
VIAȚA DE PARTID

ORGANIZAȚIA de PARTID Simeria 
factor de bază în ridicarea producției 
de locomotive și vagoane la atei. C.F.R.

II.

l'etilt'u a-și măsura efortul 
lor in muiu .1, cu cel al mui 
i ilorilor delii I M. S.Huile 
doar.i, lot atât de < onștienți 
in ridn arca producției, mim 
torn dela atelierele C. F. R. 
Simeria, !-;1u provocat la în
trecere patriotica, aceasta 
|»V lângă faptul ca atelierul 
se gasea deja în întrecere cu 
celelalte 13 ateliere princi 
pale ( . F. R. din țară.

In ateste condițiuni a in 
< eput desfășurarea canipa - 
ni.fi d<*  1 Mai )a atelierele Si 
nieria.

Lozinca muncitorilor era: 
,.Să intrecem pe 1. M S. ' 
„Să ieșim primit pe țară".

Organizația de partid, con 
ducerea sindicala, muncito
rii și technicienii, fiecare ]a 
lotul lui, și-au îndreptat a- 
tenfia la lucrările în ter
men, fixate în ședințele de 
colaborare și de planificare 
a muncii.

După serviciu urmau șe
dințele de analiză a muncii, 
a lipsurilor și greutăților în
tâmpinate în câmpul muncii 
pentru găsirea mijloacelor 
de a fi î «lăturate, ele a fi în
vinse.

Cele mai principale lip- : 
sirri de care s’au lovit mun- 
■ îtorii a fost lipsa de ma
teriale, executarea lucrărilor 
cu personal sub norma pre- j 
văzută și apoi faptul că în 
majoritate muncitorii nu lo- 
cuesc în localitate din cauza 
lipsei de locuințe și trebuiau 
>ă plece după muncă, fie 
]>e jos în satele din jur fie 
cu trenurile, în diferite di
recții.

De vorbă cu ostașii din armata R. P, R.

Astăzi armata este o adevărată scoală 
de pregătire militară și cetățenească a tineretului nostru 
junlem © famîlâe armcntccsa — 1 zn analfal»ei cel vna>
slnv>uile«- cîGlev*  al ZBarelcr — îȘb nea sunlem an întrecere

Cine pătrunde astazi în interi 
vcrselor ieajitâți ostășești, va avea 
de admirație, s.limhărde din ulii 
ostașului.

Am vizitat zilele trecute una din 
unitățile militare ale garnizoanei 
noastre. Deja os(a;ul de erviciu a 
cărui atitucine plina de demnitate 
și corectitudine rn'a edi‘i al dela 
primii pa~i asunra nouui conținut 
al educației ostășești și put la u- 
tiniul dormitor a cărui notă carjC- 
teristkă de curițenie, ordine i mul
tiplă îngrijire se armonizează cu 
ținuta nouă ți ing ij tă a Irgjiei, am 
des.operil numeroa e elemente car1 
ilust-ea a convingător spir.tul nou 
ce domină în viața a.e lei instituții.

I11 rit.:.ui mar-mi or osta .eșli cân
tate cu insude ire li-creastă, | u 
toanele unită ii se inlorc dep« câm
pul de instrui.ie ,i 1 rin do.otul 1 r 
de viată. î r.pru.uut.i ca armei ua r
fi vamal de entuziasm primăvăratec.

Florea Simion 
membru In bir. .lud. P M IZ.

La începutul celei tic a 
treia decade, muncitorii de- 
la atelierul de reparat vagoa 
ne semnalează organizației 
de partid o |ip>a mare din 
partea personalului dela revi 
zia de vag- Lăcătușii de re
vizie din turele de noapte.mi 
scoteau vagoanele defecte 
din trenurile ce erau dirijate 
la I’etroșeni pentru a fi în-

(Continuare tn pag. IV-a)

despre viață
Am in față o așa zisa scrisoare 

din țara moților, in caic eternul 
domn Micu DelabăsCșli, se indu 
ioșeaza pe circa șase pagini de ur
bea sa, dela ora cinci dimineața până, 
noaptea târziu, cliipuiilc într'un re
portaj qare -ic v,ea ne recea 

■ o zi din viata orașului Brad.
Cu dl. Micu Delahăse-ti ani mal 

slat de vorbă.
Și nu mi l’arn închipuit atâl de 

matinal încât să asiste la maturatul 
străzilor regretând platonic lipsa li

nei cisterne și semnalând ®r treacăt 
o categorie de cetățeni care de obl 
cei la acefiiși oră în fiecare zi șe 
îndreaptă spre o gura de‘mică, pen
tru a scoate la suprafață bogățiile 
tării. F

Ași li do il desigur — Ia fel 
ca și de alta data — ca dl. Micu' 
Delabasești să i urmeze pe a est 
drum, așa cum ar fi losl iresc, 
pentru o pagină de viața adevărată.

Dar domnia sa, inorigibil cita
din, preferă să asiste pe străzile 
orașului |a deschiderea restaurante
lor și c5rciumijor, | e patronii că
rora domnul Micu De'abăseșli îi cu 
noaște după nume, predilecții și ar
bore genealogic, acordâtidu-ie b ne- j 
ficiul unei reclame gratuite, pe care

NI. (Viih

(Continuare îu pag. IV a)

orul unei cazărmi sau în adrul di- 
priieju] sa constate cu un sentiment 

mul timp imprimate adânc«în viața

In joc (le surogat, 
mâncare scăzută

Profit de tradiționalul repaus al 
ostașilor dat in vederea pregătirii' 
pentru masă și intru în vorbă cu 
un grup de oslași care nu par de
loc grăbiți de a merge ia masă.

,,De când s’a introdus la dejun iu 
locui su ogatului de cafea o mâncare 
scăzuta pregătită din pa-te făinoase 
cu marmeladă sau cu zahăr, masa 
de prânz nu mai este atât Je mut 
așteptată ca .nai înainte’’, ia»ta să-mi 
explice cauza lipsei de interes 
pentru masă, soldatul Bologa Ioan, 
un flăc.iia de prin părțile Mehe- 
dințului încorporai cu seria a doua 
a conligentului 1947.

$i ciseuțiile devin mai largi și 
mai animate fie are grabindu-se să
nii îmțrăitjșeas.a cu o bucuiie sin 
cei a realitățile î .ibucurătoare din 
mata lui de ostaș. ,
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In cadrul acordului comercial încheiat

Importante cantități de mașini 
unelte și materiale au început să sosească 
din U. R. S S. pentru industria carboniferă 

din Valea Jiuiui
hi i ttrlt ul acordului conic; 

< tal, incheiat intre țara Iloa 
stra și U R.l S S- au sosit 
în Valea [tulul din Uniunea 
Sovietica, mari cantități de 
materiale, mațipi și unelte 
necesare explualarilor mi - 
niere.

Printre materialele și ma
șinile sosite, se afla: 2o 
benzi rulante c ratere) cu 
i'aclete și <Ti motoarele nece
sare, 40 perforatoare elec
trice, 300 ciocane de abataj, 
70 perforatoare pneumatice, 
5 mașini de bravat, goo m. 
bandă de < auciuc, lămpi de
--------------- 1  

In---------- unei ședințe la Petroșani sa discutat

Problema introducerii
în toate minele din Valea Jiului a me
todei ing. Boicu Leonida și Pop Ludovic

Joi, 20 .Mai, a. u.. in sala
O. 1. R„ dela c|ubul cultural Oh. 
Apostol din Pcnoșe i a avut loc 
o coneiinlă Ia care au participat 
Iov. deputat Su er Wiliain, mem 
bru în C.C. al P.M R., Anlonov

Bataia, sudalma si teroa
rea aparțin trecutului
,,ln unitatea noast ă—începe sold. 

