
Pe marginea întrecerilor din Valea Jiului

Să depășim normele zi de zi

1 e-
un 
tu- 
din

In ultmml timp, în urnrt 
introducerii nouii metode 
?> a «lanului uriaș al munci
torimii minele ne sosesc zii 
mc din Valea |iu)ui vești ca
re anunța noi și noi victorii 
in mum i

Recordurile lui I’op Ludo 
vie < are a depășit norma ru 
483 la sută, a ]ui Maerciak 
Iosjl de 485 la sută, a Ini 
Uarașca j\ț. de (>71 la suti 
au fost duhorite de echipa 
tov. Macovei loan .care a rca 
lizat 1 185 la sută. Alte mari 
depășiri de norme nc-au fost 
anunțate e ri din Lupeni, 
’»■. '“a jiului.

Desigur, aceste mari 
corduri, au provocat 
viu interes în tândurile 
turoi oanign-Jor muncii
țara noastră. Cu toți am ur
mărit cu cea mai mare aten 
ție aceste interesante bătălii 
menite a da țării cât mai 
mult cărbune-

închiderea situației pro - 
ducției pe luna Mai în care 
minerii din Lupeni au câști
gat drapelul producției nea 
dovedit însă un lucru cunos
cut numai de muncitorii de- 
acolo și anume rolul și im
portanța pe care le au,depăși 
rile de nocr.c făcute zi de zi 
prin raționalizarea muncii, 
îngrijirea utilajului etc..

Mai toate ziarele din țară 
aii-com<ntat pe larg marile 
recorduri obținute în între
cerile pe o zi. Nimeni s’au a- 
proapc nimeni n’a pomenit 
nimic despic echipa mineri 
lui Tomoioaga Ștefan,' din 
Lupeni, care a obținut o de
pășire lunară medie de 112 
la sută, de echipa tov. Frais 
loan, tot din Lup. ni cu ^de
pășire medic de 87 la sută, 
de echipa lui Iova» S-> care, 
la fel ca și Pop Ludovic din 
l’ctrila a depășit norma în 
medie cu 63 la suta. Și, Ja 
Lupeni mai sunt mulți care 
la încheierea situației pro
ducției pe luna Mai, au de-

ți.ișiri de norme in medie 
lunara mii mari de, ăl d<‘ț 
naturii

( uni 
nori să 
nâtoi ii

Daci analizăm modul cum 
au decurs cele două feluri de 
întreceri, s’ai gări imediat 
răspunsul.

In unele cazuri acei , arc 
luptau pentru obținerea ma
rilor recorduri în între orile 
pe o zi, atunci când minau 
să se declanșeze aceste în
treceri căita: in mimul »â d 
starea favorabilă a abataju 
lui ideobicei cameră A- 
eesta trebuia să fie abia des 
chis, gm-a rolului să fie pe 
cât posibil mai aproape sau 
chiar jn abataj. Astfel de 
multe ori bunde odată îin 
pușca! -cădea direct în rol, 
urmând sa se facă numai 
armarea abatajului curați -

I. BRANEA

recordurilor pe o zi. 
■ ci putut acești mi
di pășească pc deți- 
mardor recorduri?

I

(Continuare !n pag. lV-a)
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Entuziasmul muncitorimii in urma naționalizării 
nu mai cunoaște margini

Avem datoria că în cea mai
12 ani dela moartea 

lui MAXIM GORKI 
întermeietorul realis

mului socialiststrânsă colaborare cu conducerea 
ridicată dintre noi, să muncim mai mult și 
mai bine pentru a ne făuri un viitor luminos, 
ne scrie muncitorul Petriț Petru Buglea cu ocazia naționalizării 

in patrimoniul întregului p.>- 
por, a provocat în rândurile 
masselor largi populare nu 
entuziasm de nedescris.

Spiritul de răspundi-r fațâ 
de bunurile care acum le. 
stăpânesc, entuziasmul de a 
munci tot mai mult pentru 
propășirea acestor întrepdm 
dori, pentru mărirea produc
ției, a productivitSții nimicii, 
a crescut,Și reesc din angaja 
mentele pe c;(re și le au ]n.it 
ci: ocazia mcetingurilor < a- 
re au avut loc < u prilejul 
ponaTîzân” 

lată o moțiune trimisă 
muncitorii și techni< icnii 
xploatarilor aurifere ,.<’o
cordia-Toplița Măgura'' o n

Actul naționalizării Celei 
mai însemnate părți a Între
prinderilor pa't'piiarc națio 
nalizai'e prin (arc ele trec

Stabilizarea monetară 
a constituit un puternic pilon de susținere 
nentru ducerea la bun sfârșit i operei de na
ționalizare a întreprinderilor industriale, bnli

căre miniere, de transport și asicurări 
scr*u «luvtL cm ceasta împlinirii se* Jvla

3 repunerile 3» ’C» St»

BUCUREȘTI, 15 (Agerpres). —ț 
Toate ziarele apărute azi publiciț 
importante arti.ole și icporlajii îir 
e re s ibll > azâ garantarea solicită- 
ții monedei noastre, prinldo poli- 
țică sănătoasă de credite pentru sprl 
jinirea producției.

Arătându-sc că a trecut numii 
un an de când tov. Gh. Ghcorghiu- 
Dej a făcut istoricele propuneri 
I11 numele P.C.R., pentru redresare^ 
economică a țării, între care și 
reforma monetară dela 15 August 
1947 constitue o epocală -înfăptuire 
cu adânci repercursiuni asupra vieJ 
ții economice a țirii, se ^p'oliniază 
că după inflația care ancmiase mo- 
nefa țării ,și stimulase creșterea ma,

i

i

n.;

sivă a prețuri'or scăzând puterea 
de cumpărare a masselor salariate 
șl arată că printr’o mum ă stărui
toare, s’au creat condiții favorabila 
pentru apli ar a rerormei mo eia e.

Azi la un an după realizare^ 
propunerilor P.C.R.. se poate con
stata că economia țării este dotală 
cu un puternic instrument
tar, care servește cu succes la 
voltarea p odu țiu țari .

Stabilitatea leului tare esle 
plin asigurată reese e'o vent
situațiile «u.i.are a'c Băncii Națio
nale care indică: o acoperire dei 
aur extrem de impoitantă, care de-'

(Continuare In pag. III a)
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mone- 
des-

I 
dc- 
din

sănătății publice 
discutate la conferința cu inspectorii 

sanitari si medicii de județe
Activitatea sanitară să fie dusă cu aceiași hotărîre ca ale 

oamenilor muncii din uzine și de pe ogoare
la departamentul Sănătății 

de altfel prin scliimbări'e din ultima 
vreme s’a văzut acest lucru. Dacă 
vrem să fim bine orientați, trebuo- 
să începem a înțelege schimbările 
politice din țara noastră. In tara 
noastră, a-a cum arată Constilufia 
Republicii, întreaga pute e apaiține 
poporului( putci ca e nană dela poț or 
și apariinc poporului.

