
TELEGrAJHM 1 y P E DIR1E
de PrezidiuFCeffgresului (J.T.M.
Cu piileju îrifăpluiiH cjg; r r. 1 e» i r ce a ti
nerelului muncitor chr L P.R, Pnz dn I Con
gresului a adresat telegrame General ssimului 
Stalin, C.C. alP A. R. FM..T.D. și C. C. 

al Ci msontcIuL i

Discursul rostit de toV. Feohari Georgescu
secretar al C. C. al P. M. R. și ministru al Afacerilor Interne
laCongrrsul organizației unice revoluționare a tineretului muncitor

z,m r/< mi <1 ( otigresn ut de Unificare a tineretului muncim a josiț gz,nnn taporiir l 
politii ,% cigamzator ic a Comisiei Centrale de unificai e a t net emtut mw cnor.de către 
ton. (j/i. rtoresiu, pr. șadmtete acestei comisii, după care a urmat raportul !a St tuiu organiza
ției unice revoluționare a tineretului muncitor.

In cea de a rteia zt, C onpiesul a votat în unanimitate ptoectul de Statut.
A luat apoi iu vântul tov. 'leohari Gorgescu.

DRAGI TOVARĂȘI ȘI TOVARĂȘE

In numele Coinitetulu Central a. 
PMR vâ ellcit cu pr lejul Cougresu ui 
vostru de unificare.

Sub conducerea Partidului ați in- 
fiiptuit cu succes sarcina trasata de 
Plenara d n Decembrie 1948 a Comi
tetului nostru Central Organizația 
Unică a tineretului muncitor înche
gată pe baza principi lor revoluțio
nare ale clase' muncitoare este azi 
o rea.itate vie și puternică a țării 
noastre.

Un atea org n zatorica a tineretu
lui muncitor de'a orașe și sa'e aduce 
o puternică contribuție Ia făurirea 
unității politice, morale a poporului 
munc tor din RPR.

In constru;rea l’TM-u'mi noi ne-am 
că'âuzit d ql vi ■> sa exoe i-"ță n 
Comsomolu'mi, creat și educat de TEOHARI GEORGESCU

marele Partid a Iul I.enin și Stalin- 
Eu uz asinul nestăvilit cu care ti

nerii au inlăintinat unii circa orga
nizaților de tiueret. lealizarie lor, 
confirma pe dtltl n juMețca liotări- 
rilor penare d‘n Decembrie 1948, a 
Comitetului Ceitrc al PMR.

Desbaterile ( ongresului, discuțiile 
însuflețite in fu u rapoartelor, reali
zările acestor gineri vițeii, comba
tivi. iată dovada ca ULM cuprinde 
p r ea ci^a mai fna’ntată și mai revo
luționară a t ne'C'ului nostru, că ea 
va duce mai ‘Jtparte tradiția glo
rioasă de luptă ?' UTC în noui’e con
diții ale construir i socia smului in 
țara noastră.

TOVARĂȘI Șl TOVARĂȘE

Sarcini de măreție fără precedent 
(Continuare Iu pag. IV.i)

In *1  ma rreluSrii Ittcr I i pe sch mb

Grupele din sectorul I. II și ale m'nei Lupeni
obt’n rezultate din ce în ce mai bune în producție

Tovarășului losif Vissarionovici Stalin
MOSCOVA — KREMLIN

Congresul UTM din R p, R întrunit la Bu>*ui  ții in yihde du 
19, 20, 21 Martie 1949 va (liniile ul mai îmbin < d'ut du lupii fi 
iși <axțrriina dragostea. aJinirația i i< cunoyiința nuțaniiu i 3 fațj d» 
dvs. tov Slîiliir invâploiul *i  conJuGtiurul gunjj al lupei
nilor imunii de prr ii injurii n fcnlfu blârhiiaiua 1 nțuri.o xîă
tjiii lamtalibk*  și zidirea unei vk’ți no ui libere J IrdJre.

Tineretul muncitor din (ara iio.ibtra nu va uita nkiodala ui <•! 
ți_a puiuț rucvri drepturile, »i libcnaiilu du «arc se bucura iu kadr.nl 
regimului »k Jrmp rație populara datorii » liberării piciului n6bl.ru l 
munci or du sub jugul lașei.-! d» 1 r<‘ eioiiu c armați o\ie|iucbî a-
iutorului jicprecu|« (i| palilic și tco,,t,in*r P ’-^rv lai noa- ala | 4- 
inii din jjuriva thiiunii SovietF e baulnuul d< neclii ll .1 pîl< ii 
lib. r U i> jMjfMJuitlor.

U. T M organizația marxis i l< nini.!â a tini.ulului rnun ilu >’jrt 
țara noastră 14uri a prin Congresul dela 19 -I Martie 1940 e uJâu- ■ 
z<*ște  în organi/jin a în munca și lupta sa dup a marelui < << mplu al l 
glorio^u’ui Coins nnol pe care '-ați craiul, condus și cSlh in f cu) 
luptelor grele de peste 10 ani dela înllinfarua țl pini azi.

Urinând inv.ițăturîle ivs p-ivit031*- ’ la rolul organizați» 1 ma. î-*£  
leniniste a tinerelului noi ne strădui dbi țoale pu eri c să li
cum din U T M un ajutor și o rezervi a Partiduiui o ala de « 
iou$:ructorl aî so ia'ismu'iii și tomunismu ui

II T M es'c (<*  in ho Irîlă si ducă o lup i n «rnUajir w li 
va clementelor exploatai ca re dHa oraș\ ai ne n.ujntl | jin mij
loacele ude mai ticăloase să Zădirnk a<a ruâliz<r|u pop r lu{ n <9- 1 
tru munci or condus d<*  P M.R. pe drumul coiu ruirti >h i.ili-inului W 1 
tara noastră.

U.T.M. este ft in ho: irîLa ‘ă educe masseîe tiu îclntuî muncitor 
și stu lio> din țara n< aslră in spiritul diagos « i n m i i ii c față e I ’nț- 
unca S o vie ici. țara socialismului vic'orios. Ea va udu j niaexdi! ti
nere u’ui muncitor în S|irilul ol dari ații frâțeș i cu line etul lub lc de 
pace și o viață mai bună din în reaga lume. Fa vi» 'upa [Cntiu în
tărirea F'ederației MondiaP a Tinere u ni Deno. rat al < ăi ui de r.t
de frun'c este g’oriosul Comsumol Icninist-staliniU

U.T M. este ferm hothnta <ă lup'c din toate puferih <alc tea
tru în ârirca necontenită a uriașului front al păcii și socialismului con
dus de marea Uniune Sovietică, pen ru comba erca nccruțătoâr a 
imperialismului, ațâțător la răiboi. penlru triumful socialismu'ui idealul 
scump a! clasei rrlunrltoare

vie luă — conducăfoa ea fecalului 
clalhmului. Tr litiă narea >i p b u ica
țară a o ia ismului — Uniunea So- T ăiaseft marele Par ld Com nlsi 

/b) al URS.S., tiiia- !■ glod s lCnnisonio' J<rinis ' alinisl — t fa 
scă marele prieîen al in ritului munci or din n rea ga lurnc e • ul 

omenirii muncitoare tov S'alin! mom id al păcii L mo r (iei și so-

PREZIDIUL CONGRESULUI UTM.

La mina Lupen' grupele de mineri 
care au introdus sistemul de preluare 
a product ei pe schimburi, înregis
trează zi'n'c depășiri de norma ma1 
mari decât ce'e realizate înainte de 
introducerea acstui sistem. Chiar și 
grupele codașe se aprop:e tot mai 
mult do normele fixate, hotărite ca 
in scurt timp să le indcp’lncască.

lată de pi'di grupa tovarășului Ti
mar Alexandru din sectorul I al mi
nei Lupeul. Ina’nte de pre'uarea lu
crului pe schimburi această grupă 
depă ea norma zi'nic cu 14 la sută. 
Cele trei echipe ale grupoi, conv’nse

Savanții și oamenii arfei din Leningrad
iau parte activă la educarea elevilor

In fiecare seară, sute de elevi din 
I.eningrad se indreap'â spre Pala
tul Pionerilor, Universitate, Casa 
Scriitorilor și casele raionale ale pio
nerilor. pentru a asculta conferințe 
și lecturi destinate lor. Lecturile și 
conferințele pentru aopii au fost ini
țiate la Leningrad încă acum câțiva 
ani.

In prima jumătate a anului șco
lar curent, la aceste conferințe și lec- 
tuii au și panicii al 50.000 de șco
lari. Conferințele ajută școlaiilor ,ă 
afle tot ce se întâmplă în jurul I r. 
ridi a nise ul lor cu'..ural si p li ic. 
O mare importantă educativă o au 
conferințele despre viața și acti'.i- 
t ■' a lui Lenin și Stalin.

