

•
La Banca Națională a 

maniei au fost terminate 
crările în vederea înființării 
primului lot de agenții ban
care ce vor funcționa pe te 
ritoriul rural și în comunele 
urbane nereședințe de ju
deț.

Aceste organisme bancare 
care au ca scop acordarea 
de credite eftine și cu formali 
tați reduse pentru exploata 
torii agricoli, vor începe acti 
vitatea în scurt timp/

*
A început distribuirea tran 

șei a doua de zahăr în cota 
liberă în provincie.

Aceste distribuiri se fac 
pentru fiecare oraș pe mă
sura epuizării primei tranșe. 
Este de observat printre al

O confirmare
de

Ro
lu-

(Urntire din pag. I-a),

glieză, în procesul ei de desconr, 
punere nu a evitat si atace pozi
țiile câștigate de întregul popor,) 
având în fruntea lui eroica clasa muu 
citoare, <

intre domeniile de aitivitaic unde 
această încercare se manilesta, este 
arta de toițtc categoriile unde de 
cadentismul burghez, cu tendințele 
lui de clasă, 
altfel fără șanse 
țuiască.

Ziarul nostru a 
categorică poziție 
festărilor dăunătoare în artă, înțe
legând să apere cu fermitate princi 
piile ideologice de clasă, împotri
va oricărui asalt al claselor exploa
tatoare. f

Justețea acestei atitudini, confir
mată de un organ ca ,,F a ăia’’ săp
tămânal de artă și cultură al Uni
unii Sindi'ațelor de artiști, scriitor^, 
ziariști, este de natură să întărească 
fermitatea poziției ziarului nostru.

Citim astfel în Nr. 17 clin 25 
Aprilie a. c. al suscitatu’.m săptă
mânal următorul pasagiu pe care

se străduește — ds
— să supravie-

luat totdeauna o 
împot.iva mani

îl reproducem textual:
„In ziarul „Zori Noi’’ din Deva; 

organul Partidului Muncitoresc Ro
mân din Hunedoara, întâlnim o ho
tărâtă luare de atitudine împotriva 
rulării unui film peii.u.o , | e ecranul 
unui cinematograf din localitate. E 
vorba de un film maghiar, turnat în 
anii de dictatură hortistă și care x 
face apologia claselor exploatatoare 
E regretabil că asemenea lilrne con* 
tinuă să ruleze în provin.ie, mai 
ales în orașele din Ardeal, unde 
patronii cinematografelor speculează 
interesul publicului maghiar pentru 
filmele vorbite in .iarba lor. Dea eia 
ne ralicm la concluz a confrate ui din 
Deva, cerând interzicerea ace-tor 
filme”. i

După care „Flacăra” repro Iu c 
câteva pasagii din p ti olul apărut în 
ziarul nostru, sub semnătura tova 
rășului Genad Eugen.

Încurajați de perspecti va
critici constructive care să îndrume 
strădaniile noastre, pășim hotărîți, 
mereu înainte pe acest drum.

M. MIH-

injci

mâna poporului, iar massele 
populare sunt conștiente, că 
eforturile pe care le depun 
sunt in interesul lor și nu 
al unui pumn de cap taliști 
exploatatori.

Această schimbare funda 
mentală în viața Statului nos 
tru a fost unul din factorii 
principali care au determi
nat pe minerii din I.upeni 
să inițieze schimbul la țo-ml 
de muncă, încurajând pe mi
nerii din l’etrila să inițîezc 
noui metode în muncă, pe 
hunedoreni să câșt:ge dra
pelul producției, pe sinurie- 
ni să se claseze în câte a 
rânduri, din Noembrie, a- 
nul trecut în fruntea atelie
relor c.f.r. din țară, nesi
gur că acelaș elan i-a însu
flețit și pe cugireni: sa treacă 
la fabricarea pentru prima 
dată în țara noastră a uiași- 
niior de cusut a ciocanelor 
pneumatice și a perforatoa 
relor necesare în industrii 
mineră, pe minerii din Brad 
și Certej, să dea țârii mai 
.<>uft aur pe cei din Ghelar 
șt Teliuc să aprovizioneze cu 
minereu furnalele, pe meta-

luigiștii din Câhi.i >a pipi, 
cu greutăți mari dar sa f , 
fața cu cinste întrecerii ci. 
sc desfășoară in indu-tr 1 G 
derurgică.

Și aceasta, nu cscf dec/.t m 
ccputul. Em g-ile ci\ ito o 
ale unui popor întreg oda 
tă eliberate pot produci- r 
nuni. Ele vor transfo ia 
ra noastră dintr’una inaț*>ia 
tă. într'o țar.i cu o îndu-țrir 
desvoltată cu o agrinfti G 
mecanizată.

Condițiile obiecti ve xii.it 
create pentru aceasta coți- - 
tura și elanul poporului no 
stru in ajunul mare.i șale hâr 
hățuri ne dă convingere.. c.t 
el \a trece cu succes toab 
greutățile întâmpinând vi' - 
toarelc sărbători ale ejasei 
muncitoare, cu noiii și m 
le realizări.

B SOMEȘFELEANU

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate


