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Brigadierii dela 11.5.
vor obține noui succese

Hunedoara,
în producție

AVANTGARDISMUL,
tenclinta

care trebue să dispară din 
rândurile tineretului

Uzinele I.M.S.-Hunedoaa au 
producție. Alături insa de e.'orluri'o 
cieni, stau — dc inulti necunoscute 
cestor u/ineM depuse de tinerii 
Apostol”.

Lupta pentru mărirea 
producției

La furnale majoritatea ghidări-, 
lor sunt brigadieri cari duc o luptiți 
intensă cu cuptoarele care înghit 
câte 21-22 de ghifte într’o zi. Și 
brigadierii au ieșit în parte biru
itori. Suflătorul de vânt dela fur
nalul Nr. 2 n’a putut satisface ce
rințele pentru topirea ce'or 10 ghifte 
băgate peste normă.

In lupta cu celălalt furnal, bri
gadierii au eșit învingători numai 
ni luna Mai depășind norma 
cu 10 ghifte. In luna Iunie 
îndeplinit doar norma.

Brigadierul lonescu loan îmi
rata una din cauzele pentru cana 
nu se mai pot obține rezultatei^ 
din luna trecută: „In Juna Iunie, 
minereul a trebuit să fie transportai 
dintr’un loc mai îndepărtat.

tot 
au

a-

Pe panoul evidențiaților în 
muncă stau și fntografiile 

brigadierilor
Brigadierii — cea mai mare parte

au
de

suvce-e însemnate Î11 
muncitori și Ichni-

avut și
depuse

— strădaniile pentru dezvoltarea a- 
din Brigada de producție „GhJ

dintre ei — muncesc cu eforturi 
sporite pentru mărirea producției, 
chiar daca la prăjitorie sau oțclărie 
trebue să se muncească in gaze, 
chiar dacă la furnale sau forje căl
dură le dogorește fața, lăsându-lc 
în locul genelor și a sprânceneloit 
doar niște trdee.

De aceea pe panoul din curtea 
uzinelor, unde sunt așezate diagra
mele cu producția 
celor evidențiați în 
sesc nici brigadierii.

Brigadierii ocupă posturi de 
răspundere

Unii dintre brigadieri datorită 
priceperii și conștinciozilații de 
care au dat dovadă în câmpul 
muncii, au fost udicați chiar la 
posturi de răspundere, iar alții au 
fost calificați.

H. N, Dortanu
(Continuare ta pag. III a)

și fotografiile 
muncă nu lip- 

l
In locuri de cinste sunt puse fo

tografiile tinerilor Grîgoro’u loan 
dela O. S. M.
care prin purtarea 

in câmpul muncii 

exemplu tuturor 
Constantin — 
sau a reușit 
mobilizeze și
lupta pentru mărirea producție:.

care

■— Coș a Gh. — 
sa disciplinată 

a dat un viu 
șl Șirelcanu^ 

da'.o i ă c'aniilui
să antreneze și 
pe a'ți tovarăși

să
în

i

conducerea. org. de

* l<»< ,-'p' '1 •’ H -' o,.. r,.i . i otr di»
1 lena 11- a 1 < . > 1 'ar(id. 1 * /cita .< Ic mi
<n H|-a iii itt <l< j,' '• ■ i Jc| dc a du' e mmjca. i a râ
ncr<ti]ui arattl .'liutciul i uirirtimarc.i 1'ai-
ri-mbâtuti' lend ț 1 .mi t)<li:]1 a aii < 11.a r.-tiz.-.t pt in
gaidistv cc se m.m I- -l |n rcdt.i < r< t -irnțiloarc a .u ti
rândurile organiz..’ i'"i <1. xitâții mg iiiz.ițiilor d<- t ine-
titu-ret ca ii p id t -i- 11 ț din a< a i ( gmiir.
dința dc a prez rt.i 1: | Daloi na .u cleași lip , - de
M.-ul d r. j)t a '. c 1 > ,i 1< gattn-1 mai drânsa . u Par
nou țului imtn' ilor. po < înd lidttl, 'igilcnța tov. dm Bi-
este -tiut ca ninn< .t'iriiiic i rotii (ttg. I'. 'J ■ M- Or.tșiie
indifc'i ent de \ ăi t i, arc o a -i [/iii astfel in<~ai a 1 Ul-
singura avantgardâ ]’. trat t hj.tr în ponturile di ' ras
uM. R. piti ir i(a c alo organizați? i, e-

Xsnnenea tendințe dc a I<m»iitc fasciste, foști legțo
vantgaidism bau manifestat nari, sau membrii ai asot ja
și în tândurilc tineretului no ției t(acționare, 1- M. < . A
strn, i n rândurile birourilor umalt.i imperialiștilor a met î
D. T. M- de plasă și chiar câni.
la tov. dela Org. rtidcțcanâ. La fel Ș] la Cugir tinde

Astfel secretarul Org. U. 
T- AI. Criscior — supra apte- 
ciindu și forțele proprii < 
încercat să rezolve singur 
toate problemele care i se 
puneau in față, ne ținând

a

Pentru intensificarea muncii

FERMELE DE STAT
și Stațiunile 
s au chemat

Mașini din județde 
la întrecere în muncă

Iu ziua ue v 
— iu prezența 
spectoi general 
F.S.M. Arad —

a. c. la Dc.a, 
Șerb Mi'an in- 
Rcgioanalei A; 
avut loc o șe 
administratorii

ÎlF1 
tov. 

al
- a

dința de lucru cu
Fermelor de Stal și Stațiuni'or de 
Mașini din județul nostru. In cadrul 
ședinței s’a făcut analiza muncii de- 
piise în cursul ultimei luni și 6’ali 
trasat sarcini pe perioada secerișu
lui și treerișulu-.

După deschiderea ș dințci ce il

Sărbătorind o lună dela marele act al naționalizării
9Sindicaliștii metalochimici din Deva

au construit prin muncă voluntară o linie pentru 
Introducerea curentului electric în cartierul Viile Noi

Duminica 11 Iulie a- c., 
^muncitorii și technicienii in 
acriși în sindicatul Metalo - 
phimic din Deva, au săriră 
Huit împlinirea unei luni de 
la marele act al naționali
zării, prin muncă voluntară 

Ipcntru introducerea curen
tului electric in cartierul Vii 
le Noi.

Încă dela 7 dimineața pe
ste ;o nnmcpori au fojt p,-c 
zenți la Baia Sărată, unde 
după ce au împărțit materia 
lele, au pornit la muncă or
ganizată pentru a realiza în 
această zi 1300 metri linie e 
lectrică, lucru pe care condu 
putorii exploatatori din trecut 
n au vrut să-l facă în atâția 
am.

Cu un avânt măreț, munci 
»orii s’au cățărat pe stâlpii 
infipți de mai înainte tot vo 
Juntar, au montat izolatoare 
le, și apoi, sută cu sută de 
jnetri, întind sârmele elec-

țrice, care deacum înainte 
vor lumina șoseaua în timpu) 
nopții.

o linie 
kw
o, linie 

și 300 m.

