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Flacăra întrecerilor socialiste 
cuprinde măsse lot mm largi 
de mineri din 1 alea Jiului. 
Mai ales ecoul produs în rân
dul d e mincidor de apelul celor 
trei fruntași decorați cu .Ordi
nul Muncii" el. l-a fi angaja
mentele luate cu prilejul alege
rilor sindicale au avut ca 
urmare antrenarea în întrecerile 
sociaisre a unui mare număr de 
mineri. Numai a muia Leptni- 
răspunzând apelului fruntașilor 
in producție — peste i,/o șefi 
de grupe și echipe s'au anga
jat de curând tu întreceri. .4- 
cest spirit sănătos — care ca
racterizează dealtfel marea ma
joritate a minerilor noștri — 
s’a putut observa la toate ex
ploatările carbonifere din Valea 
Jiului. Și acolo unde grija, pri
ceperea și chinul comisiilor de 
întrecere au fost la înălțimea a- 
văntului minerilor, întrecerile 
socialiste s'au desvoltat puter
nic devenind intr’adevăr un fac
tor tmportant în realizarea pro
gramelor de producție.

Exemplul unitei Petrila este 
cei mai grăitor în acest sens.

In primele două linii a/f a- 
nului curent, comisia de între
ceri dela mina PetKila — în
drumată și sprij uită îndeaproa
pe de organizația de Partid și 
sindicat — a desfășurat o ac
tivitate intensă și bine organi
zată. începând dela prelucrarea 
planului de producție pa exploa
tare, repartizarea lui pe sectoa
re, grupe și echipe până la re
organizarea grupelor slabe, pe 
care le-a întărit cu oameni din 
grupe fruntașe, începând dela 
popularizarea experienței frun- 
tașdor și până la extinderea 
metodelor iioui de muncă. înce
pând dela încheerea de angaja
mente și până la popularizarea 
largă a rezultatelor întrecerii. 
Și efectele n’au întârziat să se 
erate: m luna l'ebruarie, din
rondurile minerilor din Petrila 
sau ridicat cei mai numeroși 
evidcHțiați, la Petrila s’a dat
< ca mai largă extindere meto
delor nani, reahzându-sc cele 
mai nu ri depâșixi de normă.

Pe luna Februarie, minerii 
dai Peiriia au îndeplinit primii 
programele de producție, situ- 
ându-se in fruntea celorlalte ex
ploatări din Valea Jiului-,

lată rezultatele unei bune or
ganizări a întrecerilor socia
liste.

Dur acolo tinde comisiile de 
întreceri n’au fost la înălțimea
< vântului Hi’iterlor, acolo unde 
acestea — neîndrtimafe și nea- 
pdate îndea uns de Partid - 
av desfășurat o activitate slabă, 
formalistă și birocratică, rezul
tatele sunt contrarii.

Datorită lipsei de organizare 
a întrecerilor, minerii din A- 
n moașa au rămas în coadă pe 
luna Februarie. In ultimul timp 
comisia de întreceri dc aci a 
desfășurat o activitate mai 
mult formală birocratica. Cer- 

' foile întrecerilor, un 
doctor al ziarului nostru a 

țu'ut găsi numeroase grupe
< are aci tiu știau că se află ut 

întreceri tar altele știau numai 
din auzite

1 n mare număr de mim ri 
„afinii In întrecere" nu cunoș
teau nici măcar criteriile care 
stau la baza Intreci rilor.

Cu o astfel de „activitate" a 
comisiei de întreceri, nu e de 
mirare că Aniiioasa a rămas In 
coadă, n< îndepliniadu-și progra
mul de prcducție.

<J serie de lipsuri însemnate 
mai persistă încă și în activi
tatea altor comisii de întreceri 
din Valea Jiului.

Prima și cea mai gravă din
tre ele este tendința de birocra
tizare a întrecerilor, de a încheia 
angajamente formale pe hârtie, 
fără a duce mai întâi o muncă 
serioasă de lămurire, pentru a 
convinge mimrii de scopul și 
importanta întrecerii. învățătura 
marxistă-leninistă, ne arată că 
„ideile devin foită matirialăi a- 
tunci când cuprind massele".

Aici intervine nlul de seamă 
al agitatorilor din exploatările 
carbonifere. Pi trebue să fie a- 
ceia care zi de zi, ceas de ceas, 
să convingă minerii asupra ne
cesității ridicării producției de 
cărbuni, a îmbunătățirii calității 
și reducerii prețului de cost, în- 
suflându-le entuziasmul întrece
rilor socialiste. Planul de pro
ducție, crit, riile întrecerii, tre- 
buesc discutate chiar la locurile 
de muncă, in abataje. De acclo 
de jos, din abataje, pe baza con
diții or de muncă. sd parr.easei 
chemarea la întrecere, pe baza a. 
nalizei condițiilor de muncă din 
abataj, când fiecare miner știe 
ce are de făcut, cuvântul grupei 
va fi hotărîtor în îndeplinirea 
sarcinilor luate. Numai în felul 
acesta ne putem descurca de 
baerile birocratismului, care fa
ce să se risipească în vânt elanul 
întrecerilor socialiste.

A doua slăbic une importantă 
ce se observă în activitatea mai 
multor comisii de întreceri din 
Valea Jiului, este lipsa de aten
ție fa(ă de grupele codașe. In 
această direcție, comisiile de în
treceri trebue să se călăuzească 
de indicatii'e marelui Stalin: 
„întrecerea socialistă spune: unii 
lucrează prost, al/ii bine, alții 
mai bine — AJUNGE-I DIN 
URMA PE ( EI MAI BUNI pen
tru a obfine A VÂNTUL GENE
RAL

Ori, avântul general nu se 
pc-ate obține organizând întrece
ri numai Intre grupele fiuntașe 
sau mijlocii. Întrecerile socialis
te trebue să cuprindă TOATE 
grupe'e și echipele de mineri, 
INCLUSIV pe cele codașe. Mai 
ales a-estora din urmă trebue să 
li se dea o atenj-i • deosebită, a- 
cordând.u-li-se tot sprijinul ne
cesar pentru a se ridica In rân
durile grupelor mijlocii și frun
tașe.

Experiența ne-a arătat ci a- 
oest luciu este foarte pc-sibil prin 
încadrarea lor cu oameni din 
rândul grupelor fruntașe, prin 
introducerea de metode noul, 
prin popularizarea experienței 
fruntașilorf etc. Scrisorile publi
cate în „Zori Net" dela șefii u- 
nor grupe foste cedase ridicate

(continuare în pag. II l-a)

Muncitorii dela fabrica de marmelada din Hațeg 
au realizat programul de producție cu 3 zile 

înainte de termen
Muncitorii .și tehnicienii lu

bricei dc marmeladă din Hațeg, 
muncind cu un olan nestăvilit, 
au‘reușit ca jn Beara zilei de 25 
Fubruurie a .c. sii împlinească 
planul de producție pe luna Fe
bruarie ți s4-l depășească cu 
173 kg.