Sudiind viața miri'or c năuci
tori. copiii tind să urmeze exem- 
p'ul lor. învață să ntejeagă mai bine 
<e es e devotamentul fața e Patrie, 
sin ,’J atea modestia și drig st a 
pentru muncă. 

că depășirea de normă aduce după 
sine Creșterea salariului lor, acum 
muncesc mai bine, reușind să rea i- 
zezo o depășire de normă pe întrea
ga grupă de 18 la sută. Asemenea 
cres’ere a înregistrat și grupa tov. 
Damian Tra’an, care dela o depă ire 
de 12 la sută, a ajuns la 13 la sută.

Printre grupele d'n sectorul I care 
preiau producția pe sch:mburl. este 
$1 grupa minerului Hitter Ignat. îna
inte. această grupă rămânea sub 
normă cu 7 'a sută, Iar acuin, a ajuns 
la 3 Ia sută sub normă.

— Grupa mea, foarte rar jși în-

Opera de educare și instruire a 
școlarilor își are centrul în Pala
tul Pionerilor. Aici este deschis lec
toratul central pentru copii.

Profesori și colab “ iovii șt'nți- 
f.’ci din Institutele pedagogice ..Her- 
țen” și „Pocrovski”, dela Institutul 
de bibliologie ..Krupskaia”, iau 
parte activă la pregătirea conferințe
lor și lecturilor.

Pe lângă Palatul Pionerilor exis
ta o iTiii a lectorulii Universității 
..Jdanov”. Istorici. filoogi, chi- 
miști, geolozi și matematicieni ai 
Univer-i ații in conferințe care ’ra- 
tează teme din cele mai diferite 
ramuri ale științei.

Conservatorul de S at ..Rim-ki- 
Korsakov" a organizat în Palatul 
Pioneiilor un lectorat muzical Cua 
Serii orilor și In tiluful teatral au 
dat tot sprijinul lor p ntru creiarea 
unui club al tinerilor iterați.

In acest club cop ii ascultă con

depl nea pre'îminr.iul — spunea to
varășul H:tter. Fiecare schimb, lă
sa luc-ul re seara ce'ul urm tor, iar 
la slâ și'ul lune' ne trezeam pu nor
ma neind'plln'tă. Acum, noi am In
trodus sislemu' de rreluare a produc
ției pe sch mburl, pent uca f'ecare să 
fie interesat 'n întrecerea normei, 
c re no asigură un câștig mal bun. 
Șl sun'em siguri că in curând grupa 
noastră ișl va depăși norma.

O spor're a producției se observă 
si la grupele dn sectorul II 'a minei 
Lupcni care au trecut la preluarea 

(continuare in pag. III-a) 

ferințe cu subic e literare, piese de 
teatru și se întâlnesc cu scriitorii ți 
actorii de scamă.

Societatea unională de Geografie 
și Ins.i.ulul de Optică organizează 
deasemeni conferințe pentru copii.

Conic in:e’.e p ntru elevii din Le
ningrad sunt ținute de savanți și 
scriitori cunoscuți. de activiști ai 
Partidului Bolșevic și de cei mai 
buni profesori din oraș.

Auditoriul, compus din tineret c'e 
ambele sexe, este foarte dornic de 
știință și p-ețențios în ceeace pri- 
lejeae crea obiectelor, fiind mult 
„ini greu de sa'isfăcut decâl un 
auditoriu de adulți. Lecturile Irebue 
să aibă un limbaj simplu, popular, 
dar fără a i se micșora valoarea 
sa id 'olot i ă si științifică. Llea- 
CCj savanții se pregătesc ni șeru 
p.ulozi ‘te înainle de a vo bi în 
fața copiilor; de multe ori, înainte 

(continuare în pag. Il-a)

Comitetului Central al P. M R
In clipele aceslea mărețe <ănd a- 

dunați la nn loc delegații și dele
gate al tinerelului muncitor rl stu
dios din toate colțurile țării noastre 
desăvârșim infăp.uirea organizației 
noastre unice marxiste-leniniste — 
gândul nostru se îndreaptă cu ne
țărmurită dragoste și recunoștință 
către conducătorul și Îndrumătorul 
nostru, către P.M.R. în Irunțe cu 
Comitetul Central, căruia li tri
mitem un fierbinte salut.

Incredințându-ne sarcina mărea'ă a 
făuririi U.T.M. — Partidul ne-a a- 
rătat rolul pe care trebue să 1 în
deplinim în munca și lupta dârză 
pentru construirea sociaismului în
scumpa noastră patrie R.P P

Dela femee de serviciu, 
laborantă calificata

Era prin anul 1930. — Bc-gos 
Elena, făcuse 3 ani <le wenicie la 
o tipografie din fiuiie- 
tloara. — Invă/ase Hv'ștcșuguf, ti
parului și aștepta 'lin zi ftl :i 
să-și primească calificarea.

Tatăl său căzu greu bolnav și 
acest fapt a determinat-o să lip
sească o zi dela lucru. Atdt i-a 
tu buit patronului. A coneediat-o 
iniedint și ucenica liogos a ră
mas /e drumuri fără serviciu, 
fără colilirart și cu tatăl ]w pa
tul de moarte.

Ca să poa ă eși din impas — 
rmjos ~'a angajat femee de se1- 
ticiu la ! 'i ">• ‘
dnc Timp de m 'Uf a lU',ri- 
jit de < iirăfenia birourilor și a

N1 angajăm în numel ‘iner f iU 
muncitor din întreaga țară -ă mun
cim astfel încât să putem dovedi d 
merităm încrede ea ce ni .-'a arKai 
și că suntem demni urmați ai lup
tătorilor U T C -iști car. cu clan re 
vo uționar, abnegație <1 spirr de sa
crificiu. și.au făcut totd< auna dsto. 
ria față de Par id. față ae carzp 
măreață a clasei muncitoare.

Nc angajăm să lupt un fără ciu- 
țare împotriva dușmanilor poporu
lui muncitor din lăuntrul și din a- 
fara țării și să participăm cu toate 
puterile noastre la lupta pentru pace 
împotriva imperialiștilor dornici de 

(continuare in pag., iîi • 

suferit umilințele pe care func
ționarii regimurilor burgheze i 
le ofereau din plin. .4 suferi', dar 
u muncit. Al'ă soluție nu exista.

Au treut ani de suferințe fi 
greutăți -jsentru Rogns Elena.

După eliberarea tării ș t dobc-
râ. ea exploatării burghe:■o-capi-
taliste, Thigos a înțeles ă I’a'-
tidul deschide druni>i'<l IvTgi
pentru oamenii muncii.

A ierul să fie ifisc’isă , Pc-
tid.

hi toamna anului t'.h1' n fast
Iregută ea femeie de seri i u la
laboratorul uzine'. Ve cu
wa- ‘ea 'n cap, fn<~ro urâțenie

(continuare în Ifl-i't

cnor.de
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PAGINA CUI, T UR ALA aa
Discuții'*  de Sâmbătă

Semalica șa scrialcrîi Vaâa țfauluâ
In preajma Congresului 

intelectualilor din R.P.R.
Weuc Mzarea cenaclului li crar i'țn 

-Valea jiului es.e un bun p ilej dc 
a deschide in pagini aceas 1 ru-

■ oriei căreia, pe masuri .o ac.ivi
tul*  a cenaclului va p ezeula p.cima- 
wnți. vom încerca uă-i dăm un ca- 
ractvr permanent.

Ctblec ul ei vor li problemele ce se 
ridică |K marginea diferitelor lucrări 
|in/enta.e la cenaclu, iar scopul 
Ui-biie căutat in strădanii de a u 
l> orientare justă preocupărilor i 
♦ci . re ae pnzenți or ți viitorilor 
aneanbrli ai icnac.ului. do a în.lruma 
creații e I etate ale oanu-ni or mun
cii' din Valea Jiului pe linii nou i 
arte, progresis;e realiste.

ST o considerăm cu atât mai 
mult oportună plin finalitățile sale, 
cu cit in muma |K' tărâm scriito
ri beic exista uneori oscilații între 
arfă nouă și veche, există o anu 
«ne nesiguranță In a egerea și tra
tarea problemelor in opera literara 
Ateste lucruri vor forma obiectul 
criifeli din această rubrică.

Rezultale'e ei vor ti cu atât mai 
po/Mve cu cât ei va fi produsul u- 
■**<  munci colective, cu cât la a- 
ceaslă rubrică vor setnna un număr 
cât mai mare de co'.aboratoti. ri
dicați din lârdmie membri or cena
clului.

