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Laminatorii dela I.S.S. Hunedoara
eheaniă laminatorii din întreaga 

țară la întrecere socialistă în 
muncă pentru 
nului de Stat

depășirea Plă
cu cel puțin 10

insullețiți de întrecerile socia- 
ste în care s'au angajat oțel.irii 

dela 1. S. S, Hunedoara, pentru 
îndeplinirea șl depășirea Planului 
Economic, laminatorii uzinelor 
I. S. S, 1 luncdoara au chemat 
la întrecere laminatorii din în

treaga țară pentru îndeplinirea 
și depășirea cu cel puțin 10 la 
sută n sarcinilor lor, în cadrul 
Planului de Stat.

Iaț.î chemarea laminatorilor 
dela L J>' Hunedoara, cătru 
laminatorii din întreaga țară:

Miercuri, 12 Ianuarie

Proletari din toate
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„Noi, muncitorii și technicienii Secției Laminoare, dela 1. S S, 
I lunedoara, salutăm cu bucurie și încredere unanimă întocmirea pri
mului Plan Economic al R P. R- pe anul 1949.

Pentru realizarea si depășirea Planului Economic, ne luăm an
gajamentul de a munci din răsputeri și cu întreaga capacitate de 
producție a secției noastre, pentru a depăși Planul secției noastre 
cu cel puțin 10 la sută.

Fiind convinși de însemnătatea deosebită a îndeplinirii și d - 
pășirii Planului Economic pentru desvoltarea economiei noastre na
ționale. chemăm toți Ijminatorii din R. P. R. pentru a depăși planu- 

e de producție cu cel puțin 10 la sută și pentru a-și ascuțl vigi
lența, a descoperi și lovi fără cruțare în dușmanul de clasă, care 
cauta să împiedice realizarea primului plan economic al țării noastre

Gheorghiu-Dej, ani 
desvoltare pe care 
secției noastre
pentru tablă iar cel 

acestor lânii- 
nu au putui fi

prin

Studiind expunerea făcută de tov. 
primit cu bucurie largile perspective de 
Planul General Economic le prevede 
construirea a două laminoare noui, unul
de al doilea pentru profile mijlocii. Realizarea 
noare este o veche dorință a noastră. Ele 
înfăptuite sub regimurile capitaliste din trecut, care apărau 
interesele exploatatorilor ca Auschnitt și alții, foști stăpâni 
ai uzinelor Reșița-

Conștienți de marile sarcini pe care Planul Economic le pune 
în fața oamenilor muncii, noi laminatorii dela uzinele I. S. S. Flune- 
doara, vom munci cu îndîrjire pentru a fi demni de încrederea pe 
care Partidul nostru și guvernul ne-a acordat-o în bătălia uriașă 
pentru desvo*rarea industriei grele chezășia desvoltării întregei eco» I 
nomii a țării noastre și a construirii socialismului în Republica Po
pulară Română".

îndeplinirea și depășirea 
Planului Economic

saranâ phnopclâ a sindicatelor
Raportul prezentat de tov. Gh. Apostol in ședința plenară a C.C. ol C.G.M.

Vineri s'a deschis în Cari ală lJ e- 
nara Corni viului Central al < G.M. 
Prima șed nț t a f st consacrată r i- 
iw.iriu.ui Iov. Gh. Apostol, preț din
tele C.li.M. despre: .Sarcinile ce 
rec in sindicatelor pentru aplicarea 
Planului Economic’’

In cuvântul de introducere, rapor 
torul a arătat că Plenara din I e- 
ccmbrie a C C. al Partidului Mun
citoresc Român a luat hotariri istox 
rice in ce pricește desvoltana ți a- 
dâncirea regimului n-'stru do demo
cratic populară pe drumul sociali - 
mului.

In continuare, s’a subliniat roiul 
nou al sindicatelor in nouile rapor-

l|iri de producții- create după na- 
țlonatîzarea pi iile)palelor inlrepriu- 
deii. .Sarcina centrala care aii as
tăzi in (ața ii -a-dia — a sț us ra- 
țxrr.orul - este de a mobiliza noa
stele de salariați in lu|>ta pentru 
împlinirea ți depășirea P.anului e 
cunoimc”. frecând in n listă ci
frele cupein e in Planul economic 
al S alu ui din ca e r. iese marea im. 
poriauța a iudusliiei grele, tov. Gh. 
Apostol a spus in continua -•: ,.A- 
Ungvrea și depășirea normelor sta
bilite ocnliu ramurile de produc
ție lin industriile siderurgice, mi
niere țeirolilcrc, chimice și fores
tiere, cere o mobilizare masivă a

In numele muncitorilor dela secția Laminoare, 
Stanciu Gheorghe
Toma Ioan 
Farcaș Alexandru 

șefi de echipe

Cinste decoraților cu „(E dinul Muncii11

Minerul Andrica Ludovic
dela Aninoasa decorat cu „Ordinul Muncii** ci. I.

De 20 de ani lucrează iot). 
Andrica Ludovic in minele Văii 
Jiului. A invă/at meseria de 
mecanic la Târgul Mureș, insă 
la vârsta de 17 ani a intrat ca 
vagonetar la mina Petrila. Acum 
este șeful uneia dintre cele mai I

jrâtân-i 
jl nulul 
Uniunea

Tex-

Înainte, DEnlrii făurirea orpiziiliei unite a linoreluîui muntiluresc! 
Sub conducerea Partidului, la luptă pentru 
construirea socialismului in fara noastră 1

Apelul C. C. al U. T. M. către organizațiile democratice de tineret din R. P. R.
Zilele trecute, C. C- al U- 

T. M. a adresai organizațiilor 
democratice de tineret un a- 
pel din care reproducem pa» 
sagiile cele mai imporlante:

Astăzi, în fața tineretului mun
citor se deschid perspective mi
nunate, pe care, în țara noastră, 
nici o generație din trecut nu le a 
cunoscut.

Noi trăim într'o țară indepen
dentă, liberă, în care — sub con
ducerea Partidului Muncitoresc 
Român — mergem spre lichida
rea oricărei exploatări a omului 
de către om.

Tineretului îi 
lea de a munci 
de a contribui
vieți îmbelșugate și fericite a oa
menilor muncii din scumpa noas
tră patrie, Republica Populară 
Română.

In condițiile construirii socia
lismului la noi în țară,- în condi
țiile ascuțirii luptei de clasă îm
potriva elementelor exploatatoare, 
este nevoie de o organizație ba-

este deschisă ca~ 
și de a învăfa 
Ia făurirea unei

zată pe unitatea organizatorică 
deplină a tineretului muncitor, de 
la orașe și sate, fără deosebire 
de naționalitate, o organizație 
care să contribue la făurirea uni
tății politice-morale a poporului 
muncitor.

Deaceea, Partidul nostru, care 
ne călăuzește și ne conduce cu 
dragoste părintească în spre creș
terea unui tineret luminat și fe
ricit, ne cheamă să aducem la 
îndeplinire o sarcină de impor
tanță istorică în viața mișcării de 
tineret: crearea organizației unice 
revoluționare, a tineretului mun
citor din fabrici, dela sate, a ele
vilor și a studenților.

Dupăce enumeră mărețele sar
cini ce vor trebui înfăptuite de 
organizația unică a tineretului 
muncitor — organizație revolu
ționară crescută și educată de 
Partid, în spiritul luptei neîmpă
cate de clasă, in spiritul ideolo
giei marxist-leniniste — apelul 
continuă :

Prin crciarea unei unei organi
zații unice revoluționare a tine-

bune grupe din mina Aninoasa.
Greu a fost drumul pe care 

l-a parcurs până acum tov. 
Andrica. A avut de indurat — 
împreună cu familia lui — mi
zeria in care era /inufă întreaga 
muncitorime miner.î din Valea 
Jiului de către exploatatorii 
din trecut.

Dar el a luptat cu îndârjire 
împotriva greniiților. Pe rând, 
a fost ajutor miner, miner, șef 
de echipă, iar acum, cu o pri
cepere exemplară, muncește și 
conduce grupa lui în lupta pen
tru o produc/ie mai mare, mai 
calitativă și mai ieftină.

(Continuare In pag. II-a)

niuncilorilor tihni, miilor, ingineri
lor ți funcționarilor dn aciste ra
muri de ( roducțic- ;î in special a 
acelora clin industria grea’’

Mai dq aru- vorbitorul a aratat 
ca Uniunilor Sindicale le ovine ra
lul mobilizator in a; l-< arc-a Planului, 
economi, A-a iii-.amna că t , |- 
uriilc t bile sa cm -asca in Smanum 
pine | a .ul de producție- al lamurii 
res| ■ .de ți al flecarei întreprind ri 
in ț«rte.

