
Pe marginea întrecerii 
dintre minerii dirt Baia Mare 

și Munții Apuseni

Va publicat hi nuniâi ul J- 
cri J «aittini nfttlru, chema 
rea 1* întrecere adresată <la 
nunerii din bazin J Baia Ma 
re, Minerilor din Tyiunții Ap i 
aC*1 prertun și răspunsul a 
oeutura din urmă.

Această întrecere, <o!<Mi- 
tue pentru muncitorii celor 
douti centre m nere un act 
de mare importanță. Minerii 
din ‘Bala Mare și-au dat a. 
seaM. că prin Întreceri sa- 
ciali-ite Ipot să-și ,’îmbună 
tățbB»că condițiile de trai, 
pol as'gura rentabilitatea in 
treprinderilor lor, creind con 
dițiuni favorabile pentru în 
făptuirea socialismului 
— așa cum sună chemarea 
adresată de ei, mineeilor din 
M'unJ i Apuseni.

Chemarea a fost pr mită ce 
muncitorii de toate categorii 
Ia din Munții Apuseni cu un 
entuziasm deosebit. In mari 
aAmăn ținute pe exjpoatări, 
c« e.700 de mineri au răs
puns chemării cu elan:

Minerii din Munții Apuseni 
încă d® mult timp sunt anga 
jați Jn întreceri cu celelalte 
întreprinderi din județul no
stru. Ia 1 Mai, ei au eșit 
câștigător1 ar la 23 August 
s’a« clasat în locul II, în frun 
tea multor întreprinderi din 
Județ.

;.£pre deosebire de celclal 
te întreceri, însăși prin cara/- 
torul ei, întrecerea dintre ce 
le două exploatări aurifere a 
■e a împortanță deosebită, 
întrecerea se desfășoară în 
Crc două întreprinderi cu a-- 
cefaț caiacter specific, iar ]a 
b»z« âcestei întreceri stau 
criterii specifice întreprinde (Contlnnare în pag. IV-a)

PrintrE soldații armatei poțulare
De.a primii pași făcuți In intâ iotul cazărmii, constatările ițf vor- 

beac despre marile transformări .săvârșite am gri a Partidului Munci- 
tares Român sub regimul de democrație populară în armata noa tră.

începând cu a i ud nea demnă și impunătoare, ținuta corectă și îngri
jit! a sentline'ei dela intrare ți până la conținutul de înalt nivel poli
tic al ziarelor de pere:e, existente în fiecare dormitor, toa e as~ec c e 
actuale ale vie'cti ostășești fii demonstrează cu o tărie convingătoare 
acest adevăr.

Iu sala de specialități, ostașiil 
împreună cu comandanții lor, se pre
gătesc în vede ea unui exercițiu tac
tic ci urmează să se desfășoare pa 
teren. f

Nul RpSrSm p-Cfa
Plecare ostaș ajutat de un plan 

director, busolă alte materialei 
necesare .muncește cu stăruință pen
tru n-ți întocmi achita de luptă. 
Din tacordarea genera ă cu ca e se 
lucrează, rea e noua atitudine a osia- 
yuha față de pregătirea sa profet 
■tdaall, atitudine plină de interes 
muști ent muncă neobosită pen
tru taaușirea cunoștințelor tehni « ne- 
oesare. 1

Noi nu ae pregătim pentru a răpi 
libertatea independența altor po
poare, așa cum se [tetrece tn arma
tele firilor cațtitaliste, apune soJ* 
dabri Cristian loan, d ne fortifS- 
CM forțele șl ae inytșâm cunoțlln* 
frte strategice tactice necesare, pan* 

r.lor respective. ( 'henrirea la 
întrecere a miner.lor din 
Ba a Mare, prevede mărirea 
prude» ț ei cu 10 Ja ,ut.i, iedu 
1 cn a țircțuliii de < ost cu 10 
la sută, r .duc-rea consumu
lui de explosiv cu io la sută,, 
Întărirea disciplinei în mun
că,, îmbunătăț rea cal tății mi 
nereului, re]xirtizarea ju.tă a 
echipelor complecte, mărirea 
vigilenței și sprijiniri a noui 
lor directori ridicați din rân
durile clasei muncitoare.

hi răspunsul lor, rn n.rii 
clin Munții Apuseni complec- 
tează și concretizează și mai 
mult criteriile de întrecere. 
Astfel, ei pronun ca progra
mul de producț e la minereu 
să fie depășit cu 15 la suA,- 
iar.la aur cu iola stuă.Refe ■ 
rinciu-se la întăr rea dis ipli 
nei în muncă, minerii din 
Munții Apuseni, stabilea» 
drept criteriu, reducerea pro 
cantului de absențe nemoti 
vate cu 15 la sută, iar cal.ta 
tea să fie îmbunătăț tft cu 5 
la sută, luându-se în conside 
rație procentul de steril din 
minereu, precum și o cttono 
miel de material feros și lem
nos de 10 la sută. In răsputv- 
sul lor, minerii din Munții A- 
puseni au cerut ca și îngriji 
rea utilajului tehnic — și bu-< 
na întreținere a ma inilor u-- 
nelte să fie considerate ca 
puncte ale intrecerii.

Luând drept bază de între 
cere nu numai real zarea m t- 
g am”Im, ci depășirea prog 
gramului cu 1 o la sută, pre 
cum și celelalte criterii, prin

I. BRANȘA

tru a apăra pacea, Pa'ria șd poo- 
rul împotriva forțelor hidoase ale 
imperialiștilor ațâță ori la noi răz* 
boaie, care voesc să răpească li
bertatea și realizările cucerite prin 
munca dârză a popoarelor din ță
rile cu democrație populară.

Din forță de oprimare tn 
slujba cxploat itnrl or, Armata 
a devenit scut de apărare a 

poporului muncitor
Ora de curs a luat sfârșit Qs- 

tații au primit repaus țl intra to 
voi bă cu ei, doraîc de a afla nou
tăți (fin viața ți munca de toate zi
lele a ostașului nostru.

Pentru acei care au Mcut armata 
sub regimurile exploatatoare bur- 
ghezo-moțierești, felul de vfațM a 
ostașului de astăzi ti este cu toțid 
surprinzător. J

Dacă In trecut arauts era consi
derată „marea mută”, fo'o ită au-

RWACTJA Șl ADM1N1SI RAȚIA
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în corpul ziarului

PenLu a înlătura cauzele care au 
determinat scăderea producției

Muncitorii dela Petrila 
trebue să adopte noi metode de muncă 
și să intensifice schimbul de experiență

individuale lunar lei im
Co'sct *• uncK.il, I4r»ui »i

LUNAR LEI M
Tuu >■ **’ *► FrT w

Zilele trecute, in cadrul u 
nei șc<> nțe, corms a de pro
ducție a minei B trjla, a ana 
lizat cauzele pentru tare pro 
gramul de produc ț.c aJ a 
cestei mine nu a lost reali.

