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îngrădind tot mai mult exploatare* ♦ pag. 4 lei
chiaburilor la sate

Să luptăm pentru îndeplinirea Planului
de piimovoră_____
de A URC MC PEICA

deputat de Hunedoara

inse montărilor
________ I

liideallnlrca Planului de Stat, pen
tru realizarea șl depășirea căruia 
■nune lorlinea d'n mine, lubrici șl u- 
zlne muncește cu atâta râvnă, depinde 
in bună măsură șl de le'ul cum ci va 
li liidepl iilt In auricul'ura.

Pentru prima dată in agrlculluru

Dacă clilahur'lur din Halești Ic-a 
reușit pentru moment să abată pe 
uuiț d'ntre țăranii muncitor1 depe 
drumul in ereselur Ier, In altă parte 
Insă Ic a reușit pentriică (ărăiilinea 
muncitoare, pe măsură ce se lămu
rește, se organ'ze-tră in asociații ce-

nuastră -e lucrează după plan, lucru rând tot mal mul'e tractoare.
ce n'a l< st oos'bll sub reg murile bur- 
ghezo-moșleres I

Real'zând Planul de S'at in agri
cultură. (ără*ilnie> muncHoare contrl- 
bue la crearea cond'ti'lor necesare 
transformării soc'alkte a agricul
turii noas're, Ingrăd ud totodată șl 
pu'erea economică a chlaburlmil «I 
Influența rcestela la sate

Campania de l"sămân(ărl in pra
gul căreia ne găs'm, este primul pas 
hotărâtor pe care țărănimea munc1- 
toare II face pen'ru îndeplinirea 
Planului de Stat 'n cadrul acestei 
campanii dc Insămânțărl. Partidul șl 
guvernul au luat o -er'e întreagă dc 
măsuri pen'ru a cnl :n a'u orul ță- 
răn'm'l mime'toore cu 'ractoare șl 
maslnl-une',e, spre a-i ajuta să-și lu
creze pământul in cnnd (luni mal 
bune ca in trecut, spre a-i ajuta să 
iasă din gh'arelo exploatării chlabu- 
reștl.

Condițb'nl'e țn care țărănimea mun
citoare folosește traetoare'e SMT- 
ulul In campania de i”săniân(ăr' din 
acest an suni d'ntre cele mal avan
tajoase:

costul lucrărilor este cu 10-20 
Ia sută mai redus iar plata se 
va face în i-atură în termen de 
30 z’-e dună strângerea recol
tei la tăran'i organizați in aso
ciat 1 si cooperative de pro- 
duct'e.

Pen'ru a determina țără”imea mun
citoare să se folosească de avanta- 
giile crea'e de par l''ul n stru, in rân- 
durle ei trebue dusă o muncă te- 
mcșt'Ză de lămurire de că're or
ganizatele de Partid șl Sindicate'e dc 
sa'arlatl agricoli pentruca țărăni
mea săracă sl m'llocașă să între
buințeze d'n plin noul e mijloace de 
lucru care duc la o recoltă mai 
îmbelșugată.

Ceeace II îndârjește mal mult pe 
chiaburi ș' provoa ă impotrlv'rea 
lor neputincioasă lăcându-1 ță ducă u 
camptn'e mal Intensă de minciuni 
In rândurile tărăn inil muncitoare, 
sunt:

gllltnru. tot mai mare ce I se 
d ■ tărăn'mli sărace șl mijlo
cașe din partea Partidului șl 
a Guvernului măsurile de în
grădire tot inai strânsă a po- 
S'hll'tăților de exploatare a 
chiaburilor cât si drumu. nou 

pe care a pornit (ărăn mea 
muncitoare de a trece la o 
nouă organizare a agricul'iirli.

In lum'na a es or cau e trebu'e să 
vedem acțiunea cit aburulu* Oscar 
Berger din Tustea mare șl tare la 
primărie ca șl la cooperativă. Chia
burul Oscar Bcrg r a stab'l't cotele 
de porumb apăsând pe cel săraci, 
el a Împărțit mărlurlle la coopera
tivă de unde șl-a hiat o pereche de 
hamuri drept «partea Icului”. (ar 
când vre'un țăran sărac ca Curelar 
Laurenț'u a avut cura'ul să-l ceară 
dreptate. 1n împărțirea mărfurilor, 
chiaburul l-a Inlurat încercând să-l 
șl bată, iar după mărfuri l-a tr’mls 
la Slnd’catul salar'ațl’or agricoli.

Țărânhnea muncitoare trebue să 
înțeleagă că numai tolosind mașinile 
și uneltele, pe care i ie pune la în
demână Statul numai treând la ma
rea gospodare socialistă, va putea 
scăpa de exploatarea și teroarea 
chiaburilor de teapa 'ui Oscar Be- 
ger.

Pentru campania de insămânțărl 
din pr'măvara ac -slut an, țăran n-ea 
săracă ș1 ml"ocacă trebue să ve
gheze ca ».l chiaburi' să-șl îndeoll- 
nească la timp șl în bune conrTțiun' 
planul de Insămânțărl fără a-i lăsa 
șă întrebuințeze trac'oarele SMT ul I, 
asa cum au încercat cel din comuna

care lucrează după metoda preluării lucru’ui 
pe schimburi depășesc zilnic normele

Dela 78°/0 sub normă, după 9 zile echipa minerului 
Her Miron dt pățește acum rorma cu 33 la sută
Au început s4 se vadă roadele 

metodei do preluare ti lucrului 
pe schimburil La mina Anutoata, 
cele 8 grupe care au pornit la 
muncă după această metoda, 
nu sunt dintre cele fruntașe. U- 
nele dintre ido au fost cele care 
rămâneau in urină.

Cu toate dcâ o parte pin a- 
ceste grupe erau codașe, ele cu
prindeau, mineri care nu so 
simțeau bine, nu erau mulțu
miți In situația de codași. J'li 
au fost, a'eia care — ajutați de 
organizația de Partid și sindi
cat — au lămurit minerii din 
grurele respective i«ntru intro

ducerea metodei dc preluarea lu
crului pe schimburi. Erau con
vinși că prin ar«s( sislenț vor 
pu'ca lichi .'a rămânerea în ur
mă.