( •

; Ordinea de zi. încă nu îndea
juns de bogfl ă dar totuși promi
țătoare a ședinței de Sâmbătă a ce
naclului. a fost înscii*  un poem 
„Moartea lui Spartacus’’ al tânaru 
lui- elev Pascu Viorel din loca
litate. Evocarea eroicei, lupte a lui 
Sp.artacus a stârnit un viu interes, 
dar totodată a născut ți justificata 
întrebare: dece autorul și-a cles un 
sutiect din istoria antică? și-apci. 
care sunt subiectele cele mai po

Festival artistic - cultural, dat de cercul No. 3 
A.R.L.U S. din Direcțiunea Minelor Petroșeni

lii seara zilei de 17 Martie a, c„ 
a avut loc în sala Casinou ui Mun
citoresc din Petroșeni, un festival 
artfst:c si cu'dural, dat de cercul nr. 
3 ARLUS din Direcțiunea Minelor 
Petroșani.

fn prezența unui numeros public, 
festivalul a fost deschis cu Imnul 
Republici Popmare Române executat 
de corul nt’xt al Sindicatului Miner 
din. localitate, după care a urmat 
conferința tovarășu-ui Pop Alexan
dru. tratând despre: ,,Cum a câșt'gat 
muncitorul sovietic dreptul la o viată 
prosperă".

Conferențiarul a arătat in expu- 
■nerea sa marele rol ce '.-a avut Re
voluția din Octombrie. în descătu
șarea popoarelor d n Rusia, de sub 
robia capital sinului și chemarea a- 
dresată acum de către muncitorimea

Ședința ornară a cercului școlar 
A.R.LUS. Vulcan

Zilele trecute a avut -cc o ple
nară festivă a cercului școlar ARLUS 
din comuna Vulcan aranjată de e- 
levii dc ului II al scoalei elementare 
dn locaitale,

La această festivitate au luat parte 
un număr mare dc elevi și eleve, 
preutn si profesorii și învățătorii a- 
cestd școli.

S'a conferențiat despre ro ul orga
nizație! ARLUS și însemnătatea ex
poziției ARLUS care reoglindesc ac- 

trivițe cele inspirate din reaiill- 
(llc actuale sau din tieculul is'o- 
ric F

Peste ambele s’a incit insa in 
fugi ș< au lamas ne ăi iut ile Și d.•;*  
la prima tiu-i vom da răsțmns acum, 
ea fiind in (tarte îu funcție de fac
tori do ordin subiectiv consîdoiăm 
po rlvit să laspund m ultimei, icki- 
țând o orii n are In acoag'.a perioadă 
de latqxii a activilă ii lenaelului In 
ceea ce privește tematica.

Unei opeic literare — in sensul 
nou ți adevărat al cuvântului i 
se impune in general să fie strâu 
legata de tea'ilale, să reflecte a- 
ce-astl realitate, sa o surp-iudă In 
momeii'e'e ei cele mai semnifica 
ttve să o privească — abando
nând vechiul obiec ivtsm burghez 
de pe (tozi|ia de clasă a proleta
riatului. Poetului i se icre prin ur
mare o participare activă la lupta 
dusă de clasa muncitoare, in sensul 
de a sc transforma îtili'un adevărat 
mi liant prin artă — al lupți i 
celor ce muncesc. Aceasta e în ge
neral misiunea ar.ei noui și a scrii 
torului progresist. Dar dacă ținând 
seama de factorul timp adică 
de acluale'c condiții economice p ll 
tic*',  de actualul moment al cultmii 
noastre și de factorul mediu — 
adică de condi|h e spe ific locale, 
de mediul so id cu toate caracterele 
sale s|>ecifice care in altă parte lip
sesc. aceslea nu impica scriitoru
lui sarcini, oarecum, spe.ifice? El 
nu trebue — c eind frumosul — să 
țină seamă de timpul și locul în 
care tiăcșlc?

Pentru a lamuri aceasiă chestiune 
să luăm doua exemple: poemul de 
mai sus. , Moar ea Iui Spartacus'’ și 
,,Unificarea” o altă poezie a unui 
tânăr ucenic tipograf Chiraș loan, 
tot din localitate.

Din activitatea A.R L.U.S-

sovietică intregei muncitorimi Va 
luptă împotriva imperialismului.

In continuare a urmat un bogat 
program artistic, la care și-au dat 
concursul orchestra șit corul mixt 
ai Sindicatului Miner.

Corul mixt al Sindicatului a exe
cutat printre altele: Balada Siberiei, 
Cântecul Tinereții și Plânge Leana, 

care au cules vii aplauze.
Orchetra s'a făcut remarcată prin: 

Cântecul fără cuvinte a lui Tschai- 
lovski uvertură maghiară de Keller, 
melodie 'de RuhinSleiii și Dunărea 
Albastră de Strauss.

festivalul s’a iiiciie'at cu intona
rea Internaționalei de către coru 
mixt al Sindicatului Miner.

A. P. coresp. voi.

tiiitatea vie din Uniunea Sovietică.
Programul artistic care a urmat 

a constat din muzica, dansuri na
ționale și rusești si poezii. Punctele 
muzicale au fost executate de elevii 
o. Vl-a.

Dună program s'au discutat pro
bleme organizatorice, iar c.evii și-au 
luat angajamentul, de-a aranja vi
trine ale ARLUS in școlă si colțul 
școlar ARLUS.

M. VITAN, coresp. voi.

Prima, e o evocare istorica a 
doua, cu o I mailca inult mai ac
iuată. <■ o p n-zio închina â uniți- | 
tării ine.euui imunilor. Ambe. u 
hisi o caiacteiis ică comuni” . bui da 
prin generali i i nu con'in nimic 
concret, rl i. local,

Minuna.ul patriotism, dovedit pil 
r unea al minerilor din Valea Jiu I 
lui. inâe.ee realizări a|e inerilor 
mineri ob inu e in i ins ea Congre u- 
lui de unificare, lup a împo riva ele
mentelor duțmanoa o clas-, i munci
toare ți a c emcnti lor codașe iată 
o scrie de teuu pen.ru poeții și 11 . 
general sirii orii ocali.

Noile reali ați no 1 om dc aici 
din Valea Ji i ui, diver i a ea de as
pecte semniliiative In sensul ii ele 
reprezintă elementul nou care s’a' 
născut, sc desvoltă, devine puternic 
și dominant, la ă tot atât*  a |cmo 
pentru membrii cenaclului din Pe-. 
troșeni. lată subiecte pentru ade
vărate opere de artă, subitele ce 
așteapu să fie descoperite îi va
lorificați a tislii turnate în tipa
rele frumosului.

Tov. Mih.il Daiidoglu, a stat ai i 
luni de zile pentru a le descoperi 
spre a i servi ca subiect al crea
ției. P.esa -a „Mine ji ’, c inspi. 
rată tocmai din realitățile Apccili- 
ie Văii Jiului Și de igur că acest 
luciu spu e ceva tu uror n:c nbrilor 
cenaclului Le a ari cu prisosință ca e 
trebue sa c lie 'or In sp/ciii o- 
ricntarea iii ceea ce priveșlc luna
tica.

Lucrări cu un caracter cât tnri 
local, luc'ări cât mal concrete prin 
caic spe ificul regiunii noastre mi
niere să-și găsească o interpretare 
ar is.ică aceasta li sc icre în piimul 
rând, scrii ori or de ai i, membrilor 
ac,ivi ai cenaclului.

Escudo însă aceas a insț i .rea lin 
trecutul ilotic? Disigar că nu. Insa 
nu din trecut sau alte diferite pro
bleme chiar ac.ua'e să se facă sursa 
principală de inspirație. In alege
rea subiectelor, celor legate de Icc 
și de timpul actual Irebue să li se 
dea priori ate, fața dc cele legate de 
linele lucie din trecut sau <u un 
Ciraikr pcn»ral

Scopul cenaclului e de a ridica 
scriitori locali din rândurile celor 
ce muncesc. Locali nu numai p in 
faptul ca trăesc în Valea Jiului ci 
prin însăși conți imul operelor lor. 
Opera nu va avea fără îndoiala o 
valoaic lirr.i ată la un anume spa
țiu. Conținutul reflectând caracteris
ticile unei regiuni date nu poate fi 
restrâns ca va'oare ar.islica dacă are 
într'adevăr. Ci din contra analiza 
cât mai profundă ■ isvorâiă din 
temeinica cunoaștere a ceea ce. 
ca formă de manifestare e specific 
și nemaiîntâlnit aiurea îi măreșl 
această va'oare. îi dă un caracter d 
general.

Realitatea imediat înconjuratearc 
iată principala sursă de inspirație a 
scriitorilor din Valea Jiului.