Din rapoar.de prezentate 
de către Șefii de sectoare, a 
reeșit că pe lângă lipsa bra 
țelor de muncă, care se s iute 
la toate sectoai le m ne’, ne 
atingerea programul ii Se da 
torește și altor inconvertien 
te

Astfel, o greut. țc in intui a 
sunt lipsurile» nemotivate dela 
lucru, care Se menț n 11 un 
procentaj destul de. ridicat.

Dintre toate seectoarele, 
singur sectorul 4 a reUjit 
să atingă programul de pro 
ducție, cu toate că și aici se 
resimte lipsa brațelor de 
muncă. Acest lucru, se dato- 
rește faptului că în abatajele

mai ca instrument de forța a re
gimurilor capitaliste, cu aju'.orul ci-

Gh. r-leșu 
(Continuare tn pag. IV-«) 

Ziua Scânteii i 
va fi sărbătorită în întreg județul I

In ziua de 19 Sept. a. c. tn întreg județul într'un 
cadru festiv va fi sărbătorit cel de al 4-lea an de apa
riție legală a ziarului „SCÂNTEIA" organ central al 
Partidului Muncitoresc Român.

In Deva serbările vor avea loc in grădina U. P. M. 
(în caz de timp nefavorabil în sala „Progresul") începând 
la orele 16.

La programul artistic care va avea loc cu această 
ocazie își vor da concursul corul Consiliului Sindical Jude 
țean (peste 200 de persoane) Fanfara militară. Fanfara 
U. P. M„ Ansamblul artistic al Grănicerilor, Orchestra 
de batalaici a Sindicatului Funcționarilor Publici și 
echipa de dansuri naționale a U. P. M.

Deplasarea până la grădina U. P. M. se va face 
tn mod gratuit cu camioanele puse la dispoziția publicului.

Toți cetățenii județului să participe la marile serbări 
ce var avea loc în cinstea presei democratei

front, ,1 ele .1 est ui sector a 
(ost inlro lus un nou si tem 
de ni'.ităre a bem.lor cu rac 
lete. l’ână acum, în măsuță 
c.e frontul de ărbuiie îna .1 
ta, benzile < u vacJete erau âe 
montate și montate apot l;m 
gă front. No’ia metodă .01- 
sta în aceea că benzile cu 
mclcte -.unt împinse lingi 
frontul de cărbune fără a 
mai fi demontate, având a- 
vantajul că se econom se,te 
timp și mâna de lucru, • are 
până acum era necesar dh 
montării Și montani t^n t 
la fiecare mutare.

A. PETRUȘ, oo-^spe

(Continua: t ta pag. Ul-a;

„SECȚIA
A fi medic întrio instiiuție spital 

ceașcă în era noastră, este o înde
letnicire confortabilă in conoțda 
doctorului Dumitru Ștefan.

Caracteria ă sentimental pria po
sesivul „secția mea’’, fără al â o- 
bligație decât apariția sporad:că ■ i 
totdeauna grăi i ă pe care numiți 1 o 
intitu’ea/ă p.ofe i nai „virilă”, e e 
fatal ca incl.ipuindu-ți că a făcut 

! totul — senin și autO'a;L>fă.-uțț — 
respectivul să ignore e to nș ci Bar 
putea face ți mai muft. <

Refuzând principial si vadă Lip 
gurile, resjiingc totdeauna cri.ioa> 
caractcrizlnd-o jnadniLibilă de |0i tn

s
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culturala

Declarațile lui A. /. 
Vâșinski la Conferința 
reprezentanților celor 
patru puteri

MEA..."
9U», vulgari și învoita șâ jv- 
bească autoritatea.

Ața incit, oii ce neajuns 4 m- 
zolvă după t inecuno cuta formrd a 
alintului a’rica.n.

Mulțumită bcestc$ conc^yțli rl-> 
masă din timpurile în care doc oon.1 
Dumitru Ștefan adittiuis ra ricini Ia 
infirmeria unui regiment, pa 
1.sccțidi Ka’e” din Oeeagiu, sunt 
tratați Ințocmati ca în anacro.Jk'de 
anecdote ale unui Bacalbața des 
pre un „Moț Teacă” de aslădaiâ,' 
chipurile, medic.

lată pentru re „in emul” ii«*e£tâ- 
bil satisficut de numele :iu ca io- 
norități dc despot !e\an;in, a • 
„mină libert” la ,,-ala de caaaati- 
tați”, tn „seipe”, la ^Rontpw” eta.

Este liber cu a] e cuvin e si se L 
Zvte, bau nu, — dup* bunul [ Lic 
— de anumite fap'e, fidel concep- 
fitA șefului siu i.ned al.

De pildă poate să-i tresei oeob- 
aervali în frizeria unde 14 in^rea- 
păteazi 1 i iptlmlnal fi; looon ia, cu 

perdaf sau fără — dupi Imprej.e- 
rtri necesități — o anuma lo
zinci de iz mistic, uita i de ai l 
pe unul din pereți țl menită si 
demobilizeze, Îndemnând la resem
nare, In condițjLe de a.Uzi ale 
tei d« clasă.

Tot ața cum poate bine U pjr.i 
neinformat că tatrio anume cameră 
din aceeațî „secjic” o nouă specie 
de „tremurici” se îndelezxirec tlk»

M Mit

(CartMMB ta na-

uncK.il
rapoar.de
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«iJUtl
Opere și scriitori din U R. S. S Cronica literara

c. FEDIN* un maestru al romanului realist LENIN SI STALIN:
DESPRE PRESA1*

fe miu .il

I
cu
re

Eu-

la taurea familie a scriitorilor 
•vtriîci, Constaniin Fedin e cu- 
■vacul ca un proza or talentaț, au
tor ai unui soiu de romane și nu- 
vaie. i

Opera eu este atrâns lega ă 
viața contemporană. Moșten.rea 
cotului șâ Rusia revo u i ma'ă,
rapa burgheză și pa.na so.izliimu- 
toi, intelectualii și revolu ir, arta 
și realitatea — ia.ă temele caro 
Iau frământat niai mult pe Onslan- 
tin l'edia

țPrimul său roman maj 
^.Onașe șt ani”, l-a 
cunosc it nu numai lu U.R.S.S., a și 
ta străină ale. Acest 
dește evenimentele d n curși l pri
nțului răzbz/u mondial și al Re
voluției Soiialiste din Oc o rrb ia 
6criit».-ul opunea l mii iniii aria e 
• Germaniei retrograde lunca roi! 
a tineidi Rusii so ia.iue..