In R.P.R. Statul pcarțâ de grijă 
pentru sănătatea poporului și va dai 
o atențiune deoiei i ă tu'uror ț roble- 
melor sale.

In democrația populară s’au pro
dus schimbări profunde. ’S u ela
borat legi noui, s’a introdus un 
nou concept al muncii. Uitați-vă| 
în întreprinderi, pe șan iere, pe te

(Continuare In pag, lli-a^

Declarațiile tov. LEONTIN SALAJAN, ministru adjunct
La închiderea Conferinței cu in

spectorii sanitari și medicii de ju
dețe tov. Leoutin Sălăjan, ministru 
adjunct la sănătate, a trasat sar
cinile corpului medica1.

După ce s’a ocupat de lipsurile 
ți slăbiciunile constatate d-sa a spus 
latre altele:

Să analizăm cauzele, ca:e au 
determinat situația cre,terii bolilor 
sociale, să examinam de unde le-am 
mc-Icnit, pentru a vedea perspec
tivele de viitor ți posibilitățile de 
a (și dio această situație.

Trebue să combatem 
tea infantilă, greutăți e, 
rea regimurilor trecute 
trebuințăm toate foițele
drejrtarea lor. In regimul monar
hist era țlar pa sănătatea popo-

morta'ita- 
moșteni- 

și _să în- 
pentru in-

rului sa sufere și să ajungă în si
tuația pe care ani moștenit-o.

Publicațiile științifice medicale nu 
pot fi lăsate mai departe în sea
ma inițiativei particu'are, lucrul a- 
cesta ne-a arătat că se face o mare 
risipă de timp, de bani și de ma
teriale, fără ca obiectivul șt ințific 
să tic atins. Este necesară con
centrarea personalități'or mei’i.aleț 
și cu ajutorul Ministerului Sănătății 
și al Uniunii Sindicatelor Sanitar^,' 
să se pornească la rezolvarea pro
blemei publicațiilor medicale.

Se lăsau într’adins instituțiile noas 
tre de Stat, într’i 
pentru ca, datorită 
sfituțiile particulare 
vească profiturilor 
Vechea mentalitate

o țstare jalnîcăy 
acestui fapt, in- 

: similare să ser- 
unor interesați, 
trebue părăsita,-

I

I

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
trebue să apere ca ochii din cap 
autoritatea noilor directori, care 
la rândul lor trebue să insufle 
încrederea și dragostea clasei 
muncitoare in măreața ei operă 
constructivă

BUCUREȘTI, 16 Agct- 
pres). Ziarul Scântei t apă 
rut ari publică un important 
articol intitulat , Nouii di 
rectori" in care arată că sute 
și mii de muncitori au fo-t 
ridicați acum la postul de 
conducători în fruntea între 
prinderilor naționalizate, Par 
ticlui Muncitoresc Român și 
Guvernul, procedând cu cu
raj la ridicarea noilor cad a 
de conducere din rândul 
muncitorilor și teclmicieni - 
lor.

In locul respectului poli
țist pe care il avem față dJL 
patron și directorul său, mu;i 
citorii trebue să înconjoare 
cu deosebită stimă tovără - 
șcască pe nouii directori q 
șiți din rândurile lor. Ei tre 
bue să fie mai ascultați de
cât directorii puși de capi
taliști, căci ei nu reprezintă 
interesele patronului ci re
prezintă și apără interesele

scrie âcanlciu de axi

Statui-,ii.ale poporului niuiu i 
tor.

Altul naționalizării intro 
duce in industriile noastre 
iu locul haosului și anarhiei 
capitaliste spiritul de ordi
ne și organizare caracteristi: 
dasc: muncitoare, căci în 
mituca grea V< hidare a 
nivelului înapoiat al ;â,ii n<>a 
t-fc avem nm-me de ordin?, 
de organiznr de voința și ac 
țiune in mum a nu numai pe 
tarâtn politic. < i și pe târâm 
economic.

Xoui directorii reprezintă 
acrit element de ordine de 
unitate, și trebue sâ fie as
cultați și respectați in mo
dul cel mai deplin.

In continuări.': articolul spit 
ne: Muncitorii trebue -ă a 
pete ca ochii din cap apta- 
ritatea «directorilor, ei trebue

(Continuare In pag. III )
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Căminul cultural în slujba poporului Ce sâ citim:

„Conflictul Dramatic"
„Sa luminam popurul. Ja 

ca \ rem să fim liberi!" spu 
nea cu o sută de am în ur
mă Nicolae Bălcescu, perso 
nulitatea < ea mai luminoasă 
a generației del.t 1S48. Era 
glasul celor < ari se găseau 
la acea epoci pe linia 
cea mai progresist i în țara 
noastră, pe Inia eliberai.i 
poporului muncitor <le sub 
regimul iobăgiei, pe linia, 
adevăratului patrioti sm.

Cunoaștem cu to ii stai\-a 
^rerlmca de plâns în care se 
zbateau, țăranii n iștrii pe 
moșiile boierilor. Se cunosc 
datch din ceeace privește 
gradul de cultura al acestor 
țărani, pentru cari școlile c- 
xistau numai pe hârtie,în rea 
litate ei fiind s.nuți în cel 
mai negru întunerec.

Abia după.,23 August, acea 
stă stare de lucruri a țnceput 
să ia o altă mtojsătură. In- 
tr’un timp relativ scurt in 
România s'au înfăptuit tran 
sformari de importanța isto 
rică, translormări care îl ri 
clică pe cel ținut până a- 
ctim în mizerie, la o nouă 
viață, la un traiu mai bun.

Astăzi victoriile forțelor po 
pulare în sectorul economic 
și politic, dezvoltarea demo 
crației noastre, populare, pun 
sarcini noui și în sectorul 
culturii țxmtru popor.

Unitățile culturale dela sa 
te și orașe (Căminul Cultu
ral și Ateneele Popularei au 

un rol deosebit de important in 
această opera. Conduse cu 
pricepere și devotament, ele 
trebue să răspândească 
ideile democratice, descop? 
rjrile științei șj technjcii: 
literatura și arta progresi 
stă.

In ceeace privește jude
țul nostru Hunedoara, tre- 
buc să recunoaștem și 
realitatea s’a dovedit în ur
ma recensământului - ca 
suntem încă printre județele 
cu mulți neștiutori de carte, 
codași în privința activării 
Căminelor Culturale- In timp 
ce în alte județe în fiecare comună 
există și activează câte un 
cămin cultural, dând serbări 
artistice-culturale săptămâ - 
nai, la noi cam 50 la sută, 
din comune (încă ,nu au cămi
ne culturale Din cele exi
stente 25 la suta, nu acti
vează, sau activează numai 
la zile mari.