In 8 ore de muncă 
electrică de 1,3

Ca să ronstruești' 
(lectrică ele t l^n.,
să montezi lămpile necesare, 
etc. mi c chiar așa de u- 
șor. Insă dorința muncitdri 
lor voluntari de a sărbători 
o lună dela naționalizare prin 
tr’o realizare măreață, care 
le face cinste, a fost și mai 
jnare și până la ora 3 după 
jnasă, după o muncă intensă 
și bine organizată, 
fost terminată.

In timpul muncii, 
au concurat cu elan
ticipanții, s’au e^ idgiațiat tov. 
Rapolti Alex-, senior, Aitay 
Ladislau, Sarvas Iosif, Ra 
polii .-Alexandru junior, stat
ica Ștefan, Mașalco Ada'.-

linia a

la cate 
toți pat

beri, Adamovici Richard; 
ing- Berinde, Gardo Ghcza; 
i Tașnadi 'Iosif, £t<-..

Prin construirea acestei linii 
s a dai un pu ernic ajutor 
locuitorilor din Viile Noi pen
tru a și putea Introduce cu
rentul electric in gospodărie

Prin această acțiune o - 
luntară, sindicaliștii metalo - 
(himici, au dat posibilitatea 
locuitorilor acestui cartier,, 
să-și introducă curentul în 
gospodărie, deoarece această 
lucrare, efectuată cu plată 
ar fi costat peste 600.000 lei 
Datorită muncii voluntare, a 
ceasta lucrare a costat numai 
250.000 lei, care reprezintă 
numai costul sârmei de ara 
mă, restul de materiale-, 
ca lămpi, izolatoare; etc. 
fiind recuperate din surplusuri

I, BRANEA

nouă admini.tMHo-i a. -U».a>ulor lin 
județ, au prezentat — in spirit 
critic și autocritic — rapoarte des
pre activitatea lor din luna Iunie 
cu ajutorul cărora s’a făcui uu cu
prinzător bilanț al părților pozi
tive și negative din munca lor.

Din rapoarte s’a constatat că oi:t 
cauza insuficienții in muică fcrin.i, 
Leșnic a rămas in urmă cu sece, 
rișul și Jesmiriștilul suprafețelor-- 
recoltale, iar ferma Dobia, nu și-a 
procurat la timp piesele de schimb 
pentru mașinile fermei, ceia ce a 
influențat înlârziercca se erișu'ui.

Ambii administratori ți au luat an* 
gajamciitul de ași intensifica muma 
pentru înlăturarea acestor lip-uri.

Un raport bogat in rca'izări a 
fost prezentat de administratorul Fer 
mei de Stal și Stațiunii de Maș’ni- 
Streiu, unde datorită muncii poli
tice ce s’a depus aci de cil e con 

fermei, personajul .c'.inic- 
876 ore de muncă volun- 
a reparat și pregătit în 

muncilor de recoltaic. ir 
11 l.racf-ț 

un real 
mun- 

Sccerîșul 
in

duceiea 
—- prin 
tară — 
vederea
secerători, 7 batoze și 
toaie, care vor constitui 
sprijin în muncile țărănimii 
citoare din împrejurimi, 
este aici în toiu, iar pregătirile 
vederea trcerișului sunt le muiate.

Asemenea realizări are și fermă 
Orăștie, unde prin intensificarț?ai 
muncilor de recoltare s’a secerai 
cca. 500/o din suprafața cultivată 
cu păioase și desmiriștitul merge 
paralel cu secerișul.

După rapoarte a luat cuvântul tov> 
Șerb Milan și ing. Erîitz loan, 
care au trasat sarcinile importantei

tov. rlcla 
tjm ret nu luau în considerare 
îndiuniâiil'- Partidului, au a- 
lonccat pe panta greșită d,- 
a lorma fracțiuni, biserîcuțe, 
chiar în rândul Biroului, Iar 
în asemenea rondițiuni activi 
tatca tinerilor a fost cu toțul 
reducă.

l'n caz mai accentuat de 
â'antgardism s’a manife 
stat la Calau unde secre'arul 
{organizației susținea că II. 
T- M.-ul nu are nici o legă
tură cu Partidul Rezultatul 
acestui atitudini a fost că 
ptgâniznția l . T- M- Călan 
din locul de frunte pe cărei 
ocupa să ajungă printre or
ganizațiile cele mai slabe.

In aceeași greȘală au căzut 
și unii instructori dela Org. 
'Județeană U. T. care 
jnergând la instructaj pe 
teren nu luau legătura cu 
Organizațiile de Partid din 
localitățile respective fără a 
arăta ei înșiși necesitatea 
strrânsei legături a organiza 
țiilor de tineret cu Partidul 
factorul determinat al succe
sului in ori ce acțiune.

Cu totul alta este situația 
Organizațiilor in care există 
o strânsă b gâturi cu Par
tidul cum e cazul Org. U. ț. 

LAI. — I. M. S -Hunedoara și 
a organizației din Baia de 
Crjș.

Bunele rezultate obținute a 
tat în munca de ridicare a ni 
yclului politic-cultural a] ii 
nerilor cât și în munca de 
reconstrucție, trebue să fie o 
.pildă v ie pentru toți.

In fața tineretului stau a 
cum sarcini mari. Pi 
trebue să fie un factor activ

N. Zarnora

(Continuare în pag. 3-a) |<

(Coatiauarc tn pag. III a) (Continuare in pag. IV-a)

Desemnarea Comisiunii de Stat
Consiliul de miniștrii a de 

semnat următoarea .comisiu 
ne de stat a Planificărei '■

Tov. Gh. Gheorglriu Dci, 
in calitate de președinte.

planific
Tov. Vasile l.uca, în caii 

tale dc vicepreședinte.
Tov. ministru adjunct ing. 

Z»igcr Simion. în calitate de 
ministru adjunct al comisiu 
nii susmenționate.

ii
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£ Brigadierii întorși dela Bumbeșit-Liyezneeni vorbesc despre

VIAȚA PE ȘANTIER
întoarcerea brigadieri.or liiini-do- 

reni de pe șantierul național ,,Gli, 
Cilieorghiu-Dej’’, a produs ini viu 
entii/iasin in rândurile populației 
devene. Entuziasmul lor iivo a din 
faptul că primeau nl;le tineri ea 
liți în lupta pentru reconstrui ți;ț 
țârii.

Stând de vorbii cu ei iți dai în. 
dată seama c.i șantierul a lâcul din 
ei alți oameni, oameni noi, inie 
veniți acasa știu ce au de tacul

Noi neam luat angajamentul de 
a combate toate scornirile lansate de 
reacțiiine despic șantierele națio. 
nalt- Despre mim' - îmi spune 
brigadiciul V.odreanu lilaziu —so 
auzea prin Deva că am nunii. Cu .» 
s’a născut minciuna a,la nu știu, 
dar toate poveștile aceș ca ralfvob 
toare le voi combate cu holărîne.J 
Și-acum — spune el mai departe 
avem arme puternice. Pe șantier. 
Iii limpid ore’or educative m am 1 1- 
aușlt multe din învățaturile marilor 
dăscăli ai proletariatului.