In opera sa „Răcirea Europeo” 
(i ^Sanatoriul Arctur”, scrii ori ( 
a dat un tablou i upresionMi și vev 
rittic al disolufiei sufle’eș'i a on- 
meni or sori etății cap aii e, a! țro- 
«csului de pitie'acfie și decont 
punere a ctri'l'aiel burpheze. Iu 
acelaș timp Fedin a c e it tipu.i 
de (oameni sorie’i i, au eo'ați de 
jaatosul 'unei adevărate cui.uri, a 
culturii socialiste. v

Acum Coustan in Fe<f ■ pregă
tește o monumen a I trilogie. 
Prinsa (parte a apărut In vofiatf,” 
■ doua parte e tn curs de apa i'd 
ta revista ,,Novăî Mir" (,,Lumcal 
■oui") t

Iu concep ia autorului această tri 
logie urmează să presln e o se-n 
I* de tablouri istori e dia trecu-* 
tul și prezen ul Rundei, dela epopeea 
revoluțidi din 101)5 și până in 
lele noastre.

Scriitorul ne infl i ează trei 
•erații: parii i anț i la revoluția 

mar or i Re » 
si na.a ge io
ta timpul re- 
,, Primele bu- 
a trilogiei.

nurq' 
făcut foartd

ro nan ogtn-

zi

di 1
1905, in'ăptui orii și 
luției dia Octombrie 
rație care s’a ridicat 
(imului sovietic, la 
curii’’, partea tataia 
Fedin zagri e te via a t.a 1 mare o- 
raj dela Volga din Ruvia dinaintea 
revotujiei. Saralo ul dia al doi ea 
Ideceaiu al eecolil o no4ru, tn pe
rioada de acalmie aparent surve- 
■itâ tn lupa revol ifooarM d 
iaipotiiva abra'u ismid i. la reali
tate lupta au rit' ie. Ca se re- 
traașoe ia clande; iui ale. Ro nanii 
■e arată cum sub me ere -e'e apa
rent declin ri te a'e vec iii vie 1 a- 
vea loc o nelnt erupt! acți ne de 
pregătire a erpletiel revoluționare.

Faptele expu e de Fedin ta acest 
roman aanl mlruria tiia'tr|.ti sgL- 
rit de abnegație al levoluționarilor 

dovada pecspvereaței, a 14-

riei lor de caracter și a 
convingerilor lor.

Tipurile Ide bolșevici 
date de aulor tn toată 
nea lor p i ;ologfică, tn ____
gă(u și complevi a ea lor su le ea că 
Romanul tiu ne tnfi, iyea -ă lușlq 
scheme absfrac c de condui ă idea'ă, 
ci oameni vii, avându-și fj ■ a o des
tinul^ său șfl o p ofnndă vla’.ă per- 

ln a doua prrte a Irilo- 
,.O va ă neo'ii uuilă” ee 

mai mult radiologia 
a lui lz- 
ro nanului

sunt re- 
plenițudi- 

toată boa

Arta revo u ț ieri nu poa e fi crea1! 
decât de acei ca*e sunt organic le
gali cu 
aceasta 
autorul

Kiiil

sonală. 
gieî - 
aprofundează 
de revo u ionari bol e 1 i 
bccov <ii Rogo.rin eroii _________
.Revoluția din O.to.azbrie Jnlifu ă,

— viața persoială 
revoluționară. Crc n I 
erovi gă ere 11 ca și 

problemelor vie/ii per- 
( 

parte a tri oriei o;ll 1- 
nen ele is o i e din 1919. 
arată toată greuțațea lup.

contradicția din re 
și a tivi a‘ea 
o viajâ nou.i, 
B'-'sîcgaiea 
sonale.

A doua 
dește eveni
Autorul ne ____ o_____  _ wt< _
tei dusă pentru triumfu1 revolu iei 
tntr’un moment câi:d (ara era ruina ă, 
iar finlervenfioniștii s răi 1 ți gar
diștii albi n arau lână a Rep.il l că 

Înăbușă 
de-a lun- 

l*i rică <țe

Sovietiză, încercând 8*0 
Paralel cu aceasta gă i n 
gul (romanul.:! o temă 
iubire, — a pro, ie rea dinte Izbe 
cov și Adicica Parabukina. In a- 
ceastă împletire de momen'e ale' 
vieții persona’e și sociale ie e ta 
relief esențialul; forța invinidâ i A 
a revolu* ieri săvâr i ă de po or sub 
conducerea per fduluî bol e 1.

fn romanul „O vară ni-o’ imuilă” 
revedem Saralovul și erori din p i- 
ma țzarte, Insă de astă da'd fT 
alte condițiunl.

înțelegând sensul și importanța 
evenimentelor istorice în curs, ei 
desfă oară o încordată ac i «1 ate re 
soluționară. Situația Ingriioră oarq 
de pr fronturi'e războiul ti ci.il 
îngreuiază restabi'Jrea vie' i 
blice șa introducerea ordinei revo
luționare.

Se precizează drumuri'e ero’lir 
și rolul lor tn cr°a ea no I s icie- 
tăți soeia iste. Scrii orii Pas(ul ov a ț 
personagiu cu învechii ta sa teorie 
morală a răului abstract al războ- 
iuli/i ajunge de cealaltă pirte a ba 
ricadei.
f Dtar revoluția capătă noii aj*.--1 
cenți, ca de pdfdă, foitul ofițer Iu 
armata țaristă Dfilici.

In viața nouă nu este foc pentru 
scriitorul Pastuhov cu snobism 1 și 
detașarea sa de viață.

In schimb pzntru arbîs'ul Țveti- 
hin, care a căutat în ar ă adevă
rul vieții, revoluția a în emnat o 
trezire a forțelor sale de creație. 
Plin de entuziasm, el e In căuta
rea unor căi noi, a unor căi de 
creare a unui tea'ru revoluționar, 
ffind urmat de tineretul lumii noi,

pu-

revolufa ți viata po, orul .1 
e conc'.u ia la care conduce 
pe ce i or.
Izbecov concepe arta larg

și multilateral, eon IJerând o drept 
un puterni. mi poc de crea e, a unei 
vieți noi.

Acesta este p ogramul viitoarei 
actirilă|i a lui Kiiil, care va for
ma, p oha' i’, oaie tul climei pirți 
a trilogiei.

D< curând a eșit, de sub teas
curile tipografiei Partidul i Mun
citoresc Român, o culegere de arti
cole despre pre ă ale lui Lenin țl 
Sla'in. 1

Care sunt sar in le funda nentale 
ale pre-ci munritoreși, sc ii ale d • 
către acești mari ți geniali dascal; 
ai proletariatul i?

