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Pentru a traduce in viață lozinca 

IN 24 CLE, OȚEL DE EUNA l ALI1A1E“

Oțelarii hunedoreni trebue să învingă 

toate greutățile care le stau în cale
1 ipsuri ce mai persistă

Cu toate că au obținut recorduri 
in reducerea timpului de elaborare 
a șarjelor la 6 5 ți chiar la 4 ore 
ți 10 minute, oțelarii de I S S. Hu
nedoara au încheiat luna Februarie 
fără sa-și Îndeplinească lozinca sub 
care lupta in cadrul întrecerilor: .3 
șarje în 24 de ore oțel do bună 
calitate’’.

Schimbul lui Rlpeanu a elaborat 
2,70 șarje, al lui Berbecan 2,70 iar 
schimbul lui Vasiu loan a dat 2 55 
șarje în 24 de ore. ,

Neindep'.inirca a gajamentului lor 
de a da 3 șarje in 'ZI de ore, a 
fost determinata de mai multe cauze.

Una din cauzele principale, este 
lipsa de fier vechi șarjabil. Nu. 
din cauză că nu este destul fier des
tinat oțelăriei ci din cauza lipsei de 
oxigen — care persistă de mult 
timp — pentru tăierea (ierului vechi 
la măsuri corespunzătoare introdu
cerii lui în cuptor

O altă g.eutate în munca oțeluri
lor este proasta funcționare a trans- 
poriur lor care produce mari pertur
bați în procesul de fabricație a o- 
țelului. Au fost cazuri când cup
toarele au mers în gol 5 arțe din 
lipsă de fontă lichidă deja furnale, 
care se găsesc la o distanță de nu
mai 500 metri de oțe'.ărie. La fel 
vagonetetc încărcate cu dolomită i 
alte materii prime destinate oțelăriei 
sosesc cu mari întârzieri. Au fost 
cazuri când unele vagonete au so
sit la oțelărie după 96 ore dela în
cărcare.

CochEele pentru turnarea oț lului 
continuă să fie încă o problemă ne
rezolvată la secția O.S.M. dela Hu 
nedoara.

O(ela ii întrebuințează cochile tur
nate la secția de turnătorie. Ncfiind 
de bună calitate, multe din aceste 
cochi'.e crapă dela prima turnare, în 
loc să reziste la 56 turnări cât este

la I. S S. Hur< doara
media de durată a coclii elor. Proas
ta calitate a cochilelor se datorește 
faptului că fonta de cubilou pro
dusă la turnă.oria de fontă conține 
prea mult mangan.

Din cauză că sunt puține cochile, 
se toarnă oțelul în cochile care însă 
nu s’au răcit d la turnarea prece
dentă. Turnându-se oțelul Intr’o co- 
chllă caldă, aceasta nu mai are coe
ficientul de dilatare normal, iar pen- 
truca b'.ocul de oțel să fie scos, e 
necesar să se spargă cochila.

Nici încărcarea cuptoarelor nu se 
face în timpul stabilit, pentrucă ma
caraua care a fost pusă în funcțiune 
nu e bună. Această macara nu re
zistă la solicitările necesare încăr
cării cuptoarelor, din care cauză a 
fost lăsată intr'un capăt al oț lirici 
iar încărcarea se face tot cu o sin
gură macara.

In afară de aceasta, mai au și 
oțelarii unele lipsuri: Din negli
jență a ars într'una din zilele tre
cute, schimbul maistrului Beibecaru 
și prim topi orul And'uț. bolta cup
torului Siemens Martin Nr. 4 re- 
ducându-i astfel durata de funcțio
nare.

Fafrtul că oțelarii dela l.SS. Hu
nedoara au reușit să reducă — însă 
sjaoradic — durata de elaborare a 
șarjelor chiar sub 5 ore. dovedește 
că lozinca ,,3 șarje in 24 de ore, o- 
țel de bună calita.e”' poate fi supra- 
îndep’.inită.

E necesar însă, ca organizația de 
Partid, sindicatul, conducerea uzine
lor și oțelăriei, să ia măsuri pentru 
grabnica înlăturare a ipsurilo- ce au 
îngreunat munca oțelarilor. iar oțe
larii să folosească din plin expe
riența câștigată în recordurile ob
ținute până acum, pentrucă în luna 
Martie lozinca ,,3 șarje pe schimb 
oțel de bună calitate” să fie în
deplinită. 1. B.

Citiți
iti corpul ziarului 

Oamenii muncii in
telectuale cin k PR 
salută cu entu
ziasm inițiativa 
C< ngresului mon- 
dhl pentru apăra
rea păcii.

a
Tineretu' mur citor 
din Val a Jiului În
tâmpină (ongre- ■ 
sul cu realizări șl 
noul angajamente 
în muncă

Oțelul sowîelic 
a reînviat strungu

rile atelierului 
mecanic al
Fi laturii Lupeni

Lucrătorii a'eEerului mecanic al 
„Filatur I Lupeni” confecționează o 
serie in'reagă de piese șl scule ne
cesare intredneril mașinilor. Vrente 
îndelungată, munca lor a fost mult 
stânlcn'iă deoarece se simțea peste 
tot lipsa mare de oțel spec'a'. Ul- 
tlmlle rezerve se consumaseră.

Prin grila Guvernului șl nial ales 
datorită planlf’căr'i s’a rep rtlzat 
fabricii o cantitate aprec'abi'ă de 
oțel special pentru cuț'te de strung 
șl scule importat din URSS.

Astăzi, după trecerea a numai 9 
zile de lucru cu acest material, a 
trebuit să recunoască șl cel mai scep
tici dntre lucrători, că oțelul sovie
tic es e de o calitate superioară ce
lui Importat pe vremuri din tăr le 
capital ste, iar randamentul muiic i la 
s'rungurl s’a ridicat cu mult peste 
așteptări.

F. L'ZIEL 
corespondent voluntar

Ședința plenara .i Comdelutul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
man din z lek de 3 5 Martie a pus 
iii fața Partidului și a clasei munci
toare «aicina istorica de a pregăti 
condițiunile «ecesart trecerii la 
Ir.inslorinarea soc'allsta a agriWtl- 
lurii in cadrul operei mărețe de 
construire ,i socialismului la noi in 
(ara

Clasa muncitoare din (ara noastră, 
iu al anța cu țărănimea muncitoare 
aplicând la condlț'utiile țării noas
tre învățăturile geniale ale Iul l.e- 
uiil și Stallii și experiența strălucita 
a Partidului Comunist (b) al Uniunii 
Sovietice, clădește o viață nouă in 
care să nu mai de exploatarea omu
lui de către om.

Dar socialismul nu se poate con
strui numai la orașe.

Clasa muncitoare in propr ut sau 
interes ca și in Interesul oamen'lor 
n midi dela sale, trelulc a ajute pe 
nmncitmll agricoli, pe țâraidl săraci 
și mijlocași să scape prin luptă și 
organizare de jaful nemilos al chia
burilor.

Dar atâta timp cât nu e atrasă „la
turi de clasa muncitoare pe drumul 
socialismului ea nu va scapa de ex
ploatarea Si jaful band'te.sc I clda- 
bur'mll. Pe de altă parte, atât timp 
cât păintmful va fi fărâmițat șl lu
crat 11* milioane de m ci petece In
dividuale im «e va l ulea face o 
agricultura rat'oiiala științifică.

Calea social'si . de desvoltare este 
singura care ponte asigura 1 uflorirea 
agriculturii noastre.

I xperlenla mlmma'ă a lln'imîi So
vietice dovedește categoric ca nu
mai atragerea țăranilor -âracl I mic 
Iocli la organizarea <ocla"stă a agrl 
culturii va face cu putință folosirea 
pe scara largă a tractoarelor șl a 
celor mal perfecționate mașini agri
cole cultvarea pământului cu cele 
mai șlihipfiee mlilnnce.