Șantierul a fost tnti’adevâr pen
tru brigadieri o înaltă școală. Ti 
neri care au venit acolo analtabcți, 
au fost cuprinși de o mare dra

goste de învățătură. Când nu ve 
neau ziarele la timp din diferite 
motive, pentru toți c,a o zi proas
tă. Ziarul a devenit peniiu noi — i 
«pun brigadierii — ceva tot a- 
lât de trebuincios ca și mâncarea;

Și fiecare brigadier arc ceva dc 
șpus. Unul îți povestește depre șe
dințele educative, allul desp.e șe
dințele sanitare . în cadrul căror.i- 
medicii sectorului le dâd au primele 
noțiuni de higiena, alții despre a- 
rena de foot-ball înconjurată dc 
o pistă pentru al.-rgări, sau des 
pre cele fi arene de vvollev-balț. 
despre cercul de șah în cadriil 
căruia se organizau mereu între
ceri, de Clubul Ciillu al 11 ide goneai 
totdeauna lini dea necesara ca Sa 
citești o carte sau 1111 z ar, sau 
despre competițiiI' sporii.e ca e au 
avut loc în cadrul Cupei Unității 
Tineretului.

Când brigadierii ii po.'Cstesc des
pre ceea ce au lăsat pe șantier 
își amintesc întotdeauna și dc to 
varășii care au mai rămas încă a 
colo. Din brigada noastră avem mai 
bine de 10 tineri care au ramas la 
Școlile dc mineri sau zidari care 
s’au înființat anume pentru ridica
rea nivelului lor tehnic.

Alții — cei mai robuști — au 
rămas să muncească pe mai de
parte Î11 echipele de șoc. iar unii, 
cum ajutoiul no.tru de comandant, 
Andrășcscu Miron, au fo;t luafi fa 

comandamentul șanl ierului.
Viața pe șantier e într'ad văr fru

moasă, dar brigadierii nu sc sfiesd 
să arate și părțile negativ.- dc a- 
colo. Ceea cc ne-a plăcut mai pu
țin —■ spune brigadierul Rotnianu

De vorbă 
cm corespondenții

SANDU BOȘORCQAN. — Co es- 
pondența d-ta'e nu poa'e fi pitbili' 
cată conținând pr a puți ie da'c con
crete. Mai scrie-ne dar îiccarcă să 
fi mai concret, iar în ceia ce pri
vește festivalul artistic trebuc să ai 
o poziție critică arătând părțile 
bune și cele slabe. In felii acesta 
vei aduce urf folos atât tinerilor 
din Orăștie cât ș i celor din a te 
părți, care vor putea Irage din coi 
respondența d tale învățăminte de- 
viitor.

a fost metoda de comandă pe 
care unii tovărășii dela comanda, 
mentiil sectorului au adoptai-o. A- 
ceasta era parerea generala a Iu 
unor brigadierilor. < hiar în z ua 
plecării noastre arară — povestește 
linul dintre ei — ajutorul dc co
mandant al sectorului, fard să 110 
dea nici o lămurire nea ordonat 
sa rămânem pe loc. Deahia la ur- 
m.’i am tost lămuriți ca în urmn 
ploilor care au produs anumite slri-, 
căciuni, trelmcsc exeiulale câtcca- 
luciări urgente de reparație și de 
aceea prezența noastră era ne esară. 
Rezultatele muncii de lămurire s'au 
văzut îndată, în elanul cu care am 
răspuns toți chemării.

Ceea cc ne-a încurajat în munca 
noastră spun brigadierii — au 
fost vizitele și ajutoarele primite 
din partea Org. Jiul. P.M R. Ști un 
că Partidul nostru se interesează 
de noi, ne îndrumeaza și acest 
lucru ne sporea elanul în muncăț

Mai pupii au făcut arest liurti 
tovărășii dela Județeană U. T. M. 
care tot timpul cât am stat pe

Ridicarea tineretului din pmtcl de 
vedere po'.idc și ideo'ogic es'e una 
din sarcinile lui principale 'ar | cn 
tril a o du.e la Imn sfârâit in 
întreg iiideiul au luat iiinți 111 o 
multe Șco i de Cadre pe lângă Or
ganizațiile U.T.M.

Linele dintre a?c,le școli în care 
munca se depune conșiiincio; atât 
din partea elevilor cât si din partea 
lectorilor — cum e cazul Școlii' 
de pe lângă Căminul de Ui mici 
dela l.M.S.-Hunedoara -- au ol ți
nut o serie întreagă de -u te e in 
muncă, elciii făcând | rogres.' în
semnate în în-iiși ea ma c ialul. i 
p.edat .

Situația nu e însă identic, la 
toate școlile. Astfel la Școa'a de 
Cadre a Oig. U.T.M.-Cugir, țiatr.l 
zile in șir imul din lectori nil s’a 
prezentai la cursuri iar rl -vii n’au 
foit Î11 prealabil anunțați. Din a- 
ceastă cauză numă.ul absențelor a 
crescut și mai mult. ,

Sarcina ridicării nivelului poli 1 
ideologic e una dintre ce'e niai mari 
șl cere multiEmuncă, Munca a— 
ceasta trebuc să fie însă du ;ă cu 
multa seriozit'ale și co.iș inciozitate 
făia de caic 1111 se poate înre,- 
glstra Inii’adevăr un su.ces. !

TINERII D|N ȘIBOT

prin munca lor de zi de zi. în
deplinind una din sarcinile cc le 
stăteau în față, au colectat o can
titate de 2.000 kg. fier vechi.

Cu toate că în mai multe rându i 
au trimis rapoarte organizației U, 
T AI.-Orăștie — de care aparțin pe 
linie organizatorică — Iov. în sar
cina căruia cădea centralizarea fi . 
rului colectat din loată plasa, pen
tru ca apoi să fie lrimis în cen
trele industriale spre prelucrare, nu 
a luat nicio măsură în sensu' arătat 
mai sus. Deasemenea nu a dat ni
ci o lămurire spre a arăta ce să 
se facă cu acest fier.

Credem că o .ase nenea delăsare 
nu arata decât o desconsiderare a 
exemplarei munci depuse de U.T. 
M.-iștii din Șibol și ea nu duce 
decât la o slăbire a elanului de 
care aceștia au dat dovadă.

Sc cere deci să se ia măsuri 
imediate pentru rezolvarea cât înaij 
grabnică a acestei probleme și să

«Citiți
„Tânărul Muncitor'* 

șantier au venit dua de vreo ' 
ori să ne vadă, să se intereseze 
de munca noastră.

Obiecții ilalca bitgadielo,, -j i ■ 
ritul crilic și autocritic iu lumina 
chiuia privesc toate hicruuT- îți i i. 
tărește convingerea că iu țața la 
ai oameni maluri politic l> oa
meni liotăirti .are nu se tem să 
arate greșelile lor sau a altora

Totuși, la despărțire, când lie 
care pleca spre ia,a Iul. prea pu
țini au fost aceia care n’au la,ri
mat. Spiiiliil nou față de munca 
și dragostea lății de viața in co
lectiv simt doua lucruri de care 
brigadierii simt profund pătrund.