Sindicatele, comitetele d fjbeică 
trebue deascmcn,a s> cunoască In 
amanunț me phnuiih- de p-oducție 
ale întreprinderilor rcp< .tive.

Tov Gh. Apostol s’a oprit rțoi 
asupra principalelor Uniuni 
sarcinile ce rec in in cadrul 
liceu <1.1: Mc alo-cliim'c I 
Trznsporlurf Petr< I, Gaz
Cor.s ruclorî, I • mn-Fo. rticr. 
Iile încălțăminte. <k e -tbi: de 
mare < -te 5 rolul Uniunii Sindica
lelor de a'ariati agricoli, acum 
când Partidul pregătește c ndițiiie 
>ii oarei reo -.mizări socialiste a a. 
gricul urii noastre. Sindi-ao ’e de s.i- 
lariați agricol' [oară un rol i-.por
tant in cimentarea alianței intre 
da-a muncitoare ți țărănimea mun
citoare șl in întărirea pozițiilor pro
letariatului ți Partidului sau la ț 
ră. Uniunea tnbue să mobilizeze pe 
salariații fermelor de Stat și sta
țiunilor de mașini pentru îndepli: i- 
rc-a și d'-pățirea Planului ec n mic, 
iar pe salariații agricoli jjn ■ ct _uj 
capi a ist la luptă împotriva <xrla-> 
tării cliiaburești.

,,Este de datoria C C. al C O M. 
ca în numele întregei mișcări s n- 
dicale să transmită Parii dului 4 
guvernului vii mulțumi i pentru mfc- 
surile ce au fost luate In vederea

(Continuare in pag llf-a)

de clădire 
revoluțio-

al Uniunii

retului muncitor, noi vom putea 
mobiliza massele de milioane ale 
tineretului Ia uriașa operă de 
tramformare a țării noastre într’o 
țară socialistă.
Uniunea Tineretului Muncitoresc, 
ca organizație cuprinzînd tine
retul cel mai combativ, călău» 
zindu-se după îndrumarea dată 
de Partid, îi revine onoarea de a 
sta în fruntea acțiunii 
a organizației unice 
nare a tineretului

Comitetul Central
Tineretului Muncitoresc, chiamă 
toate organizațiile de tineret care - 
fac parte din Federația Națio» 
nală a Tineretului Democratic să 
treacă neintîrziat la punerea în 
aplicare a sarcinei istorice trasată 
de Partidul clasei muncitoare.

Să studiem temeinic rezoluția 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Român, 
și să pregătim viitorul Congres 
care va aduce unificarea organi»

' (Continuare în pag. IlI-a)

Telegramele de răspuns 
ale lui I. V. Stalin și V M. Molotov la 
felicitările primite cu prilejul Anului Nou 
din partea d-lui dr. Petru Groza și a 

tovarășei Ana Pauker
D. Dr. Pelru Groza, președintele Consiliului de Miniștri, 

a primit din partea Generalissimului I. V. Stalin, președintele 
Consiliului de Miniștri al II R.S.S., următoarea telegramă :

Vă rog domnule președin e, să primiți mulțu
mirile mele pentru urările Dvs. de Anul Nou de- 
asemeni felicitările mele cu cu ocazia Anului Nou.

• •
Tov. Ana Pauker, ministrul Afacerilor Externe al R.P.R., 

primit din partea lui V. M, Molotov, vicepreședintelea
Consiliului de Miniștri și ministru al Afacerilor Externe al 
U.R.SS-, următoarea telegramă:

Primiți mulțumirile mele pentru urările Dvs. 
de Anul Nou. Vă transmit urările și felicitările 
mele și vă doresc succese in ectivilatca Dvs. viitoare, 
în anul ce vine.



ZORI NOI

Rezoluția Ședinței Plenire a C.C. al P.M.R.
din 22-24 Decembrie 1948

asupra
(l Irmare din nr. Ir.cui)

9. Organizația unica a tinerelului 
muncilor va ti oiganizațla revolu
ționara de massă a tiueieiului mun
citor din orașe și sale. b izata ț o 
principiile lupei de clasa a |>i. le- 
lan, tu u eon us i de Partidul Mun
citoresc Român și ca auzită du În
vățătură inaixida-lci i ista

Organizația unică a tineretului 
intimilor dltt orașe și sate ate o 
importanța țxililiiă-socialâ :le pti- 
ni ordin. Ea este chemată a da 
Partidului cele mai bune forțe nuni, 
tinere, fiind Iii acelaș timp chemată, 
să transmită șl să asigure influența 
Partidului iii massele du tineret. 
Tovarășul S a in spune despic U- 
niunea Tineietului:

„Aceasta este o organiza
ție de massă a tineretului 
muncitoresc și țărănesc, nu o 
organizație de partid, dar 
una care aderă la partid. Ea 
are sarcina de a a/uta parti
dul in aefiunea de educare a 
generafiei tinere in spiritul 

socialismului. Unainee Tinere
tului dă rezerve tinere pen
tru toate celelalte organizații 
de massă ale proletariatului, 
in toate ramurile de activitate 
de Stat",

<1, Stalirt, Problemele Le» 
nismului, pag. 119 ed. 11 
OGIZ 1947)

Fiind organizație de sirc-Stătă 
toare, sub condu erea Partidului 
Muncitoresc Român, organizația li
niei a tineretului muncitor va avea 
programul și statutul sau propriu, 
.întemeiat pc principiile marxism-le- 
ninismului și inspirate uin statutul 
și din uriașa experiență de muncă 
și luptă a Coinsomolului Leninist- 
Stalinisl. Ea va fi organizată pe 
baza locului de muncă, pe întreprin
deri. sate, școli și instituții univer
sitare.

Membrii organizației unice a ti
neretului muncilor vor fi recrutați 
din rândurile tinerilor muncitori și 
țărani sărăci, din rândurile elemen
telor celor inai bune ale tinerilor ță
rani mijlocași, din tmeri funcționari, 
din rândurile elevilor șl studenților 
cei mai apropiați din punct de ve
dere ideologic de prole.arial

Organizația unică a tineretului 
munci.or, va avea drept sarcină d« 
seamă educarea și m bilizarca ti
neretului din afara rândurilor ci. 
mobilizarea lui în lupta poporului 
muncitor, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Român, pentru desvol- 
tarea democrației populare sl cons. 
truirea socialismului.

10. Organizația unică a tineretu
lui muncitor va cultiva tradițiile c- 
roice ale tup'ei duse cu abnegație 
de Partidul Comunist Român și de 
Uniunea Tineretului Comunist Ea 
va cultiva în v rândurile .tim rctuluj 
devotamentul fără margini față de 
Pârli i și spiritul de sacrificiu pen
tru cauza clasei muncitoare, dragos- 
tea înflăcărată pentru patria noas
tră — Republica Populară Româ
nă — dragostea penlru muncă, în 
producție și la învățătură, în fo
losul poporului muncitor, vigilența 
și ura de clasă neîmpăcată Tmpalri- 
va exploatatorilor. împotriva impe
rialismului ațâțător la războaie, îm
potriva agenților dușmanului de cla
să dinlăuntru! și din afara țării 
Organizația unică a tinerelului mun
cilor va participa în mod activ la 
lupta pentru democrație și pace du
sa de organizațiile democratice ale 
tinerelului din lumea întreagă în 
frunte cu gloriosul tineret sovietic, 
în cadrul Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat Ea va educa 
masse’e tinerelului în spiritul inter
naționalismului proletar. în spiritul 
diagoslei nețărmurite pentru patria 
socialismu ui. Uniunea Sovietică, pen

activității Partidului in rîndurile tineretului
tiu tovaiașul Stadn genialul Iu. 
\ațzitoi al omenirii muncitoare și 
marele țiielen al linentului mun- 
citoi din întreaga lume.

Ca ajutor al Partidului în activi
tatea t illiica ec inomtcă. adminis
trativa și in muma educativă la vi
rași șl la sale, organizația unică a 
tinerelului muncitor se va preocupa 
in mod deosebit cu sț orirea nive
lului culmi ii generale și tehnice a 
tinerelului din Intiep rinderi. dela 
sate, din școli șl universități cu 
desvolla ea cimoștin,elor sale |x>li- 
Uce Îmbunătățirea c indițiuiiilor do 
funcționare a școlilor profesionalii 
cons ltue o sarcina cu cută a Pal
tinului, , a Sindicalelor și regfinu. 
llli nostru de <h moi rație lopulaiă. 
la rezolvarea acestei siriini, orga-» 
nlzația unica a tiner. tului muncitor 
va trebui să participe in mod activ.

