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O garan(ie puternică a indepen
dentei și propășirii statului nostru

lin an la 4 Frb uirie 
a fost semnat In tfapitulâ 

Sovietice liaa ul de l’.i.e- 
(.’ ilab a e și Asistența Mu-

intre Republica Popul ti ă Ro
și U R.S S. Acest Tratat, la 

cuini i stau respectul reciproc

Acum 
1918 
Uniunii 
tenie, 
tuala 
mâna 
baza
al indețenjenței și suve unității ce
lor două țari, prevede consolidarea 
relațiilor de țiivlerie între Unui 
nea Sovietica și R P.R ; menține
rea colaborării între rele doua țari 
in iniei. ul întăririi păcii și se
curității genera e; asistența mutuală 
l»e ilru înlăturarea oricăroT amenin
țări de repetare a agre iunji din par. 

ricărui s.a care 
sub ori ce

scopul acestei ațiesiuni 
reciproc imediat cu t< ato 

în cazul unei asemenea 
și. consultarea în t<>atc 

care

tea Germaniei și a 
s’ar uni cu Germania 
formă in 
și ajutor 
mijloacele 
agresiuni 
chestiunile in'ernaționale care pri
vesc inlercnil celor două țări A 
cest Tratat a pus baze solide pen
tru desvoltarea legăturilor politice, 
economi, c și cullura'e între Uniu
nea Sovietică și R P.R.

A trecut un an dela încheirea a- 
ceitei aii in e de nesdruncinat dintre 
poporul român și popoarele Uniu- 

de eveni- 
au dove- 
orientă ii

nii Sovietice Un an plin 
mente semnificative care 
dit deplina temeinicie a 
politicii ex'eme a R P R. în direc
ția întăririi a'ianței cu U R.S.S. și 
țările democrației populare

In cuvântarea rostită cu priti 
jil’ semnării Tratatului, minisriil A- 
facerilor Externe al U R.S.S., V. M. 
Molotov arăta că:

.încheierea unui astfel de Tra
tat. care urmărește asigurarea 
colaborării pacifice a două state 
învecinate și asigurarea păcii și 
securității popoarelor, capătă o 
însemn la'e deoscbi'ă acum când 
instigatorii unui nou răsbol din 
lagărul imperialist depun sfor
țări pentru înjghebarea de blo
curi mi'.'laro-rolitice. îndreptate 
împotriva sta'clor democraice șl 
încearcă să împ'edicc desvolta- 
rea colaborării pacifi e între po
poare”.

De atunci, imperia ismul lirăpă 
reț și.a ascuțit l mai mult colții

Tendința agresivă de pregătire a 
unui nou război exprimă în politica 
expansionistă a nouilor pretendenți 
la dominația mondiala — cămătarii 
și fabricanții de moarte de peste 
Ocean — politică demascată fără 
cruțare de recenta declarație a Mi
nisterului de Afaceri Externe al U. 
R.S.S., a devenit și mai evidentă. In 
aceste condițiuni Tratatul care lea
gă țara noastră de puternica și jn-

vimibia Uniune Szvi.lica — foița 
condu, aloare a lagărului democra
ției și parii, alaiuri de caro se afli 
l-ia e ce e al e m -le iubitoare de , ace 
ii ticiiuniăiații spiijinit ari ai |jâcij 
democratice universale — constitue 
o bariera pulr mică Iu calea p'anuil 
lor agresive ae iinpeiiail inului co
tropitor.

Pentru p >poi ul nostru, alianța cu 
puternica țara a Soi ia Fuiu ui, cons- 
litue un nesecat izvor de puteri, de 
încredere în propriile forțe și Iu 
viitorul luminos

Prietenia cu Uniunea Sovietică nu 
conslitue numai un zăgaz de ne- 
trecul 1 t ca'ea oereuiilor imperialiste 
care amenință indo|H-ndcnța și li
bertatea poporului nostru Ea a 
fost și este unul din factorii liotă 
rîlori ai propășirii noastre econo
mice și culturale. Nenumărate și de 
neuitat sunt cazuri'»' rând Țara So
cialismului a salvat poporul nostru 
din situații gre'e. Dar nu numai a- 
lât. Multe din industriile noaspe au 
putut prinde viață și să so dcsvolte 
In perioada de după război, numai 
datorită inaterii'or prime, materiale
lor, utilajelor și mașinilor primite 
din U.R.S.S. Repunerea în funcțiune 
cu o capa itrte sporită a întreprinde
rilor siderurgice din județul noslru 
a putut fi posibilă numai datorită 
cocsului, fonici, și altor materialo 
(clinice sosite din U.R.SS. Produc
ția de catbuiii din Valea Jiului — 
extrem de scăzută imediat după ter
minarea războiului - - a putut fi 
Mioriță numai datori ă utilajelor — 
cratere, ciocane de abataj, benzi, 
ele. și diverse'or materia e spcci-

(C'ontmuare îi pag lV-a>
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In luna Ianuarie

Muncitorii preparatei „Vasile Luca“ 
au depășit programul cu 12,l°0

Nou, reorganizări 
Crește cantitatea 

la sută au depășit 
i Lupeni programul 
de cărbuni pe luna

Cu 12,1 
minerii din 
producției < 
Ianuarie. Au muncit pe bază de 
întrecere și au scos la lumina zi
lei o cantitate mai mare de căr
buni, care a întrecut producția 
pe orice lună din ultimii ani.

Dar cărbunele nu e folosit așa 
cum c scos din mină Trrbue se
lecționat de piatră, sortat p<- mă
rimi. spălat uscat și încărcat 
în vagoane pentru a fi trimis spre 
fabricile, uzinele și locomotivele 
țării. Aceste lucrări sunt făcute 
de muncitorii preparațlei de căr
buni.

In întrecere între eleX
Cele trei echipe ale grupei tov. Ulrich 
Ștefan din mina Jief-Lonea a reali
zat mari depășiri de norme pe luna

Ianuarie

în muncă 
de cărbune recuperat

In față cantității toi mai mari 
da cărbune ce ieșea din galeriile 
minei . upenl, muncitorii prepara- 
rației „Vasile Luca" n au dat 
înapoi Echipele dela diferite lo
curi de muncă s'au chemat la 
întrecere, pentruca „nici un gram 
de cărbune să nu rămână ne- 
Comercializat".

Și iu trecut la muncă-

Importante dupățirj de normă 
realizate de echipele diferitelor 

secții aflate in intrecere
Angajate m intrecere intre ele. 

echipele dela diferite secții, au 
ecut la o inai justă repartizare . 

at brațelor de muncă și în special , 
la folosirea rațională a tmipu ui 
de lucru pentru a depăși normele.

La sortarea cărbunelui, echipa 
lui lltgcdeș Ștefan, depășind 
norma cu 39 la sută, a întrecut 
echipa Iul Petrovici Ioan, care a 
realizat 24 la sută peste normă. 
La spălarea cărbunelui echipele 

R. ALBU, coresp. voL

I

(Continuare in pag. il-a)

Noul regim al 
locuințelor

Pentru o mai jusră repartizare 
locuințelor în urma referai uluia

Ministrului Afacerilor Interne și 
având în v* drre decretul pentru 
înființarea organizarea și funcpo* 
narea oficiilor de îm hiriere Con
siliul de Miniștrii în ședința sa din 
2 Februarie a c a dat o decizie 
din care redăm următoarele :

Sunt disponibile și pot fi repar
tizate de către oficiile de închiri
eri imobilele șl parpie de imobil 
libe e, precum și părțile de imobil 
care depășesc nevoile celor care 
le folosesc cu orice titlu stabilite 
după următoarele norme :

Pentru o familie compusă din 
soț și soție o singură cameră z 
pentru familiile cu ma< mulți mem
brii câte o cameră pentru 1—3 
copii până la vârsta de 11 ani 
sau pentru 1—2 persoane de a- 
celaș sex dela 11 ani în sus 
se consideră ca făcâ- -I parte din 
familie rude în linie directă sau 
colaterală, cri prin alianță pre
cum șl persoanele 
obișnuit in familie 
obligațiuni morale 
tuale, chiar dacă

care loouesc 
în baza unor 
sau contrac- 

nu sunt rude.

(Coatiouir* Io pag. Ill-a)

Grupa minerului Ulrich Ște
fan lucrează în singurul abataj 
mecanizat din mina Jieț-Lonea 
și este formată din trei ech pe 
care lucrează în schimb de 8 
ore.