In p i nul rând, pre a muncito
rească și in special pre a de Par
tid trebue să facă mas e'or de o (i- 
toii o. serioasă educare din punct

e onomic. In eoni radicțfe 
p e a burghezi, care Uf-
i doar mi con>(iin|4 ydi

Avantg arda de sacrificiu

de vedere 
vădită că 
mărea să 
titorilor, desepizându-și larg coloa
nele pentru pârlii area tutiror m 
biletelor ,,senzaționale”, pre a de 
partid trebue să in or re e clar da 
pre felul cum sunt or’ani ate, 
toate puh.lee de vede e, anu 
comuni ă/i d muncă: in tituții, ta 
briei, 
rate su ce e'e (>e 
aceste co nuni ăp 
fitul tn nr ce 
ceste sur- <• e in 
arc datoria de a 
be 
supunând i Ic lbii ■. r lici o iec i e I 
arătând me ode e iele mai n.meiăte 
pentru Inlărrarea lor In vlior.

Lenin subliniază marele rol da 
organizator p.- care II a e Ziarul J< 
partid El s;unc: .Ziar.l nu este 
numai un pro, a nd-t colectiv și 
un agila'or coeqiv, d si un organi
zator colec iv1’. l>ecs <1 tre ue td 
fii- legat pu eme de mi; e ixia in
termediul un< > rețele cât mai în
tinse de activi,>ti i co e pondentl Im- 
p ă tiați i i toate co țuri;e țări. Sta 
lin arală, in r*unul d n arii.olele din 
această carte, rolul i cens pe care 
l-a jucat marele ziar ,,Pra\da” In 
crearea Partidului Bol e ic precum 
și In promovarea s.ii i ului de partid

Ziarul de partid, are, prin re al
tele ți rolul, de a con ribt.1 la ot- 
gani a'ca Intre crdor so ia|i te pen
tru mărirea producției Lui ii rn 
vine sarcina de a po u a Iza re/ul 
latefe a.esior In re.eri si de a com
para re'uitatele o' inute In 
comuni âți de muncă.

Lenin și Sta'in inisiă 
special asupra fapt I ft că 
educarea cco-omi 5 a r 
mol i!izarea lor. pre un și 
nizarca întrecerilor, arma crpicii șl 
aulocii icii trebue fo'.o i ă ințr’Lai 
grad cât mai mare, la ă cum trebui 
să se facă acest lucru: coreooo- 
denții ziare'or, — acejti „comuH 
danți ai opi tici pub'.i e prole'are”, 
— vor trebui a ara e nu nu nai sao- 
cese'c si me odele I îtrcl.u ntate pen
tru atingerea lor ci si lipsuri e și 
mijloacele care ar tie. ui să tic 
fo'o.ile pentru Îndreptarea lor. C»- 
p inzând prin i, ii de ba ă pentru 
toii cei care muncesc peri ru buurd 
mers a'e pre ei de partid. A ea stă 
caile trebue să fie c"|i e si adâ»- 
cilc nu numai de edic orii și orc»- 
pond n i ane ii'i și voluntaii i in- 
ndor, ci și de ca rc cole i ele de 
muncă ale galetelor de pere'e, Me 
gazele'or dc stradă, p-e un și de toți 
activiș ii partidu ii nos r <. Cliar aț | 
cititO'ii ziare’or ar trebui si cunoas
că această broșură, pen ru a putea 
fi lămuri asupra rolului și a inca
sei importanțe pe care o are --eva^ 

N. SBUCHEA

iu 
năld

sale, ora e. Va trebui să •- 
care le-au obținut 

muncă precum șl 
i p l t o ine a-

. aș 1 p ma 
na a | irț ie la- 
i iji e.ono ilce.

In 
au 
a 
e 

alt a li'imjor

rea Isoviclică Identici cu U1>erta-| 
tea, transformă pământul so ie ic tn 
iad pentru co ro diori. Pari'anii în
suflețiți ți conduși In lupta lor de 
comuniști in frun e cu secretarul or- 
•ganizațlci de Partid, dau contri^ 
bu'ia p ețioa ă la eliberarea patriei, 

filmul ne-a redat fn acest te epi
soade p'ine de tragism ți de înalt 

roism d n l’ipta nit ,< de ab eiaț'a 
du„ă de poporul sovietic împotriva 
bandelor fasciste.

Dacă aruncăm o privire asupra, 
programului oinemato ralul 1 „Pro
gresul” din Deva, pe ultimele săntă- 
mâ i avem convin ;eiea că s’au l uat 
serioase n:ă uri din partea on tLcer.i 
acslei Umpo: an e insțiuții ia puncț 
de vede e cuțlural pentru ca ea să 
corcspu dă 1 îtr’a cvăr frumosu 1 nu-’ 
me pe care îl poartă.

Nu a eea5 C!a *1 al a *n 1recu 
foarte a|vro| iat când multe d n II- 
mele rula e numai cau a pro„re ului 
nu o serveau.

Pe ecranul cinematografului no9 
tru locul filme or burgheziei deca
dente, ca e în.^a 'Uri e cele n ai bune 
erau de un lormaiism strep și stu
pid, dar nu rare ort fă .cau apo-_- 
logia fățfișe a exploată ii, tr d iriî 
și țmo a’jtății, l-au 1 iat i mele cu 

un continui bo ;at de .idei mă e(e, 
sentimente nolfi e, e'ec e educa 1 e, 
cu o tema ică varaă inspirată din 
viața rea ă. Unul d ntre a e le il ne 
, Avardgarda de sa ri liciu” a fost 
vizionai pe ecranul circ a o țraful 1 
din Io alitate tn iec Vecute.

Acțiunea se petrece în cc’c mat 
dramatice /de li care a tr it vre>- 
dată un popor. Zile care au urmat 
mijelc cul ii a ac i teris a upra po
poarelor pa.nire ale Un’iunii So ie 
tice.

Este omenesc zii țră ir con'lîc’ul 
dianialic pe care I provo că dato
ria de a dlistrugc Î11 .in e ie re ra- 
geie totul ce ar p > ea 1 fcloil 
de dușman împolii a patr ei i a a- 
șamcnlul omului sorie iz față de ă- 
rețeld realizări, uzinele minunate, 
colhozuri, ele. care dacă nu s int 
distruse de mâini e care le-au creat 
sc voi întoarce 1 apo ri a c ea on lor 
lor

Exterminările în msri Săvârșite 
de 'bandele fasd'le. care sunt re
prezenta e cu rtl rea i in sg d litor, 
arată că măguri e care au fost 1 a e 
erau juste dar expi ă șt 
jurământ cad partizanilor: 
pentru sânge, moar e en r 1

Spiritul
soțește pe 
care clipă

> r-a
știința, îi
de ii ej e.
cută din cru.riiri e fasciș ilar jef i 
lori șd a-a ini i mar a d a osie a ă 
dc Patrie poae ră dei juerca o- 
rală dc a înlrunta toa cp i le e 
vieții de porii an. Vi ,i ccța re ul 
tată din această u ă nobilă poate 
să facă po i'jllă de cope.irca sp.ionu- 
lui vâ'ît cu ctbă ie în rândurile par
tizanilor. Ace as ă ură î,npo ri a co
tropitorilor Iii riști care de 1 e si- 
nonomă cu pa' io ismul îi face ca
pabili să descifreze iileițile c i- 
nrinale ale dtișmanulizi, să o ia 
înaintea lui în pers i ci a e. să fo
losească spionul nea ț țenbru a'ra- 
gerea In ap-ană a un i coman
dament duș an. Conșii nța luci ă a 
faptului ă do nana ii nil ris ă în- 

•eanaă robie în opoziție cu pute

I

I

i

„Secția mea
fUrmare din pag. Ia)

u

jer” In rilua'i 1 lor agonic, in erpre- 
l.înd tendențios anunzi e sexte, cu 
vagi 'intenții dc proze i ism.