Datorită eforturilor depuse de 
muncitorii fabrioii de marmela
da. normele au fCat simțitor de
pășite, incepund rliri 17 Februa
rie, pentruca din 26 Februarie 
să se producă in contul lunei 
Martie.

Pentru a putaa tace față pro-

După ce in urma cererlilor norma 
le-a fost mâiită cu 100 la satâ,

Strungarii Măgurean Ion și Bogza Nicolae 
dela *ț?iierele Cetdrale Petroșani 

depășesc norma cu 50 la suta
Muncitorii Măgunean Ion și 

Bogza Nicolae dela secția strun- 
gărie a Atelierelor Centrale Pe
troșani, au avut de executat o 
comandă de 500 bucăți cuie 
racoanțe necesare confecționării 
vagonelelor de lemn pentru 
mină. ,

Pentru strungirea acestor cuie 
au avut ca normă de 'ucru 4 
minute pe bucată. Studiind în
deaproape modul de prindere 
in mandrină, doarece aceste 
cuie se strungesc din bară pă
trată, prin confecționarea unor 
baruri speciale jeutru prinderea

Ședm|eie plenare

Un miji oc important de educare 
a oamenilor muncii din U. R. S. S.

Ședințele plenare ale munci
torilor șt tuncționari or consti- 
tue una din manifestările cele 
mai elocvente ale democrației 
sovietice.

Impar nța plenarelor in o- 
pera de construcție socialistă, 
este imensă. Plenarele ajută nu 
numai la educarea masselor 
mucitoare, dar și a conducăto
rilor întreprinderilor și insti
tuțiilor sovietice.

„Massele fără partid, — spu
ne Stalin, — co-itroletază pe 
conducătorii lor sindicali, ad
ministrativi și ceilalți, in dife
ritele ședințe de massă, unde 
ele ascultă rapoartele conducă
torilor. critică neajunsurile și 

ducției in continuă creștere, 
muncitorii dota soția umbaluj 
au organizat Întreceri intre e- 
chipe, câștigătoare fiind echipa 
tovarășei Iuliana Oancea

Însuflețiți de suc< e«ele obți
nute In producția pe luna Fe
bruarie, muncitorii și tehnicie
nii acestei fabrici, sprijiniți do 
organizația de Partid și «ea sin. 
dicală. au [>oniit cu elan lupta 
pentru imteplmir ’t și d -pășirea 
înainte de termen a sarcinilor ce 
le revin în cadru) Planului de 
producție pe luna Atartie.

NICU SBUCHEA, coresp. voi.

în strung, au depășit norma cu 
1)2 la sulă.

In-ă acești muncitori pătrun- 
și de importanța reducerii pre
țului de cost al produselor, au 
cerut ca timpul de execuția 
pentru aceste șuruburi să fie 
redus dela 4 minute la 2 mi
nute pentru o bucală.

După reducerea timpului de 
lucru, acești harnici strungari 
și-au organuat și mal bine 
munca, reușind astfel să depă
șească și noua normă cu 50 la 
sută.

E. FAGUREL

ti așează căile pentru lichidarea 
lor’'.

Plenarele au căpătat o im
portanță și mai mare acum 
când poporul sovietic realizea
ză sub conducerea Partidului 
lui Lenin-StaJin, trecerea trep
tată dela socialism la comu
nism. biiiid o școală de educa
ție comunistă, plenarele au sar
cina de i ridica și maj mult -ii 
\elul conștiinței socialise al oa
menilor muncii și să stimuleze 
activitatea lor in lupta pentru 
comunism.

Rolul phmarelor in lămurirea 
botărinlor Parudului Bolșevic 
și Guvernul Sovietic, privitoa
re la problemele la ord nea zilei.

Luci ând la mod fi- 
carrH lămpilor pen
tru n inâ

Tinerii muuc tori Kamenin- 
ski Cornel ți Rușolan loan 
dela A.C P. dtpăvsc norma 
cu 70% real zând totodată 
economii de cesitsrde 20“/o

Acum catva timp, tu» rn 
munciLon Kumcninschi Cornel 
și Rușolan loan dela -rețin sru- 
larie a Atelierelor Centr.Je Pe
troșani, au primit jieiltru moib- 
fi care grjo lămpi dc mină El 

care ticbuiau tăcute locașuri și 
montate brichete ]>entru aprrv- 
derva automată, deoarece no
te disțxizitive le hp-e.iu

Pentru modificarea unei 
l.jnpi a fost fixit un timp dc 
214 minute.

Muncind |ie bază <!e întreceri 
im>nda«te șf fuloMiul o Lmpă 
S|>ecială de lipit cu cositor, cei 
doi tineri au realizat depășiri 
de normă de peste 70 la sufiâ, 
făcând totodată și economii «In 
cositor iu procent de 20 la sută.

Citită
în corpul ziarului
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este din cele mai mari. Ședin
țele sunt o școală de educare a 
masselor muncitoare iu spiritul 
devotamentului nețărmurit faț^ 
de măreața operă a lui Lcmn- 
Stalin.

Poporul sovietic depune toa
te sforțările pentru a indepbiu 
i-iainte de termen planul cinci
nal postbelic.

„.... ldeia îndeplinirii îminte 
de termen a planului cincinal, 
a spus V. M. Molotov, a pă
truns atțănc in conștntța cla
sei muncitoare”.

In ședințele lor, muncitorii 
și funcționarii din întreprinde

(continuare i* frag. Ib-a}
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PAGINA CULTURALA a
- specte d n munca culturală a sindicalelor 

o oglioili a uzinei Mia" din lălaa
Munca Secțiilor Culturale a 

siiiui>aUjlor cuprinde o seamă 
realizări, deosebii de iiltere- 

saub', rexuliate a unor inițiative 
niimulate de organizațiile de 
Partid, marcând o lărgire a 
frontului |<e care se duce acti
vitatea agitatorică in rflndurilo 
manșelor muncitoare.

Muncitorii uzinelor „VICTO
RIA” din Călan posedă a-tăzi 
un album de fotografii, caro 
— prin faptul că obiectivul fo
tografic a știut să surprindă o 
serie de momente și aspcte ini- 
pqrlant? și semnificative — 
coirstitue o oglindă a realități
lor din Întreprindere. Fără în
doială că acest album face par
te. din realizările mal sus po
menite incadrându-se în seria 
supceselor obținute de sindicat 
pa tărâm cullural-agitatoric.

x
In primele pagini chiar, suni 

expuse fotografiile celor dintâi 
inovatori ai uzinei, la locul lor 
de muncă, alături de inovațiile 
lor; pistolul de pulverizat e- 
m.ailul și recuperatoarele de 
căldură — piese turnate, deo
sebit de complicate, pentru pri
ma dată fabricate la noi in 
țară, la uzinele din Călan.

