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Vigilența de clasă 
în învățământ
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fjeoala prin însăși cara te 
rul și MOpul ei da educat oara 
a t>n«rvtti1i»i. are o mare în
râurire a. upra inii valului 
căruiă îi formează princ'pii 
de viață după care în gr 
neral se va călăuzi până 
la bătrânețe.

Școala are un rol mare In 
educarea a gcnerații întregi 
și aoest rol e cu atât mai ma 
re cu cât ea își exercită acti 
vitatea asupra indivizilor în
că din timpul copilăriei când, 
aceȘt-a lipsiți de disc<>rnă 
mânt critic, sunt pasibili de 
a acumula, în special idei, 
care se mențin în subcon 
știent iiifluențându-i toată 
v ața.

Dacă este adcvărat că 
Școala formează omul, atunci 
tot atât de adevărat est că 
omul transformă școala ad-m 
tând o pecesități'or sale spi 
ntuale, adaptând o condiții 
lor economice—pol tice care 
au luat naștere la un moment 
dat și care sunt corespunză 
toare mersului înainte al o 
cietățli.

Structura școlii, ca mij'o 
de educare în massă a t ne'‘e 
lor generații, deci ca institu 
ție socială, în concluzie < ste 
determinată de structura eco 
nomică palitică.

zâetuala reformă a învăță 
mântului n’a făcut deci alt- e 
va decât să adapte vechea 
școală burgheză - transfer 
mând o structural — noilor 
condiții (pconomice—politice 

Cauaa pentru care ac st In 
cru a fost necesar este câ’ 
se poate de u.or de găsit. In 
cadrată în seria instituțiilor 
sociale, școala d n tre ut a 
corespuns necesități'or cla 
sei dominante de atunci: bur 
gheziei- Și, cu toate lorjnci 
le, demult demascate ca mm 
c nl(ase, ca .jștiință pentru ști 
ință” sau ,,a>tă pură”, învață 
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Sute de cetățeni muncitori, plugari și 
funcționari, au asistat Duminecă la

Inaugurarea centrului experimental 
de sbor fard motor dela Sântâmârîa-de-riatrâ 
Solemnitatea a luat sfârșit printr’un reușit meetig aviatic

In Republica noastră Populară clasa muncitoare in frunte cu Partidul ei ce ctcntgatdă 
se sirâduește prin toate mijloacele să întărească aviația țării și să pregătească noui cadre de 
pilofi scoși din rândurile muncitorilor și țărănimii rrancitoare. Au fost înființate, astfel, până in 
prezent, 14 centre de sbor fără motor și 3 centre de sbor cu motor printre care și centrul de sbor 
fără motor dela Sâniămaria de Piatră, a cărui inaugurare a avut loc Dumineca trecută.

Pb vârful dealului dela capălul sa
tului Sântamaria de Piatră, acolo un 
de ființei ă de foarte scurt timp cen 
trul «ie experimentare a borului tă
rii ofolor — s’au strâns D|fcninică 
veniBd cu camioane și pe jos sute 
de cetățeni din comunele învecipate 
delegații de muncitori evidențiați îrt 
câmpul munci din fabii i, u tre -i 
minele din județ, pentru a lua parte 
la in augurarea acestui centru de zbor 
fără motor, al 2-lea ce la 
naștere în județul Hunedoara, cât și 
la meetingul'avialic ce s’a desfășurat 
după solemnitatea inaugurării,

La ora 10 în pre-iența tov. Duduia 
Andrei, secretarul Județcnei P. M. R. 
Htjnsdoara-Deva, Drăgoi Anlon, pre 
ședințele Consiliului Sindical Jude
țean Hunedoara-Deva, Origoraș C-tin

mântui din trecut cta aservit 
intereselor exploatatorilor. 
Cu toate strădan ile lor pini ■ 
de ,i p, i i ,zie de a arăta o.il,» 
r.a ceva independent și rup 
de politica, suferind trans
formări numai în măsura de 
loltări [științei, prea puțini a i 
crezut acest lucru.

Școala însă, a devenit a 
cum un bun al masselor po 
pulare și, in aceeași măsură 
In 
în 
le 
zi 

care eu
trecut servea interese 

burgheziei, serve te astă 
numai interesele celor ce 

muncesc. Ea acum este în în
tregime (subordonată intere
selor populare.

Burghezia a pierdut deci o 
nouă poziție prin reforma în
vățământului inițiată de FM 
R., tineretul fiind cleacurn 
înainte orientat spre adevă
rata cultură bazată pe șt ință 
și realitate.

In momentul în care prin 
cipalele mijloac^ de prodtv ț 
ție au fost smulse din mina 
exploatatorilor, când plin ac 
țiunea colectărilor exploata 
rea la sate a fost îngrădită și 
în fine când burghezia a fo 
fost desființată ca putere po
litică, între clasele antago ii 
litică, între clasele antago’n s 
te, burghezia pe deoparte și

H. N. Doreanu

(ConHiuare io p*£- *V1)

■în corpul ziarului
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prefectul județului, PăcSțre Efttjen, 
directorul general al Aviației Ci
vile, Pătru Njstor, din partea Mijii 
sterului Comuni ațiilor, Prnait Chî- 
rilă, inspector general la Ministerul 
Minelor și Petrolului și consider Ia 
A.F.A.R Jianu Marin, directorul na 
vigației aeriene, Canacliiu V., sub 
director administrativ D. A. C. și ■« 
altor personalități civile și n7 ita.e 
a reprezentanților organizațiilor de 
massă și a unui numeros public; 
a început solemnitatea inaugurări cer» 
Irului experimental de zbor fără mo| 
tor din Sânta Maria de Piatră. ;

Solemnitatea a fost deschisă de că 
tre tov. Tudor Alexandru, coman 
danful taberei după care iau cuvân 
tul tov. I. Barbara, primarul satului 
Sântămăria de Piatră tov. Pleșa E-
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(Edificiul Judoțonei P. M. H ) 
TELEFON Pxl*. 4 1

Muncind cu elan în cadrul întrecerilor socia
liste, înlăturând haosNi lăsat da capitaliști

Muncitorii si tehnicienii
>

din Cugir luptă pentruuzinelor metalurgice
a face din întreprinderea lor o mândrie a 

industriei prelucrătoare românești
To

rc ai
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.Tovarăși, luntcm In Ir trzccre cu cele'a’lc întreprinde t dinj dețt 
varâți, rodiii d producția ne aiigurâm o vi*ță mai benă1" s»u „oca ățe 
liant astăzi pentru cljligarta întrecerii" — ața glăsucso lozincile din oricâte 
secție a uzinelor metalurgice din 'ujțir. Aceste loziic*, sur,: traduse in viața de 
către muncitori lu fiecare secție, se poate remarca rit-nul vi, al mon n Fieuare 
muncitor, aplecat pesle mașina respectivă, se Irădoește ta p educă mal ruult »i 
mal bine. Deasupra multor mașini, sunt tăblițe pe care stă icris „Nu mă țin, ți 
de vorbă, sunt in întrecere".

In perioada de înlrcccie dintre 1 
Mai și 2J August, .mun.ilo ii uzine 
lor din Cujir, au reușit să rea a ‘czs 
cea mai mare ridl.are a p.oduclivitl 
ții muncii, întrecând toate întreprin
derile din județ în acest sens. In cea 
de a doua perioadă, care se des 
Ușoară între 23 Atigast 7 Noem 
brie, muncito ii ti au’ unt drept țel 
câștigarea diajeiului întrece ilor »o 
cia’istc pe județ.