IX- aceea despărțirea a fod un 
moment atât de gieu |Cnlru toți. 
Dar tocmai daloii'ă acestui fapt ci 
vor ști să aiale tuturor tinerilor cil 
a fi brigadier e o cinste, câ a 
fi brigadier înseamnă a contribui 
cu munca ta - alături de întregul 
popor. în frunte cil ela a muncit 
toare și Partidul ei de avanlgardâ 

la clădirea unei vieți noni mai 
bune.

se ccrtietezi caJze'e obiec.ive p-n- 
tril care unii tu.’ din Org O.a.l i 
1111-și fac pe d-.-plin datoiia sp,e 
a fi înlâtural ■ inlr’u.i \i .or cât mai 
apropiat.

«

Pentru a obține rezultat m.it 
bune Î11 activitatea lor de viilor; uni,- 
tățile U.T.M. din pla-:a llllneduaa 
s'au provocat reciproc la iiit-iucrl 
In muncă pe perioada 1 Iulie — .3 
August.

In cadrul unei șejiițe d' Iii iii 
s’au stabilit | uncie e Îi.e. ri laie 
se extind a u; 1 Iu urni ie oar el m 
o importanță mai ma e acorjindu- 
se nume i de ie om r.nț e și muncii 
din domeniul ctl'.iu al

Pentru determinata umlății câș
tigătoare s’a ade lai un sidern de 
punctaj, iar dalele cuprinse' în ra
poarte vor ii controlate pe lerm 
de o conii-'.ic special formată 111 
acest scop.

Une'e puncte 11 e ă î isă de lip ă 
de concretizai e ara'ând doar vag 
că se impune o Imn 1 fu icționare 
a grupelor ș.a. furii a se mai da 
indicații suplimenta e.

In ceea ce privește munca în ie- 
sortul cullu al, un mare gol îl con- 
stilue faplul câ s’a neglijat iutro 
ducerea ca parte pozitivă Î11 mui
că prelucrarea de ."aera1 ideologi- 
politic precum si <,on-.lalirca teiu
lui în care problemele tralale au 
fost însușite peniiu <a în 1 aport 
cu el să se acorde un iui, "ir de 
puncte.

S’a omis deasemeni co abaterea 
manifestărilor de avantgardisn iar 
în resortul sportiv' în afara de foot- 
ball toate celelalte sporturi au fost 
neglijate.

La Cugir
S'au format 2 brigăzi de muncă voluntară
, îndrumați de organiza - 
ția de Partid, în cadrul unei 
ședințe plenare a U. T. M- 
tinerii din Cugir au luat ini
țiativa să formeze o Ișriga 
dă de muncă voluntară. O 
'biectivele muncii lor va fi: 
repararea drumurilor, șosele 
lor, clădirilor deteriorate d0 
inundațiile care au avut loc 
în ultimul timp. Locurile de 
imunca vor ii fixate cât de 
-curând iar lucrările vor în-

In Dneprodzerjinic

2000 de fii de muncitori 
se pregătesc pentru a deveni ingineri

Sub îiulriiii.ai i a l'ai ti Ju’ui (.onir 
nibt (bolșrvL) Datfj lud/eijin c a 
d<-\cnit un centru important tu in
dustria Uniunii SoJe'i c. Bogaț ilc 
produse in bncproJ/erjinsc aju ă la 
înflorirea și pro| aș'ica popotelor 
sovietice.

Și de iKist lucru pot -d și <lei 
seama hi primul lând lot ui oii i «te 
acolo. Nimic nu mai amiii1e?lc dc 
situația nu/- ra iu care lua au mun
citorii înainte de Revoluție f):uă 
în trecui marca m jorila'r a lo
cuitorilor din regiune e au analfa- 
betl, a^tă/i Dnep.olz.e insocul a de- 
venit un imporlaal centru tuliural, 

200<l dc studenți, iii de mun
citori, sau munci lori lii.eri se pre- 
gdtrsc >a devie ing.r.ru mcLdur- 
gi-ti, toiKlniclori au < lectru-ineca- 
nlcl.

In școlile serale, (j la număr) 
peste 900 dc tineri muncitori "i, 
muncitoare î.i dcsxolta cunoști ui 
țelc tehnice.

Mișcarea democratică
a tineretului din țările Scandinave 

a fost întărită
Continuând lupta pentru 

unitatea tineretului molid- '. 
o delegație a I-. M. T- D. 
a vizitat intre 5 Aprilie 5 
Alai țările Scandinave. I’arti 
Vipând la mcetinguri, vizi 
lând uzine și ateliere, dele
gația s’a găsit in mijloi ul nta 
ssei de liner(-t și a luat con 
tact cu conduc atorji ei. Pro
vocatorii reacționari alt căa 
tal sa folosească acest pri
lej pentru a lansa notti a 
tacuri contra V. M. J. D. 
Dar la sosirea delegației in 
Suedia, organizațiile detnoc 
rate a’u mobilizat un număr 
inscmnal de tineri, pe când 
uneltele capitaliste n’au reu 
șit să strâng, la un Io* de
cât vreo 38 de feciori de 
bani gata și a- easta cu greu

Tinerii australieni manifestează 
împotriva jugului imperialist

c ti ocazia sărbătoririi Săp 
tămânii Mondiale, membrii 
(organizațiilor democrate de 
tineret din Mclbourne (Oraș 
din Australia) au defilat pe 
străzile orașului, purtând pan 
carte pc care se puteau citi 
.lozincile:

„Nu putem plăti chiria 

cepe de îndată.
Tot odată au mai fost re 

cruțați 10 tineri pentru a 
pleca pe șantierul național 
ZjGh. Gheorghiti Dej” dela 
(Bumbești-Livezeni chiar în 
săptămâna aceasta.

La fel și elevii din locali 
tate s’au organizat într’o bri 
gadă pt. a muncii voluntar in 
timpul vacanței la distruge 
rea insectelor care au năpă 
dit pădurile din regiune.

Viața arâdica ș p<r!i\a cre te 
șl ea cu mare av.inl. Ce curii de 
artiști formale din muncitori dc 
țoale vârstele din di «-file uzine dau 
regulat spectacole ’a Palatul Culturii 
iar teatrul orJșcuc-c a un iepe 
toriu format din cile mai lame 
pie>u de t. alru ru>r.ști >i tra ne.

Tineretul J î dc&vo'lâ s;uiătatv.a -i 
se recrea/u in timpul liber, pai» 
litipând la \ »a a celor 39 dc aso
ciații sjxjjtisc « arc numără pc te 
2000 de membri.