Horvat 1. de națioaa itate maghiară 
— nu se mai poate vorbi despre 
o diferență de rasă sau naționa itate, 
boală de care suferea ini ns armata 
de pri otrăvită de șovinism. Toți 
suntem o familie armonioasă în 
sânul căruia fiecare ne simțim ca la 
noi acasă. La noi bilaia, sudămile 
și trata i,entn'i ordi a a*  teroaro. 
au inliat în domeniul tre utuiuî de 
care am amil cu desgust și indig 
nare.

Astăzi armata nu îqa, este o spe
rietoare pentru line etul țării ci o 
adevărat . școa ă de pregătire mili
tară și cct.țetieasca a ace.Inutil c-, 
ret.

Aimata un prilej minu
nat de a în va

Sub ochii noștii se petrec lu
cruri grăitoare în acest sens. Avem 

ish. P- șa

(Continuare ki pag, lil a) 

mme și labluti .mtigi i/ulmt 
se.

Iu afara d<- an-teti tul 
prin intermediu] l R. S. S. 
au sosit din Ungaria 10 mo 
loare electrici- de i2 K" si 
întrerupătoare electrice sec- 
ționale- Materialele -ostte -<■ 
vor distribui la toate exploi- 
t,âfi|e din Valea jiului Ele 
sunt bine venite, mai ales .t- 
i jin când se duce o muma 
intensa pentru mecanizare t 
abatajelor dela toate mine-

I. HER.MAN 
cereep

(Continuare în pag. III a)

directorul general al Soc. IMrOșani, 
Iciiccanu Gh., din partea Județe 
uei P.M.R., N Sclr.vailz, reprezen
tantul Consiliului Sini i al ioca! Va 
lea Jiului, Cotoț losif, lep.rezentan 
tul sindicatului miner Pelro-eni pre
cum și minerii evideufiați din1
toate minele din Valea Jiului, la 
care s’a 'iscu at introducerea î i 
toate minele din Valea Jiu'u a no. 
uei metode de mun.a expeiintentata 
de ing. Boi u Leonida și Po|i Lu
dovic.

Cu aceasta ocazăe, tov. \ntonov, 
directorul general al soc. Petroșani 
a ținut o c irvâutare, in care a mul
țumit tuturor minerilor din regiune 
pentru munca depusa, pentru ridi
carea producției de cărbune, care 
are uji rol hotărîtor în ridicarea 
economiei naționale șt propășirea 
țării. ț

Deasemenea. a mulțumit conduce
rii Județenii P.M.R. și Consi iului 
Sindical Local Valea Jiului, pentru

(Continuare in pag. lll-a)

Crește tot mai mult hotar rea muncitorilor de a spori producția 1

Cu 7 zile înainte de termen 
au îndeplinit muncitorii dela I. M. S.-Hunedoara 
programul de producție pe Mai, la fontă și oțel

' Metaiu’giștii dela Uzine 
le I. M. s. Hunedoara au a 
tins Luni la orele t2 progra
mul de producție pe ]una 
Mai Ja fonta și oțel.

In luna Aprilie programul 
de producție s’a îndeplinit 
în zma de 26, deci cu patru 
zije înainte de termen, In 
luna Mai programul a ;o?t 
atins cu 6 ife înainte- d * t- r 

Femeile din întreaga 
lume sunt hotărâte să 
lupte pentru 
păstrarea păcii
— a declarat tov. Alexandra 
Sidorovici la întoarcerea dela 
sesiunea Comitetului exrcutiv 

F. I. F.
BUGlREȘli, 2;z Ager- 

pi c-, . J£ri se ara a îti.i]>oiat 
in t apii-tia’ venind dela Ro
ma tov. \]< .vandra SidotoA 
vie i, secretara generala a U. 
E. D. K .

La e.oborirca din tren tov 
Alexandra Sidorovici i de
clarat :

,,Vm deja Roma unde .'a 
ținut a 5-a M-siune a Corni 
telului Executiv al Federa
ției Internaționale •> I-< mei 
lor. l unctelc-cclc mai itiițx» 
t.mte- ale ordinai de zi au fo- 
in legătură < u zjua jm, mu- 
ționa);i a G-nieilor din 
Martie-. —
[ rc-bue sa subliniez cu acest 

prilej < a țara noastră a fost 
citata in LunUa țârilor parti 
ci pante

Dintre celelalte puncte im 
jiortantc ,-j]e ordinei de zi a 
fo*.t  rațxzrtul cu privire ța 
lupta împotriva imperialis - 
niului și pentru asigurarea 
unei păci trainice și juste. 
I'n punct di asemenea toar 
te important care a fot dis 
cutat }>■ ]arg a fost sjt at 
fctneîjor din A>ta. problema, 
care va constitui subiectul 
viitorului congres ce se pre 
gătește chiar pentru .m -st 
a(1-

Congre<ul v.t fi în-lnuat 
in întregime problemelor te 
meilor din Asia care au în
ceput să se organizeze, au 
aderat in număr foart • ma 
re la acțiunile Federației In 
ternaționaje a, Femeilor care 
numără azi S3.000.000 mem
bre.

men, cu doua zile m.n de 
' reme. decât. în luna trecută.

L necesar subliniem ca 
acest succes a fost realizat 
in ciuda unor, mari greutăți 
ce au Irebuiț 
principalele 
nei.

Intre 2j. 
citorii dela 
- ra p<- t n

a h înfruntate ta 
secfîi ale Uzi-



ZORI NOIZ

Procesul de creație primă preocupare 
a oamenilor artei

'fjrcnîca filmului

Cinematograful M1

Condițiile i-ioii e create de rea. 
lilftți|c sociali tare au deschi-* * in 
țaia noastră prin instaurai ia demo
crației populare, perspectivi- nub.i 
nuite literalurci și artei, au ndi ai 
o scrie du probleme, pnntr c^if 
acea cure preocupă in primul rând 
unanimitatea oamenilor arici, este 
problema creației.

S’au gă-it totuși câțiva 
spectatori s.i susț-fTli că 
..I’aganini a./jist cu toate 
;ice-tca uu spectacol progre 
sist.

I nul (iițitre aceștia atră
gea atenția însoțitorului său 
la ieșirea din teatru: „X ai 
observat. I’aganini a refu 
zat ]a luni cttinera cei i s’a o- 
leni numai iiindcă un epis
cop o ocupase mai înainte, 
cerând să i se dea o alta".

Crcdctn că orice comen
tariu e -te de prisos.

*
Continuam sa spi-răm cit 

organizațiile de massă se 
vor preotupa intens de îm 
bunătățirea conținutului pro 
gramelor artistice, ținând 
seamă de cerințele unui 
public al cărui nivel cult-, • 
ral este în plina ascensiune, 
un ap aspect al acestei 
pr()b]eine este costul biU'.e 
lor la asemenea spectacol,-. 
care vor trebui să țină sea 
ma ca se adresează urmi 
alt public dev it cel de ieri. 
Festivalul dat în seara de 
21 Mai ale V. F. D R- in 
cadru) Centenarului Re ulu- 
ției dela 184.8, a demonstrat 
cât este de greșit să se' crea 
dă într’un succes pentru :a- 
re nu s’a gândit îndeajuns.