Priit organizarea de cursuri li 
conferințe cu caracter lehiiic-știin ‘ 
țltic piiu stimularea .studiului indi
vidual. se va uimiri ridicarea cili-* 1 * 3 4 
licării profesionale a tineietului muu 
citoi crearea Ie iulelectu<li și teh
nicieni ieșiți din massa larga a oa
menilor mumii capabili șl vrediiiij. 
de încrederea poporului muncitor, 
care să poată la e față . u sucic- sjir. 
cinilor tot mai mari ce li se «or 
pune In procesul de construire a sua 
ciclismului in țara n astiă Ei t e- 
bue să urmeze înțeleptul îndemn a)1 
tovară ti1 ui Staliu :

In cadrul Județene! O. S. P. 
Valea Jiului s au desfășurat din 
inițiativa Federației de Popice, 
concursuri de clasare, la cari au 
participai toate grupările sportive 
din regiunea Văii Jiului.

In urma etapei din 6 Ianuarie, 
clasamentul concursului de po
pice, are următoarea structură:

1. Jiul 1 11 11 0 0 22
<2052 lemne)

2- Parângul 1119 0 2 18
(1867 lemne)

3. Jiul II 11 7 0 4 14
<1824 lemne)

4. Unirea I 10 6 0 4 12
(1800 lemne)

5 Straja II 10 6 0 4 12 
<1597 lemne)

(Urmare din pag. l-a)

După 23 August, când Parti
dul a chemat muncitorii la lup
tă pentru o prodacfie mai mare, 
in ciuda tuturor greutăților pro
vocate de capitaliști, — care 
încercau prin toate mijloacele 
să-și mențină privilegiile de 
clasă exploatatoare, să fină 
mai departe muncitorimea în 
mizerie ți intunerec. Iov. An- 
drica, ca și marea majoritate 
a muncitorilor a știut să răs
pundă. In cadrul întrecerilor 
socialiste, din abatajul lai a în
ceput să curgă mai mult căr
bune pentru fabricile, uzinele și 
locomotivele fării.

Acum vre-o două luni tov. 
Andrica Ludovic a introdus o 
nouă metodă de exploatare in 
abatajele frontale, prin a cărei 
aplicare se pot obfine depășiri 
de normă de peste 200 , fără
să se depănă eforturi deosebite, 
re ilizându-se totodată economii 
însemnate de explozivi și căr
bune de o calitate mai bună.

Pentru munca lui plină de 
devotament pusă in slujba clasei 
muncitoare din care face parte, 
șefol de grupă Andrica Ludovic 
a fost decorat cu „Ordinul 
Munci i" clasa I.

„A cuceri știin/a, a făuri 
cadre noi de bolșevici — spe
cialiști in toate ramurile cu
noștințelor, a fnvă/a, a În
văța, a insâ/a ca cea mai 
mare îndârjire — aceasta 
este astăzi sarcina".

(Stalin »Despre tineret» 
pag. 60—61, »Tân3rui 
Bolșevic» Nr. 1—1947, 
pag. 28)

Sub conducerea Partidului va te. 
bui intensificată munca tic educație 
ț > i'ică a tineretului muncitor, dana 
du-se o atenție specială studiului 
sistema ic al istoriei marelui Partid 
Comunist (b) al U.R.S.S. și istoriei 
Iepelor revoluționare ale poporului 
numelor dela noi din țari și a Pa - 
tiJuțui nostru.

O atenți" deoseb t i trebue acor
dată organizării juste a < ducației co
muniste în școlile elementare, me
dii și in instituțiile superioare <!c 
învățământ. Organizația unică a ti
nerelului muncitor tribue să spri. 
jine aplicarea icformei învațamân 
tului, inițiată dc Partidul nostru, 
menținând un contact strâns cu or
ganele de resort ale Ministerului 
învățământului Public, prin consfă
tuiri periodice organizate sub con
ducerea C C. al P.M R.

Pentru educația activului condu, 
cător al organizației unice, vor tre
bui înmulțite școlile de cid e și îm
bunătățite cele existente, în scopul 
creării de cadie pentru posturile de 
conauccre ideologice, organizatorice 
ș.a.m.d. Discutarea celor mai de 
seamă probleme politice în massele 
largi ale tinerelului muncitor tre
bue să constituie o preocupare im
portantă a organizației unice a t - 
nerelului care. în formarea conș
tiinței socialiste a tire ei generații, 
se va călăuzi pe principiul marxîst- 
leninist al îmbinării teoriei cu prac
tica revoluționară.

Organizația unică a tineri tulul 
muncitor va trebui să mobilizeze 
toate forțele creatoare ale tinerei 
generații în lupta pentru împlinirea 
și depășirea Planului economic pe 
1949, în lupta pentru mărirea pro- 
aucției și productivității muncii, 
pentru ieftinirea prețului de c st al 
mărfurilor și reducerea deșeurilor. 
Ea va trebui să desfășoare larg e- 
lanul creator al tineietului muncito
resc. mobilizându-1 la o participare 

ac.i.a ii ta Irul între, e 1 ir si i iii- ij 
inițiate di Partid. T liceul tribue 
să tindă a li în rândurile fruntașilor 
muncii, dovedind prin aceasta d< v >. 
lamenliil său tați de Partidul Munci» 
torisc Român, față dc țopoiul mim. 
iilor și ne Republica Populara Ro. 
mâna care i-a dat dieituii și ii 
gaian cază pe măsura esv Ilarii 
spre socialism o viața din c in cu 
mai buna.

Organizația mii a a tineri tului. 
fiiimcitor va Io bui si I vină o 
școală ue constructori ai - cialis
mului și c imilnismului. Membrii or. 
ganizației unice a tinerelului mun
citor tribue sa urmeze cu hotărâre 
îndemnul marelui l.enlu :

„A fi membru a Uniunii 
Tineretului — înseamnă «« 
lucrezi Im așa fel incât sâ-/i 
dedici munca și puterile cau
zei comune, Iată in ce constă 
educafia comunistă. Numai 
printr'o astfei de muncă tâ
nărul sau tânăra se trans
forma intr'un adevărat comu
nist. Numai în cazul, în care 
ei vor ști prin această mun
că, să realizeze succese prac
tice, ei vor deveni comuniști". 

(\I. I. Lenin — »Sarcinile 
Uniunii Tineretului» pag. 
2(1 — Discurs la al 3-lea 
congres al Uniunii Tine
retului Comunist din Ru
sia din 2 Oct. 1920).

Prin.r’o intensă muncă de educa
ție cetățeneasca trebue dcsvi.lta'ă o 
nouă atitudine a tim rciului față de 

*
muncă, fața di banul obști se, f-ță 
de colectivul în mijlocul cărui/ 
muncește față dc organele de S aț
ale Repub’icii P pulaic Române pc 
care tinerelul muncitor trebue să le 
sprijine cil t ală puterea Organi
za ia unică a tineietului muncitor va 
trebui în mod permanent, sa atragi 
pe cii mai buni și mai cinstiți 
tineri în munci de răspundere în 
cadrul organizației t X-aseinener. din 
mij ocul acestora trebue recrutate ea. 
dre pentru Comitetele de fabrică, Sin 
dicate. Cooperative, Armată șl apa
ratul administrativ. In nud de >si bif 
e necesar sa se intensifice mutic» 
poli ică în rândurile tinerelor fete, 
care nu tribue să rămână în afara- 
sferei de educație marxist-leninist3 
a tinerei generații.

Tribue dusă o intensă activita e 
de rec utare a fetelor muncitoare 
din orașe și sate. în organizația 
unică .a tinerelului muncit, r și c’et 
promovare cu îndrăzneală a celor 
destoinice în munci de răspundere,-

Tineretul țărănimii muncitoare tre. 
buic lămurit asupra importanței coo
pera ivelor și trebuiesc atrași tineri 
in organele dc conducere ale coope 
rativelor. Acest tineret trebuie te
meinic și cu răbdare lămurit asupra 
superiorității și avantagiilor exploa 
tării pământului în gospodării a. 
gricole colective față de mica gos 
podărie individuală. El trebuie a- 
jutat în direcția lichidării analf be- 
tismului și a ridicării nivelului său 
po'i ic și cultural. Parii Iul tr bue 
să ajute tineretul ca clementele in 
teleclua’e cinstite și devotate clasei 
muncitoare să fie atrase pentru a 
snrijini munca organizatorică și e. 
aucativă a organizațiilor dela țară' 
ale tinerelului muncitor.

PrTntr’o strânsă colaborare între 
organizația uni ă a tineretului mun
citor și Ministerului Artelor și Infor
mațiilor, trebue asigurată difuza
rea mijloacelor de culturalizare și 
propagandă ale S aiului. în massele 
tinerelului.