1

|kin însușire? temeinică 
a tahnicei de mur.că nor
mele sunt depășite din 
ce în ce mai mult

Insușindu-si tot mai mult techni- a 
muncii, valorilcând ți fracfu ite de 
minut, t ov Muică Traian, a cu i or de 
precizie, depășește norma cu CD Ia 
sulă; tov. Crispa loan, dela sculărie, 
cu 62 la sută; Comăr.escu loan Ișleft* 

I 
I

mii, în numele minier lor din Mtfn,' 
ții Apuseni și Slanciu Valufu Jh 
partea organizației U. T. M. CălanJ

Salutul Ctnsiliulul Sindi 
sal Județean Hunedoara- 
Deva

Diu partea Consiliului Sindf aj u 
detean Hunedoara-Eeva, ia cuvântul 
Iov. Drăgoi Anton, președintele Con 
sili ului, cate după cr aduce -alilfA 
clasei muncitoare sindica]i ată din J 1' 
dețeana Hunedoa.a-L’cva arată că J» 
torită deosebitei griji pe care o 
poartă guvernul ți Par idul muncito 
resc Român t nere:u'.ut i;o | u, rât ții 
'întregei clase muncitoare, s’a putut 
________________ ___ M Mdi ci!

(Coutfeiuars ta țr-aj. fi! a) 
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tor dt precizie, Lupuț Nitolai-, Mi 
rilă b an, Pa- e a Miliai, lăcătuși de. 
preiizic, au ic-dus tiiuț.ul >’e ■-•cuie 
la diferite opera ii la micrometre, de 
la II ore la 8 orc și 30 minute. 
La secta tia.amcnlc termice, tov. 
Pocnesiu loan lu.-.ează la patru cup 
loaic- dioda ă ajută id și la impa.he 
tarea p'eseîor per.ru cimentare iar 
tov. Ponta Oh- orghe lucrează ase 
menea la pat u cuptoare in'.oc -JL 
unul.

D spre depășiri de norme, redu 
ceri de .imp de xecuție, am avea 
multe de ser s. Pentru a i|u t a i la
nul cu care marea pa te a muncitori 
lor n’a încadrat în întreceri e destui 
să arătăm că normele pe întreaga 
uzină au fost majo.-a e de'a 10 Ia 
sută la 400 la sută. 1

Inovațiile, o preocupare 
permanentă a muncita 
rior și tehnicienilor

La uzinele metalurgice din Cu 
gir, în uilimul timp inovațiile au luat 
o amploare deosebiți. La secția, ir» 
slrumente de precizie, a fost rea 
lizal un disț ozi iv cu ajutorul .ar«ia 
reluarea ruicrometrelor se face cu 
mare p-ecizie, leduc.îndu se și impui

1. BVNIA
(Continua e în pag. III a)

Construind un dispozitiv pentru tăerea 
dinților la rotițele de brichetă

Muncitorul Czibula losif 
delc A. C. P.~ etroșeni a mărit 

producția cu 400°oproducția

I

Muncitorul Czibula losif,
dela secția de sculărie a A. 

C P,-ului, a adus o importau 
tă inovație în câmpul muncii.

înainte, roțile dințate pen 
tru brichetele lămpilor de ' 
mină se lucrau cu mâna, tăie 
rea dinților necesitând Cea 4 
minute. Operația însă nu se 
putea executa decât de lu râ 
ton specializați țn această 
direcție.

Muncitorul Czibula losif a 
reușit să execute wn dispozi

INDIVIDUALE LU AR LEI 10o
Co'«l«« (per.t u „t.c teri, țârsni și inte eetuali)

LUNAR LL1 tu
tkza oșt [c .16 In nuir.r.c unf. cp Inr. C,.- FI 1 ,v ții -ăi > ■

N. M. Svernîc
Președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al

R. S. S. mulțumește 
prof. C. I. Parohon 
pentru telegrama tri
misă cu prilejul morții 
lui A. A. ‘aanov

I
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EUCUREȘTI 8 (A3c-ipret 
Prcf, Dr. C 1 Po.r<r 
PrE>?d nf-le Pi zidi. .._i 
M-ii> A ujn.'n N țicr.aie - 
primii li niilGftrr a fele2~a- 
mă de reșuvns ia ccrda- 
ler.fele ex^rmate cu pu- 
lejji m .-',11 Li A A • ov

Pfe.-ec .‘it.. ui Lrz.j.uiw. 
Murii Adun;.ti Laiîorcie a 
ReoublEii Pr’- '-re R-fnâ- 
ne, A -ctLn j;;anui C 
Par hon

Excelența,
D.n I narea Presei. 

Preziaruiui Sov. Suprem 
al URSS. N. M Svein-r 
am onoare a vă exp irr ~ 
r cunoștirâc pentru on- 
dolean|ele exprim te cu 
ocazia mor-țd lui Andrei 
Alpxsnarovici Jd.încv

Primiți vă rog exceierv.ă 
asigurarea înaltei mele 
considerați :ni.

Msârcinafuî cu Afaceri 
porar al i RSS. in România

SLITCV

tiv automat, cu ajutorul că 
rtt:a dinții se taie uniform și 
in timp de numai t minut.

Astfe prtn această inova 
ție producția de rotițe 
j>entru brichete va crește cu 
4ooo„. As gmându se posrbi 
litatea de a se putea înlocui 
rotițele uzate de’a lăntp le de 
muia, s’a adus în același 
timp un aport important in 
bunul mers al muncii.

6. P«pts«u roteap »<>L

per.ru


2 ZORI V?

^rcnîcti «Iravnutsno

copiii
Tpv. J dauov, nu a tort numai 

unu) din prind a’.ii conducători ri 
Partidului bolșcăc ți aj Statului so
vietic, nu a fost numai un luptător 
aprig pe frontul ideolo ic anii inipe 
riali I pentru apărarea pi ii și a 
liberIa|ii popoarelor, dar ți imul di i 
tre cei mai strii’u.i i renre'C.danii 
ai cu turii sochlidc sovicti.-e.
(ia teoretician marxist de frunte ți( a 
unu1 din propagandiști1 cei ma. ia 
tentați ai mărețelor i lei a'c lui Le 
«in și S a i i el a acordat o deosebită1 
atenție li, st lunilor ideologice intr'o 
serie de lapoarte strălucite asupra 
probt< dor de literatură artă și fi 
lozofie, aducând un aport de mare 
preț la lezaurtil cut urii mondiale. Ia 
lă de ce ani gătit de cuviință să i 
evo ă n amintirea î.i ro’oa ee acestei 
pagini Închinata problemelor culturii 
și artei.

A. A. J lanov, s’a născut In ziua 
de 26 (14) Februarie 18)6 tn orașul 
Mariupo'. di î familia unui inspector 
școlar. Iii 1912, ad:că In Vârstă de 
numai 16 ani, intră în mișcarea re
voluționară, iar în 19(5 în Partidul 
bolșevic, devenind tn scurtă vreme ac 
livid de Partid.

Este ridi at rând pe rând în di
ferite demni ăi de pârlii și de stat 
și participă actir la toate eveni 
menitele care au pregătit marca re
volute >o ialîstă ți făurirea, apoi a- 
plrarea 61a u’ui sovietic. Pentru muu 
ca depusa pe frontul Len ngradului 
i sil conferă mai întâi l gradul de. 

genera' lorotenent, apoi gradul de 
genera! ojond.

In tot timpul când activi,a'.ea pași 
nica dc construcție a Partidului și 
a Statului sovietic îi dădâu răga
zul uece.-a , problemele munc i ideolo 
gice au ocupat un loc de frunte în 
preocupările tova.ășului J lanov. In 
discursul =3u la primul cong es ’unio 
nai al săritorilor so.ielici (17 Au
gust 19)4). traîâid cele mai intpor 
ta.rie sarcini ale |i;eratudi so/iețl 
ce, el a piu față în față cele două 
curent* pir are: a1 a 1 i pcn'ru ară 
și al arte; cu tendință, așa după cum 
In lucrarea sa de mai târziu „De

spic situat a internaționa'ă’’ avea să 
defineas ă cele două Inii prl io pale 
în politi a intemaționa a: lagărul im
periali t și an ilemocratic de o pai te 
și laga u' antijmperh ist și democra 
tic de alta parte.

