
Sporirea productivității muncii 
— condiție de căpetenie a în 
deplinirii cu succes a Planului 

Economic
Nenumărate sunt exemțilek caro 

«loved voința hutarită a munci
torilor din jud-jul nostru, de a în
deplini și 'depăși prevederile Pla
nului de Stat )>e anul 1949 In 
Valeu Jiului Jnca dela 20 lanui. 
rie mai multe jpupe de mineri 
vi-au îndeplinit programul de pro- 
ducțje pe luna curentă, la I. 3 Sa 
Hunedoara oțelarii și-an depășit an
gajamentul Jor de a jlfl șarje 
.n 24 ore, otel de buna calitate”, 
la uzinele „Victoria” din Calan, in 
ultimele 10 Itile furnțliștii au de
pășit formele cu 10 14 la sută, la 
minele de fier d,a Ghelir și Tiliuc 
numărul grupelor care Întrec normcla 
orește rpcontenit. Ia urinele Meta
lurgice din Cugir numeroși munci
tori obțin succese Inșcmnatc In mă
rirea producției, etc.

Toate aceste frumoase succese se 
datoresc și sunt posibile numai prin 
MAK1REA PRODUCTIVITĂȚII. 
MUNCII Mărirea productiv itațir 
însemnează că fiecare muncitor, prin 
o mai bună organizare a muncii, 
prin reduceiea timpului de lucru la 
diferite operat i. prin Inovații șl 
perfecționări, în ayelaș interval de 
timp, să producă mai multe bunun 
Un exemplu elocvent în această șli- 
rectie ni-l dau oțelarii dela I S.S. 
Hunedoara, care pentru a și depăși 
lozinca lor ,,3 șarje în 24 ore, oțel 
de bună calitate”, au redus timpul 
la fiecare operație de pregătire și 
elaborare a șar elor. Timpul de pre
gătire a cuptoru'ui a fest redus dela 
45 Ia 30 „minute, timpul de încăr
care a fost redus dela 2 ore și ju
mătate Ia mai puțin de 2 ore. t m- 
pul de topire a otelului a fost r dus 
dela 4 ore la 215 ore- iar pen
tru descărcarea cuptorului a fost fi
xat un timp de 20 minute.

Elocvent în acest sens este exem
plul echipei prim-topitorului Andruț 
Gheorghe, dela Hunedoara, care scur 
tând și /nai mult timpul de lu
cru la diferite operații, a e'aboret 
o șarjă de oțel în 4 ore și 40 
minute. Demne de subliniat sunt 
nouile metode de muncă ale mineri
lor Andrica Ludovic. Barna Mexan- 
dru. Filip Petru, etc., care p ntru 
a-și mări productivitatea muncii nu 
s’au mărginit numai la un efort mai 
mare, ci au introdus noui metode de 
muncă și rațional zări în abataj-le 
frontale și cameră din plinele Văii 
Jiului, reușind astfel să-și mărească 
productivitatea muncii lor, realizând

alcătuit din reprezentanții ORSS 
și democrațiilor populare

In luna Ianuarie a anu
lui curent, a avut loc la 
Moscova o consfătuire eco
nomică a reprezentanților 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Po
loniei, României, Ungariei, 
și Uniunii Sovietice.

Pentru realizarea unei mai 
largi colaborări economice 
a țărilor de democrație po
pulară și a URSS. Cons
fătuirea a găsit necesar să 
creeze Consiliul de Asis
tență Economică Mutuală, 
alcătuit din reprezentanții 
firilor participante la con
sfătuire, cu reprezentare pe 
baza egalității în drepturi 
și având sarcina de a în
făptui schimbul de experi
ență economică, ajutorul re- 
cioroc fehrrc, oj-itorul re-

Joi,

l'ioletari din

ECONOMII DE tXl’LO- 
MATERIAI LEMNlOS

tolodată 
ZIVI .$1

Exemplul lor tnbue urin.,1 de toți 
muncitorii din afinele, uzinele, șl 
fabricile județului nostru Flecare 
muncitor tribuc sa cunoască temei
nic procesul ^le producție In sec
torul său de activitate, să analizeze 
felul și timpul procesului de pro
ducție si să se întrebe: ,,Oare jn 
acest interval de timp n'aș putea 
produce mal mult?

I’entrucă așa cum ne învață ma
rele 1 enln ,,pr<zduclivitatea muncii 
este la urma urmei factorul cri 
mai de seama, factorul cel mai im
portant pentru victoria noului regim 
social”.

Mărind productivitatea muncii, 
crește cantitatea de bunuri produse, 
iar oamenii muncii având mai multe 
bunuri Ja dispoziție își ridică ni
velul lor de tiai.

Insă. In lupta pentru mărirea pro
ductivității muu ii nu trebue să mă
rim consumul speciile de ma'.eriale. 
Faptul că grupa tov. Pop Ludo
vic din nona Petrila a dat încă di pc 
acum o însemnată cantitate de căr
buni pesle programul de producție 
pe Ianuarie, cs'e lăudabilă Insă mi
nerii din grupa lui Pop Ludovic au 
întrecut cu mult coia alocată de ex- 
plosivi și ma'erial lemnos/tonă căr
bune. fapt care scumpește prețul de 
cost al cărbunelui. Exemplu de fe-- 
Iul cum trebue să se dea lupta pen
tru mărirea producției este acela al 
grupei minerului Csiminga Ion din

(Conliware in p-u 3-H

In întrecere cu celelalte exploa’ări

Până la 21 Ianuarie minerii din 
Aninoasa, care în luna Decem
brie au realizat cea mai mare de
pășire a programului de produc
ție — au fost întrecuțl de minerii 
din Petrila.

Lucrul acesta însă n'a plăcut mi
nerilor din Aninoasa, câștigătorii 
de 10 ori a drapelului produc
ției.

Și pentru a-și recâștiga locul 
de frunte, minerii din Aninoasa

a-

e- 
a-

ciproc în materii pi ime, 
limente, utilaj, etc.

Consiliul dă asistență 
conomicâ mutuală se va 
dana în ședințe periodice, 
pe rând, în capitalele țări
lor oarticipante, sub preșe 
denția reprezentantului țării 
î i a cărei capitală are loc 
ședința.

l

Semnarea acordului comercial 
Sovkfeto-Komân

MOSCOVA, 25 <Rador>, - Luni, 24 Ianuarie s’a 
semnat la Moscova acordul comercial și de plăți d n= 
tre Uniunea Sovietică și Republica Populară Romană. 
Pentru Uniunea Sovietică a semnat ministrul comerțu
lui exterior, Mikoian și pentru R. P. R„ ministrul comer
țului exterior, Bâr)ădeanu<

Sosirea în Capitaii a delegației guvernamentale polone

spus
De. 

în

— a
BUCUREȘTI, 25 (Rador). 

legația guvernamentală p il >năț 
frunte cu Jozcf Cyrankiew icZ. pre- 
ședin e e Consiliului de Miniștrii a] 
Republicii Polone, a toii Luni 24 
Ianuarie a c. la ora 10 dim. in Că
piță ă.

Delegația este formată din: Jo- 
zef Cyrankiewicz. președintele Con
siliului de Miniștri, Zygmunt M d 
zelewski. minis rul Afacerilor Exter
ne,, Rd. Sianis’aw Skrz.es/ewski, mi
nistrul Educafiei, Ștefan Dybowski, 
ministrul Culturii și Artei, ing. Jan 
Rabanowski, ministrul Comuni ații- 
lor, Dr. Stanislaw Leszcczyck, sub
secretar de Stat Ia Ministerul Afa
cerilor Externe, și Dr. ‘Ludwik

I

I

— îndrumați de organizația de 
Partid — au trecut la organi
zarea temeinică a întrecerilor în
tre gmpe, între sectoare. Și roa
dele n'au întârziat să se arate : 
la 22 Ianuarie au atins o depă
șire medie a pfannlui de 11,1 la 
sută, întrecând pe minerii din Pe
trila, care aveau o depășire de 
10,1 la sută. Minerii din Lupeni 
se mențin în locul III cu o depă
șire a Planului de 5,2 la sută, iar 
minerii din Lonea în 
zile dela un minus de 4,6 la sută 
>i mal despart doar 1,3 procente 
de atingerea planului.