H. N. DOREANU

CITIȚI
FEMEE A

Și
SATEANCA

Alaiuri dc clasa munc toare de pe 
întreg globul, intelectualitatea lumii 
nrogre'iste s’a constitui ca o noua 
farța combatantă. Aiest ucru i a do
vedit cu prisosință Congre'ul ce a 
inal loc in toamna 'a \\ roc aw când 
muncitorii de pe tărâmul artei și ști
inței au știut • 1 facă o deosebire pie- 
clsă între c ne sunt acel ce vor pace 
rl acei ce atâta -urnea la un nou 
ră/bol. Dar mai ales ei au văzut 
Insu'ic'enta une a'ilu’ln Pisive fata 
de actele ațâțătorilor la război țl ne
cesitatei unei acțiuni hotărâte im- 
rutri< o itnperi. • nulul, permanenta 
hi'.c i nțare a jV.’i

Prin toate acestea Congresul dela 
Wrorcl w a însemnat mi numai o o- 
vllură puternică du lagărului im- 
l'erla ist cl si o întărire a forțelor 
rac i conduse de Marea Uniune Sn- 
v etica. Si aceasta cu atât mal mult 
cu c‘>t el a stârnit un larg ecou in 
rândurile tuturor lnteledualLor din 
lumea întreagă

Pe plan intern acest răsunet se 
n an festă prin Congresul pentru Pa
ce șl Cu tură al Intelectualilor d n 
RPR ce se va deschide la sfârșitul 
acestei luni la București.

Dc'cătusati de îngrăd rile pe care 
imepnalsinul le impune oamenilor 
ar ei și culturii. îndrumați incon'inuu 
de Partid intelectua'li d n tara noas
tră Iii cond (iile nou create de re- 
g'liiul nostru de democrație popu
lară, au cele mal largi perspective 

d- d*«vnl(nr*  de nriivt-’e și mi 
nKc-slare. munca lor ișl găsește abia 
acum când e pusa în folosul celor 
c ■ muncesc adevăra’a el prețuire-

Dar cu toate că majoritatea oa
menilor de artă șl ști nță s'au inca- 
di it cu elan și convingere in lupta 
dusa de clasa muncitoare condusă 
de Partid, cu toate că succesele Șl

Sovantii $i onmpnii artPi din Leninarad iau 
porte activa la educarea elevilor

(Urmare dIB paa 1-a)

dc a seni la Pala ul Pionc io ii 
citesc conferințe'e lor în fata îr.vița- 
(orilor.

Inlr’o zi la Palatul Pioneri|or s’a 
ținut conferința ..Noi e izvoare de lu
mina’. Conducătorul laboratoiului dc 
la Ins i ului optic, l azarev. a vinii 
cil asistenți, tehnicieni și a adus 
multe apara e, demonslrându-li se co
piilor ultim, le descoperiri ale op
ticei sovie ice. La mijlocul confe- 
rtn.ei a ro it și acadeini anul Tcri- 
nin. ma;e'e spccia'ist in problemele 
op ic. pentru a vedea dacă eleiii 
înțeleg confer'nta și pentru a răs
punde la întrebările lor

Cu alt prii j unul din primii 
:eicniu;i sov e ci profesorul Veri- 
go a poies’it copiilor despre un 
sbor în stratosfera. Ei i-au |ȘU- 
peste o sută de întrebări

Pen ru a răspunde a aceste în
treba i a spus p.ofesorul, trebue să 
vă țin încă câteva conferințe.

Toite aces ei sunt o mărtuiie cla ă 
a a i udinii serioase plini i'e râs 
pundere a savanți or fața de confe
rințele ținu.e p.litru copii.

Flecare conferen iar cau.ă ă pre
zinte materialul său cât mai viu

i in eresani. sa-1 ilustreze cu fi mc 
și experiențe practice.

Cop.iii vizi ează foarte des abo- 
ratoarele savanților.

Piofesorul P Kupaluv șka ii it 
conferința li i pentru școlari, inti
tulată ,1 nvățalurile lui 1. P. Pav- 
lov despre actiiitalei nervoasă su- 

j țx‘rioar ”. in sala Institutului de 
| medicina experimentală, p.ntru a o 

putea ilust a cu experiențe pe ani- 
ina'e.

real zări e obținute pe tărâm cultu
ral au alms culmi neniaiintâ nito 
până acum, ele nu corespund Iacă 
rl inului rapid dc desvoitare econo- 
m ca nu corespund net o lor n.erca 
crescânde ale masselor popul ne-

4'iioi țn preajma Congresului, șl 
urmând c< mecven i sarcinLe ce vor 
decurge din ol, oamenii artei șl 
■linte' :u datoria de j -e lega si 
mal mu't de lup a i oporului munci
tor grăbind ilto i'l desvo tării noas
tre sore social'sin

Aciiv'la'ea oamen lor silinței din 
‘•brici uz'ne. mne sau de pe ogoa- 
r-, trebue sa fie o parliclpațle ac- 
lb d le nrgan'zarea soc alistă a In
dus r '■ na'iona1 «fe 'a organ zarea 
• nc'all-H i agriculturii. IN transfor
marea na‘u' In ‘olmul omului na- 
irrn șt tn au datorii ■ > ed"Ce In 
sp rit st ntiflc oamenii sp alute .a 
fn’âși ‘ransformarea oamenilor.

s-l alătur de i*|  re târâm d ar'elor 
sl fltere'or. ser1 orii sl pi etd. In ■- 
ndna sarcinilor trasate de PMR I e- 
Inie prin scr's să partic'p*  efeefv 
<a opera de cant rulre a socialismu
lui în (ara noastră.

Or. an alb nr de Part d lș revine 
In această oerloadă sarcina de a lă
muri masselor însemnătate.! acestui 
eveniment. Au -arclm de a mprima 
im nou mbold muncii pe tărâm cul
tural ștllntlf c, In cadru1 camlneor 
culturale, a cenaclelor. in abora'oare 
șnii școli.

Cmpanii pentru C'ngre- trebue sa 
( e o c mna i g de st inulare sj *c-  
t i are a creației, de Bscuț ie a Lup
tei împotriva ideologei burgliezo- 
ic ctlonare.

In acest fel Congresul va fl o pu
ternica i'm <es<atie de luptă împo
triva hiip--' .dlsmulul pentru pace sl 
ciutură.

Pentru multe inii de copii din 
Leningrad, lectoratul C> ci Puneri
lor a devenit o sursa prețioasa de 
cunoștin'e noui și un ajutor prețr » 
studiilor lor țci 1 ire.

Subiectele conferinț-|, r pentru co
pii sunt alese, ținând mama de pro
gramul șrolar. In clasa XTII-a. de 
pilda se studiază creația hi Pușkin. 
Pentru accș;i elevi sunt ținute con
ferințe ca: „Proza lui Pușkin”, 
,Dram< le lui Pușkin”, „Eugin Cne- 

ghin” e:c.
Școlarii din clasa IX-a ț ol să as

culte in aco-d iu programul lor șco
lar, conferințe despre China și In
donezia.

C.i din clasa X-a <are studiază 
literatura sovietică, a culta con
ferințe despre crea'ia Iui M. Socliov, 
C Simonov și a altor scriitori so
lie ici de seama.

Lectorate e p.ntru școlari sunt o 
opera de in eres obștesc. Dc aceia, 
pe lângă Casa Pionerilor a fost 
ci ca un Con iliu al lec,oralelor, c*  m 
pus din 60 persoar.e Din acest Con- 
si iu fac parte invața.ori profesori 
universi.ari și reprezen anți ai ins
pectoratului ș.olar. Consiliul dis
cuta subiec.ee lonferinț.lor, ține le
gătura cu țcoil și cu casile ra
ionale a e pionerilor.

Lec:orațul central ajuți și r.e în
vață.ori sa și prelucreze subiectele 
materii'or predate.

Fiecare ș.oa’ă din Leningrad i.u- 
mește doi elevi care țin legătura cu 
lec oraiul central al Ca ei I i merilor. 
Ei împart bilete la conferințe și 
strâng imp e-ii și ciocanele ascul
tătorilor.

in%25c3%25a2e.ee
pen.ru
subiec.ee
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FDIN CÂMPUL MUNCII^

După 3 luni de muncă, lăcătușul Cosma Gheorghe 
dela mina Aninoasa a pus în funcțiune un compresor 

de aer, cu o capacitate de 80 m.c. pe minut, 
care fusese aruncat la cimitirul de fier vechi

La mina Aninoasa, In urma 
-extinderii mecanizării In mai 
•oale abatajele Intr'un timp re- 
Ja'iv -curt s'a simții (oarle mult 
liisa aerului c,< mprimat, cu aju
torul căruia suni puse In func
țiune o serie ile mașini și uti
laje din mina.