„Litcra'u a noastră'sovietică nu ce 
teme de învinuirea de tendențioză 
tale. Da 1 (era u a sovietică esțe ț n 
dențioa deoarece în epoca lupte; 
dc clasa uu exista și nu poate Vxi - 
ta fife alură ca e să nu fie do clasă, 

care să nu fie tendențioasă, adică o 
pteratuiă apofti ă Da, li eratura noa 
slră -o- ic i ă es[e t 'ndențioasă șl

MIHAIL 
KOGÂLNICEANU

(1317—1891;

“De numele acestui mare băr
bat de stat se leagă mult din re
formele cari au avut loc în Țara 
Românească pe la jumătatea se
colului al 19-lea.

IisufiCțitor al m'șcării revolu
ționare din Moldova din 1848 
el e6te unui din făuritorii unirii 
Principatelor, ai reformelor In 
favoarea țărănimii, ai desrobirii 
țiganilor, ai independenței Ro 
mâniei.

Intelectual progresist în accep
țiunea cuvântului, el are idei 
foarte înain ate asupra culturii 
românești pe care o vrea desro- 
bită de slugarnica copiere a cul
turilor sttălne El cere o litera
tură o carte care să se inspire 
din Istoria poparu’ui, din viața 
;i lupta acestuia, 

noi nc mândrim iu teiidețnțio itatca 
ei, pentru că tendința noastră ccțnstă 
în a elibeia oamenii mumii, întn-a 1 

ga omenire, de sub jugul robiei 
iap lalistc”, - spunea tov. J lanor. 

Aceasta nu înseamnă că literatura 
sovietică clădită pe uu puternic tur. 
dament matei iaurt și pe realinmil 
socia’ist, ar excmde oiice romantism 
cum îi plarv burgheziei s’o spună 
în gu a ma,e. Ea repudiază roman 

lismul de tip vechi, romantismul 
care zugrăvea o viață ireală, o lume 
a utopici, dar îi substi.ue un romani 
lism de tip nou, romantismul revo
luționa'', con târ.d ,11 Lnbibiaiea celei 

mai aspre și iii munci practice cu e1 
roi,mul cel mai măreț și cu perspee 
live grandioase.

In legătură cu rolul scriitorul ii, 
tov. JJauov, a arătat că el Ieste dator 
să se călăuzească dc metoda realis 
inului sociali t, studiind în mod con' 
șliincios țl a'ent r a;l(at a f străduit 
du-se a pătrunde cât mai profund 
esența procesului i'esvollăiii noastre 
pentru a edu a poporul și a-1 inar 
ma din punct de vedere ideologici 
(Raportu’ asupra revistelor ,,Zve da’’, 
și „Leningrad’’)

întreaga c oliortă, a scrii ori or, refl 
zorilor de teatru și de cinema bur- 
ge â caută să a ba ă atenția pățurjlor 
progresiste ale societății dela pro
blemele acute ale luptei politice 
și sociale ți s’o îndrepte spre fiteratu 
ra și arta trivială, lip i|ă de ideolo 
gie, plină de gangsteri, de fete de 
varieteu, de preamărire a adulterului 
și aventurilor. „In li.eratura sovieti
că-a spus J lanov- nu poate fi loc; 
pentru opere co upă oare, găunoase, 
lipsite de ideologie, triviale.’’

Aceeași concepție nouă șe despri i 
de din expunerea tovarășului J lanov, 
în ce privește filozofia, în legătură 
cu lucrarea „Istoria filozofiei occi
dentale” dc G, F. Alexandrov, în 
care se spune: „Istoria știlniiici a 
filozofieș este istori i zămisli li, a- 
pariției ți evoluț ei concepi.» ma, 
terialiste științifice desp c lume ți 
a legițor acesteia’’.

Rapoartele lui A. A. J lanov sunt 
astăzi cărți de căpătâi și îndreptar 
permanent pentru toți scriitorii, ar
tiștii și ziariștii progresiști din lu
mea întreagă.

Pentru munca sa strălucită, patrio 
tîcă și ideologică tovarășul J lanov 
a fost decorat cu ordinul Lenin,(cuos 
dinul Drapelul Roșu, cu ordinfil S|;( q 
rov și cu ordinul Culuzov.

Ros de o boală grea și necruțâ 
toare, a murit în ziua de 31 August 
1948, regretat de toți oameni, rnțun.ii, 
apărători ai păcii, libertății ți po 
greșului. I

Vasile Bretan

----- — ............... ............................................... ...................— -----------------1
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SERBARE. — O frumoa 

să și reușita sei'bare artisti 
că, a dat ansamblul artistic 
al Sindicatului miner din 
Crișcior în sala casino-iiui I. 
M- S- Hunedoara,

Cu această ocazie s’a repte 
zentat comedia într'un act 
,,Logodnă de pomină;”; po 
gramul fiind complectat cu 
diferite coruri, dansuri popa 
lare românești și rusești, pre 
cum și diferite bucăți execu 
tate de orchestra sindicat e 
lui.

*
FESTIVAL. — In sala a 

teneului ,,Gh- Gheorghiu - 
Dej” dm colonia misiei t o -

Drla Mana Revoluție din Octom
brie 1917 a | i poarelor din Rusia, 
burghezo mo ieiimea română a cău 
tai ca i ridice uu i I între cd ■ doua 

I popoare vecine. De acerta cu atât inai, 
binevenită a iost ju îeit-a în scrtnă—■' 
cu remarcabil uces, de către an-

■ samblul dramatic al Consiliului Sili 
dical J idețean, a i iesci lui Maximi

, Gorki, „Copiii soarelui”, care înt.’o 
anumită măsurii a dat posibilitatea 
<1 ■ a cu oa.le toate bogițile sufle 

j Iești, frământai J-, scul.imnul, iJei'o 
: mărețe ale popo u ui ius, lupta pen 

tru nou, împo.riva e einentelor vechi 
în care jn două tabere opuse — s’a 
angrenat toa ă : oriețațea rusă dinain 
le dc Revoluție.

Pe scenă s’a c eal astfel o atmos
fera lipi iu ea că incăr ata de desl- 
lu/ii, de Lag.di. dar și de i'id i crea- 
loaie care ța știe c lum.iltos din mij
locul soc e ă‘ii țaiite în descompu 
nerv, ca elemente ale unc* luni inoui. 
Per o.iag ițe care se pe iudă în pi.'să 

' su it vi, ridi a e la supra ața voci-tă- 
, ții pare-se intr’o epocă când o lume 
. apune și al a se naște. i

Nu aflăm însă când se p.lrece ac
țiunea .Dar tn piesă alături de sn- 

l vântul Protasov, descendent al unei 
respectabile familii, om animat de 

’ idea sublimă de a descoperi taina vie 
! ții dar rupt de realități și de popor, 
I vedem pe Na'ar Avd e viei și li.il 
1 său, cămătari și fabricanți, ca re

prezentanți ai burgheziei.
Nu vedem însă In afară de aceste 

două clase care sunt clar conturate 
pe reprezentanții proletariatului con 
știent, sau în g cneral a prolelaria 
tutui, căci Egor lăcătușul bețiv sjf 
servitorul Roman prea puțin pot fi 