Frumoasele succese obținute 
de minerii din Aninoasa se dato- 
resc întrecerilor socialiste în care 
sunt angrenate 
grupe, în 
frumoase 
mai mari 
realizează 
Gustav și 
la sută, Csmunderlich Victor cu 
33 la sută, Barna A'exandru cu 
29 la sută, Balint Ioan cu 28 la 
sută și altele,

In întrecerile între sectoare, în 
frunte s'au siluat sectorul I Ani
noasa cu o depășire de 19 Ia

ultimele 4

tot mai multe 
cadrul cărora se obțin 

depășiri de nermă. Cele 
depășiri de normă le 
grupele tov. Onodi 

Onodi Rudolf cu 41

Conrinuare în pag. 3 a

primul ministru al Poloniei 
(irossfeld, subsecretar de Stat la i 
Ministerul Industriei și Comerțului

Delegația este însoțita de Ion 
Ralciu, ambasadorul RPH la Var
șovia.

La jntrarea în tară, delegația gu
vernamental polona a fost întâmpi
nată de tov Grigore Preoteasa, mi
nistru adjunct la Ministerul A face 
iilor Externe, P>|.Cscu-Doreanu, se
cretar gi-rcral la Președinția Consi
liului de Miniștri. M Folino, d n 
par ea Proloco u'ui Ministerului Afa
cerilor Externe, precum și de mem
brii Ambasadei Polone in R.P.R.

In gările de pe parcurs popula
ția a făcut oasjx-ților o caldă ma
nifestație de simpatie.

Pe peronul gării Mogoțoaia se a- 
flau, in întâmpirarea delegației : 
Dr. Petru Gr za. pre.edinkle Qon- 
iliului de Mi'iis'ri. I v Oh. Gheor- 

ghiu-Dej. primvicepreședinfe al Crn- 
i.iu'ui d< Miniștri S'efan Vcitec. 

vicepreședinXe al C nsiliului de Mi
niștri. Ana Pauker rtrlnislrul \fa- 
cerilor Externe, Vașile Luca, minis’ 
trul Finanțelor, Teohari Georgescu, 
minislrul Afacerilor Interne, Gh. Va- 
si'ichi. minis rul învățământului Pu- 

! b'ic A. Buna iu, ministrul Ju liției, 
, ing. prof. N Profiri, ministrul Co

municațiilor. V. Mârza, miri-tru] Să- 
| nătății. Eduard Mezincescu, minis

trul Arlelor și Informațiilor. Stan- 
ciu Sloian, minislrul Cultelor, Bucur 
Șchiopu, minislrul Comerțului și Ali
mentației. precum și miniș'rii ad- 
iuncți: Marin Jianu. și Emil Vinea.

| Deascmenea, au f st prez nli mem 
| brii ai Corpu ui Dip'oma i în frunle 

cu S 1. Kavtaradze. ambasadorul 
U.R.S S.

Continuare în pag. 4-a
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Luptând pentru îndeplinirea si depășirea pmg*nmultj| 

Oțelarii hunedoreni au*
HUNEDOARA (Prin teleL n dela 

trimisul noslru special).
In noap'ea de 23-24 hmiaric. e- 

chipe'e de oțelari, din schimbul III, 
conduse de maestrul Berbecaru, a 
realizat 5 șarje în 8 ore.

Această depășire este fără prece
dent în producția de oțel a cuptoa. 
relor Siemens-Martin dela I. S. S 
Hunedoara.

Ea vine să răstoarne toate 
pășirile de normă, obț nute de 
le'alte schimburi ale oțelarilor 
nedoreni.

Recordul de 5 șarje în 8 
obtiunte de schimbul Berbecaru
părțit la producția fiecărui cuptor 
în parte, dă următoarele cifre:

CUPTORUL Nr. 4. a realizat în
8 ore 2 șarje a căror durata medie 
este de 5 pre 50 minute.

CUPTORUL Nr. 2. în același in
terval de timp a dat două șarje, 
cu o durată medie de 6 
25 minute fiecare șarje.

CUPTORUL Nr. 1 , care 
reîncărcat la prelucrarea sa 
tre .schimbul Berbecaru. a 

cărei medie a fost

de- 
ce- 
liu-

orc 
îm-

orc și

singură șarje, a 
de 8 ore.

Durata medie
șarje cs'e de 6

a fost 
<fe că- 
dat o

a celor cinci (5) 
ore 41 minute, iir

I 
I

Vizita delegației guvemamenlJ 
polone e e menită a mtar, -sc4 șl 
mai mult legă urile de prietenie fră
țească dintre popoarele român și po
lon . ce s’au dezvoltat t'eț^at după 
eliberarea celor două țâri - eu a- 
jutorul glorioaselor armate soviet, 
ce — de 6 ib jugul cotropitorilor 
germani.

In (reculul nu firea îndepărtat. 
România ca și Polonia conduse d 
cli, i e expir a atparc burghezo noșie 
reștl au fost folosite ca u ele L 
imperialiș ilor, di-ienind pilonii ceâ 
mai avansafi ai coaliției anlisovle- 
tice. Popoare e celor doul țări și au 
da| seama că au fost trădate de pu_ 
teri'e imperialiste apusene i că nu
mai victoria Arma'elor Sovi tic* 
le-a putut salva d<la ni circa care 
le-o sortise imperialismul german 

Astăzi, când la conduci- ea ambe
lor țări se află cla*a muncf.oare, ele 
fși clădesc relațiile pe fundamentul 
trainic al int rnaționalismn]1 i pro
letar. devenind factori act vi ai fr ri
tului* mondial al d< moc-aț'ei șl so- 
cia'ismulu1. fn fruntea căruia se dă 

| Uniunea Sovietică.
In fata popoarelor român ji polo

nez. care în de-ursul ultimul1 1 sfert 
de veac au cum scut atât d crunt 
cotropirea cermană stă sa tina de a 
lua toate măsuri'e pentru a pr> în
tâmpina o nouă agresiune care a- 
menintă să se repete din part a 
monopo'iștilor și miliIari«tilor din 
Germania de Vest sprijini i de im- 
peria'ismului american

Mergând pe ^"-umul întăririi re
lațiilor poli ice și economi e popoa
rele român și polon contribue e- 
fectiv la securitatea și pr. p ți.ca 
lor. precum și la tntă irea p/ărului 
democra'ic și ani imperia ist

dat 5 șarje în 8 ore
depășirea normei este de 125 ia 
sută, fa(ă de planul progra- al

Trebuie subliniat fapful, <ă pin 
recordul obținut de schimbul tov. 
Berbecaru, s’a putut recupera de
ficitul de producție a celor d. uă 
schimburi precedente care din cau
za unei reparații de 10 ore șl 0 
minute, efectuate la cuptorul Nr. 
4. au realizat 4 șar,e în 16 ora

Astfel, media de durată a celor 
9 șarje realiza'e în 24 ore. este de 
5 ore 59 minute, fiecare ș-rje, iar 
durata medie de încărcare a cup
toarelor este de 1 oră și 17 mi
nute.

In ziua de 24 Ianuarie r r-zultatcle 
obținute în decurs de 24 ore sunt 
următoarele;

Cuptorul Nr. 1 a dat 4 șarje a 
căror durată medie, este ce 6,44 ore

Cuptorul Nr. 2 a dat 3 șarje cu 
o durată medie de 5 20 ore.

Cuptorul Nr. 4 a dat 4 șarje cu 
o medie de șarjare de 6 03 ore.

Importantele realizări cb ni.te de 
oțelarii liunedoreni In cursul acestei 
luni și în special în tij-imile zile, 
dovedesc cu tărie eforturile munci
torilor și tehnicienilor depuse pen
tru îndeplinirea și depășirea sarcini
lor fixa'e în cadrul Ppnului de S'at.