Și alături de inovatori se află 
fotografia unui bâ'.rân munci
lor, care — așa cum arată ex- 
. ...ații i. xut p<tă. ,na xai- 

e la ședințele cu îndrumători 
fiindcă n'are ulei”: e unul din 
oamenii care in timpurile mai 
grele a fost înfrânt de greutăți 
și pe care fotograful l-a sur- 
pins șezând deprimai, lăsând 
la o parte lucrul în timp oe 
tovarășii lui se s'răduiau să 
producă cât mai mult așa cum 
le cerea Partidul.

Inovatori, evidențiați in pro- 
i^ucție, decorați, se găsesc a- 
proai>e la fiecare pagină pe 
oare o, întorci. .Muncitorii ca cel 
de mai sus au dispărut. Albu
riul arată astfel plastic crește
rea conștiinței muncitorilor 
care mergând pe drumul trasat 
da Parti.1 nu se mai dau bătuți 
in. fața greutăților.

Urmează o s erie de fotogra
fii. cu aspecte generale din fa
brică, sărbătorește îmbrăcată 
cu prilejul naționalizării. Apoi 
aspecte din ziua de 7 Noembrie, 
dublă sărbătoare pentru mun
citorii din Călan: 31 ani dela 
Marea Revoluție Socialistă și e- 
laborarea primei șarje din fur
nalul reconstituit cu o lună în
ainte de termen.

'Un alt aspect interesant. îna
inte de a fi dărâmată, carcera 
în" care pe timpul dictaturii an- 
tonesciene erau închiși munci

O carie despre Uzina din - Sormovo
In acest an se împlinesc 100 de ani dela înființarea uzinei din Sormovo.
In urma hotărîrii Uniunii Scriitorilor Sovietici se va tipări in cin

stea jubileului uzinei, un almanah literar. Cartea va înfățișa trecutul 
glorios al muncitorilor uzinei, eroicele lor tradiții revoluționare, re
construcția uzinei în anii planurilor cincinale antebelice, participarea la 
viața și dcsvoltarea uzinei lui V.I-Molotov. A. I Micoian, A. A. Jda. 
nov, L. Kaganovici și A. 1. Scerbacov, legătura strânsă a colectivului 
uzinei cu marele scriitor A. M. Gorki: faptele eroice de muncă ale 
colectivului uzinei șl nouile el succese.

La uzina „Sormovo Roșu" a plecat un gVup de scriitori.

torii, a fost fotografiată: o că
măruță lungă ik> <loi melri și 
țol |tc utăt de lată. Și contrastul 
dintre trecut și preaenl o suges
tiv prezentat prin alăturarea 
carcerei de fotografia caselor 
de odihnă — mari, spațioase, 
pline de lumină și confort — 
repartizate muncitorilor dela 
Călan la Băile Tușnad.

Albumul mai cuprinde o serie 
de asixicte din minele și mun
ca minerilor dela Teliuc, sursa 
«le aprovizionare a uzinei. Tot 
ixlată suni fotografiate shx urile 
de lontă sosite din U.R.S.S. și 
jarodusele fabricate din această 
fontă. „Noi n'avem nevoi^ ue 
planul Marshall ca să primim 
gumă de mestecat — stă scris 
sub poză. Nouă ne vine fontă 
dela prietena noastră Uniunea 
Sovietică”. Sunt fotografiate de 
asemenea și radiatoarele fabri
cate și stocate pentru a fi tri
mise în Bulgaria: e pentru pri
ma dată când uzinele din Că
lan au făcut export in țara prie
tenă din Sud.

Ultimele fotografii se ocupă 
de Întrecerile organizate in cin
stea primei aniversări a Repu
blicii noastre Populare și în 
cadrul bătăliei pentru realizarea 
și depășirea Planului de Stat, 
reprezentând echipele fruntașe 
ci d Owlipi* ’Mhtrj-

x
‘Unele alunecări spre peisagii 
lipsite de elementul uman, de 
prezența efortului omenesc ,în 
luptă cu natura, nu reușesc to
tuși să scadă valoarea mobili
zatoare a albumului.

Nu reușesc să-i scadă valoa
rea lui documentară cu privire 
la nțarile transformări petre
cute in uzină — părticică din 
înfăptuirile revoluționare ale 
clasei muncitoare condusă de 
Partid din țara noastră.

x
Realizat cu mijloace simple 

prin colecționarea tuturor foto
grafiilor care au fost expuse cu 
diferite ocazii pe gazeta de pe
rete principală, chiar cu imper
fecțiunile și lipsurile pe care 
încă le are, albumul reușește să 
fie un bun mobilizator al mun
citorilor din fabrică In lupta 
pentru realizarea Planului. El 
— prin calitățile care le întru
nește — va trebui să servească 
drept exemplu muncitoritor din 
alte întreprinderi, și altor sindi
cate din județul nostru care 
printr'o realizare asemănătoare 
iși vor îmbogăți munca și suc
cesele.

m. i. m.

M A R G I N A L I I

DOUĂ SPECTACOLE LA DEVA
In actualele condiții jxilitice 

din țara noastră, noua orienta
re a artei ne manifestă tot mai 
vădit in spectacolele prezentate 
dela un timp pe sctnele noastre 
l’e cale de a fi lichidate,se mai 
mențin insă și a serie de rămă
șițe ale artei burgheze imjxatri- 
va căror. \a trebui dusă — ca 
și in toate domeniile — o Iuțită 
hotărâtă și consecventă. Pentru 
ilustrarea acestor lucruri încer
cam câteva note ție marginea a 
două sțiectacole prezentate de 
curând j>e scena Tetrului Co
munal din Deva: e vorba de 
revista „Stroe ștțe și le spune” 
și programul Ansamblului ar
tistic Nr. i al Armatei.

x
Daca am lua ca eșalon de 

măsură revistele obișnuite ale 
artei burgheze decadente lipsite 
dc conținut, revista—operetă 
„Stroe știe și le spune" consti- 
lue un incontestabil progres in 
ceea ce privește tematica. Si în
săși existența unei tematici, a 
r.nui ci nținut, marchează acest 
progres. I,a fel ca și intențiile 
hune ale unor actori crescuți 
intr’o mentalitate străină demo
crație popu.are, aceasta e un 
lucru pe cdre.au 1 pulem decât 
saluta cu buc ut te

Incontestabil este un progres 
faptul că ansamblul d-lui Stroe 
se atinge cu curaj de o proble
mă actuală: problema națională 
|>e care in mod sincer vrea s’i 
trateze in sensul unei demas
cări a caracterului reacționar 
tipic burghez, al naționalismu
lui.

Felul in care trtatează acea 
stă ternă, rămâne insă departe 
cea arta nouă, mij oc de cu
noaștere și transformare a lu
mii.