. considerați ca atare.
Piesa marchează deci doar ui ■ 

punct prin care Oorki a trecut fin deș 
voltarea sa srpe realismul socia
list. In ea se poate descoperi încre 
derca robu.tă în vti.orul om.midii, 
lupta pentru idealuri înalte, caracte i 
riști-ă pe.itru ac‘astă Școală literară 
și care în mod plastic este ex- 1 
primată de Protasov prin ti aia:

■ „Văd cum via’a c e.șle și se des- . 
ț voltă, cum cedând în fa,a căutărilor

stăruitoare ale gândirii mei? ifi de -
, vălue îna'ntea mea tainele adânci și 

minunate, văd că sunt stăpân peste 
| multe lucruri, știu că onțil va fi stă 
1 pân peste toate. Tot ce creșțe de- 

vi ne mai complex, oamenii își spo 
rose pretențiunile față de viață și 

| față de ei înșiși,.., o biată bucata 
amorfă de albumină ce s’a născut 
sub raze/e soarelui s’a înmulțit șl 
s’a transforma' în vultur, lei și oa
meni; va veni ti mpul când din noi 
oameni, din toți oamenii se va 
naște un singur o rganism măreț și

rească Gurabarza a avut loc 
un frumos festival dat de un 
grup de copd-

In cuprinsul bogatului p o 

lare românești, maghiare 
și so/ietic.

ci tasta

«
în fiecare zi L
„Zori Roi” |

GbccmI rât»».
ȘTAMPILE 

arniomo ; omenirea! Omeni ea dra 
gii mei! Alunei toate celulei ei 
voi avea un trecut pin de marii 
cuc* r'ri ale gândii , munca ucu, ra' 
Prezentul e o muncă liberă și co 
lectică care-ți face plăcere iar vii 
torul — îl simt îl văd, —le minunat 
de frumo... Omenirea crește și se a- 
piop e. de maluri'ate. lată viața, iațâ 
rostul ei... Noi copii ai soarelui i 
voiul luminos al vieții, născuți de 
soare vom învinge frica sinlrtră 
de moarte”.

Proprie aceleiași șco.i e jrtt/.zn 
tarea luptei pe care Liza o duce pen 
tru a lega de popor elemente înain 
tate ca Proia iov și Vagliin, cu tot 
disprețul pe care acesta din urmă c 
reprezentant al clasei do rimau te ii 
are față de popo ul care nu-i înțele 
ge o pera-i ermetică.

înscenarea acestei piese care pune 
la încercare chiar și forțele artistice 
ale unui ansamblu de profesioniști 
de către ansamblul dramatic al Ct J 
este un eveniment îmbucurător cu 
atât mai mult cu 1
cât a scos la i veală o serie do încon 
testabi|e talențe ca țov. Coroianu 
Vera, care cu o naturaleță ce poate 
fi i midială și de un profesionist, a

Cei 82 de ani care s’au împlinii {iii 
zjua dc 8 Sepleinbrie dela nașterea 
ma e!ui poet Gheorghe Coșbuc, dau 
ora ra nu numai unor îelalări asupra 
vieții și operei sale di șl a șir iți. eccnt 
siderări a „poetului țarai l i .”cae e a 
pre rentat în trecut sub un aspecț ' 
prea puțin reprezentativ.

Nă? ul ți crescut la sat (Corn 
Hordou), cunoaște profund viața sa
telor din Ardeal. Cunoaște această 
viață și o cânta fie în „Tribuna” 
lui Slavici, fie în „Convorbiri litera 
re” a lui Maiorescu sau în revista n 
temeiată de el, „Semănătorul”, prin 
poefile hu care sunt primit cu un 
entu fiasm de nedescris de către pub 
licul cititor.

Poeziile lui aduc parfumul vieții; 
dela țară, reușesc să ne prezinte a.- 
jiecte destul de reprezentative ale 
vieții sa ului.chiar dacă nu în(propot; 
țiile epopeice în care el, inițfai voia 
să facă acest Iu.ru, cu toate,că unele 
ba'ade (Nunta Zamf rei ș. a.) au iu 
trucâtva caracter de epojice.

El schițeaJă totodată fi.ozofia dm 
plicisLa a țăranului nostru, imbiba 
tă de agnosticism dar sănătoasă prin 
considerarea vieții ca o datorie, ca ,o 
luptă. |

Viața salului la Coșbuc — ca re
zultat al stud erii rea i ații —c ,pro 
zenta ă în poezii p i :e de sănătate 

In magazinelor
de mezeluri I

Fabrica naționalizată

I. A. R. T. DEVA 
aduce la cunoștința doritorilor că livrează 
ori ce cantitate MEZELURI de felur 
diferite $i calitate superioară la prețuri oficiale

ENQROSIȘTILOR $1 DETAILIȘT1LORI

interpretat rolul Elenei producând 
un joc foarte inteligent. La fel|«u lort 
remarcate rolurile Vagliin, Protasov, 
și Cepurnoi, Interpretate cu acelaș 
talent de iovii: Dinu, lonescu și Șir 
ban.

In rolul Lizei,, de^i tov. Barbi.-ru 
a fort de muhe ori prea p» cti 4 ia 
punclul culminant al piesei a pro 
du, un j o sguduilor, demn n om nț, 
lui dramatic.

Cu breasla ocazie trebue aă meu 
țiomun că efectele dramatice au fost 
mu't reduse din cau .a câtorva ele 
uie.ite neserioase, poate ch ar rau 
' itoare din public care »■.- turnau 
r.i'disciplinal.

Rugăm publicul ca. peniru a a
prima icspectul cuvenit iaț& de 

munca desinteresată țl lăudabilă > 
acești prieteni ai artei, să ampicci 
ce repetarea greșelilor sesizate, iar 
e rganiza o. ij spe .tac 1 lor ri ia mă 
șurile necesare peniru ca acei cari 
n’au atitudine potrivită in Ampul 
spectacolului să fie indepartafi dte 
sală.

Ur&m ansamblului CSJ mult succes 
Li mun-a de luminare a poporalii.

EUGEN OENAD

Comemorări

COȘBUC>
morală și, cu toax că in general 
unele aspecte sunt ideali ate ‘ 
uneori |>ul.mlce boa , ea liste. fa ace 
ste momente el at nge culmea arfei 
sale (Noapte de vară, Vara ;.a)

Ca bun cunoscător al țărănimii 
— așacu n tn nenumărate rând i 
s’a afirmai ca un bun prthotog 
prin poe ja socială (Noi vrem pă
mânt) desvă'.u. do.'n a ar itoare a 
plugarului de a fi stă[ ân pe pamân 
tul pe care-l munceș'e, având par’ci 
o vî iu x a viitorul i a even mente 
lor din K07.

Prin această poe je Coșbuc trece 
In litera u a ncastră ca un ră Yrățit 
Împotriva moșierimii la fel cum in 

literatura universală se si.aea f ală 
turi de marii revoluționari.

Cu toa e acestea, principate hd • 
această direcție nu sunt pe depMn 
cristali a e, dovedind acest lucru piia 
concepția sa individuali-tl asupra i- 
storiei (Legendă) și apoi prin re
nunțarea la luptă și căutarea unui 
sprijin în divinitate pe care el .în
suși o nega de multe ori.

In istoria noastră li.c ară — pen 
tru care a creat opere de o in^ontes 
labilă valoare artistică — Gh. Coș 
bu: ocupă un loc de frunte prin ta
lentul său poetic.