Dnrprod/erjinsc c k un ni iin 
numeroasele ura-c are s'au tns 
rut Jupa Revoluția din Octombrie 
in IJiiiuma Soiie/pa Sfărâmând pu
terea larlsmu ui ți izgonind Luri.li>- 
zia exploatatoare, mas ele inunzi 
toare sub condu, ei ca Partidului Co
munist (bolșevic) al Uniunii So
vietice au faurii o viața înflorit- aro 
pentru țoale pop-oard ■ ;ov e ier .‘e - 
chi/ând cai nour oamenilor din Iu. 
mea întreaga.

late, fiindcă bălții voiau mai 
d< graba ba doarmă. Cu toat,- 
piidic ilc- puse in .ale d'1 
ica< ționar , delegația i d.is 
la capat misiunea. Ea a oii 
ținut a-igurarca ca fit-i an
din țările Scandinav<■ va li 
r< prezentata la conferința 
Internaționala a ] incretuțui 

Alun, itoresc și a primit o 
noua adeziune din pai te.1 I in 
landei, demarcând pe du-- 
manii unitaț n tineretului d n 
țările Scandinave. In ac< 
fel v izita I . M, D a a<l h 
o contribuție însemnata 1 1 
întărirea mișcării 11 -macra - 
tice de tineret din țărde S- an 
dina'c, 1;(. 01 fundarea I . M. 
'1 D. și la demascarea duș 
manilor ei.

și trăim in corturi”.
,.Studenții demobilizați era 

pă de foame”.
Imediat, trei mașini miăp 

icate până în vârf cu poli - 
țiști și-au făcut apariția în 
{ața coloanei de1 matul ( 
tanți. Un cordon al poliției 
a blocat strada jar .„vitejii’* 
apărători al ordinei publice 
s’au năpustit asupra tineri
lor, țovindu i cu bastoanele 
d<5 cauciuc și cu răngi de 
fier-

Dar spre crunta dezamăgi 
te a bancherilor dela guvern 
mianifestanții nu și-au pier 
dut cumpătul și au convocat 
pe loc un meeting. unde re
prezentanții organizațiilor au 
arătat că ^atacul poliției nu 
a făcut decât să întărească 
dorința tineretului democrat 
pustralian, de a lupta cu mai 
multă- tărie împotriva tutu
ror acelora ce se ating de 
drepturile poporului”

ing.r.ru
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ZORI NOI

Lista nominală a avocatilor admiși
I •

în Colegiul Avocaților jud. Hunedoara-Deva

Deschiderea cursurilor
seriei a V-a a Școlii de Cadre Medie P. M. R. 

de pe lâigă 
Jiului

i imistii Interimară a ( ol{. 
giu]ui Adtttiaților Diva ca 
re u depus ’m ziua de io Iu 
lie a. c. legiuitul jurământ 
a procedurali zilele turnialoa - 
re lu pronunțarea asupra cc 
Terilor de înscrieri în Gole 
giu.

Conform hotărjrilor luate 
.au fost admiși in Colegiu 
următorii avocați

I. D E V A 
Dr- AlmăȘan Augustin, 
rArd'le;mu Glieorghe

D1’. BciLlovits Ludovic, 
B' rgfeld Samoila,

D1'- C âmpean Romulus 
Dr. Ciocan S. Viorel 
Dr. Condu l’ubliu 
țDânșorcaiiu Minodora 
Igna Alexandru 
Iliuță Teodor 
Kain E. Paul 
Dr. Kolosy Martin 
Dr- I.aufer _\rcadie 
Dr. Lărini z Eugen 
Opreanu Constantin 
Popi seu Emilian 
Dr. Radu Cornel 
Dr. Ringvvald Artur 
Sârbii Ghc-orghe 
Todoran 
iregz-eȘju 
țpimcea 
Vlădcscu
Oana Romulus 
țMunteanu Busuioc

11. BAIA de CR1Ș 
Dr. Rișcuță Aurel 
Dr. Tămașiu Axente

lancu
Adrian 
Gavril
Mircea

III. iBarti Mare 
I)i,igan S. < )< tavian

IV. BRAD
Dr. Bohm Paul
Costina Alexandru 
Gabăr Remus
Groza Constantin 
Dr. Janky Alexandru 
I)r. Pălcuțiu Petre
Vlad V- loan
Lu< a loan

V. DOBP '
Tonta Gli. Dorin

Vț. Geoagiu 
Girigiu Vaier 
Dr- Balog loan

VII. Hațeg 
Biigner Eabiu
Dr. < osma Octavian 
D>’. Pocanschi Nandra 
iPetriu Mansaie 
[Neamțu loan
D1'. Vajna Erich

X 111- Hunedoara 
Dr. Albii loan
D1'. Buchler Andrei

IX. ilia
Kontloș Ioana
Dr. Rapaport Leopold 
plak'Ovits Alexandru

X. lupeni 
Silaghi Aurel

XI. Orăștie 
iGalu Emil 
Dr. jidav Severian 
Dr. liBoroȘ"Victor
Dr. Gridan S. Oclavian 
Dr Bejan M. Horia 
iBâldea loan
Vjorel Remus

XII. Petroșeni 
])r. l'arkaș Nicolae 
Rația '['■ Țraian 
J)r. Hoinar Eugen 
I )r. Marius Victor 
Dr. Kopes zXlexiu 
țllalkovschi Petre

. XIII- Pin
l)f. Sparling E. Ottmar 
■Smimov Vladiniir

XIV. Sarmisegetuza 
Dr- l-odor Andrei 
jOprea Tonta

Citiți in num.irul v/7or li's/a
vocațdor care nu au fost adun - 
in Colegiu.

a '

Județeană Valea
Iti ziua <lf 8 Iulie a. 

a avut lo< deschiderea 
gurilor școlii de Cadre 
die „Vasile Lu< a" a P. 
R. /Xu fost prozeliți din par 
tea Județeiiei tov. i’ericiaim 
Gli. tov. Sicheti Alex.

.și iov. Elorea Aurel, Di 
rectorul școlii.

Au luat cuvântul tov. Elo 
rea care a arătat împortanț» 
acestei școli, precum și sar 
cinile și indatorjiițe ce rcvin 
'elevilor ’
A arătat modul de comporta

< .111-
Me 
M.

r« și disciplină cc trebui să 
(domine atât in școală 
și afară de șcftală.
i Tov. Ecriieanu a scos ju. 
■t-.vidență condițiile ce se cer 
utilii bun elev arătând în 
■special modul jirin care un 
(Membru de Partid iși poate 
ridica nivelul politic.

La încheere elevii prin 
tov. Moiș Gh. și-au luat an
gajamentul că iși vor da 
toată* silința pentru a-și în
suși in școala învățăturile 
predate. Pop Ale»- coresprf

Brigadierii dela I. M* S. Hunedoara,
vor obține noi succese în producție

(Urmare dta pag. 1-a)

Așa se crează nouile 
cadre de mineri 

de Perfecționare 
mineri

Deschiderea Școlii

La l'ctroșeni în prezenta 
reprezentaților P. M. 
^onsiljului Sindical 
al sindj< titului Miner 
Di’’- Minelor 
tcursurile de
pentru mineri, 
sun care

Înainte de a suna sirena pentru 
schimbarea celor din .,șită’’, bri
gadierul Uuțu loan i~! la.e rondul 
de control al schimburilor, după1 
care intra și el în lucru. Și turn,' 
de ți-s’a încredințat a.est | o t? 
l-am întrebat.