GH PLEȘU

Skrz.es/ewski


2 ZORI NOI

A PAGINA CULTURALA
Un an de activitate culturală a Consiliului
Sindical Județean Hunedoara-Deva

de M. 'TONTICI 

responsabil al Seoțlal de Fduoațle șl Culturi 
s C. S 1 Hunedoara —Deva

Pe marginea farsei .,0 zi de odihnă" 
de Valentin IGtaev

O reconsiderare a farsei

l U|» un an |le activitate, an d« 
transformări revoluționare în dome 
niul economie, social ți cultural, 
îtifăptuile sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Român ți menite al 
ridica nivelul de viață a celor ce 
muncesc Biroul Conciliului Sindical 
Județean llunedoara-lieva a făcut o 
ampli analiza a muncii depuse do 
fiecare sindicat ți secție In parte, 
culegând din munca de un ari — 
pe b.v.i ace. r analize — o seama 
de părți pozitive ți negative, care 
for contribui la Întărirea muncii pe 

or servindu-i ca îndreptar.
Călăuzit de Rezoluția celei de a 

ll-a Ședin(e Penare a C.C. al P. 
M R. precum ți de llotărîiile p'e 
narei C.C. al C.G M. Consiliul Sin
dical Jude(an a căutat ca să-și si
tueze în centrul preocupărilor sale 
ȘÎ a tuturor sindicatelor, munca du 
educare și culturalizare a masselor 
de salariați.

Dela început munca Secției de 
Bducație și Cultură a C S.J a fost 
Îndreptate spre organizarea colec
tivelor de muncă pe resoarte la sin
dicate. iar pe de altă parte spre 
ajutarea lor prin găsirea celor mai 
potrivite metode de lucru.

Legătura cu sindicalele, în ca
drul activității culturale, a fost ți
nută permanent în ședințele lunare 
de lucru cu responsabilii culturali, 
dar mai ales prin deplasările per" 
manente ale activiștilor pe <crcn. 
metodă care s’a dovedit a da re
zultatele cele mai pozitive

După ce resoartele sindicatelor au 
fost întărite cu puternice colective, 
/a trecut la o muncă de adâncire

Urmărind desvoltarea muncii din 
lună în lună, apreciind rezupalcle 
pozi’ive a schimbului organizat do 
experiență în cursul lunii Iulie 1948 
Secfia de Educație și Cultură, a 
ținut ședința lunară de lucru la 
sindicatul cu cea gjtai rodnică ac
tivitate — I.S.S.-Hunedoara, unde 
s’a făcut o analiză în spirit critic 
ți autocritic a muncii culturale din 
fiecare sindicat, trasându-se tot o- 
dată șl sarcini pentru noua perioadă 
de muncă.

In perioada de după 23 August 
1948, în cinstea primei aniversări a 
R.P.R., cele jnai remarcabile suc
cese au fost obținute în munca de 
propagandă. Gazetele de perete, In 
cea mai mare par e s’au debarasat de 
prezentare a articolelor cu conținut 
general, scăderi manifestându - se 
doar acolo unde colectivele n’au 
fost puternice și bine organizate ca 

la sindicatele „ASTRA” ți Mixt 
din Orăștie, Melalo-Chlmic Deva ț a.

O scadeie însemnată o constitue 
in a inexistenta turui corp organizat și 
puternic de coicspondenți pentru zia
rele centrale și locale, |>rin faptul 
că resoartele de pducație a sindi
catelor ți Secția de Educație ți Cul
tura a C.S.J. — subapreciind im
portanta acestei munci — nu și-au 
complectat colectivul cu un icspon. 
săbii de presă Iu aceste condițiuiii 
îndrumarea corespondenților se fă
cea neurjanlzat.

In ceeace privește munca de e- 
ducarc prin presă, aceasta a înre
gistrai un remarcabil succes. înce
pând cu perioada de pregătire a 
..Săptămânii Prieteniei Sovieto-Ro- 
mâue” .— s’a introdus metoda ci
titului in colectiv al ziarelor pe 
grupe. echipe, birouri, etc., eviden- 
țiindu-se în această muncă Sindicatul 
Mixt-llrad. care a organizat 7b cer
curi de citit.

Deopotrivă, s’au obținut succese 
șl îi: munca de organizare ți desvob 
tare a activității din cadrul clu
burilor muncitorești. Având ca exem
plu clubul muncitoresc dela Hune
doara, a luat fiin'ă un asemenea c i bl 
și Ja uzinele ,.Victoria”.Călan. Or
ganizat după un sistem asemănător 
cluburiloi sovietice1 el cuprinde o 
bibliotecă, săli de șah, ping-pong, 
lectură, conferințe, cinematograf, pre
cum și săli pentru școlile, de perfec
ționare profesională și școală serală 
de cadre sindicatului. Cluburi au 
luat ființă — altele încă în fază dt 
organizare. — în toate centrele mun
citorești din județ.

Resortul dc învățământ muncito
resc s’a ocupat în primul rând d-‘ în
ființarea școlilor de cadre, medii și 
sera'e, contribuind serios la ridicare 
de cadre, și la ridicarea în general 
a nivelului politic-ideologic a oa
menilor muncii Rezultatele poziti
ve obținute dc școlile de cadre se
rale, se datoresc organizării lor pe 
orașe spre deosebire de metoda din 
trecut când, organizate pe sindica
te, ele erau slabe și munca — ca
litativ era scăzută.

Școlile de perfecționare de tip A , 
din lipsa unei mai intense munci 
de lămurire din partea sindicatelor 
nu s’au bucurat de frecventa meri
tată. Doar în urma noului sistem de 
salarizare, care stimulează califica
rea. a început să se sîmtă un aflux 
simțitor spre asemenea școli. Nu
mai la Călan un număr de 90 tur

nători au cerut înscrierea tor In 
școală.

Din aceeași li|>să a mumii de lă
murire ți îndrumare, la cele 145 
școli de aiialfab» ți .totalizând un nu- 
măi de ]5.345 elevi, frecvența este 
cu totul neregulată. Din buna func
ționare a acestor școli, -în noul an 
de muncă, sindicatele vor trebui 
ră-ți tacă o sarcină dc seamă, dată 
Ițind marca lor importanță.

Cele mai frumoase rezultate au 
fost obținute în riso.tul artistic, |» 
lângă fiecare sindicat existând câte 
o formație artistică cu o a ii vil a te 
bogată

Acolo unde există mai multe sin
dicate ca de exemplu Deva, oraș 
care numără 13 sindicate — s’a 
procedat la o unificare a formațiilor 
artistice, reducându-lc ca număr In 
favoarea întăririi, și a permanenti
zării activității lor. Astfel, la Deva, 
funcționează regulat o echipă de 
teatru, o orchestră filarmonică de 
40 persoane, o orchestră de bala
laici de ÎS persoane, o e’lripi de 
dansuri și un cor de 120 persoane

Anul 1919 începe cu noul și mă
rețe sarcini pen.ru toți oamenii mun
cii O însemnată parte din aceste 
sarcini le revin icsoartelor de Edu
cați- și Cultură. Având în fată per
manent aceste sarcini trasate de 
Partid ajutați de analiza critică a 
muncii mergând cu consecvență pe 
calea lichidării lip urilor încă exis
tente. cu ajutorul permanent al orga
nizațiilor de partid Întregul aparat 
educativ-cultur.nl al sindicatelor din 
județul nostru, va trebui să por
nească la muncă cu noul forțe pentru 
împlinirea și supraîmplinirca prim- 
lui nostru Plan de Stat.

Filmul Tânăra Gardă" va 
fi prezentată pe ecranele 
cinematografelor hunedorene

In curând »SovrotnfiIm« va 
prezenta pe ecranele noastre 
marele film sovietic >Tânăra 
Gardă*, realizat după roma» 
nul cu acelaș nume a lui Ale
xandru Fadeev.

Regisorul filmului, Serghei 
1 Gherasimov, laureat al ♦Pre

miului Stalin*, a obținut pentru 
i această creație cea mai înaltă 
. distincte în materie de artă: 
I titlul de »artist al poporului*.

Prezentarea comediei dramaturgu
lui Valentin Kalacv O zi de
odihnă’’ pe scena Teairu ui Po
porului din localitate, ne prileju- 
ește strădanii In sensul de a în
cerca — bazați pe creația scrii
torului sovietic o reconsiderare 
a genului farsa

Pentru aeest lucru nu vom face, 
lira îndoială, o incursiune In istoria 
literaturii mondiale Ne voia o| rl ma
niat la acele producții — Încă neș
terse pe deplin din mintea publi
cului nostru spectator — care, cu 
subtitlul de farsă, dețineau, rare ori 
nu timp îndelungai, afișele diver 
selor teatre din Capitală sau inva 
dau provincia, împrăștiind in rân 
durile publicului acea atmosfeiă de 
descompunere, caracteristica tuturor 
creațiilor burgheze, ți pe șablonul 
unei terne comună Ia zeci de farse 
in șir (ca adulterul de pilda) o in-

L Hunedoara

A luot ființe 
cenaclul literar 
„Maxim Gorlti"

In cadrul unei ședințe ținute 
în 21 lanua.ie a. c. în sala 
Clubului Muncitoresc ♦Alexan
dru Sabia*, la Hunedoara iost 
constituit cenaclul literar 
>Maxim Gorki*.