Gu scopul de a se mări volu
mul de aw comprimat p. nlru 
mină, a fost alus dela mina I'e-

Pentru a «sigura rr pid tatea și op r'tiunj e 
de durată a e ech:pelor de salva^rl în mină 

Tov. Inncu Aurd Ircotuș la otp|ierul dp qrup 
al mine< Anmoas% a mod fi at ș*  cnmplectat 
o pompă, cu ajut irul căreia sunt încărcate 
automat tuburile de ox'gen pentru salvatori

Pe lângă fiecare exploatare 
carboniferă clin Valea Jiului e- 
xislă câte o echipa de salvare, ca 
re iutei vine imediat in caz de ne
norociri ir mină ca incendia 
explozii, prăbușiri, ele. Salvatorii 
care formează această echipă 
sunt re.rutati din rândurile ce
lor mai buni, mai destoinici și 

-cu prezentă de rpinl des.oltită.
In caz de accident salvatorii 

care intră in acțiune, sunt e‘Pi
pați pe lângă alte multe aparate 
și instrumente potrivit situației 
— cu aparate „Draeger", care a- 
limentează cu aer salvatorii a- 
tunci cânJ a bonează In zone 
garate sau în incendii.

Aparatele „Draeger" sunt pre
văzute cu tuburi mici de oxi
gen, Încărcate la o presiune de 
150 atmosfere. Până a’um la 
toate posturile de salvare de pe 
lângă minele Văii Jiului, încăr
carea tuburilor era făcută cu 
pompe de mână, iar încărcarea 
unui tub de oxigen necesita un 
timp de 30 minute și munca a

Muncind pe bază de întrecere cu alte echipe 

Echipa tov. Selea loan dela preporojia Pe'r Io, 
care încarcă cărbunele în vagoanele C F. R. 

a încărcat 2205 tone în loc de 1400 tone 
cât este norma

Muncitorii din această ech'pă și-au luat angajamen
tul să încarce 2590 tone cărbune în 8 ore

La preparația din Petrila. e- 
chipa tovarășului Selea loan ca
re lucrează la încărcarea cărbu
nelui în vagoanele CFB, mun
cind pe bază de întrecere, a reu
șit să încarce in timp de 8 ore, 
19fo tone de cărbune in loc de 
1400 tone — noma fixată.

Trecând li o mai bună orga- 
nizare a muncii, echipa tovară-

J

Grupele din sectoarele I. II și IV ale minei LuDeni 
obțin rezultate din ce în ce mai buneîn producție
_____ (Urmat*  din t»e 1-al 
producției re schimburi. Spre exem
plu, grupa iov. Apostol Nicolae, c re 
— deși merge cu abatajul in retra- 
gere din c uza rresiun'i — depășește 
norma cu 35 la sută, pe când inain e 
depășea norma numai cu 30 la sută, 
grupa (ov. Ju ca Lazăr a atins o de
pășire de ,r0 la tută, iar acea a șe'u- 
lu de grupă Nicu'a Longbin, a reu
șit <ă obțină o depăș're de 38 la su.ă.

Acelaș lucru se petrece și cu gru
pele d n sectorul IV care au p-oce- 
dat la preluarea producție' ce schim
buri. Grupa lui S'« pei Wlhai, dela 
14 'a sută, acum depășește norma cu

Pentru a rezolva 
mină — ajutat de

(rila un compresor care fusese 
aruncai la cimitirul <le fier vechi. 
Adus la Aninoasa in toamna a- 
nului trecut, eoinprcsoiul a fost 
ținut demontat intr’o malarie 
de materiale până la jumătatea 
lunii Decembrie IfUS, efind to
varășul Co-una Gheorghe, lăcă 
tuș mecanic și-a 1 ropus să-l 
I ui'ă in funcțiune.

Și, ajutat de tânărul lăcătuș 

doi oameni care fă pună tn func-^ 
ții i pompa.

Tovarășul Iancu Aurel, lică- 
tuș la s'.eția de s^ularie a ate
lierului de grupi de|H> lângă mi
na Aninoasa. membru al cchi- 
ix>i de salvare rlepe lâmră aceas
tă mină, a observat că încărcarea 
greoae a tuburilor de oxigen, 
împiedică munca salvatorilor, 
mai ales când munca de salvare 
urma sâ dureze un timp mai 
lung.

Precs'ui at de prcb'ema scur- . 
tări' duratei '■-> încărcare a tu
burilor le oxigen pentru e"hi- 
pamenlul de salvare, tovarășul 
Iancu Aurel, a adoptat un motor 
cu aer comprimat și un sistem 
de manivele, cu ajutorul < ărora, 
tuburile de oxigen sunt încăr- 
< ale cu această pontră automat, 
intr'un timp de numai t minut.

Fiin real'zarea acestei inovații, 
tovarășul Iancu a asigurat răpi 
ditatea intervențiilor e'hirei de 
salvatori, precum și ’ntreținerea 
lor cu oxigen pe o durată mai 
lungă, realizând și o însemnată 
economie de brațe de mun ă.

siilui Sule loan a reușit a doua 
zi să încarce o cantitate de 1950 
de tone cărbune, iar in a treia 
zi a încărcat 2205 tone.

Entuziasmați de aceste succese, 
tov. Selea loan im|-Teună ru cei
lalți tovarăși din echipă, și-au 
luat angajamentul de a încărca 
2590 tone de cărbune in timp de 
S ore. Dcbos Ști fan, coresp. voi

20 la sută, iar grupa tov. Qsiovschl 
loan a ajuns in fruntea celorlalte gru
pe d'n sec'orul IV al mine' Lupeni. 
cu o depăș’re de 24 la sută, fată de 
12 la sută peste normă cât rea'.iza 
ina’nte.

Astfe', la toate grupele dela mina 
Lupeni c.-re muncesc du-ă preluarea 
lucrului pe schimburi se observă o 
^reștere continuă a product e', con
tribuind efectiv Ia cepăși. ea planului 
de producție, accs e grupe iși asigură 
un câștig mai bun. care duce la îm
bunătățirea nivelului de tta' al mi
nerilor.

R. ALBE

lipsa aerului comprimat_ în
tânărul munc tor Muțiu Cornel

Muțiu Conte!, a trecui la a- țiur.e. 
Au fost reparate toate piesele 
existente, un mare număr de 
pie-e care lips au uu fost con
fecționate din nou la teii rul «iu 
grup al minei Aninoasa, iar nu
meroase tuburi robinete și con
ducte do aer șt apă car1 rlease- 
menea lipseau. au fost complec- 
ta'e cu piese noui sau vechi luate 
il Iu fier ve hi si n-parale. Elec
tromotorul care lnaint ■ era foar 
te b fettuos a fost rebohinut lin 
nou si modificat In atelierul e- 
lectric al minei Aninoasa, pen
tru tensiunea «le bno volți fați 
de 350 cu rât functionu înainte, 
pentru a-i mări ruterea. Cureaua 
de transmisie dela electromotor 
la volanta compresorului pro
priu zis a fost confecționată lin 
cure'i» ve’hi luate dela magazia 
de materiale.

După o muncă rodnică de pes
te 3 luni de zile, atât in timpul 
t 'ogramului de munra cât și vo
luntar in afara frogramului, to
varășul Cosma Gheorghe a pus 
in funcțiune In sala ompresoa- 
relor a sectorului I al minei., i 
un compresor bine reparat, bine 
pus la pun-’t, țu o capa'ilafe de 
producție «le 80 metri cubi aer 
pe minut.

Dar tovarășul Co=ma ina; a > 
la activul său și alte realizări 
>:■ r ua-s?. C iul ditt're ce'o mai 
mari coinoresoaro dela mina A- 
ninoasa care funcționează neîn
trerupt de 11 ani, In ultimul 
timp tiu mai dădea randamen
tul inițial, din cauza uzurii u- 
nor arcuri ce acționau supapa 
din tubul de aspirație al com
presorului. Pentru inlo"uirea 
ace-’or arcuri sau fă^ut cereri 
atit la Atelierele Centrale Petro
șani. cât și la alte fabrici de spe
cialitate. insă fără rezultat.

Tovară<ul Cosma, a confec
ționat noui arurri mult mai 
practice c'ecât cele vechi, care au 

< o. esnuns perfect necesității, iar 
compresorul funcționează acum 
in condițiuni bune.

.■Wfel tovarășul Cosma, di un 
exemplu elocvent de felul cum 
trebue .-ă se pn-oeupe fiecare 
muncitor de bunul mers al pro- 
dueți t d cărbuni, pentru înde
plinii ea și ’epășirea Planului de 
cât e muncitorii din unitatea de 
muncă rysp.ctivă.

UZINELE
I. S. S. HUNEDOARA

angajează
6 sanitari cu diplomă 
în condițiunile contrac

tului colec'iv

Unc ersitatea .Victor Ba'reș” din Cluj 
Facultatea de $ iute Jurid'ce 

Administrative

COMUNICAT
Facultatea de Sri’nțe Juridice Ad- 

in nis'rative a Universității „Victor
B..beș ’ din Cluj, aduce la cunoștință 
studenților câ ultimul termen pentru 
uclii.area ratei a doua de ‘.axe este 
31 Mart.e 1949.