Iu.ru


EURt NOI

VIATA DE PARTID
In prezența delegatului Județenei P. M. R, 
și a biroului ord, P. M. R. Crișcior

Activul de bază din org. PMR Crișcior
si-a analizat munca și lipsurile în perioada I Hlai-23 Aug.

muncă pe perioada următoare 23 Aug-7Noemb,

zh a dus la contba erca mentalității

Muncitorii și tehnicienii Uzinelor 
metalurgice din Cugir luptă pentru a face 

din întreprinderea lor o mândrie a 
industJei prelucrătoare românești

Prelucrarea planului de
I* • <|i' 3 Sjpl. a c„ In

pre jimțz tc. O. Săbau, membru în 
biioiri Jtvfc-viei P. M. R. IItine- 
(loara p«.va a mu loc rediu (a de Iu 

• eru a ari' ulii de Im a din organi 
'-ația p M. R. Crișcior. j

Dupjl «t.mu ntul poliiic făcut de 
Iov ‘ A ,b din b.r ui organizației 
Criștior au urmai lajroarte'e sedre 

lanlot o-gani -,ațiilor de bază. A 
eeslia au arătat contribuția membri 
lor de Pa-rid in prelu.rarea țn-obl- 
inelor <enliale în rândurile tuturor 
inun ilorfor ți sătenilor. Sarcinile 
ce stau *n fața P. M. R. aufost|nir 
talc de îwdrunia.ori până în c.lc maț 
depărtare sate ți câțune, ziceșția a- 
ducând iuc real aport acțiunilor i.itro 
prinse.. (

Su cc«e|e obținut' în întrecerile so 
cialiste J< muncitorii exploatărilor 
iuriferc lin .Munții Apuseni constl - 
iue deas< nr-uea un re uitat politic 
al mutic i de îndrumare, muncitorii 
înțeleg ud i n u icească ci uneiațp 
loi :na -rare.

Pre'i' ca celor două re ciut i, 
iu șed ntcle organi ațiitor dc ba

Inaugurarea centrului experimental de 
sbor fără motor dela Sântămăria de Piatră

(Urmare din pag. I a)
. .< I centrii de -ibor țârii 

ruoiqr ii.ne dă posibili alia ridicăifi 
ți alt4 ii elementelor tinere ți
ca^afiSta t. folosul întregului popor

datorită reformelor șl 
«useririior clasei mun 
tibare au putut lua fi 
iajâ școlile de aviație 
2Se pnpAru ui

<8u aclamaț i ți aplau e nesfârșite 
a fot! p’irr Iov. Duclua Andrei, sq 
creițuu ciețo.ei P. M. R. Hunedoa 
uCțc.. care luând cuvântul în nu 
mele ( .irilcm ui J ude.ean al P. M. 
R. a sa'uai preieuța delegațiilor din, 
Captla'ă după care fac.' o ana i ă 
conqraraliva a situației pOiifl ce cil 
țările «arsiiali a te, ți țările denio- 
craiioe iltbera e de Armata Roșie, 
acceoluiiid în spec'al asupra situației 
din la:- zoastră după 23 August 1041 
când P. C. R .și apoi P. <M.R, a 
a luat mâna conducerea poporului 
ducându 1 pe drumul glorios ți jiliq 
de victorii până în pre lent, înfăp- 
luind o erie de ic'orme și cuceriri, 
care au permis ți înființarea acestor 
școli de aviație a poporului, terini 
nând țtrni ura tineri or eletifspor lai 
muncă, adgurăndu-i de lot sprijinul 
ți pe ivik.r di î partea org, juiețenei 

M. R. Hunedoara Deva.

•ff centrele de sbor fără 
motor lecțiile"se vor pre 
da în mod științific

In cuvântarea <a tov. d rector gene 
,al ai aviație; c ivite, Eugen Pădure, 
a acoeniuat că in aceste centre de 
sbor, vacVik se vor predaîn mod 
șlințilL. cau;ânuu-se, introducerea 
galioanelor in viața economică a ță 
rii ca.e vor fi uninijloc prețicSț 
de ecjo.rom.'ic a transporturilor, în 
ceea ce privește chel u.'lile de com[ 
bustibil ți construcție.

Acole realizări — a spus d-sal—I 
nu ar fi foet posibile daci nu aurit 
avut ajutorul prețios al ntarei noa 
stre vecine dela Răsărit U. R. S. S. 
car* ne-a epbeipt de sub jugul fas 
ast dândii-ne apoi ajutor în timpurile! 

rcelc mai grele, iar la întocmirea prd 
giatteor dc zbor nc-a trimis teclifii 

inie burghe e ți adoptarea unei noui 
atitudini, proprie deavoLări și ii 
dicări; iiive'ului pol. Ic ți cultural 
al muncitorimii. Membrii: de Partid 
iși însoțesc din ce în oe mai (mult 
arma criticii și autocilrlirițj.

I)in  rapoartele pre rentate au ie 
viții ți o serie de lipsuri in .inimca 
organe ații'or de bază. Astfel, lițwa 
unui nivel politic ridfcat al mein| 
brilor dc Partid este principal a partu 
negativă a munc i lor. C h ar niiirl s? 
cic.an dcla org. dc ba 3 au dovedit 
aceasta prin felul sec ar de a-și duce 
menea nivelul scă lut al rapoartelor 
4ă dela Țebea, care a negat existența 
unui birou al oigani tației). dease 
menea nfVelul sco ut al lapoartelir 
prezenta e, denotă o sllbiciu e a aie 
stora, căci de,i au avut reali ări îni 
portante, nu au reușit să oglindească 
activi alea lor î i s;,i i, cri J c ți auto
critic.

Lipsa vigilenței este încă o slă' i 
ciuire a muncii organi ați lor de ba 
ria. Numai cu o vigilență adormită 
a unor membri de partid s'au putut s|is 

cieni verificați. Cu p4 lejul ilii de 
23 August ca o atenție deosebim 
dată țârii noastre cât ți aviațief (J 
R. S. S. a donat aviației civile rq 
mâne două avioane.

Cuvântarea tov. Const 
Grigoraș, Prefectul 
județului

Ultimul ia cuvântul tov. Grigo- 
goraș C-tin prefectul iudețu)ii, care 
după ce t ansmite salut J personal 
al d-lui dr. Petru Groi t preșe
dintele Consiliului de Miniștri și al 
populației județului tțunedoara în 
cuvinte simple însă pli.ie de conținut, 
îndeamnă tinerii elevi de a cuceri |câtl 
mai curând tain-le vaduhupri prin 
însușirea temeinica a lecțiilor țf de 
a păși mereu înainte pe drumul tra 
sal de P. M. ;R. care caută zi de zi^ 
să ducă clasa munciloare spre un 
trai și o viață mai bună, * «
spre noua orânduire pe care ta a [noa' 
slră o va căpăta.

Toți vorbitorii și au luat angaja
mentul de a sprijini acest centru de 
rbor fără motor știind că toațe ace
stea sunt pentru propășirea bunu'pî 
mers al școlii în folosul întreguluiț 
popor.

Din partea centrului experimental 
de zbor fără motor din Sântămăria» 
de Pialră, mulțumeșle vorbitorilor ’ 
tov. Tudor Alexandru, comandantul' 
taberi. Au uimat apoi demonstrațiile 
de Zbor cu planoare care au fost un 
mărite de sutele de cetățeni eu pri 
virile încordate. La înălțimile la cari 
deabia se puteau vedea, phnoareleț 
se declanșau ți pi|oții lor șe anga
jau în diferite loopiiguri și spfrale, 
oferind un spectacol frumos și emoi 
ționanl apreciat de marea mas 1 de. 
spictalori, I

Dup ădcmonstrațiile de zbor, muu 
cilori evidențiați în câmpul mun 

cii au fost plimbați cu avionul (drept 
recompensă pentru munca și eforturi. 
Ie lor depusep entru ridicarea producț 
țției în folosul întregului popor, ' 
fiind inivtală apoi toațe asfsțeuța ia 
ridicarea pavi.ioanelor dela tabără. I 

Solemnitatea inaugurări centrului 
experimental de zbor fără motor dela 
Sântămăria de Piatră a luat sfârși) 
printr’o ho. ă mare în care s’au l.în 
frății piloții ele ii ți munci orj . |

M Mjhail j 

trage dela in.'cn arierea fă ută cu o- 
ca'ia naționaliza ii, cană lăți in ' 
porlanle de mater a e ți imelțe dc. 
primă nc-e.ilale, deicoperile in ul
timul timp la alo icrele me a lice.