In ședința de constituire, 
prezidată de tov. Victor Bâr- 
Iădeanu, redactor al ziarului 
♦Scânteia*, au fost citite pro
ducții literare — versuri — 
a căror conținut și formă ar
tistică a constituit obiectul 
unor largi discuții de analiză.

In cursul acestor discuții s'a 
desprins în mod clar interesul 
sporit pe care oamenii muncii 
îl au pentru problemele de 
literatură și artă.

Trebue subliniată marea 
afluență de participanți recru
tați din rândurile muncitorilor, 
elevilor și intelectualilor, care 
au participai la constituirea 
cenaclului și discutarea pro
ducțiilor literare citite.

treagâ gamă de aluzii pornografi
ce — ,.picante” — poante de du
zină

Comedia era scop In sine
Aceaslă reîmprospătare a memo

riei n’are ca scop încercarea de a 
face o comparație intre farsa bir- 
glieza ți cea sovietică, ci din > «. 
tră pentru a stabili mai ușor între 
ele o linie precisă de demarcație, 
dc a arăta ce au una și alta ca
racteristic ți le deosebește funda
mental fără putință de apropiere.

Spre deo<-bire de farsele burghe
ze cele a lui Kataev — și genera, 
lizând : farsele s-.viet'ce — au ab
ținut un .conținut bogat de idei. 
Aceasta le <ara terjzeaZa ți a făcut 
ca fai.-a să nu mai (ie considerata un 
gen minor.

Comedia lui Katar-v are un Ințelea 
ți humorul e subordonat lui Sto
pul e satirizarea unor stări de lu
cruri, atitudini, acțiuni, cari insă mal 
constitue o p,edică In calea desvol- 
tării societății Scopul e satirizarea 
râmă ițelor burgheze din conștiința 
oamenilor.

Dai conținu ul nu exclude râ-ul să
nătos, râ ul până Ia lacrimi ț in
vers Dacă farsa a căpătat vah ara 
prin . n' nutul ei. nu mai pjțin a 
roniribi.it la aceasta ți virtuozita
tea sti Estică a autorului și îndemâ
narea lui de a complica ț deslega 
situații.

Eroii farsei sovietice au un ca- 
ractei profund uman Chiar dacă u- 
neou apar caricaturizați — spre a 
li șe contura mai precis scăderile

— acțiunile 1 >r mint determinate de 
dorința de a-și face datoria (7ai- 
țev) și nu de o incoherenti leg că 
a autorului așa cum se întâmplă 
in fane’e burgheze Ercii lut Ka
taev sunt, cu toate scăderile lor 
oameni adi-vărați. și peste tot se 
simte dragostea autorului față da 
ei.

Conținut și dragoste de om — 
dorință de a Îndrepta greșelile oa
menilor — aces ea -unt caracteristi
cile farsei sovietice si -ub acest ra
port — unicul just — ele au do
bândit valoare artistică

Inițiativa Teatru’ul Poporului din 
Petroșeni de a pune In scenă ,,O 
zi de odihnă” nu poate fi conside
rată decât lăudabilă t iernai p- ntru 
considerente de mai sus. Fură în
doială că prin vizionarea <i p bli- 
cul spectator din județ va reuși să 
așeze la locul cuvenit genul dra. 
matic considerat până acum minor. 
Și această perspectivă va trebui sa 
fie un motiv în plus ca publicul 
nostru să ia contact — prin teatru
— cu valoroasele scrieri ale drama
turgilor sovietici.

H. N.DOREANU

In operele sale. Lcnin acordă o 
deosebită însemnătate problemelor 
culturii socialiste.

Trei luni după instaurarea puterii 
sovietice, Lenin spunea: înainte, ge
niul minții omenești crea numai pen
tru a da unora toate fo
loasele tehnicii și culturii, lipsind 
pe ceilalți de lucrul cel mai ne
cesar — lumina învățăturii. In pre
zent însă, toate minunile tehnicii, 
toate realizările culturii vor deveni 
un bun comun, iar de acum îna
inte. mintea și geniul uman nu vor 
fi niciodată Iransformate î» mijloace 
de exploatare a omului”

Revoluția socialistă a contribuit e- 
norm la desvoltarea inițiativelor 
creatoare ale masselor iu toate do
meniile. Lcnin arăta necesitatea de 
a se atrage in câmpul activității 
practice și teoretice toate forțele 
din popor capabile de a crea. EI 
sublinia în acelaș timp sarcina gran
dioasă a puterii sovietice, care în 
anii și deceniile următoare, tre
buia să rezolve înapoierea culturală

Lenin despre cultura socialistă
- prelucrare după O. Moșenski -

a multor secole. Noua cultură socia 
listă nu poate fi creiată decât pe 
baza însușii ii profunde și critice 
a tot ceeace este mai bun în cultura 
trecutului.

,,Trebue să preluăm moștenirea- 
culturală lăsată de capitalism și să 
Însușim toate cunoștiințelc în știin
ță, artă, tehnică, căci fără aceasta 
nu vom putea construi viața socie
tății comuniste”.

Lenin explica lămurit că cultura 
sovietică socialistă nu este o ela
borare de cabinet a socialiștilor, 
ci o dcsvoltare a moștenirii cui. 
turale clasice, evoluând după legile 
ei proprii.

Pe lângă importanța pe care Le
nin a dat-o răspândirii științei de 
carte — ,,un analfabet este în a- 
fară de orice politică” — inaiele 
fondator al Statului sovietic, se o- 
cupă foarte mult de artă, conside

rând-o ca pe unul din mijloacele cele 
mai eficace pentru educarea masse
lor.

,,Arta aparține poporului, — spu
nea Lcnin, Rădăcinile el pornesc 
din adâncul masselor muncitoare șl 
trebue să fie înțeleasă și iubită de 
acestea. Ea trebuie să unească sen
timentele, ideile și dorinț te masse
lor și să Ie înalțe”.

Deacx‘ea. Lenin lupta în m-d ho- 
tărîl împotriva oricărei manifestări 
decadente în atlă, prezentată sub 
forma ,.modernismului”. ,,O artă 
nouă, spune Lenin, trebuie să te 
o artă partinică”. Lenin a prezen
tat această teză cu mult înaintea 
Revoluției din Octombrie și a des- 
voltal-o în articolul său ,.Partidul 
și literatura partinică”, publicat fn 
1905.

El arată că așa numita „creație 
literară”, care există în societatea 

burgheză, în realitate nu este de
cât o ficțiune.

,Nu poți să trăiești într’o anu
mită societate și să fii independent 
de .această societate” — scria Lc
nin.

Este limpede așadar dece Lcnin o- 
pune artei legată de interesele bur
gheziei. o artă care să slujească în 
mod de-chis poporul șl proletariatul. 
Literatura trebuie să participe la 
cauza Partidului Comunist și să 
lupte pentru interesele pcporului 
Numai în acest chip, oamenii artei 
și literalurți pot dobândi libertatea 
deplină.

„Cultura socialistă, după cum 
spunea adesea L,nin, poate să se 
desvolte și să crească .printr’o luptă 
ideologică necruțătoare dusă împo
triva influențelor burgheze, străine 
poporului, în toate domeniile cui. 
turii”.

Marele tovarăș de luptă al lei 
Lenin — Stalin a continuat șl des- 
voltat ideile lui Lenin despre o nouă 
cultură socia istă.

Sub conducerea lui Stalin, poporul 
sovietic a realizat succese excep
ționale în ppera construcției cultu
rale.

Făcând bilanțul rezultatelor obți
nute în 25 de ani după moartea 
lui Lenin. oamenii sovietici pot fi 
mândri că au îndeplinit poruncii* 
marelui lor învățător.