Studenții cari au întrerupt studiile 
de mai mu.ți ani precum și aceia 
care nu s'au inscris pe anul șco-ar 
1945,49, sunt obligați să se prezinte 
pentru rdicarea actelor depuse la 
Secretariat, sau sâ ceară trimiterea 
lor pr ti poștă. Făcu.tatea refuză 
păstrarea lor in arhiva.

Dela femee 
laborantă

de serviciu, 
calificată

_____ (Urmare dig pag._ l-a)_____  
jr 'ănduiala ai birourile ți să
lile de lutru ale labora'orului. 
In iim]rul zihi u< mărea îndea
proape fi iu multă atrofie mun
ca laboianplcr (J atrăgea insta
lațiile complicate ale laboraloi u- 
lui, i en" u c,i vedea hi ele un 
mij'oc de a deveni mai fbli-si- 
loare. La ședințele de Partid, 
auzise a'eseori voi bindu-se ri 
pentru fiecare memb’u de Par
tid, este o sarcină de punte di -i 
învăța fi de a-fi tidica nilului 
profesional -t cultural. „T'ebue 
«d invăt i ' u" — fi-a spus l'lena 
lntr‘,. :i

.1 cerut 'abo'anplor sâ-i dea 
vae ca (•> timpul Hbc sâ stea 
prin re ii -i sâ-i aju'e cti ce o 
putea.

I ni' au 'Tivi-o 'U îndoială 
Mai mult chiar, chimPla băr- 
l'Liescu Plina a ’’"P Zit-r

,1'Zzi nu e t eabă i-en'ru tine 
ru vi zi-ti tir măturai

Tov. booos ți.a aniin'it iar de 
îndemnul Partidului*  de a fn- 
vu/a n dis] rc/ul labcran'ei a til
dă ji -o si mai tnull

A continua' sâ se deprindă

TELEGRRMtzLE E^PEDIHTE
de Prezidiul Congresului CI.T.M.

(LIrmire din pag. I-a) 
sânge și jaf, contribuind astfel la 
întărirea frontutui pa.ii in frunte cu 
marea țară a to.ia isttu ui -- Ui lu
nea Soției, a.

N angajim sa acivam nciu,e:al 
in rândurile tinerilor din fabrici, ce 
la sate din ț oi cazărmi, in- 
:apunJ 1. ir Par iLuiui rr.obilizăr.d 
mas.-v c ir.erc.uJui in munca ncobo- 
si a tîe împlinire a Planul .i de S at, 
in munca pen ru transformarea socia
listă a agriculturii.

Vom pa st r a cu nestrămutată bo- 
tartrt principiul conducerii d» tâ-

Catre,
Fedfroția Mondială a Tineretului Democrat
Noi. ce egații la C ungre.ul at 

desăvâr-eș e infip uirea Organiza
ției uni.e a tiiere.uii muncitor dit 
R P R. vj transmi < m in ncm,',e 
mi.ioanelor de inen care re-au Ilar, 

un sa.a fierbin e ce luptă.
Par.ijpând cu avânt la lup a 

condusă de P.M R. p^n ru cens rul- 
rea so.ia ismului in țara noastra 
muncind și nsa ând pen ru a și fă i i 
un vii or ferici. — ine c 1 no' u 
munci.or este însufețit de dorința 
arzi oare de a a| ara făcea r inica 

ca e sa-i d> a posibilitatea de a 
culege ro-.de’e rr.uncii sa'e.

Mergând st b conducerea Pal 
idulut c a e. in. nci oa e pe drumul 
luminos al desființării exploatării 
omului d.- către om .inerclul
num i or cin R P R. cen ribue a 

inf.ângerea imperial; i or p voca 
tori la război, 'a n arirea fr nl.l i 
mondii a) pă,ii «i 5 mocra i i c r- 

dus de Uniunea Sov e ică.
Educat de tărre P. .M. R in

Către,
Comitetul Control

In numeJe ti-ere.ului muncitor <*in  
R.P R. - Congresul nostru \a țri 
mite un tovărășesc și entuziast salul.

Nicioda a nu va ui;a in.ritul ță
rii noaste lupa eoct țe care ti
nerii soviei .i din a-rra a sovieti
că. crescu i de Coms mol. au dus-o 
pentru eliberarea țării noastre de 
rub jugul fascist.

Munca ți Jupa e oica a iicelulci 
sovie i; și a giotiasulci iău C m 
o noi «’s e o [ i dă itiunia ne ta 

lăauzi b care pa al rcic'ăii U. 
T.M. l'riața experiență pe ia-e a-U 
acumu a -o în un a condusă Ce P r- 
tidul Comurist b) al L’n’unii So
vie i.e de to.. Stalin pen ru zidir a 
so i.’tă’ii socia is e pe a șasea part.- 
a lotrii este un r.esecat isvor de 
învățăminte' in acțiunea noastra ,'e 
n obi izar«’ a .inere u ui munci o- n 
bă a ia p.ntru construirea secialis- 
mu’ui uo.adu ă de P M R

In mo.T.en.ul in care impe.ialiș ii 

mai bine gu instalabila labo- 
la'orului, să Invi te rum trebue 
să lucreze cu ele. Și, cu spr.ji
lțul fefului labora'oi ului lai. i 
Bmanoit n al altora care tu a 
. r< m' dorin/a ft votiifa ec d< a 
inrâla taina < umplicaP lor a,-, 
rate ți formule — a triiepul u 
le ii odă rostul.

Huită t’ei luni de iile deabiu 
,Jemeia de serviciu" lu< reții ca 
laborantă.

• » •
Pentru a fi obpue c 'h/ii aret, a 

ui mat <• fcoală de laborant! In
titulată In uzină i as ăii tov. 
/logos a fost trecută d n sta ul 
d ida'ă nl m-r ona^L.i de ser
vi'iu ie r'a'ul de pla'â al sala- 
riatdor calificat!

irt'i’l 'Olar ul ei a crescut de'a 
ft t) P 'dl mea Innin'e ca fe
rii ie d' ><’’ cin, la 4 Irț rAf 
l’imețte acum ca l'iborordd du
za urmi s'slrm d< •ata'tzare

Acum înănuefl ■ ru p'iceperr 
fi riitdlă //re t:,e epruLctele de 
anal zâ a căror f'ițr>'liuinlare o 
C' nmste bine fa'e o mun
că Intr adevăr folos ti are tu'wor

t Bl’TANCllE coresp

tre Partid si U T M. chezășia a 
druir.u ui r.o- ru ,u,t. Ne .om (trădai 
cu tfa.e forțe e naastre «1 d, venim 
un a u or a, ir al PirliJului ta mun
ca de educate comunistă a țirurclu- 
lul

Pe drumul luminat de dcile gc 
nia'e ale lui Marx En.(, . Lerun ți 
Sta.in iuvatând n,incc,at din exem- 
[. u' străl cit al Co.Tisunv 1 lui. rom 
dovedi p in inia, airile Mustre ce 
zi d, zi hotărirea nestrămutat! de 
a parrkițm evi vot -elanul ți însufle
țirea la lup a pentru socialism ei 
comunism Prezidiul Congresului UIM 

sji i uț in.i rnațiuDa’smului ; raktxr, 
in spiii.ul solidari ății frăț ști ,» 
tinere u' .ero.r.t din Intrea a um-. 
in frunte cu tine etul oii.tic tl 
neretul munci.or ți studios _it ta a 
noas.ri s( ri tna .cale a-ijnni ■ ei. u 
acararea păcii inițiate de Fid a- 
ția Moadia’a a T ncretului Lt.iw- 
, at și Uniur a ‘n erjațioiaLr a S;u- 
der.'î or irrpo riva ins igatorilcr li 
un nou razb,i.

L'.TM. din RPR va i un fa - 
tor ac.ic al l-p i pentru dem , i 
ți i p ce trainica c usa de Fe <r ia 
Mondiala a T-nr-reuui rercocrat 1 
«atei de așa ren: de frunte «ste p o 
rio ul Conisi mol l.ninis staii st

Tra'asca F deratia Vo^diala a 
Tineretului Democrat — l.plâVa • 
ho a i a a a ;• ului păi i t d.mo- 
crariei .condus de l'niinc-a Sovi - 
ies

PREZIDIUL 
CONGRESULUI U T M.

al ComsomoFului
fa. eforii r. (i pe a c - ejtru a r_- 
coca un nou razb. i inerc ut dem - 
crat din întreaga lume și ctrirge 
și nui mult rândcrile n Fcdea'.ii 
Mondia'a a Tinere ului Tc.rocr. t a 
cărui forța frun a-â cs.e Comscnu- 
lul leninir.-stalin st

Congresul n, stni trimite sa'utul 
sau de lupă celui _'e 1 II La Con
gres al Comsomo’ului ca e ca fi 
pi'n'ru nci inia un pci'tj de-a i •• i a 
din marije voastre «ctorii

Tinere.ul muncitor al ț r.i r ea - 
tre a prirr.it cu intu ia m și mân
drie drarc’ul roșu ce ti laț. ri- 
rnis. Ne vom S.vadii :ă per am cu 
cinste acest steag pășind ,u hotă- 
rire p>e drumul Co.ns. molului c i- 
nis -sta inisl drumul luptei nițovr.i- 
toare pvn ru s.ciaism d um umi- 
nat de ma e e e id-.i al-' geniilor c- 
menirii munci oare. Lenin ș’. Stai-.