Rezoluția arată limpede că trece
rea la organizarea soc allsfă a agrl- 

■ aAkrni caic <ui proces aP durată 
I că pentru aceasta este necesa» «a 

mai întâi țărănimea muncitoare SA 
FIE CONVINSA că este in interesul 

1 el «. 'ă se hotarasca de bună vote 
să treacă la organizarea agriculturii

gătită o baza materială <ehnlC5 fi 
cadreh necesare agriculturii sotJa- 
liile

Punând in fata l'art'dulul i a cla
sei muncitoare sarcina de a îngrădi 
cx piuat ii ea capitalista i a pregăti 
condițiile pentru organ'zarea șocu 
lista a agricultur i, Plenaia C. G. a) 
P. M R , tra-ează drumul trecerii 
treptate la organizarea go'podâriikn 
agricole coleeti e.

Ștllnla marx st-lenlnlstă și vlclorgi 
grandioasă a construcției soclall&le « 
in Uniunea Sovietică ne învață da , 
construirea soc’alHmdui poate fi k* 
făptuită numai pe baza trecerii ca 
avut obștesc a tuturor principalelor 
mijloace de producție Inclusiv a pă 
măritului.

U-ire esle aslazi politica Pailidu 
Iul nostru la țarăP Fa e te aceea 
de a I IIPTA ITNTRII ÎNGRĂDI 
REA L ll'ABURIMII I IMITAREA 
permanenta a pin ii.>ii eu< 
NOM'CE A < IIIAI-UR'I.OR șl Plțl'.. 
GAIIRFA CONDITI'I HI. NEi ESA 
RE PENTRU A AIDNOF LA DEb 
FIINȚAREA CflMPIECTA A E.« 
PLOAIARII CHIABURE!» II prjn 
organizare.i gospodări lor agreoit 
coltdive In acea ti. pul tlca Porii 
dul și d.isj muncitoare ■«pritflia 
pe b'iran'iiu-i sărac*! strânge aVUo. 
la cu țarăiilmea nd'tocasTi ,.| dinap a. 
lypl.' n< imieriipla in potriva c'datm 
rrmii.

Polit ea de merădtre a rh1 ■huRijilf 
este o pol t ca clara de clasa.

Politica de limitare a elihtbnrifnr 
nu mseaimr'i încă desb'nlarer cbta- 
Iri.rimi' ca l.i â dar ea a fmp<e'de- 
ca întărirea el economică -fi v.i tu 
grudi eiploatarea m isselor faram 
nui mimc (oare în nerloada de pic 
g.rtirc a org mirării -oelal'sta a 
culturi . 1

Iu i.ce’t fel «nune r zoluțij 
munca pregătitoare în rdeTir re 
zolvari xarclnil de b ztl coh
struire a agriculturii soc'al’-fe se 
îmbina ui munca Perscverenft șl

(continuare în pap HF-a)
x) După articolul de fond apărui 

în SCÂNTEIA Nr. 1376 din 17 Mar 
tie 1049.

brfazl iom,
delegat la Congresul Tineretului

7 ânărul Breaza Ion lucrea
ză de mai mulțt ani la Atelie
rele Principale CFR-Simeria: 
e cazangiu. Dar să spui numai 
atât e nicu puțin fiindcă Brea
za Ion nu e numai cazangiu, 
e unul din cei mai buni și 
conștiincioși cazangii ridicați 
din rândurile tinerilor.

Și tocmai prin munca lui 
neprccuffjit^ și-a câștigat dra

gostea și respectul tovarășilor 
săi dt muncă. De cât. ori nu 
l-au tăcut aceștia muncind in 
atelier câte 16 ore în <’r nu
nțiii <<i să-și poată îndeplini an- 
gUjuinentele șj sarcinile lualef 

l’i, că era in atelier, pic la 
organizația de tineret unde era 
responsabil cu reconstrucția, in 
lut locul și-a dus sarcinile la 
Iun sfârșit. Dela lucru u’a 
lipsii niciodată nemotivat....

Să asigurăm securitatea minerilor

Echipa de salvare a minei Petrila
— un auxiliar prețios în munca minerilor

In regmul nostru de democrație 
populară în care omul este consi
derat ca cel mai prețios capital' 
măsurile luate pentru asigurarea se- 
curitâț i minerilor au atns proporții 
nemai întâlnite în trecut.

Ech'pa de salvare a minei Petrila 
e acum organ zată și înzestrată cu 
materiale necesare, asigurându-se 
astfel salvatorilor posibilitatea de a 
interveni oriunde și oricând pentru 
salvarea veți celor ce muncesc.

In cele două săli mari și luminoa
se -tun rseza'e in perfectă ordine 
l- a te in- rm.tc ițele .. a7 :<r -ele ne- 
cv are.

Intr’un cuer imens stau aliniate 
costumele de lucru ale salvatorilor, 

ochelari de protecție precum și sa
lopeta sanitară a mediculm salvării. 
Aci se găsesc toate medicamentele, 
pansamentele și inst:umentele nece
sare primului ajutor ce trebue dat 
eh ar la locul de muncă.

in dulapuri cu rafturi, așezate în 
perfectă ordrne și sclipind de cură- 
’enie stau cele 18 aparat? de salvare 
..Draeger" gata echipate, având fie
care alaturi în boxe speciale, tubu- 
r le de oxigen de rezervă, kalipa- 
troanele precum și I. mpile electri
ce necesare. Intr’un dulap ală’ural 
>ir't Xîund-Stuck-urile, precum Si 
alte p e-e de rezerva mai mici. Fie
care piesă fiecare aparat este nu
merotat așa încât la nevoe. salva

torul respectiv ă se echipeze iu 
câteva clipe, să fie gata de acțiune. 
Pulmotoarele inhalatoarele de oxi
gen, tuburi de rezervă de oxigen la 
presiune de 150 atni.. pompe pen
tru încărcat ox'gen. formează apa
ratura de preț și indispensabilă care 
numai acum >ta la dispoziția salva
torului.

Secția este în grij i tov. Pop N - 
colae — bătrânul Pop baci al sal
vatorilor. E un sedii miner și 'al- 
vator încerca. De d'inineață până 
scara el curăță aparatele le teriiicâ, 
ingri.Tudu-se ca oricând >a fie in 
perfectă stare" de funcționare.

Lui l’op k.icl in îndelungata lui 
carieră nu i >’a întâmplat niciodată 

vreo neglijența. Salvatorii il consi
dera pe drept cuvânt ca un părinte 
al lor.

* * *
A face parte din echipa de sal

vare este o cinste deosebită. Pen- 
tmc.i cei ce o compun trebue ca 
re lingă o sănătate perfectă să po
sede și iiial.e calitățt morale care 
>a- fac.i de iicclinliți in fața orică
rui pericol.

Toți actualii salvatori sunt vechi 
mineri ca tov. F ia loan, Schilinger 
luliu Gli. Sârbu. Sereș Ștefan tîh. 
Glieorglic; apoi cei mai trieri ca 
tov. Bontz Adalbert. Rusu Petru,

r<’ in fc.‘Ș. III

Pâml a citit llezolu(ța cu 
privire la activitatea Partidului 
in rândurile tineretului, a fost 
printre primii care s'ati inca- 
druf in acțiunea de unificare. 
Tot el a fost printre cei Jir, 
tâi care și-a luat angajamente 
de muncă in cinstea Conferin
ței Județene și Congresului de 
unificare.

Locomotiva pe car. împreu
nă cu alți tovarăși s'a hotărit 
s'o repare e deja dc mult ter
minată. Acum, — peste anga
jament — ii schimbă roțile 
care .r’uu uzat.

Așa numai, prin muncă •
U ‘Sivi fi clanul cu care u răs- 
fuiis iiifotdeauna la clieniaica 
Partidului și a l’TM. tânărul 
< ’r.iity.K Br.'vu și-a câștigat 
i vi >,d,rca tovarâși;*r de ''mun
ca. A fost . ales ca delegat i<> 

ț < "ii;iiiuare în pag. III-<;



▲ PAGINA tineretului a
Tineretul muncitor din Valea Jiului
întâmpină congresul de unificare
CU REALIZĂRI Șl ANGAJAMENTE DE MUMCA

In întreabă Valea Jiului, ziua de 19 Martie, ziua Congresului de unificare I 
a tineretului muncitor din toată (ara, e așteptată cu o nerăbdare care face pe ori 
ce tânăr muncitor, fâran sau elet> să muncească cu mai mutt elan, să fie mai 
entuziast în toate acțiunile.