Organizația unică a tinerelului 
muncitor tribue să acorde toată a, 
tenția apărării intereselor economi
ce și profesionale ale tineretului. 
Ea trebue să vegheze la respectarea 

|i,ril >r de ocoli e a mimii tinereții.' 
iui in I ate iuti i ț rin lei lle la tre
buii- -ă i dilic | i membrii s.ii in a 
fel încât il sa vadă tă Jnlc-esele 
lor peisonale se îmbina cu cile ge— 
neiale ale țării ale Stalului că
rora Itibui* si le lie subordonate.
I a tr. oue să a eie interes le tineri
lor muncitori uin intreț lindert'e par
ii Ulare dela orașe ale tlînril r ar 
gali șl ale i leinenti lor svinl-p». I 
taie dela sale, împotriva exploatării 
capi ali-le Organiizația unică a ti
ne eiuui muririlor tnbuie să cultive 
in Conștiin'a liiuriFr tombal vi alea 
revoluționară și vigilența de clasă 
împotriva mii a or imeriări ale capi, 
tali-tilor uin oiașe, ale ib aburilor 
dela -ate au a'e unelti ]>r I r, de 
a iăka legile RP.R, imțxjtriva ori
căror inciriâri de a submina tn 
om»- fd (mierea de Stat a celor 
ce in mu esc.

Pentru a ajuta la crearea unul ti
neret sănătos organizația unbl a 
tinerelului muncitor -e va ocupa cu 
propagarea cunoștințelor elementare 
dc Iu ;h na In rândul maselor largi 
ale tim rciului muncitor, va duce o 
activitate dc organizare și dc-vul 
tare a educației fizice șl sportului 
de massă cu deosebire la țară, des- 

Din inițiativa Federației de Popice

In Valea Jiului se desfășoară 
un concurs de popice

Minerul flota ilscnral eu „Ofdioul NjiEii“

VOltând țx- o s ară mai larga r> ali- 
zarije infap uiți până ai ura in a. 
ci astă direcție.

Organiza,ia uni. a a tiiii-retu/ui 
mumitor va I r bui sa aibă organul 
sjU iciitral dc presa editat h un 
înalt nivel iJ< dogit cultural șt 
li Imic

Organizația unită a tineri tulul 
muncitor are sariina de a eeia și 
conduce organizația de | ioneli (io- 
(,iî intre 9-14 ari) <a s" va In 
spira din minunata ixperjcnță a 
organizaților de pi..mri uin Uni 
unea So.icbă

Inlap uirea unității depline a 11 
ncretu ui muririlor din f brici dela 
sate, din școli și univers,tați, 1 • 
ti’o organizație unică tnbuie >ă 
fie rezultatul unei serioase acțiuns 
de lămurire («alitică dusă in massa 
tineretului

Comitetul Central al P.ntiuulu!» 
Muniiiotikc Roman consideră ne
cesara pnelui rarea acestei Rezoluții 
de căiri întregul nostru Partid. Or
ganizațiile n ,astn de Partid au da
toria sa ajute in mod activ tineretul 
munutor la înfăptuirea organizației 
sale uni țl in îndeț llnirea cu suc 
ces a ar. inilor pe care Partidul f 
|e pune in fată.

6. Straja | 11 5 0 6 10
<1760 lemne)

7. Vlscoza 11 4 1 6 9
<1511 lemne)

8. Minerul 114 0 7 8
<i793 lemne)

9 Voevodul 10 4 0 6 8
(1462 lemne)

10 Mândra 1 I 3 1 7 7
<1731 lemne)

11. Unirea II 11 2 0 9 4
<1546 lemn")

12. Parângul II 10 2 0 8 4
<1099 lemne)

Concursul de popice desfășurat 
în difer tele localități ale Vâii-Jiu- 
lui au scos in evidență o :eamâ 
de sportivi eșiți din sânul rla-ei 
muncitoare cari au dovedit o 
comportare cu adevărat soortivă .

Mare a fost bucuria mineri
lor dm Aninoasa, când au aflat 
ci Andrica Ludovic a fost de* 
coral cu „O r d i n u l M un c 11„ 
clasa I.

— Să ne trăcșli tovarășe 
Andrica, sa ne inve/i să-fi ur
măm exemplul — î-au spus to
varășii lui, st-ângăr.da-i mâna.

Tovarășii din grupa lui au 
tost și mai bucuroși:

— De corarei ta e mare cinste 
pentru noi, cei din grupa ta și 
din întreaga mină — a adaugat 
minerul Predea losif. șeful unei 
echipe dm grupa lui Andrica 
care luerrază m schimbul II. 
Apoi a continuat:

— Tovarășe, noi din schim
bul II vrem să sărbătorim de
corarea ta prin muncă, orintr'o 
depășire mare de normă.

— Și eu am să lucrez cu voi, 
le-a răspuns Andrica

La șutul acela, alături de 
echipa lui Bredea a venit îm
preună cu Andrica și Cioica 
losif din schimbul I; a venit și 
technicianul Jurca Dumitru și 
inginerii Zigfried K. și Lintea 
Alexandru: au muncit ca tofii 
cu sârg in cinstea hi Andrica...

300'tn peste normă a dat 
fiecare om in șutul acela.



ZORI NOI

Rezoluția Ședhtei Plenire a C.C. al P.M.R.
din 22-24 Decembrie 1948

asupra activității Partidului în rîndurile tineretului
(Urmare din nr. trecui)

9. Organizația unici a tinerelului 
muncitor va li organizația revolu
ționară de massă a tinerelului mun
citor uin oiașe și sale bazata |C 
princi| iile lup ei de clasa a pr le- 
tan .lu u con us i de P irtidul Mun
citoresc Roman ți ca.auzită de În
vățătură marii la-lei.i. ista

Organizația unica a tineretului 
muncitor din orașe ți sale aic o 
importanta politică-socială de p i- 
m ordin. Ea este chemata a da 
Partidului cele mai bune forțe noui, 
tinere, fiind in aci laș timp chemată 
că transmită ți să asigure influenta 
Partidului in inassele de tlneiet. 
Tovarășul S a in spune despre U- 
niunea Tineietului:

„Aceasta este o organiza
ție de massi a tineretului 
muncitoresc și țărănesc, nu o 
organizafie de partid, dar 
una care aderă la partid. Ea 
are sarcina de a ajuta parti
dul in aetianea de educare a 
generației tinere in spiritul 

socialismului. Unainee Tinere
tului dă rezerve tinere pen
tru toate celelalte organizații 
de massa ale proletariatului, 
in toate ramurile de activitate 
de Stat".

<1. Stalin, Problemele Le- 
nismului, pag. 119 ed. 11 
OG1Z 1947)

Fiind organizație de sire-stjtă 
toare, sub conou crea Partidului 
Muncitoresc Român, organizația u- 
nică a tinerelului muncitor va avea 
programul și siatuiut sau propriu, 
întemeiat pe principiile marxism-le- 
ninisn.ului și inspirate uin statutul 
și din uriașa experiență de muncă 
și luptă a Comsomolului Leninist- 
Stalinist. Ea va fi organizată pe 
baza locului de muncă, pe întreprin
deri, sate, școli ți instituții univer
sitare.

Membrii organizației unice a ti
neretului muncilor vor fi recrutați 
din rândurile tinerilor muncitori șl 
țărani săraci, din rândurile elemen
telor celor tnai bune ale tinerilor ță
rani mijlocași din tineri funcționari, 
din rândurile elevilor și studenților 
cei mai apropiați din punct de ve
dere ideologic de prole aiiat

Organizația unică a tineretului 
munci or, va avea drept sarcină d» 
seama educarea și m bilizarea ti
neretului din afara rândurilor ei. 
mobilizarea lui în lupta poporului 
muncitor, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Român, pentru desvol- 
tarea democrației populare st cons. 
truirea socialismului.

10. Organizația unică a tineretu
lui muncitor v a cultiva tradițiile e- 
roice ale lupei duse cu abnegație 
de Parfidul Comunist Român și de 
Uniunea Tineretului Comunist Ea 
va cultiva în • rândurile .tineretului 
devotamentul fără margini față de 
Partid și spiritul de sacrificiu pen
tru cauza clasei muncitoare, dragos-* 
tea înflăcărată pentru patria noas
tră — Republica Populară Româ
nă — dragostea pentru muncă, în 
producție și la învățătură. în fo
losul popoiului muncitor, vigilența 
și ura de clasă neîmpăcată împotri
va exploatatorilor, împotriva impe
rialismului ațâțător ia războaie, îm
potriva agei.'ilor dușmanului de cla
să dinlăuntrul și din afara țării 
Organizația unică a tinerelului mun
citor va participa în mod activ la 
lupta pentru democrație și pace du
să de organizațiile democratice ale 
tinerelului din lumea întreagă în 
frunte cu gloriosul tineret sovietic, 
în cadrul Federației Mondiale a Ti
neretului Eemocrat. Ea va educa 
massețe tinerelului în spiritul inter
naționalismului proletar. în spiritul 
dragostei nerarmurile pentru patria 
socialismu ui, Uniunea Sovietică, pen 

tiu tovarășul Stalin — genialul îi:- 
vățaloi a| omenirii muncitoare șt 
marele ț.ieien al tineretului mun
citor din întreaga lume.