— Eu cred că deace a că îmi 
făceam șutul la zi și pentru că de 
doi ani de când sunt aici nu am 
lipsit decât 15 zile câl am avut 
concediu. Și apoi eu aici muncesd 
cu mare râvnă. Lucrul e de,tul de 
greu, dar nuntea asta în colecliv 
alaturi de tovarășii mei, pare mult 
mai ușoară și timpul nici nu ști 
când trece.

Acelaș post de răspunde:e îl are, 
și brigadierul Rusanovski Minai, iar 
brigadierul Străjesiu Petru e înca
drat ca prinț muncilor. Am și eu răs
pundere la încărcatul furnalului, de 
oprirea lui și îl cunosc aedul de 
bine, ca să-mi pot îndeplini munca. 
Toate aceste brigadierul Străjesiu 
mi le spline cu simplitate și mo

ca e 
care o 
de zi 
sfârșii."

Din muncitori manuali, 
muncitori calificați

Uzina e și o jcoală pentru bri
gadieri. Aici ei din simpli munci
tori manuali devin cal f caii învățând 
o meserie. Așa biigadierul Țântp u 
Vaieriu dela turnătoria de oțel s’a

destie, dar se vede pe el 
conștient de răspunderea pe 
are și sarcina pe care zi 
trebue să și-o ducă la bun

cuile#i să-și ridice nivelul 
tural lechnic și politic-

Asemenea școli de perfec 
ționare mai funcționează la 
Lupeni și Aninoasa.

1. HERMAN coresp.

specializat în insl’area trie.cor la 
creuzetele de turnare și <a el sunt 
inulti alții la diferite secții. 1

Brigadierii s’au înscris la Șvo.Ta 
de Calificare care s’a detchis pe 
lângă uzine și după puținu' li np de 
când au început cuisuiile c.euli 
deja lucrări destul de grele. Pe 
brigadierul Lungu Const. I am g i- 
sit terminând tocmai de sudat o 
conductă de furnale.

—,jAcum știu și cu sa sudezi 
și nu peste mult timp voi fi mun
citor calificat cu o mesene buni 
la mână”, v

Trebuesc înăturate lipsurife
Brigadierii muncesc cu elan d 

conșfinciozitate. Acesta e cazul ce
lor mai inulți. Sunt insă unii care 
nu au o comportare demnă de nu
mele de brigadier. Astfel ei nu 
merg regulat la șut lipsind mai 
multe zile în șir dela luciu, iac 
alții întârzie dela lucru. Toate a 
ceste acte de indisciplină, pe ,'ânga 
alți factori, au făcui ca rezultatele 
frumoase atinse în producție p ■ luna 
Mai să nu inai fie atinse în lu
na Iunie, — depășirile de normă au 
scăzut.

Ridicarea nivelului politic tre
bue să fie o sarcină perina 
nentă pentru fiecare brigadier

Aceste lipsuri isvoră;c 
nivel politic scăzul care 
unii brigadieri să nu mai

către tovarășii mai ridicați politi
cește.

îndrumați de partid brigadierii 
vor obține noi victorii 

în muncă

R., a 
Loca], 
și a 

s’au deschis
perfecționare 

Aceste cur
au scirpul de a ri

dica elemente noui din rân
durile muncitorilor dornici 
de a deveni mineri, vor da 
posibilitatea celor 6o de e-

Fermele de Stat 
și Stațiunile de Mașini 
din județ s au chemat 
la întrecere în muncă

(Urmare clin pag. l-a)

ce revin \.l ..l.M in perioada mun
cilor de tecoltare, accentuând ne
cesitatea de a li mobilizate toate 
forțele pentru a -e veni î.'i ajutorul 
țăraiiiniii muncitoare Fiecare fermă 
trebue -;a tie o calauza prețioasă 
pentru țărănimea muncitoare și un 
factor activ in dezvoltarea și mo
dernizarea tehnica a agriculturii liu- 
nedormv, a spin tov. Erlitz, pro
punând în încliecre, ca activitat-a. 
de viitor a lemiclor, -ă se desfășoare 
pe bază de intrc._eri în muncă.

Propunerea a fost primita cu în
suflețire de către parlicipanți care 
și-au luat angajamentul de ași ini 
tensifica munca pe perioada 10 Iu
lie—23 August, spre a înlălua toate 
lipsurile și greutățile ce mai dai- 
nuesc in unele ferme ale jud. r.Ostruj

Sindicaliștii metalo-chimici din Deva 
au construit prin muncă voluntară 
linie pentru Introducerea curentului 

Viile Nouicartierul
(Urmare din pag. Ta)

dela alte lucrări.
, Introducerea curentului e- 
lectric în cartierul Viile Noi 
a frământat de mult pe lo
calnici. Dar vechea conduce 
re capitalistă a soc. Seta, 
cerca sume exagerat de 
mari pentru instalații, iar • 
stuf lucrărilor pentru îm.o 
ducerea curentului în gosoo 
darie era cerut în întregime 
la terminarea lucrărilor, lu
cru care era peste posibilită 
țile-locuitorilor acestui carti
er-

Acum după pe SETA a tre 
cut în proprietatea Statului 
pentru a veni în ajutorul Ce 
lor ce nu au introdus curen
tul electric în locuințe, con 
ducerea nouă a dispus ca pla

I

0
Ain

ta costului lucrărilor și a 
terialelor dela stâlp și până 
la primul bec să se facă în 
4—6 rate lunare, dându-se posi
bilitatea locuitorilor acestui 
cartier să-și introducă cureii 
tul clctric în gospodărie.

I. BRANEA

ma

dinir’uii 
face ca 
fie atât 

de disciplinați a’âl în câm| ul mumi 
cât și în baracamenl De ajtfre- 
nea linii dintre ei nu țin seama 
de îndrumările lehri: e.t lor ciezănd 
că a fi brigadier înseamnă a nu 
primi dela nimeni sfaturi și îndru
mări. cu țoale că muncitorii conști- 
enți caută mereu să I ■ lărgeaică im 
noștiințek ior tehnic.".

Organizația de Pârtiei I.M.S. îm
preună cu Org. U.T.M. au Iuat- 
deja măsuri opentru lichidarea a.e ■ 
tor lipsuri. In acesle zile va lua 

lângă brigadă o ^Școala 
în care brigadierii i i 

ridica nivelul lor politic- 
însușind teoriile marilor 

proletariatului. De ase-

ființă pe 
de Cadre 
vor putea 
ideologic 
dascăli ai 
meni brigadierii .au stabilit un pro
gram cultural săptămânal în cadrul 
căruia li se țin conferințe educative 
de către instructorul cu'tural sau da

IVote șâ comentarii
Intre 1 și 4 Iulie a. c. a avut 

loc la București consfătuirea cores
pondenților sindicali din toată țara 
la care s’au discutat probleme în 
legătură cu munca de presă, pre
cum și sarcinile ce stau în fața 
corespondenților sindicali.