Hotărîte de a-și îndeplini și 
depăși programul de produc
ție, încă dela începutul lunei 
Ianuarie cele trei echipe, au

pornit la întreceri socialiste 
între ele, iar la sfârșitul lunei 
Ianuarie și-au încheiat bilan
țul; schimbul 1, al tov. Ulrich, 
a realizai o depășire de 103%, 
schimbul condus de Marinescu 
Ion Andrei a dat 
normă, iar cel al 
cescu Ioan a dat 
normă.

Prin realizarea
pășiri, grupa tov. Ulrich Ște
fan din mina Jieț-Lonea a 
realizat una dintre cele mai 
mari depășiri de norntă pe 
întreaga Valea Jiului.

80% peste 
tov. Stoix»

74% peste

acestor de

Sarcinile organizației unice 
a tineretului muncitor')

de ALEXANDRU M0GHI0R0S
Secretar al C. C. al P. M. R.

La începui de nou drum
In vizită pela editurile a

Dc curând, din inițiativa Partidu
lui Muncitoresc Român, Marea Adu
nare Națională a dat „Decretul pen
tru editarea și difuzarea cărții”.

Lege de o deosebita importanță 
pentru stimularea creației literare- 
— aceasta e una din caracteristi
cile-! principale — ea prevede și 
interzicerea comerțului ambulant cu 
cârti ncautorizate. cu acele cărți 
prin care reacțiunea internă și de 
pesle ocean caută să producă di
versiune și veninul ei

două continente
îndoială că această I< ge e 
iiwcmnat F. un p im pas, 
un drum icja b.lâ ii. Pe 

pe care a m>rs Uniunea So- 
după Ri-vo'utia din Octom- 

con-

pun în fața or- 
tineretului inun
de seamă, isvo-

tineretului.

La 19 Martie va avea loc Con
gresul de unificare a organizațiilor 
de tineret într’o organizație unică 
revoluționară a tineretului muncitor 
din țara noastră.

Sarcinile care se 
ganizației unice a 
citor, sunt sarcini
rîte din marea luptă a poporului 
muncitor pentru construirea socia 
lismului.

Organizației unice a
muncitor îi revine nobila sarcină de 
a continua și desvolta fără înce
tare tradițiile eroice de luptă ale 
U.T.C Ea trebue să educe tineretul 
în spiritul de luptă în care U.T.C. 
educa tineretul în vremurile aspre 
ale ilegalității. în spiritul abnega
ției și sacrificiului pentru cauza Par
tidului și clasei muncitoare, al pa
triotismului înflăcărat, împletit cu 
intcrnafona îsmu! pro’etnr al urii de 
clasă neîmpăcate față de exploata-

•) Extras din articolul de fond 
publicat in „Scânteia'' Nr. 1341 
rlin 4 Februarie 1949.

tori, față de imperialismul provo
cator de războaie.

Curajul și devotamentul cu care 
luptau U T.C -istii trebuesc bine cu
noscute de către 
muncilor

U T.C iștii se 
semeni 
muncă 
destie, 
cipială

tinereful nostru

caracterizau dea- 
pulernic spirit deprinlr’un

și luptă colectivă, prin mo- 
printr’o fermă atitudine prin- 
față de greșeli și slăbiciu

ni, prin setea niciodată potolită dc 
a.și însuși prețiosul tezaur al în
vățăturii marxist-leniniste

Organizația unică a tineretului) 
muncitor trebuie să cultive și să 
dcsvolte neîncetat în conștiința și 
sufletul tinerilor aceste nobile în
sușiri

Construcția temeliilor socialismu
lui pune în fața întregului popor 
muncilor, deci și în fața tineretului 
muncilor din țara noastră, sarcini 
deosebit de importante A conti
nua tradițiile eroice ale U T.C., In 
nouile condiții din țara noastră, în
semnează tocmai a munci și a lupta

(Continuare ui pag. lll-a)

Cum luptă oțelarii hunedoreni pentru 
realizarea și depășirea Planului de Stat

In ziua de 27 Ianuarie, muncitorii 
și tehnicienii dela oțelăriile Sie_ 
rnens.Marlin I.S.S-Hunedoara, pre 
cum și cei dela minele de fier din 
Ghelar au izbutit să îndeplinească 
sarcinile prevăzute în Planul de Stat 
pe prima lună a anului curent.

Succese’e obținute de oțelarii hu
nedoreni și minerii dela Ghelar prin 
realizarea cu patru zile înainte de 
termen a programului de producție 
prevăzut pe luna Ianuarie, concre
tizează entuziasmul. încrederea și 
hotărîrea cu care ei au pornit la 
lupta pentru supraîmplinirea Planu
lui de Stat pe anul 1949.

Planul de Stat prevede pentru a- 
nul în curs sporirea producției în 
ramura siderurgiei ■— determinată 
pentru desvoltarea întregii economii 
a R.P.R. — o depășire a producției 
față de 194S la fontă cu 35 la sută, 
la oțel cu 16 la sută și la producția 
de laminate finite cu 30 la sută. 
Realizarea acestui spor de producție

pune sarcini mărețe in fața mun
citorilor din sectorul producții i side
rurgice. Conștienți de importanța și 
necesitatea acestor eforturi, munci
torii hunedoreni au pornit lupta ho- 
lărîți să îndeplinească cu cinste sar
cinile ce le revin în cadrul Planului.

Ei și.au dat seama dintru început 
că metoda cea mai bună pentru rea
lizarea acestui obiectiv comun, este 
munca organizată pe bază de între
ceri socialiste. Inițiativa a izvorît 
de jos. din rândurile oțelarilor dela 
cuptorul Nr. 4. S’au chemat la în
treceri câteva echipe. Condițiile în
trecerii. fixate de echipe, au fost 
luate în discuție de C misia de în
treceri a întreprinderii. Comisia, îm
preună cu rep ezenlanții Partidului, 
ai Sindica.'u'ui, tehnicienii și munci
torii fruntași dela oțelărie. a ana
lizai în comun propunerile, adap-

Fărfl 
un pas 
dar, | t 
drumul 
vielica
brie ajungând I., un punct d 
ținui dcsvoltare și înflorire a li
teraturii și arii.

Programul edilurilor sovieFce
Până la revoluția din Octombrie, 

cărțile stăteau ci e 2.3 ani în vi
trine până se epuiza edi ia Maf 
bine de fumata e d n p pul.ție era 
analfabetă și an st fapt e suficient 
pentru a explica dece oferta în
trecea cererea de cârti cu t 'tul re
dusă.

In acest de al 31-lea an dila 
Marea Revoluție Socialistă, rezul
tatele în ceea ce privește cererea' 
de cărți sunt direct nemaiîntâlnite 
Programul editurilor sovietice pe a- 
nul 1949 prevede tipărirea de ro- 

versuri, literitură pentru co
de 

știință și dîcti'nare totalizând maf 
bine de 25 mii de Titluri [Rferite în 
cele Ml limbi ale popoarelor din 
U R.SS.
Operele lui Lenin și Sfalin sunt 

mai răspândite 
cea mai mare p-pula- 
cele mai căutate sunt 
Lenin. Din ele au a- 
acum 22 volume din

mane,
pii. literatură politi ă. cărți

cele
Cărțile cu 

ritate. • *' 
operele Iui 
părut până 
ediția corupte tă de 40 volume, fie
care în 500 ntii exemplare l a fi i 
operele lui I. V. Slapn. din care 
s’au tipărit până acum 0 volume 
apar într’o ediție asemănătoare tra
dusă în 20 de limbi.

Numai din aceste câteva cifre ne
(Continuare în pag. III-a> Continuare în pag. 3-a.
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n î Conferinței Județene

.ursii etsulut de unificare a tineretului

Tineri' târâm munc tori hunedoreni 
deosebit elanmuncesc cu un

ZORI NOI

ari Nul
li’iim- 

hia.
c c 
iota 
rfl.

cil

a 
ie 
in 

du Ile lineretiilui a f st primi 
bucurie de tinerii țărani muncitori

A,a cum tinerii ul i Ib ici, u— 
rine și mi .e se slrâduesc si mă
rească producția și sâ și ridice ni
velul cultural, spre a int n piua C n- 
fcrjnța județeană și C ngres rl cu 
cât mai frumoase realizări, tineretul 
sătesc liuned rrean p in de avânt inun 
ceșle i eiitru îndeplinirea acelorași 
ob'eclive