Ne întrebăm atunci <jacl 
am reușit primii în produc
ția siderurgică pe țară, prin 
munca însuflețită a munci 
torilor dela I. M. S Hune
doara și dacă s’au putut ob
ține frumoase succese de că 
tre ceferiștii atelierelor Si 
meria și bravii mineri din Va 
lea țiului, nu vom putea oa 
re printr’un efort susținut să 
lichidăm această rămânere 
în urmă. în munca purtată 
pe tărâmul cultura) ?
Oamenii de peste tot cinprin 

sul țării sunt dornici să auda 
muzică, să asculte recitări, 

sa vad 1 traiispli-'.î pe scenă 
propria lor viață,, sâ gâse 
ască in (<1ioiifcrințc răspun 
sul la problemele < are i fră 
manta.

.Materialul ne* csar poate fi 
găsit în .,Îndrumătorul ( uliu 
ral" editat de Ministerul Ar 
lelor și Informațiilor, la ca
re fiecare Cămin Cultural 
trebue să se aboneze, apoi în 
„Cartul Cultural” editat d<* 
Confederația Generala a 
Mum .1. precum și in diferit-- 
broșuri și publicații progresi 
stc. Trebue numai să se por 
nc-ască cu hotărire la muncii 
pentru, a face din Cănii stil 
Cultural o instituție de cultu
ra de mare prestigiu și care, 
să tic cercetata cu țjlă’ck-re 
de poporul dornic să gas.-as 
că acolo o adevărată destin
dere sufletească, un adeva 
rat izvor de noui cunoștințe.

Concomitent cu lichidarea 
analfabetismului, este nevoe 
să răspândim în massele 
muncitoare dela orașe și 
sate cunoștințele din dome
niul culturii, technicei și ar
tei, fără de care mersul jna 
inte al poporului nostru nu 
este cu putință.

Desigur normele după ca
re ne conducem când vrem 
să înființăm un nou cămin 
cultural nu pot fi cuprinse 
în cadrul restrâns al ace
stui articol; ceeace este prin 
cipial în această direcție con 
stă în, faptul că ]a întocmi
rea planului de lucru urineti 
ză să se țină seama de ne
voile și interesele locale, de 
planurile ce .le-au alcătuit ce
lelalte instituții din comu-yă. 
în vederea ridicării nivelu
lui material și cultural al sa 
tului, în Cadrul planului ge
neral de reconstrucție pl țării 
pe linia de desvoltare a de 
mocrației noastre 1 opulare și 
instrucțiunile date prin „Al
bina” și „îndrumătorul Cul
tural’’.

Acele comune ca'e încă 
nu au cămine culturale, să 
treacă de urgența la înființa

Organul ,,Pentru, Pace trai 
nică, pentru Democrație po 
pulară" publică în Nr. iț 
o notă în care, dând cifre 
asupra tirajului câtorva cărți 
apărute în editura I’. M. R. 
subliniază importanța și suc 
cesul activității de proțpa . 
gare a ideologiei marxiste- 
leniniste, depusă de Editura 
Partidului Muncitoresc Ro 
mân, care a ajuus astfel o 
contribuție însemnată la în
sușirea și punerea în prac 
tică a liniei avantgardei cla 
sei muncitoare din Republi
ca Populară Română.

C 
și 
t:

rea lor. cerând <,rid<‘ ale o i 
au nevoi", Matul ijidrunuito 
rilor culturali de plasa. al 

aminului f'uKui'aî i|U(lofea:i 
chiar al Consiliciatului 

nhitial cu Sediul ia pala 
tul Ad-tit etajul III, I i, 

Învățătorii] preoții, no‘a • 
rii și toți acei care au un 
rol de conducere iu Stat, pf< 
cum și toți țaranii știutori dc 
Caile, trebue sâ porneasi i 
aceasta < ampanic de ridi 
rea nivelului cultural in 
iul lor.

In lața noastră i;1u 
stc sarcini. Pentru rtIcc>n 
strucț a țârii, pentru o I- 
mâni'" în care bunăstarea, 
cultura și civilizația să îii 
floi'(-;|Seâ sa jniplmim ace
ste sarcini.

GH. LUPAN,
Consilier Cultural

Cinematograful „Progresul": „

care a rulat 
orașului nos- 
conlirmare a 
statul socia-

Dacii este indeob.ște admis de 
marea ma.oritate a cunosc Stenilor cft 
baletul rus este superior în multe 
privințe altor șco i din apus, sau 
de aiurea, nu este mai puțin ade
vărat că regimul sovietic a reali
zat și pentru a.eastă mani e dație 
artistică — pentru creatorii și in- 
terpreții ba'etului—cele mai opțime 
condițiuni de desvoltare.

Filmul „Balerina” 
pe unul din ecranele 
tru, este o strălucită 
posibilităților pe care 
list le pune la iude nana tinerilor 
interpreți, ținând seama că eroii 
filmului sunt in ultimul an de stu
diu, înaintea examenului de absol
vire, pentru desăvârșirea talentului 
lor și pentru îndrumarea lor pe 
drumul unei cariere încununate de un 
succes rial, in slujba cerințelor celei 
mai avansate arte.

Sigur, filmul este o înlănțuire de 
scene de dans de o va'oare artis
tică incontestabilă, demonstrând o 
școală de înalta ținută artistică și 
un studiu serios însușit prin râvnă 
neobosită, între care „Baletul Le
bedelor” și „Frumoasa Adormită” 
sunt bucăți î.i care virtuozitatea au
torului și interpretarea de înaltă ți
nută artistică, acordă spectatorului 
satisfacțiile inio.npa: abile ale unei 
întâlniri cu arfa autenti.ă. -

Departe de a rămâne un docu
mentar luminos al dansului și mu

Ziarul american ,, Dai]y 
Worker" anunță că Upton 
Sin< lair a scris un nou ro
man, îndreptat împotriva fo 
losîrii bombei ato'nicee. Nici 
o editură din USA nu a \-rut 
să editeze cartea, pe care 
autoru lurmează 6'0 tipăreas
că pe cont propriu.

ik
Editura ,,Cartea Rusă" a 

scos cel de al doilea volum 
din romanul lui Mibail Șo 
lohov „Pe Donul liniștit" lu
crare în care cunoașterea 
materialului uman și plastic

(Continuare In pag, III a)ț

studiul critic al iui E. Holodov din revista „Probleme 
de Literatură și Artă Nr. 2,

„Lupta intre ceeace este xeclir 
și ceeace este nou, intre ceeaoe 

ir<|i t j .ec»(» m: naște, 
si i crace re

*

desvollă, constitui conținutul intern 
al procesului de desvoltare, (Jfon- 
ținutul infern al transformării s I i n- 
bărilor cantitative îi Sihiinbiri edi 
tative”.