Să luăm unul din asp ecte: 
Stroe e prezentat chiar la înce
put in acea „febră a creației ", 
proprie artistului burghez care

Proectul de statut
al Uniunii Tineretului Muncitor din 1\. P. R.

La Conferința Județeană de 
Unificare a tineretului muncitor 
s'a trasat ca sarcină studierea și 
traducerea în viață a principii
lor Statutului organizației.

In zilele acestea a fost glabo- 
rat statutul UTM, care cuprin
de principiile călăuzitoare ale 
organizației, prinicpiile organi
zatorice și forma de organizare, 
drepturile și datoriile membri
lor.

Primul articol arată că denu
mirea organizației revoluționare 
a tineretului muncitor poartă 
numele de UNIUNEA TINERE
TULUI MUNCITOR din R.P.R.. 
ea este o organizație de massă, 
fără de Partid, întemeiată pe 
pincipiile luptei de clasă a pro

>e respectă retras departe de 
realitate. .Și e firesc ca după o 
asemenea „creație” nu ț»ut«a >ă 
urmeze decât un prim act lip
sit de coeziune, presărat cu câ
teva spirite eitme, iar in al doi 
lea să se desfășoare o acțiune 
de roman țxilițist, cu țierson igii 
rudimentar conturate, m.i- 
mult cioplite și m genera! lip
site de viață așa cum in afara 
de tră-ăturile caracteristice e- 
rau lipsite de amănunte de nu
anță (naționalistul e naționalist 
fmdcă c naționalist, muncito
rul e muncitor și prin definiție 
imun față de naționalism).

t redeiil că debarasându-sc de 
rămășițele din trecut și de sche
matismul țKriculos prin coiitu 
znle care le jn ate provoca, an 
samb'.ul d-lui Stroe va putea ă 
se pună mai mult decât până 
acum, ridicându-se la Înălțimea 
intențiilor, in slujba masselor 
populare.

x
Deși mai puțin spectaculos 

decât primul, programul An
samblului zănistic Nr. i :d Ar
matei a fost mult mai apropiat 
ce realitate, captivând astfel 
dela început chiar simpatia pu
blicului.

Reprezentația conținea o 
rie de dansuri românești, ru- 
seț*. ș. migtiiarc teiltgii.J 
dragostea crescândă intre jx> 
poare. și întărirea alianței mun
citorilor cu țărănimea munci
toare la noi in țară, necesitatea 
acestei alianțe.

La fel ca și dansurile, poezii 
ca „Tractorul” sau „Despre bi
rocratism” ș. a. au constituit e- 
leniente pozitive ale spectacolu
lui, fiind inspirate din arta po
pulară, din teme actuale.

Unele urme de artificialitate, 
ca machiajul uneori exagerat, 
au constituit o disonanță cu a- 
ccentuatul caracter popular al 
: pectacolului.

£. GENAD

letariatului, călăuzită de învăță
tura marxist-leninistă-stalinistă 
și condusă de către Partidul 
■Muncitoresc Român. In conti
nuare se arată că UTM are drept 
scop educarea tineretului in 
spirit marxist-leninist, antrena
rea lui la participarea activă 
— sub conducerea P.M.R. — în 
lupta pentru desvoltarea demo
crației populare și construirea 
socialismului in țara noastră.

UTM-ul continuă tradițiile de 
luptă dusă dc UTC și cultivă în 
rândurile tineretului vigilența 
și ura neîmpăcată împotriva 
dușmanului de clasă dinăuntrul 
și din afara țării împotriva im
perialismului ațâțător la noui 
răsboaie, educă tineretul mun

c 11 hm

N 11 VELE
de IVAN TLJRG11ENIEV

Talentul de prozator al lui 
Turglieniev reiese, in aproa|xr 
egala măsură, din oricare din 
povestirile sale. Cele cinci nu
vele, care aj>ar intr’o nouă tra
ducere românească, sunt o măr
turie a fineții spiritului său de 
observație, a virtuozității cu 
care știe «a conducă o acțiune 
și a umorului său d:~cret

Atmosfera nuvelelor -ale a- 
mintește existența irnlxlșugată 
și țâra griji a familiilor Cerești 
din Rusia secolului ,d XlX-lea 
Membru acestor familii, pro 
protii di- n. ii întinse și de 
z<c>, -ute sau mii de ,. uflcte", 
iși administrează averea la fa
ța Lacului, vaiează, călăresc și 
împart dreptatea. Deși scutiți 
de griji materiale, suferă ade
sea cu intensitate. In atmosfera 
plriarhală și aparent calmă, 
mocnesc inăbușit drame sufle
tești care izl ucne-c uneori cu 
o putere nebănuită. Se cunoaște 
t.ilc-itul deosebit al lui Turghe- 
niev in descrierea femeii, a fe
meii enigmatice, pătimașe, pli
na de o energie clocotitoare, 
dar înăbușită. Portretele Olgăi 
lvanova din ..Trei portrete"’, 
al Mașei din „Liniște", a F.u- 
lainpiei Martinuvna din „Un re
ge Lear al stepei'", zugrăvesc 
temei, care nu se j>ot adapta cu 
u •> t v. tulea, h ti.» .e cur
trânge ța «le țară și situația 
inferior fie care le-o impun 
prejudec; privitoare la se
xul lor. D . mismul lor latent 
nu se poati -'.tui și atunci se 
lasă duse de vârtejul unei pa
siuni care le cuprinde la un 
moment dat.

In „Punin și Baburin"', Tur- 
gheniev ne pune in legătură cu 
revendicările crescânde ale pă
turilor asuprite, care spre sfâr
șitul primei jumătăți a secolului 
trecut se trezesc și capătă o tot 
mai puternică conștiință de cla
să. Spiritul de dreptate al l-evo
luției sociale se altoește admi
rabil pe devotamentul și capaci
tatea de jertfă a poporului rus.

citor în spiritul internaționalis
mului proletar al dragostei ne- 
țărmuite pentru țara socialis
mului victorios — Uniunea So- 
vietică — și pentru tov. Stalin. 
genialul învățător al omenirii 
muncitoare și marele prieten al 
tineretului muncitor.

UTM-ul cere membrilor săi 
sa conlribue din toate puterile 
la întărirea statului nostru 
popular, la susținerea activită
ții aparatului de Stat, să par
ticipe activ’ în munca de împli
nire și depășire a Planului de 
Stat în spiritul unei noui atitu
dini față de muncă, față de bu
nul obștesc.

UTM-ul se ocupă de ridicarea 
(continuare in pag. IlI-a)
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DIN CÂMPUL MUNCII Proectul de statut al U.T.M.
D n iniț at va t< v trduwrd

4 muncitori dela atelierele de zona C. F. R. 
Petroșeni ou construit un oparot cu oer com- 
primot pentru ridicarea vagoanelor, prin o cărui 
întrebuințare productivitatea muncii a crescut

cu 300
La atelierele de zonă CFR. 