Crin wtuc.i neobosită și noui angajamente care sâ f tryisforme în Japte, 
et cor sâ î tânipme ua Congresului cu reafizari sârbătore ti.

Comsomolul se p egăle>te pentru 
cei de al Xl-iea ongreș

ÎNTRECEREA socialistă 
intre 3000 de brigăzi ale tinereii lui din Urali

In cînsiea celui da al Xi-le» Con
gres al Conuomolului, lineteiul mun
citoresc din Ural preguste o În
trecere stahanovistâ.

Peste 3000 de biigazi de tineri 
din Intri prinderile industriale din 
regiunea Molotov s'au prosoc.it ia 
Întrecere socializa.

•100 de tineri constructori de ma
șini dela uzina ..Dzerjinsk”, în
tâmpina Congo sul prin depășirea

normelor de muncă stabilite Sute 
de tineri ți tinere din întreprinderile 
industriale urmează cursuri la sco
lii, tehnice Brrale. Dintre liturii tur- 
nltori de oțel, se recrutează noui 
meșteri ai meiodetor rapide de tu.ru. 

turnătorul c nisom 4i»l C, rnășev 
deja uzina rne alurgi.l din Lâsevo, 
dvpa;eș e -isteniatic nounele p.rgre- 
sive de colectare a otelului de pe 
metru parat a s. . a eței jurnalelor.

105 bucăți peste normă...
Hânatul Ca aș Emilian a venit de 

enrtftid la atelierul el cu o m canic al 
•linca Aninoasa. Di. a venit cu liu- 
I4ri?ti de a munci cât mai mult și 
mal bine Acum in preajma Con- 
gwstilui v roia neaparat să tie prin 
trV fruntași. L.a ajutat ți maistrul 
rnai vârstnic Skoupi Vichențiu: l-a 
iavătat sa-și organizeze mai bine 
aialmca și sa-și îmbogățească cunoș
tințele.

Aș.i a reușit tânărul Caraș — 
muncind cu râvnâ și ajutat de. cei 
vârstnici și ntai pricvpuți ca el — 
calnciând la confecționa ea mărcilor 
pcnlrti vagoane c de mină, in cins
tea. Coiigrcsu.ui, in loc de 150 bucali 
Q3L r. era norma să producă, 225 
trucăji mărci.

C ARMIAN coresp. voi.

IOT IN CINSTEA CONGRESU
LUI 1300 ORE DE MUNCA VO
LUNTARA 1 RPSTATE E TINERII 
MUNCITORI DIN LUPENI.

Și-au luat angajamentul să mun- 
aeascâ voluntar ia mină. Și tinerii 
cda Lupeni n’au v ut ca angajamen
tul să fie numai vorbe. Așa s’au 
arfrrnat mai zilele trecute din tot 
Orașul, s’au încolonat in ordine ți au 
(torni S]»c mină și spâ ă.oria de oA-- 
buni. Și după cc și-au împărțit lu
crul și fiecare șl a cunoscut munca, 
s’au pus pe t eabă.

Unii au adunat din curtea miaei 
stâlpii de fier pentru abat j le fron
tale. 100 bucăți le-au stivat in or
dine gata de a fi transporta o în 
galerii. Dea emeni au pr gă it pen
tru a li transpor.ate n mir.ă 10 0n0 
kg conducte de ramb cu.

Alții au încărcat 40 ărucioare și 
13 vagoane cu lemn de molid ne
cesar la armarea s ra elor subțiri din 
mLi3 Și când s'au apucat să facă 
puțină ordine în jjul ierăs rău'ui 
aatania din curiea minei, ineriî nici 
n’au ș iut par’că cum au încărcat 
10 vsgoane cu bandaje de gorun 
X 30 do bandaje ce rr.o id trebui oare 
tot în mină.

Șt In sfârșit, alții au început sa 
curele materialul fieros dela ori
zontul de bază al preparației de 
c£tiiinl ,,Vasi|e Luca’’ Da nu s'au 
tntr |umi num i cu a ât. Au încărcat 
în vagoane sau au depozitat 40 t.. 
cărbune mărunt 8 t. că bune bu'gări

5 tone lemn vechi. Apoi au trans
portat dela baza preparației până 
(a Atelierele de grup, pentru a fi 
reparaie. 80 cuplunguri.

«
In aceeași zi la filatura de mi

ta» arifkiaă tot din Lupe-i. tine' ' 
rele fete au mun i vo'.un'ar 200 ore 
făcând curățenie generală în toate 
secțite fabricei ca prin buna gos
podărire a ateierelor. munca să 
poată decurge cu mai mult spor.

GH. ILIESCU. coresp. vo’.

TINERII DIN PETROSENI IȘl 
IAU NOUI ANGAJAMENTE.

La fel ca totl tinerii din Valea Jlu- 
Inl. In cîns'r a Congres Iul șl a Săp- 
tdtaîn i Tine etulul. șl cel dn Pe’ro- 
șent 5l-au lua* angajamente concrete 
de. muncă pentru perioada până la 
1 Aprilie a. c.

In urma controlului tăcut de Ju
dețeană U. T. M. Consiliul Sindical 
Local ș! Inspectoratul Muncii, pentru 
a verifica in ce măsură se respectă 
prevederle legii de salarizare a u- 
cenlci’or, s’a găsit că patroana Me- 
lan a Martina proprietara unul ate-
I er de croitorie de daTC are in ate
lierul el 4 ucenice cari n'au primit 
n'.cl un salariu de când au tăcut con
tractul.

Traducând in viață angajamentele 
luate, el vor duce o in'ensă luptă 
paafru ridicarea nivelului lor politic, 
cultural. Astlel, se vor forma 40 gru

pe do citit cu 551 de tineri, vor 
r.nțu 16 cercuri de studii cu 110 ti
no , șl 2 0 t rieri șl-au luat angaja
mentul de a slud'a Indii Idual cărți 
dn biblioteca organizației lor, rotrl- 
v'*o cuno' bulelor lor. Se »or orga- 
șczătorl culturalo șl 3 conferințe pu
blice.

In câmpul muncii se va căuta să 
st> antreneze in întreceri socialiste 
(0, t'nerl. In ceea cc prlvci c rocon- 
struel'a, se vor efectua 3.000 oro de 
muncă voluntară.

N. ZAMORA, coresp. voi.

TINERII ȚARANL

alături de tinerii muncitori și-au 
luat și ei angajamente concrete de 
muncă. Cei din p asa Petroșcni și-au 
luat angajamentul de a paiticij a ac
tiv la lucrările pregătitoare ale în 
sămânțărilor și la campania dc în- 
sămânțări. Deasemenea vor organiza 
echipe de curățire a pomilor și de 
distrugere a cuiburilor de cioii.

Tinerii țărani muncitori din Vâl
cele Bune au întreprins o acțiune 
dc muncă voiuntară în cadrul căreia 
au amenajat localul căminului cul-

La I.S.S. Hunedoira Tinerii au colectat 
deșeurile de fontă din sgură și...

Traducând în fapt angajamente'o 
luate în cadrul Con'erinței Județ.ne 
dc unificire, tinerii dela f.SS. Hune
doara întâmpină ziua de 19 Martie 
cu impor ane realizări, ob inute prin 
muncă vo'untară. In toate secțiile, 
tinerii tă pu-.z'ni Ia chemarea Par
tidului realizează mari economii de 
materiale și timp, contribuind efec
tiv la îndeplinirea sarcinilor care re
vin uzinei în cadrul Planului de 
Stat.

Astfel 231 tineri elevi ai Școlii 
Tehn'ce Siderurgce de pe linsă 
uzinele IS S. Hunedoara, au pres
tat în zilele de 12 și 13 Martie. 
782 orc muncă vounară 'a colecta
rea deșeurilor de fontă QÎn zgura 
aruncată de a furnale în valea Bă. 
tava.

Ei au recuperat d'n sgură 32 500 
kg. fontă — deșeu.