Savanții sovietici oamenii artei, 
care continuă tradițiile științei și 
culturii clasice ruse, realizează tot 
mai mari succese în operele I r.

Călăuzi ă de principiile lui Lenin, 
urmând drumul realismului socia
list, trasat de marele învățător, arta 
sovietică a ajuns la un nivel su
pe rior.

Arta sovietică este un îndrumător 
pentru oamenii artei progresiste din 
lumea întreagă

pen.ru
cultur.nl
roniribi.it
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4 DIN CÂMPUL MUNCII 4 ani dela Congresul General 
al sindicatelor

Tov. Zimerman, 
filaturei „Lupeni" a

La fabrica de fire sintetice 
•din Lupeni, după filare, firele 
de mătase sintetică sunr răsu
cite kt secția de răsucit și bo
binate pe bobine de ebonită, 
importate din Elveția.

1000 de sobe pentru încă'zitul locuin
țelor recondiționate de muncitorii 

Atelierelor Centrale Petroșeni 
recuperat din material 
1 otodată grătarul e 
pentru a avea un tiraj

arderii cărbunelui.

In anii trecuți vechea con
ducere a societății Petroșeni 
a cumpărat 1000 bucăți sobe 
sistem >Pan« pentru încălzi
rea locuințelor muncitorilor. 
Insă aceste sobe n'au putut fi 
întrebuințate, deoarece cărbu
nele nu putea li folosit ca com
bustibil din cauza construcției lor 
complicate. Din această cauză 
au fost depoz tate în magazia 
Atelierelor Centrale Petroșeni.

Din inițialiva muncitorilor 
dela A.C P„ de curând a înce
put transformarea acestor sobe. 
Canalele pentru conducerea 
căldurii care complică con
strucția sobelor sunt eliminate 
și sobele sunt căptușite cu un 
amestec de praf de șamotă

1 ucrănd după metoda dc muncă experimentată 
de Bârna Alexandru, în ziua de 22 Ianuarie

Grupa minerului Săcăluș Petru decorat 
cu „Ordinul Muncii" ci. UI a 

realizat o importantă depășire de normă 
Muncind în cadrul întrece

rilor socialiste, în ziua de 
21 Ianuarie schimbul I. al 
grupei lui Săcăluș Petru, de
corat cu »Ordinul Muncii, < 
clasa 111- a, din mina Aninoa
sa, compusă din tovarășii: 
Săcăluș Petru, Codrea Glie» 
orghe IX., Codrea Petru IV, 
Moiș Petru și Velea Vasile, 
au extras din abatajul lor o 
cantitate de 331 tone cărbune 
în loc de 22,5 tone cât era
norma.

Această frumoasă depășire 
a putut fi realizată prin întă» 
firea tavanului cu bârne lungi 
așezate direcțional, după me
toda întrodusă de șGJ 
grupă Barna Alexandru, 
din mina Aninoasa, metodă

șeful de
tot

Minerii 
din „Stalinougoli * au 

obținut premii de peste 
o suta milioane ruble

In minele combinatului »Stali- 
nougolfa (Donbas) a început 
plata premiilor acordate mine
rilor distinși pentru munca în» 
delungată și conștiincioasă.

Totalul premiilor plătite mi» 
nerilor combinatului trece de 
100 milioane ruble.

Confecționând bobine din aluminiu 

maistru la atelierul de întreținere al 
pus în funcțiune 10 mașini de răsucit 

'ntrucât consumul de bobine 
e foarte ridicat, 10 mașini de 
răsucit nu puteau fi puse în 
funcțiune, secția neputând din 
această cauză lucra cu în
treaga capacitate de produefie.

vechi.
nii.it 

cores»
punzător
Piesele de lontă rămase dela 
aceste transformări, în canti
tate de cca 10.000 kg., sunt 
retopite la turnătoria Atelieie' 
lor Centrale Petroșeni, pentru 
a ii întrebuințare la confecțio
narea pieselor necesare exploa
tărilor carbonifere din Valea 
Jiului.

Prin această acțiune, mun
citorii Atelierelor Centrale 
Petroșeni, recondiționează cele 
1000 sobe de fontă, realizând 
astfel o importantă economie 
de bani și materiale.

D. Pozdărescu, coresp. voi

care permite împușcarea fron
tului de cărbune pe o adân
cime de 2 m. în loc de 1 
m. cum se făcea înainte.

Entuziasmați de acest fru
mos succes, la ieșirea din 
mină minerii din grupa tov. 
Săcăluș Petru și-au luat an
gajamentul față de tovarășii 
lor de muncă, să depună 
țoală priceperea și efortul lor 
de muncă pentru a reabza 
planul de producție pe luna Ia
nuarie înainte de termen.

Teatrul Poporului Petroșeni
Sâmbătă, 29 Ianuarie 1949, ora 20,30

premie

O zi de odihnă
Comedie în 3 acte de Valentin Kat&ev în ronânește de 

Lica Alexandrescu și Aurel Baranga, cu:
(în ordinea intrării în scenă) Fifi Grazziani, Lică 
Rădulescu, Cătușă Elvas, Sandu Sticlaru, Jlie Cernea, 
Jeny loanin, Lilly Urseanu, Ana Neg eanu, Ricardo 
Colberti, Petru Asau, Elena Antonescu, Romulus Neacșu

Decoruri:Direcția de scenă : Regia de culise:

Franz Aaerbach Ion Mărgăritescu Râul Negru

Ultimele bilete Ia Librăria, Jiul Cultural"

Pentru a rezolva lipsa de 
bobine, tov. Zimerman Petru, 
maestrul atelierului de întreți
nere, a fabricat bobine din a- 
luminiu, care sunt la fel de 
bune ca și cele de ebonită 
fabricate în străinătate.

Prin fabricarea bobinelor din 
aluminiu, tov. Zimerman a 
realizat o mare economie de. 
bani, deoarece prețul bobine
lor confecționate de el este mult 
mai redus decât al celor impor
tate, dând tot odată posibili
tate muncitorilor din secție 
să-și îndeplinească planul de 
producție înainte de termen.

Pop Hugen, coresp voi

Desființarea vechilor instituții 
burghezo-moșiorești

și Poliția 
Militai

— Jandarmeria 
și înființarea

7ileli- trecute a f st dat publi 
ci'ă li I Iccrelul ; vntiu înființarea Mi 
liliei în locul vechii polipi și jan
darmerii. care au fost de-liințate.

Mi iția va funcți a in cadrul Mi 
riisterului Afacerilor Interne și ia 
avea dup', sc p apărarea drepturilor 
ți libertăților emerite de popor. Ca 
vr jvăzi cu credință mijloacele de 
producție care sunt In proprietatea 
Stalului popular și 14 ce atic a- 
vut ib-lesc sau producător de bu
nuri de folos popondui. va asigura 
munca creatoare a o menilor muncii 
dela orașe ți sa'c, va supraveghea 
aplicarea justă a legilor și dispozi 
țiunilor de Slal. Miliția va apli ■ i 
cu toată hotarlrea legile țârii noas
tre care pedepsesc uneltirile duș aa 
nultii și încercările de a pune pie
dici mersului țării noastre spre so
cialism.

In expunerea de motive, publi- '. 
ca,ă odată cu Dc reltil penf u înfiin
țarea Mi.iției. sc arată că tn urma 
prefacerilor adânci, cari au loc în 
viața politică, economică și socia
lă a țării noastre, se impune trans- 1 
forma-ea structurală și a organelor , 
de Slal., care au drept s.'op apăra. , 
rea cuceririlor dcmocatice și a 
muncii pașnice a poporului munci
tor, respectarea legilor R P.R. și 
menținerea ordinei publice pe teri. ' 
toriul ci.