Activ ul dc ba p, pnn secretarii săi 
ți a luat angajamentul de a liliicț: 
neîntârziat iu lipsurile.

După anali a muncii făcu a de tov. 
Maja*ei, secretarul org. P. M. R. 
Crlșcior, Iov. Sibiu, trece la pre 
lucrarea planului de miuuă je In
tervalul 23 August 7 Noeinbrie.

Inlăriiea sectorului sociali A țrebue 
să Le în primul rând o ițalorie diț 
cinste a membrilor dc Pârtii și q 
și fermele de Stat, create în folosul 
dalor e a tutu or muncitorilor. 
Cooperativele, Ma;a inele de Stat 
celor mulți, trebue să aibă întreg 
sprijinul nuin.ilorimiî, aceasta con, 
stituind o sarcină pentru membrii 
Partidului

Armata noastră, a popoiului, prie 
tenia cu țările vecine, iubitoare de 
pa.e și liber.ate, trebuesc în‘treținuțe 
și adâncite în masse, aceasta fiind 
o garanție a p rosperității noastre, t

Organizații e de niassă trebuesc 
deasemeni sj rijir.i c șl întărf.te. A- 
ceslea la rândul lor trebue să s|>ri 
jiue acțiunile' ParliiulJi.

Ridicarea nivelului, polii c și cui 
tural, însușirea cunoștințelor ideolo 
gice să fie o sarcină pentru toți ca 
menii de Pardd. Ridi.area de nou. 
cadre trebue să fie urmărită c i toațe 
atenția de org. de ba ă și1 2 3 4 5 6 7 8 de Par 
tid. Ci itul individual esțe un mi,|oc 
pentru adâncirea cunoștințelor ideolo 
gice ale membrilor.

1) Geosg!u agr. |coa<! elemen
tari cu circ, fco'ari: Geoaglu, 
Qeoagiu-Bâl, Aurel Vlalcu, Băcl- 
hțl, Homorod-Sueeni, Homorod- 
Joieni, Curpenl, Mermezeu-Deal, 
Mermezeu-Vale, Baze}, Almajul 
Mare, Ba'șa și poiana.

2) BAija, cu circ, țcilară: 
Bălfa, Trestia, Peștera, Stoeneasa, 
Cbiș:adaga, Baruene, Câinelui de 
jos șl Câinelui de sua.

3) lila, cu circ, școlară: lila, 
Bacea, Ourasada, Z m, Burjac, 
Câmpuri Snrduc, Câmpuri de sus, 
Bretea Mureșană și Ltșălc.

4) Gura barza, cu circ, școlară. 
Gurabarza, Crlșcior, București, 
Șeiuri, Curethiu, Stănlja de joi, 
Stănlji de sus, Zlrapți, Mlhăileui, 
Blăjenl, Poting ni.

5) Bucov®, cu circ, școlară: 
S,rm's-geiuza, Bucova, Biuțarul 
da sus și Bduț-rul de jos.

6) HAriăgani, cu circ, școlară: 
liărjăgsnl, Ormiudea.

7) PetnU Loaea, cu circ 
șiolară: Petrila Lotca.

8) Vul.an, cu circ, școlară:

Alianța dintre muncitori și țărănf. 
inea muncitoare trebue întărită JS 
Muncitorii să fie a]ia‘[i devotați aj 
țărănimii sărace în lupla lor pentru 
a scăpa de exploatarea chiaburim».

In încheere tov. Săbău a subliniat 
că ziua de 7 Nov. când sărbăloriml 
cea de a 31 aniversare a Revoluției 
din Octombrie trebue s’o întâmpinăm) 
cu noui și mărețe succese în muncă, 
succese care vor adu e bună starea 
pentru întreg poporul mu leilor.

Școli cu 7 clase (nou
(Urmare din nr. trecut.)

(Urmare din pag. ka)

de exciuțic. Iov. Tăna.e Petru, 
mai tru la secția șublere ți micro, 
mi tre, a introdus un nou sistem dc 
șlefuire plană a ș ublerelor, reducând 
timpul de execuție )a o piesă d.Ji 
8 ore la 2 ore și 10 minute Tov.1 
Su-an Nico'ae a conslinit un dispozl 
tiv cu ajutorul căruia fint tâiațe de 
odată canaturile la 3 burghie de fi
letat în loc de unul, mărind .astfel pro 
ducția cu 200 la sulă, în fiecare sec 
(ie nuniero.i mun 1 o 1 si ticlmfei. 1 
au adus diferite Inovații cart au dat 
un avânt puternic creșterii product! .1 
tații muncii.

Să se dea atenție cu
venită inovațiilor șl 
inovatorilor

Deși este cunoscut apo t il inovații 
for în creșterea produrției șl product! 
vități muncii, în aceste uzine tino 
valorii nu sunt silinula i prin pre 
miori. Acest lucru demobilizează spl 
ritul inventiv al muncitorilor, fapt pe 
care-l concretizează tov. Susan, care 
nefiind premiat a si dat .lucruj la 2 ii 
novațli importante. Desigur că tov. 
Susan ca și ceilalți inovatori, tre
buesc premiați, însă dacă până acum 
Iov. Susan nu a fost premiat, această 
nu înseamnă ca el să nu aducă si alte 
inovații, care să-i ușureze munca lui 
și a celorlalți tovarăși. Parii iul ți 
Sindicatul trebue să dea o importantă! 
deosebită inovatorilor,

Unele inovații nu sunt adoptate și 
|a alte mașini care execută aceeași c- 
jerații și care prevădite cu aceute 
dispozitive ar da un randament mult 
mai mare.

Comisia de producție cu
prinde munca din ce în 
cb mai bine

Dacă întrecerile in producție iau 
un avânt tot mai mare, aceasta (se dțț 
torește în bună măsură corn.sici de 
producție, care urmând directivele 
organiației de Partid ți fTndirat, a 
organizat subcomisii în toate sec - 
țiile ull.te]or. Corni,ia de producție 
a organi al în felul acesta mai bine 
întrecerile între sec,ii.e u â :ei, intre 
diferitele echipe cu caracter speci iq 
luându-se drept criterii orele norme 
realizate față de orele de muncă pre 
state, reducerea procentului de de 
șcuri «i rebuturi ți în special cafcla

Vulcan, J u-Petroșen’, Jiu Coroești
9) Șibit, cu circ. ș:olată: 

Șibot, Bă îinți și Caru-Blcăioti.
10) Hunedoara, școala ele

mentari magh ară.
11) Lupeal, școala ektnmtară 

maghiară.
12) Petroșani, școala elemen

tară magh ară.
13) Deva, școali elementară 

maghiară,
14) Petrlla, șciala elementară 

maghlaiă.
lmcrierlle p:ntu clasele V-VI1 

se vor face n mii in cuprinsul 
circumscripției ș:olare respective 
(iod ferent de școala pe care a 
frecventat-o anul trecut). Nu se 
va aproba s himbatea circum
scripției ș olare. de.ât In urmă
toarele cazuri:

— Din tipsa chsei a Vil-a.
— Din me t va materiale înte- 

m^zt : daca ehvui este sprijinit 
la ș-oaiă d o rudă, ssu a tă ptr> 
ioană af atâ î i cu. rlnsul circum
scripției școlare uude cere în
scrierea.

tea |,rodu->dor.
Pinlru a sr putea umițui < âl 

mai luzi- mersul producției în di 
feritele secții, pentru a se putea 
preveni ștrangulările de pzodu- ție, 
comisia a întocmit gralL* care ogtin 
dese mersul producției în f < are 
secție, precum și procentajul de re
buturi, deșeuri ți cons-uu dc materii 
prime. In fiecare săptămâni co
misia de producție ține ședințe unde 
e anați ală munca fiecărei reții, 
luându se totodată măsuri pentru n- 
dieptarea lipsurilor lvi^. !o ur.nl 
ace,lei reorganizări, deja 23 August 
produeția crește simțitor în fî care 
cri.