Ca apit> r al Partidului în activi
tatea politica ecou.unică, adminis
trativă și in munca educativă la o- 
rașe șl la sate, organizația unică a 
tinerelului muncitor se va preocupa 
în mod deosebit cu sporirea nive
lului culturii generale și tehnice a 
tineretului din întreprinderi dela 
sate, din școli și univ rsitvii cu 
desvoita ea cunoștin ,elor sale [Mi
tice Îmbunătățirea c ndițiunib r de 
funcționare a șt viitor pruf sionale 
cons itue o sarcina cu enta a Par
tidului, , a Sindicalei r și rcgfmu. 
lui nostru de di mor rație populara. 
La rezolvarea acestei sarcini, orga-r 
nizația unica a tineretului muncitor 
va trrbui să participe în mod activ.

Prin organizarea de cursuri fi 
conferințe cu caracter tehnic-știin r 
țitic prin stimularea studiului indi
vidual. se va Urinari ridicarea edi
ficării profesionale a (ineielului mun 
citor. c reaiea de intelectuali și teh
nicieni ieșiți din massa largă a oa
menilor muncii capabili si vrednici- 
de încrederea poporului muncitor, 
care să poată fa e față <u șuete- sar
cinilor tot mai mari ce li se yor 
pune în procesul de construire a soa 
cialistnului in tara n astră Ei t e- 
bue să urmeze înțelquul îndemn af 
tovară u'ui Stalin:

„A cuceri știinfa, a făuri 
cadre noi de bolșevici — spe
cialiști in toate ramurile cu
noștințelor, a învăța, a în
văța, a inuăfa cu cea mai 
mare îndârjire — aceasta 
este astăzi sarcina".

(Stalin «Despre tineret» 
nag. 60—61, «Tânărul 
Bolșevic» Nr. 1 —1947, 
pag. 28)

Sub conducerea Par idului va t . 
bui intensificata munca de educație 
p-v i ică a tineretului muncitor, dân- 
du-se o atenție special r studiului 
sistema ic al istoriei marelui Partid 
Comunist (b' al U.R.S.S. și istoriei 
lup clor revoluționa'e ale poporului 
munctor dela h î din țari și a Pa - 
ridului nostru.

O atenți- deoseb’ti trebue acor
dată or. mizării juste a educației o - 
muniste în școlile elementire, me
dii și în instituțiile supericare de 
învățământ. Organizația unică a ti
neretului muncit r trrbue sa spri
jine arlicarea reformei invațămân 
tului inițiată de Partidul nostru, 
menținând un contact strâns cu or
ganele de resort ale Ministerului 
Învățământului Pub’i- prin consfă
tuiri periodice o: anizalc sub con
ducerea CC al P.M R.

Pentru educația activului condu, 
cător al organizației unice, vor tre
bui înmulțite șc Iile de cad e și îm
bunătățite cele existente. în scopul 
creării de cadre prentru posturile de 
conaucere ideologice, organizatorice 
ș.a.m.d. Discutarea celor mai de 
seamă probleme politice în massele 
largi ale tineretului' muncitor tre
bue să constituie o preocupare im
portantă a organizației unice a t - 
netotului care, in formarea conș
tiinței socialiste a tire ei generații, 
se va călăuzi pe principiul marxist- 
leninist al îmbinării teoriei cu prac
tica revoluționară.

Organizația unică a tineretului 
muncitor va trebui să mobilizeze 
toate forțele creatoare ale tinerei 
generații in lupta pentru împlinirea 
și depășirea Pianuîui economic pe 
1949. în lupta pentru mărirea pre- 
aucției și productivității munclL 
pentru ieftinirea prețului de c st a) 
mărfurilor și reducerea deșeurilor. 
Ea va trebui să desfășoare larg e- 
lanul creator al tineretului muncito
resc. mobilizându-1 la o participare 

ac i. a 11 i a Irul între e j nr s- i ui- <} 
inițiate de Partid. T ncetil trebui* 
să tindă a fi în rândurile fruntașilor 
muncii, dovedind prin aceasta h v . 
larnentul său laț i de Parjdul Munci
toresc Român față de poporul mui. 
iilor și ue R-publica P ipulara Ifo- 
mâr.a care i-a dat dri'i turi și ii 
garau i-ază țe măsură i'esv llaiij 
spre socialism o viața din c' in crr 
mai bună

Organizaiia urii A a tineretului, 
fminiitor va tr bui si ! vină o 
școala de constructori ai socialis
mului i c imuni-rnului. Membrii or
ganizației unice a tinerelului mun
citor Ir. Inie sa uimeze cu hotărâre 
îndemnul marc ui lerjn :

„A fi membru a Uniunii 
Tineretului — înseamnă să 
lucrezi ia așa fel încât să-(i 
dedici munca și puterile cau
zei comune. Iată in ce constă 
educajia comunistă. Numai 
printr'o astfei de muncă tâ
nărul sau tânără se trans
formă într'un adevărat comu
nist. Numai in cazul, in tare 
ei var ști prin această mun
că, să realizeze succese prac
tice, ei vor deveni comuniști". 

(V. I, Lenin — «Sarcinile 
Uniunii Tineretului» pag. 
20 — Discurs la al 3-lea 
congres al Uniunii Tine
retului Comunist din Ru
sia din 2 Oct. 1920).

Prin r’o intensă muncă de educa
ție cetățeneasca trebue desvi lta ă o 
noua atitu line a tlre totului fiță de

t»
muncă față' de banul obștesc față 
de colectivul în mijlocul cărui./ 
muncește f.iță de organele de S af 
ale Republicii P pulare Române pe 
care tinerelul mundt «r trebue să le
sprijine cu toată puterea Organi
za ia unică a tineretului muncitor va 
trebui în mod permanent, să atr3gă 
pe cvi mai buni și mai cinstiți 
tineri in munci de răspundere în 
cadrul organizației laeasemenea. din 
mij ocul a.estora trebue recrutate ca. 
dre pentru Comitetele de fabrici, Sin 
dicate Cooperative, Armată șl apao 
râul administrativ. In m d de -s< bir 
e necesar sa se intensifice muncă 
poli i ă în rândurile tineretor fete, 
care nu tr< bue să rămână în afara- 
sferei de educație marxist.kninisty 
a linerei generații.

Tribuc dusă o intensă activita c 
de rec utare a fetei r muncitoare 
din orașe și sate. în organizația 
unică .a tinerelului muncit:r și ect 
promovare cu îndrăzneală a celor 
destoinice în munci de răspundere,-

Tineretul țărănimii muncit* 1 * 3 4 are tre. 
buie lămurit asupra importanței coo
pera ivelor și trebuiesc atrași tineri 
în organele de conducere ale coope 
rativelor. Acest tineret tr buie te
meinic și cu răbJare lămurit asupra 
superiorită ii și avantagiilcr exp'.oa 
tării pământului in gospr dării a- 
gricole colective față de nuca gos 
podăric individuală. El trebuie a- 
jufat în direcția lichidării analf be- 
tismului și a ridicării nivelului său 
po'i ic și cultural. Partidul tr.bue 
să ajute tineretul ca elementele in 
telectuaîe cinstite și devotate clasei 
muncitoare să fie atrase pentni a 
snrijini munca rrganizator că șî c- 
oueativă a organizațiilor dela țară 
ale tinerelului muncitor.

In cadrul Județene! O. S. P. 
Valea Jiului sau desfășurat din 
inițiativa Federației de Popice, 
concursuri de clasare, la cari au 
participai toate grupările sportive 
din regiunea Văii Jiului.

In urma etapei din 6 Ianuarie, 
clasamentul concursului de po» 
pice, are următoarea structură:

1. Jiul 1 11 11 0 0 22
<2052 lemne)

2-Parângul I 11 9 0 2 18 
<1867 lemne)

3. Jiul II 11 7 0 4 14
<1824 lemne)

4. Unirea I 10 6 0 4 12
<1800 lemne)

5 Straja II 10 6 0 4 12 
<1597 lemne)

_ (Urmare din pag. I-a)

După 23 August, când Parti
dul a chemat muncitorii la lup
tă pentru • producție mai mare, 
in ciuda tuturor greutăților pro
vocate de capitaliști, — care 
încercau prin toate mijloacele 
să-și menfină privilegiile de 
clasă exploatatoare, să tină 
mai departe muncitorimea in 
mizerie și intunerec, tov. An- 
drica, ca și marea majoritate 
a muncitorilor a știut să răs
pundă. In cadrul intrecerilor 
socialiste, din abatajul Ini a în
ceput să curgă mai mult căr
bune pentru fabricile, uzinele și 
locomotivele tării.