Cronica cinematografică

Balerina'
zicei, „Balerina” este un film dc 
conținut care își propune să ridice 
una din marile probleme ale răs
punderii interpretului de artă, dând 
un răspuns prompt la întrebarea dac? 
stă în putința acestuia să modifice 
un text, acordându-i o interpretare 
proprie.

Este o lecție dc morală sociali ta, 
servită talentatei Natașa de către 
severa dar capabila ei priTcsoarăj 
de dans, care v’a refuza s’o încura
jeze întrio atitudine greșită: aceia 
'de a aduce modi icări forma'e care" 
să nu schimbe conținutul și deci să 
nu aducă nimic nou.

Răspunsul este re.ovăitor și vine 
să sublinieze o ati u.lir.e fermă față 
dc creator și un spirit criti cons
tructiv față de interpiel, căruia nu i 
este îngăduită superli îalitatea în 
producția sa artistică, arta șa tre
buind să fie pătrunsă dc sin e itate 
și elan creator.

Este un adevăr pe care Natașa 
și-l însușește imediat ce pro esoaraj 
și totodată marea ei prietenă, mân
dră de talenlul elevei sale preferate, 
îi va explica că stăruind în gre
șeala făcută, talentul său n’ar ii 
găsit posibilitatea de a se desăvârși 
fapt care își găsește confirmarea ii 
ultima scenă de ba'et „Frumoasa 
adormită” printr’un str.ilu it succes 
mulțumită interpret.irii 
desăvârșită.

Interpretarea a fost 
Mira Redina în rolul 
ne-a reținut deopotrivă prin jocul ei 
firesc ca și prin virtuozitatea dan
sului ei de un Conținut și o execuți^ 
artistică de reală valoare.

In rolul profesoarei de balet O. 
Ulanova ne-a îngăduit să cunoaștem 
personalitatea unuia dintre aceia caic 
poartă greaua răspundere a ridi
cării cadrelor artistice, îmbinând fe
ricit pe profesor și pe ptjetenul 
experimentat, chemat să îndrUmeze 
și să contribue la desăvârșirea ti
nerilor talente, insuflându-le devo
tamentul și marile răspunderi ale slu
jitorilor artei.

Regia lui Ivanovski și muzica lui 
Ceaicovsky, au contribuit la rea
lizarea acestui film constituind un 
succes real ai cinematografiei so
vietice, țâre rămâne de un cert 
interes pentru arta noastră angajată 
pe drumul realismului progresist șt 
chemată să reprezinte rea ită.i'e so
cietății noastre în lupta pentru în
făptuirea socialismului.

M1H.

i

susținuta da
Natașci, care

a

suficiente, 
ic pccfî

Acest citat din lucrarea lui I. V. 
Stalin Despre niatcria'i mul d j- 

lectic și materialismul istoric”, < on- 
stitue ideea centrală 
despre „Conflictul Dramatic” de E 
Holodov, apărut în revista „Pro
bleme de Literatură și Arta” nr. 2.

Autorul analizează câte.a piese 
soxietice contemporane, a ăt->nd in 
mod convingător — in Iu.rina t<o 
riei marxi.t leniniste — «liâll 
gătura intre conținutul nou i sj>e- 
cifie al literaturii dramatice so.re 
tice și con ll|iunile e onomice, | oii- 
tio. și culturale din Țara Socia i-i- 
mului. r

Autorul demonstrează > ă fiecare 
e|x>că, fiecare perioadă de desvol- 
tate a so.ietăpi oferi literaturii și 
artei nu numai teme 
specifice con-lițiunilor 
dar și loiitli.te dramati e put -rncoe 
izvorite din siaiâ, din nein.'-tata 
luptă intre ceeace este ce.Iu șt 
ceeace este nou.

Fără indo ală confi t 1 dramati
ce din piesele sovietice se deose
besc de cele din pie-ele burghez^, 
pentrucă însăși viata sovietică ms 
deosebește profund de cea bur
gheză. Conflictul în societatea so
vietică nu mai consta in lu,Aa in
tre burghezie fi proletariat fea 
tru simplul motiv că sojetalea so
cialistă este o societare fără .fase 
antagoniste. Există lu,.la țe pan 
internațional intre iubitorii de pa e 
și dușmanii păcii, iu ta inp,tri,a 
imperialismului.

Există conflictul î .tre nirnlaii a 
tea și comportarea boâe.ică, clanul, 
spiritul de sa rificiu ți de.otanesit îf 
munca de trecere dela socialism ta 
comunism — și rămășițele Men
talității burgheze: egoismul, in r- 
ția, comoditatea, in lilcre.ița, lips i 
de orientare ideologi ă, rra.t ci-muî 
îngust etc.

In piesele șovieti e lezultațu. □- 
cestei lupte, de^nodământu', co,c - 
puude realității, veț i, legii r dia
lecticei, — adi.ă ceeace e fou, ec-n 
ce șe desvoltă îminge ceene e în
vechit și i>e £Alc să dispara.

Ce importanți pre.inti țe tr m.f 
studiul lui E. Holodov?

Fără îndoială acest studiu este im 
prețios ajutor pentru spectatori, re- 
gisori, traducători, actori, ia să în
țeleagă și să interpreteze just, pre
sele sovietice care se prezintă ș 
se vor mai prezenta jve scenele 
noastre.

Studiul iui E. Holodov ajută dea- 
semeni efectiv pe creatorii noșt i i 
artă in căutarea, găsirea și !•’»<" 
șarea artistică a temelor și con I - 
telor noui spe.i i.e fazei de desvol
tare prin care trece țara . noastră. 
El ne ajută s, întrevedem per 

spectivele către cire p ae s i -t« 
buie să se îndrepte dramaturgia in 
țările demo raț i or popu are. ■ a- 
rată drumul progresului spre for
me noui, superiare, drumul eJu- 
cării, ajutorării oamenilor pe calea 
artei in munca de transformare a 
societății, de făurire a un.i vieți 
mai bune.

Gateculâm •

ȘTAMPILE

Umplem butelii de
A __ __ _ — IniormațlialAragaz



3ZORI NOI

Ne surie muncitorul 
Petriș Petru Bugleacuocazia naționalizării Declarațiile tov. Leontin Sâlăjan

(Urmare din pag. 1 a) 
But! i. guvernului, in > .uliul 
uru’ii mare meeting cu oca 
zi;i naționalizării.