Pregătirea campaniei ag 1 4e de 
pilmăvara este o |M*rmaii<-iită preo
cupare a tinerilor i'cla sate I i mun
cesc cu râvnă pentru repararea linei 
teloi agricole necesare însămânță- 
lilor de primăvară. Cu contribuția 
efectivă a tinerilor țăr mi muncitrol, 
în satul Bouțarul Inferior s'au repa
rat 15 p'uguri șl 7 grape IX- a-C 
menea. în comuna Na'aț.Vad, prin 
munca neobosită a tinerilor țărani, 
s’a ajuns ca pregăti i’e pentru în- 
sămânțările de primăvară să fie pe 
termina e Prin muncă v lunt ră și 
cu sprijinul fi rarului din c mună, 
tinerii au reparat 11 pluguri 
Para'el cu aceste munci, inerii țărani 
muncitori ai satelor noas re. si au 
și.au intensificat munca și în ve
derea ridică ii nivelul i 1 r < ultimi 
și poli i- S’au form t ccrcuii de ci
tire a ziarelor în colectiv, ș zători 
și se țin conferințe în cire se pre
lucrează în mod temeinic Rczoluți i 
din 22-24 De.emb ie a Plenar i C 
C. al P.M R. cu privire la activi a ea 
Partidu'ui în rându ile tineretului. 
In p'.asa Hațeg, tinerii ță ani mun-i- 
tori români și maghiari în cola
borare cu tinerii muncitori organi
zează în fiecare săptămână șczit. ii 
șl cercuri pentru citi ea ziaruli i î i 
colectiv. In cadrul acestor adună i 
tehnicienii dela ocoalele ag-icol și 
silvic, predau lec'ii îu legătură cu 
metodele de muncă ce tribuesc fo
losite pentru mărirea producției a- 
gricole.

Mobii'a'i de organizațiile de Par 
tid dela snte tine-ii țărani munci
tori din județul nostru — luminați 
de Rezoluție — luptă cu hotă'îrc 
împotriva clementelor exploata'oare 
dela țară In salul Bouțarul Inferior,

Rcz.
al P.M 
așupra acnvi ii li P ir id

•Iu ia vdințri
R dii» 22-21

r.l 
pe 
și

a

liru 
cal 
hm 
țoSr 
în 
cest chiabur s'a strecU'St In ringu
rile line ilor ț rrani ’ nr 'Ul jtofl tpe! 
mai pentru a și salista«c> interesul 
său exp'oalator.

Denia area cliiaburu'ui treime -să 
fie lin exemp’u |>cntru tineretul mun
citor dela sate, care trebue să fia mc 
ren vigient spre a dejuca unelti ile 
dușmanului de clisă.

împotriva acestor exploatatori ai 
țarani nii muncitoare dtlșmiini ai1 
desvollarii culturii dela site, tine
relul muncitor dela țară trebue să 
ducă o luptă dârză. Conduși de or
ganizațiile de Partid ci trebue să 
demaște |k- t >(i acei care îneca că să 
uneltească împotriva unifică'ii tine
relului, acei care caută să 
vraibă In rându ile tinerilor 
muncitori.

ț.u lui n>
< '.aișan 
losi lr4

le viciei® reușise sfl se st'icoare 
organizația Tinerelului 5ătau A_

unchorl iu
Paul tiu de
>nar, caic |»r|n nit*

bage 
țărani

Gh. Țigâu i

Căminul Cu tural din 
coiruua Băcia a fost 

premiat cu unul din cele 
7000 < parale de radio 

sosite din Uniunea 
Sovietică

Pentru activitatea rodnică 
pusă pe tărâmul ridicării nivelulu 
cultural a țărănimii muncitoare. 
Căminul Cultural din Băcia a fosr 
premiat cu unul din cele 7000 
aparate de radio sosite din Uniu
nea Sovietică.

Acest fapt dovedește grija rr. 
gimulul nostru pentru stimularea 
activității culturale dusă in rându. 
Jile celor ce muncesc dela orașe 
și sate.

de

Oersonalul Ocolu-ui Silvic Petro 
seni a depășit norma de lucru 

cu 232O|O
începând din 

în Decembrie 
rii, brigadierii, 
dela Ocolul Silvic Petroșeni p:ln- 
tr’o muncă perseverentă, au reușit 
să depășească norma de lucru cu 
232 la sută

Această frumoasă rea'izare a f st 
posibila în urma spri inului efec
tiv al org. de Partid, care în |rcr_ 
manență a știut să mrbi'izezc mem
bri de Partid pentru a deveni c- 
xemp'.e pentru ceilalți muncitori In 
cadrul acestui OM Silvic, munca 
a fost dusă pe biză de întreceri 
între cantoane, bigăzi și pădurari

O contribuție îns umată la de-ă. 
șirea Planului au avut și țăranii 
muncitori din raza acestui Ocol. In 
decursul celor 4 luni au fost (ares
tate munci voluntare în valoare de 
50 000 lei.

Acum. în fa>a Ocolului Silvic Pe-

luna August 4 până 
anul trecut păduro
și pers, n ilul tehnic

și a tuturor ocoale- 
nostru. stau sarcini

Pla-

Iroșeni, pr cum 
lor din țu lețul 
mari Realizarea și de așirca 
nului de Slat pe 1910 depinde de 
felul cum pădurile vor fi refăcute 
și pădurarii ca și tot personalul 
Ocolului Silvic Petroșeni, și_au luat 
angajamente concrete pcn'ru îmbună
tățirea muncii lor.

Ing. Silvic Morarii loan
Coresp. voi.

i

na

Citit»

SCÂNTEIA
SATELOR

Muncitorii preparației „Vasile Luca“ 
°!»

au
depășit programul cu 12,1

Organiza ea țărănimii muncitoare In ccte, 
va perm te desfășurare însămânțărilor 

de prirnăviră
(aniț.siiia însain ânțlrilor de

bun^î mditiuii
In 

primaiara un rol deosebit de in-p 
tant îl au Stațiunile de Mași ii : , 
Tractoare, A e '.c sectoare -o ia Îs e 
din agriui tura n rastra, trebu sa dea 
un S|.ri|ln efectiv țărănimii munci 
loare Ti doare r ol mâinile agii- 
cole iu- e.are însamânțarilor. pro-ri
mate pentru reparare, Irebuesc ter 
minate până la d ta di 15 I ih uarie

In județul nostru av.m o sin
gura Stațiune de Mașini și Trac
toare, fa Orâștie Alt i p ega irile 
pentru campania ce vine sânt In tu s 
de desfășurare Trad rare In jude
țul nostru 
de Slat Totuși, ee 
cienle pentru a face 
fluențe de cereri a 
citoare Supraf* ele de pământ 
țarani'or muncitori fiind 
s’ar pierde mu t timp în deplasarea 
unui Iractor dela un ogor la altul

Deaceea. pentru a f.»|o>i la maxi
mum traci rarele este ncc.sar ca ță
rănimea liuned -reină. si se uneas a 
în cil» sau a.o.i Iții in a a fe ca I r-

T rad ia ri
mai avem și li f rmile 

nu sunt sufi- 
față marii 

țărănimii mim 
al 

lazkți-

turi c de pirnânt sa fie cât mai a- 
pro, a < In telul a.esta țaranimea 
ludțiului n șt i: \a f j ej s-a I are 
parnân urile n,u,t mai r<șx?de și cu 
un preț cât rnai ,1js

Pentru buna < h luare 
niimci co>ni ii e Cam mal 
in amânțarl Vor Inbui sa 
ca țaranimea muncitoare 
tzgiile pe care l< aduce 
in c< ti
să fie 
bruarie, când se v.u comunica 
țiu iii de Ma-jni și Tractoare 
Oru-li< supraf- 'ele ce 
cu tractoare în fi.- are ci.mună, 
melc agri< uit arului li 
facr ;>cisle munci si r 
letor -au asoc i iriunilor

Membrii o P r id
bute sâ stea In f.unici ansi.r ac
țiuni sa îndemne țărănimea mun
cit rare p. nlru a e asin ia și sa d 
rnaște chi bu ii cari* p in si1 nuri 
mincinoase imeircă să oț rea-r a ță- 
raoii rr.un il ri dela as ci re

a acestor 
(■-uliu 

lamunas- 
de avan- 
asocjerea 

Organiza.ea cetelor ti bec 
terminată pună la 15 Te

vi r

cate se vor 
numă'ul cr- 
' organizate 

dela . atc. tre_

Pria mi mtili j lirhinii unduiri

„Casa Poporului"1 din comuna Nadașta 
Superioară a fost terminala

Supe»
muncă voluntară 
construirea unui

In primăvara anului trecut, 
în comuna Nădăștia 
rioară, prin 
s'a început 
local, care să adăpostească
Căminul Cultural, Coopera
tiva și Dispensarul Medical 
din localitate.

Vara întreagă s'a lucrat la 
aceaslă clădire. Munca țăra
nilor a fosr fără preget. Ei 
n'au precupeții nici chiar tim
pul de odihnă. Au lucrat zi 
și noapte, copii, femei și băr
bați pentru ridicarea localului 
început. îmbinată cu îndrumă
rile organizației de bază P. 
M. R , strădania lor 
roade. Au ridicat
mare și spațioasă, construită 
prin muncă voluntară.