PREZIDIUL
CONGRESULUI U T M.

prirr.it


’MRl Ml

^EVENIMENTELE ZILEI* *

pe de-a’ntregul recen a declarație a 
secretarului gen" al al Partidului 
Comunist Belgian cu privire la a- 
titudinea comuniștilor belgieni în 
cazul când lagărul imp rialist des- I 
lănțue războiul împotriva Uniuaii 
Sovie.ice.

• * •

Sindicatul ziariștilor polonezi răs
punzând inițiativei de convocare a 
Congretu ui mondial pen ru pa e re 
declară , .gata să lupte fără șovăire 
împotriva uneltirilor criminale ale 
negustori or de armament, pentru asi
gurarea unei puci traini e in toată 
lumea.

1 A'IfntIcu 1 ui r» oferă t-l ctva decât sudoare, lacrimi și sânge

Dcmascând caracterul agresiv al pactului 
Ptlantic consiliul rațional al Prieteriei 
Americano-Sovietică a adresat poporului american 
o scrisoare deschisă în care îi cere să protesteze 

împotriva acestuia

Delegația sovietică la partea doua a celei 
de a treia stsiuni a Adunării Generale 
a ONU-ulni care se deschide la 5 Aprilie

NEVY YORK, 21 (Rador). Uon- 
si iul Național al Prinenie’ Amcri- 
cauo-Soviețice. a ad csat pip rului 
american o scrisoaic dcscli sa in 
c ire îi cere sa i rotesteze împotriva 
pactului anticului.

Scrisoarea spune: „Dc.xartamcn.ui 
de stat ne a spus oficial, la 14 
Ianuarie 1919, ca pacul A lanțic este 
îndopat exclusiv Împotriva Uniu
nii Sovie ice. P.esedin'le Truman 
ne-a spus acelaș lucru in mesagiul 
său inaugura'.

Dar l n unea So Ici i a rr pus în 
re pe a e landuri să se întâln ască cu 
noi p n ru a discu a n ve 'crea ela
borării unor planuri de pace, nu de 
r-zbori Uniun a Sovie ici a'e tra
tate de a istență mutua'â ți p ie- 
tenie cu un număr <'e națiuni eem- 
n-’a e

Un U: ea So ie i ă nu a e i a e 
niciuna din eie, dar prin pactul A- 
tlantic, după cum afi mă purtăto
rul de cuvânt al lepar amcntului dc 
stat, se a ordă guvernului nostru 
drepturi de a avea baze în ță- 
r !c care ennează pactul. Un 1: din 
aceste baze sun' situate n ap opie- 
rea Uniunii Sovie ice Cum ne-a n 
ri nți noi dacă Mcxitu! at tl'ă tara 
din America La ini care a feninat 
cu noi tra a ui de prietenie și asis
tentă mutua’â de'a Rio e J» io 
ar semna acum un pac cu Uniunea 
Sovie i ă împotriva nea tră și i-ar 
acorda baze mi i are pe teritoriul 
lor?

Vi se spune că popoarele pateii-

La Veneția 

S’a deschis al doilea Congres Național 
organizat de asociația nqt’onală 

a foștilor partizani itab’eni
ROMA, 22 (Rado-). — La 19 

Martie, s’a deschis !a Vene ia al doi
lea Congres național organizat de a- 
s ociația națională a foștilor parti
zani italieni.

La lucrările Congresului iau par
te peste 500 de de'egați, între care 
f untași ai mișcării i a iene de rezis
tență precum și delegații ale foș- 
i or partizani cin diferite țări.

In cadrul șelinței de deschidere, 
; luat cuvântul președintele asocia- 
t ei Poldrini care ara a că guvernul 
ii? Gasperi desfășoară o activitate

BULETIN EXTERN =
«■■■tBilW MW

Toate bisericile din Cehoslovacia 
ni excepția bisericii catolice, s’au 
i -clarat ga a să sprijine propunerea 
de convocare a Congresului mon- 
. iii p.'ntru pace.

* * *
Cu prilejul unui mee ing care a 
ut loc la Laxello în Calabria (ha

it) poliția a atacat cu sălbăticie
• manifestanți rănind grav șapto 

p’rsoane.
încercând să împrăș'ie mulțimea 

■ .r< lua par e la meetintȚ, poli ia a 
- uncat bombe lacrimogene.

v
După cum anunță D lipeau Rouge 

oamenii muniii din Belgia sprijină 

lor care semnează pactul Atlantic 
spr.ji tă acest ț ac Arest >ucm în a 
nu este ade.'va .

IX motu.rații imp.o rlva | actului și 
greve uriașe au Io; în Norvegia, Da
nemarca t ran a Ita ia, Anglii, Bel
gia. O anda și chiar n Canada unde 
oamenii Iși da i seama de p.rico- 
lul de război pe care 1 i.np ica acest 
pact.

Cum se răsfrânge p ic u' A'lai- 
t c asupra noastră? Pactul Atlanticu
lui înseamnă o t an .ternare ladicală 
a sisteinu ui de viapi american. în
seamnă mi i a izarca vieții noastre 
sub toate atpeceie. Ac st luc u în
seamnă că ve i trăi în u nbra războ
iului, în tie.are zi i in fiecare oră.

Dacă luin a va dcieni o tabără 
înarma 1 nu va mai xi;a securitate 
I :i ru nl ■ u > i i.rc , oi

Driimu. spr< adevă a a pace fără 
alianțe im i are, fără pregătiri de 
război, rămâne mai departe des
chis. Statele Unile in colaborare cu 
Uniunea Sovie.ică și în cadrul Na
țiuni.or Unic, pot așterne emeliile 
păcii universale și desarma ii trep
tate. In felul acesta, interesele po
porului american și interesele tu
turor popoare'cr vor fi asigura e cum 
trebue. Resursele lumii nu vor ti 
risipi e înarmării nefolositoare ci 
vor putea fi folosite pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viată a tu
turor”.

Comen'ând textul pactului Atlan
ticului de Nord ziarul LAND EG 

sistematică împotriva foștilor parti
zani care sunt înlocuiți cu fasciștii 
notorii.

Deasemenea, jus iția ita'iană r abi- 
li.ează pe to i fo tii conducători fa - 
ciști. iar criinina'ii de războj sunt 
reprimiți în rânduri e armatei.

Poldrini a declarat că foș ii par
tizani italieni protestează împotriva 
ho ărîrii guvernu ui de a include Ita
lia în pactul Atlantic și a sub iniat 
că partizanii sunt hotărîți să lupte 
și mai activ pentru apărarea păcii.

FOLK sere prin.re al e e: Acest pact 
este impo.iiva intereselor poporului 
danez El nu ne olera alicei a de
cât sudoire, lacrimi și sânge și nu 
ne permi e să rezolvam in mod in- 
dependen p oblemde noastre.

Discursul rostii de Iov. leohari Geor^escu
secretar al C. C. al P. M. R. și ministru al Aîaccr lor Interne 

la Congresul de unificare a tineretului inuncior
(Urmare din pag. I-a)

in istor a tar i noastre ne stau t.i 
lut . Este vorba de a lichida de- 
f nlt'v capitalismului de a sfărâma 
comn ect vechea sec eta e bazată pe 
exploatarea și a'uprlrea omului de 
către om si a z'di din temelii o so- 
c etate nouă, fără exploatare, socle- 
ta'ea soc a ictâ.

C. C. al I’MR î'i exprimă con
vingerea că UTM va rămâne credin
cioasă tradiții or ero'ce ale UTC va 
urma Iară șovăire lupți Part'du vi 
nostru spre soc'alisni va mobiliza 
manșele tineretului ala’uri de pono
rul muncitor, le va insufla neifri- 
carea, vitej'a și ura nelmpăca S îm
potriva dușmanilor RPR.

Raportul corni1; ei de un ficare a 
enumerat drepturile și cu erlrile ti
neretului muncitor din țara noastră 
in toate domenile de activitate. Prin 
înaintarea sociafvmulu aceste cu
ceriri vor fi lărgite. Cultura va de
veni un 1 un al celor mai largi masse 
de tineret.