Noi, muncitorii <Iela ex 
ploa'arile aurifere ..Conco» 
dia 1 oplița Măgura” din 
BJiița juri. Hunedoara, întru
nii! intr’un mare meeting, 
am primit <u cea mai mare 
sot-iacție vc-stea naționali 
zării întreprinderii noastre, 
care a< um a trecut în țx>se- 
sia noastră, a întregului po
por muncitor.

Noi. muncitorii acestor <■- 
xțiirgitari, ne luam angaja - 
meniul să sporim eforturile 
noastre in muncă, pentru 
piti, /i’i întreprinderii noa 
stre. pentru mărirea produc
ției. a productivități muncii, 
■spre binele și fericirea nor 
stră.

Conduși de Partidul Mun
citoresc Român, călăuzitorul 
nostru, al tuturor oamenilor 
muncii, ne luăm angajamen 
tul de a obține prin muncă 
noi victorii, până la desfiin
țarea definitivă a exploatării 
omului de către om.

♦
Muncitorul Petrîș Petru 

Buglea, dela soc. Mineralii 
din Hunedoara, pentru extra 
gerea și mărirea talcului, ne 
trimite următoarea scrisoa
re:

Tovarășe Redactor,
Ziua de ,i i Iunie, este o 

zi de mare biruință a popor ti 
lui muncitor. zî de mari în
făptuiri ale regimului nostru 
de democrație populară, în 
care partidul nostru, I’arti 
ciul Muncitoresc Român a- 
re un rol de frunte.

întreprinderea în care pâ 
nă mai eri am fost exploa
tați. in care am fost storși 
de toată vlaga fără să ni se 
dea putința de a trăi ome
nește. a fost smulsă din mâi 
nile capitaliștilor și trecuta

>

Legea pentru naționalizarea 
intreprinderilor

(Urmare din numărul trecut)

Capitolul VI 
Sancțiuni

Art. 18. — Se jvedepsesc cu
5—10 ani muncă silnică și cu con
fiscarea întregii a.eri a. ei care, in
diferent prin ce mijloace, cu inten- 
țiune, cor zădârnLi sau vor în
cerca să zădărnicească naționalizarea 
prevăzută de prezenta le^e, vor tăi
nui parte din patrimoniul întrepri^i 
derilor sau vor vătăma, nimici, în
străina, muta, exporta sau nil.-șora, 
prin orice mijloace, bunuri sau in- 
stalațiuni supu.-e naționalizării.

Cu aceeași pedeapsă se vor sanc
ționa și acei care intenționat vor pre
zenta organelor Statului date ine
xacte sau incomptecte a,upra aces
tor bunuri.

Art. 19. — Se jiedepsesc cu în
chisoare corecțională dela -1—10 ani 
si cu amendă dela 50.000—500.000, 
lei funcționarii publici sau persoa
nele împuternicite în temeiul pre, 
zentei legi ,care nu vor executa satț 
vor zădârniii executarea însărclnăc 
rilor ce le revin potrivit prevede
rilor ei.

Art. 20. — Infracțiunile la pre
vederile prezentei legi se constată, 
se urmăresc și se judeca potriviț 

în posesia noastră, a a» e 
lora care muncim.

Acum, mai mult ca ori 
când, ne revine sarcina de 
a le păstra, de a mun* i tot 
mai mult, pentru binele no 
sti u.

In conducerea întreprinde 
rilor noastre, avem acum un 
conducător ridicatț dintre noi 
cu care am suferit împreună 
și care ne cunoaște nevoile. 
Avem datoria, ca în cea mai 
strânsă colaborare cu condu
cerea, să muncim mai mult 
și mai bine, pentru ridica
rea producției, și productivi 
tații muncii, putând astfel 
să ne taurini un viitor lumi
nos.

12 ani dela
(Urmare din _pag. Bl-a) 

care a dat lumii întregi cea 
mai elocventa pildă a îm
binării fericite a încrederii 
în biruința vieții și a valo
rii omului, pusă în slujba 
luptei pentru câștigarea u.iei 
lumi mai bune.

Literatura lui Gorlci este 
începutul unei noui etape în 
literatura rusă, în scrierile 
sale apărând pentru prima 
dată ca erou princjjpal po 
porul angajat pe drumul zi
dirii propriei sale istorii.

Gorki cerea' arfei — spune 
V. Bialik .— să depășească 
realitatea și să întruchipe
ze tendința patetică de cu
cerire și transformare a lu 
mii.

Desigur calea ideologică fi 
creatoare parcursă de Ma
xim Gorki nu a fost chiar 
netedă, înregistrând unele 
eșecuri, singure sfaturile pre 
țioase ale lui Lenin și Sta- 
lina ajutând pe aceasta să-și 
învingă slăbiciunile, șă vadă

legii Nr. 351 din 3 Mai 1945, pen
tru reprimarea speculei ilicite și sa
botajului economic, și a legii Nr. 
252 din 15 Iulie 1947, pentru organi
zarea Controlului Economic. ,

Capitolul VII
Dispozițiuni finale

Art. 21. — Cu efectuarea națio
nalizării și cu rezojvarea proble
melor §i legilor izvorând din apli
carea ei, se însărcinează Consiliu
lui de Miniștri.

(Va urma)

NOTE ȘI COMENTARII
(Urmare din pag. II a) 

îmbracă o înaltă ținuta ar
tistică, făcând din această 
carte o minunată .realizare 
a literaturii sovietice.

•

In cadrul serbărilor Centenarului 
revoluției din 1843 a avut loc la 
Dobra ua festival ar I tL-cul ural dat 
in limba română și maghiară cu 
concursul Gimnaziului Industrial și

(Urmare dip pag. 1 a) 
tot se muncește cu elan; se in
troduc noui metode de muncă, se 
fac inovații creatoare. Să învățăm 
și să luăm exemplu, pentru ca 
munca noastră medicală să lle du â 
cu acelaș elan ți holarîre. In Re 
publica noastră să iiu rămâni în 
urma un sector atât de irip-ritant 
pentru refacerea țării

Din pricina bolilor sociale, câte 
forțe nu ne sunt răpite, forțe pe 
care le-am ii putut reda mun.ii 
pentru reio.isliu.ția ța d' Muica de 
reconstrucție și muma din câmpul 
economic (rebnesc strâns legate, să 
cooidonani pfetivitatca noastră de 
muncă și pentru refacerea sanătații. 
dirr țara noastră.

Trebue să avem grijă de bunul 
public, bunul coleeti. ității de care 
nu vom mai permite sa i bală joc 
o seric de indivizi. Trebue să fim 
vigilenți, să observăm pe dușmanii

moartea lui Maxim Gorki
creația sa însușirea sensu-în viață „tnlădițelc epocii 

noi” și să descopere mijloa
cele artistice de a reda viața 
în continuu progres, însușin 
du și pe deplin metoda re t 
lismului socialist.