I-au dat denumirea de »Casa 
Poporului,< Și înlradevăr a 
poporului este. In 
țăranilor muncitori din Nă

aproviziona țăranii 
cu încălțăminte și 
Deaceia au lucrat

(Urmare din pag. Il.a) 

tov- Muntean Ion I și Lungescu 
Gheorghe în întrecere, au depă
șit normele cu 10 la sută La în 
cărcarea cărbunelui în vagoane 
CFR, echipa tov. Bcsoi loan, 
formată din 25 muncitori, a de
pășit norma cu 25 la sută, la 
uscătorie grupele lui Rusus Tri- 
fan și a lui Dumitrescu A'exan- 
dru, au depășit norma cu 10 la 
sută- La flotație, echipa tov, 
Cdean a depășit norma cu 4 la 
sută, echipele de manevră ale 
tov Ugroiu luliu, Frlip Nicolae 
și Boia loan au întrecut no ma 
cu 19 la sută, iar echipa dela ze
țaj a tov. Costișei Pompiliu a 
depășit norma cu 78 la sută.

Reparațiile instalațiilor nu sa mai 
fac în timpul funcț'onâ' ii

Până în luna Decembrie inclu- 
șiv, reparațiile instalațiilor și ma
șinilor preparației, erau făcute îu 
timpul funcționării, adică între o- 
tele 6—14.

Pentru a nu mai stagna pro- 
ducția, Ia începutul lunei Ianuarie

au fost înființate două schimbur I 
Primul schimb lucrează de dimi
neața la prelucrarea cărbunelui, 
'ar schimbul 2 cu un număr res
trâns de muncitori efectuează re
parațiile de întreținere-

Prin această raționalizare, în 
timpul primului schimb instatațiile 
și mașinile nu mai sunt oprite 
pentru reparație, iar muncitorii 
dela întreținere nu mai sunt reți
nuți să presteze ore suplimentare 
pentru reparații, cari fiind plătite 
cu majorări, scumpeau prețul de 

cost al cărbunelui.
Alături de întrecerile socialiste, 

prin această raționalizare munci
torii preparației din Lupeni, au 
depășit programul de producție 
pe luna Ianuarie cu 12,1 la sută. 

Prin recuperarea cărbunelui din 

șsi, cantitatea 
mercia izat în 
crescut față de 

brie
Pela sfârșitul

muncitorii preparației din Lupeni 
au pus în funcțiune o baterie de 
zețaj pentru recuperarea cărbune

de cărbune co- 
luna Ianuarie a 
cea din Decem- 

cu 5*/»
lunei Decembrie,

lui din șist. Prin punerea în func
țiune a acestei baterii, în luna Ia
nuarie a fost comercializat un 
procent de 73,16°/„ din cantitatea 
totală de cărbune extras de mi
nerii din Lupeni, în timp ce în 
luna Decembrie a fost comer
cializat un procent de 71,13*/,.

Procentul de cărbune comer
cializat ar fi fost și mai mare 
dacă minerii din Lupeni, s ar fi 
îngrijit să nu depășească cu trei 
la sută procentul de șist în căr
bune, fapt care a micșorat randa
mentul muncitorilor dela prepa- 
rație.

Actualmente, o echipă de mun
citori muncește pentru punerea 
în funcțiune a celei de a doua 
baterii de zețaj a cărei intrare 
în lucru va mări și mai mult can
titatea de cărbune recuperat.

Acestea sunt realizările pe 
prima lună de muncă în cadrul 
Planului pe anul 1949, pentru a 
cărui îndeplinire înainte de termen 
muncitorii preparației iVasile 

L u c a< 
turi în 
mari.

din Lupeni depun efor, 
muncă din ce în ce mai

Albu Remus, coresp.

a dat 
o clădire

ea copii

dâștia-Superioară vor căpăta 
lumină și sănătate. Coopera
tiva va 
muncitori 
de toate.
cu atâl avânt, căci au știut 
că pentru ei muncesc.

S au mai apucat și de alte 
munci. Drumul care trece prin 
fața >Casei Poporului* ce 
duce spre pășune, afară dm 
sat, necesita o reparație. Până 
în prezent s'au cărat în mod 
voluntar cu carele, 80 m .c 
piatră și s'au început lucră
rile de terasament.

Casa Poporului din Nă- 
dăștia Superioară trebue să fie 
o pildă pentru țărănimea hu- 
nedoreană, ea contribuind la ri
dicarea nivelului cultural, sâni-, 
tar, asigurând în acelaș timp 
o viață mai bjnă pentru ță
rănimea muncitoare.

loan Zan, coresp. voi.

i

’n întrecere cu ceklalte plăși

Plasa Pui a câștigat drapelul muncii pe 
luna Ianuarie

In vederea pregătirii campaniei 
de primăvara, toate p ășile din Va
lea Jiului, s’au ch -mat la întrecere 
având ca obiectiv distribuir a pla
nurilor de cultură individuale, vizi
tarea gospodăriilor țărănești și ve
rificarea inventarului agricol de că
tre Comisiile Comuna'e pentru în- 
sămânțări; transportarea gunoaielor, 
pentru îngrășămintea pământului; 
pregătirea semințelor pentru însă- 
inânțări și demascarea dușmanilor 
care încearcă să uneltească împo
triva măsurilor luate de Stat.

Paralel cu acestea mai sunt de 
îndeplinit și alte munci în cid ul 
campaniei însămânțărilor de primă
vară. Astfel, ridicarea nivelului cul-

tural și politic
citoare, este obiectul unei susținute 
preocupări a organizații or de Par
tid și Frontului 
țarca de cercuri 
rclor in colectiv, 
multe conferințe
scoat. în evidență 
lurii din Uniunea 

întrecerile sunt 
tre o comisie de
sfârșitul fiecărei luni 
munca depusă. In cursul lunei Ia
nuarie. pentru îndeplinirea și dc-

al țărănimii mun-

P.ogarilor. Infiin- 
penlru citirea zia- 
ține.ea a cât mai 
în care să se 

tehnica agricul- 
Sovietică. 
urmărite de că- 
a bitraj. care la 

analizează

(Continuare in pag. IV-a)
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LA ÎNCEPUT DE NOU DRUM Sarcinile organizației unice a tinerelului muncilor
(Urmare din pag. l-a) 

putem da se inia de maree 
cărților sovieli e. caie t.itiși 
șeșle sa satisfacă cererea 
crescânda de cărți. Moscova 
librar i și cu l >ate ac s ei 
carte nr u ,ap rută se epulz 
câteva orc.

aie
oii de Eu» n Si:e Leala ac_ 

învâilit însă în jurul ci
ul scos din care 

l der și a aiul 
evident, chiar co-Literatura universala se bucură 

de o largă apreciere

Căutând să satif ca cereiea de 
•cărți Editura de S'.it va tipări în 

im marc număr de v >lu
cuprinzând operele clas cilor 

streini. Astfel cu ocazii îm- 
a 150 ani dela nașterea lui 
vor ațxire 6 volume cu o- 

lui complecte. într’un tiraj 
mii exemplare, iar cu pri- 

se

Subiecte de predilecție: aventuri, 
omoiuii torturi Dar iui sunt ne
gi |i e și , Mib.cc ele seiiaase”. ,,Cla 
ssic Ilustratei!” de p lua. a t pa ii 
sub forma de c a.t’ics „Mlsl rele Ră
ii ulm”
țiunea s’a 
nui om cu och 
picura sânge p • 
fologralie octlț a, 
perla

R ziillăte e : la 
|sj|iți‘li pentru 
la ea ț rafe ori or... crimina i a ea in
fantila ia proporții pe zi ce t.ece . 
afaceri.e editurilor merg bine., tira
jul „comicsurilor” in U S A. e 
2 milioane la zi .. prețul lor e de 
5-10 cenți concurență cât

șc li s au ue pază 
a asigura securi-

de.

acest an
ine 
ruși și 
plinirii 
Pușkin 
pe re Ie
de 250
lejul bicentenarului lui Goethe 
vor tipări într’un volum principalii’ 
opere a e cl isicului german

De asemenea in cursul acestui an 
vor eși de sub lițxir operele com
plecte ale lui N. Gogol și Ostrovskr. 
Literatura străină va fl reprezen
tată prin operele lui’Twain în două 
volume, Theodor Dreiser, romanele 
lui Sinclair Lecvis și alți scriitori a- 
ntericani, Fielding, Dikens, Slerne. 
Goldwin ș a., vor reprezenta 1- 
leratura engleză. Va apare de ase
menea Coolie’\ rone nul s riito- 
rului indian Mu'k Raj Ananad și tra
duceri în l inba rusă din poezia chi- 

’neză.

se 
poate de serioasă pentru ori ce carte 
decenta,., există ,,1 bertate” de a- 
leg.-ie numai între eoni cs și co
mics mai bine zis există num <t 
ac i-l i liberia e — ..creș e cri.nina- 
lita ea in. ni a., crac prrfi urile c- 
dilorilor...