Petroșeni. ridicarea vagoanelor 
de pr osii pentru reparații era 
tăcută cu vinciuri de mână, o- 
perație care dura 50-40 mi
nute îiin 1 totodată și foarte o- 
bosiioare pentru muncitori

La propunerea Iov. Leneș 
Eduard, muncitor la aceste a- 
keliere. sudorul Lița loan, strun
garul Pop Alexandru și lăcă
tușii Săbău Alexandru și Popa 
loan au construit un aparat cu 
aer comprimat, pentru r dicarea 
vagoanelor Acest nou aparat, 
prezintă mari avanlagii față de 
întrebuințarea vincurilor de 
mână.

Laborantul Pop Viorel dela laboratorul 
minei Petrila, realizează economii

Lupta pentru realizarea unui 
regim sever de economii se ex
tinde tot mai mult, cuprinzând 
din ce în ce mai mulți oameni 
ai muncii din mine, fabrici, 
birouri și laboratoare.

In laboratorul de analize dela 
înina Petrila, unde se face ana
liza cărbunelui cu o ■jranulați'* 

ifi.j .—.1 ini aJ n
buri de laboranți care fac 3-4 
probe în timp de 8 ore.

Intr’unul din aceste schimbu
ri, lucrează laborantul Pop Vio
rel. Acest laborant, preocupat 
de problema economiilor și-a 
raționalizat munca pentru a ob
ține succese în acest sens.

Și iată cum: analiza cărbune
lui se face cu ajutorul unui a-

Plenara lărgită a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Englez

LONDRA, 28 țRador). — La 
plenara lărgită a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Englez ce are loc la Londra, par
ticipă oca. 300 reprezentanți din 
toate regiunile Angliei. In afara 

■colo 36 membri ai Comitetului 
Executiv, iau parte la plenară 
secretarii organizației regionale 
și districtuale. Peste două treimi 
■d,n delegați sunt muncitori in
dustriali.

Plenara a fost deschisă de 
Harry Pollitt. secretarul general 
al Partidului Comunis! Englez, 
care a ] rezentat raporiul Comi
tetului Executiv, elaborat pe ba
za discutării in crganizațiile lo
cale și districtuale a scrisorii 
politice a Comitetului Executiv 
din Decembrie 1948.

Raportul prezentat de Harry 
Pollitt a fost urmat de discuții 
vii.

■ O deosebită atenție s’a acor
dat raporturilor dintre Partidul 
Comunist Englez și Partidul 
Laburist

Declarația lui Harry Pollitt in 
care acesta a arătat că Partidul 
Comunist Englez trebue să pre
zinte la alegerile generale 100

Io sută
Fiind manipulat cu un ro

binet care reg ează aerul com
primat. vagonul este iidicat nu
mai in câieva minute. Vechiul 
vinci pentru ridicarea vagoa
nelor cântărea cca. 90 kg. și 
pentru transportarea lui era 
necesar 3-4 temeni. în timp 
ce noul aparat cântărește numai 
23 kg. putând li transportat 
dela un vagon la altul de un 
singur om.

Prin întrebu nțarea acestui a- 
parat, productivitatea muncii la 
repara ea vagoanelor de cale 
ferată a crescut cu 300 la sută.

CÂTUȚOIU IOAN 
coresp voi.

mestec de benzină și terebenti
nă. Acetsl amestec . este trecut 
prin niște filtre care sunt 
schinf ate după fiecare analiză. 
Tovarășul Pop Viorel, prepară 
amestecul de benzină și tere
bentină numai in măsura nece
sității. iar analiza o face intr'un 
îim" fce^te scurt.

. {.k-Loi el Itlrcbt £• 
țea a un filtru pentru 3-4 pro
be în loc de una, făcând și o 
economie de 5 ia sulă la ben
zină și 50 la sută la terebentină. 

E necesar, ca tovarășul Pop 
Viorel, să împărtășească expe
riența sa și celorlalți laboranți. 
pentruca astfel fiecare la rândul 
lui să poată realiza economii.

candidați pentru a demonstra 
muncitorilor existența unei po
sibilități reale de înlocuire a po
lii cii reacționare a Partidului 
Laburist, a provocat un mare 
entuziasm.

Rețre entanții regiunilor in
dustriale tare au luat apoi cu
vântul, au arătat neliniștea care 
domnește in rândurile muncito
rilor in legătură cu perspectivele 
creșterii șomajului in urma po
liticii de aservire a Angliei, in
tereselor Statelor Unite.

Atât .‘eclarațiile unora dintre 
delega^ ■ are au arătat necesita
tea unor relații mai strânse cu 
Lniunaa Sovietică și țările de
mocrate din Europa răsăritea
nă, cât și cuvântările roșite d- 
unii delegați care au accentuat 
asupra necesității lămuririi 
muncitorilor cu privire la poli
tica duși de Uniunea Sovietică 
au fost rrimite cu aclamații.

Primul cane a luat cuvântul 
la desbaleri a fost Finley Mark. 
delegatul muncitorilor dela con
strucțiile marilime.

Muncitorii din industria con-

(Continuare In pag. IV-a)

______ (Urmare din pag. l-a)______  
nivelului ideologic, |*olitic. cul
tural și profesional al tineretu
lui, d apărarea intenselor lui 
economice și d Întărirea sa fi
zica.

UTM aderă la Federația Mon
dială a Tinerelului Democrat și 
participă in mod acljv la lupta 
pentru democrație și pace dusă 
de i.rganizi.ții|e tineretului din 
întreaga lume in frunte cu 
Uomsomolul sovietic, în cadrul 
FMTD.

UTM lși r>crutea?ă membrii 
din rândurile tinere ului inun- 
< Hor și studios. Poate fi mem
bru in l'T.M acela care având 
vârsta intre fi și 25 ani, recu
noaște programul și Statutul 
JlTM. activează inlr'una din or. 
ganizațiile de bază și se supune 
tuturor holărîrilor organizației.

Tânărul care dor șle <ă fio 
primit în UTM trebue «â aibă 
re omanduție verificată de către 
hiroul organizației de bază din 
partea unui membru de Partid 
sau al UTM

In caz că nu esle incă pregă
tit de a fi primit ca membru, el 
] oale fi primit candidat cu ter
men de 3 luni. Stagiul de can- 
di lat este stabilit pentru a da 
posibilitate celui ce dorește să 
intre în UTM de a se pregăti 
pentru aceasta, de a cunoaște 
programul și s'alutul UTM.