Astfel apropiindu-și sen
sul și importanța Marei Re 
voluții din Octombrie, M» 
xim Gorki se alătură luptei 
împotriva dușmanilor Parti 
dului și ai poporului, fiind 
mereu alături de conducăto 
rii revoluției și închinând lu 
ptei geniul său creator 
care în opera sa „Viața lui 
Klinr Sarnghin, este confir
mat în plină maturitate.

In lumina principiului e- 
mis de Lenin care opunea 
„literaturii aparent libere, 
dar în realitate legată de buv 
ghezie” literatura cu adevă 
rat liberă, „legata pe față 
cu proletariatul”, Gorki scrie 
în 1914, despre artă: „Orice 
artă își propune conștient și 
inconștient să trezească în 
om diferite sentimente, să-l e 
duce, să aibă o părere sau 
alta față de vreun fenomen 
al vieții, în ciuda atitudinii 
lor negative și ostile tendin
țelor sociale; oamenii cei 
mai tendențioși, partizanii a- 
șa numitei „arte pentru ar
tă” își propun acelaș lucru 
complet conștient” afirmație 
care este foarte departe de 
a-și fi pierdut actualitatea.

Considerat între fruntarii 
le marei Uniuni Sovietice, ca 
dealtfel și în țările apusului 
și aiurea ca un scriitor de 
prestigiu mondial, Maxim 
Gorki a vorbit cândva de
spre rolul pe care l-a avut în

al U.P.M. din localitate. Cu acest pri
lej eleva £4artinescu Otilia a con
ferențiat despre Revoluția din 1848 
iar tov. Igna a vorbit despre Re
ducerea datoriilor către U.R.S.S. și 
Naționalizarea întreprinderilor, o 
structurală schimbare In Economia 
noastră națională’1.

Programul artistic compus din re
citări și coruri, conduse de Prof. 

Șulea și Dorica Olaru, a fost bine 
primit de un public numeros [ 

noștri care îiiceana sa ne rețină 
din muma noastră sanitara.

Sarcinile de bază ale medicilor 
noștri sunt:

De a porni in acțiunile trasate 
aici și a munci în mod unificai,

Un comandament 
unic sanitar

Problemele mari de sanatate pu
blica din țara noastră nu se pot re
zolva fără Miliții arc, fără un coman
dament uni.. Nici instituțiile și nici 
țxisibilitățile nu au fost dîdribuile 
în mod rațional. De ex. la BiașoV 
avem un medic la 1.000 de locuitori, 
iar la Bucur» ati un medic la 300 
locuitori. Vom organiza distribuirea 
lor in raport cu nevoile țării și 
aceste schimbări vor putea fi po
sibile numai prin unificarea sanitara 
la care lucrează Ministerul. La res 
trucțu.area Spitalelor, u rează Comi-f 
sii dela care vom avea rezultate 
bune.

lui istoric al muticii libere și 
conștiința victoriei socialis
mului, spunând următoarele: 

„Dacă ași fi critic și aș 
scrie o Carte despre Maxim 
Gorki aș arăta in ea că forța ca« 
re a făcut din acesta ceeacc 
este el — scriitorul pe c are 
voi, tovarăși, îl cinstiți cu a- 
tâta exagerare și pe carc-1 
iubiți atât de mult—constă 
în faptul că el, cel dintâi 
în literatura rusă și poate, 
în viață, a înțeles uriașa în
semnătate a muncii, caic 
constitue tot ceea.ce este mai 
de preț, mai măreț și mai 
sublim în această lume”.

Este un adevăr care fa
ce ca viața și opera lui; Gorki 
să rămână un patrimoniu 
scump oamenilor muncii ain 
toate colțurile lumii, un lu
minos îndemn în lupta lor 
pentru cucerirea unei lumi 
mai bune-

Mlhajl Mihutescu

Muncitorii, inginerii 
și tehnicienii trebue 
se apere ca ochii 

din cap autoritatea 
nouilor directori

(Urmare dta pag. 1-a)

să apere această autoritate 
împotriva tuturor acelora 
cari cred că de acum își pot 
îngădui să adopte o atitudi 
ne de familiarism în sens 
burghez.

AcelaȘ sprijin neprecupe
țit și disciplinat trebue să-l 
primească noul director din 
partea inginerilor și techni- 
cienilor din fabrică.

La rândul lor nouii di
rectori trebue să colaboreze 
cât mai strâns cu technicie 
nii să folosească energia și 
cunoștințele' lor să insufle în 
crederea și dragostea față cîe 
clasa muncitoare și măreața 
ei operă constructivă.

Ei trebue să-și bazeze mun 
ca lor pe colaborarea cu or 
ganizația de partid, sindicat 
comisia de producție și cu 
marea massă a muncitorilor 
din întreprindere.

Trebur ia la județ -a nun uni
tăți perfect im Legate. Cu forțe dis
parate nu vom putea îi.a nta. Cola 
borarea Des. să fie plină de elan 
și holarire, șă fi o co'aborarv 
plina de răspundere zi de zi. Vom hi-' 
tari Seni iul Sanitar Județean, pen
tru ca cf să funcționeze iât mal 
țxrfect .

O alta sar. in. e-,te îndreptarea 
situației întiJo si-r'e de in tituții șa* 
uitare: lidi arca [frestigiu'uj -pita- 
lelor noastre. Când spun că sunt 
spitale de Stat care nu ne lac cin-te, 
înseamnă că lumea ne judeia prin 
aceste spitale. Una din sarcinile ceh 
mai serioase e te ca ip tituțiile de 
Stat să devie model [>entru ori.ine, 
iar in domeniul îngrijirii bolnavi 
lor trebue să fa.cm o cotitura ho- 
tărîtoare.

Vom mai fa-e o .serii de școli 
de pregătire; unele din -ugestiild 
pe care le ați făcut a -i sunt iden
tice cu planul nostru d munci. 
Medicul di circum-i ripție va avea 
astfel posibililăți sa-și rcimfro pă
teze cunoșt ințele. Problema reîm
prospătării profesionale- șt puștană 
fața de bolnav, trebue sa caracteri
zeze toată artlvilalea noastră.

Problema locurilor vacante
O recomandare, pentru medicii de 

județ; vom studia probi mele Ser
viciilor Sanitare Județene ți vom da 
o decizie pentru noui arendări de 
circumscripții_spre a rezolva In fază 
aceasta problema locurilor vacante.