Apariția „comicsurilor” nu poate 
fi însă prejudiciata : incompatibil 
cu „libertatea cuvântului și a pre
sei"-

Concluzii: lăcomie, ipocrizie, 
cruzime, lipsă de conștiință In 
torul în două cuvinte : capital mo. 
nopolist.

. . și să ne reînfou cern
Dacă revolta, ura și disprețul ating 

ori ce limita suțacrioară ar 
lificate Sunt sentimente f iță 
ce otrăvesc prin literatură și 
venin l-im simții șt n i II 
din casă in casă, 
țara, membrii
formă de , inofensive” broșuri 
chemau oamenii la „pocăință” 
pocăință, după cum se arăți 
cărți. însemna să nu 
sa trăiască de-a-valina
tr’o cameră, să tremure până Ia de
lir... să aștepte sfârșitul lumii.

Vigilența poporului nostru a cres
cut și Legea pacntru difuzarea și 
editarea cărții nu e numai un pu
ternic stimu'ent al creației litera
re puse în slujba ridicării culturale 
a masselor, e o stavilă așezată în 
calea otrăvii pe care reacțiunea în 
cerca s’o reverse în țara noastră.

(Urmare din pag. l-a)
pe.itru indepliniiea acești r sarcini, 
cu aci-liș elen, cu ace.ași abnegație 
și hotarire de neclintit cu care U T. 
< știi s’au încadrat in lupta ca
sei n u ciloare pentru d halirea re 
giir.u ui b.i gllez -Tio ieiesc pentru 
libertate pace, cultură și o viața 
mai buna

l a fel ca și pa-ri iada lup ei pro 
le'ar aiului ținui sniul 'Crea puterii 
din mâini e exe.'ralatoiilor, [A-rloa 
da rcconslru.ției soiii io.e deschide 
un câni| nclbni'at de afinnaie a 
celor mai înalte calități revoluțio
nai e

Mar.le iiivă a or ii proletariatului 
din lumea întreaga, tav Stalin, a 
aralat ca. în candițiunile deținerii 
puterii de către clasa muncitoare, 
munca divine o chestiune de 
și onoare o chestiune de 
și eroism.

C asa muncitoare cinst ș e 
p.cciaza p line ii muncitori

glori? 
vitejie

;t a- 
care, 

însuflețiți de dorința de a răspunde 
chemărilor Partidului pun setea 1 >r 
de lea'izari, spi ilul in ivator, clanul 
și dinamismul. în slujbi sarcinilor 
legale de progresul Patri.i care

luptă cu vi e ie 
frontul mumii și al invațatmii 
pe demni u mâți ai IJ.T.C. ișliljr.

Organizației uni a mineritului 
muncilor li re. ine sarcina de b za 
ca, sun conduce.ca Partidului, să 
euu e n i ioanele de ținui din t.ra 
i. >a Ira în șprițul lupei d. clasa 
și al socialismului

l rpaaiza ia unii a are ca sarcină de 
frunte si-mirea niceluiui p lll. i- 
deologic lUltunl g ne 1 și t l> ic 
al tineretului muncitor iii întreț iu
deii dela sa'e, din șc iii 
versitați

Organizația unica trebue 
preocuțc cu seriozitate de 
neîncetata a califiiaiii prMwionale 
a tineretului care Irebue sa dea 
cadre largi de in electuali și tehni
cieni, lega'i cil trup și suflet de 
massa poporului muncilor, cu o t - 
nieinica pregătire- te ari ică și prac
tica cadre arzăt r cerule de eon 
slruirea socialismului Ajutând ac. 
tiv Partidului Guvernului și Sin
dicalelor sa îmbunătățească funcțio
narea școli'or p.rofv ionale, organi
zând cursuri ciclul i de conferințe, 
stimu ând studiul ii ividuaț organi
zația unică va c mtribui la ț regă-

i perseverență pe
ca

1' li
I >u

a
4

a
r

0 (I. 1

bă 
ridi

S, 
arca

Așa

Noul regim
(Urmare din pag 1-a>

Editura seriitoiilor sovietici, pre
ocupată acum de tipărirea litera
turii sovie ice con e npo ane are dea- 
semenea un program vast, operele 
scriitorilor contemporani sovi -lici 
bucurându.se de o cerere din ce în 
ce mai marc din par'.ea cititorilor. 
.Tânăra gardă”, romanul lui A Fa. 
deev, a fost tipărit până acum îa 
450 mii volume numai 
rusă. Programul Editurii 
acest an tipărirea a 200 
8 milioane exemplare.

Sunt doar câteva date cu topii ne
cuprinzătoare dar elocvente: ele ne 
pot da o imagine dacă nu totală 
totuși clară despre cât și ce se 
citește în Uniunea Sovietică, ce se 
citește în țara în care p in construi
rea unui mu regim lipsit de ex
ploatare. literatura și-a găsit adevă
rata prețuire și condiții optime de 

• desvoltare.

în limba 
prevede în 
volume In

Sa trecem peste Ocean

Sallu! e mare; distanta dela ceea 
■ce se tipărește în Uniunea Sovie
tică și ceea ce se tipărește î.a A- 
merica ia proporții de abis. Nu 
e lotuși lipsit d.' interes că după ce 
privești viitorul luminos să arunci 
o privire asupra trecutului sau mai 
bine zis asupra mij'oacelor prin care 
ceea ce trebue inevitabil să dis
pară caută cu disperare să mai tră
iască.

Și în U.S.A. se citesc și se e- 
ditează multe cărți : anual până la 
750 milioane , comics”-uri (luând, 
doar aspectul literaturii pentru co
pii și tineret”). Cifra a dat-o avo
catul Samuel Ardalman pentru a-și 
apăra clientul un cop.l de 13 ani 
care-și ucisese voit un coleg de a 
ceeași vârstă. Responsabilitatea în 
această crimă o au editorii „Ii era- 
turii de senzație”, sau cum a nu- 
mil-o Ardeiman în pcldoaria sa „o 

■pornografie criminală”.
Totuși coj ilul a fost 

la 22 ani închisoare și 
zi la Chicago — orașul 
vut loc procesul — au
dute nu mai puțin de 200.000 volume 

-de senzație.

Ceva despre „Comicsuri”...

, Comics”_urile sunt o modă în 
U.S.A. fiindcă aduc serioase câști
guri editorilor. Ce sunt însă ,,co- 
mics”-urile (comice), și dece Ar 
delman le-a numit pornografii cri 
minale. Sunt doar niște „inofen-, 
sive” a bume cu desene colorate pen 
tru fiecare episod sau capitol și un 
text cu totul redus.

condamnat 
în aceeași 
unde a a- 
fost vân-

fi jus- 
de ci 

a căror 
duceau

mal cu seamă la 
diferitelor secte sub 

care

in 
mai lucreze, 
câte 40 în

Personalul casnic are dreptul 
la încăperile calculate separat de 
restul familiei și de camerele 
prevăzute in prezenta decizie-

Pentru persoanele locuind sin
gure câte o cameră de fiecare 
persoană.

Dă dreptul la o cameră în plus 
peste camerele prevăzute în deci
zie, decorații cu Ordin"! Muncii 
și Steaua Republicii, precum și 
oamenii de știință, liber profesio
niști sau funcționari ai instituții
lor de Star (au întreprinderile 
de Stat, care prin natura ocu- 
pațiunii lor sunt obligați să exe- 
ute lucrări la domiciliu.

Medicii și dentiștii care profe
sează la domiciliu, au dreptul la

al locuințelor
o rameră de consultații și una 
de aș'eptare, în plus.

Acei care exercită efectiv o 
meserie calificată au dreptul la 
încăperile necesare pentru exer
citarea în condîț'uni normale a 
meseriei respective.

Demnitarii și oamenii de știință, 
literatură și artă progresistă, au 
dreptul la încăperile necesare 
pentru exercitarea activității lor, 
după normele ce se vor stabili 
de Consiliul de Miniștrii.