In ceea ce privește îndalori- 
rile. membrii l’TM-uiui ( ebue 
să studieze și să-și Însușească 
învățătura marxL«t-leninislă-sta_ 
linisfă și «ă fle propagandiști 
r.. ut.ți ic iruss r 
să indeplineas.’ă hotăririle PMR 
și ale UTM să ia parte activă 
la viața politică a țării, la lupta 
împotriva elementelor capitalis
te. pentru construirea socialis
mului în R.P.R.; să inveț-, să-și 
însușească cullura, să cunoască 
tehnica pentru a deveni buni 
constructori ai socialismului; să 
fie devotați patriei noastre RPR. 
să-și pună puterile pentru a- 
părarea ei, la nevoe și viața; să 
fie pildă în atitudine socialistă 
față de muncă, să fie activ la 
întrecerea socialistă, să apere cu 
vigilență proprietatea socialistă: 
să aplice in viață principiile 
moralei proletare; să ia parte ac
tivă la munca organizației, să 
participe regulat la adunările 
organizației de bază, să îndepli
nească bine și la timp sarcinile 
date de organizație.

x
Fiecare membru al UTM are 

dreptul să aleagă și să fie ale- 
în organele de conducere ale or
ganizației, -ă participe la des- 
baterea problemelor ce se pun, 
la adoptarea hotăririlor care ur
mează a fi luate, uzând de criti- 

1 că în cairul organizației; să 
| scrie la organele de presa și pu- 
i blicațiile organizației; să folo

sească toate mijloacele de edu
care pe care organizația i le 
pune la dispoziție ca: terenuri 
de sport, ciuturi, biblioteci etc. 
Cu privire la structura orga
nizatorică. proectul de stalul a- 
rafă că UTM este organizat pe 
baza principiului centralismului 
democratic.

O-ganul suprem al l’TM-ului 
este Congresul are ratifică dă
rile de seamă ale Comitetului 
Central, revizueșle și modifică 

programul și statutul UTM, tra- 
seazi linia generală și sarcinile 
imediate ale UTM, alege Comi
tetul Central ți stabilește numă
rul de menii ri al acestuia 

Comitelui C nlral al l’T.M 
conduce Întreaga munc i a orga
nizației ntro doua congrese, re
prezintă UTM-ul in fața orga
nizațiilor ''emocratice de tineret 
din -Irăinătale și a FNTD, de- 
seinii.'oză compunerea reda.ții- 
lor organelor cen rale de presă, 
precum și redacția editurii ti
neretului, ru|jartizează forțele și 
mijloacele lehni-e. precum și 
mijloacele financiare ale UTM

Comitetul Central al UTM, a- 
les la congres, l.și constitue un 
birou executiv care îndrumă 
munca pohhcă și organizatori a.

Comitetele jud ți-l>e, de sector 
și d,“ plusă sun! alese In ■ onfe- 
rinț ale organizațiilor rej|>ee- 
live.

Vorbind de organizațiile de 
baza jiroecl ii de Statut arată că 
ele se constitue pe întreprinde
ri, instituții, școli, acuități, car
tiere și unități militare, fiind

Un mi j oc important ae «aujare 
a oamenilor muncii din U. K. S. S.

(Urmare din pag. |-a) 

confirmate de organele imediat 
•superioare.

Pentru o mai bună cuprindere 
a muncii, ele j ot fi irn(>arțite în 
grup.- de membrii in frunte cu 
un organizator.

x
UTM. di—fă,oară toată muica 

sa sub conducerea directă a 
l’.MH, C r al L’T.M. fluid or
ganul conducător el organizației 
este subordonat direct Comite
tului Ontral al P. M R- Orga
nizațiile județene, de sector, de 
pla-ă ți organizațiile de bază 
ale PMR Indrumează și contro
lează cr anizațiik- re»|>ectiv6 ale 
l’T.M

In ceia ce privește munca 
ULM din arma'ă ea face parte 
integranta din munca |Mălili< a 
de parti I . desfițoartt sub
conducer.a directa a organelor 
Direcțiunii Superioare Politice, 
și u organizațiilor de Partid din 
ai mată.

Mijloacele financiare ale UTM 
provin din cotizațiile membri
lor.

Șed nieie td» rare

tocritica, neajunsurile in activi
tatea organizațiilor admnistra- 
tive și de utilitate publică, vor 
ridic... și ina> mult nivelul poli
tic al masselor, va mâi i senti
mentul de răspundere al mun
ci Icnit* fi I-Mti/uirJ i pei. . i 
îndeplinirea și depășirea planu
lui cincinal.

In întreprinderile sovietice, 
plenarele tnbue să educe func
ționarii in șprițul respectări1 
severe a disciplinei și atitudinev 
atente față de nevoile oameni
lor muncii.

i .le și instituțiile sovietice -e 
străduesc să găsească noui mij
loace pentru dejiășuea snrcui - 
lor stabilite de. plan, manifes- 
li t n ți11 l l |i ti. t i 
și criticând tot ceeace Împie
dică desvoltarea activ:t .ții.

Organizațiile sindicile pre
gătesc și organizează plenare ia 
întreprinderi și instituții. Dar 
această muncă de mare ini|x>r- 
tanță nu poate să fie dusă la 
capăt numai in sindicate.

In pregătirea ți organizarei 
acestor plenare, participă ii: 
mod direct organizațiile coms - 
moliste și de Partid, conducă
torii iatreprinderilor și institu
țiilor sovietice.

După cum a arătat practica, 
neparticiparea organizațiilor 
administrative și de Partid la 
pregătirea și organizarea ple
narelor scade nivelul lor ideo
logic.

Ședințele trebue să fie astfel 
organizate încât după termina
rea lor. fiecare muncilor sau 
funcționar să fie mai bine lă
murit asupra rolului său, a sar
cinilor ] e care le are și in cali
tate de participant activ la cons
trucția societății comuniste.

Deci organizațiile de Partid 
au obligația să asigure ședin
țelor un inalt nivel ideologico- 
po'itic, discutându-se nu numai 
problemele legate de producție, 
ci și problemele de politică ge
nerală. Este necesar ca massale 
largi să fie instruite asupra ro
lului organizator al Partidului 
lui Lenin-Stalin in lupta pentru 
construcția comunismului in 
Uniunea Sovietică. Deaseme- 
nea trebue să li se arate faptele 
care constitue o mărturie a 
creșterii forței economice a U- 
niunii Sovietice.

Discutarea problemelor poli
tice gospodărești, critica și au

Tăișul criticei și autocriticei 
trebue să fie îndreptat imput ri- 
va birocratismului, a risipei 
inutile de mijloace materiale, a 
neajunsurilor care împiedecă 
munca regulată a Întreprinde
rilor, luptandu-se pentru o or
dine bolșevică, pentru un regim 
sever de economii. Respectarea 
hotărârilor luate in plenare, 
cere ca ele să fie transpuse in 
\îață.

Toate propunerile urmează 
să fie notate. La ședința urmă
toare conducătorii organizații
lor sindicale și administrative 
trebue să facă un raport refe
ritor li îndeplinirea celor Iu L 
rite in ședința trecută. Acasti 
v.\ fi •. atitudine bolșevică f ița 
de critica si propunerile mun
citorilor și funcționarilor.