încă o problemă importantă; po
litica noastră de cadre. Etalonul de 
ppreciere a omului va fi munca fiecărf 
ruja. Fiecare trebue să se strădu
iască spre a corespunde, fiecarq 
să-ți facă un examen serios de con
știință și să pornească hotârît pe 
drumul acesta nou, spre a face din 
Ministerul Sănătă.ii, singurul organ1 
capabil de Îndrumare țl consolidare 
pentru sănătatea publi.ă. Față de 
cei fără de conștiință vom fi foaru 
drastici, altfel poporul ne va trage 
la răspundere, fiindcă el ne-a pue 
conducători acL Mai cerem ca fie
care să-și facă datoria în strânsă 
colaborare cu organizațiile de masă 
și P.M.R. Acolo unde au fost greu
tăți, acestea au fost \.învinse, cu 
ajutorul acestei colaborări s’a fjteut 
o serie de realizări importante.

Astfel, vom putea Îndeplini o se- 
rie de îndatoriri pe u^are ni le 
pune Guvernul nostru din R.P.R,

PRIMĂRIA DEVA

PUBLICATIUNE
Primăria orașului reședință de |u-’ 

deț Deva, concesionează" pe cale dă 
licitație publică, lucrările serviciu
lui .de curățitul coșurilor din cu
prinsul orașului, pe termen de un 
an, începând dela data de 1 Iulie 
1948 până la 30 Iunie 1949.

Licitația se va ține la Primă
ria orașului Qeva, camera Nr. 13j 
în ziua de 30 Iunie 1948 ora 17, 
cu oferte scrise, închise și sigilate.'

Suma inițială dela care începe 
licitația este dp 20.000 lei. f

Garanția de 5 la sută ayjpra su
mei oferite se va depune în ptiq 
separat, care, din partea acceptatului^ 
până la adjudecarea definitivă, se 
va întregi la 10 la sută.

Concurenții trebue să dovedească, 
că posedă capacitatea prote-ională 
de qiaistru coșar și să dispună da 
o garanție morală și materială ac* 
ceptabilă. ,

Ofertele care nu îndeplinesc con. 
dițiunile de mai sus, nu vor 
luate în considerare. j

Licitația se va ține cu respee4 
tarea disp. art 88 -110 din L.C-Pj

In cazul când licitația I a va •- 
șua, șe va urma cu o noul licitație 
care se va ține la 10 Aug. a. c* 
ora 17. t (.



ZORI N<

EVEHIMEHTELE ZILEI<^>>
PUTERNICA OFENSIVA

a armatei populare chineze
SHENSI DE NORD, 10 (Rador)
Armata populară chineză a eli

berat complet provin ia Jehol, din 
•ud-vestul Manciurei, cu excepția, 
capitalei acestei prov’n ii„ Centeli.

Acest ultim mare oraș deținut 
încă de forțele Kuomintangului, în 
Man iuria, a fost complet izo'at du
pă cLberaica orașelor din jurul salt 
de către forțele democrate chineze.

In China răsăriteană pe frontul 
din provincia Șhantung, forțele ar
matei de eliberare desfășoară acum

Activitatea forțelor
democratice grecești în cursul lunei Mai

lin comunicat transmis de 
postul de radio Grecia Liberă 
arată că în luna Mai Forțele 
democratice au respins trei 
ofensive, au dat 16 bătălii și 
au efectuat 26 Incursiuni în

Pe marginea întrecerilor din Valea-Jiului

Să depășim normele zi de zi
(Urmare dfa pag. 1-»J 

rea cărbunelui și găurile pe»! 
tiu împușcătura următoare. 
In alte cazuri, în special în 
abatajele frontale, crațerul 
(banda rulantă) era așezat 
lângă peretele de cărbune, 
împușcarea se făcea cu Cre- 
terul pus în mișcare, cărbu
nele împușcat cazând pe 
crațer era scos din abataj.

Se întâmplă, mai ales când 
posibilitățile de muncă suț.t 
mai ușoare, că echipa este 
redusă cu i — 2 sau chiar 
cu trei persoane, iar pro
ducția realizată, împărțită pe 
echipe compusă numai din 
2 — 3 persoane dă depășiri 
foarte mari.

Dar abatajele mecanizate, 
prin reducerea echipei nu 
mai debitează tot atât căr
bune cât ar fi putut da ca 
echipa complectă, chiar da
că depășirile pe cap de om 
sunt foarte 'mari. Echipa fi 
ind redusă, muncitorii sunt 
ocupați cu toții deodată la 
aducerea în abataj, a lemnu 
lui pentru armare, la arma
re, la pregătirea găurilor iar 
în acest timp, crațerul care 

Alți fruntași 
condamnați în
Washington 16 (Radoi). — 

Membrii comitetului antifas 
ciști pentru refugiații din U. 
S. A. au fost condamnați 
la 3 luni închisoare și 500 
dolari amendă. Printre ei se

o puternică ofensivă dealungiil caii 
ferate Tientsing Pelring.

întreaga proxim ie dela est de* 
această cale ferată a lo t eliberată 
de armata yopu'ară, cu ex( epția po - 
t urilor Tsing-Tao și Chefu în nord 
și a altor câteva orașele din sud.

L'nia ferată Peking-Tientsin 
a fost tăiată

NANKINO, — Forțele armatei 
populare chineze au taiat în noap-

pozițiile inamice. In cursul a- 
cestor operațiuni, trupele ge
neralului Markos au capturat 
însemnate cantități de material 
și au provocat inamicului mari 
pierderi în oameni.

ar fi putut transporta cărbu
ne, rămâne neutilizat.

Pe lângă acestea, întreceri 
le pe o zi, pentru obținerea 
de recorduri, necesită o Oa 
recare pregătire, care durea
ză și câte o zi înainte de în
cepere iar de multe ori, aba 
tajul rămânând necurățat, 
nearmat și adeseori slăbit, 
echipa din schimbul urmă
tor nu poate atinge norma, 
deoarece trebuie să facă 
ceeace n’a făcut schimbul 
dinainte.

Mașinile cu care se țu. rea 
ză în abataj, din cauza efor 
tului prea mare, la care sunt 
supuse pe perioade foaite 
scurte sufețțf unele defec . 
țări. rvî

Alta este situația între 
cerilor pe durată lungă, de 
felul acelora în care s’au an 
trenat tov. Tomoioagă Șt., 
și alți mulți ca el, în ma 
re parte din mina Lupeni, 
întreceri pe care atât org. 
de I’artid, sindicatele și pre 
sa le-au neglijat.

Aceste echipe au pornit

progresiști
Statele Unite
află un cunoscut romanci
er progresist. Curtea a con
damnat deasemeni la 1 an 
închisoare și 1000 dolari a 
mendă pe luptătorul demne 
rat Eisler.

tea de Sâmbătă spre TJuniinccă li
nia ferată Peking-Tientsin, după cuml 
anunță oficial surse ale Kuomintan
gului. , i

Forțele populare au îritre'rjlpt li
nia ferată tn 12 locuri și au aruncat: 
in aer un pod importanț.