Aceasta pentru a re’eva numai 
două cazuri semnificative dc mio
pie a faclotifor de răsoundere c’in 
institu ia respee ivă, indu i a me- 
di ului sec'iei, in rest de altfel un 
cxce'enl spor iv.

Deri’Ur, sanalorul are și un mc 
dic phnar director. i

Accsla a e însă seu ă că nu frec- 
ventea ă fri eria, fiindcă este „ er- 
vil” acasă, Ia cerere.

Iar în secțiile cclorlați me fi f 
nu poale fi vă ut decât oda ă oria 
la două Uni, cu care prilej nu mani, 
festă i.iți o su prindere, fre ând se
nin ca un înțelept ca-c a cuprins 
întocmai ca Pio;ene, întrca’a ne 
lep iune a v»c i’, intr’in b toi.

In o i ce caz, toate accs ea dau 
încă de gândit.

M. Mih.

)

i

i

d iefite

Din inițiativa Org. PMR

In satul Brâsnic
ce va construi un cămin cultural

Oui inițiativa org. P.M'R. și 
cu concursul F. P. și a Ti
neretului Sltesc s’a luat lu>- 
tirlrea de a se construi _n 
satul Bârsnic un cămin cui 
tural necesar desvojtăr i și ji 
dicării nivelului cultural al 
masselor țărăneșt'.

In vederea acestei real.i>ăii 
s'a luat hotărîrea de a se? 
munci voluntar pentru >jn 
fec(ionare a •țO.cx>3 de c\ i 
miri și scoatere a 40 tn. c., 
piatr* de carieri- |

La,fel s'au luat angajanien 
te de a se procura mater _fl 
lemnos necesar lucrărilor, 
nisipul și ț glele-

Răspunzând cu elan cbfe 
mării Org. P. M. R. tine- 
tui din comună a și început 
de 6 zile să lucreze ia fabri 
de 6 zile să lucreze ia fab i- 
carea cărămizilor. Pentru 
mai buna organizare a m m 
di s'a format și un corni it 
oare ^coordonează activitatea

e iiilui 
„Sthagd 

n oarle
< are iacestui ju ă ân

oameniii ro ie i i in ie- 
a Marelui Fă boi pentru 
Pitii",, le d le con-f 
face capabili de niirunș 
Kuiai ua ’e ii ă re>

în fiecare zi 
„Zori Noi"

Asociația „Tu-isnul Pooular

Filiala Deva
O'gtniztszi în z ua de
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(EXCURSIE POPULARA
I_____

’lniCie i e se se fac la talii! Ft iaoi j* Vaaj)
pâ ifc in ziua de V.nerl 17 Sep*. a. c

LA CABANELE

M



£OR1 NOI 3

Printre soldații armatei populare
>('<u>Unu«re In pag. IV *)

reia <ii>iu;e.i x oiînța și I beratea 
unaii’r po|4ilare î-ati încâlci țl 
lUgrmna lu e a i a e i a tor ; o oare, 
asttrl arniala f»>pu a S e te scut t 
put in» i' ine eeo | o « ului nos
tru fi strădanii e f c ărui os aț o 
tmph !e>c li a mo ic |C ceti cu e- 
fortuiik' întregului po o . a -Ar i 
lupta comuu.5 <sc tatnli afă spre 
reconstruirea 8 con o i la ea Ve <»- 
bliui Populare Române fi a re 
gimulid de democra ic popula ă tu 
drum rpre s<r iaiian.

Caivinteftc holărâlo ale sotduu-t 
lui ’loina N-icotae p iute c conțin 
nacr diu partea xe i or <'e ostm,i 
care pariijij 3 cu călduri la di c a 
țîile noa tre i (ic ure se grăbe te 
si ma împăjlățească câ.e ceva d:n 
viața lor de cazarmă.

0 Intensă viață 'politici
Soldatul Toderiță Oh. mă invi t! 

aă vizitez dor-ui orul eo irpaniei sale 
pentru a putea cenoiște U a pec e • 
vieții politice ale os a ul î

inti'adcvăr, în fiecare domfitof 
exielă coiful edaca<iv al ostațul.ii, 
undi ae gă c te ziarul de pere e «itv 
nK-rovse co'ec ii de 
cu cele mai variate 
educative, ele.

Eiarul de peec
«etăți ții el oglinde 'e preo-(( ă 
rak lor precum ții ni elul lor t-o 
g«» de cuiro., in țe ideoo ice. D.l 
articolul pdiiKi >al al z aru|t i d- pe
rete care se ocupă pe Iar* ''e ci-a 
politică din Fran'a și până ia cec 
două colv.'ri — alb fi negru —• 
tn care sunt evidențiați sau coaie - 
nap nstațiii compiniei, tot conți 
nulul îiaruldi re“le tă două iu ru-il 
participarea in'ensă a osta ului la 
viața po*lili ă Internă ni ex emă și 
grija pentru ridl a ea remanentă ți 
camaraderească a fiecărui o laș.

Dorini'.orul cs‘e re fecul curățe
niei ei condițiu: i or opli ne de tiiță 
a ostașului.

Fiecare (ral are linge 1 • cu ată ia 
ordinea țfi este I ut ce do nne c pre
tutindeni, formează no a carac'e L- 
tică a ftecă ui dormitor.

Trecem In bucă'ărie. In’re timp 
țoatațul Turbatec Gh. îmi poves
tește cu satisfac’ie de pre îmbună ă- 
țirilc ce s’au făc t î:t hrana • ti- 
yului în urma ordinului 50 al tov. 
Emil Wodnăraș Mini trul Arma ci 
Astăzi primim o l.rană con i en ă ți 
«ufimentă care nu poa e s iferi ni i 
o critică. Eu sincer spun că tră- 
esc și mănânc aici mai bine decât 
acasă. (

Pcinlira pâine iu fiecare zi. Mân-
«—

caret ce ni se dă, nu nmiuă' c< sa
tisface necesi ă i e noa (re de hrană 
dai Ic si dep.1 <■ te. In plus pri
mim zHhllc (i ;4ri sau bo nboane, să 
pun, cărți po,tale, n|ă > tot ce ne 
Ircliuește ai ,i. In timpii instrucției 
de câmp, numărul calo i lor se mă 
reșle dela 3.2 M) ia 3.500.