Din rapoartele prezentate de de. 
legații consiliilor : indicate Județene 
și discuțiile care au avut loc a 
reeșft că în județul nostru, — deși 
este unul dintre cele mai industriale, 
— munca de presă a fost negli
jată. , j

Pentru a ș'.erge a.ea lă delă ace 
necesar ca toate sindciatele, comite» 
tele, de fabrică, de întreprindere, 
să antreneze câl mai mulți munci
tori în 
tia, să 
cât și 
dețene 
re să 
șurile
lu lcum se desfășoară munca, felul 
cum muncitorii reușesc să conlriubț 
la refacerea economică a țării. 't

munca de presă, iar aceș- 
Irimită atât la Viața Sindica'ă 
la organele centrale și ju
de Partid, corespondențe ca- 
cuprindă realizările și lip. 
din întreprinderea lor, fc-

I

Această muncă Itebue însă inten
sificata și brigadierii consllenți țre< 
bue sa ajute din toata convingerea 
eforturile depușe de Partid și U. 
T M- pentru ridicarea nivelului lor 
cultural. Ei trebue să muncească cu 
râvnă pentru a și îmbogăți cunoș
tințele lor și pentru aceastra tre
bue sa și planifice astfel munca în
cât să aibe cel puțin o oră pe 
zi rezervată cu exclusivitate ci
titului un lucru pc care până acum 
prea puțini îl fac. De asemenea ei 
trebue să ia o atitudine critică ho- 
tarîlă fața de toți tovarășii care ar 
duce prin purtarea lor la o slăbiră 
a disciplinei, sau ar da exemple 
rele printr'o purtare imorală. »

Muncind pentru continua ridicare 
a nivelului lor politic - ideologic, 
dând ascultare îr.d urnirilor dale ca 
Partid numai în folosul lor și in 
acelaș timp recunoscând în Parti
dul Muncitoresc Român detașamen
tul de avanlgardâ a lor și a în
tregii clase muncitoare fără de a- 
jutorul și îndrumarea căruia ei nu 
pot să ajungă la nici o realizare 
mai însemnată, brigadierii dela I. 
M.S.-Hunedoara vor fi într’adevă» 
la înălțimea misiunii lor, vor fi urf 
factor activ în desvoltarea și înflo
rirea uzinelor la care muncesc și vor 
contribui la întărirea noastră econo
mică, la crceareea unei vieți mal 
bune pentru întregul popor, mun
citor.

H. N. Doreanu

31 ziia IULIE 1948

Calendar muncitoresc
Sokral* r.4 46

. sp. 19 56
Zile trac. 196
Zile răm. 110

JOI
1859—n. poetului muncitor D. Th. 

Neculuță.
1904—m. Anton Cehov.

ANTON CEHOV (.1800—1901) (
Născut la Taganrog, a sluoial| 

medicina dar a fost puternic a-
! tras, de tânăr, spre literatură. Ob- 

I servator atent al vieții țărănești ș< 
mic-burgheze, el a zugrăvit cu- 
finețe și ironie, în nuvelele lui,viața 
oamenilor necăjiți, atât de mulți în 
Rusia țaristă.

Sub ironia lui fină se întrevede, 
atât în nuvelele câl și în piesele 
sale ,critica pe care o 
lui țarist.

Talentul Iui a fost 
apreciat și dincolo de 
sale, și scriitori de 
Apusul Europei, au recunosdut in 
Cehov un inspirator. ț

face regimu-

foarte mult 
hotarele țării 
renume, din
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Oepunn instrumentelor 
de ratificare a tratatelor de pace cu

România, Bulgaria, Ungaria și Finlanda 
în păstrarea guvernului sovietic

Luptele din Palestina

Trupele Statului Israel 
au capturat aeroportul Lydda, cel mal 

important teren de aterizare din Palestina
Moscova. -— watt, ambasa 

dorul extraordinar și plenipo. 
tențiar al Australiei în Uniu 
nea Sovietică, a remis în 
ziua de 10 Iulie, la, ministerul 
afacerilor Străine jd Uniun i 
iSovietice, ministrului ad
junct al Afacerilor străine. 
Guscv, instrumentele de ri 
tificare a tratatelor de pace 
cu România, pulgariaj. Un 
garja și Finlanda.

Conform prevederilor, tra 
țațelor de mai sus, înstpu - 
frnentele de ratificare au fost 
Jdepuse spre păstrare guver 
inului sovietic redaclându-se 
în acest scop un portocol 
special.
•ț Au fost de față la remite 
rea instrumentelor de j-atifi 
care: din,partea sovietică, 
iGolunskî, membru în Cole

Britanicii refuză eliberarea
evreilor din Cipru

Deși restricțiile impuse de 
(armistițiul din Palestina sunt 
acum ridicate, întrucât armi 
sljțiul a expirat, autoritățile 
britanice a u refuzat să pună

Avioanele britanice
în cursul zborurilor deasupra teritoriului zonei 
de ocupație sovietice din Germania violează 

în mod sistematic regulile elementare 
de siguranță aeriană

Berlin. — La 9 Iulie, gene 
ralul-locotenent Luchiacen - 
jko, șeful de stat major al aci 
tministrației militare sovie 
tice din Germani^ a trimis o 
o scrisoare guvernatorului 
militar adjunct britanic, ge 
neralul Brownjohn atrăgând 
atenția autorităților de ocu-

Lichidarea industriei aeronautice franceze
Paris. — Guvernul francez 

a însărcinat cu lichidarea 
industriei aeronautice nat o 
nalizate a Franței pe Potez. 
fostul director al fabricei de 
avioane ,,Lorraine-Argente - 
oii”, care va avea titlul de 
^.'Administrator special”.

Hotărirea ca industria ae
ronautică franceză să se lî- 

giul Ministerului Afacerilor 
străine al Uniunii Sovicti e, 
țl’ubanovs-ki și Kudriavțev, 
funcționari superiori în mini 
steiul afacerilor străine, iar 
din partea australiană d. Ri- 
Lardson, Secretar de am
basada.

PRAGA. (Radio). •— Cu oca-1 
zia sărbătoririi zilei slave, la II' 
Iulie, președintele Republicii .Ceho
slovace Klement Gotlwald a luat 
cuvântul In cadrul unei mari întru
niri subliniind importanța prieteniei 
popoarelor slave și d eino.,atice pem 
tru apărarea păcii și democrație..

Evenimentele din Februarie, a- 
spus Gotlwald, ne-au dat posibili-

în libertate pe evreii deți
nuți în lagărele din Cipru, 
phiar și pe cei care nu sunt 
în vârstă de a purta armele.

pație britanice asupra faptu
lui că avioanele britanice, 
în cursul zborurilor deasupra 
teritoriului zonei de ocupați- 
sovietice din Germania, Go 
lează în mod sistematic rcgu 
Iile elementare de siguranța 
peria nă.

miteze la fabricarea de avioa 
ne de tip ușor, sub suprave
gherea experților tehnici ai 
aviației britanice, și la nțo 
ducția de piese de schimb 
pentru motoarele livrate de 
Statele Unite, a fost adopta 
tă de Consiliul de Miniștri la 
începutul acestui an.