Din condițiile impuse Angliei 
în cadrul „planului Marshair

LONDRA, 5 (Radio) Z'a- 
rul financiar TIMUS arată 
condițiunile puse pentru a- 
Cordarea «ajutorului impuse 
în cadrul „planului Marshair* 
pe Care Anglia este nevoită 
să le accepte: dreptul pentru 
Statele Unite de a anula ta
rifele preferențiale, de a in
terveni In relrțlunile comei; 
Claie ale Angliei cu alte țări

la muncă organizată de Î11 
trecere pe lungă durată. Ele 
și-au organizat munca în 
condițiuni cât mai bune po 
sibile, au întrebuințat jp mod 
rațional forța de muncă cât 
și mecanizarea, au exploat it 
cărbunele mai rațional, ne 
expunându-se nici,la acciden 
te. In aceste condițiuni ei 
iu reușit să depășească zii 
nic norma.

Elanul întrecerilor în mun 
că, în Valea Jiului este mai 
mare ca oricând și acest e 
lan, trebue îndrumat spre țn 
treceerile pe care le-au jnițj 
at tovarășii dela Lupeni. 
La început pe câteva zile, a- 
]X)i pe o săptămână, pe o lu
nă, și astfel din Valea țiu
lui, va pleca mai mult căr
bune. de care țara noastră'a-' 
re atâta nevoie.

La fel ca și în acțiunea 
pentru efectuarea schimbului 
la locul de muncă și alte ac
țiuni patriotice minerii din 
Lupeni,. conștienți de însem
nătatea întrecerilor în pro 
ducție dau semnalul marile - 
întreceri în muncă pe durată 
lunga.

întreaga muncitorime mi 
neră din' Valea jiului, emu 
zjasmată de ultimele măsuri 
ale guvernului Republicii. 
Populare Române, pentru > 
trecerea în mâinile poporului 
a marei părți a mijloacelor 
de producție hotărită de a 
lupta din toate puterile pen 
tru propășirea economiei noa 
stre naționale, va porni prin 
noile întreceri, spre mari și 
mărețe victorii.

I. BRANEA

Z. Manuilsky a sosit la New-York 
urmând se prezideze sesiunea 

Consiliului de Securitate
NEW-YORK, 16 (Radio) 

Ministrul de Atacuri Streine 
al Republicii Socialiste Sovie
tice Ucralniene Z. Manuilskl. 
reprezentantul Ucrainei la O 

și de a cere devalorizarea li
rei sterlin r.

Știri scurte
— I a Barcelona au avut loc, 

ciocniri cu prilejul unei razii în
treprinse de jTolific. Numeroși ce
tățeni au refuzat să prezinte ac
tele. In cursul î.icăercrilor, s’au în
registrat mai mulți răniți.

*

— Lucrătorii dela mai multe în
treprinderi din Torino, au încetat 
Luni lucrul.

— Referendumul pentru unitatea

Conducerea Partidului
Muncitoresc Ungar

BUDAPESTA, 16 (Ra
dor) Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Ungar 
a ales în ședința de Marți 
dim, următoarea conducere a 
Partidului: Arpad Szakaszics/ 
președinte/ Matyas Rakosy, 
secretar general,- Farkas, Ma- 
roșan și Kadarz secretari ge
nerali» ad juneți.

Comitetul Central a con
firmat în unanimitate pe losif 
Revay în funcțiunea de re- | 
dactor-șef al ziarului Szabad | 
Nep, organul central al par- I 
ridului.

CE SCRIU ZIARELE 
cu ocazia împlinirii unui an 
dela Propunerile P. C. R.

Unnir* dla pag. 1 -*

pășește cu mult limita legală fața 
de totalul angajamentelor la vedere; 
o circulație monetară restrânsă, ba
zată numai pe finanțarea controlată 
a sectoarelor economice utile și pro* 
ductive nici un semn de emisiune 
pentru finanțarea tezauru'ui pub'io

In acțiunea de redresare a eco
nomiei naționale, se arată de ase
meni: stabilitatea monetară a con
stituit de asemeni un puternic pi
lon de susținere pentru ducerea Ia

N, U., a sosit la New York 
Manulîskl va prezida viitoa
rea sesiune a Consiliului de 
Securitate.

in portul New-York Mânu, 
ilski a fost întâmpinat de mi 
nistrul de rx’erne adjunct 
URSS. Malik, de Tarașenkoi 
precum și de reprezentant 
Organizației Națiuni. unite

Germaniei care a fost c'e tuaf li -p 
de trei săptămâni, s’a încheiat li 
13 Iunie.

*

— Cu prilejul alegerii lui ff- 
ment Gottxvald ea pr> -j-dinte c 
Republicii Cehoslo. ace, prol. C. I. 
Parhon, prețe.'iniei • Mari •'dwari 
Naționale a R I’ R. și d ;. Fe

tru Groza. președ. Con- țiului d« 
Miniștri, au trimis telegrame de fa- 
licitare lui Kknient GotâvalJ, pre
ședintele Repub i ii Cehoslova • si 
lui Antonin Zapotoky, preșe li :.-|a 
Con*, de Min. Ceho lovaQ

— Președintele gu.ernu'ul 1 L-n 
giei a declarat la V. imar că a a ri- 
sele recomandări a e conferinței . r 
Londra, dau o grea lovitura po
porului german. Co.iseein'ele . .e*- 
tor recomandări \or fi sLad ies ro- 
ducției, creșterea so.itaju’ui și .s mi
zeriei. Calea just.: ie urma1 a po
porului german csfe ta'ea refa e-L 
prin forțele proprii a-a un se în
tâmplă în zo a de o u. arie s- etca.

— Ea Berlji a a ut o: un c ..ee 
ting la care a-t particiî'at pesie 

100.000 muncit ti or. au protesta1 
împotriva poliii ii forțe’or de r. m- 
pație apusene.

— Forțele armatețalc Republicii 
Vietnam au continuat cu succes o 
serie de operațiuni o'ensive.

bun sfârșit a oper.I de național.rne 
a întreprinderilor industria'e, ban
care, miniere, de transport și asi
gurări.
\ Stabilitatea monela ă a țârii noas. 
tre a ridicat standardul de viață a 
inasselor populare dezvoltând forțele 
de producție ale țării.

Sub impulsiunea Partidului Co
munist Român, problema monetară 
a fost atacată riguros și .u curaj 
ți soluționată cu ai deosebit sucoes 
în favoarea economiei țării ți a 
masselor muncitoare.

IMPRIMERIA JUDEȚULUI HUNKB OARA DEVA — 1948.