Și Jntr'ad'văr, această metodă 
ost- una dint-e colo mai eficace 
in lichidarea rămânerii In urma 

lată sil'iuția unor «lupe dela 
mina Aninoasa, care dela 7 Mar
tie au trecut la jvrolitarea lucru 
lui pe schimburi, in caro se 
poate vedea cum echipele co
dane lic' idea ă cu rămânerea in 
urmă și trec în rândurile celor 
fruntașe în jiroducție.

z
o

<3
Echipa ZILELE

7 6 9 in 11 12 13 14 ’3 16

Colda loan 
Toma loan 
Macavri Al.

4-60 4-76 4-56 4-63 4-61 4-33 -ț-30 -R33 4-53 -ț-56
—33 —13 —23 — 2 — 2 — 5-------------11 — 3 —
— 57 —37 — 7 —12 4- 4 4- 5 4- 11 4-17 4-21 4-22

Colda Nicolae^ 
267 < ozma loan

Her Miron
Roman Gh.

219 Cotlineș gnot

Lupșa Petru

43 —13 23 — O — 1 4-57 4- 34 4-40 4-40 4-37
4- 6 4-'O —10 — 9 —15 4-22 — 4- 7 4- 4 4-3
—7« —56 —16 —10 — 4 4-24 4- 36 4-37 4-58 4-3'

—26 —22 - 8 4- 2 4-15 4-33 4- 18 4-28 4-22 4-21
4-9 — 24-34-5 — 24-7-------j-6—2-|-2
—32 —31 —<9 — '0 —‘0 -29 — 20 —24 —19 — 15
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OAMENII MUNCII 
intelectuale din Deva 
și împrejurimi și-au 
manifestatcu entuziasm 
adeziunea laCongresut 
Inteli ctuaiilor din PPR 
pentru pace și cultură

In ziua di 23 III oamenii micrfi 
inklectua e d'n I«va și lmpr )■-» 
rimi. au in renii Inlt’un mare 
tug ii - ala e tuj i'rcicciurii. un4t 
și-au manii*. at iu entuziasm u*- 
Ziunca la Congresul in cketua îtor 
din țara noastră pentru pace și cid- 
turâ -ț

lk- ilti/ănd - lința tov Dr. Ro- 
povici a dat imanul I. v. V R»- 
ian piim. rocuror la Tibunaul I k>- 
va car< a ta ut o a npiă și <o 
nu n a a expunere In cure a dirn» 
cal urel i ik mârșive ale mprtîa- 
lismu ui hr.po riva picii i nlînrfi, 
subinitn-J datoria oamnilur culta- 
rit de a i ridica <u fermi a:. gW- 
sul rmpoțnva ațâț dor lor la rtz 
boi pentru pace ți cu’ ară.

La sfâr'i ul nur ingu.ui s’a \ ilari 
o moțitin. care a fost trimisă «►> - 
mi ețuli'i de inițiativă al Congr»- 
'u ui In cec u li or din RPR : e»* 
'rj pare si cil uiS. prin care in'.l®» 
tualii din D va iți ixpimă ho fiifr. 
ica de a e .lătura lupii pe ci* 
for de păcii o duc u 'ermitate p ■- 
tru z. idimici.o a ; linurilor miriagt 
ațe imperialismu’ui ■mg'o-a mc ricin.

C RUTANCHE, cor <ț>

Chlaburmea exp'oatatoare caută 
să otrăvească m’ntea țărău tuil mun
citoare <*e a nu folosi tractoarele
sub ruot'v că ele nu pot fi intrebu-
ința'e decâ' p° terenuri de
șes, că pătrund 
in pământ ș1

prea adânc
ar scoate

pietre la suprafață. O astfel de 
campan e r-înc'noasă au dus cli’aburil
d'n satul Bă'eștl, plara Pui. unde 
pământul este asolat șl folosirea
trac oarelor s'ar fl putut face in
foarte bune condd'unl, aiungându-se 
la o recoltă cu mult mai mare de-

Turdaș, în frunte cu creolul V. 
Munteanu propr e'ar a 60 jugîre de 
rămân' care au încercat să insele 
conducerea SMT-ulul. sub motiv că 
e‘ având pământ mal mult nu mal 
e’te nevo’e de organ’zarea unei a- 
soc'ațl1.

Ță ănîmea muncito-re luptând sub 
conducerea organ:zat'‘lor de Par
tid pen'ru îndepl'n'rea P'anulu’ de 
insămânțărl. pentru o recoltă mai 
mare. conirp-ue 'a construirea soc’a- 
I'smului în țara noastră, la r'd'ca- 
rea nlvelulu' de frai al oamenilor

TO E GKA U 
selecționat de 
primăvară 
sosit d’n URSS

.că1 în trecut. muncii dela orașe și sate.

In ziua de /S Martie a soții în 
portul Constanta vaporul sovie
tic Tatganos încărcat cu 4600 
tone de grâu selecționai de pri
măvară.

Crrâul a fost des ărcat de către 
muncitorii sindicatului port- 
transport și repartizat pentru in- 
sământări.

(

Ne scrie meca icul Albu ’osff 
dela depoul C. F. R. Simerla 

Cum a REALIZAT echipa de conducere 
a locomotivei 230.106 ECONOMII de combust bil 

și uleiuri, în lunile lonurrip si Februarie, 
in valoare de peste 90.000 lei

decursul lunilor Ianuarie și 'Februar e, echipa de con
ducere a locomotivei 230.106 formată din mecanicii Albu losif 
și Cărugăr Tcofil cu foc hi șt ii Jurj Andrei și Anqhelina loan. 
au realizat economii de eombustihil și uleiuri în valoare de

REZOLUȚIA
Congresului de uniFcare a tineretului muncitor 

din 19-21 Martie 1949
Congresul aprobi în întregime ra

portul Comisiei Cen rale de Unifi
care a Tineretului Muncitor țare- 
zentat de tov. Gh. Flo.escu, pre
cum și întreaga ac ivilate depusă în 
vederea înfăp uirii organizației unic 
revoluționare a tinere.ului muncitor 
din R.P R — Uniunea Tineretului 
Muncitor.

Rezo u.ia P ei. rei din Dec inbric 
10-L8 a C C. al P M.R. cu p ivir la 
ac ivi alea Panidu’ui în rândurile i- 
nere u ui care a ra at >arcira re rii 
organizației unice marxist-'.er.inis'e a 
tinere u ui din R.P R- a fost primită 
cu cn uz'a-sm si însuși ă in întregime 
Ce t e cg i .izații e de lineret.