In ciute, prin munca vomitară ■ 
ostașilor au lial Plină pe lângă fie
care companie ..parcurt de educa
ție'', unde sunt .instalate, sala și 
băn ile nece a e pentru desfășurare* 
ședințelor educative care se țin 
rilnic. 1

In vadiul acestor ședințe se face 
edilul colectiv 
feritelor broșura 
mice după care 
și chiar lucrări

al ziarelor șe di
poli i e și e ono 
urmează sa.uiHadi 
scrise.

Ostașii manifest] un viu Interes 
penii u ședințele edu.apve și cap. 
Purcerea Nic. este de părerea că 
ar fi irimerit să se a-o de mai mult 
timp pentru aceste ședințe.

In acest moment, mi am amintit 
de ignoranța In care era ținut os
tașul tu trecut, când, Indră mala de 
a ceti un ziar, era pede,»si ă cu zile 
de carceră.

M’am despărți de ostași arma
tei noastre po; u'are, Irt mi jocul 
rora ani stat câteva ore, cu anga
jamentul de a leda <i ci itorilor noș
tri cele văzu'e, consja a|e ;i allațe 
in cazarmă.

Am căutat să mi îndeplinesc pro
misiunea tăcută.

Gh. Plețu

ziare 
Cărți

ce e

biblio e i
și broșuri

scrts de

Anunț
Sindicatul învățătorilor din 

jud. Hunedoara, ad toe la c »- 
noștința tuturor țnvățătorilo' 
lor din județ, că ședințele 
plenare ale secțidor șindri
le, se amâna pentru data de 
26 Septembrie a. c ,irevoca 
bil.

Pe ziua de 19 Septemhr 
a. c-, toți învățătorii vor par 
t ici pa în mod activ la de '• 
^urarea programului organi 
tat de organizația ,,Prieten i 
Scânte

Școala Tehnici dn Cugir 
t'i îrrr8formBt tn 

școală tehnică 
industrială mixtă

Sa primesc ioaerlarl pentru 
anal I *1 II Ex«m»nnl de sd 
mlte’e s* va ține tn alun de 20 
Sept. 1948

Informațlarjlle cnrnelecte tn le 
glturS ca admitere fa cnr<u'ile 
aceit’i școli vor fi pnbliote la 
jHlmlnil da mâine al zlarulci

aci v

Subfilialele și cercurile ARLUS 
din VaJea-JijIui se pregătesc 

pentru congres

Datorită vigilenței Org. P. M. R

Chiaburul Varvoni loan 
din corn. Peșteana care a introdus 80 kgr. 
nisip in cotele de secară și grâu predate 

colectărilor, a fost demascat

Intre 2 și 6 Septembrie a. 
c., toate s -bl liala ARLU1' 
din Valea Jiului au oigan/at 
adunări generale în vederea 
celui de al doilea congies 
ARLUS.

In cadrul adunărilor care 
au avut loc—și ale căror lu 
crări au fost urmărite cu 
viu interes de particinai ți • 
s’au analizat în tnod critic ,i 
autocrit c lipsurile și rc-aliză- 
riel vechilor comitete in a- 
celaș timp luându se agaja- 
mente de către noile comite
te alese.

Asemenea adunări genera 
le au avut loc la l.onea, Lu
peni și cercul ARLUS- C F. 
R. arătându-se cu ac< astă o 
cazie 
care-1 
gerea 
tenie
cină dela Răsărit, în cunoa
șterea realizărilor din Uniu
nea Sovietică și populariza 
rea ajutorului pe care URSS 
l-a dat țarii noastre.

Asemenea adunări au avui 
loc și în plasele țărănești. 
Astfel, în prezența delegi-

și rolul inipjriant pe 
arc Asoc.aț a în st.ân 
legătur lor de priete- 

cti Marea noastră ve-

Chiaburii satelor, în ura 
lor neîmpăcată față de ac
țiunile luate de guvern, nj 
se dau în lături de a folosi 
cele; mai josnice mijlo îce p n 
tru a împiedeca buna desf 
fășurare a acțiun lor luate în 
folosul celor ce muncesc. A- 
stfel chiaburul Vârvoni I., 
din comuna 1’cȘteana, a In
trodus 80 kg. de nisip în 
secara și grâul pe care urma 
să le predea cen'rului de co 
lectare din Sarmisegetuza.

Datorită însă v gilenței or 
ganizației de Partid din a- 
cea localitate, care îl suspec

ta1 ca f ind un element reacțio 
nar, mârșava sa manevră a 
fost la timp descoperită.

Cu actele dres ite, el a fost 
Înaintat, spre judecare, ia 
Tribunalul Deva.

ȘCOLARE

Lista școlilor profesionale care 
vor funețona în județ

ților din diferitele părți ale 
subfilialei și a cercurilor 
să e ti subf lial 1 Ar usdin Pui 
Și-a deschis adunarea prin a 
arăta in mod documentat te
meiurile prieteniei între Re
publica noastră Populară și 
Uniunea Sovietică scoțând 
în evidență și dorința gt>- 
vemului l 1<SS in frunte cu 
cu General ssjmul Slalin, de 
a ne veni în ajutor pentru a 
întări tânăra noastră demo
crație.

A urmai apoi raportul se
cretarului general care a fă
cut o expunere a activ.tații 
depuse de com.tyt scoțând 
in evidența iajr ul <_ă Aso
ciația cuprinde pe zi ce treoe 
masse tot mai la;g de ță
rani.

La Baru Mare, adunarea 
generala Va de-'â.urat in a- 
cec-ași atmosiu-ră entuziastă. 
Participanții. majoritatea ță
rani săraci, au urmărit cu uQ 
viu interes lut rării ■ adunării 
e.xprimându j totodată recu
noștința și sincera lor prie
ten e fața de L'RSS.

Ei și au manifestat de ase
meni tot interesul lor față 
de ARLL'S convinși că unde 
există un cerc ARLL'S a- 
colo sunt și prieteni ai U- 
niunii Sovietice.

A- Petrtij 
coresp.

In cursul acestui an școlar 
1948/49, în județul nostru

Muncitorii dela Petrila 
trebue sa adopte noi metode de muncă

(Urmare din pag. I a)
La începutul apl carii ave 

stui sistem, s'au ivit mut'o 
defecte, însă în urma expert 
mentării lui, defectele sunt 
înlăturate.