AU REPARAT UNELTELE AGRI
COLE ALE ȚĂRĂNIMII MUNCI
TOARE.

In ziua de 13 Martie o al ă echipă 
de 13 tineri din detașamentul mili- * I 

L”p’a împotriva exploatării capitaliste

O PATROANA DIN PETROȘENI
- care obișnuia sâ nu salarizeze ucenicele - , 

impusă să plătească ucenicelor ei 
S3.OOO lei

tural ..Filimon Slihu" din locali- I •.
Cu acest p:Lej ei au o g.nizat și 

un r. iițîl (estival arii tic.

SI ELEVII. MUNCESC VOLUNTAR

Entu/i.i-mâți dc ap O| ieiea ace
luiași cvenimsnt de însemna ale is
torica peniru line olul nostru: Con
gresul — și elevii au început să 
muncească țu mai mult clan.

•
Zăpada căzută în ultimele zile a 

cauzat in gara Lupani o stagnare 
a circu'ații it Un numi' de 33 elevi 
ai Șioa'ei Tehnice Miniere numai 
In decurs de tivi ore — muncind pe 
baza da- întrecere — au curățat 
complect de zăpadă 20 ramificații 
și 1500 m. linie de garaj, contri
buind astfel la mersul normal □[ 
transporturi or de cărbuni

Elevii a c eeași școli — așa după 
cum ne ara i corespondentul noslt n 
voluntar Cinpu Ion — contribue a- 
lături de mineri la mărirea pro
ducției și duc o lupii consecventă 
pentru ridicarea nive u'ui poli i: prin 
ședințe săpămâna’c de studiu co
lectiv.

In tntreeeqj'e care s’au organizat 
pentru lichidarea absențelor n mo
tivate. s'au csidcnț'at anul IV și III.

tar de pe lângă uzina I.S.S. Huna. 
do’ra răspunzând a chemarea orga
nizației U. T. M.. au prestat 144 | 
ore de muncă voluntară reparând u- 
nclle agricole pentru țăranii munci
tori din Peșii u! Mare.

Cu această ocazie s'au reparat 10 
pluguri, II roți de plug, s'au ascu
țit 27 fiare de plug, s'au sudat 56 
furci de fier, 31 topoare și 7 sape.

S’a mai făcut o ie,-arație generală 
unei mașini de prășit, precum și 
alte numeroase reparații mai mici.

LA SIMERIA S’A REPARAT O 
NOUA LOCOMOTIVA

La atelierele CFR Simerja o e- 
chipî formată din 16 tineri a re;a;at 
locomotiva Nr. 342005, ni mai în 94 
ore. Tinerii eu inaj (acut peste acest 
angajament încă 75 de ore voluntare, 
la schimbarea roților la frâne și la 
pluguri precum și cârligele de trac
țiune ale locomotivei .

C. BUTANCHE, coresp. voi.

La verificarea statelor de plată s’a 
constat că pa'roana în cauză nu le 
dădea ucenicelor pen ru semnare, ele 
neaiân<1 decât valoarea unei forma
lități inut'le.

De comun acord cu organele de 
control, autorității.'' competen'e au 
hotărî* ca patroana necinstită să 
plătească suma de 53.000 lei despă- 
gub rl ucenicelor pe care le a iefult 
de salariu.

I ineretul sovietic asigură capacitatea
de transport că

l’niunea Sovietică posedă o 
vastă și puternică rețea fero
viară.

L.ă.le ferate con-umă o trei
me din intTeuga producție so 
viet.că de cărbuni di piniânt 
și un sfert din prixiucțiâ de 
metal prelucrat. O intensă ar
mată de muncitori lucrează cu 
abnegație in serviciul cailor 
ferate ala țării.

Printre acești muncitori fe 
oviari există peste un milion 

dc tineri și tinere, care mun
cesc jientru a asigura funcțio
narea ireproșabilă a căilor fe
rate și pentru reaJizarea în 
prexlucție a .acumulărilor peste 
plan.

Uzina de mașini .Kagano- 
vici" a realizat economii de 
peste 14 milioane de ruble, 
grație inițiativei tineretului 
dri uzine, care a revizuit nor
mele dc folosire a metalului, 
combustibilului și unsorilor.

Sute de kgr. de aramă și 
l^bbit au fost economisite dc 
colectivul nodului feroviar Or 
Iov de pe linia Moscova- 
Kursk. Deasemeai brigada 
comsomolistei Anrtenkova a e- 
conomisit 3500 kgr. de metal 
colorat prețios, (n toamna a- 
nului 1948, pe toate liniile 
căile feroviare sovietice au 
funcționat numeroase posturi 
eomsomoliste, care au asigu
rat mișcarea regulată a tre
nurilor ce transportau noua 
tecoltă. Comsomoliștii contro-

TINERII DIN VULCAN
MERG LA RECRUTARE...

In ziua de jy Martie a. c.. 
la 1'ulean a fost ci de sărbă
toare. Orgawatia UT.\1 din lo
calitate era pavoazată in aștep
tarea Comisiei de recrutare 
a contigcutului 7950—,52. In 
fața organizației s’au adunat 
cetățeni fi cetățcnc, tineri 31 
bătrân . imbrăcați in haine dc 
sărbătoare cea. pio la număr, 
care apoi încolonați, cu drapele 
fi fanfara in frunte, au ple
cat la gară spre a întâmpina 
Comisia dc recrutare.

Cu acest prilej a azut loc 
toi mccf ng la a cărui deschi
dere, toi', primar, intr'o scurtă 
cuvântare a arătat contrastul 
dintre recrutările ce se făceai 
odinioară, pline dc tristeți fi 

lor feraîe sovietice
leaxâ tra-eu! fiecărui tren, isi 
gurându-i cu ~ >>id t-.tr dru
mul liler, a-tfel ca trenurile 
cu grăne să nu sufere meio 
întârzieri.

Cu ajuti.rul tineretului au 
fo't reparate nri <1l- v.ig" ine. 
necesare transportului a zeci 
de m 1 de ]>uduri de grăne.

In Kazihstan, unde înainte 
de revoluție aproajic că nici 
nu existau căi ferate, există 
a lăzi o int n-ă rețea feroviari.

Actualmente se con<truesc 
aci două căi ferate foarte im
port mte: Mointă-Ciu, care va 
uni i ea ferată d n Karaganda 
cu Turksilxil și Semipdatin'-k- 
M1' onovi* Ozero, care va 
scurta cu 1000 km drumul 
dela I’avlodar spre frontiera 
republicii. La aorste construc
ții iau parte activă un nu
măr de io 00 tineri com'omo 
liști. Corn-, moliștii au fost ini
țiatorii întrecerii socialiste in 
construcție:

I tintre ei, comsomoliștii 
Kudișev, Kră!«ik și Baram- 
baev, depășesc zilnic .. urnele 
cu 300—350 la suta.

Către sfârșitul planului cin
cinal, va intra in funcțiune ca
lea ferată Transkazahastaman- 
Alma - Ata - Mointâ - Cin- 
Karaganda — J‘vtropavlovsk, 
lungă de 300 km. Noua cale 
ferată care va uni orașele, sa
tele și așezările noui ale 
Kazihstanului. se va datora in 
mare parte aportului adus de 
comsomoliștH din ace<t ținut

nesfârșite jelanii fi cele actuale, 
când stagiul militar devine o 
școala prețioasă a tineretului.

Tov. Lăzăruț, părintele unui 
recrut, luând cuvântul spune 
tinerilor că pot fi mândri că 
vor face parte dintr’o armată 
care apără interesele lor pro
prii și ale clasei muncitoare.

Luând cuvântul tov. Fteldi- 
tnan Maria, arată că acum 
mamele sunt mândre ,ii nu mai 
lăcrămează când copiii le sunt 
chemați la recrutare. Astăzi 
mama este mândră că-fi poate 
da copiii la această mare fcoală 
a poporului, pentru a-fi putea 
lărgi perspectivele f ață.