In cadrul acțiunii de uni.icare, cu 
p iejul conferințelor în întreprind ri 
școj și sa e. a e . on e ințel r d. sec
toare. păși și județene, ținute în 
vede ea Congresului ncstiu. mass le 
ținere uui mim Lor ti s udios iau 
manifes'at e’anul lor revotuțio-a-.

Sute de mii de tineri s’au avântat în 
întrecere sociatis ă în vederea înde
plinirii și depâ;i.ii P anuluj de 
Stat, pentru pregă i.ea campaniei a- 
gricole de primăvară și pentru do
bândirea de succese în învățătură. Au 
fost cbținu.e o serie întreagă de 
rea izuri pe tărâmul îmbuna ățirii e- 
ducațici comuniste și a întăririi vi- 
kt enței in lupta împotriva dușmanu
lui de clasă.

In (oa.e a.'esle acți. ni massele ti
nere.ului mm i or și studios si-au 
demons rat dragostea lor nemirginită 
î..ț de Partidul clase uncitoare. 
Par idul Murni ori-sc R mân faț t de 
R1 '.rhlica Po. u ara Româna, fața de 

"L'' l.t ța-ț a soc'alis- 
trt'lui v'ctoro'. Uniunea Sovietică.

Sub conducerea P M. R.. poporul 
ntunio' a’, țar i n st re a obținut 
în lup a fntpo.ri'. a du manului ?e cla
să o se;ie de victorii istorice, care 
au avut drept rezultat adinei trans

formări în toate domeniile vieții 
noastre de S at. Preluarea puterii 
poiice de ca re proletariat aliat cu 
țărănimea munci oare tăs urnarea mo 
narhiei, naționalizarea principalelor 
mijloace de producție industrială ;i 
elaborarea P.anului de Stat cu d I 
posibi italea treierii nemijlocite la 
măreața operă de construire a socia
lismului în țara noastră.

Uni.a.ea o ganizatorică deplină a 
tine e ului munci or și sțudios dela 
orașe și sa e reprezintă o conlri- 
bu i. de 'Cima la făurir a unității 
roi ic mo ale a poprrr.lui munci or.

Unitatea întreirulu: t ' ret nci- 
tor in r’o organizație puternică, e- 
voulioniru condusă de PMR ne 
va duce la a.'i i/J'ea i robi iz.a e 
ce o- mai largi masse le ti-t. țnlui 
sub drape u1 de lup ă al P M R.. pen
tru con; ruirca socialismului

17. ITI-?l 

peste Qo.ooCt lei.
lată ce ne scrie 

a reușit ca împreună cu 
zeze aceste însemnate economii :

Cu lo.omoiva ncasțră — 220 106 
remorcân trenuri de <ă'a ori și de 
mar ă pe dis anta Simeria Teiuș In 
luna Ianuarie și Februarie, am e-

Câlan. se găsesc angajați în ini eeiri social ste de t.p superior: 
dela om la om. In cedrul acestor înlreecri. maj vitalea turnăto- lor 
depășesc zilnic normele, iar o parle dini e ei. iae și-au organizat 
munca mai bine, au învățat să prețuiască limrul programulu de 
lucru, au realizat depășiri de normă de p<se '00 la sulă

Și ro d le acestor înt eceri, nu au întârziat să se a at . In z’u« 
de 21 Viarf e, muncitorii dela Călan au tu na1 459 lo ic lonlă, în
deplinind planul de producte pe luni Martie cu 9 zile îna nle de 
termin.

După această dală, furnăforii d-la ..Victoria” Câ'an, pornit 
la muncă cu un avânt și mai mare, nentru a obț ne in vid >r succ-se 
și mai frumoase în muncă. DEJ.MFI t ID'IF cor sp. voi.

tovarășul AC6u losil despre felul cum 
cei'alți muncitori ai echipei să reali-

conomisit 21 Ia sută din intri iga 
cantitate de combustibil p ogrimat 
pentru distan a parcursă și greul* 

(Continuare în pagina IV)



ZOM HUI

A PAGINA TINERETULUI a
Congresul de unificare pune noui sarcini 

în fața tineretului muncitor
l.uț:  .1 du i Ic (iiicieltil nostrn 

nuiiiJ u |x.n ru dob iiidirca de lin t 
sale i i > 1, 'a de» aș.ua. u caoiul 
lupei du A di iu eg ] opaiul iiiun- 
d.ur n u» de iA re Parliuul Alun 
ui o c R ni.iti pui.ru îndeplini, ca 
induc de ,<r.ira a l'li.iului de 
Stau |> uliu îngrădi,ea și lchida- 
re-‘ exp.oa arii de a orașe ți sate, 
penlru construiiea s nia.ismului in 
faro nea .ia.

lupa |cniu unitate a inoretilui 
munci o s a d si iș rai in condițiile 
dcxvo .Arii diagos.ei poporului nos
tru față de Maiea Uniune Sovie- 
tf ■ • conducă oarea I • Ici |«lat.u
pace — iar pe de altă parte, in 
Condiție lejcrji urii ți onibativi- 
lMj-i j o, oare or fața de nipeiiali.-inui 
JțâțA oi la ruzboi. dușman al pro- 
grc.uui ți de riocr.ițiej.

Toate a es.e condițiuni și au pus 
IK'ce i i asupra ac ivilații o ganiza- 
pei uni e, icio u ion.i e a iu ,e ului 
munci or in nsul ca -au imprimat 
OA anume linie de activi ate in v •de- 
rda rezolvării sarcinilor sale „de o 
OHlreție f.irâ precedent”, cum le-a 
taracterlzat Iov. Tuliari George cu, 
SBcrc a, al C.C al P.M R., in cuvân 
tarea sa rostita la Congresul de u- 
nilifare.

In ce constau aceste sarcini, iu 
co constA măreția lor?

,f) îndatorire de cinste a linere- 
ruiui muncitor din (ara noastra este 
de a munci pentru dezvoltarea eco
nomi i noastre” — a .iritat tov. 
Tieoliari Georgescu in cuvântarea sa.

Tn ‘mine, în fabrici, și ateliere, 
tăierii trebuc să-ți înzecească for
țele Ei tTcbue urmând ex nr 
p'u unOr i ri mineri ,a Stcicescu 
Ion dela Lenea sau Mităsircanu Ion 
dfla Lupeni să fie in rândurjle 
fruntașl or în producție. Sub condu
cerea organizații or de Partid, ti
ne ii t eb.’C să se pună în f untea 
lupei pen.rn o produc ic mai mare, 
pen ru ' ononiii de ma e iale i ■■ x- 
p’o iv, ei , rebuc să meargă acolo 
unde lucrul merge mai greu, să im- 
p’nril înain e producția”.