Au dreptul la o cameră sepa
rată persoanele suferinde de tu
berculoză pulmnoară sau a altor 
organe în forma activă și cu pre
zența bacilului Koch în expecto- 
ații sau secreții, alienație min
tală, psihonevroză în forma gravă, 
etc

I

I

Cum luptă oțelarii hunedoreni pentru realizarea și 
depășirea Planului de Sfat

(Urmare din pag. I-a) 

lându-'e posibilităților reale de rea
lizare.

Ținând seama de toate greutățile 
provenite din lipsa anumitor mate
riale, oțelarii s’au angajat să reducă 
la maximum durata medie de ela
borare a șarjelor. ,,O șarjă Ițe schimb 
oțel de bună calitate” a fost lo
zinca pe care și.iu însușit-o mun
citorii. tehnicienii si inginerii oțe- 
lari în lupta pornită pentru a uu.e 
cu cinste la îndeplinite sarcinile sta
bilite de P,an.

întrece ea oțehrilor s’a desvcltat. 
zi de zi antrenând rând pe rând 
muncitorii dela secțiile auxiliare 
producției de oțel. Primii care au 
urmat pilda oțelarilor, au fost mun
citorii dela macara'ele de încărcare a 
cuptoarelor, precum și cei dela pre
gătirea gropi or de turnare Au ur
mat apoi cei dela secția de tur
nare a cocliilelor. dela firnab și 
dela minele de fier din Ghelir.

Rezu ta e’c nu s’au lăsat așteptate.
In lupta hotărîtă pentru reduce

rea limpu'ui de elaborare a șarje
lor. oțelarii au înregistrat succese 
grăitoare. Oțe arii dela cuptorul Nr. 
4, au i'.bu'it să reducă dirata in die 
a șarjelor la 6.41 ore, cei deli cup
torul Nr. 1 la 5 50 ore, iar c i dela 
cuptorul Nr 2 au obținut media șar
jelor de 7.20 ore.

La fel de concludente 
sele obținute de echipa 
rului Mar ș.-a Put e care 
scoală șarja în 4 40 ore, 
Horvalh ALadar. decorat
Muncii clasa Ill-a. care a redus du
rata șarjei la 4 50 ore ‘i echipa tav. 
Ilea Ion care a elaborat șarja în

Mararag ul Fercău Simi n. deco- 
5 ore.

lila,
cup-

zile

lip
ii u. 
din

sunt succe. 
primtopi o- 
a reușit să 
echipa tov 
cu Ordinul

ral cu Ordinul Muncii clasa 
a redus timpul de încărcare a 
torului la 40 minute Muncitorii dc< 
la gropile de turnare, luptând împo
triva lipsei de cochile, au reușit să 
pregătească gropile cu 1,30 ore 
înainte de elaborarea șarjelor, iar 
cei dela secția de turnare, mărindu- 
și eforturile, au turnat cochilele ne
cesare oțelă.iiloi

Mergând pe a.eiași linie de preo
cupări, minerii dela Ghelar — in- 
spirându-se din metodele de mun
că ale miaerilor sovieli i — și-au 
perfecționat și rațicna'izat munca reu 
șind astfel să îndeplinească progra
mul pe luna Ianuarie cu patru 
înainte de termen.

Făcând analiza greutăților și 
surilor întâmpinate de oțelarii 
nedoreni în perioada întrecerilor
luna trecută, trebue să subliniem că 
elanul în muncă al oțelarilor nu s’a 
bucurai în suficientă măsură de 
sprijinul tehnic și îndrumarea poli
tică necesară. Deși cochilele se fa
brică în uzină, Ia câțiva pași de 
oțe’.ărie, datorită lipsei de prevedere 
a conducerii administrative, în ne
numărate rânduri șarjele au suferit 
întârzieri de 10 și chiar 11 ore

Organe’.e răspunzătoare de banul 
mers al întrec rilor trebue să țină 
seama de ritmul rapid în care se 
desvoltă producția oțelăriilor Sie - 
mens-Marlin. și să asigure din 
timp condi iile prielnice pentru ca 
avântul oțelarilor să nu fie sânje- 
nit de lipsa diferi elor materiale 
Astfel s’ar fi putut evita din timp 
lipsa oxigenului necesar pentru șar- 
jarea flerului vechiu In ce măsură 
dăunează producția de oțel lipsa fie
rului vechiu. lipsă provenită la rân
dul ei din lipsa oxigenului, o spune

a doua macarale de in

graficele care să mobilizeze
■P in

indignarea oțelarilor și a macara
giilor când stau cu cuptoarele goale 
și nu au cu ce le încărca. Direc- 
țiunea ticbue să sporească numărul 
tuburilor de oxigen procurate dela 
diferite fabrici Deasemenea, tre— 
buesc urgentate lucrările pentru insta 
larea celei de
carcare care să contribuc si-nțitor 
la reducerea limpului de încărcare 
a cuptoarelor.

O a ta lipsă exis.en â in desfășu
rarea întrece ilor oțelurilor în luna 
trecută este insufi iență s.imu'ării 
avântului creator al muncitorilor 
Au lipsit lozincile, gazetele de pe
rete.
și să îndrumeze munci'orii 
toate colțurile uzinei sunt scrise lo
zinci. dar nici una nu vorbește de 
Plan și sarcinile isvorîle din a- 
cesta Nu s’a dat atenția cuve.niță 
muncii de papu'ariza-e a fruntașilor 
și muncitorilor eviJențiați în câmpul 
muncii Deși în mai multe secții 
sunt table pentru evidențieri, ele nu 
sunt utilizate în acest scop sau în 
cel mai bun caz sunt folosite ca afi- 
șiere.

Se cere din partea org de Partid, 
Sindicalului și conducerii uzinelor 
- 6-și îndrepte atenția asupra lipsurilor sem
nalate si luptând cu hotărîre pen:ru 
grabnica lor lichidare să 
sprijinirea și lărgirea : 
'muncă al siderurgișlilor 

In felul acesta ei vor 
plini și depăși cu mai 
sarcinile ce le revin în 
nului pe luna curenlă.

asigure 
avântului de

■ hunedore.ii
■ putea î.nde- 

mult succes
i cadrul Pla-

a ( C 
Pali.

.1 or- 
înm ci 

t i ite 
a e ale tinerii ; en rații 

împlinirea Planu- 
1919 O.ganizația

asu ra a I i. ita li 
rândurile lin reti 1 

i uni' a a li n r< t ilul 
ca t'cbui -a iii <bi tzeze 

e v ci ea
lupta pentru 
de Stat (<-■

rum arata rez alu|ia ședin >-i 
Plenar, din De c ir.b le 1948 
al P M.R 
dubii iu 
ganlz |1 
lor 
lor 
în 
lui
unica tribun sa pirti ipe in atrasa 
bătălie de covârșitoare importanță pe 
care o duce clasa muncitoare, an
trenând tinerelul muncitoresc in lup 
la pentru inarlrea producției și a 
productivității muncii, împjtriva ri- 
si| . i și de nurilor.

sa la tară, organizat! i 
mi pună accentul pe la_ 

rabJat.are a 
mumii' are

•i | ■ riorit 11 
Munca țxr'.ili-

p litru 
va t 

lin ril 
mașini.

trib i să <. a 
li liidarea a. 
bui sa 
r țărani 
pentru 

mare
Îndrumați 
și șc Iile

des- 
dra. 
trac- 
din-

muncit r In
■ lasă ți .1 
li[*i de

1 -
așa f 1 încât 
puteri'e c u- 

ce cor tă e-

In muica 
unica Ir ba • 
murirea ten cinica ți 
tineri tuli i ț ărănimii 
Mijaa ac:mla|e|. ,r și 
gospodăriei co'cilive
că | intre tinerii ț.'irani trebue c.r 
mult intcn"ificată. m i ah-s p 1:1 te. 
tinerii dela fermele de Stat care t 
buc sa d vină elemente di frunte ale 
organizațiilor de tim ict dela sate.

In marile cemțanii a> i.ole dela 
sale, tinerii țarini muncit ri trebue 
să fie în prime e rându i

Organiza ia uni ă va 
tribuc la lupta 
nalfabel j ,muli i 
volt ■ în rândul 
goslca pwntru
loarc Un număr cât m ii 
Ire aceștia trebue -a fie 
către școlile de tractoriș i 
medii de agronomi

In mun a pentru înd plinirea a- 
cc lor sar, ini, organizația unică tre
bue să educe tineretul 
spiritul vigilențe i de 
moralei comuniste, al 
clasa pentru soiirli-m.