Creșterea rolului p’cnarelor 
la întreprinderile și instituțiile 
sovictce. trebue să fie obiectul 
unei griji permanente a organi
zaților sindicale, de Partid și 
: conducătorilor administrat vi. 
Plenarele sunt o armă puter
nică in lupta pentru inep'.in:rca 
înainte de termen a planului 
cincinal. întărirea conducerii 
ședințelor este o sarcină impor
tantă a organizațiilor sindicale 
și de Partid, din întreprinderi'? 
industriile și instituțiile sovie
tice.

(Dufâ „Tind”).
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PropuneriledelegafilorSfalelorLInilcși Angliei
nu suni de natură a consolida pacea mondială

NEWl-YORK, 27 (Rador). — 
După o îndelungată întrerupere 
a activității saR, Comtsiunea 
Cons.liului de Securitate pentru 
armamentele clasice și-a reluat 
lucrările. Ea a luat In discuție 
rezo'uția Adunării Generule din 
Noemvrie 19Î8, referitoare la 
interzicerea armei atomice și 
reducerea cu o treime a arma
mentelor și a forțelor armate 
ale membrilor permanenți ai 
Consiliului de Securitate.

Activitatea comisiei sa dove
dit ineficace datorită faptului 
că delegațiile Statelor Unite și 
Angliei din această comisie au 
p-ornit. jie calea separării artifi
ciale a che-liunii reducerii așa 
numitelor armamente clasice 
<’e aceea a inter Berii ar r i 
R>:..

Delegația Uniunii So\Etice 
s a opus cu holărire unei astfel 
de despărțiri a problemei și a 
subliniat în deosebi că reduce
rea generală a armamentelor și 
a forțelor armate tiebue să pre
vadă în mod nece-ar interzice
rea totala a aimei aloțnice și a 
altor arme destinate distrugeri
lor în massă.

După cum a ară at reprezen
tantul sovietic, in luna August 
1948, delegațiile Statelor Unite 
și Andiei au impus comisiei 
rezoluția care declara fățiș im- 
; osibilitalea reali ării unei re
glementări generale și a redu- 
lerii arrnamen'elor și a forțelor 
armate până ce nu va fi resta- 
Lilită o atmosferă de „încrede
re și securitate".

Luând in considerare situația 
la care s’a ajuns, delegația U- 
niunii Sovietice a prezentat la 
cea de a IlI-a sesiune a Adu
nării Generale din Septembrie 
1948, o rezoluție cu privire la 
interzicerea armei atomice și 
re.!” cerea cu o Ir ime în timp 
i e un an a armamentelor și 

•țelor armate ale celor cinci 
mari pu'eri. Blccul anglo-ame- 
rican, continuând însă poli 
“a de -aI o'are 
mamentelor și 

iei atomice, a 
torturii.- p ntru
nării Generale o rezoluție pro- 
r.e lipsită de conținut.
Această rezoluție a păstrat 

in propunerea I niunii Sovie- 
1 i-e numai titlul, anume „ou 
riviie la interzicerea armelor 
tomice și reducerea c.u o trei- 
e a armamentelor și forțelor 

rmate ale membrilor perma- 
■lenți ai Consiliului de Securi- 
' te":

Rezoluția conține doar două 
uncie pincipale. Primul punct 
I r soluției se limitează la a 

r: comanda 
vurifa'e să 
problemei 
ducerea
dar ocolește hotărârea din 1946 
a Adunării Generale cu privire

ar-

nu 
fel 
lui
CĂ

doar "telurilor de

ica
ar-
ar-

a reducerii 
inter i erea 
depus toate e- 
a impune Adu-

Consiliului de Se- 
continue studierea 
regimentarii și re- 

armamentelor clasice,

TI? ' 1 nerafia

Max Reiman, președintele Partidului Comunist 
din Germonia occidentalei protestează împotriva 
includerii Germaniei în bloculrozboinicoccidental

Germania 
duminică 
a protes- 
impotriva

BERLIN, 28 (Rador). — 
Max Reiman, președitele Par
tidului Comunist din 
occidentală, vorbind 
seara la Duesseldorf 
tat în mod energic
includerii Germaniei occiden
tale în blocul răsboinic occiden
tal și a denunțat participarea 
lui Arnold, premieul Renaniei 
de Nord-Westfalia la Confe- 
rinja dtla Bruxelles a așa nu
mitei „mișcări europene”.

Reiman a sublinia! că po
porul german dorește pacea și 
că manevrele a|âțalorilor li

de-

război sunt sortite eșecului.
Tinerelul german refuză să 

devină carnea de Iun a impe
rialiștilor americani — a 
claraf Reiman.

Ocupându-se apoi de lupta 
muncitorilor germani din Sud 
penlru sporirea salariilor—Rei
man a declarat că muncitorii 
din industria metalurgică din 
Ruhr cer deasemenea sporirea 
salariilor.

El a cerut muncitorilor din 
Ruhr și din regiunile Rinului 
să devină avangarda muncito- 
rimei din Germania occidentală.

. ■ . ii l:iva ai.'tă- 
a ia .oi, împoirixa 
agresiunii, pentru re

generată a armamente- 
pentru

ei reucerii arma- 
consolidării păcii

BULETIN EXTERN

la necesitatea interzicerii 
inelor atomice.

Cel de ul doilea punct 
conține în genere nici un 
de recomandări. In cadrul 
„se exprimă doar cuvintele
eomisiunea armamentelor cla
sice va lua în considerae pro
blema elaborării unei proceduri 
pentru a priini informații în 
legătură cu numărul forțelor 
armate și proporția armamen
telor clasice ale statelor mem
bre în ONU.

Ce dovedește această atitudi
ne a reprezen anților Statelor 
Unite și Angliei? a întrebat 
Malik.

Politca Uniunii Sovietice este 
o politică consecventă de lup- 
ă ■ 
<>;■ 

forțelor 
du erea
lor și foii ’or armate, 
interzicerea armei atomice. Gu
vernul sovietic este pofund con
vins de faptul că reducerea ar
mamentelor și forțelor armate, 

icum și interzic<r. a armelor 
atomice corespund pe deplin 
sar im'or de a stabili o pace 
trainică și de a întări securita
tea internațională, ceea ce cores
punde intereselor popoarelor, 
deoarece ușurează greaua pova
ră economică aruncată asupra 
popoarelor în urma cheltuelilor 
uriașe și din ce în ce mai mari 
care se fac pentru înarmare 
diferite țări.

Dar rei ezentantul Statelor 
nite și-a concentrat întreaga
tenție asupra unei sarcini se-

în

U-
a-

Uniunii Sovietice 
pre-

cunbare cuprinsă in această re
zoluție .și anume asupra sarci
nii de a culege informații asu
pra armamentelor și forțelor 
armate ale diferitelor state fără 
a sp referi la obținerea de in
formații asupra armei atomice.