*
Editura „Cartea Rusă’’ a 

tipărit până în prezent 2/ vo 
lume în colecția intitulata 
„Știința pentru toți” de ma
re însemnătate pentru ridi 
calea nivelului cultural al 
masselor, atât prin conținu 
’ul lor cât și prin forma în 
care se adresează citilo'ului 
simplu.

i2.ooo.ooo de volume este 
tirajul pe care la atins E- 
ditura 1’. M. R. dela 23 Au

Nii ne sta în putința. în cadrul 
acestui articol sa aiia.izam diversele 
teorii, unele considerând ca fa tor 
principal inspirația de har ,pii 
vin” în /âmidirc.i operii de arta, 
allclc acordând întâietate actului m- 
țional desăvârșit prin mun a, ne vom 
mărgini numai să subliniem că c- 
voluția istorică a adus cu ca unele 
clarificări șî în acest domeniu, evi
dențiind aria ia o parte a supra- 
structurei modului du producție, sla 
bilindu-sc aslitl bazele unei no ii 
istorii a artelor și literaturii.

In acest proces de clari licăre, oh- 
fceivația creatorului realismului so
cialist, poate fi precumpănitoare 
Astfel cu prilejul recunoașterii bol
șevismului drept singură ideie ion 
ducătoare de lupta, iu creație 
Gorki a declarat: .,Apre iez mut 
aceasta victorie, deoarece eu ca li 
Lerat, știu din proprie experiența 
cât de arbitrare sunt idti.e și sen 
timentele literatului, cari se stră 
duește să găsească libertatea crea
ției înafara indicațiilor precise ale 
istoriei și în afara ideii ei funda
mentale și organizatoare0.

Făcând aceasta mărturisire since
ră și înțeleaptă — scrie A. Hiafik 
— Gorki privea în urmă spre ta!ea 
parcursă de proprie sa creație și 
își amintea rătăcirile și greșelile 
care l’ati costat pe vremuri multe 
forțe și emoții inutile și care l*ar  
fi costat și mai inuh dacă n’ar fi 
primit la timp ajutorul pa tidului. 
ajutorul făuritori or și conducători 
Joi bolșevismului.

Raportata la realități e noastre 
sociale, la specificul și la condi
țiile noastie obiective, prob'ema crea
ției își va găsi deslegarea în ^iden
tificarea creatorului cu efortul conti
nuu al omenirii spre progres, sp<r^

Pe lângă activitatea din Câmpul muncii 
hunedoreni 

au o bogată activitate artistică
Efortul depus de muncito 

rii sideruigiști (lela 1. M. S. 
Hunedoara pentru a da ța
rii cât mai mult oțel, cât 
mai multa fonta și laminate, 
este cunoscut de toți cei ce - 
niqiicesc in Republica Popu
lară Română.

Dar printre sarcinile prin
cipale care stau în 'fața mun
citorimii noastre este și a- 
ceia- a intensificării muncii 
culturale. Și in această di
recție muncitor^ dela I M. 
S.-Hunedoara se pot mândri 
cu multe realizări, cum este 
ansamblul artistic-cultural c.t 
re a început încă dela 1 Mai 
a. p.. o activitate frumoasa.

Cu un efectiv de 114 mun
citori și muncitoare, ansamb 
Iul artistic al uzinelor I.\[ S. 
Hunedoara se împarte in m 
mătoarele ramuri.

O orchestra de man
doline și balalaici, un cor 
mixt pe patru voci , o c 
chipa de teatru și fanfară.

La minele Ghețar cu artiști nou< 
teșiți din sânul muncitorimii
După două reprezentații In 

aiilodcpâsiic, spre si ipinlna na u*  
rii” alirnia Iov. Mi hai Novicav, 
membru in Cuinile ui Uxecutiv d 
U.S. \.7- >i cunoscut critic literar.

Lslc iHlă/i manivsiati inihucu 
lâlnr i emiinhtt i de majo i alia pie
sei iirma atitudine a creatorilor si 
inlcrprețilur dc arta, du toate ca 
tegoriile, cu privire |a poziția lor 
ideologi a. tiu că c vo ba le s cna 
riști și nu \om oj ri puțin asupra 
acestei categorii cercelând un caz 
1oca|, fie că e vorba de alic ca 
legorii de slujitori ai arici.

Un cunoscut director de -ccna t- 
firma în cadrul unei anchete dus 
cliisă de un suplainânal de teatru., 
că problema e-ențiala care se pune 
în această ramura de activitate ar
tistica este ,, acea a înțelegerii 1 
deologice a va^o.ior dramaturgi, e 
prin pri/nia so.ialâ a contempora
neității noastre’* ridi ând chestiunea 
realizării crilice a scenariului si i.i- 
lerpretării, asupra carora nu mai 
poale exista îndoiala ca se încadrează 
in procesul de creație arlrili ă.

In această dea’tie , nu u ară sar 
cina, rolul directorului de scenă c-le 
precumpănitor, răspunderea liin 1 
cu lotul la înălțimea hmcțiuneî sale 
sociale, a>la/i când lualrul a încetat 
de a mm fi un diverUsnicnt al 
unui grup restrâns de privilegiațl 
câștigând o poziție nouă între in
stituțiile de cultura ale poporului.

lata duce ni se impune să luam 
atitudine fata de încercările, dualt- 
iel lăudabile dar nercali/atj, ale 
acelora care în teatrul de dilelanți' 
încearcă formule inedite, în dauna 
textului aulenli și a prestigiului 
unui autor de talia lui Moliere de 
pildă, a cărui actualizare trehue să 
.recunoaștem că poate depăși expe
riența unui tânăr, dea t ej talentat 
și muncilor, așa cum pare a fi acel 
pe care îl vizăm în bunele sale 
inlciiții. Bineînțeles, nu U în acelea 
care încercau să Iacă din .,Un baiat 
de viața” un moment al ej orii 
noastre, cu orice preț.

Și credem câ facem un îndoi, 
serviciu, directorului du s enă si 
actorilor, încercând să deslușim ne

Hunedoara „ansamblul arii - 
sti< -a deplasat la minejede 
din Gbelai unde muncitorii 
mineri au primit cu ropote de 
aplauze un program artistic- 
cultural interpretat cu suc
ces de tiouii artist; ieșiți .lin 
rândul muncitorimii, noastre.

Sub conducerea tov. prof. 
Petrescu Emil „corul an - 
samblului a executat tiv’1 me
lodii populare dovedind zelul 
cu care s’a muncit la forma
rea acestui cor bine.pregătit. 
Deasemenea orchestra de 
mandoline și balalaici a Vc-u 
șit să redea in programul său 
expresia plină de viața și 
farmec a muzicii populare 
sovietice.

S'au remarcat; t nevii M;tca 
Nicolae, Potârnache,Constau 
tin, Șerban loan și Bote/a’u 
C. cari au interpretat destul 
de bine rolurile lor într'o 
scenetă în care se reda tu 
pta clasei muncitoare pentru 
socialism.

Fanfara, sub connduceica
I D. Gergescu coresp

(CwrtMuare ta pag. lil a) ( 

duiiii i ii ile )ur, inerenh*  unui in<» put 
șl lipsei de experiența, alunei c.în I 
reafirmă .11 | ori ia noaslra menita si 
apere ideologia clasei muncitoare și 
diuplul poporului la o cultură re
prezentativă.