I. MUȚIU coresp. voi.

prosoc.it
tu.ru


■ORI NOI

*

atDIN CÂMPUL MUWCIIk
In luptă pentru realizarea p anului de prod icție

Mu citorii dela fabrica de mezeluri și conserve 
COMCflR din Deva obțin succese în muncă 

Lipsuri ce trebuesc înlăturate
Fabrica de mezeluri șl conserve 

„COMCAR" (I. A. R. T.) fiind o 
fabrică naționalizată, lucrează acum 
In cadrul Planului de Stat pe 1949. 
•In trecut această fabrică lucra sub 
exploatarea capitaliștilor.

Muncitorii povestesc cum (ostil 
propr etari închideau de câte ori 
yrolau porț |e, lăsându-i pe drumu
ri Contrastul il vedem acum când 
d ntr'o scurtă privire se poate ve
dea ordinea sl elanul în muncă al 
muncitorilor d'n fabrică.

NIVELUL PE TRAI $1 CULTURAL

T't muncitorii din această fabrică 
au îmbriu^ninte de nrotectie: cisme 
de cauciuc, halate, etc.

La prânz li se Servește o masă 
conststentă 'a pre'ul de lei 16 Mun
citorii sunt $i buni gospodari ai 
cant'nei ș! au în plan înființarea u- 
nei îngrășătorii de porci, alimentați 
cu resturi dela cantină, precum Șl 
intentarea un“’ grădini de zarzavat.

In curând în curtea fabricii se va 
.Construi un teren de Wol'ey-Ball.

Pentru ridicarea nivelului profe
sional a1 munc torlor se tine în fie
care săptămână o ședință. Ultimul 
sub;ect a fost Hig'ena ca el'ment 
Important în industria alimentară.

In fecare d mineată se face citi
rea articolului tie fond din ziarul 
^Scânteia" pe care un mare număr 

• de muncitori îl comentează.

PRIN INOVAȚII IN MUNCA 
LA ECONOMII

Pentru mărirea frigoriferului la 
•dublă capacitate, Comisia de Stat a 
Planificării a alocat suma de lei 
144.000. Insă tov. Rosenbaum Eme- 
ric și cu tov. responsabil tehnic Szi-

Impirtante succese obținute dj sort tarii 
detagl1 dela secta La ninaie I.S.S. Hun d ara

La secția laminoare a Uzi
nelor ISS Hunedoara, după 
ce blocurile ele oțel sunt lami
nate și tăiate in țagle, acestea 
trebuesc sortate și stivuite du
pă calități. Pentru a nu aglo 
mera secția cu țagle nesort.ite, 
deoarece laminoriștii in între
cere produc din ce în ce mai 
mult, sortatorii au pornit si 
ei la întrecere pentru depăși
rea normelor.

Primul care s’a clasat in a- 
ceste întreceri, este sortatorul 
Rusu Costică, care a
depășit norma cu 85 la 
sută. Sortatorul Iorga a

BRERZU ION,
delegat la Congresul Tineretului

Urmare din pag. l-a)_____
Conferința Județeană de uni
ficare. Apoi aici tinerii l-au 
ales in Comitetul Județean 
UTM — Hunedoara—Devgj 
Ba mai mult; când'a fost pro
pus ca delegat la Congres nici 
unul n’a rămas fără să aplau
de entuziast ,ri să-și ridice in 
semn de aprobare unanimă, 
buletinul de vot.

Breacu Ion se pregătește a- 
cum să meargă la Congres și 
acolo, ca și în producție să 
ducă la bun sfârșit sarcina 
luată: să arate hotărârea de 

gety Franclsc șl-au luat angajamen
tul de a găsi modalitatea de a-l rea
liza numa cu 70 000 lei si in curând 
va fi terminat

D'n inițiativa tov. Kudla'ek Er- 
nest, mezelar, s'a scos dintre bare 
vechi o mașină Saxonia aruncată 
de foștii patmnl. Prii mun ă volun
tară a fost pusă în funcțiune înlo
cuind acum 3 mezelari pe zi

Sub conducerea vechilor patroni, 
bombaitil conservelor se ridica la 
13 -16 la sută Prin vig lenta tehni
cienilor șl a l'ig enei întret nerij cu
tiilor. s'a reușit să se reducă bnm- 
baiul la zero. Cu toate că se acordă 
un bombai do ?— 5 la su'ă

La sect a abator se consuma 
înainte zilnic combustibil în valoa- 
te de lei 1.500 Prin Instalarea li
nei conducte între abator si ciza- 
ne se elim na aceas'ă cheltuială a- 
vând totodată >i o temperatură con
stantă care constituie un randament 
calitativ în muncă. Aceasta a fost 
realizată prin muncă voluntară de 
către tov. înecau ci Kutzaba Ludo
vic ‘Stana Carol și Rosenbaum E- 
meric.

Din In'tiativa tov. responsabil al 
abatorului Poda Mihal s’a instalat 
un iniungh’ator pentru porci care 
mărește randamentul, elinrnând u- 
nele operațiuni greoaie.

LIPSURI
Programul pe Ianuarie ș Februa

rie la mezeluri a fost depășit cu iu 
la sută.

Producția de conserve, din cauza 
lipsei de tablă z:ncată, pe luna Ia
nuarie și Februarie a fost sub pro
gram.

Deși în repetate rânduri conduce-

idepășit , norma cu 82 
la sută; tov. Tămaș Francisc 
și Bot Simion, au depășit nor
ma la sortare cu câte 74 la 
sută, iar tov. Vi șan Constantin,
Mimov Mihai, Semciuc Gli- 
gore, au depășit normele cu 
câte 70 la sută.

Deasemenea, tov. Laszlo A- 
dalbert, Dud Gheorghe, An
tal Pavel, Mocanii Ion, Sebas- 
tian Ștefan și alții tot dela 
sortarea țaglelor au depășit 
normele in cadrul întrecerilor 
cu câte 58—70 la sută.

FARCAȘ ALEX. 
coresp. voi.

unitate a tineretului ceferist 
dela Simeria și a tineretul! 
muncitor din întreg județul 
nostru.

ni. >. in.

Citiți

SCÂNTEIA
Organ Central al PMR 

rea a sesizat această problemă, to
tuși aceasta nu a putut fi rezolvată 
la timpul necesar pentru îndeplini
rea Planu'ul lunar.

Deci faptul producția de con
serve nu a fost atinsă nu se dato- 
reșle muncitorilor cari după cum se 
vede din seria de realizări depun 
un efort deosebit pentru împlinirea 
sare nllor ce le stau în fată.

I. fel abatorul lucrează in con- 
d 'Iun grele, neavând miiloace mo
derne dar peste tot se vad aceleași 
eforturi ale muncitorilor, dotați cu 
nou -p'rit de mtiativă in muncă, 
menit să în'ăhire -1 dif t entele tre
cutului precurp șl greutuț le ce le 
st.iu în fată.

C0RNEL1U BUDA. coresp. voi.

un f?(t /v,p (j 

de muncă hotărâtă
Printre grupele fruntașe de

la mina JierLonea se numără 
și grupa tovarășului Kopetin 
Geza.

Transferat dela mina Petrila 
in August anul trecut, Kopetin 
a lucrat in locuri de muncă cu 
condițiuni din cele mai grele. 
La 1 Noembrie, ajuns șef de 
schimb la grupa Kovșnik losif, 
Kopetin a lucrat în sectorul 
UI, Calea Arsului, intr’un a- 
bataj cu metan, unde extrage
rea cărbunelui — din cauza 
metanului nu se putea face 
prin împușcare, ci numai cu 
ajutorul ciocanului de abataj.

Pentru a putea produce rnai 
mult și mai bine, Kopetin și-a 
dat seama că trebue să mun
cească pe bagă de întrecere. 
S’a sfătuit cu minerii din e- 
chipa sa și au porni o între
cere cu minerii din echipa lui 
Jurca losif, care lucrau intr’un 
sector.

Până la 1 Martie echipa 
toi’. Jurca, care pentru trans
portul de cărbune folosește 
troliu, a realizat o înaintare de 
zo m. Acest lucru l-a neliniș
tit pe Kopetin. Jurca folosea 
troliu, deci condițiunile de 
muncă nu erau aceleași.