I

r a 3 a

s'a d«* 
ngres <ie- 

Snduatil r din Ro-

linia trasată de C n 
p nlru a|>âraita in-

I s 26 Ianuarie. 1045. 
viii-, In Capi a'ă primul C 
neral 11b't al 
mân a

Mergând țe 
grei, in lupta 
teraselor profesionale ți îmbunătă
țirea condi(ii or de trai ae saliriați- 
lor, pen u consolidarea ți continua 
desvoltare a re/imului democrat și 
pentru reconstrucția ec rnoniiea a la
rii, mișcarea sir.di.ala din țara m.as- 
tră. cimcnlându-și unitatea, a obți
nut succese Ijsemnate, contribuind 
în acela; timp la erijarea regimului 
de democrația populară din (ara 
■toast ra

Acum când cindfțiile istorice 
sunt schimbate, sindicatelor le re
vine un nou rol • ,,ln fntreprihde- 
rile de Slal. care nu mai aparțin 
exploata orilor și au devenit un bun 
comun al poporului «numitor, sin- 
djca'e'.e au sarcina dc a organiza 
eforluri’e clasei muncitoare rentru 
ridicarea producției șj Îndeplinirea 
Planului economi, al S'alJlui, tn

..Prob’ema care e pune a-t izi — 
arată expuu-ri- de motjie — constă 
In a cria un nou aparat. Isvurit 
din masse și strâns legat de ele un 
aparat iubit de poporul muncitor ți 
deiu'at lui fără p.-vcu|» țiri un a. 
parat puternic prin riaz inul |>e ca- 
re-l va avea in pojiar șl prin t ama 
|k' care o ia inspira dușmanului. A- 
ie-.t ..piaral i s-.e „Mi iția’’.

Prin Înființau-a Mi l*i i p pirul 
mumitor din țara n. istiă șl Pu
te, ea jsuj'U ară d b: ndesc lin aparat 
puternic in lupta pentru lich dan a 
|‘>zi ii! ir economice ale exploatato
rilor, (intru ripritnaii-a Im n tri- 
de H-sairire a vechii orânduiri, in 
lupăa pentru cladirva s ..iet.it i noul 
fhni i-xp;.,aiare. a s > letalii ->cia- 
lls.c.

Sporirea producti
vității muncii - 
condiție de căpete
nie a îndeplinirii cu 
succes a Pianului 

Economic

I

_____ (Urmare din pag. La) 
mina Lupeni, care pe lângă o de 
jășire zilnica dc normă dc 02 la 
sută, realizează economii dc explo. 
zivi de pese 30 la sută.

Dea menea, mărirea productiv lă
ții, muncii, nu tribue să se facă ia 
dauna calității produselor, cum spre 
exemplu se întâmplă la mina Lu
peni. Minerii de aici ;,u depa.iț pro- 
gramu1 de producție |re întreaga mi
nă cu 5.2 la sută, insă procentul de 
piatră în cărbune a întrecut cota ad
misă cu 3 la sută, reducând ast
fel depășirea reală a programul ii 
dela 5.2 la șută la 2.2 la sulă, 
scumpind totodată prețul de cost 
al cărbunelui.

Lupta pentru mărirea productivi
tății muncii, tribuic dusă paralel cu 
lupta pentru redu.erea consumului 
Specific de tna eria e ți enegie, pre
cum și pentru o producție de cali
tate în acest sens, organizațiile dc 
Partid și sindicatele 
murească pe fiecare 
parte, pentrucă numai 
tenii productivitatea 
consum specific dc ma eriale și ener
gie electrică mai mic, putem în
deplini cu succes planul pe anuT 
1949. 

trebue să lă- 
muncitor în 
mărind necon- 
m uncii cu un

vederea mu ruiril și consolidării La 
zelor economiie ale orânduirii mj. 
cialisle si a asigurării bunului t ai 
al muncitorilor.

Apara-ea intere e'or economice ale 
inasselor d<- salariați. in conform - 
tale cu mn sitațile c instruirii so. 
cialismului muma permanenta pen
tru jidicarea nivelului | r material 
și politlco-cultural con-fltue sa ci
na fundamenta a a sindicatelor. Sin
dicatele trebue să combată vech a 
atitudine fați de muncă, rămasă du 
timpurile când fabricile aparțineau 
jra'ronilor exploatatori sa edu.c sa- 
lariațit jn ețiijul dl-iițlinef ia 
mumă a dragostei fața de muncă 
făcută spre folosul țroporuțui maa 
iilor și a grijii f*-ntru bunul obș
tesc- sa di a avânt f irtelor creatoare 
alt ma-M-lor mumitoare sa crească 
zidi ori conțlitnți i s<aiați-mulii'

lata in câleia cuvinte n mile sar
cini ce i.-.in .'iidi.aul ,r a?a e m 
au f. -t traa(< de Rezoluția plini
rii < ' al P M R din 2.’.zi I e- 
cembrie 1948. asupra pr .femei t n- 
djiale

Condu-e ți înhuma e te Partidul 
Mumitoresc Român aiantgarca 
cla.ei mu'tci'oare din țara n .ttră 
unite fn Confederația Generală a 
Munții folos,nd i xț ei.'ențta lupt-a 
de până a um ți iniâtând din gl - 
rioasa activitate a rindicap |..r -o- 
vie ice luptând iii aimt țporit grt- 
tru îndeplinirea n milor rar iii. ti i- 
di.a'e'v noastre vor aduce de acum 
inainte o contribuție șl mai însern 
nata la crearea unui Ml r fen.it 
ți prieper oamenilor mumii din Re 
publica Pijularâ Română

Minerii din Aninoasa 
din nou în fruntea 

întrecerilor 
(Urmare din pag. l-a)

ură, în locul II sectorul III Pri
boi cu 18 la sntâ, în focul ultim 
rămânând sectorul 111 Piscu, care 
a realizat planul în proporție de 
97 la sută.

Insă, minerii din Aninoasa nu 
se opresc aci. Cu toții sunt 
hotăriți să muncească cu un elan 
ți mai mare, pentru a îndepfni 
planul de producție pe Ianuarie 
înainte de sfârșitul lunii.

Oomnule Prim Procuror
Subemnatui Bercuța Partenie, do
miciliat in comuna Crișenl, jude
țul Hunedoara, cu onoare vâ ru
găm să binevoiți a dispune re
constituirea actului meu dc naș 
:ere. în conformitate cu dispoz - 
țitșnile art. 3 din D. L. Nr. 4662 
din 14 Decembrie 1940.

In dovedirea celor de mai sus, 
rog ascultarea următorilor mar
tori :

1. Teniu Ileana- din Câlan, 
județul Hunedoara,

2. Haric Vasile, din comuna 
Ruși, județul Hunedoara.

Bercuța Partenie

Parchetul Trib. Hunedoara»Deva

Nr. 5114-1949
Noi, Primul Procuror al Par- 

cherului Tribunalului Hunedoara- 
Deva, văzând dispozlțiunile art. 
3 din D. L Nr. 4062 din 1940, 
invităm persoanele și autoritățile 
care dețin actele și înscrisurile 
referitoare la reconstituirea actu
lui de naștere ce se cere prin pe- 
tițiunea dc față să le depună de 
urgență la acest Parchet.

Prim-Procuror,
D' Vasile Breton.

Prim-Secretar, 
Ioan Gh. Bărbier u



ZORI NOI

„Lenin - qeniu al omenirii muncitoare și dascăl 
al proletariatului revoluționar"

Conferința tor. Gh Ghiorjhin-Otij, secrrtar general al C. C. al P. M I.

TELEGRAME EXTERNE

Iu nunitiul trecut J ziarului u< •- 
tiu bi|> pub.icat o [iurte din c>>nfe- 
iinja [>e care tov. (ih Gheorghiu- 
Dej, Mtcieuiul genual al CC. al 
PAIR a ținut-o Iu aala mare • 
Ateneului Roman, cu prilejul co
memorării a 25 de unt dela moar
tea marelui ijațcăk al proletariatului 
revoluționar, unul din organizatorii 
și conducătorii Marți Revoluții So- 
cialhle din Octombrie și fau itor al 
primului stat socialist din lume 
U R.S.S, Vladimir jllci Lenin-

In numărul de fața, [iubirăm
11 rezumat — continuarea conferin
ței.

Vorbind de«[-rc dictatura proleta
riatului, iov Olt, Gheorgh u.Dcț a 
aiătat că aceasta este cea mai largă 
democrație pentru cei ce muncesc, 
a licâ pentru imensa majoritate a po- 
poru’ul >i este o dictatură împotriva 
unei infime părți a societății, com
pusă din f.rștil moșieri și capita
liști, In vreme ce cca mal largă 
democratic burgheză nu este o de
mocrație decât pentru o minoritate 
infimă de exploatatori, iar pentru 
eă’uri'e largi ale oamenilor muncii 
ea este o dictatură teroristă dc jaf 
și asuprire.