Nu trebui- i recul cu vederea a< 
supra iniporlanțci la to u ui muncii 
în procesul de creație, cariiia plin 
emulația | u ca. u a determinat u 11 mur 
viața uulliuala, printre ci valorii de 
aria, iu condiții.c create de regimul 
democrației | opulurc i se acordă o 
deosebi la atenție ioiifbn.a'â (I.- 111- 
lere-ml 1 u ui re fa ocupat ai castă 
problema dc urând cu pri.eul Con
ferinței Comit tnluj Central al Uni
unii Sim 1 ah or du artiști, S< i\itori 
și /iaiișli. I

Și <a u a a\ul Ca imediată miliare 
adeziune» Imuior creatorilor și i 1- 
lerpivțilur de ana, ca ras| uns ’a che
marea de a reprc/cn!a cu mijloa
cele proprii du expri nare, rualila. 
lua, \;ața și probleme e <i 11 opera 
di .nla, •dtuân lu-se astfel în fruntea 
mamelor v-.j rf.nând idea urile mul 
țiinilor, în slujba unei arte aiitenlicc 
inehinatâ | o oruîui.

Miliajl Alihutescu

Aducând în lata spu tal .»i u ui mi 
episod din viața L stonici trăind ui 
timele /i;e de o/upație nazista 11 
preajma eliberării ui din 1944 dr 
către glorioasele ai muie sovietice, 
tilniu] mesia a <a ui acțiune ‘C de- 
fașoara inlr’un ritm \iu, ridică una 
din problemele nih ulv din reali 
tatua ocupației și a morilor acesteia.'

Sunt puse în lață doua lumi, una 
ev tu aceia pe caiu lipsa iniei ideo 
logii du c|asa o împiedic» deocam
dată st curkuapj ne csialea luptei 
organi/atr î:Tiju>tri\a duuna «u'.ui <u 
tropilor, reprezentata f>rin dc-pnr- 
lalul lanis, cil luate 1 o i|e < ouiCc 
de ] u urma a,eslui lîi apms | u .nd 
dine unvoii la <o ai.0 jivu u du-, 
mânui â la tră.larva iulurv clu pa 
trivi. (.ca'a]tă lume este ic; re/cn 
lata plin majOrilațva luiistienia a 
celor care cu a rma iii mână lupta 
in lormațiile de parii/am, cu spri 
jiiiul popipaiiii lOiișLuntc, însufle
țiți du patriotismul incomparabil pe 
care ideologia clasei mun jluare <tie 
s'o insufle luptătorilor ci.

Și mi este delo. intâmp’ator fap
tul ca după lupta sa ngulaiă lanis, 
reprezentând omul simplu ^are a in-

gust | ân.i în prezent. , ->n- 
trilmind la edui urca num-c 
j(>r populare m spiritul ieo- 
riet ștmițifi’ e marxiste i-- tt- 
niște, indii ând țrosibilita'■ 
lichidării exploatării otnu - 
lui de < Titre oin, indicând 
drumul și rolul < asei mu-a . 
toarc și a Partidului ci d" a- 
vantgarda, pentru r< a|iz.an , 
unui nou ideal de \ iațti. < - 
freje care reprezintă tirajul 
operelor dasicilor marxițm- 
leninismului sunt lămuritoare 
<a și acilea ale doeum. nle- 
lor ( ongresului P. M R . a- 
rătând interesul masselor 
pentru -studiul țiroblemelor 
teoretice și al evoluției de
mocrației de tip nou.

Activitatea de pana a ■ 
cum a editurei P. .\I. R., e
ste o chezășie că avâ td și pe 
mai departe sprijinul C. C. 
al P- M. R-, Și al o ga ii :a- 
țiilor de Partid din țara 
întreagă, activitatea de vii 
tor va fi caracterizat;, d un 
randament sporit pentru 
înarmarea oamenilor -n-, i 
Și a întregului popor cu ideo 
logia clasei muncite re mo 
bilizând poporul pentru du 
cerea ]a,bun sfârșit a >.ir, ini 
lor ce stau în fața tuturor 
în drumul țării noastre sure 
socialism. 

durat rigoriile unui odios regim du 
ocupație se va întâlni cu a ei oa
meni constituind o lorță de Ltniut 
alaiuri dc care, de a-la data prin 
lupta organizata \a rvu i -a și rea, ( 
li/cze idealul de \iața.

O serie uc jxrr"Onagii 1ac utno-- 
<uta Sfirctatorului viața inccli lita, 
desbrât ala du bciriniiicațic a aoj.or 
puțini iiihi^ care ne înțt.tgând - n 
sul luptei dinlăuntru împotrivă 
cupanților, se \ur i/o;a la incepU' 
sau \ur ser\î uau/a dușmanului iâr- 
șind iui| u-h-.at chiar de <ei jv are n 
slujea.

In OjXjzițiu c u ai este abjMCte, 
spectatorul va fi reținui di clanul 
și iînrederea partizanilor și a ace
lora care conlucrau cu ci, stran i 
uniți -uh steagul ureptii io; cauze 
și care in directa legătură i u croi a 
armata sovieti a, vor da hillvrhtilur 
lovitura menita >a toiilrihue la Uibu 
tarea patriei iur.

I ilmu] tare este o icu-ita inLn- 
țuirc dc u; tu, unele d< un dra.iu 
tisin ulâșictoi, alte;c pline, de Lcf 
vul aițiufici. s’a bucuiai du o i 
lerpretarc -Iralucita prin care 
demonstrat odaia mai mult Hj,^a < ri 
cărei preocup-iri de vedetism care . 
raclcnzeaz i tincmatogra ia avansau, 
unde posibilitățile fiecărui aitor , >L 
găsi o i/ont Larg de mani iest arc.

In loluj titular, actorul de largi 
icsur<e lacov, nea înta;i-al iu .-ij- 
loace artistice naie. iot sbu iu i al 
unui uni si.iipiu, hărțuit -1 1 sn
de ajutor in iunta -a iiiega.a. iii- 
a cat ui conștiința ii \a inAri elanul 
din clipa când va iruși >a 
>luagul ub care propr.a -a tauză 
rămâne iauza întregului ] o, or.

Regia lui Vasi.cv a icu-ii sa ir 
dea personagiilor acea adâncime ce
rută du tragicul unor -ituati: une
ori aproape de patetic 4 intru a 
vestea scena în tare tânără ațic a 
lui lanis împreună u fi^a lor, e>lc 
silîla uu bc.'tii|u fa<<i tu -a < unic 
sub amenințarea mitra ierți pentru 
a atrage pe soțul ei in cur-^ă, este 
desigur cea mai realizata artn.i..

Demonstrând tă intenția re^.ui 
fost aceia du a adânci „ir ac turele 
personagii.o. ir.e.iilc sa di a .-upra- 
fața unui scenariu în care acțiunea 
se cie>fașoarâ bogata în episoade, 
uneori inl’Fun ritm prea viu, in 
dauna înnținutuiui ideologic.

FoLograha a deservit un text a- 
deeval acțiune!, iu interioare ca e 
ne-au sugerat atmosfera >umbrâ tarat 
terizând decorul atunci când nu nu-a 
redat goana eroului principal urmă 
rit du naziști, sau aiacul de a ti 
lerie din timpul nopții în care «mia 
Lele sovietice ocupă localitatea, aJ- 
mirabil realizat.