Și atunci a cerut să\ fie 
aat și lui un suitor în lucrare. 
A început munca și rezultatele 
nu au întârziat să apară. In 
ziua de 1 Martie el a realizat 
o înaintare de 10.5 metri. 
Lipsa troliului însă nu-i 
dădea pace. El era ho- 
tărît să-l întreacă pe Jurca, 
dar nu avea tr-Hu.

Și n ziua de 9 Martie 1 s’a 
dat și lui un troliu. Ș’atunci 
munca a început cu toată dâr
zi n ia.

Până în ziua de 74 Martie 
t,v. Kopetin a realizat o îna 
intare de 185 in., m timp ce 
tov. Jurca a obținut o înain
tare de 121 m.

Exemplul dc muncă al 1ov. 
Kopetin Gax dela mina Jieț- 
Lonea, trebue urmat de toți 
minerii din I'alca Jiului pentru 
a contribui cu toată râi’na la 
îndeplinirea și depășirea Pla
nului de Stat.

1. jPQPA coresp. voi.

0 măre iță sarcină de lup i
lUrmare dl* 1*1 l-a)

zlln că de ajutorare tehnică șl eco
nomica a gospodăriei individuale să
race și m jlocașe.

Toate acestea vor întări încrede
rea Iti'an inii muncitoare in clasa 
muncitoare in frunte cu Part'dul 
âu ș| fn reg mul democratici 

populare".
Rezo u ia ședin ei Plenare a C.C. 

al P M R subliniază in .cînnălatea 
considerabi a a alianței cu țărani 
inc mijlocie, care reprezintă apro
ximativ 34«,'o din numărul go-p.j- 
dăriilor țarine, i și po edă aproxi
mativ jumătate din mijloacele de 
producție agricole.
. Țărănimea mij ocașă poat șl tre
bue să fie atrasă pe făgașul cons
truirii socia l mului.

Sarcina mareață de a'ta ere a ță
rănimii muncitoare în opera de 
construire a socialismului nu este 
ușoară Ea este una din ce'e mai 
gie'e sarcini ale Par idului i clasei 
muncitoare In rezolvarea ei, Ja-a 
muncitoare se spri ină pe desvol- 
tarea indus r ei so'iaile in pe. ial 
pe indus ria grea ți pe or’anizarea 
planilicată a economiei naționale

O pârgliie de cea mai mare în
semnătate pentru organizarea socia
lista a agriculturii este cooneratia. 
Trebue să încurajăm cooper-ția sub 
toate forme'e. căci ea imbină inte
resele par'icu'are ale țăranilor să
raci și mij'ccii cu 'nb-re^e e gene
rale a'e <laei munci oare. n|esnind 
țărănimii mun' i’oare să fa a mai 
lesne pi ii spre so inii m Veriga 
prin ipi ă es e ere terea și desvol a- 
rea unei rețe'e de coopera ive de a- 
provizionare și desfacere la sate ca 
o miș are largă de îrassă. E’e fac 
educ ția țărani i ii munci oare n rpi- 
ritul aprovizionării «i desfacerii ;n 
comun și pregă e c pentru a face 
pași mai departe snre cooperat a de

ECHIPA DE SALVARE PETRILA
'UriMi* Ar pag )-«>

Crăciun Ilie, Hajdu LadiMau Haidu 
Iul u Putu loan G'lcîi loan lacob 
Pe'ru s. n , care în curru' rrelor 
de instrucție depanând laolaltă în
tâmplări ma vecH au pm ntirl mai 
recente cau’ă m permanență 'ă 
trigă noui învățături să anlice 
cele mai noii metode in operatil’e 
de salvare care ar puUa eventual 
avea loc.

Instruct'a tehnică a ce’or tov. 
care fac p->rte d n echipele d» sal
vare es’e în ■■arc’na tov ’ng. Fchizli 
Eugen și a maistrului Momeo loan 
iar Instrucția 'amtai este tăcută 
de tov. Dr. Dron Florin care dn 
primele momente a ven rii sale în 
echipă a luat parte activă d n pro-

R. P. R.
Ministerul Comerțului 

Direcțiunea Comercială Jud. Huned.

( "<v> ii
Di ejțiunea Comercia ă Județeană 

Hunedoara-Deva. anunță toți corner 
cianțjj din jud. Hunedoara că în 
COI fa ini at» cu ordinul Minisleruli i 
Cor.eruui și A imen (iei Nr. -19 9 
din 11 Mar.i ■ 1949, sunt ob’igați 
a depune <e cri la Di ecțiunea Co- 
mercia'ă Deva, țenlru e'ib.'rarea 
noui or cer i leale ce exist nță, 
toți comercianțl) cari au Urmă în- 1 
scrisă i po edă ce tificate eliberat 
în're 5 De embrie 1948 :i 28 |-‘e- 
bruarie 1919 și cari au expirat la 
1 Mar,ie 1919.

— Firme e din comunele urbane î 
vor depune ereri în re 0 Mărie— ■ 
1 Ap.iie 1949 și se vor țre.enta 
pentru ridicarea cenificalelor înce
pând dela I Apt I e pr’nâ la 1 Mai 
1949.

— Firme e din comunele rurale, 
vor depu e cereri între 1 OMar ie 
—15 Aprilie 1949 și se vor ț :e_ 
zenta pentru ridicarea certificatelor, 
începând dela 15 Aprilie până la 
15 Mai 1949.

Nouile cerdficaie vor fi valabile 
până la da a de 1 Sep embrie 1949. 
Cei ce nu se vor conforma, vor 

fi pasibil d* sancțiunile ’egii Nr. 
351 1945. 

producție, spre unirea in gospodării 
agricole colective.

pi. r< la cooperație Rezolu
ția spune:

,,ln afară de maree său rol de a 
îmbunătăți schimbul de mărfuri din
tre oraș și sat, cooperația inai are 
sarcina de a extinde rânouia a jia
nului de Stat asupra goJ podari ilor 
ba ești și de a rprijini dezvoltarea 
indus,ric-i socialiste furnizăndu-i 111a 
terii e piime necesare.

Iii fe ul aces a, <00, era L va con. 
tribut la transformarea Injăși a ca- 
rac erului micii go--|.odi ii țărănești.

Cooperația noua va fi un factor rej 
gulator al prețurilor, pețetru păs
trarea stabiității piețurilot la pro
dusele agricole.

Cooperația va trebui să acord* 
atenție industriei locale de prelu
crare a produ1 e'or gospodăriei ță
rănești. (carne, lactate, zarzavaturi, 
fruce) pre um și industriei casni c.

O importanță deo cbită o au di
versele forme de ASOCIERE IN 
MUNCA •'e ’ărăn'mil muncitoare". 
In nenumărate sa e. țăranii săra 1 si 
inij o ași au cons ituit ÎNTOVĂRĂ
ȘIRI PENTRU A SI MUNCI PĂ
MÂNTUL CU TRACTOARELE SȚA 
TULUL

Manșele țărănești muncitoare văd 
• 1 se convine că desfi nțarea taluri
lor înlătură buru en le și bălăriile 
vătămătoare agriculturii Ieftinește 

aratul înlesnește efectuarea munci
lor agricole și cnntr'bue deci 'a im- 
bunătăț'rea cant tativă șl calitativă a 
rec |te'

Rezoluția Plenarei — călăuzită de 
urla«i exper ență a cons'rulrl' so la- 
''smulul În URSS — înarmează Par
tidul -t clasa muncitoare cu un pro- 
rr'm de lun'ă care consolld au a- 
lianta nro'eta-iatului cu țArănlma* 
muncitoare sl atrage m'I'oanele de 
Iâran1 săraci șl ml'locașl In opera 
măr ață de tnlAptul-e a soc^luțll so
cialiste la noi In țară.

11 
prle In tativă la operațiile de sal
vare d'n mină

• * •
A fi salvator nu este lucru u'or. 