■jel Aviv. Postul de ra 
dio , Vocea lui Israel” a a- 
nunțat Sâmbătă seara că sta 
tul major al statului Israel 
a comunicat un nou succes 
ijmportant al trupelor sale de 
pe frontul central.

le-

în spe- 
Februa- 

a aratat1 
fost în- 
îndepar-- 
în calea

Numai democrația populară 
și socialismul pot rezolva problema 

progresului Cehoslovaciei
a declarat Klement Gottwald în discursul (mut 

cu ocazia sărbătoririi zilei slave
lalea, să întărim și mai mult
gâturile noastre frățești cu țările 
slave precum și cu popoarele din" 
țările noii democrații. r

Politica popoarelor șlave dușii în 
comun cu cele a'te sta'e democrat! e 
populare, reprezintă o piedică seri
oasă în calea reacțiunii internațio
nale, care caută să realizeze planul 
de pregătire a unui nou războit 
mondial.

Ocupându-se de viata politică in
ternă din Cehoslovacia și 
cial de evenimentele din 
rie, președintele Goltwa'd 
ca planurile reacțiunii au 
frânte și Cehoslovacia a 
tal obstacolele care stăleau 
desvoltării sa'e rapide Evenimentele 
au arătat că numai democrația po
pulară și socialismul pot rezolvă 
problema progresu'ui Cehoslovaciei.

După ce a analizat su.cesel ■ po
litice și economice obținute de de-; 
mocratia populară din Cehoslovacia, 
președintele Goltwa'd a încheiat:

Situația noastră politică internă 
și externă este în gene al foarte fa
vorabila, putând continua în linjșle 
și cu încredere în viitor, munca 
noastră creatoare.

Mergând mai departe re drumul' 
nostru, drumul democrației populare, 
spre socialism, noi vom întări și 
pe mai— denarte prietenia cu toate 
țările democrației populare 
celelalte forțe ale păcii în 
cu Uniunea Sovietică, forța 
sdrobit Germania fascistă.

și cu 
frunte 

care a

Greva funcționarilor 
publici din Franța ia proporții

Paris. — Greva funcționari 
lor publici francezi se în - 
tinde cu repeziciune- încă 
1 500 Kalariați ai Ministerului 
de Finanțe au încetat lucru', 
iar io.000 muncitori dela p. 
T- ,T. sunt pe punctul de a de. 
clara

Se 
total 
bâtă

grevă-
consideră că numărul 
al greviștilor era Sâni 
seara de ■aproximativ 

70 000, cuprinzând pe toți
IMPRIMERIA JUDEȚULUI HDHED OARA SENA — IM.

Continuându-tși ,ofensiva > 
spre ost aceste trupe au o. 1 
pat încă un sat după ce a- 
lungasc pe inaini d’11 Lydda 
și wilhelm,

Forțj le armate evreești a.t 
mai ocupat o importanta le 
gtrtură de șosele la est de 
Wilhelm și un sat in aprop.c 
re de. Bethabara. Trupele Le 
giuoil Arabo au cootraataoat 
la Bethabara, fiind sprijinite 
de tancuri, niorlicrc și artile 
rie. Operațiunile trupelor sla 
tului Israel la nord vest și 
la Sud de acest sector se des 
fășoară favorabil.
. Pe frontul de sud, un sat 
arab ocupat de trupele sta 
tului israel a fost puternic, 
atacat de egipteni, dar ata
curile lor au fost respinse-

După știrile primite pestc 
noapte, trupele evreești lu 
ptă în împrejurimile orașup-i 
Lydda și au ocupat un sat

! Știri scurte
, Beilin, 13. — Ziarul Berli 
aer Zeitung afirmă că cu tot 
sprijinul acordat de puterile 
apusene așa numitului sin - 
dicat „Independent” de opo 
zjție, el nu poate împiedeca 
(activitatea Federației Sindi 
catelor Libere din Germania. 
Ziarul subliniază că după re
forma monetară, sindicatul 
,,independent ’ sla arătat în
țelegător față de încercările 
patronilor de reducerea sala 
rijlor pe când Federația s n 
dicatclor Libere din Germa
nia luptă împotriva reduce 
rii salariilor și a șomajului.

*
Budapesta, 13. — Ziarele 

maghiare ipublică ,un comuni 
cal al serviciului presei din 

cei încadrați în sindicatele 
jfran-ceze.

Pe de altă parte, după 
icunt anunță Agenția France 
iPresse, muncitorii dela Ar 
senalul d in I .orient au decia 
rat Vineri seara grevă, du 
pă o întrunire în cursul că 
reia și au exprimat solidari 
tatea c u personalul Ministe 
rului de Finanțe. 

la est de acest oraș.
S’a anunțat oficial că, dela 

reluarea ostilităților de • atre 
egipteni, foițele armate de 
statului Israel <l< pe frontul 
de sud iu pierdut 26, moi ți

Tel Aviv. C omuni j’"l 
oficial td forț.-lor armate e - 
vreești anunța < ă Sâmbătă, 
la orele 9. trupele statului I- 
rael au capturat aeroportul 
Lșda cel mai importam & 
ren <le aterizare din I'aiesti 
na, < are era deținut de-for- 
țcle 1 .‘.':ene.

Trupele arabe dețineau a 
cest aeroport aproape chiar 
din momentul când 1 au ța 
răsit trupele britanice. a .1 
că dela mijlocul lunii Mai.

Foitele evr(-e;ti au ocupat 
in aceiaș zi șasc sate situate 
în jurul aeroportului și au 
capturat mari cantități, da 
mc și muniții, pre um și mai 
multe automobile blindate

I

Ministerul de Justiție. Lo - 
mumcatul arată că procuro
rul general a deschis a- 
țiuite publică împotriva pre
ședintelui organizației 1 ato- 
lice, împotriva Secretarului 
general al aceleiași organi
zații și a im a 4 membri, toți 
acuzați de activitate subver 
sivă, antidemocratică, im _ 
potriva Republicii Maghia 
re.

Avangardismul o 
tendință care trebue 

să dispară din 
rândurile tineretului

(Urmare din pag. l ai 
în lupta pentru rccoirstracria 
țării. In rândurile lui i-.cbue 
să se creeze „un curent nu 
ternic pentru însușirea ideo 
giei proletariatului ceea c._ 
ii va crea orizonturi mai 
largi 1 ceace-1 va face de a 
nu se mai „margini la un 
iparticism îngust de a se des
curca pc teren '.

Tinerii trebue dcasemeiie.a 
să fie un factor important în 
lupta pentru mărirea produ' 
ției iar în fața tuturor celor 
ce stau 
dere fn organizații sla marea 
sarcină de a i educa în spi
ritul dragostei față, de partid, 
de n lupta pentru lichidarea 
oricărei manifestări de a 
vantgardism.

in posturi de răspun

N. Ztnwra