Și în celelalte sectoare, s a 
propus introducerea nou - 
lui sistem de mutare a ben' 
zllor, însă muncitorii — în .ii 
nelămuriți de avantagiile nou 
lui sistem — s au împotrivit, 
invocând d ferite pretexte. In 
să experiențele din sectorul 
4 dovedesc că noul s ste’n e 
mutare poate fi Introdus ,u 
succes în toate abatajele fron 
tale. Technicienilor și co-- 
misiei de producție, le revin J 
sarcina de a lămuri munci u 
rii asupra avantagiilor no i 
lui sistem, iar muncitorii au 
datoria de a adopta orie; 
nouă metodă sau o-ganiz're 
a muncii, menită să mă.eas 
că producț a și productivi a 
tea muncii, menită să u urc 
re condițiile de muncă.

S’a constatat că unii mu ici 
tori și technicieni nu și Irt 
interesul pentru buna oi ga * 
zare a muncii, nu re pai ti ea 
ză în mod chibzuit braț I 
de muncă, nu folosesc raț o- 
nal timpul de lucru, ci u 
crează întâmplător, d’-jil u« 
randament foarte scă’. tt.

E necesar, ca technicienii 
să pornească acț uni eficace 
pentru înlăturarea acestor 
lipsuri. E potrivit să se facă 
schimb de muncitor intre - 
chipeleice lucrează după mc 
tode de muncă superioare 
și echipele care lucrează i- 
tâmplător, ncorganizat, pen 
tru ca acestea d.n urmăsa în 
vețe dela primele.

In cadrul acestei sedii, 
membrii comisiei de produc 
ție șjau luat angajamentul 
ide a lupta d nd răsputeri -pen 
tru lichidarea lipsuri.or ne 
motivate dela lucru, de a in 
tioduce noul s stem de muta 
re a benzilor cu raclele în 
toate abatajele frontale, dc 
a aduce noui metode de mnn 
că, prin care m acrii să p >a 
tă produce mai mult și mai 
bine.

vor funcționa următoarele 
școli profesionale:

DE VÂ : Școala tehn că p o 
fesională băcțt la Lic. Indu 
s trial.

Școala tehn'că profosiona 
la, fete, la Gim. Industrial de 
fete.

Hunedoara: Școala tehn'că 
profesională fostă Gimnaziul 
Industrial de Fete.

Petroșcni: Școala tehnică 
piofesională fost Gim. Indu 
strial.

I

i

J

I

I

26 Septembrie a.c.

CONGRESUL
FILIALEI ARLUS

DEVA

Trăiască onetenia 
rem âio-sovietîcâ

COLȚUL TINERETULUI

Timrii min;îtari din Viiea-J u'ni 
au redus tirnoul de reparare 

a scorurilor stabile

Cinematograful
„PHOGIESUL"

prezintă:
Marele liiii sovietic

Vulturul 
mărilor

La sforțările pe care le de
pun minerii din valea Jiului 
pentru a ridica producția și 
productivitatea .munci în a 
bataje și la suprafață, contri 
bue și U. T. M.-iștii.

Astfel tinvii nuinctori: Lat 
zon Vașilc și Dobaj Iosif. din 
Lupeni, lucrează l i repararea 
scocurilor stabile pentru a 
bataje, care serve, te la scur 
gerca cărbun lor în bungar 
(rol; și de aici în vagonete-

Cu două luni în urmă ace 
sie scocuri erau reparate de 
alți ,tov., având — pe cap — 
de reparat 3 — 4 bucăți în

8 orc. De două săptămâni fa
șă acești tineri înțelegând 
'Importanța reparării rapide 
a scortir lor, cu toate că li 
s a mărit norma la 5 bucăți 
pe cap. au rcușit să depășeau 
că norma in aceste două să
ptămâni în f ecare zi înce
pând dela 28 la sută, până la 
10S al sută, realizând astfel 
în medie o depășire de <-8 
la sută.

Exenplul acestor U- T. M - 
iști trebue să fie urmat de 
toți tinerii, dornici să-și asi 
gure un viitor mai bun, o 
vieță fericită.



SORI K *

La conferința reprezentanților celor patru puteri

A. M. VASIIWSK1I
a propus ca toate fostele colonii italiene să fie puse 

sub tutela Italiei instituindu-se și o administrație 
democrată a reprezentanților populației locale

Greva muncitori or
din industria de petrol și a 

dokerllor a întrat în a 12 
zi făcând simțită lipsa de benzină

Conferința ^reprezentanților 
oelor patru puteri și- a conți 
nuat Mart> lucrările. ,

Trecându-se la discutarea 
chestiunii fostelor colonii ita 
liene, delegatul sovietic A. 
I. VUinski, a făcut o declara 
ție In care, după ce sublinia 
ză că chestiunea fostelor co 
Ionii italiene trebue discuta 
tă de Consiliul Miniștrilor de 
Externe, arată că Guvernul 
URSSpropune Ica toate fo 
stele colonii italiene și anu 
me Somalia Italiană!, Eritre- 
la și Libia să fie puse sub 
tutela Italiei, pentru o anu
mită perioadă de timp cu con 
diția cm o administrație de
mocrată alcătuită din repre
zentanții populației locale să 
fie instituită 'țn colonii.

Propunerea Uniunii Sovie 
tice este întrutotul conformi 
principiilor ^stabilite în de
clarația |Celor patru puteri cu 
privire la fostele colonii t- 
taliene. Această soluție va 
contribui la desvoltarea ace
stor colonii astfel încât ele 
să poată ajunge la indep n- 
dența deplină. Ea je^te dcăse- 
menea conformă principiilor 
formulate în Charta O. N. U 
cu privire la teritoriile de
sub tutelă.

Pentru protecția mamei și 
copilului vor fi înființate

Școli de pregătire a surorilor de 
ocrotire

Ia scopul pregătirii cadre 
lor imediat necesare pentru 
opera de protecție a mamei 
și copilului; Ministerul Să
nătății înființează școli de 
de pregătire a surorilor de 
ocrotire, în următoarele oen- 
tre; București, Iași, Timișoa 
ra Sibiu și Tg. Mureș.

Se primesc la aceste școli: 
moașele absolvente din anii 
1946 — 1948 inclusiv, absol 
Ventde școlii de surori pue 
ricuitoare Iași și București 
și surori infiermere: vârsta 
maximă a candidatelor tfe 
buc șă fie 25 ani. 1

In ce privește pozițiile gu
vernului Statelor Unite, Ma 
rei Britanei și'Franței, aceste 
poziții sunt caracterizate în 
primul rând prin dorința de 
a se realiza un acord separat 
pi <n care aceste puteri să-și

LIGA JAPONEZA
pentru apărarea păcii saluta 

programul partidului lui Wallace
TOKIO, iS(Rador). Liga 

japoneză pentru ^pararea ■ 
păcii a trimis o scrisoare la 
lui\Henry WallaceJ, prin care 
salută programul partidului 
progresist Icare prevede crea
rea relațălor de prit tenie in 
tre Uniunea Sovietică și St. 
Unite și încheerea tratatelor 
de .pace cu Germania și japo 
nia.