Nu rare ori 'e întâmplă ca salvând 
un tovara căzut 'a lopul de, mun
că salvatorul să-șl primeHuia-câ 
viata sa proprie. Nu demult, tov. 
Florea Cornel actualul d rector al 
minei Petrila, care mal înainte fă- 
ce-> parte din cei mal buni shlvatorl, 
fi'nd într’o situație speciala sț ter- 
mlnându-'-se rezerva necesară de 
oxigen pentru a-si salva viața a 
fost sllt să se arunce pe o suiteare 
dela P metri înălțime alegându-se 
cu răni grave.

Salvatori dela Petrila sunt dese
ori chemați să partic'pe 'a onerațil'e 
de salvare din alte mme cum a fost 
cazul la Lupenl Lonea. J'et, Ani- 
noasa Derna Tătăruș. etc. El si nt 
considerați printre cei mi buni sal
vatori d n Valea J ului.

Nu ex'stă obstacol, primejdie sau 
situație în fata căreia ei să dea 
înapoi Miner i care lucrează în a- 
d'ncuri știu acest lucru și el le dă 
Încredere și curaj, in lupta pentru 
o producție cât mai ridicată.

$i când refrenul op. mist al imnu
lui s itvatorilor d ,1 Petrila:

Reintorșl intr'a'e vieții hotare 
Salvat, salvator la un loc. 
Feau vinul spumos din pahare 
C’ocnesc ș!-sl urează noroc.

răsună pe străzde satului, petrilenii 
ș’iu că echipa lor de sa'vare a 
adăugat un nou inel la lanțul nu
meroaselor lor succese.

F. DRON

PIERDU r
Buletinul de înscriere 
K Biroul Populației 
No. 274/1944 eEberat 
de Primăria Corn. 
Livezeni jud. Hune
doara pi namale ’4a- 

gheru Ion.
11 declar nu
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f EVENIMENTELE ZILEI-
OBMENII MUNCII

n arua’e și intelectuale din R.P R. 
suluto cu entuziosm initiotivo convocăriiI

( orgresului Mondial pentru cpciort o picii
Comentariile presei Sovietice

Uniunea Fem>eilor Demo
crate din România a trimis 
Comitetului /nternafional de 
legătură al intelectualilor pen

Femeile muncitoare, țărance, gospodine, și intelectuale progresiste 
din Ropub ica Popu'ară Română sal ită cu entuziasm inițiativa luată de 
Corni etul Internațional de legătură al înlclectuali.or și Federația De
mocrată Internațională a Femeilor de a (ine un Congres mondial pen
tru apararea păcii.

Imperialii americani si englezi și acoliții lor duc o politică a- 
gresivă, crează blocuri militare, ațâță la război, duc o propagandă 
fățișă de ură împo.riva U.RS.S., a democrații or populare și a tuturor 
popoarelor iubi oare de pace. Femeile din tara noastră privesc cu a- 
dâncă indignare aceste uneltiri criminale și sunt holările să lupte cu 
toată energia pentru a împiedica un nou război.

U.F.D.R. în numele muncitoarelor, țărancelor, gospodinelor, și in
telectualelor progresiste din R.P.R., se alătură inițiativei Comitetului 
de legătură al intelectua ilor și F D.I.F. pentru convocarea Congre
sului Mondial al Păcii și își ia angajamen al să sprijine cu toate 
mijloacele această acțiune de apărare a păcii, culturii ți progresului.

Deasemenea. Asociația Scrii
torilor din RPR a trim:s i >- 
miletului Internațional de le

,,Scriitorii din R.P R. luând cunoștință de apelul lansat de Co
rni.etul Internațional de legătură al in eleclualilor în vederea convocării 
Ia Paris in Aprilie a. c.. a unui Congres mondiil pen ru apă arca păcii 
aderă călduros la această inițiativă

Scriitorii din R.P R. cărora regimul de democrație populară le-a 
dat putința desvoIPÎrii depline a forțelor creatoare înțeleg să pună a 
ceste forțe în slujba intereselor mjjelor populare, a apărării i^cii, 
democrației și progresului.

Legați p.intr’o indestructibilă prietenie de lup.a scriito ilor din U- 
niunea Sovietică, a scriitorilor progresiști din țările de democrație
populară și din întreaga lume, scriitorii din R P R. vor aduce con
tribuția lor la acțiunea de demascare a uneltirilor josnice ale clicilor 

1 imperialiste.
I Sun en în ajunu' Conferinței pe țară a scriitorilor din Republica 
i nois ră popu ară și a Congresu ui intelectualilor din R P R. pentru apă- 
| rarea păcii și culturii. Și cu acest prilej scrii'orii din R P R. își vor 

afirma încă odată hotărîrea de a pune talentul și cunoștințele lor 
în slujba | ăcii, împo riva ațâțătorilor la război’’.

0 telegramă asemănătoare a 
fost trimisă de Confederația

Clasa muncroare din țara noastra. — spune te egrama C.G. 
M. — plină de elan in munca ei pașnică a cons ruirii socia ismului, 
este gata să ia parte la lucrările aces ui Congres alături de loa e for
țele progresiste din lume, dornice 
popoare.

Salutăm inițiativa Comi'etului 
tuali'.or pentru pace și a Federației 
lor — exprimându-vă ferma hotărî e 
potriva uneltirilor imperialiștilor

tru apărarea păcii, o telegra
mă i»i care se spune intre al
tele: l

gătură al intelectualilor pentru 
apărarea păcii, o telegrama 
din care cităm:

Generală a Muncii din Republi
ca Populară Română.

de pace șl bună înțelegere între
•

Internațional de legătură al Intelec- 
Demo.rate In ernaționala a Fcinci- 
de luplă a clasei muncitoare îm- 

ațâtători de noui războaie.

MOSCOVA 17 (Rador). — TAȘS 
transmite:

La 16 Martie se împlinesc 30 de 
ani di la moartea proeminentului con
structor al Partidului Uolș vie și al 
Stalului Sovielic, lakov Zverdlov

Ziarele publi.ă articole de fond 
descriind viața și opca acestui dis
cipol credincios și tovarăș de arme 

I apropiat al marilor conducători și 
învățători ai clasei mun.itoare Lc- 
nin și S'.al n.

| lakov Mihailovili Zverdlov — 
I scrie PRAVDA — a câștigat dra

gostea fierbinte a Parlidu ui i a 
tuturor oamenilor muncii din țara 
noas ra prin neobo i.a lui activitate 
revoluționară, prin devotarr.cn ul lui 
neprecupețit fața de cauza revoluției 
socialiste, față de cauza lui Le îin 

| și Stalin.
i Zverdlov a trecut în istorie drept 

un destoinic orgrn'zator de ma.sâ. 
Vorbind de>p e e , mare e Stalin 

a spus: ,,organizator până în mă
duva oaselor, organiza or prin ti ea 
sa prin experiență prin educația re- 
\r. u iouara, prin intuiție, organiza
tor prin întreaga sa activitate clo
cotitoare...”

Zverdlov a luat parte activă la 
mișcarea revoluționară în perioada 
de'.a 19J1-19J4. In timpul p.imei re- 
vc ulii ruseș i el a condus organi
zația de Par id din Ura i i Savie ul 
depu'.ati o din Ekaterinburg.

In 1'109-1910 el a dus munca de 
P.,ril la Mo ora și rpai Ia Pe
te rs burg

La cel de al 6-lea Congres al 
Partidului. Zverd'oi a fost ales 
membru al centrului de Pa ti 1, care 
a condus revo ta a ma ă din Octom
brie. Centrul de Par.iJ avea in 
frunte pe tov. Stalin.

Talentul organiza cric al lui Zverd
lov — subliniază PRAVDA — s’a 
evidențiat după victoria revoluției 
socialiste din Octombrie.

El a dat un ajutor neprecupețit 
lui Lcnin și Stalin m construirea 
Statului Sovie ic. A es pre edinte al 
Corni e.u ui Exe.ut v Centra! al în- 

. tregii Rusii, în Noembrie 1917, 
, Zverd ov, a luat par e acli.ă la cele 

mai impor ante măsuri privind cons
truirea S.atului Sovie.ic, înlăturarea 

, vechiului aparat de stal burghez și 
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punerea in funcțiune a a aratului 
noului S.at Sovietic.