Considerat va un film în care 
desfășurarea unei acțiuni vii c le 
o caracteristkâ ce nu exclude di alt
fel o analiză adâncit.» a personagii 
lor, j.Doiui lumii” este o pelicula 
realizată, care poate intere a î .ten.-» 
pe spectatorul de astăzi.
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MAX «'EXLER
EOe una ian fRurik.- proemi

nente ak n.iș ă-'ii, muncitorești !i- 
nainle de p laiul lăzhoi mondial. 
Popularizator al socialismului mar
xist la noi in tară, el este condu
cător și profesor la cercul de studii 
sociale din lași (;'03j

Pentru ..vina", de a fi trans 
mis salutul .nun ito im ii române re 
voluponarilor >uși. autoritățile îl 
ridica, >i, Ieși b ilrtiu îl trimit în 
linia iul îm a frontului, unde este 
împuca, mi.eicște pe a spate.



Intr'un cadru deosebit de entuziast

DRAPELUL PRODUCȚIEI 
al Sindicatului C. F. R. Valea Jiului a fost 
înmânat muncitorilor depoului C. F. R Petroșani

Db vorba tu ostasii din armata R.F.
«

(Urmare din pag. 1-a)

Pclrojcni muncitorii 
au realizat atât în în 
programului de lucru 
prin muma voluntara 
ce R fac cinste.

Zili|e trei ulv. ;i .ivtit lo ) 1 
depoul <lo locomotive l’r lfo- 
ș,un. inu tili 1 adm deosebit 
de entuziast, în prezența re
prezentanților org. 1’. M. 1< 
ii sindicatelor și conducători 

Iot tuturor unităților C. F. 
R.. din loc ațitatc, înmânarea 
Drapelului Producției, deți • 
nur. până acum de Secpa 
Jl-a L. Ș., depoului de ]o o- 
țliOllVl
a ruia 

timpul 
ât 

lucrări
Printre lucrările executate 

în mod voluntar este și con 
siluirea unui elevator de ni
sip varuirea tuturor clădiri
lor depoului, curățirea între
gului de]>ou precum și repa 
rarea locomotivei 342.906 1
revizie de i/2.

In cuvântările 
Ta lulea Nicolae 
C. F. R. I- leșeriu Gheorghe, 
șeful depoului, Puținclu Gh. 
președintele comitetului, de 
fabrica și tov. Câtă Gheor 
ghe secretarul org. C. F. R 
a P.
tanța 
prin 
mers 
țiune. precum și marea con - 
tribuțic a acestora la cftinirea 
transporturilor feroviare ca
re atrage după sine mărirea 
puterii de cumpărare a sala
riilor și ridicarea nivelului 
de trai al masselor.

Luând t m ântul tov. l’o’.i 
raș Francisc, din partea mun 
citorimii depoului, și-a luat 
angajamentul de a duce și 
mai departe aceste acțiuni. 
Tov. 1 ogarași arată că mun

Horii \or construi in primul 
rând un nou elevator de căr
buni. cu o capacitate mai ma
re decât cel in funcțiune, pun 
..are se vor putea alimenta 
locomotivele cu cărbuni în

jotodala propune ca r 
ceasta lucrare demare impor
tanța, executata în mod vo 
hintar, să fie terminata odată 
r 11 linia Bumbești-Livezeni 
propunere ce ;t fost însușită 
< 11 entuziasm de toți munci 
lorii prezenți.

S’au evidențiat la aceste 
mmn 1 tov. Mofuan l'eodor, 
Pop Miliai, Popa Danii.1, 
bogătași Fr., Petrtiș Gh. 
Larupc loan, Poidina loan, 
Hogman Serafim, lanoși Ca 
rol și Dobra Simion.

Sârbulescu Nicolae coresțî.

printre noi soldați veniți de acasă 
neștiutuli de carie și care aici au 
oeicnil cei mai stăruiloii cititori ui 
ziarelor și materialului eclu ativ, cei 
mai apugi colaboratori ai gazetelor 
de perele. Alții au Învățat aici me
serii care le vor folosi și in ciața 
civila. Nu exagerez când spun că lie- 
care zi Irâita aici esle un minu
nat prilej de a ne largi simțitor 
cunoștințele noastre 
ferite probleme al<‘

Penlru noi este o 
dric de a ne face

CSk' 
largi 

in cele mai di- 
vieții.

adevărata mân- 
șlagiul militar 

în condițiunile de asla/i, când osta
șul este apreciat ca om 
o uncllă muta ți oarbă 
era in armala regimurilor 
moșierești’’.

Aluni im cât mai 
și < d mai I

și nu ca 
așa cum 
banchet o

mn|l
line

Pe lângă munca de educație po
litică și cetățenească, care se bucură

Noul administrator
al Căminului de ucenici Deva

rostite tov. 
preș. sind.

M. R. mi atatat împuț
im rarilor executate, 

care se asigură bunul 
al serviciului de trac-

Intr’un cadru-festiv a avut 
loc zilele trecute instalarea 
tov. loan Corbu ca admini
strator a Căminului de Uce
nici din Deva.

După ce tov.Alcx. Rapolti 
președintele Eforiei a rostit 
un scurt cuvânt introductiv 
el a dat cuvântul d. inspec
tor Gârboveanu, < are după 
ce a arătat că noul admini 
strator este un om ridicat 
din mijlocul clasei muncitoa 
re. deci legat de tinerii uce 
nici, îi urează spor la mun
ca.

Luând cuvântufiîn numele 
Consiliul Sindical Județean

tov. Popa Aron, subliniază 
că alegerea noului admini 
slrator s’a făcut in urma 
unei serioase verificări e - 
xprimându-și totodată încre
derea țțn felul cum acesta 
va ț,ti să-și facă datoria.

Au mai vorbit d. Dobroi'.i 
în numele micilor meseriași 
d. Gârbău1 în numele Corpu
lui Didactic, din partea Pri
măriei d. FLaidu și ucenicul 
Ilca Traian.

Ca încheere tov- Corbii 
loan, noul administrator și-a 
luat angajamentul cîe a mun 
cii cât mai mult pentru bu 
na funcționare a școlii.

Ceferiștii au depășit 
cu mult nivelul producției 

1938din

Că- 

pentru plugarii cin jurul meu. 
aici atâtea lucruri bune de ip- 
că ajung să cred că nu a- 

înca timpul necesar pentru a

la cazarmă, 
un efort ii> 

instrucție- 
de adevărul

„Cu cât va curge mai multa 
pe câmpul 
curge mai

de raptă’’.
nu înțeleg

pe sapta- 
jjranz ți 
feluri de 

Primim ziLnic țigări sau
de instrucție 
puțin sânge

cum altfel

cu 
pe 

r 
am 
re-

de o mare importanță în programul 
zilnic a| ostașului, u i ac.ent deosebit 
se jrune pe pregătirea profeăonala- 
militară a soldatului.