La fel și la sate, tinerilor săteni 
piuncitori li se cere a fi 
factori activi în desvo,tarea 
fermelor de Stat și S.M.T.- 
ur’Ior. Si în rezolvarea acestor 
sarcini U.T.M -piui îi revine m ma
rele rol nu numai de ri
dicare de cadre necesare -gric’Ituril 
lioasre ci ș: de a duce o muncă de 
□gi'ație în sânul masse or de țărani 
munc;'ori arSUndu-lc avantagi le 
muncii în comun, pe baze științifice 
a pămâti u ui în cad ul mar i gospo
dării co’ec ive.

. Dar p ntru ca tineretul să poată 
dace cu succes față sarcinilor lui, 
•U.T.M. are datoria de a-1 educa în 
;spîri ul nou fa'ă de muncă. fa‘ă de 
‘bunul comun al în rugului topor. 
.In cinstea Congresului de unificare 
sau fost organiza'e nenumărate în- 
jtre eri în producție și ’nsemnate ac- 
ijiunl de mun ă vo un ară. Aba a'elo 
jde tineret s’au provocat 'a întrecere 
’între e'e. Mii de -tineri dela Hune

S PORTT
In cins'ea Congresului de unificare, 

Org. Județeană O.S.P. Hunedoara- 
I>wa a organizat competiții spor
tive la care tineri șj vârstnici au 
luat parte cu entuziasm.

POPICE
In cadrul concursului de popice 

i’an desf’șurat urmă.oarele jocuri cu 
rezultate e:

1. Minerul-Săcărâmb 132 lemne.
2. Mureșul-Deva 117 lemne.
3. CFR-Simeria 116 lemne.
4. ISS-Hunedoara 113 lemne.
5. CFR-Deva 10S lemne.
6. Mureșul- II Deva 98 lemne.
7. Mureșul III Deva 86 lemne
8. CFR I Dț.va 84 lemne.
9. Șoimii_Orăștie și Metalosport 

Călan 80 lemne.
Bchipa Minerul-Săcărâmb s’a fă

cut remarcată prin jocul frumos și 
d sclplma cu adevărat sportivă ca

doara. Cuglr, Atelieiele de grup 
lupeni ș. a au muncit pe baz i > e. 
in.rcccii sori ilis (1. leair.ând ins iu 
n.i.e depi i,i de no mă 1 eu noniii 
de mater a e.

Ac st s| i it al inlreec ilor ’rcbue 
cui i.at cu îngiijir țț on.ecvență în 
ronduri I tineri or. Nici unul să nu 
rămână in afara întreceri or.

Mai mult de, ât alât. Tinerilor, 
pentru a obline succese ri mai fru 
moașe decât cele de piua ucum, li se 
cere un cât inai inalt grad de cili 
ficarv. Din rândurile lor vor trebui 
«A se ridice adevărate cadre de spe
cialiști atât pentru jndu trie >Â și 
prontru agricultură Traducerea în a; I 
a axistor sarcini es e in a li.lns le
gată de inlensili arca învățăturii ma
rilor dasiăi ai prulelaiia upii Până 
acum în Vaca Jiului au luat ființa 
un înseninat număr de școli serale 
ale tineretului, cercuri de studii și 
ci i , chiar până in cătunele cele mai 
îndepărtate

Muncii de ridicare po-ltică ideo
logica trebuc să i se acorde o și 
mai mare atenție. Ea va trebui tm- 
liunl ă i ă calitativ i ințensi icată a- 
tât in rândurile activului organiza
ției cât și in rândurile întregului 
tineret.

Printre sarcini'e pe care l’ar idul 
le-a trasat U.T M.-ului și căreia în 
expunerea sa de'a Congr s tov. T o- 
liari Georgescu i-a acordat o imp r- 
tanța deosebi ă este aceea a edu
cării pitrio ioe. a tineretului.

Când tinerii mineri sub îndru
marea Partidului, au reușit -ă depă
șească cu inult normele să reducă 
consumul de material lemnos i ex
ploziv. ei au făcut un act de înalt 
patriotism fiindcă au contribuit In 
întărirea economică a Republicii 
noastre Populare, dovedino asțf'l 
dragostea față de pa da care Ic-a a- 
sigurat cele mai largi drep uri Dar 
adevăratul patriotism nu c numai 
atât. U.T.M. trebue să învețe ti
nerii că .,în adevăratul pa riotism se 
împletește dragostea de țara ;i de 
popor cu internaționalismul p-, letar, 
la baza căruia stă atașamentul nes- 
druncimt față de marea Țara a so
cialismului Uniunea Sovie ic.ă”.

La rândul ei uceastă activitate de 
educare patrio ică pe care U.T.M. 
trebue s’o desfășoare in rândurile 
tineretului trebue hnple'ită cu des- 
voltarca urii impo riva imperialismu
lui ațâțător la război.

Sarcinile U.T M. sunt într adevăr 
mărețe Dar ele pot fi duse li în
dop inire numai cu o condiție: a- 
cea a asigurării conduce-ii sale de 
călre Partid. Și în această privință 
organizaților de Partid, fiecărui 
membru de Par id. Ic revine sarcina 
de a fi îndrumă ori ai tineretului, 
Organizații'e de Par id trebue să că
lăuzească tine e ul ție drumul nvă- 
țălurii lui Marx. Engels, Lenii și 
Stalin. pe drumul care ga-aneiză 
vic'orii e și fac’ din U.T M. o ade
vărată forță, un factor activ în 1 pta 
tuturor oamenilor muncii pentru c< ns 
struirea socia ismu'ui în țara noas ră 

lități de care în schimb nu au uat 
dovadă membrii echipe CFR-Deva, 
din cauza neîndes'u’ă oare a muncii 
de educare spor ivă depusă de gru
parea respectivă.

fn cadrul ,,CUPEI RPR” ma'chii. 
disputat pe arena Mureșul din De
va între echipele Soimii-Or.ăștie i 
ISS-Hunedoara a fost câștigat de 
prima.