Scrisoarea subliniază fa -- 
ptul că democrația japoneză 
apreciază programul partida 
lui' lui Wallace, pentru căpar 
tidul lui Wallace luptă împo 
triva descrimănării rasiale și 
a regimului colonial.

S’a trimis deasemenea co 
misiei pentru Orientul înde 
părtat o scrisoare de protest 
în care se declară că guver 
nul japonez recurge în mod

Durata ^studiilor este 8 luni 
elevele având întreț nerc iar 
lâ absolvire fiind p asate de 
Ministerul Sănătății.

înscrierile însoțite de acte 
de școlaritate și avizul sindi 
catului sanitar respectiv, se 
vor înainta unuia din Centre 
le sus menționate până la da
ta 1 de 20 Septembrie crt. pe 
adresa Institutelor de Surori 
de Ocrotire la București, 
Iași, Timișoara și Tg. Mureș 
iar la Sibiu la Serviciul Sani
tar al județului.

Cursurile încep în ziua de 
2cf — 25 Septembrie a. c-- < 

îțmpartă fostele colonii italie 
ne între ele, dorință care nu 
are nimic comun mi scopuri 
le sus amintite și cu directi
vele conținute în declara ' t 
comună a celor patru puteri 
menționate mai sus.

fățiș la măsuri reacționare 
pentru a împiedeca diesvolta 
rea democrației japoneze.

Știri scurte
Marți a «o^it in țari o subco 

misiune bulgari pentru aplicarea con
venției Culturale dintre Republica 
Populari Români și Republicai 
Populară Bulgari.

*

— Miercuri în întreaga Re 
publică Mongolă au înce
put alegerile pentru organer- 
lo locale de conducere.

Pe marginea întrecerii dintre minerii

(Urmare BU pag. I-a) 

a căror realizare se asigură 
o producție mai mare, mai 
bună t și mai eftină, mi
nerii celor două întreprin
deri aurifere își exprimă ho- 
tărîrea de a munci mai mult 
și mai bine, pentru înflori - 
rea și desvoltarea sectorului 
socialist al economiei (r.oistre 
naționale, factor ce stă la 
baza bunei stări a celor ce 
muncesc.

Dar chemarea minerilor 
din bazinul Baia Mare mai 
prevede și alte criterii. P e 
vede ascuțirea vigilenței și 
sprijinirea jiouilor direct ''i 
ridicați din rândurile mun< 1 - 
torilor. La fel ca și celela1 • 
aceste două puncte sunt de 
o importanță deosebită. Mi
nerii din Baia Mare și-au 
dat seama, că odată alungat 
din întreprindere dușmanul 
de clasă, patronul capitalist 
nu a dezarmat. El contm ă 
lupta împotriva clasei munci
toare prin fel de fel de mi j-

SANJFRANCISCO, i5(R.a 
dor)). 'Greva muncitorilor 
din industria de petrol și a 
dokeulor de pe coasta le 
Vest a Statelor Unite a in
trat! în cea de a 12-a zi. Lipsa 
de benzină se face tot mai 
simțită; guvernatorul Ca’.ifor 
nici a anunțat că intențiouea 
ză să Impună automobiliști 
lor limitarea consumului de 
benzină. ▼

In cursul grevei s’au pro
dus grave incidente în mai

Prin recentul acord economi 
româno-polon

Polonia va contribui 
la desvoltarea industriei românești

VARȘOVIA, 14 (Rîdoi). 
Rdferindu se li corvenția e- 
conomlcâ polono-românâ sem
nală de curând, vice mir îs 
trul Szyr a declar t rep e 
zentanplor p'esel că, prin 
furnizare de macini șl echi
pament, Polonia va contribui 
ia desvoltarea Industriei to
mâne. Deasenenes, se pre-

loace pe care mintea lui cri • 
minată le poate născoci. Fo
stul patron și-a lăsat în înt e. 
prindere cozi de topor care 
pândesc momentul prielnic, 
care caută punctul slab pen 
(tru a lovi in clasa mutnc'toare 
pentru a distruge avutul o_- 
ștesc.

In exploatările aurifere 
a?a cum s’a arătat zilele tre
cute în coloanele ziarului no
stru, — mai sunt unii munci 
tari Inconștienți cart, nepltranși 
de simțul de onoare și de 
răspundere pe care trebue 
să-4 aibe fiecare muncitor 
se dedau la furturi de a vr 
Deaoeea, mărirea vigilenț ’ 
trebue să fie o sarcină de 
care să fie pătruns fiecare 
muncitor cinstit și conștie

Ajutorarea în muncă a nou 
lui director este deaSemenea 
e o sarcină pe care muncite 
r ii' celor două exploatări an Î11 
trecere țși-au luat angajam -n 
tul s’o îndeplinească- Fie :a 
re muncitor are datoria bă- 

inulte localități La RmJ» 
mond - Cahfumra — un 
grup de spărgători de g» â 
aparținând organizației A-
I1. L. a încercat să .reac& pe 
ste pichetele de grevii ap 
sindicatelor >CIO, care baMal< 
intrarea întreprinderilor 
<L»rd Oii.

Pol ț a susținând spargi o 
rii de grevă a folosii bastot 
ne de cauciuc și gaze lacri
mogene rănind numterf? m 
muncitori.

văd exporluri sporite de me
dicamente, textile, cocs și 
articole dectroteh'ice. Polo
nia este Interesată In proda- 
Srlc petro'ifere românești, 
meta'ele neferoase șl alte 
produse. Se așteaptă *1 o 
mare cooperare ta ceea ce 
privește tranzitul.

concure in ajutorarea țn mur 
că a noului director pent'U 
ca aceasta să-și poara duce 
cât .nai bine munca, să po ttă 
conduce intrepr nderea spre 
o înflorire continua.

întrecere între munctori 
celor două centre aurifere-, 
bhtem spune că este pr'tma 
întrecere la baza căre a stau 
criterii bine stabilite, bir.e 
stocate, la care participi o 
întreprindere din județul no 
stru.

Luptând cu hotărîre pent 
îndeplinirea cu succes a crkt 
riilor ce stau la baza aco 
stor întreceri, atât minerii 
din Munții Apuseni cât și or
din bazinul Baia Mare, v«x' 
obține noui victorii în mun 
că, vor contribui mai mull și 
mai hotărft la desvoltarea^ 
rapida a economiei noastiC 
naționale, la înfăptuirea 
cietăț i socialiste în țara noț

hp. jwymi ■ 1 w - r«v a-,