„Intre fiecare pluton și pompa 
nie din unitatea noastră — îmi ajiu 
ne soldatul Șchiopesiu Alexandru 
— exista o adevaratâ Întrecere .11 
instrucție, fiecare unitate având ca 
scop pregătirea teineini ă a osia 
șului care trebue sa-și insușeasca 
cât mai mult piograinul de instruc
ție ce se preda atât pe câmpul 
de instiucție cât și în orele de 
cursuri teoretice ținute

Nu economisim nici 
timpul programului de 
fiindcă suntem patiunți
cuprins in vorbele marelui coman
dant de oști rusești Kutuzov care' 
a spus: 
sudoare 
atât va 
câmpul

Nici
pulea sa ue manifestam mai bine 
cunoștința țața de grija >1 efortu 
rile pc care regimul le face penlru 
noi decât, muncind cât mai mu t și 
cât mai bine pentru îndeplinirea seu 
pulul nobil pe care armata pojxrru 
lui o are, de a ti scul neclintit 
al intereselor lui și aparatoare con
secventă a păcii și 
noastre naționale’’.
littv.si nun bine

Printre ostașii din 
afla și recrutul Tabac loan din se
ria a doua a conligentului 1947, 
din comuna Ocolișul Mic, care după 
ce mi-a vorbii despre spiritul dv 
cinsle ostășeasca datorită căruia os
tașii din dormitorul lui au hotărît 
sa se dispenseze de lacat<|e de ar

suveranității

< 1 acasa 
jurul meu s>e

cuiere, mă roaga sa scriu la ziar 
că, — mie iu armala de azi iui 
s’a deschis o lume nouă necunoscuta 
până acum. fAi străduesc necontemt) 
.sa învăț cal mai sdra.an lot ce nii 
se preda aici ți vreau ca atunci 
c md ma \oi inluarce acasa -a fiu 
un cxemlu de cetățean ți bun goi 
podar al satului precum ți o 
lăuză 
Sunt 
vățat 
veni

cuprinde cumsecade tot ce este de 
-invațal. bu spun cu țoală sin.c.itaitu 
ca in armata de azi ma simt *i  
traesc mai bine ca acasa.

Avem carne de trei ori 
mâna.Pâine de ajuns. La 
seara mâncăm câte doua 
mâncare,
bomboane, Larți poștale, articole de 
toaletă ți tot ce ne este de trebuința 

■111 viața de aici’’. (
Plecând din cazarma mia 

venit in g ând cu stăruință stare*  
mizerabila care caracteriza armatX 
burgheză in care ostașul era o uni
tate statistica lipsita de orice impor
tanța ți obiceiul neg.ijenței • t dis
prețului jle clasa a comanuanților 
săi realități tu te cate contrastea
ză jmlerni, cu grija ți valoarea [>e 
care regimul 
meniului om, 
ește un ostaț 
de adevărata 
dorința de a
intereselor largi ale poporului, 
cu ți independenții naționale, 
care să se Sfarme loatț uneltirile 
mârșave ale imperialismului râvnitei 
la libertatea ți bunăstarea popoa- 
lelor libere.

Gh, Pleșu

o acorda a-Lăzi de
dal care se constru- 
nou, ridicat, conștient 
sa menire și ferm 
fi scutul neclintit

In 
al 

pa- 
de

Conferința din sala A. 6. I. R
din Petroșeni

Metalurgiștii hunedo- 
reni au o bogată 
activitate artistică

(Urmare din pag. H a)

tov. Zeigher Andrei, a con 
tribuit cn succes la aplauze 
le și mulțumirile aduse de
• pectatori întregului ansam
blu.

Ridicați din mijlocul munci 
toi dor dela toate secțiile ci
zmei 'furnale, oțelăria £,- 
mens-Martin, laminoare, con 
strucții metalice, forță, etc.B 
tinerii artiști ai ansamblului 
I. M. S.-Hunedoara au do 
vedit din plin că în sânul cla 
sei muncitoare se găsesc nu
meroase elemente de o reală 
valoare artistică.

încurajat de primele sale 
succese ansamblul artistic- 
. ultural I. AL S.-Hunedoa
ra și-a luat angajamentul să
• ontinue cât mai intens ac
tivitatea sa pentru a duce 
;a bun sfârșit și această fru
moasă sarcină care stă în 
fața muncitorimii din Re
publica Populară Română.

BUCUREȘTI, 26 (Ager - 
preș). Elanul și dragostea 
de muncă a ceferiștilor de 
la atelierele și depourile din 
țară pentru îmbunătățirea 
transporturilor feroviare se 
complectează zilnic <u noi 
succese pe care ei le obțin 
pe tărâmul producției.

împreună cu technicienii 
și inginerii, muncitorii cefe 
riști au reușit ca în primele 
3 luni ale anului să depășeas 
că nivelul producției din 
1938.

Astfel la locomotive nive
lul din 1038, a fost depășit

cu 146,8 la sută, la automo - 
toare cu 254 la sută, la va
goane de clasă cu 38,9 la su 
tă, tar la vagoane de marfă 
cu 46,4 la sută. i

sprijinul ți munca depusă care au 
făcui posibile obținerea acestor re
zultate. |

D-sa a arătat că prin mărirea 
producției de cărbuni, pc lângă Scă
derea prețurilor la articolele de 
mare consum, societatea a putut «e 
duce în proporții considerabile chi
riile precum ți prețul cărbuni or peiU 
tril salariați. D-sa și-a luat angaja 
meniul de a lupta și mai departe 
pentru noi îmbunătățiri a situației 
muncitorilor din Valea Jiului.

Toi odată, tov. Antonov, a pro-, 
pus ca concediile de odihnă acor
date salariaților, să nu se mai ccorde- 
după vârsta sau vechimea in muncă, 
ci după greutatea muncii depuse, 
propunere care a fost aprobată cu 
entuziasm de toți cei prez nți.

A urmat la cuvânt Iov. Poboreni

nouei metode de muncă in 
minele, in condițiuni de rnimfcl 
mai bune, prin depunerea urnj 
fizic mult mai mic, se va 

cantități

Ședința subfi^alelor din Jud. Hunedoara 
a Asociației „Prietenii Scânteii^

Asociația „Prietenii Scân 
teii” filiala D<'va a. convocat 
în ziua ,de 23 Mai a. c., șe
dința președinților și secre
tarilor subfilialelor din județ 
cu care prilej s’a prelucrat 
plănui de muncă pe o perioi

Importante cantități de mașini
unelte și materiale sosesc din U. R. S. S. 

în Valea Jiului
Urmar» din pi|j. l-a

le din Valea Jiului. Noul sis
tem de lucru aplicat prima 
dată la mina Petrila de gru
pa ]ui Pop Ludovic și care 
sistem s’a extins apoi la Lu 
peni, Aninoasa'și Lonea. ce
re o mecanizare superioară 
celui din trecut pentruca e 
xtragerea cărbunelui să se 
poată face cu mai puțin e-

fort, fizic, în schimbul pro 
ductivitatea putând crește 
cu 100 —150 la sută.

Cu aceste mașini unelte 
și materiale sosite din U. 
R. S- S. se va putea reali- 
za 
multe abataje iar noul sis
tem de lucru se va extinde 
în mod considerabil.

da de 2 lu-i și s’a făcut ana 
liza muncii Ucpuse în cadrul 
sarcinilor trasate.

Ședința a decurs într’o a 
tmo'fcră de încredere în po 
sibilitățiic de adâncire a 
muncii fiind analizate critic 
atât realizările cât Și lipsu
rile constatate, luându-se sar 
cini concrete pentru îmbu
nătățirea muncii atât în sub 
filialei cât și la Centru, pen 
tru a pune la îndemâna mas- 
selor. în mod cât mai efi
cace cea mai ascuțită armă 
a Partidului' Muncitoresc Ro 
mân: presa de partid. .

Alexandru, unul dintre cei mai brac» 
mineri din Valea Jiului, care după ce 
a arătat că P.M.R. a fost acela care 
a mobilizat 'ți îndrumat muncito
rimea in declanșarea acestei mari 
lupte pentru ridicarea economiei na- 

■ționale, a subliniat di prin introdu
cerea 
toate 
mult 
efort
asigura extragerea unei 
mult mai mari de cărbune.

Luând cuvântul tov. Ludoiic Pop.' 
miner decorat cu ,„Ordinul Mundi”, 
a anunțat că extinderea nouei me
tode d>c muncă va începe zilele a- 
cestea in tot sectorul IV din mina 
Petrila, unde d-sa se va demis*  
pentru a da toate instrucțiunile ți 
lămuririle necesare.