Propunerea cu privire la cu
legerea de informații asupra 
forțelor armate și armamentelor 
altor țări, j recum și ascunderea 
intenționată a informațiilor cu 
privire la armele atomice, con
stitue o expresie a acestei orien
tări a politicii de agresiune pe 
care o dtțc cercurile conducătoa
re din Statele Unite și Anglia și 
poate seri i
spionaj ale ațâțătorilor la râs- 
boi, însă în nici un caz nu poa- 
I ■ ;.u
meu >lor și 
mon dale.

Delegația
consideră că | roj unerile 
zentate comisiei armamentelor 
clasice do că1 re reprezentantul 
Statelor Uni'e, sunt cu totul ne
acceptabile, doarece urmăresc 
ev; tarea leâuc.rii armamentelor 
și interzicerea urmelor atomice 
și de aceea va vota împitriva 
acestor propuneri. In ceea ce 
o privește, delegația sovietică 
crede ca și mai înainte că acea
stă lomisie a armamentelor cla
sice va trece fără întârziere în 
conformitate cu sarcinile și îm
puternicirile sale să pregătea® 
că măsuri complecte pentru re
ducerea forțelor armate arma
mentelor, inclusiv interzicerea 
armelor atomice, așa cum pre
văd holărîrile ONU-lui.

Știri din Atena conhrmă 
că organul central al Partidului 
Comunist Grec R1ZOSPA- 
5T1S, care a fost interzis de 
mcmurho» Eseiști este publicat 
și distribuit totuși în mod 
concptnativ pe tot cuprinsul 
Greciei monarso- fasciste-

In cercurile obseivalor lor 
politici din capitala Olandei 
se subliniază că guvernul 
olandez a intensificat mobiliza
rea efectivelor p< ntru Indonezia 
datorilă faptului că șomajul 
este în plină creștere.

Guvernul olandez speră
împedice astfel ca șomajul să 
ia proporții catastrofale 
Olanda.

Posta Redacției
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conține multe calități printre 
care cea mai importantă e că 
ai reușit să redai esențialul. 
Faptul că nu o publicăm se 
datoreșțe întârzierii: am mai 
publicat o recenzie asupra 
cărții de care scrii d ta.

Încearcă, în măsura posibi
lităților, să ne trimiți 
asupra noutăților 
totodată acordă 
atenție stilului.

recenzii 
literare ți 

mai multă

să

din 
celor 
din Atena,

in

cauza 
trei

x
Se anunță câ 

supraaglomerării 
tribunale militare 
va fi instituit încă un tribunal
militar care va activa atât 
în capitală cât și în orașele 
de provincie unde tribunalele 
militare locale fnu mai ajung 
să facă față marelui număr 
de procese.

Plenara lărgită a Comitetului Central 
Partidului Comunist Englez 

Național Studențesc din
dul Comunist 
Moss. * vorbit 
Iile întâmpina e 
i-it- orilor englezi 
in universități. El a arătat 
numai 20 la sută d n elevi au 
posibilitatea de a fi trimiși in 
școlile superioare și că puvernul 
reduce fondurile alocate pentru 
im reținerea universităților

Dutt, președintele adjunct al 
Comitetului Executiv ai l’arti- 
du ui Comunist l inglez a pre
zentat in numele Comitetului 
Executiv raportul cu privire la 
rolul Partidului în lupta împo
triva imperialismului-

Arătând că la baza crizei en
gleze se află politica iitoeria- 
listă. Palm Dutt ■ a preconizat 
necesitatea elaborării unui plan 
de participare a comuniștilor la 
mișcarea de eliberare a colonii- 
'or din imperiul britarr-c.

I r, ,■ r.d in - 1 f r ,

din Islanda, delegatul Desmond 
Greaves a declarat că imperi:^- 
lismul englez continuă să ducă

a indus’ ri.i

(Urmare din pag. l-a)

s îucțiilor maritime — a spus 
M_rk — sunt neliniș.tți de creș
terea șomajului în această ra
mată

AM delegat, Regiuald Burge, 
a examinat- învățămintele ce 
trc-buesc trase de pe urma gre
lei care a avut ic o în uzinele de 
avioane „De Haviland".

Jolm Galien. redactor al zia
rului Dailv Worker, a prezen
tat in numele Comitetului Exe
cutiv raportu' referitor la si- 
luoț a economică, a Anglie, Ga
lien a subliniat că „prosperita
tea” de după răsboi din lumea 
capitalistă a încetat și că criza 
se apropie cu pași repezi.

Delegatul scoțian Marion 
Robertson a declarat că prin 
părăsirea FSM-ului, Comitetul 
Sindicatelor Bi ,tan ce a trădat 
intercse'c muncitorilor englezi

Binecunoscutul ziarist Jack- 
son a subliniat importanța co- 
rârșitoare a lucrărilor academi
cianului Lisenko.

Reprezientantul Comitetului

Jjjll Cl ’rnr-J'

P rta-
lolmEng’< z, 

despre greutii- 
de copiii mun- 
la intrarea lor 

că

1

ir. Irlanda o politică de învrăj
bire 1 entru a-și vonsolnla situa
ția.

Reprezent intui secției indu - 
triale din Partidul Comun st 
arătat necesitatea unei lupte er- 
ganizate a masselor muncito
rești pentru nd .arta n.ve'ului 
lor de trai.

Benkol, reprezentantul Afri- 
i.ei occidentale a arătat că Ma
rea Britanic iși consolidează 
dominația imperialistă in Afri
ca. El a declarat că ,.planurile

constitue un paravan in spatele- 
(ăruia se ascun e intenția ex- 
p’oatăru crâncene a populației 
indigene sî a creerii de raze 
militare îndreptate împotriva 
Umtnii Sovietice.

Eicob-, secretarul Consiliului 
Sind cațel r londoneze, a decla
rat că consilțile sindicale din 
Londra, Birmingham. Covenlry 
și Manchester au icondamnat 
< an pania . nt omunistă dusă de 
(.’i n... ul G. ne ral al Smdicate-

(Urmare din pag l-a)__

In rândul celor fruntașe, suni 
destul d ■ grăitoare.

In ec'sf'' <l<~>vă di'cctJ 'r^bue 
iDi.e : a < i:;Ia itgam-a- 

t ile de Pârtii] și sindicale a iu 
Valei Jiului in munca de orga
nizare și îndrumare a întreceri-

lor socialiste.
Lichidând aceste slăbiciuni, 

comisiile de întreceri din Valea 
Jiu'u >'< - da posibilitate desfă- 

i. ■ ' . ■ , la : <:l n ne-
iilor noștri in lupta pentru rea
liza ea și depășirea Planului d-e 
Stat p 1949.
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