Comisia de pioducție, a meeput 
lucrări importante pentru întocmirea 
planului de producție pe întreaga u i 
na car< apoi a ii sujms p nlru apro 
baie Diiei-iici ți MlnfcIerului In;lu 
tr.ei.

Să se accelereze lucră 
rile pentru ridicarea 
plafonului la munca în 
ecord

Un lucru care trebue înlăturat 
cât mai curând, este faptul că la uri
nele dm Cugir, plafonul la numea tai 
acord n’a fost încă ridicat nici până 
acum. Desigur, pentru fixarea justă 
a timpilor de acord la aceste u ii.e 
unde produsele fabricau- trec pr.n 
sule de operații, este nevoe de o 
muncă destul de serioasă dar deja ri 
dicarea plafonului la munca m acord 
a trecut un timp d- '.ul de (lung, timp 
înc a re aceste lucra i ar ti ț trtu țfi țer 
minate. Biroul dc calculare a timpi 
lor de acord trebue si-și irit/ osifice 
lucrări c pentru ca muncriorti sa poa 
le intra în drepturile preva ute iie 
dcciria privi.oarc la ridicarea plato 
nulul 1 a munca in acord.

Ritmul viu in care si d> Jasoiră 
munca, interesul organi ați, > d* Par 
tid și Sindi at, pentru bunul mers al 
muncii, lupta |>entru IkhijLuea hao 
sului în producție lăsat de capi'a£,ti. 
alături de interesul și eniu Lrsmnt 
muncitorilor dc a produce mai mult 
și mai cau-a iv, a igură ace tor u j 
ne un loc de cinste în sectorul ,pdu- 
sLriei prelu-rătoare dțu (aia noastră, 
iar firma u-țnelor mrlajurgi e din 
Cugir devine o mândrie pentru mua 
citorii ți technijeini aces-.or ințrp 
prinderi.

1. BRSkNEA ‘

înființate)
— Din motiva de aănătate.
Elevii promovați în cliu 1H a 

a fostelor gimnazii unice (d. V I) 
■e vor încrle îa școala care func
ționează cu toate clasele, din dr- 
cumicrlpț a școlară cea mii apro
piată.

E evii clasei VII a dela fostul 
curs siipraprlmar, se pot înscrie 
îi data VII a a școjlelor ele
mentare (acolo unde aceste școli 
funcționează cu toate datele), 
dar numai pe bază unui examen 
de diferență.

Trtb te făcut maximum de e- 
fort pentru a gmeraliza învăță
mântul e'ementar de 7 ani în 
centrele urbane.

In acest scop, se vor recenza 
înscriere șl lupta, peatruca toț 
acești elevi să frecventeze ca
sele V—VII.

Trecerea elevilor dela clasa IV-a 
la clasa V a, se va face fără 
examen, prin promovare.

Se fixează de fiecare clasă un 
ntmă de 25 până la 40 elevi.

Acolo înde «unt poslb.litâți da 
local, coip didactic, se pot or
ganiza și clase paralele.



ZORI SOț

Numai la (reî zile dela alcătuire

Guvernul francez a demisionat
PARIS (Rador) Neobținând votul de încredere ai Adunării Na

ționale, Robert Schumann a prezentat Marți noaptea președintelui 
Republicii demisia guvernului său, la numai 3 zile după alcătuirea 
acestuia.
Pentru salvarea națională și pentru a apăra Republica, Partidul Comunist 

Francez este

Ideiie și programul 
rezistentei sunt vii în sufletele color 

poporului italian 
partizanilor italieni de 
cu prilejul sâibătoriru 
Rezistenței**

I?ei i.-ț !. d' ' pta i ■
ril.

Italia de a^tazi ca:- • a ,l- 
na lot mal mult .11 i xăa dm 
limpid i.raniei fas< 1 te nu 
<• te Hal .1 p,-uliii .ar .0 
porul a lupi tt - i in ți urnele 
, ăi ea el a i.’. tigat i ou. 
Le a. ea t.i \' K> u 1,t
primul r.'md cei ■ ar» p■: -. 
măjiu pi n îu-elaci.k- 
putere pentru a ap - -m - 
resclc < go le d< .h.i-i wi. 
număr de prlvilegi.'ți :i • a’e 
aii Călc.it în p>- O .re di • u 
rile fundam. ntaL-ul. pop»11' 
lui. Vine aț. s.nt ,1 r-ăâfrjrit 
ca,e au tre ut d- partea m> 
manului de totdeauna ți ax ei 
oameni . are în lașitatea 1< 
ar voi sași spele miin'i* și 
să adopte o poz ție de nu lo 
intre asuprito -i asupi *

Nu p er-lcț< speranța • 
tinuă rnes; g.al intru 
meni nu a reunit vre aatu ti 
asuprească vreme pr< > d 
lungată un popor hoiăr> 
să-și câjt ge libertaica și 
dreptatea. _____

Să fim l;Otărâți și :.e w* 
tori ca în timpii' Cfl<>r ma’ 
grele bălâlii:”. *

mai buni f»i ai , 
Mesajul adresat j 
Palmiro Togliatti 

„Zilei 1
ROMA, 8 Rador.

Marți aii avut 'o - in I' e 
mont, fosc-ma >1 Laz.o. 

întruniri a'c v t, r.ni.'or mi, 
carii itajicn»: de r<- isterii 1 
pentru sărbătorirea (,Zi'ei R ■ 
ziste ,ți i". Luând . uvliniul 
la una dm aceste intru,iin, 
I.ugi Longo < om.mdantu 
adjunct al „voluntar lor cor 
pului de eliberare" a dat • e 
tjre intui mc agiu adq sac de 
Palmiro Togliatti partizanilor 
it.dieni.

\<-c.,t mesagiu de''ara m 
in’ Miel.- „Nu trepue să sf 
u,te că id' ile și progamul re
zistenței sunt vii îu sufletele 
ce!or mai buni fii ai poporu
lui italian, Copii) no.fri, e 
cile de mii de luptători imp • 
triva fascismului, (lo e? în 
tjnerirea [taliei în n unei” li

revin într’un guverngata să-și asume răspunderile cel 
de uniune democratică

clarațiile sale precedentc a 
fjrmă oadtă mai mutl că este 
gata să-și asume răspunderi 
le care-i revin într’un guvern 
de uniune democratică pen
tru a duce o politică îndis - 
pensabilă redrcsării econo

Partidul 
a publl- 
următoa

Paris 8 (Rador).
Comunist Francez 
cat Marți noaptea 
rea declarație: „In situația 
creată prin demisia guvernu 
lui Schuman, Partidul Comu 
nist Francez, reînoindu-și de

mice și financiare, pentru a 
as gura mărirea puterii de 
cumpărare a clasei munci - 
toare și a tuturor celor ce 
muncesc, pentru salvarea na 
țională și pentru a apăra re 
publica și construi pa- ea”.