Cu prilejul Săptămânii Mondi
ale a tinerelului democrat 

„CARTEA RUSA“ 
va lansa:

1. - Tineretul sovietic
construește

2. - Tânărul colhoznic

Ceva despre un nou mod de predare, 
elevi și uneleaspecteale nimicii politice în Lic.Mixt-i Jetroșeni

Clopoțelul sună anunțând termi
narea celur IU minute de recreație. 
I evi e îndreaptă rpre clasele lor.

In clasa X-a profesorul i n'rat 
I ora de storie: Fe dau absențele: 
numai două.

După revederea materialului pre
dat in ora trecuta, urmează expli- 
c nea ecl i1 de ri: , Furnurea lim
bi1 române” .... o lecț e intere
santa ascultă cu atenție.

aurele se Inlanțue și declanșează 
efectele Explicațiile se succ:d una 
după ,ta clare, fără putință de răs
tălmăcire: „ . . . I'mbile In general 
sunt realități care se nasc, cre'-c și 
mor, afli'ndu-ze In permanența trans
formare. Nu se poate 'labili eu exac
titate momentul formarii unei <inibi. 
Ea este rezultanta condților so- 
c ale istorice ș geografice cât șl 
a Influentei popoarelor învecinate 
sau conlocuitoare”.

Cu o .oglcă strânsă, profesorul ex
plică formarea limbi, române in func- 
t'e de acești factori.

Studiul istorei In noua Interpre
tare adopta'» prin reforma Învăță
mântului x'a debarasat de lestul cro- 
noogiei inutile. Felvli au posibilita
tea de a interpre'a just fenomenele 
prin înlăturarea absurdelor expl'ca- 
•ii 'deallstc si a speculațiilor metafi
zice. Totul apare real și veros'mil.

Mai sunt zece minute pfnă sună și 
deoarece lecț a s'a terminat se trece 
la următoarea. Ungurii și forma
rea Statului Maghiar”. Cuv ntele 
prud viața ș ficu'atea de a linia 
trecutul. Nii-i vorba de cav .i eri 
„fără fr'ca”. de castelane și truba
duri, ci de recii ce trăesc din jafuri 
ș' cruziip1, lupta d n're asuprit 
și asupritor, de orânduiri putrede 
care se prăbușesc cu sgomot, năs
când altele noui. . . .

ȘcoMa elRmentară d’n Orăst'oara de Sus
- un f car de lamina pentru copii țăranilor muncitori

Școala elementară din Oraștioara 
dc Sus. s'a r d'cat simti'or sub ra
port material. Pr n munca asiduă a 
organ zație, de bază PMR. precum 
Si concursului dat de organ'zat'ile 
de massă și primiră din .oca! tale, 
șenila a fost do'ată cu mobilierul a 
căru’ lipsă a fost mult simț'tă și 
constituia o piedica în bunul tners 
al învățăturii.

Astfel au fost construite — parte 
prin muncă vol.untară - - 30 băncî 
pentru elevi, o catedră și 3 scaune 
d n materialele date de țărănimea 
muncitoare.

Spre deosebire de t'mpurile tre
cute când elevii erau nevoiți ca în

Importonte reoliznri în cadruIsecției Invcțrmânt 
a Consi'iului Sindical loccl - Petroșeni

In cadrul Consfliulu’ Sindical din 
Petroceni s’au obținut înseninate re
alizări prin înființarea de Scoli de 
cadre, de calificare profesiona. i și 
de a.fabetizare.

Funcționează astfel în Valea Jiului 
4 scoli de cadre cu un total de 123 
elevi, iar în Lupeni. Lonea si Pe- 
trF.'a alte 4 școli sunt pe cale dc 
a fi deschise.

Există apoi 8 școli dc calificare 
P’o'esionată cu un total dc 247 e'ev’. 
Ele funcționează — pentru nrneri. 
în Lupeni cu 60 elevi, Aninoasa cu 
54 e'.evi, Petroșeni cu 50 elevi. Pe
trii i cu 20 și Lonea cu 3S elevi. La 
Vulcan, cu 2.3 elevi, funcționează o 
școală de calificare pentru foch'șli 
și spepalâsti ^n mașini cu hburi, 
iar ,a Lupeni și Vulcan, pentru tex- 
tillsti, funcționează deasemenea 2 
școli cu un efectiv total de 35 elevi.

Cursurile sunt predate de tehni
cieni și ingineri din câmpu, muncii 
care pregătesc temeinic elemente 
t nere și capabile. De menționat că 
multi dintre fruntașii în producție 
ca de exemplu tânărul I. Stolcescu

Ulopotelu a sunat d:n nou și lec
ția se incliee.

In il XI- e ora de Constituie 
Se preiucteuza . rliso'cle d>n con ti
uit e prii toare la c cstluncu înv.,ți
nu .itului și promovarea u.ij căi 
mai i dicat mie. cultural ș politic 
al poporului o unc tor. I lev'i invațu 
totodată a cuma că prin ant'leza cu 
corist.tuti'le d'n trecut ce înseamnă 
pentru roporul munci'or transformă
rile socale prin care am trecut Nu 
ma încape îndoiala ca .ibertațilc de 
care se vorbea in regimurile ante
rioare erau demagogie, ca de-abia 
acum liberfa'ea clsci muncitoare a 
devenit o real tale.

• * *
In alte ore. unii elevi ima nu a- 

corda prea multă a'entie materii or 
in studiu. In clasa Xl-b. erau elevi 
«tre clean ziare u dsmtau In 
timp ce profesorul preda lect a

Este o atit'id ne neiustă, atât fată 
de învățătură cât și fată de profe
sori. care cere o grabnica solu- 
t.onare.

fșcoala este un mliloc de educare 
a t neretu,ul pen'ru a-l (ace ap' zar- 
cin'lor ce-l revin. De aceea datoria 
elevilor e di- a învăță, de a lăsa 
la o parte obiceiurile moșten te din 
vechea scoală burgheza, dăună'oare 
lor ș| întregii c<> ectlWatî f ind o 
piedică in calea desvol ar i lor.