. A fi membru al uniunii tineretu
lui — ne învață marele Lenii 
seamnă să lucrezi in 
să-ți dedici munca și 
zei comune lata în 
ducația comuni-tă

Organizației uni e îi revin sa cl- 
ni'e de a ap.ira in e esele ec< nomice 
și profesiona'e ale tineretul 1 mun i- 
tor, de a lupta împo'riva exploa arii 
capitaliste a ținui,i'or muncitori din 
întreprinderile particulare d la orașe 
a tinerilor argaii și a element. Iar 
semiț rolelare dela sate

Organizația unică trebue să nu 
de considere propaganda cunoștințe
lor de higiena, să organizeze și ‘ă 
desvolte educația fizică -i sporti 1 de 
masse în rândul masselor tineretu
lui muncitor dela orașe și sate

Ea are sarcina de cinste, încre
dere si deosebită răspundere de a 
crea și coădu'e organiza'ia de pio
nieri a copiilor între 9-14 .-ni

Un imens a ul r în muncă va av a 
organizația unică, p-in populariza
rea minunat I r învățăminte reali
zări și ac luni ale gl iriosuțui C m 
somol leninisl.stalinist în rândurile 
masse'or tineretului muncitor din ta
ra noastră

Chezășia puterii organizației u- 
nice și garm'ia îndep inirii imp r- 
lantelor sarcini care i se pun îa 
față, o constitue conducerea ci de 
către Partide. Să asigure și sa în
tărească zi de gi și ceas de ceas, 
conducerea organizației unire de că
tre Partidul Muncitoresc Român, le
gea de existență și desv iltarc. fa il 
călăuzitor al organizației unice a 
tineretului mun itor din țara n’as- 
tră, cheia îndep inirii sarcinilor sale

Indep’.inindu-și cu cinste și răs
pundere sare mile care îi -Iau în fără, 
organizații uni ă a tineretului mun
citor 
cilor 
ca o 
guiui 
vârât
rezervă și un ajutor prețios cl 'ui 
în Iurta pentru făurirea orânduirii 
socialiste.

va fi privită de poporul mun- 
cu mândrie și dragoste. — 
adevărată purtătoare a s ea- 
eroic al U.T.C ca un ajc- 
vlăstar iubit al Par idvlui, o

bucur%25c3%25a2ndu.se


ZORI NOI

Consliul fconimic de Asistență Mutuală — armă puternica 
Împotriva încercărilor imperialiștilor de a se amesteca Io 
viața statelor suverane și de a Impied ca desvollarea lor 

economica
MOSCOVA. 3 (Rad >r) Revista 

Timpuri Nulii p.ib'ica un a ticul 
intimat .( n»i iul Ev momi de A 
si lelița Mutilai” In inie scrie î.i- 
lie altele: „Cons.iluirva de <a(re 
Bulgaria. Ungaria, Pol mia, Româ
nia, Un unea Snielicâ si Cehoslo
vacia a Consiliului Economic de 
Asistenta Mutuala a avut un c.ou 
jauternic în întreaga lume l 1 e4e 
nu numai mărturia progreselor im
portante realizate în relațiile eco
nomice între tarile de democrație 
populara între aceste țâri și Uni
unea S ivietica. ci reda această cola
borare |re un plan superior

formarea Consiliului Tcononiiq 
•orespunde desvoltării fericite r I 
nouiior relații dintre aceUe state, re 
lății întemeia c pe prin l iii eu a 
devăral democratiie, |>e egalitatea 
dintre părți și pe o adevărată co
laborare economică in ernațiomilă

In lumea capitalista o c. 1 iborare 
economică in eniajională nu poate fi 
conceputa decât |e b rza ase. vini 
intereselor tarilor mi, i 1 slabe sta 
telor mari și pu cinici Acest i tem 
este perfect oglindit în organizația 
colaborării economice euro rene cre
ata conform plinului Marsliall. A- 
ceaslă organizație este creați" ex- 
c u-iva monopolurilor americane I - 
ga'ila'e în're me nbrii ,,planului Mur 
sha’l” corni dur în fap 1 ci ii 
sunt deopotrivă la cli.remul imjK- 
riaiismului american.

In ce privește col iborarea eco
nomică de duț.a răzbii dintre Uniu
nea Sovietică și tari e din Europei 
Centrala și de Sud.Est. ea a fost 
și rămâne întemeiată pe principii 
cu totul diferite. Ele reprezintă un 
capital complect nou în istoria re
lațiilor economice internaționale 
Pentru prima oaia aceste relații se 
bazează pe cga'ilatea deplină în
tre pirți și pe icspectarea recipro
că a intereselor f.ecăreia dintre ță
ri c participante. Ajutorul dezinte
resat și sprijinul Uniunii Sovietice

MOSCOVA, 4 (Rador). 
PRAVDA publică un articol 
semnat de locotenent*colonel 
Jaklakov consacrat celei de a 
.șasea aniversări a încheerii 
luptelor dela Stalingrad.

Bătălia peniru Stalingrad = 
scrie Iaklakov ° a adus o 
s chimbare fundamentală în des= 
1 ișurarea celui de al doilea 
război mondial. Jsgonirea duș*> 
manului din (ara sovietică a

Peite 350.000 muncitori 
au proclamat grevă în 
imulele Sicilia și Sardinia

ROMA, 3 <Rador>. a Con
federația Generală a Muncii 
din Italia a anunțat că peste 
350000 muncitori au procla
mat Joi grevă în insulele Si= 
< ilia și Sardinia, Această grevă 
s'a întins în toată Sardinia.

Muncitorii din regiunea Li» 
vorno au proclamat Joi o grevă 

au dat pu ibi i alea I’jlo.ii.i. Ceho- 
slovaiiei. liulga ici, Ungariei și R 
mâniei sa lichideze in cel mai scurt 
timp urmările m faste ale răzbi 
iului șl sa redreseze economiile 
lor.

Numai dalmta pilitiJi cons.c- 
vente și fu me duse de Uniunea So
vietica se (via e exp'ica fap ul că 
țările din rasaiilul Eurip.'i. me au 
avut de suferit pagube mult mai 
mari în timpul rlzb dubii decât ta
rile din Apus, au reușit sa fica fiți 
cu succes pt rblc lirelor redresării <*- 
couoinice. asIITI că încă din l<M8 
majoritatea dintre ele au dc-| ijit 
nivelul de pr rduițle de dinainte d* 
război.

Mu'țumita c >lab narii Euctuoas cu 
Uniunea Sivii tir a țările de d> rno- 
cratie po| ukira au putut să r all 
zeze progic-sc uimitoare in reface, 
rea și desvolliiea «ni miri națio
nale. sa creeze condițiile fivor.v 
bile p litrii ec mumia planificata *i 
s.r asigure îmi-p'inirca plinuil r e 
conoinice pe le in n lung.

Organizarea C nsiliului I onomic 
de A iUența Mu.ua'ă în e mm. un 
pas mai departe pe acest drum 
Scopul său est.- să ii'dii ze pr o 
scara mai întinsă cilaboraica econo
mica între stale'e participante

Pe d - a la parte. C nsi'iul I <■>- 
nomic de Asistenta Mutuală va fi 
.rin r ( u,. i i.a imp ’ ii r tu ur r 
cercărilor imp rla 1 iilor de a se a- 
meslica în vi.it î statelor suverane 
și de.a împiedica desvollarea 1 rr 
economica.

Crearea C msiliului Economic de 
Asistența Mut rală răstoarnă p n ru 
totdeauna speran ele imp -rialiș il >r 
de.a se folosi de arma presiunilor 
economi-e împotriva forjelor demo
crației și a progresului.

C rnsi iul Economic de Asistență 
Mutuală întemeiat pe egalitate a- 
devarala de drepturi îmre membri 
sai este expresia piliți ii de col - 
liorare sinceră democratică apiratif 
cu consecvență de Uniunea Sovietică

început după măreața victorie 
dela Stalingrad. Staliogradul a 
însemnat începutul ofensivei 
armatei sovietice care a con» 
tinuat de pe malurile Volgei 
până la Elba.

Vor trece secole dar gloria 
eroilor dela Stalingrad nu va 
apune niciodată. Stalingradul 
va rămâne pe veci simbolul 
forței neclintite a Uniunii So= 
vietice.

de protest de patru ore împo*> 
triva concedierilor în massă.

Muncitorii dela șantierele 
navale dela Brindis', au ocu» 
|- t svJierele și au continuat 
:,u lucreze în semn de protest 
împotriva refuzului patronilor 
de a reveni asupra hotărîrii 
privind concedierea a aproxi* 
mativ o mie de muncitori.