In întregi Franță mișcarea grevistă continuă să ia proporții
Paris 8 <Rador). Mișcarea 

grevistă continuă a se înci i 
de. Ordinul de încetare a Iu 
crului pe timp de o oră dat 
de Confederația Generală a 
Muncii din Franța a fost ur 
mat de muncitorii din majo 
ritatea întreprinderilor in Fi 
striale. In regiunea L.yonu 
lui lucrul a încetat în toate 
marile uzine metalurgice, în 
fabricile de textile, de pro
duse chimice ca și în Secto 
rul transporturilor în con’,... 
In departamentul Haute 
Loire minerii au declarat yre 
vă Marți dimineață pentru

24 ore. Muncitorii din uzine 
le metalurgice ca și nume 
roși muncitori din constru.; 
ții își continuă mișcarea gre 
vistă începută vinerea trecu 
tă.

*
PARIS 8 (Rador). Conitde- 

rația Generală ■ Muncii a chî- 
mat Marți ia o grevă de 24 ore 
pe toți muncitorii din serviciile 
publice din regiunea Parisului.

Greva va tncepe Miercuri di 
mlneața. Chemarea Confedera
ției arată că „autoriiftțde publice 
s’au doved t incapabile să dea 
chiar cea mai mică asigurare cu 
privire la aplicarea măsurilor de 
revizuire a regimului st lsrillor“.

vernul încearcă sc-p» solu- 
țlenarva iatregei probleme a sa 
la-iilor. Biroul Confedtrațiti 
cheamă pe muncitorii săi să fn 
UreascI unitatea șl să obț'nă 
realizarea tuturor revendicărilor 
lor de bază, recunoscute ci le
gitime da către toate organiza
țiile muncitorești.

I t

'«5.

Muncitorii din industria echipamentului 
pentru comunicații a declarat grevă

Chicago 8 (Ra<lor). Asocia 
ția Muncitori'or dn indu
stria echipamentului pentru 
comunicații care face parte 
din C. I. O, a anunțat că va

declara grevă. Ac: asta gr 
vă va paraliza serviciile te
lefonice depe întreg terito 
riul Statelor b'nite.

Confederației Generale a muncii din Franța
PARIS. (Rador)- Biroul Con- 

federațlti Gest raia a Muncii a 
dat publicității *n comunicat In 
care erată că puternica acțiune 
unită a clasai luuccltoar* a silit 
guvernul iă se retragă depe po
zițiile Sale ți să acorda o primă 
compensație de 2300 frânei.

Biroul Confederației sminfețte 
că toata [organizațiile sindicale 
au cernt empenuții in valoare 
da 3C00 de franci pentru sci m 
pete, o compensație care să fie 
in eoniormilale cu categoriile 
muncitorilor sau funcț oaarilor.

Confederația rhlstoă pe toți

nui grup de spioni unguri puși în slujba 
unei puteri din Vest

BUDAPESTA, 8 (Rador). Biroul 
de presă al Ministerului Justiției a 
dat urmg’orul couunicat:

Siguranța Statului a descoperit un 
grup da spioni puși tn scr.iciul imdu 
puteri din Vest. Afacerea a fost ina 
intath spne judecată Tribunalului 
Popular diD Budapesta. Șefii gru 
pnlai de spioni Hodvary, Colonei de! 
Stat Major in armata hortistă și 
Efemer Lovasz, au fost condamnați 
la moarte, S laazy a fost condamnat 
ta i nchisoare pe viațl, Emeric Oalțay 
ia B ani închisoare ți fostul sublocd 
tenent Zoltan Tselte la un ap închi
soare. t 

oamenii muncit să ceară patio 
nilor lor să achite in cursul a- 
cestei tăptâmâni compensațiile 
pe luna August ți recomandă 
conducerii Federației G nerale a 
muncitorilor agric-oli să ceară 
fermierilor care exploatează măria 
de lucru să plătească asemenea 
compensații tnturor muncitorilor.

Confederația Generală a Mun
cii va sprijini deasemrnea orice 
activitate a funcționarilor publici 
peniru ca fă obțină compensații, 
Biroul C> nfaderațlei declară că 
clasa muncitoare nu va fi sati
sfăcută cu măsuri prin care gu-

Condamnași au făcut recurs. Re
cursul a fost judecat de Consiliul NU 
țional al Tribuna'elor Popo.ului care 
a confirmat prima sentință respin
gând cererea de grațiere a lui Had- 
vary și Lovasî. Sentința a fost c- 
xecutată In ziua de 7 Septembrie. i,

ZORI NOI 
primește mică și mar* 
publicitate

Vigilența
(Urmare dif pag. l-a) 

clasa muncitoare, în frunte 
cu PMR.,' aliată cu țărani 
mea săracă și intelectualii a 
tea progresistă pe de altă 
parte s a încins o luptă pe 
viață și pe moarte.

Așa cum arată Rezoluția ce 
lei de a Il-a Plenare a CC ai 
ib’MR., în actualele condiții 
ale vieții noastre polîtice-e 
conomice lupta de clasă se 
ascute și cea mai pericuioa 
să atitudine în aceste mo 
mente e cea de autoliniștire.

Dar acest lucru nu se po 1 
te aplica și la școală? Ea 
n'a fost o poziție pe care 
burghezia a pierdut definitiv 
dar caută s’o recâștige? La 
aceste întrebări nu se poate 
răspunde decât afirmativ: 
lupta de clasă e valabilă și 
în învățământ.

Vigilența de clasă trebue. 
> .1 să fie mereu trează și 
aici unde lupta se dă cu acee 
ași diversitate de mijloace 
prezentând același complex 
de aspecte.

Nu ne este g-reU să ne t
rm A,

de clasă în
amintim de ațjțările -ovine 
pe care reprezentanții bur 
gheziei încercau să le stre oa 
re iprintre elevii șco'ilor con 
fesionale chiar dela noi din 
județ, și asemenea manifes 
țări — cu frecvență mai mi
că — existau chiar și în une 
le școli de Stat.

De asemeni cu ocazia exa 
menelor de bacalaureat s'au 
văzut elevi bine pregătiți la 
alte materii, care însă nu 
știau — sau mai bine zis nu 
vo’.au să știe nimic despre 
actualele tpTo' leme politice, 
despre filosofia materiali» 
tă-

Două din multiplele aspec 
te pe care le ia lupta de cla 
să în învățământ, sunt des
tul >■ de concludente pentru 
a ne convinge că în actualele 
condiții ale vieții noastre— 
sub forme mai mult sau mai 
puțin mascate—această lup 
tă se va înteți, că burghezia 
Și agenții ei din rândurile cOr 
pului didactic sau chiar ale 
elevilor, nu vor renunța La 
luptă pentru recuccrirt-a p©

învățământ
ziției pierdute.

Nu peste mult va inoepe 
noul an școlar și se va incep- 
cu țoțul în alte condiții 4ecM 
cel trecut. In fața proh-»ori 
rilor și învățătorilor , ar« se 
simt legați de interesel' ma 
sselor muncitoare, in fața 
elevilor oare acum -unt in 
majoritate f i dc m.inciîori, 
țărani săraci și intele. taâ pro 
gresiști, stă rouă sau mă de 
a și aScuți vig lența de clasă 
față de manifestările Tracți
unii în învățământ.

Ei trebae să vadă in cutare 
faipt care împiedică bunul 
nrers al școlii, în ațâțările șo
vine mai mult sau mai puțin 
fățișe, sau în aversiune1 
unor elevi față de anumite 
materii predate, nu faptul no 
lat în sine ci o manifestfire 
a luptei de dasă care trebue 
demascată și tratată ca aiare 

Numai în acest fel r€for 
ma învățământului va patea 
fi tradusă în viață, numai în 
acest fel se vor creea în școli 
oameni noi pentru o țară no

H N Doreana
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