• * •
In claz» Vlll-a L. sunt vreo 5 ga

zele de pcre'e care dovedese preo
cupările •muljttlater'afe ale elevilor. 
Dar gazetele nu se pot citi. Fun’ a- 
sezate la locuri nepotrivite I, mlcS 
distanta de tavan. Rolit lor n'a fost 
deci in întreg n e înțeles in scoulă. 
Ele nu tre'me sa fie ornamente Ilus
trând preocupările ziln ce ale tine
reții,u1 studios, articolele trebue să 
f e mereu actuale șl. mai principal, 

sălile de curs să stea pe |os din 
lip a băncî or. astazi școala elemen
tară din Orăștioara e frecventată cu 
dragoste de elevi, frecventa lor la 
cursuri fiind în proporție de 9? la 
sută.

Progrese s’au făcut atât tn cca ce 
pr veste mărirea discipline1 în tim
pul orelor de curs cât ș fn păstra
rea curățeniei si îngrijirea mobolle- 
rului. Școala din Orășt'oara — Ia 
fel ca toate școl'lc din ț.iră a 
devenit acum, prin griia si munca 
Partidulu'. un focar de lumină pen
tru copiii celor ce muncesc pe o- 
goare.

N. ANGHELULA, coresp: voi.

dela Lonea, sunt proveniți din aceste 
școli.

In privința școltor de al'abctizare 
rezultatele sunt tot atât de îmbu
curătoare. Norma prevăzută în ca
drul planului fi'nd de 12 la sută, a 
fost depășită a ungându-se la a fabe- 
tlzarea a 20 la sută d'n neștiutorii de 
carte. Până acum funct'onează a- 
semenea scoli dc alfabetizare, la 
I-upen'. Aninoasa și la Vulcan. Pc- 
trila. Petroșeni și Lonea.

S’au constatat pe '.ungă aceste suc
cese si lipsuri care trebuesc reme
diate. Printre ele se numără lipsa 
materialului d dactic, iar pe dc alta 
parte, delăsarea unor tovarăși res- 
pon<ab:li. ca cel al sindicatului mi
ner Petroșeni, care n'au o evidență 
clară a situat,iei în care se află 
școlile din lipsa de control a muncii.

Dată f'ind marea importantă pe 
care o au școl'T' organizate de 
sindicat, responsabilii însărcinați cu 
bunul mers au sarcina de a-și in
tensifica munca, de a o controla, 
concurând Ia delimitarea real zăr, 
lor obținute până acum.

mereu ctiic; lucru imp ■ ibi| de făcut 
in cazul ma) r lat : aze imr Ce |>e- 
itie ale elev or Astlel ram.’mc neu
til 7.Jt un imporianl n ij'.' v de im- 
I una'uțire cant tatu a *i al vă a 
muncii dc f ecare zi

• ’ •
Căi pr vcș'e 'ni atârn, n'ul public, 

el se bucura de . V nțij e Lvilor în
drumați >i încadrat in 1'fM In ca- 
d ul iceulu mixt Petroșeni fnncț'o 
neaza c. cercur de studi șl ’6 cer 
curi de c t't ziare.

In cinstea ( ongresului de unii care, 
tineri ce' ma conșt entl d'n scoală 
luând exemplul de munca a tova- 
i.ișilor lor mineri, au lua' n tiativa 

îndrumați de organizata lor — 
de a orgaid a întreceri, A<a au fost 
oreanir.ile I4<» întreceri Ind .iduale 
sl 0 intre d 'erte cla^e a1 ând drept 
r becfive silin'-i 'a învățătură I chi- 
darea absențelor nemotiva'e Întări
rea dl cipl ne 'n toate oc nlle, pre
cum -I combaterea tend ntelor mie 
1 urtheze existente incă In rânduri.e 
unora.

• » .
In munca lor elevii au obtmut o 

seric de succese. Dar Paralel cn 
munca depu-ă pentru desvollarea >- 
icstora se Impun eforturi pentru li
chidarea scăderilor încă exis'ente. 
Sub îndrumarea UTM t neril din 
școl trebue vă muncească ma mu t 
pen'ru îndeplinirea sarcinilor pe 
care Partidul le pune »cum In fata 
f ecărira Ei trebue s., munceascl 
const ent de marele rol pe care-l 
xor ama mâine s' In scoală să nu 
vad.i dec‘,1 mlțlocul prin care ei vor 
Putea ».'i se silui se Li înălt’mea a- 
ces'u rol deven nd acele cadre de 
specialiști necesare economiei noas
tre.

M A M.

Tânărul muncf or Ma ei I eo-ida 
dela uz'nee me:alurgicc din Cu- 
gir lucrând la m (ia Ap eluri a 
provo.at la întrece e pe muncit irul 
I. Tudon 1 mai vârstnic, din ace- 
nați •• ctie.

Până acum Matei Lern'da p'in 
trio mai bună organizare a mun
cii. și o in vaț'o :d să la placa 
mălinii dc cu ul ce con i in confec
ționarea unei mici freze a d pășit 
norma cu 70 la sută, iar Tudorel 
loan cu .00 la sută.

Din alt punct de ve Icre, c i doi 
tovarăși -i-au s abi it ca bi> c iv an
trenarea in în recuri a <ât iui muiți, 
iar pe de al'a pane sa ajute ce- 
îorlați munci ori din secție n marca 
de cali'icare profesională.

• » »

Tiu ând o muncă bine planificați, 
tinere.ul muncilor din llia. a eușit 
să întâmpine Congresul de uni icare 
cu o seric dc realizări in munci.

Astfel, in co'aborarc cu org. U. 
UFDR si sub îndrumare i or< dc 
Pariiil tinerii din loc.a'itate au p-cs- 
tat uit număr de 4S1 ore de mun
că voluntară. împrăștiind pe o dis
tant i de 2 km. a șoselei ce I agă 
orașul cu stația CFR s'O m. c. 
nis p și 72 m. c. sgură.

In ceea ce privește munca pe ti- 
râm artistic, tinerii au organizat 
în locali a e și comunele învecinate 
5 f -s'.iv.ale artistice evidențiindu se 
corul de 10 de persoane.

Actualul p'an de muncă pe ba'a 
angajamentelor luate de tineri 
preaede o setie de acțiuni de muncă 
voluntara Ia pepiniera Statului din 
localitate, și la pț.mlarca de r mi 
la Ferma de Stat din Gura<ada. pe 
cum și acțiuni dc difuzare a cirților 
fxiii.iee ș, ideologice și organiza
rea de co ec e p n.ru ajutorarea po
porului grec.

a%25c8%2599.ua
pui.ru
n.ru
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Intr'o ad i^are generală

Muncitorii Uzinelor Metalurgice din Cuuir 
an încheiat noul contract colectiv

Vineri H Mar le, după terminarea 
programului de lucru. Iu l'z'liele 
Meta'urglco din Cugir, Iu prezenta 
reprezen'untllor orgiiii'za(ie| P.HR, 
a Iov, t urvău Mcolac, d rectorul 
prlnc pal al uzinelor, a deleguțllur 
sindicatului si a tuturor ■inuiellorllor 
din cele două uzine, a avut loc dez
baterea noulu' contract colectiv.