Acum vre-o două luni Iov. 
Andrica Ludovic a introdus o 
nouă metodă de exploatare in 
abatajele frontale, prin a cărei 
aplicare se pot obfine depășiri 
de normă de peste 200 , fără
să se depună eforturi deosebite, 
reilizându-se totodată economii 
însemnate de exalozivi ți căr
bune de o calitate mai bună.

Pentru munca lui plină de 
devot ament p-isă în slujba clasei 
muncitoare din care face parte, 
șeful de grupă Andrica Ludovic 
a fost decorat cu „Ordinul 
Munci i" clasa I.

Prînfr’o strânsă colaborare între 
organizația uni ă a tineretului mun
citor și Ministerului Artelor și Infor
mațiilor, trebue asigurată d fuza- 
rca mi(loacelor de culturalizare si 
propagandă ale S aiului în massele 
tineretului.

Organizația unică a tineretului 
muncitor trebue să acorde tea ă a. 
tenția apărării intereselor economi
ce și profesionale ale tineretului. 
Ea trebue să vegheze la respectarea 

I ,d! >r de rec uti e a mrnUi tineretu.' 
<ui ia t ale intreț rin Lerile Ea tre
buie să educe membrii vi in _ a 
fel incjl <1 si vată iă inie esele 
tor personale se îmbini cu cele ge
nerali- ale larii aii S:alul< i iă- 
rura Inbui sl le fie sub rdr nate.
I a tr.oue sa a ere interes le tineri
lor muncitori uin întrej rinderfe par
ii ulare dela orașe ale tinerii r ar 
gali și ale ilemcntilor semi- i 1 
tare dela sate, împotriva exploatării 
capi ali-te Organiizația unică a ti
ne e u ui muncitor trebuie să cuhLe 
in conșiiin a tinerii- r combat vi alea 
revoluționară și vjgilmța de clasă 
iin|XJtrrea oricâtor im creări ale capi, 
latinilor oin orașe, ale limburilor 
dela -a-.e .au a'e urnit Ii | r, de 
a călca legile R P.R , împ-driva ori
căror încercări de a suhmina tn 
orice f.l puterea de Stat a celor 
ce muncesc.

Pentru a ajula la crearea unul ti
neret sănătos, organizația uni ă a 
tinerelului muncitor se va ocupa cu 
propagarea cunoștințelor elementare 
de higiena In rândul massetor largi 
ale tineretului muncit- r, va duce o 
ac'ivitate de organizare ri de-v. 1 
tare a educației fizice șl sportului 
de massă cu deosebire la țară, des- 

Din inițiativa Federației de Popice

In Valea Jiului se desfășoară 
un concurs de popice

Mioarul fiotlrica iscaral eu „Ordinul libitii"

voltând (k- o s ară mai larga r ali- 
zări|e infap uite p*nă amin in a. 
ceasta direcție.

Organizata urii.a a I neu-tu/ui 
muncitor va I ibui sa ai ba -.anul 
sau cc.it,al di (,re>j editat la un 
inall nivel ide logiș, cuilu.-l șl 
tehuii.

Organizația uni a a tinere telul 
muncitor are sar.ina de a ceia șl 
conduce organizația de [«ioneli (re
fl, intre 9-11 a.ly ,a s,- va in 
:f.iia din m inunata experiență a 
organizații or de pi-ncri din lui 
unea S-> ici.-ă

Infăp uirra unității d< pline a ti 
ner.-.u ui mun.itor din f bri< i dela 
sate, din școli și universități, 1 - 
tr'o organizație unică tre birie a 
fie re zultatul unei seri, ase acțiună 
de lămurire politică dusă în ma-îi 
tinerelului

Comitelui C.ntal al PattiouljX 
Muncitoresc Ron.-,1 consideră ne
cesara prelucrarea aie-iei ReZ'Iutii 
de către inlregul nostru Palid. Or
ganizațiile n act - de P., tid au da
toria s.i ajute In mod activ tinerelei 
muncitor la infiptuina organizației 
sale mii $1 in îndeplinirea cu suc 
ces a ar.ireil-.r pe care Partidul 1 
le pune in față.

6. Stra,a ț 11 5 0 6 10
<1760 lemne)

7. Viscoza 114 16 9
(1511 lemne)

8. Minerul 11 4 0 7 8
< i. 93 lemne)

9 Voevodul 10 4 0 6 8
<1462 lemne)

10 Mândra 11 3 1 7 7
<1, 31 lemne)

11. Unirea II 11 2 0 9 4
<1546 lemne)

12. Parângul II 10 2 0 8 4
<1099 lemne)

Concursul de popice desfășurat 
în difer tele localități ale Văii-jiu- 
tui au scos în evidență o se^mă 
de sportivi eșiți din sânul <la,e» 
muncitoare cari au dovedit o 
comportare cu adevărat sportivă .

Mare a fost bucuria mineri
lor din Ani noasa, căni au aflat 
ci Andrica Ludovic a fost de- 
coral cu „O r d i n u l Muncii, 
clasa I.

— Să ne trăețti tovarășe 
Andrica, să ne invefi să-[i ur
măm exemplul — i-au spus to
varășii lai, ît-âigj .da-i mâna.

Tovarășii din grupa lui au 
/ost și mai buca'Oți:

— Decorarea ta e mare cinste 
pentru noi, cei din grupa ta ți 
din întreaga mină — a adaugat 
minerul Bredea losif, șeful unei 
echipe din grupa lui Andrica 
care luerrază in schimbul II. 
Apoi a continuat:

— Tovarășe, noi din schim
bul II vrem să sărbătorim de
corarea ta prin muncă, printr’o 
depășire mare de normă.

— $i eu am să lucrez cu voi, 
le-a răspuns Andrica

La șuiul acela, alături de 
echipa lui Bredea a venit îm
preună cu Andrica și doica 
losif din schimbul I; a venit ți 
tcchnicianul Ju^ca Dumitru și 
inginerii Zigfried K. ți Lintea 
Alexandru: au muncit cu to(ii 
cu sârg în cinstea l ti Andnca...

300'1, peste normă a dat 
fiecare om in șutul acela.
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i VIAȚA DE PARTID i
Școala medie a Comitetului Județean 
P. M. R. Valea-Jiului

Un factor important de pregătire și ridicare 
de cadre, de răspândire largă a învățăturii 

marxist-lenifiîste-staliniste

• ■

Raportul
Gheorghe 

plenară

prezentat de tov 
Apostol în 
a C

ședința
C. al C.G.M.

datoriște î i 
met idei' i <1 
rând a> (

s’a dnt s mi

Școala Mc i i e Partid de țvc 
lângă Corni elu Județean P.M.R.Val 
|ea Jiu'ui a lat | âiiă anini 0 seiil 
de ub- ilniiți cintiibuind astfel e. 
fectiv la ridica ea de c idre n ccsire 
In special muncii de partid I In lo 
talul de 197 de el vi I Î4 au f sl 
puși in munci de răspundere fu or. 
ganizațiile de P.nt’d organizații 
de massă și a uralul de SI t

RizuKatele pizilive < b inute în 
ceeaie privește temeinica prig.it 16 
a elevilor, pre (ăliie d ivcdilă prin 
suc esul cu care absolvenții au f “ 
cut fațâ sarcinii r, se 
cea mai mare inasură 
munca care, rân I pe 
introduse tn școală

O deosebită atenție
nariilor în care s’au introdus ș ste
me superi oare de muncă ad pîate pe 
baza experienței. A .iași problema 
care s’a ivit și la școlile serale de 
partid — concretizarea întrebărilor 
aici și-au găsit însă deplina riz >l 
vare. desb ăcându-le de abstracțiuni 
ți legându-'e de pra tica ziln că | or 
în ac.cași măsură in caie intri bările 
se cereau a li cât mai c incret — 
pentru a găsi răspuns din partea 
elevilor nefami iarizați încă iu șc al» 
— s’a impus ca ele să îmb ace o 
formă care să dea posibilitate celor 
întrebați să dea t tuși răspunsuri 
precise și concludente asup-a f Iu. 
lui în care și-au însușit mal rialul1 
prelat A tfel la in eputul cu surii r 
fiecărei scrii, elevilor li se puneați' 
întribă-i lungi care cereau răspun
suri scurte, pre i e întrebările pier
deau apoi din proporții, reclamând 
astfel răspunsuri mai ÎJngi care une
ori se transformau în expuneri de 
10-20 minute

O altă metodă adoptată pntru a 
crea condiții mai bune de cris alizaie* 
a diverselor prob'eme prin disruțiK 
este aceea a referatelor și corefera
telor. începând din a lO.a săplă

mână a cursurilor, rând pe rând 
elevii lac expuneri a Intrigii I cți 
p. coate in ziua respectiva sau a 
unei pă ți din lecț e, pe care o dvs' 
voltă țe biza materialului l>ibi»* 
g.atie dinainte cm uitat, complecta 
t ■ sa t eveilual rectificate de un alt 
tovarăș; urmează ațx.1 discuții ale 
intr ului c'i’e tiv după tare asist.n 
tul trage c incluzii vine cu n mi 
conrț'li-cl&ri sau pune Inliebaii

A castă nul dă n'are insă ca unic 
scop lămurirea problemelor prin dis- 
cu ii ci și disvoltarea elevului Iu 
sensul de a-l face capabil si « 
p inie c i clari a e și in spe lai sa s - 
•ab șiuiascâ cu sin elizarea malerii- 
liilul să facă legătură dintre par. 
ți|e componente ale 
sfârși 1 învețe cum 
duzii ctc.