Propunerile tov. Poborcni AleJ 
xandru și Pop Ludovic, au fost pri- 

,mite cu un viu entuziasm de toți 
minerii prezenți, care și-au luat an
gajamentul de a munci cât mai mult 
pentru introducerea noii metode de 
muncă în mine.

Tov. Fericeanu Gheorghe și N." 
Schwartz, au asigurat pe cei pre
zenți de tot sprijinul org. P.M.R, 
și Sindicalelor, sprijin care nicj 
până în prezent nu a fost precu
pețit.

de casier încadrat funcț, 
funcție 1,50 și coef. >a-

de om de serviciu înca
sa*

t
o îmbunătățire simțitoare la' Umplem butelii de

A IniormaHniilAragaz

PRIMĂRIA COM. HOMOROD fi

P tiblic îțtn a
Se publică următoarele posturi 

vacante la această primărie:
1. Postul 

adm. coef. 
Iar 1.20.

2. Postul
drat coef. funcț- 1.30 și coef. 
Iar 1.

Solicitanții care doresc să ocuțe 
aceste posturi ?■ u' ir itați a îna
inta cererile însoțite de actele preă 
văzute de ari. 6 din S. S. G M 
termen de 15 zile dela publicare^
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OFV^.HIMEHTELE ZILEr">
Srcleslul lapcgrafilor 

și ziariștilor din Statele Unite 
împotriva proectului de lege Mundt

NewYork. - Sindicatul 
Național al tipografilor și 
Uniunea Ziariștilor Ameri
cani, care fac parte din ( 011 
gic-sul (irganizațiumlor In
dustriale, șî-au alăturat gla 
sul la protestul tot mai ma 
’e al tuturor organizațiuni 
lor democratice din Statele 
Unite împotriva proiectului 
de lege Mundt. — care se a 
flă actualmente în studiul 
comisiunii juridice a Senatu 
Im.

La întrunirea de massă ți 
nută Luni la Madison Squa 
re Garden, New York, vor 
bitorii au fost unanimi în ,1

condamna proiectul de lege 
Mundt, Printre ei s’a nunta 
ra scriitorul Hoivard 
Fast, și Bohn Santo, preșe
dintele 
torijor 
re esle 
tarea.

sindicalului munci - 
din transporturi, < a 
amenințai < u <|epor

I
I

I’rcșediii

Prelungirea termenului de 
încetare a focului 

în Palestina 
fcrmcnul pentru înce

tarea locuim în Palestina a 
fost prelungit de Consiliul 
de Securitate cu 48 ori:, a 
dică până Miercuri |a ora 
24 GMS.

Demiterea ministrului de interne finlandez
Muncitorimea finlandeză protestează împotriva demiterii ministrului 

cart timp de trei ani de zile a apărat libertățile democratice
HELSINKI

lele republicii Finlandeze a 
desărcinat pe ministrul Lejuo 
de îndatoririle sale de mem
bru al consiliului dc stat și 
ministru dc interne. Ministrul 
Eino Kilpi, a fost numit titu
lar al ministerului de interne

Ziarele subliniază că demi
terea ministrului de interne 
a provocat îngrijorare a 
populației muncitoare din 
Finlanda. Întruniri deprote-t 
au avut loc in multe între
prinderi industriale.

După cum scriu ziarele, 
mai multe delegațiuni de 
muncitori s iu prezentat Fon 
siliului dc stat dar prcșcdi.i-

ORGANIZAȚIA DE PARTID SIMERIA 
factor de bază în ridicarea producției

(Urmare din pag. 1 a)

cărcate cu cărbune, astfel 
atelierul risca să nu fie ali
mentat cu vagoane defecte 
]a timp, fapt care constituia 
un serios neajuns.

Toată atenția s’a îndrep
tat spre acest punct slab în 
acel moment și organizația 
de bază a partidului dela re 
vizia de vagoane, după ce 
a făcut o analiză a lipsei 
deja această unitate lucru 
rile s’au îndreptat, deacum 
atelierul primea normal va
goane defecte.

Ziua de 1 Mai a fost săr
bătorită de muncitori cu re 
zultatele ce urmează:

La vagoane în loc de 
2oO revizii periodice s’au re
parat 235. La reparații cu
rente pe lângă cele 10 va
goane clasă programate, 
s’au mai reparat în p|us 85 
vagoane de marfă, iar recon 
strucții de vagoane s’au fă- 
c<it 22.

La locomotive s’au re
parat 71 locomotive revizii ge 
nerale și in plus 2 cazane 
verticale. Reparații mici au 
fost efectuate i2 în loc de 8.

Programul a fost depășit
< u 30 la sută, procentaj ca
re a fost redus din cauza Io
< emotivelor in termen de ga 
ranță la 25 la sută. Cifra de 
5 la sută scăzută este și ea 
mai mică ca în luna trecută, 
când era dc 7 la sută, fapt 
care denotă șt o îmbunătă
țire calitativă a muncii;. A- 
stfel producția rămasă a 
fost stabilită la i2j pro. eu 
te-

Conferința atelierelor C. 
I’.R. ținută la București în 
zilele de 14 și 15 Maia, c 
a recunoscut,'acest procentaj 
calificând atelierul Simeria 
primul pe țară.

Dar muncitorii pe lângă 
programul de locomotive și 
vagoane au mai executat lu
crări de regie, în timpul li-

ber muncă voluntară Ia cu
rățirea atelierului iar în Du
minicile din cursul lunei au 
plecat la sate, în ecljipe for 
mate de a repara unelte, 
teatru și îndrumători, ceea 
ce a contribuit ia închega
rea unei strânse alianțe între 
muncitorul din uzină și cel 
depe ogoare.

Succesul cu care munci 
toni din (atelierele C. F. R. 
Simeria au întâmpinat ziua 
de i Mai nu este întâmplă
tor, el este rezultatul unei 
munci intense, obținute în 
cursul celor 8 luni de mun
că și care își dă roadele con 
tinuu.

La 1 Mai au fost eviden 
țiați muncitorii; care au de
pus muncă într un mod deo
sebit în această campanie, 
ja fel grupele din cadrul sec 
țiilor atât la vagoane cât și 
la locomotive.

l ot în această zi muncito 
rii au luat cunoștiință că tov 
Oara Nicolae cel mai evi
dențiat în câmpul muncii a 
fost decorat de guvern cu 
..Ordinul Muncii" clasa Ha 
dovedind că regimul nostru 
de democrație populară știe 
să aprecieze munca și efor
tul în muncă a celor ce mun 
cesc.

Condițiunile în caic s’a 
lucrat pentru atingerea ace
stor rezultate așa 
cum s’a arătat mai 
au cerut de multe 
forturi mărețe din 
muncitorilor și a tehnicieni 
lor dela Atelierele C. F. R. 
Simeria. Câștigarea primu
lui loc pe țară între princi
palele ateliere C. I?. R. do
vedește însă ca sinierienii

după 
sus — 
ori e 
parte:i

1

în fiecare zi
„Zori Nor

au știut' să răspundă cu elan 
sarcinilor care le-au fost tra 
sate. Rămâne numai ca e- 
tortul lor să nu scadă pen
tru a se putea menține în lo
cul ocupat cu cinste de 
câtva timp.