1 and puric act vă |a discuții, nu
meroși niunc'rorl au făcut propuneri 
asupra preveder lor contraclulul ce 
urma să lle încheiat Propunerile 
bune, au fost incluse Iii noul eoniiiict 
colectiv

Vorbind despre noul contract co- 
Icct'v, numeroși munc’lorl au subli
nia' angajamentele luate de munci
tori fată de Întreprindere cât șl de

Solorintii Mnq^zinului de Stot Volen Jiului" 
renlize^pă economii de timp și bani

Muncitorii Magazinulu' de Stat 
„Valea Jiului" din Petroscni, sunt 
angajat în întreceri, pentru apro- 
-vizionarea muncitorimii în condițiunl 
bune pentru economii de timp și 
bani.

In uit mele 15 z le, timpul de pre
luare și receptionare a mărfurilor a 
fost redus cu 66 la sută. Munci-

Răspunzând chemării mun^'lorilor 
dela Centrul „€OMCAR“-Petroșeni 

Salariații Centrului „COMCAR" din Deva 
au pornit la întreceri pentru buna aprovizio

nare a popu
Acum câteva zile, salariații Cen

trului .„Comcar” din Petroșenf au 
provocat la întrecere salar ajii Cen
trului .Comcar” d n Deva.

Această provocare a fost primită 
■cu entuziasm de salariații Centrului

f

Prin munca de ridicare po'itică

C. D. E. combate sionismul reacționar
Pe linia sarcinilor trasate de Par

tid în Rezo'.ujia cu privire la ches
tiunea najiona'ă- O g. C.D.E. - Pe
troșani și.a intensificat eforturile în 
vederea soluționării a două dintre 
probleme e cele inai imporlane: 1- 
chidarea sionismului arma pe
riculoasă a burgheziei evreești în 
slujba exp oatalorilor im-.erialișli 
și a chestiunii restractif'cării.

Pentru lichidarea sionismului se 
duce o imensă munca prin școli de 
cadre, conferințe și feslivale artis
tice. In curând se vor încheia cursu

»
0 organizație care a

Datorită P.M.R. a luat fința în
cepând cu data de 1 lanuatie Aso
ciația Romilor din Va ea Jiului cu 
sediul la Petro eni. având ca sccp 
încadrarea romi or pe drumul trasat 
de Partid pentru propășirea tuturor 
naț ona i ăți'.or c cnl cui oare.

Odată cu înființarea organizației 
s’a format un comi.el de conducere 
rezo!vându-se o serie de probleme 
de ordin organizatoric. Rezultatele 
n’au întârziat desvă'.uind reale po 
sibili iți de muncă.

Din organizație fac parte acum 
1.480 m.mbri S au format comitete 
de subfi iale în raza județen i. S’au 
trimis 400 m-mbri neștiutori de 
carte la școli de alfabe.izare. iar 
pentru școala de cadre sinoicală au 
fost aleși 10 membri. Deascmeni a 
luat ființă și o grupă artistică a 
organizației

Toate aceste realizări, cu toate 
că încă sunt reduse, fac dovada lar- 
gei posibi i'ăți de ac ivitate pe care 

Întreprindere la|ă de sa'arlaf, ară
tând Importanta îndeplinirii acestor 
aiigajanien e in îndeplinirea l’lanulu’, 
in ridicarea nivelului de viată al ce
lor co munce-c. In numele muncito
rilor d n secțiile șl compartimentele 
de producție ale uzinelor șl-au luat 
ung )a eu ui de a depăși programele 
de produețle

Tov ră ul 1 ercâu Nlcolae, d recto
rul întreprinder i, iu numele admi
nistrat e' șl-a luat angajamentul de 
a indepl'ul cu exact 1 de prevede l'e 
noulu' con'ract colectiv, pentruca 
astfel să dea posibilitatea muncito
rilor sa Indepl'nească șl să depă
șească Planul,

(iii ȚIU AU coresp.

torit acestor magazine au prestat un 
mare număr de ore de muncă vo
luntară pentru sortarea și aranjarea 
mărfurilor în magazine. S’au făcut 
econom'l la hârtie de ambalaj și la 
alte materiale in va.oare de cca 
8000 lei.

I. MANEA, coresp.

iei cu carne
din Deva, care in oadrul acestor în
treceri și-au luat angajamentul de a 
aprov ziona cu carne populația din 
raza lor de activitate, în condifiuni 
cât mai bune.

C. BUDA, coresp.

rile primei școli frecventată de 60 
elevi, urmând a se înființa alta. I

In ceea ce privește chestiunea r.s- 
tratificirii. s’au luat masuri pentru 
reeducare și încadrarea in câmpul 
muncii p oduclive a 6 tineri foșli 
Kibuț-iș'.i dia Tuștca. Aeelaș leu 
se va face cu cei.alti cetâțen. evrei . 
fără meserie, foști mici comete anti. ! 
etc.

To odata e prevăzută ca o sarcina 
de camă strângerea lega.urilor C. | 

DE cu celeial e organizații de mass’i

Asociația Romilor 

începit sâ activeze 
regimul nostru le oferă ațâț romilor 
cât și tuturor naționalităților conlo
cui oare și constiluc un promițător 
început.

I. MUNTEANU. coresp voi.

R, P. R.
Curtea de Apel Deva

CITAȚIE
Nr: 1 anul 1949 luna Martie ziua 19

D-l Varga Franclsc domic'liat in 
comuna Tokay- l'ngar'a. este citat 
la această instanță, camera nr. 77, 
pentru ziua de 11 Aprilie 1949 ora 8, 
în calitate de apelant în procesul de 
auientflcare.

Iii caz de neprezen'are judecata se 
va face in lip ă conform art. 152 din 
Codul de procedură civilă.