Combă ând demagogia și ipocrizia 
burgheziei și purtătorilor ei de cu
vânt : reformiștii — cari pălăvră
geau despre democrație In general, 
fără să țină seama dc conținutul ci 
dc .clasă, marele Lenin a arătat iă

,,Orânduirea sovietică este maxi
mum de democrație pentru munci
tori și țărani și în acelaș timp ca 
înseamnă ruperea cu democrația bur
gheză și nașterea unui nou t p de 
democ'ație de o importanță istorică 
riondială' dcntoualin p o.ctară s u 
d’ctalura proletariatului". (Opere, 
vil. XXVII pag. 26).

Experiența Uniunii Sivieli.e a 
confirmat pe dep’in adevărul învă
țăturii lui Lenin desț-rc dictatura 
proletariatului. In cei 31 de aii dc 
existență a sa, U.RS.S. a desființat 
defini iv. mu'țumilă funcți"iiă-ii dic
taturii profetariatu'ui orice rămășița 
ide claselor exploatatoare, ncmai ră
mânând acolo decât două clase prie
tene. muncitorimea și țărănimea col
hoznică. Invăță'ura Iui Lenin despre 
Stat în noui'e condiții, când clas lo 
evp'.oa'atoare au fost de'iiit v ’îchi 
dale, a fost dcsvoltaiă mai departe 
de mare'c discipol. pT’etcn și cola
borator al Iui Lenin. de gen al il 
continuator al operei sale, loslf Vi- 
s arionovici S'a'in.

Ară'ând că după ce! de al d< ilea 
război mondial o scrie de țări au 
părăsit calea capitalistă de mizerie 
si exploatare și s’au angajat pe 
drumul socia'ismului”. secretarul ge
neral al C C. al P M R. a subliniat 
că „democraiii'e populare, „trebue 
să inlă’ure și dânsele t ate încercă
rile fostei moșierimi si ale clasei 
burgheze exploatatoare de a-și re
lua stăpânirea lor de clasă. ..să asi-> 
pire trecerea dela capi'alism la so
cialism", îndeplinind astfel funcțiu
nile ,,pe care marele Lenin le a pus 
dictaturii proletariatului"

Regimul de democra ie p'p'.da'ă. 
instaurai In (ara noastră. — a con
tinuat vorbitorul — asigură parti i- 
rarea. cca mai largă a niasselor 
—uncitoare la conducerea treburilor 
■ aiului Sfaturile Populare care 
«■ nt pe cale de a fi înființate re 
f nza legii recent votate de Marea 
.’ Junare Națională, sunt tocmai acele 
organe meni e să asigure conduce
rea treburilor țării, dela organele 
puterii de stat cele mai de jos.
i până sus. de r?*-e massele largi 

a'e oamenilor muncii.
Tării regimu’ui democrației p'pu. 

fare stă in faptul că marea rra'o ita*e 
a poporului, formată din oamenii 
’-'imcți arla or^țe și salo a e ?c’- 
hș interes de a desființa e.xpY a- 
tafea Capilă'isfa și de a 'î tr- duce 
societatea socialistă fără exploatare

Această colaborare și ajutor reci- 

pruc intre foți oamenii muncit p 4 
fi realizate numai [« calea alianței 
clasei munci oare cu țiiânimea mun
citoare, adică <u marea niassl a ce
lor ce muncesc de Ja aate.

Principa'ul In leninism — ne în
vață tovarășul Stalin — este invă- 
ț*!uia despi L- diclalu a proletariatului

Iar Învățătură Iul Lenin deapr» dic
tatura prolclai laiului, ne arată că 
sâmburele acestei dictaturii este ■- 
li.»nța proletariatului cu țărănimea 
muncitoare și asigura șa rolului con- 
<iucâți)r al proletariatului în aceia ă 
alianța Ați-astă învățătură leninist* 
a (ost un neprețuit îndreptar pentru 
noi și ea ^ie-a fost de mare foire 
pentru intuirea regimului nostru 
dț democrație populară. Și prole
tariatul din țara noastră a dovedit căi 
el este într’adevăr acea clasă cipa- 
bilă să conducă pe toți oamenii 
muncii pe drumul so lai! mulul Fără 
alianța clasei muniitoare cu țărăni
mea fără asigurarea conducerii ță
rănimii de către clasa muncitoare, 
moșierimea dela noi n'ar fi pitut 
să fie înfrântă și pământul moșie
resc, n’ar fi pu’ut trece In stăpânirea 
țărănimii muncitoare. Clasa munci
toare a dat un ajutor neprețuit ță
rănimii muncitoare In refacerea și 
Înzestrarea cu unc'tele necesare pen
tru a putea munci pe pământul do
bândit. Clasa muncitoare este sin
gurul sprijin al țărănimii munci
toare împotriva exploatării chiabu
rilor și singura garanție că a eastă 
exploatare va puica fi definitiv în
lăturată.

Regimul nostru dc democrație po
pulară esre bazat pe învățătura 1 d 
Lenin despre dic alura proletariatului 
Factorul conducător fn democrația 
populară este pro etariatul, care se 
sprijină puternic pe sără imea sa 
telor, având ca aliat țărănimea m'j- 
locașă. neîncetând nici o c'.ipă lupta 
împotriva chiaburilor, clasa exploa
tatoare dela safe

Demascâid clica na'imalis ă Tito. 
Rankovici din Iugoslavia , care tră
dând învățămin e'e lui Lenin, duce 
o po'i ică de „împăcare" înt e ex- 
ploa'ați și exploatatori, dc , uni e" 
a claselor exploa’ate cu ce cile ex- 
ploa'atoare, o poli ică a naționalis- 
mu'ui burghez", tov, Oh. Ghcor- 
(ghiu-Dej a sub i iat că Pa li u' nos
tru. în acțiuni e sale pentru desv 1- 
tarca regimului nostru de d mocrație 
populară spre socialism s'a călău
zit și se călăuzește dună Învăță
mintele leninismului.

In accas'ă dire (ie Iov. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej a arAtat c3 țara noastră 
a pornit la plinificarea economici 
naționale și la industrializare, 
„luând ca biză industria grea ș 
ramura esențială a a<c eia, înâuslria 
de construcții dc maș ni

Planul nostru de stat esle încă 
o stră'ucită confirmare a superiori
tății economici socia'ide asupra ce
lei capi alistc. Noi ne am prepus ca 
în anul 1949 să ridicăm p-educția cu 
40 la sulă față de anul trecut I n 
ritm de creștere atât de grandi.s 
n'a cunoscut până acum nici ;iia 
din țările capitaliste, nici chiar cele 
mai înaintate.

Ritmul acesta nu este p sib 1 de
cât penlrucă pu‘e ca de sfat se află 
la noi In mâinile clasei muncitoare 
aliată cu țărănimea munc i'are și 
pentrucă princinac’e fabrici, uzine, 
mine, căile ferite, miji acel de tran. 
sport băncile și societățile de a i- 
gurare au trr ut în mâinile stilu
lui El nu es’e posib 1 decât pen 
trucă marca noaslră vecină și prie
tenă nc-a ajutat și ne ajută să ne 
industrializăm țara, să ne d^sv Ilăm 
industria grea și industria dc ma
șini.

Ocupându-se de întrecerile s cia- 
listc tov. Gh. Ghcorghiu.Pej a a 
rlPat că arerica „au deveni’ ș: Ia 
roi cei mal pti ornic inibild p litru 

; ridicarea productlvilății muncii șâ 
i îmburfafățîrca calității produselor, 
ceeace va duce Ia ridicarea nivelului 

de trai al ma selcr muncitoare
Dar constiuiira socialismului nu 

|x>atc fi limitată numai la orașe 
Industria socialistă este pârghia cu 
ajutorul căreia noi putem înlătura 
exp oalarva capitalistă atât ia orașe 
cât și la Sate învățătură lui Lemn 
continuata desvoltata și pus* în 
practivă de tovarășul Stalin, a a 
râtal lumii Întregi cum poate fi 
atrasă țărănimea pe drumul lodalis 
mului O puternici industrie Socia
listă, care să [suni la dispoziția agri
culturii mașinile și uneltele agricole 
cele mai buna tare să dea Îngrășă
minte chimice ți luate mijloacele ne
cesare unei agriculturi bazate pe 
cele mai [e-fecțlonate mrtxle ale 
științei agr momire aceasta este 
baza agriculturii șocialisle

Noi am început să pregătim pre 
mizele tehnice ale aaceslet agricul
turi Socialiste Noi am Început s1 
producem tractoare și mașini «gri* 
cole. sa desvoltăm o industrie chi
mică necesară pentru procurarea tn- 
grăș.lmin clor pentru agricultură, iar 
ajutorul pe care ni-l dă Uniunea 
Sovietică face ca această ridicare a 
tehnicii agricole să fie șl mai mult 
accelerată.