Pentru acela? lucru 
dus in pograînnl ci 
de p'isa” in care el ■ 
re'.e, iar la sfârși ul i 
la început d i și mai iâiz li unul 

fac o recis a a presei și când 
deja elevii s’au familiarizat cu a4 
ces. fel de expuneri, ele iau ampl'ia, 
re tran-formăndu-se In cronici alo 
evenimentelor interne și externe.

In activitatea ei. școala a întâm
pinat o serie de greutăți. Prin fap
tul că asistenții nu duceau o fer 
ma tentă muncă colectivă în pregă
tirea înln burilor ce urmau a fi 
p.l-f în seminar, acestea aveau anu
mite scăderi îngreunând munca. 
Greutățile astfel pricinuite au fost 
curând înlăturate prin participarea 
tuturor asistenților, cu propuneri la 
formularea întrebărilor fapt care a 
dus la o 
îmbrăcau 
accesibile 
levllor.

Aceeași
nizarea din 2 in 2 
ședințelor de analiză a muncii de'

1 cții i și. I > 
să tr.igă c n-

ușurare a munrii deoarece 
o formă ce le fjeea mai 
Fu crii de percepere a e

mumă co'ec ivă — orga-
săptămâni a

puse ac asi'tunți și cinducer.a ș •- 
Iii, analiză făcută in spirit critic 
șl autocritic a dus la iu bun tlațirea 
caii a ivă a muncii In general prin 
lărgir.a -chiinbu ui de cxpeiiența in
tr. asistenți și înlăturarea delăsării 
care se rnanifes a uneori.

O altă greutate întâmpi ială a fost 
creată de unele met >de greșite de 
•cerut ir-" n i-lt-vil.vr l’.'it 
faptul că I ciorii școlilor s ra|e nu 
erau con-ultațl in școala meoie n’-u 
fost „trimiși niii unul dintre absol
venții șc ațelor serale care de fift 
erau cii mai 5n ițeați având deja 
un oarecare nivel pilitic 1 'in alt 
punct de vedere ailoptându.-.e un cri 
teriu dea-emenca i*r'-it de recru
tare a ele Hor, nu f< 4 propuși pen. 
tril școală tovarăși luați direct d n 
câmțrul muncii. Aslf-1 o bună p-trlc 
din activi I i partidului deja exis e ți 
n’au trecut prin școală Acum s’a a 
juns ca cea 00 la antă din s ere. 
tarii organizațiilor de plavă P M.R 
să fii- abiolvenri ai Școalei Me.'li 
de Cadre.

Școa'a v a 
de e'cvi care ’ 
verse munci 
de acum es'c 
urmărirea desvoltărji elevilor 
școală, a < apa I ălii țl pcrseectivelor 
lor se va face mai ateul de cdre 
directorul adjunct, car. va avei ca 
sarcină principală ternii rbsvrvarei 
elevl'or din tonte (. „ctclc de Vedere.

Școala Medie P M.R (rin a castă 
scrie de e) vi șfla înde] ți nit în bună 
parte sarcina de a ridica și a p e- 
gă 1 cadre S opul <4 de acum în 'inte 
va ff ri lic-rrca politică a membri! r 
de par i I din câmpul muncii — în 
special n-ine-ii — pri't cursuri mai 
scurte. Ea va deveni astfel un bun 
mijloc ne răspândire a cunoștin
țelor m.nrxh'-'eniniste stalinide in 
rândurile tuturor membrilor de par 
ițd și ind reci. în rândurile pop-iia. 
(iei din Valea Jiu'ui.

da acum ultima s iie 
vor fi r<-j arii zaț i In di • 

Sclecți nar a elevii r 
■ niai riguroasă I a fel 

tn!

Apelul CC.al UTM.cătreorganizațiile 
democratice de tineret din R.P.R

'(Urmare din pag I-a)

zațiilor noastre într'o organizație 
unică a tineretului ce muncește 
în fabrici, la sate- în școli, uni
versități și cazărmi !

Să creăm o organizație care 
să se inspire din glorioasa expe
riență a eroicului Comsomol 
leninist-Stalinist ! Să continuăm 
cu cinste tradiția eroică a Uni- 
nn ii Tineretului Comunist, a ti
nerilor comuniști pătrunși de 
-spirit de sacrificiu, care au pur
tat cu vitejie steagul glorios al 
luptei revoluționare a tineretului !

Să creăm o organizație în rîn- 
durile căreia să intre cei mai 
buni tineri fii ai poporului mun
citor, de care să se simtă mîn» 
dru fiecare tănâr, care să fie iu
bită și prețuită de toți oamenii 
muncii !

Să cultivăm în rândurile tine
retului muncitor dragostea și de
votamentul nețărmurit față de 
partid, chezășia forței și succese
lor noastre în munca de con
struire a social smului !

Să fim Ja înâ'țimea încrederii 
ce ni se arată, să răspundem cu 
tot entuziasmul nostru la chema
rea partidulu .

Tineri munc tori,
In cinstea creării organizației 

unice revoluționare a tinertului 
muncitor, să ne îucord.ăm și mai 
mult forțele pentru a contribui 
la împlinirea și depășirea Planu
lui Economic al 
nul 1949

Să ne avă tăin 
nostru îu bătălia 
cialiste în producție :

Să considerăm ca o chemare 
la luptă cuvintele ce ne-au fost 
adresafe de conducerea Partidu
lui și de guvern prn tov, GH 
GHEORGH1U-DEJ, de a ne 
mobiliza toate resursele în mun
ca de împlinire și depășire a Pla
nului de Stat pe 1949!

Urmând pilda fruntașilor în 
muncă, să depășim normele și să 
ne ridicăm necontenit nivelul cu
noștințelor noastre profesionale.

Starului pe a

elanulcu tot 
întrecerilor so.

p i-ședin ele CGM a sp.6 in Con
tinuare :

..Sindicali'' ca rrin 1| a » cu ea 
de t numi iun iulie Paitid șt . a- 
s.-i aj arciua de iubita ce a t a 
uuct [lanul in via'â d> a tn biliz.r 
in reaga .na -st a sa,-r » i ■ r J' I a.c 
latei'ulii' renlru cnn .așteria ama- 
uun i a a san Inii n ie ies in f * că
ruia m ț jr.e.

( and fi care muncit' r și inun. 
inginer șl 
aș'i t lanul, 

f icul .nti'im 
flecaie a u-

(Uimaie din pag. l-a)
In,buna ațuii condițiilor d vi țl ma
teriala șl culturala a muncitorii r, 
oda a iu produietea Planu ui

Noul II cm de sala izate, nouile 
contrarie, colective, reducerea irn- 
puzi clor asupra -a'.ai iilor. noua I 
ge de organizare a Asigurărilor So
lia e sunt masuri care dovedesc gri. 
ja deo ebi ă a Partidului ți Uuve. 
nului ( iii iu oamenii muncii”, — a 
spin, tov (jli. Apos ol 
zel. c-ntu/iasle ale 
tențe.

Trecând
sociali-,v.
telul cum 
cur ul a u ui 1048 — tov, Gh. A]*» j 

toi a aiatat ca;
In primul rînd în re cri e tribue 

să pur n acid’ j ,s in ■ s dela i 
trccCiea dintre om .și om ai oi d nlre 
guițe atiliee, schimburi ți sec
ții și numai a urni c ,nd int iaga SjU 
ma ea mas-a a -alaria il r din intic- 
prindere este cuprinsă In înlri-a ri 
putem line 
treieri intre

întrecerile socialiste trvbue 
tneargă pe linia unei mai bune orga
nizări a procesului de pr .ducțic, 
prin folosirea la maximum a t h- 

I nicei și prin introducerea inovații
lor in muncă.