In inehceie PRAVDA scrie: Cau 
za careia Zterd ov și-a închinat viața 
a dobândit o victorie istorică mon
dială.

Poporul sovie ic, sub conducerea 
marelui conducător și învățător al 
oamenilor muncii. I. V. Stalin, mer
ge cu hotărîre către triumful co- 
munismu ui păstrând în anin irea ta 
icoana lumin asă a lui lacov Mi- 
hai ovi.:i Zverdlov.

Cirac erizlnJ ro ul lui laiov Zve.d 
Iov de proe.ninen constructor al <-t i- 
tu ui Sovie;ic, IZVEsTIA s rie; In 
caii a e de pre edinte al Co nițelului 
Central Ece.utiv al întregii Rusii, 
Zverdlov a depus toată energia și 
cunoștințele sale întregul său ta
lon organizatoric pentru c .instruirea 
și întărirea primului Stal Sovietic 
din lume.

Prima cons i uțic sovie i ă alip- 
tală cu prleiul celui de r.1 cnclea 
Congres al Sovie c or din întreaga 
Rusie în Iulie, 1918, a fost c'abo- 
rată cu participarea activa a lui 
Zverdlov.

Moar ea -— scrie în inc'ie.re IZ
VESTIA — a lipsi pe lacov Mi- 
hailovici Zverdlov de mari a feri
cire. de a tra' până in zilele noastre 
și de a ve tea puterea și gloria 
Stătu ui Sovielic care a devenit em
irul și sprijinul omenirii prugresis e 
și exerci a o influență din ce în ce 
mai mare asupra desfășurării isto
rici omenirii.

In Intruag aFrantă mișcarea pentru pace 
Împotriva ațâțătorilor la razoi ia n am

ploare din ce tn ce mai mare
PARIS. 16 (Rador). - Ziarul 

L'HUMANITE arată ca în întreaga 
țara au fost di tr huite peste 21X1.000 
cori ale scrisorii adresata președin
telui Statelor Unite, Trumaii, de or- 
gainzația luptător lor pentru race st 
rbertate. Această scrisoare a fost 
semnaiă de mii de muncitori atât 
bărba'i cât si femei fruntaș politici, 
oameni dc știința, scriitori e c. in
diferent de conv'ngerile lor politice 
și credințele lor religioase. Nume

Numele p m ircabilului boi evic, I» 
cov Zverdlov, — scrie KRASNAIA 
ZVEZDA — o. gemul Ministerului 
Forțelor Armate a e Uniunii Sovic- 
ti:e -- pate indisolubil legat de inte- 
tneerea eroicei Armate Roși.

In calfa.e de președinte al Comi
tetului Central Exe.uliv al inlregii 
Rusii șl secretar al CotnlUlulul Cen
tral al Partidului Bolșevi Zve o- 
Iov a organizat apararea tării socia
lii e îm|«.uva atacurilor c mtra le- 
voluțiii albe și ale invadatorilor 
străini. El a participat in mod di
rect la construirea forțelor armate 
sovie i e El a e'aborat pr n ipale|« 
decrete și regulamente care stabi
leau princiț iile formarii arma ei sta- 
tului Sociali-t.

Zverdlov a dat o ațen(ie deose
bi ă formării cidreor tine ei Armate 
Roșii ■— subiniiZă Kras aia 7v<z a.

in articolele șl cuvântările lui, 
Zverdlov a subliniat necontenit qâ 
este o cinste de a fi solda! al Ar
ma ei Ro i .

Ziarul TRUD inchee a ticului în
chin rt împlinirii a 30 ani dea moar
tea lui Zve dlov cu urmă: i.-elc c-i- 
vnte: ..Oameni: sovietici, construc
tori ai comunismului p ar a in i li
niile lor o amintire plini de re- 
cunoșlluța lui lacov Mliailovic» 
Zverdlov, fiu credincios al Partidu
lui Bolșevic care a slujit cu devo- 
tanien poporul și și-a închinat ari- 
nunaia lui va|â Patrie: Sovietic*’’.

roase organizații muncitorești au 
semnat deasemcnca această scrisoa
re. Aceste organ zații anexează I» 
scrisoare cererii in care în numela 
membrilor lor potesteaz.i cu I itirire 
împotriva politici de pregătire a 
unui nou râzbo'.

A'emenea cereri au fost anexat* 
de asociația națională a muncitori
lor dela Că le Ferate, de inetalui- 
giit i dn l.evalois de învățătorii din 
departamentul Seine et Lise. ctc.

Din țara noastră s’au mai 
trimis telegrame de aderare la 
Congresul mondial pentru apă
rarea păcii, de către Comite

Poporul hraz Fan trebue să luptaImpot’iva 
celor care încearcă să târască Brazilia in 

avnturi imperialiste
RIO DE JANEIRO, 16 

Ralor). — Partidul Comunist 
Brazilian a publicat un mani
fest prin care sprijină atitu
dinea adoptată de Partidele 
Comuniste Francez și Italian 
cu privire la pericolul unui 
război. Partidul Comunist Bra
zilian face apel la muncitorii 
și întreg poporul brazilian să 
se opună încercărilor puterilor 
imperialiste de a țâri tara în- 
tr’un război imperialist. In 

tul de inițiativă al Congresului 
pentru Pace și Cultură al inte
lectualilor din RPR, Academia 
RPR și ARLUS.

manifest se spune că „poporul 
brazilian trebue să lupte îm
potriva celor care încearcă să 
târască Brazilia în aventuri 
imperialiste’’.

Manifestul este semnat de 
președintele și secretarul Par
tidului Comunist Brazilian și 
de alți patru fruntași al Parti
dului.

Poliția a oprit difuzarea zia
rului care a publicat ^cest 
manifest.

Asociația corespondenților de pre
să acreditat' pe lângă ONU, a adre
sat o telegramă delegației grecești la 
ONU precum ș' ministrului de jus
tiție al guvernului d n Atena, cerând 
anularea condamnării Ia moarte pro
nunțata împotr va ziaristului grec 
Manolis Glezos.

* * *
In cercurile jtortugheze s'j 

declarat că reprezentanții Sta
telor Unite duc iii momentul 
de față conversații la Lisabona 
in legătură cu?o posibilă ade
rare a Portugaliei la pactul 
Atlanticului de Nord.

* * *
Ziarul Drapeau Rouge arată 

că mișcarea pentru pace ia pro
porții din ce în ce mai mari 
in Belgia. Rezoluțiile organi
zațiilor democratice salută ape
lul Comitetului internațional
de legătură al intelectualilor
ț entru apărarea m i ci 
Fedcraței Democratice Inter

naționale a Femeilor în vede
rea convocării unui Congres 
mondial al partizanilor păcii

♦ * »
La Roma a fost proclamată 

o grevă generală dc . două ore 
in semn de protest împotriva

Guvernul polonez se preocupăde con
dițiile de muncă din minele franceze 
care au cauzat moartea a numeroși 

mineri polonezi d'n Franța
VARȘOVIA. 16 (Rador). — Minis

trul polonez al Afacerilor Stra ne a 
adresat ;:mba adei fr. nceze din Var
șovia o notă care subliniază că Gu
vernul polonez este preocupat de 
condiț ile de muncă din m'nele fran
ceze condiții care au provocat ade
seori moartea a numeroși mineri 
n ' ' '

’.xpi :: ndu-ș ncliii\.ei pentru 
soarta minerilor polonezi din Franța, 

incidentelor ce au avut loc in 
cursul manifestației de Marț* 
sera împotriva pactului A- 
tlantic.

In cursul acestei manifesta
ții poliția rănit 15 țxrsoa.ie șj 
a efectuat numeroase arestări.

guvernul polonez cere să fie luate 
măsuri pentru a pune capăt actualei 
stări de lucruri care pune în pri- 
£p,d e viețile lor. Ministrul polonez 
al Aiacerilor străine a cerut amba
sadei franceze să-i comunice măsu
rile pe care le va lua guvernul fran
cez ncn’ni > cre’i cnnd tiî ,sigure

- m: «.a 111 nerim; pa.oncsi din
Franța.
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