Educând tineretul muncitor în spi- 
ritm respectării drepturilor și al în
deplinirii întocmai al îndator'rior, 
vom face să crească forța și capa
citatea creatoare precum și combati
vitatea sa.

Munr» în stalul nost ii d-vine o 
chestiune de glorie și onoare de vi
tejie si eroism, fntr’adevăr niciodată 
nu au avut tinerii din țara noastră 
asemenea posibili'ate de a se mani
festa, de a-și desvolta at'tudinile 
creatoare, de a-și desvălui îaentele 
atâ'a vreme.

In toate fabric le si uzine e din 
întreprinderi, instituții și șantiere, 
trebue să ia naștere șl ‘ă se desvolte 
br'găzi de tineri plini de avânt care 
pornind la întrecere sub conducerea 
organizației de Partid, să meargă 
acolo unde lucrurile se urnesc mai 
greu, și să împ'ngă înainte producția.

La gospodăriile ăgricole de Stat, 
la SMT-uri în lupta pentru punerea 
pe picioare și desvoltarea coopera
tive or membrii UTM au datoria de 
a munci cu înflăcărare pildu toare-

UTM trebue să i e un factor activ 
și neobosit de lămurire și agitație în 
sânul țărănimii muncitoare pentru a 
o convinge asupra avantajelor marii 
eosnndăr i colective.

UTM trebue să devină cu adev.irat 
rezerva de cadre a Partidu ui.

UTM trebue să ducă o muncă in
tensă de pregătire de noui și noui 
cadre din câmpul muuc'i. d:n școli 
și un versităti depe șantiere și din 
armată.

UTM are sarcina de a atrage în 
luptă pentru social Mn suie ș s le 
de m'i de tinere fete educându-le 
în splritu. marxism-lenln'smului.

MOSCOVA 22 (Rador), — TASS 
transmite:

Corni iul de Miniștri al Uniunii 
Sovie ir a numit delegația so.fe
tică. la a doua parte a ce ei de a 
treia se nune a Adunării Gen iale a 
ONU ce s4 va deschide la N v. 
York la 5 A;-ri ie

De egația si compune din: Oro- 
n î o min s ru ad u c. al Aface ilo. 
Externe al U.R Ș.Ș e al del gi-

O sarcină de deosebită încredere 
dată UTM-ului constă In a crea or- 
gan zații de ploncri și educa tânăra 
generație încă din anii copilăriei

Pentru a putea face lată cu cmste 
acestor sarcini, este necesară o se- 
r oasă inteirificire a activității de 
ridicare a nivelului polit'c ideologic 
a aci v ului LITM.

n activitatea teoretica stud’ul in Jl- 
vldi a-, școlile l TM au a ut prLg e e 
Totuși unii activ ști a' UTM nu ci
tesc și nu îți însușesc in mod sa
tisfăcător deolog a irarx • t- enitfstă.

U.T.M-iș, ii au de îmbuna atil ac
tivi alea lor pe frontul învățăturii și 
al cuceririi științei.

In armată U.T.M. ii r:-vi i ■ a-cini 
de o deo ehi a cinste. A oesvolta la 
ostași discip ina și puterea Je vo
ința curajul și bărbăția, ura n împă
cată față de dușmanii ain lăunlru și 
din afara R.P R. — ata,amen ul nes- 
druncinat p.litru Partid și pentru 
ideile comunismului pentru fron ui 
demo rației și so ia ismu ui în fren'.o 
cu (ara socialismului victorios dra- 
gos'ea fără margini față de pap arul 
munci or și de scumpa noas‘ră patrie 
— iată sarcina U.T.M.Js ului in Ar
mată

Tovarăși și tovarășe, mă voi cp i 
asupra unei prob eme de o impor
tanța capitală și anume educația 
patriotică a tineretului în RPR.

Sentimentul patriotic este adânc 
înrădăcinat în popor. Dar burghe
zia și moșierimea și-au bătut joc 
de acest sentiment și au înșelat po
porul.

Az' exploatatori', rămășițele reac
ționare legionare au devenit agenți 
ai imperialismului anglo - american. 
Partidul nostru a demascat și de
masca fără cruțare fațămi ia capitu- 
rișt lor, mo'ierimi' si chiabur mii.

Adevăratul patriotism este patrio
tismul poporului muncitor i_a>e și-a 
găsit expresia sa cea mai înaltă în 
lupta eroică, plină de vitejie și băr
băție, de spiit de jertfă și abne
gație a comuniș'i'or ,a muncitori
lor conștienți. a pa r oților care s’au 
ridicat la lupta pentru eliberarea 
patrie: de sub jugul cotropitorilor 
imperialiș'i.

Admirabile pilde de eroism au dat 
ostașii români când au întors ar
mele împotriva adevăratului duș - 
man imperialismul german fascis1 sl 
au pornit la luptă cot la cot > u 
ostașii sovietici. L' a antiimperia - 
lista care clocotea în pieptul lor a 
dat naștere unor arie mărețe.

Insuf'ețiti cu c ed’nți și cu cea 
mai înflăcărată, dragos'e de p«trie, 
cu cea mai fic-bin e rvie’aPÎe i co- 
hdari - e cu ț_.a o' ■■ alu Un - 
unea Sovietică. desm urarea u'tci- 
oară a evenimentului ’a dovedit» 

ției; Malik, ministrul adjunct al afa- 
cerilor tx crne al URSS ri reprezen
tantul Uniunii Soviulice in Con i- 

I I de seru> a'e, / a ubr, ambasa
dorul URSS in Marea Bri anie, l'a- 
niudcin ambasadorul in Statele U- 
ni e ale Ame icii și Tarabkin, ad- 
junc ul reprezen.antului Uniunii So
ție i ■ in Consi iul dc Se uritale.

La 22 Mar.i șc ul del gați i so
vietice Gromiko, a părăsit Mos
cova f/ecând la Nete Vork 

r no- 
a oam nilor 
a | e te d'iuft. 
riscul vieții

ziția comunișli'or și 
muncii care de-a ungul 
decenii au lup at cu 
țientru prieenii cu Uniunea Sovie
tică

PO|>orul nodru ar. acuin o dra
goste mândră fierbinți ți un de- 
xoament nețărmurit pentru patria' 
noastră 'cumpâ Reț u rnea l*i''a,a-  
râ Română. i

In ra'riot cmul oamenilor muncii, 
in adevăratul țxa'rio i,m se îmi fe
tește d'a'-osea de p ra de popor, in- 
tcrnaționa ismul prole ar.

Adi-varztul patriotism este străin 
de orice naționa ism și șovinism El 
este pătruns de dragoste ți respect 
față de intere ele naționale ale tu
turor popnan 'or f 'ța de libera'atea 
și indepen <ența lor. N ci o umbră de 
jo.-nică influență burgheză nu tre- 
buc să mânjeiscă acest sen imente 
nobil și curat al dragostei de 
patrie.

Acest profund și curat sentiment 
patrio'ic trebue «ă fie cu'tivat în 
inas'e'e largi ale incre u|u: de căDe 
U.T M.

Imp’e iți In ac iv tatea voadră e- 
ducadvă în rândurile tineret i'ui de - 
vol'area sen imen'u’ui patriotic și a 
atașamentul pentru tara socialis
mului cu desvo'tarea urii împo'rjva 
impcrialismu'ui dușman al popoare
lor și al tinere'ului. dușman al păcii 
șl socialismului.

Faceți din fiecare tânăr un în
flăcărat • atr ot un ’uptător activ sub 
steagul internaționalismului pro'etar 
pentru pace s’ socia'ism împo'riva 
dușmanului i nperialist.

Isvorul foriei si tăriei U.T M.- 
ului este și va (i asigurarea condu
cerii de că're Partid.

U T M. este v'ăs'arul iubit 1 Par- 
tidu' no tru. Organiza ii'e de Par
tid și fiecare membru de Pariid tre
bue să-l crească în spiri ul ideilor 
invincibi'e a’e lui Marx. Engels, 
Lenin și Stalin. cu dragoste de pă
rinte cu o înțelegere .e frate mal 
mare.

Eri delegații Comsomolului 1,-nî- 
rișl «'ni n sț vrii țn n><m*le
Corni e u u Cenlrjl al Coms ,m n’ulul 
im drapel roșu. Este o înal'ă cinste 
care vă oli'igă să vă încorda i forțele 
pentru a fi demni dc acest semn de 
încredere și prețuire, demni de a 
purta acel drapel roșu.

Tovarăși și tovarășe, porniți la 
lup'ă și muncă în rândurile strânse 
sub conducerei iubi 11'ui și pu emi
cului nostru Partid.

Va cimna- ■ m forie'e din fahricile 
r i..■'- ■ i " . c<r. ' ‘
pe fron u' iuvăță'Urii. Știm ă silii e i 
canabil' de fapte mari.
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