Crearea C rnsi iu ui de Asistența Mu. 
ludîa i-ntsli iiu un eveniment i îtur 
național dt cvj mai ma < i np u- 
Uni i ii nomiia >i |. ■> iika LI d 
xtdișlc puterea șl îmarirca emu- 
nuj a f jr|c!or drinocraUrî ți swiia 
li anului tare lupta |x*niru a ariguta 
desvollarea penița buiu>ia ca ț> - 
[.jjrt ’or, j vnlru j rosjx ritatia eco
nomii a și i idep ndrnța lor pelinci

Puroiul bovirli. saluta formina 
Con i iului Lionomic dc Asist- nțâ 
Muluala ți (rincipiile sale de bi/a 
lOiisidcr&iidu-'v druV o țliahciiâ 
dovada a nunilor relații cu ade
vărul dem cratice care se drav diâ 
între popoare <_* di iiiocratiic U I ni- 
urna Suvicliu

! Mari avantagii pentru 
populația muncitoare din 

China eliberată
BRUXELLES, 3 (Rador). 

Comentând situația financiară 
a regiunilor din China clibi- 
r.ită de către armata populară 
chineză, periodicul AGI’.NCE 
MNANCiERl . este i xvoit 
să recunoască faptul că gu
vernul Chinei democrate a 
isbutit să introducă ordinea și 
stabilitatea acolo unic l\uo- 
mintangul întronase haosul 
financiar.

I a Budapesta au început

Audierea în procesul lui Mindszenty 
și al complicilor lui

BUDAPESTA, 3 '(Rador) - 
Completul special de judecată al 
Tribunalului Popular din Buda- 
pesta a începui audierea în pro
cesul lui Mindszenty și al com
plicilor săi.

Sala tribunalului era plină pani 
la refuz La descb derea procesu 
lui au participat numeroși cores
pondenți dc presă străină și un
guri.

Președintele tribunalului a dat 
citire actului de acuzare în care 
Mindszenty este acuzat de a fi 
condus o organizație care avej

Frontul Popular al Independen
tei va uni toate forțele progre
siste și democrate din Ungaria

BUDAPESTA. 4 (Rador) — 
In Adunarea Constituantă a Fron
tului Popu'ar Ungar al Indepen
denței, d-nul Maihias Rakosi, se
cretarul general al Partidului ce
lor ce muncesc din Ungaria și 
președinte al Frontului Popular 
Ungar al Independenței, a exanri 
sat sarcinile și scopurile frontului 
nou creial.

Rakosi a scos în evidenți fap* 
tul că Frontul Popular ai fnde- 
I .-ndcrt 'i se creiază pe o b',zî 
i ai largă decât Frontul Popular 
al Independenței, care 1 a prece* 
dat. /Xcest front este deschis 
p ntru roate organizațiile politice 
și de niassă, ale căror țeluri co
ri pund țelurilor frontului. In a-

ROMA, 4 (Rador? — După 
cum ara’ă o telegramă din Lc .idra 
publicata in ziarul REPUBLICA, 
servi, iile de spionaj britanic și 
american caută sa folosească in 
lupta împotriva democrații!->r 
populare in primul rând pe emi- 
granțil reacțiouaii care au lug l 
din aceste țări.

La cererea serviciului secret 
britanic, conducătorii partidului 
laburist britaivc ajutați de- emi
grai, ții cehi și pxionezi au con
vocat în luna Neimbrie o con
ferință a emigianților dinț rilede 
democrație populară La această

zoi irul arată că in legisloț'a fi* 
nanciară a (. lunci eliberate se 
pr< văd mari avantagii pentru 
pup tlația salariată, pentru stu- 
denț și în general pentru popu- 
luț a niuiic,toate <. u . cn tun 
mai mici și că se duce cu 
succes lupta impotrn a elemen
telor speculatoare care în
cearcă să saboteze măsurile fi
nanciare ale guvernului demo 
crat.

drept scop înlăturarea r, gimului 
emocrat șt rjsturnatea R< | u! ic 
Mmd.tzemy i-ste deasiincina a- 
cuzat de naltă trădare ș tr îfic 
de diviz--

z\pci s a dat c tir-- un* i seri 
sori pe are Mmdszenty a tn- 
mis-o Ministrului de Justiție In 
această scrisoare recunoașle jus
tețea acuzațiilor ce i. au I? t a- 
duse și cere amânarea procesului

Procurorul s'a împotrivit aces
tei cereri deoarece ca nu are 
nici o justificare legală

Audierea în procesul M nd- 
szenty continuă 

cest mod. Frontul Popular a! In
dependenței va uni toate forțele 
progresiste și democrate din Un
garia, devenind un organ con
ducător al țării

Rakosi a subliniat că rolul con
ducător al Frontului Populara! In
dependenței, trebue să-i revină 
clasei muncitoare care, pr n jert
fele aduse și prin experienț a dis 
ciplina si vig !• nța a, a dovedit 
că esle prcgitnă pentru acest re!

R l.nsl a >nti'ț>r că Consiliul 
provizoriu < ri tul..1 ales de A- 
. luntiea Ce. Slituaiita, x a convoca 
n curând un congres It care 

se va alege un consiliu național 
p-rmanent al Frontului Popular 
II gir a- Independenței.

conferință prezidată de f ! de- 
partain. inului iniernaponal al par- 
tidulji laburist. Hraley s „ discu
tat chestiunea cooperării dintre 
grupurile social-demociate de e- 
migianți, intr o organiz.pe de sa
botare a demo. r-ț il.r populare 
Dn iinț ativa lui Healev »’a -- 
dop at o moțiune pentru institui
rea la l.otid.a a unui b rou Cen
tral de presu care va ci lege in- 
formapum asuțra situației din ță
rile de democtape populara

Mai mult decât atâ* biroul 
trebue să [?r«g..nas. j m-ier.al de 
propac-ndâ .are să fe distifbuii 
in secret in |ifiie d.tt Europa 

j Fifr au j
In dCtlax [uri’., âmtriijf'ii au 

convccai ș t. < ccvJrf rț.l d fmi.
’ 1,1 [jfJr dr driTtoiidțr 

pA-»Lilur.'i la sediul cen'rr-l il ser- 
v c ‘u* ^‘h-l «'rinei! (ru
’1 : I ' i ; 11 d ' r-4- i S ’ .1

0 flai ar.ție puiernicâ 
a Independentei și 
propășirii statului 

nostru
(Urma i din j •,£. ||-a

licr mim l| Cl , < .., u f in 
ini-i u* ,.d.x >• ul a

i'.ixr u C n-i i.'lij U< Asi-.tcnU 
Eu.. ii.,fflia -Muiuulj du . U o 
colabL.iuri <.. ... :nt j st m-ri c.»voț- 
taii> <u l R SJj v sbind e li-- 
na < rt»noniiei
H ■ m

S irbil.», ind un an <Mî» i ..;u-er{* 
Tratatu ui dr |>ric c-ijr C arr 

>i A-Mrnța Mut Sr-
viciicâ. K* inia'im < •«!. 
pentru dv>\• -'ună a jan ti și 1. pi
turilor dc prietenie cu țara c i i 
mai superioare or.‘;nJ.ii'i s xiale 
Fiindci d^^-st<a r>-c’.r-n 1 fața d» 
■Marca Țari a $ s iaîi&mu*ui I rța 
i caducii na re a Fr --nîu'ui l r.R So-

i cia'id xj □ '.acarului dcm<c.a ir .'-.rui- 
*mr. ria *1. » coc dîi;< dc s mM 

j î apâriirii i'îdcpi njerili i natu "â’e 
<i a cotrulrit <o,iai.muui in țlr> 
noastra

Plasa Pui a câș
tigat drapelul 

muncii pe Ianuarie
(Urmare dm pag f-a)

P-i<irca sarcir.î’or. drapr’i.l mur il 
a - >xt înmănit p'asri Pui

In .aceasta p'a<* în Lina lantu ie 
au E -t xj/ita t dv îndrumătorii Pai- 
tidului <i Tmn.u'ui P|«t3®nȚor, vn 
număr dc SH ^is^xxHrii târtnejli 
ficandu>c I t nda'4 si v<”’1 fica ca 
invt-n aru’.ui a^ric.M. Tot H ac asii 
peri mii în p’asa Pui a f sl tran>- 
țxnrlaî jx* oboare Q70 care dc gu
noi Țarini mea munci oa’X? îndru
mai i de organizații e dc Partid, 
face î - liccarc "c^r. li.irca zi ir Jc<r în 
colc. li\ dc?buAnd ii >c i c ar ic>le 
privitoare la agricultură

I..E -x' :i c -Ktc î? I t a Ia
nuarie a. c .continuă pânA în hâva 

’ Aprilie, când se va un bi

lanț I »tal 1 i .nnciUr dt - i: < • ac în 
1 perioada pr* il'rit cim-ini de 

prim.tva.-j
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