Sindicatele t eb ie să intensifi.e 
lupta pentru reducerea dcșruril. r și. 

Ilichidatea rebuturilor împotriva iJ 
rosirii energici electrice și 
bus Ipilului care 
□ici principală In 
de cost.

Tribue să
le de munci.ori, tehnicieni ți in
gineri pentru un re gim sever do 
economic (»niri< foosiea rațio
nal a fiecărui bun ic awițino 
poporului muncilor in Spiritul 
re-pec ului față de bunul s xja- 
lis' pentru întărirea imțului . c 
răspundere personală In înmâ- 
nuirea line] clor, a mașinilor, a 
materialului.

Președintele C.G.M. a aratat apoi 
că stimularea și buna organiz ne a 
întrecerilor socialiste se poate rea
liza inițiind și prega ind constitui i 
de producție cu participarea munei- 
toriloi fruntași, a tehnicienilor, i igi- 
nerilor și conducătorilor administra
tivi ai întreprinderilor.

Siriuaiea i buna organizare a 
întrecerilor socialis c se poate r a- 
|iza mai bine, mijind i r- cgltind 
consfătuirile de producție Și în a- 
ceasta iiirecț e t'ibue sa p unim d 
jos di Ia grupele sindicale pc uni
tăți de muncă. Aici t ebuesc antre
nați să participe in moo activ, lu
crătorii mai vichi cu ■ xperiență bo
gata tehnicienii, inginerii și orga
nele adininis.rative 
derii

in aplau- 
intrigci asis-

la | r b rna întrecerii. r 
du. i ce a analird 

au ! st organiz >b' e e în

|a organizarea de 1i- 
diferlte întreprinderi' 

sâ

c nstitur 
reducerea

ni •bili/Am

1

Tinerii muncitori dea 
sate

Să contribuim cu toate forțele 
noastre la lupta pc care clasa 
muncitoare î i alianța cu țărăni
mea muncitoare, o duce la sate 
înmotriva exploatatorilor, pentru 
mărirea producției agricole pen
tru pregătirea condițiilor de tre
cere la socialism în agriculrură.

Tine i elevi și studanți
Să ne însușim știința, să deve

nim intelectualii de care poporul 
muncilor are nevoie, ca partici- 
panți activi și devorați în munca 
de construire a ■ ocialismufui.

Înainte, pentru făurirea orga
nizației unice a tineretului mun
citor.

Sub conducerea Partidului, la 
luptă pentru construirea socialis
mului în țara noastră.

Telegrama adresată Comitetului Central ol
P. M. R. de cotre C. C. al U. T. M.

Către
Comitetul Centra) al Partidului Muncitoresc Ronâi

Rezoluția ședinței plenare a C. 
C al P.M.R. din 22-24 Decembrie 
1948 asupra a i,ită|ii Partidului în 
rândurile tinerelului a fost primită 
de C C al U.T M. în ș dința sa

plenară lărgi.ă din 7-8 januariir 
1949 ca un document de imporlanță 
istorică menii să dea un curs nou 
și sănătos intregei desvoltări a iniș- 

(Continuaie În pag. IV-a)

a c 'ii’- 
o pie- 
(«rețului

ale întreprin-
Laause consfătuiri trebuesc 

tdiseu a e in primul rând propunerile 
venite din rn.issă in ,vaț ile, expe
riențele. ca și lipsurile constatate 
in procesul de producție.

Consfătuirile de producție trebue 
să s;i-nu|<ze dezvoltarea critici ți 
autocri icii în întreprindere ajutând 
la înlăturarea lipsuril r în producție.

iDa; ă ce a i inri? al a-upra faptu
lui că pentru realizarea sarcinilor 
ca e stau în fala clasei muncitoa c 
și în urma criticei făcute ue CC. 
al P.M.R. tribue să dăm mișcării 
sindicale furmele organizatorice cele 
mai corespunzătoare — cari vor fi 
de.bă ule amariun it în laportul asu. 
pra probleme or organizatorice —

cit"iir li hniiian 
lunc i mar va iun 
va ști ce are de 
timp ț-r.iis c ud
rial va cun-ia-te diațroipe s^r- 
lir.ilc J I.cvode -Viți.i ;ul , 
îiitrifrindviii sale p sibi itatil 
cu» ".iu ale muncitorimii vor 
î- faț. ul udivărat' minuni

Câ id într’o f. b.l a intr’'. uzi a 
• au instituție sau ilnar numai ii 
vreo -iciie a ..istoia se iv.ște p. 
ricojui ia Planul -a nu tic indiplinit, 
trebui' să Iu uin in ața fel, In al î 
tna.'a ma -a a muu it ril< r din in. 
lrc| rindcii-a sau sindicalul respectiv 
să ii dc b.mâ v.ii c-inștie.'il i 
disciplinat in a(Ut .iul acriei unirăți 

Tov <jli. Aposto1 a aiatat p 1 
ca lupta pinliu imp’inirea și i •- 
șiria planului v .momi, pi- 1 49 
este siluite levată de aplicare» t 
turoi măsurilor sociale și de gr |» 
ic'»ibiă pentru îmbunata'irea c m- 
dititlor de mumă și de 1 li ale s - 
laria|ilor

liiibuna'âțirra lantinei huna Iun - 
ționare a cr<-el .r ii • aminelor de zl, 
respectarea întocmai a cmtrjCiul 1 
colectiv tnbu sa ocupe un 1 c cen
tral în (reocupi ib n ajie >u i 
cale

Hei are mun iur tehnician șl I c 
fionar 1reb.iv să iun axa si -ă sii a 
că Partidei n stru Guvernul, Sindi
catele il ajută țe t ate caile ca 
muma lui sl se d faș are li ean- 
ciițiuni din ce în ce mal bune . i 
are poîbiliiăți n< întâlnite încă in 
țara noastră de a se di-sv lta. <e 
a-;i ridica nivelul pe b si- nal de 
a lucra din ce în c mai bine 
că In măsură în care va munci trai 
bine, 
ridica din ce In ce mal mult

Tov. Gh Aposiol a aralat . pai 
că ap|i arca P.inului ec n mic va 
ouce la 0 și mai mare ascuțire a 
lup el de cjisă Existența demenți
lor ixp'oa aloare in niLa indust ie. 
in comerț, in agricultură ca ți f iii 
fabricanți și bancheri exprop iati -i 
lacheii I r care uneltesc In un bră, 
trebui- să țină permanent tr ază vi- 
grjen'a muncitori a>iă „Trebue să 
fim fără c uț.rre fața de dușmanul .Jc 
clisă -i s.i i-him cu pute- ș f ră 
milă în t iti acei care ar indrăsn' să 
împiedice buna indeplin re 
nulni’’.

..Dc rzi înainte — 
n ai departe v irbit-Tul 
consideram m biliz.it •> 
strădui să m. bilizăm 
massă a sala rialii r p-. ntru a 
îndeplini și d< t »-i primul Plaja 
economic al Repub icii noa- ' e 
populare.

T a'ă ac'ivitatca sindic t 1 r noas
tre incepând cu munca org-anfzab - 
rică și t -rminân J cu cea s rt ă. 
trebue să ce bazeze pe 1 zinca:

ÎNAINTE SPRE REALIZAREA Șk 
r.EPAȘIREA PLANULUI ECONO
MIC PE 1949!”. a încheiat t-av. Gh. 
A pis ol in tnijo ul aplauzelor cnlu- 
zias e ale Adunării.

nivelul siu ie vi.ițl se va

POȘTA REDA
JURCON1 ROMULUS Ferma de Sta 
Leșnic. Corespondența trim să de 
D-v conține un pro es verbal al 
muncilor voluntare ți al real ză
rilor din anul 1948, 
am mai ocupat.

Era bine dacă 
știri din fermă, care
activitatea muncitorilor 
rea campaniei însămânțărilor de

de

ne
să

trimileafi 
cuprindă 

în vede-

a Pi

a s us
— ne 

n v m 
întrerga 

p-, ntru

IEI
primăvară, mai cu seamă că fer
ma L' țnic se află în întrecere 
socialistă cu ferma de Stat d;n 
Bârcea-Mare Ne interesează de- 
asemenea dacă mașinile, tractoa
rele și uneltele agricole ale fer
mei s'.m pregătit și cum se pre
gătesc lucrările pentru însâmință 
rile de primăvară.

încercați să scrieți mai pe la 3 
și cu date concrete.

prig.it
biliz.it