Agricultura s'xiatistli înseamnă In 
acelaș timp tre-crea de a gospodării 
individuală la goapodăria colectivă 
Gospodăria privată > micului țăran 
va fi veșnic legată de sărăcie, mi
zerie și exploatare din pa-tea ele
mentelor capila'ibte d<la sale. Ță
rănimea muncitoare nu piate scăpa 
de mizerie și înapdere culturală 
decât trecând la gospodăria colec
tivă pe mari întinderi de pământ și 
cu ajutorul tehnicii celei mai per
fecționate. Urinând învățătura lui le
nin și S a in. partidul n >stru are sar
cina să convingă țărănimea munci
toare de avarii,ipii c colectivizării, 
pentru că a eastă trecere la g spo- 
dăria colectivă nu poale avea 1 c 
decât pe ca'ca lib rei c ns mțirj. In 
acelaș timp, Partidul nstru și statul 
democra’iei populare vor da toi 
sprijinul țăranilor săraci și mijlocași 
cari vor să treacă la gospodăria co
lectivă contribuind la aceasta cu 
mașini și jractoarc puse la dispo
ziție în condiții'e cele mai avanta
joase și limitând tot mai mult po 
sibilitățile bogătașilor satului dc a 
exp'oa a munca țăranului sărac

Cuvintele dc încheiere ale Iov. 
Gh Gheorghiu-Dej. au arătat că:

Sub s'eagul Iui Lenin și Stalin. 
sub condu erca Partidului Munc to- 
resc Român, și jara noastră mergo 
astăzi pe drumul construirii socia
lismului

Lenin a murit, dar idei’e lui, con
tinuate și desvolfate de geniul con
ducătorului popoarelor din Un un a 
Sovietică și al celor cc muncesc 
din lumea întreagă, tovarășul Stalin, 
trăesc și triumfă.

Cel mai curat omagiu pe care l 
putem aduce Marelui dispărut, lui 
Vladimir Ilici Lenin, es'e să ne luăm 
angajamentul de a studia operele 
sale, de a folosi cu pricepere din 
tezaurul cunoștințelor teoretice lă
sat de ei .proletariatului revoluțio
nat, în lupta pentru cauza socia
lismului, pentru cauza comunismu
lui.

Anunț
Subsemnatul Muller Leopold 

din Petroșeni am pierdut, în ziua 
de 10 Ianuarie 1949, între Petro
șeni și Livczcni-Lonea una servietă 
de piele conținând două carnete 
de factură și două registre de 
cifră de afacere pe anul 1947 — 
1948.

Găsitorul care Ie va aduce în 
str Dr. Petru Groza nr. 43 
Detro'i-rî '-n primi o recomp-nsâ 
de 3000 de Iei.

In caz contrar, actele sunt 
declarate nule.

NEW yORK, 25 <Rador). 
Ziarul »New York Ttmes* 
arată în numărul său dc Du
minică că șomajul ta propor
ții îngrijorătoare in Statele 
Unite. Ziarul subliniază că

ȘTIRI SCURTE
ROMA, 25 <Rodor>. Mim 

citorii agricoli au ocupat mo
șule din Esagna, Afranca ji 
bontana.

Poliția a atacat pe munci- 
lori operând arestări.

Pe de altă parte 2000 șo
meri au manifestat Duminică 
la Gantazaro, protestând îm
potriva șomajului-

Poliția a intervenit atacân 1 
pe manifestanți, și rănind mai 
multe persoane.

GRENOBLE, 25 (Rador). 
La alegerile municipale, care 
au avui loc Duminică în ora
șul Grenoble, în urma dizol
vării consiliului municipal de 
către Ministerul de Interne,

Sunîem convinși că i ratatul de Prie
tenie, Colaborare și Asistență Mu
tuală pe care am venit să-1 semnăm, 
va deveni o puternică verigă a lan
țului frontului aniiimperialist al păcii

— a spus prima! ministru al Poloniei —
(Urmare din pag. I-a)

La coborîrea din tren, membrii 
delegației guvernamentale polone 
au fost salutați de Dr. Petru Gro
za, președintele Consiliului de 
Miniștri și de tov. Ana Pauker, 
ministru al Afacerilor Externe, 
care au urat oaspeților »bun so
site.

După intonarea imnurilor celor 
două republici, Josef Cyrankie- 
wiez președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Polone șl 
Dr. Petru Groza, au trecut în 
revistă compania de onoare.

Apoi, Dr Petru Groza, preșe' 
dintele Consiliului de Miniștri a 
salutat în numele guvernului și 
poporului român, sosirea în Ca
pitală a delegației guvernamentale 
a Republicii Polone.

«Salutul nostru fierbinte — a 
spus d-sa — este pornit din a- 
dânca prietenie care există între 
popoarele noastre și în acelaș 
timp, el este expresia conștiinței 
că țările noastre, popoarele noas
tre, au interesul comun de a lup
ta în marele și puternicul front 
al păcii și al democrației, condus 
de marea șl puternica prietenă a 
țărilor noastre. Uniunea Sovie
tică.

Primit cu însuflețire și îndelungi 
ovații, Josef Cyrankîewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
n' Pol mici, a mu’ț'imit pereni 
• runirea prietenească cu care a 
fost întâmpinată delegația polonă 
și pentru caldele cuvinte de bun 

economiștii de frunte socotesc 
că numărul șomerilor va atinge 
în câteva luni cilra de 3.500 000 
față de 1.500.000, în toamna 
anului 1947.

Partidul Ccșmunist a obținut 
14 358 voturi, partidele celei 
de a treia forțe 12.104 voturi 
și R P F. 10.251 voturi.

Obținând 15 locuri. Par
tidul Comunist deține majori* 
tatea în consiliul municipal a! 
orașului Grenoble

HONG KONG, 25 (Ra
dor). — Mareșalul Li Ci Sen, 
președintele comitetului revolu
ționar al Kuomintangului, care 
s'a rupt de Kuomintang, înso 
țit de fruntașii a nouă partide 
chineze din opoziție, au pără
sit Hong-Kongul, unde fuse
seră exilați de regimul lui 
Ciang Kai Shek, trecând în 
teritoriile eliberate de forțele 
populare.

sosit ce i-au fost adresate.
După ce a amintit suferințele 

prin care au trecut pojzoarele 
român și polon în urma guver
nărilor nelaste burghezo-moșle- 
rești care au vândut economia 
țărilor noastre capitalismului in
ternațional, d-sa a arătat că du
pă eliberarea lor de către Ar
mata Sovietică și după izgonirea 
clicilor capitalisto-moșierești. în
făptuirile regimurilor de democra
ție populară au dat un nou și 
adevărat conținut prieteniei dintre 
cele două popoare.

O manifestare a acestei soli
darități —a spus d-sa — sunt le
găturile tot mai strânse de cola
borare politică, economică și cul
turală dintre țările noastre.

O dovadă a intereselor noastre 
comune este lupta noastră comu
nă pentru pace dusă sub condu
cerea Uniunii Sovietice, împotri
va ațâțătorilor la războiu și îm
potriva poftelor clicilor imperia
liste

Suntem convinși că Tratatul 
de Prietenie, Colaborare și Asis
tență Mutuală, între popoarele 
noastre, pe care am venit să-1 
semnăm, va însemna o nouă și 
hotărîtoare etapă în desvolrarea 
relațiilor noastre politice, econo
mice și culturale.

Suntem ccnvlrși că el va a- 
duce mari foloase ambelor po
poare, că va deveni o puternică 
verigă a lanțului frontului aati- 
imDcrialist al păcii, — a încheiat 
primul ministru polon.

Tiparul la tipografia .Jiul Cultural"
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