Dar pe lângă eforturile ne
puse în producție și rezulta 
tcle obținute o sarcina mare 
stă în situația actuală în fa 
ța muncitorilor dela Sime
ria: ridicarea nivelului poli
tic și 1 deologic al ceferi;- 
știlor. Numai astfel mane
vrele elementelor destructi- 
ve ale social-democraților clh 
dreapta care au încercat și 
în trecut să desorganizeze 
producția și îmjpotriva că
rora muncitorimea conștien 
tă dela Simeria a dus o luptă 
hotărîtă, vor putea fi înlă
turate definitiv netezind ca
lea spre desvoltarea noastră 
mereu înainte.

E nevoie dcasemeni ca 
inovațiile în.muncă ale mun
citorilor și tehnicienilor să 
fie încurajate, sprijinite de 
organizația de partid pentru 
ca împreună cu înoirea ti- 
tilajului tehnic al Atelierelor 
să se poată trece la o ridi
care și mai mare a produc
tivității muncii’, la reduce
rea prețului de cost, la mic
șorarea efortului pe care 
muncitorii dela Simeria tre- 
bue să-l depună azi pentru 
a se menține în frunte.

Având în față pi]da dc 
muncă și luptă a primului ce
ferist din 
varășului 
drag Gh- 
ceferiștii
merge îndrumați de 
Partidului Muncitoresc Ro 
tnân din victorie în victo
rie până la complecta des
ființare a exploatării omului 
de către om pentru care po 
port») întreg se află azi în
cleștat întf’o muncă uriașă

Florea Simion

ide nu le-a primit șt de a 
ceea el<- au înaintat nzoluț : 
le loi primului mini;stru.
In numele poporului, care a 

luat parte ja întrunirile d*.t  
întreprinderile din Helrink , 
delegațiunije aiț cerut în boia 
firile lor < a portofoliul mini
strului de interne să fie 
dat, < a și înainte, unui mem 
brii al Uniunii Democratice 
a Poporului Finlandez.

Vapaa Sania șt Tuekan^an 
anunța ca mc-ctingul eoni o 
1 al la 22 Mai de Uniunea 
Democratica a Poporului f i 1 
lande/ in legătură < u dem te 
rea ministrului de interne I <- 
jno. .v adoptat următoarea r. 
zoluție:

Ministrul de interne Lejuo, 
care timp de peste trei a 11 
a respins at.n urile îndrepta 
te împotrii a libertăților ci
vile și democratice este dc 
sărcinat din funcțiunile sap-, 
deoarece blocul reacționar 
din Dietă nu i-a .acordat în

crederea.
Comitetul <-xe< utiv a 

nitinii Denioi rației- a l'oia; 
ruiui Finlandez, exprima mi 
țunnrea sa ministrului de in 
terne pentru activitatea sx. in 
folosul democrației și a ]«>•».- 
rtijui finlande/.

Numai un reprezentam d 
Uniunii Democratice a j'o 
porului Finlandez în po t 1 
de ministru a) Afacerilor 
terne, poate asigura dr< 
turik- < ivije și democrații > 
poate înlătura ameninț u 
libertății alegerilor din ]<•• . 
tea r<-a< țiufiii. Acest fap 
fost înțeles d<- < atre mum. - 
tori, < are din propria lor 
tiatixa au început o mișc , 
jx-ntru asigurarea drept- 
lor jor demo< rati< e

Comitetul executiv al c< 
liului democratic ai pop, * 
iui finlandez re. omanda 
părătorilor, doino rației 
. upravegheze cu vigjîe ; 
desfășurarea eveniment. .

U.R.S S, și noul stat Israel au căzut de
acord să stabilească între ele relații diplomatice

MOSCOVA, 26 Radio . 
Moses Shertock,,mirustix» de 
externe în guvernul provi
zoriu al Statului Israel, a a- 
dresat lui.V. M. Molotov, mi 
nistrul de externe al Uniunii 
Sovietice, o telegramă prin 
care se exprimă satisfacția t- 
dâncă pentru felul cum U 
niunea Sovietică, a recunos
cut oficia] Statul Israel și 
speranța ca între Statul Is
rael și Uniunea Sovietici 
se vor stabili relațiunilc cele 
mai prietenești.

Pentru realizarea acestui 
scop - continuă telegrama.

\ ă rugăm să binevoiți i 
ne comunica dacă sunteți 
de acord ca Statul Israel sa 
stabilească fără întârziere <> 
misiune ia Moscova alcătui 
tă dintr’un ministru plenipo
tențiar sau însărcinat cu a- 
faceri și în acelaș timp, omi
siune sovietică 
respunzător să 
la Tel-Aviv.

In răspunsul
trul de externe sovietic V. 
M. Molotov. a informat pe 
ministrul de externe al Sta
lului Israel că guvernul so
vietic este, de acotd cu stabi
lirea unei misiuni a Statul t; 
Israel în Uniunea Sovieti
că, care să fie condusă d ■ 
lin ministru sau de un însă 
cinat cu afaceri, incluzând 
deopotrivă funcțiunile con t, 
lare și că la rândul său gu
vernul sovietic este gata să

Scrie despre viață
(Urmare din pag. 1 a)

in bunaioința do.: Uliii sale, o v 
mește reportaj.

Și lot umblând pe >lra,i ev o 
vădiți predilecție |>viitru locuri!, « - 
de »c- vinde și cumpăra, țk dl 
Mim Debbă-ești l’a prins sca-a pd 
atrăzile orașu.ui in 1 tina \e va - rii- 
loriieascâ, cu intenții 
cafenea.

Acolo, pe domina 
rostogolitul zaruri or
tablagiițor sau :a „nilul 
biliard, 
pas mai deparle, 

se scaldă
împreuna m vreun

de

sa
Ș*

evadare Lj

său, mini

țara noastră, a to 
nostru cel mai 
Gheorghiu - Dej 

din Siimeria vor 
org.

ȘTAMPILE
IMPRIMPR1A JUDEȚULUI HUNEDț OARA DEVA — 1948.

T

r

i; . -firâ 
îndârjirea 

bilelor .ie 
până la ora când, cu un

o.nnul Mi.u Dela- 
basești se scilua în apele vior.c 
lui împreuna <u vreun n
târziat Ia șprițuri, sau de ar.ul - n 
gur.

In limj) ce ul.imul tren de mi
neri șuerâ la 11 și jumătate noap
tea, aducând pe oamenii muncii !.? 
căminele |or, după efortul de o zi.

Ei bine, 
seșli, iată 
n’ai reușit 
le-au dus,

Și rata 
teptarea Ia 
drumul dumitalc nu este acela * 
să le ducă alături de acești oamea» 
ai muncii, in viața lor de realizări, 
in lumea lor cu 
satisfacții, pe care 
prea târziu să le 
Micu Delabăsejti.

DeLa acești 
cunoști viața, 
vei învăță sa 
pre adevărata

domnule .Mi.u Deăba 
adcvarala viață pe car<< 
s’o iezi pc străzile ca-- 
regretabil, nicăieri.

dece divine inutili ceș- 
o:a cinci dimineața, da 4

. e

L>
alte cântece 

niciodată nu e-te 
tuno^ti, domnule

oameni vei învăța să 
cunoscând mu ica lor 
Scrii despre ea; d<s 
viața. 1

Despre acea viată aie <arei cân
tece de avânt ic numim cu îndrep
tățită mândrie: Agnița Botorca. A. 
I’.A.C.A, Bumbe- ti Livezeni nsuîle- 
țind mii de brațe pentru o viața 
mai hun:, a celor ce muncesc.

lată viața de'p.e care merita să 
încerci să scrii, o.nnule M cu Dea 
băsești.

M Mih.