Președinte, Indescifrabil
Prim Grefier, Indescifrabil

REZOLUȚIA
Congresului de uniîicare a tineretului 

din 19-21 Martie 1049
muncitor

(Urinare din pag. l-a)
Regimul de demociație pojulara a 

creiat condiții deo cb,t de tavurabne 
pentru desvoltatea tineri tulul. I ib r- 
ta|< a de oigauizaic, aplicaiea [ rin- 
cip.ului sala ii i gal la munca 
egala — de .cliide. ia larga a | o ților 
șiolii» pentru co| iii urniHÎlor mun
cii, dup uri e | oii ice dila ■ sta clc 
18 ani drvp ul de a munci i ta 
numai câteva din icaltz. oile oare 
oglindesc g ija și dragostea deuse- 
I’la de care e bucu . mcreiul în 
cadrul regimului nostru de uniona
li |>opulară. Odăii cu in.iin arca ța
rii noas re spre so ia'ism, e deschid 
in fața tinere ului lersț.ectiv le toi 
mal luminoa e ale unei vi. ți feri 
ci< și nnbeșugae. la făurirea ac s- 
tu. vii or fericit, tinerelul munci.or 
trebuc -a panici] c cu râvnă mo 
boii cu abnegație și înflăciraicț

Penlru ca Uniunea Tineretului 
Munci or ră por A duce la îndeplinire 
marile sarcini cc-i revin ea tr.bue 
să vegheze la uni a ea i iodurilor sale 
și la însușirea dc că re toți membrii 
U.T.M., a princi| iului conducerii de 
către Partid, chezășia succeselor și 
activității sale rodnice.

U.T M-ul este organizația revo
luționară de massă a tinerelului mun 
citor și studios, dela ora'e și sate, 
baza a p? p incipiiie lupei de cla
să a pro car au ui. condusă de P 
M R și că ăuzită de Învăță ura mar- 
xist-leninistă.

Ea constituc rezerva de cadre a 
Par'idului.

Ea cultivă tradiții;: eroico . le lup
tei dmă iu abnegație de PCR. și 
Uniunea Tinerelului Comunist des- 
vollând în rândurile line ciulul ue- 
vo'amcn'.ul nemărginit pentru c uza 
ci a ei munci oare. Ea jc n?-piră din 
exemplul măreț al luptei du-ă de 
gloriosul ComS'. mol Icninis-s a|i îist 
pen ru construirea socialismului și 
comunismului în Uniun a S vietică.

U.T.M. va cul'iva în rândurile ti
nere ului drago ea fierbinte față ’e 
marea țară a socia'ismului victo-ios 
Uniunea Sovie ică, e ibe-a oa-ea țării 
noastre de sub jugul f scist. spri
jini oari a cens ruirii socialismului în 
Repuh ica noas'ră Populară și cheză
șia independenței niț'onale a pa
triei noas re, O ganizația noastră va 
rul iva dragos ea față de marele Par
tid Comunist b) al Uniunii Sovi •- 
tice. condus de gen ul ornen r' mun
citoare și marele prieten ai tinere
tului muncilor din întreaga lume, 
I. V Stalin.

U.T.M va crește și ia educa ti
nerelul in spiritul dragostei înflă
cărate față de pa ria noast ă Re;u- 
b'.ica Populară Română. Ea va lupta 
pentru stârpirea șovinismului și a 
urii de ra a din rândurile țireretului 
Ea va educa tinete ul în spiritul in
ternaționalismului prole.ar. al înfră
țirii cu tinerelul democratic din în
treaga lume in spiri ul solidarității 
lui cu lupta popoarelor pentru li
bertate și independența națională.

.UT.M. va educa tinete ul n spiri
tul vigilenței de clisă și al urii re- 
împăca.e îm o riva ei p oalatoiilor, 
împo riva imperialismului ațâțător la 
noui războaie, împotriva agenților- 
slugarnici al dușmanului de clasă din 
launtrul și din atara țarii.

U.T.M. va prrgă.i cadre pentru 
insiuțiie de Stat ae R.PR. si va 
participa activ la munca sfaturilor 
populare.

U.T.M. va antrma tineretul la lipta 
tot mai dârză p nlru îndep inirea și 
depășirea Panului ce Stat. Ea va 
mobi iza tinere ul în întrecerea socia
listă in produ ție. iniția ă de Par
tid. în campania pentru economii dc 
materii prime și combus ibil i pen
tru ridicarea produc ivității muncii. 
Ea va încuraja d svoltarea șprițului 
inven iv al tinerelului, stimulând in
troducerea dc noui metode pentru 
îmbuna ățirea procedeelor de muncă, 
în scopul ridicării can itative și ca
ii ativ? a producției.

U T M. va cultiva d-agos'ca line- 
rc'.u'ui pentru a-mata Republicii roas 
fre Populare scut de apărare a in

dependenții noastre naționale și ■ 
mumii <ons ru live a [xjjoru ui mun 
ii,or. Mi nibrii U T M din a mala 
vor trebui sa coiuribuc activ la 
muma de cdtkăic po i iiă -i jiHtruiie 
militai., a oMașilor. insuș'n u-și te
meinic știința r,i ar a mi Haia.

I h I ,M. a.c ■ anina sa a igure i 
du ația cununi*, a a timidului la 
va da o di osibi a atenție p ubic
uul ridparji nivelului i teologii -j 
|oii al ma-.selor de ;imii Intui-i- 
ficând s.udiul ni o gic inaixisl-lc- 
nini l ivind o vas a ii-țea in cenu- 
i le pont ce, cur-url serale șl școli 
de cadre

U.T.M. se va strădui ă ridice ni 
u lui prepa irii | ro e i maji- a ti- 
nr- elului încuraja d din loa'e pute- 
Ale efor urile tinerilor p ntrn | ro- 
pă-irea ș iinței și ulrnicci înaintat. 
Elevii și studenții, memb i ai U.

I au inda'or rea dc a lucra cu
râvnă în șioli și universități ridr 
cându-și in încetat nivelul pigilirii 
profesionale și al cui urii | .r gene
rale penlru a deveni specialiș i și 
oameni de șliințâ bine pregătiți de 
care are nevoie poporul muncitor

U T M. se va preocupa de ridica
rea nivelu ui cui ural al raa selor 
largi ale tineretului, dând o aten
ție. deosebi ă campaniei dc 1 chi- 
darc a analfabe i muîui mai ales |a 
sate

U.T.M. va edita <-'c:n‘eii Tine
relului” organul său central care v« 
apari- zilnic și va trebui să fie re
dactat la un înalt nivel ideo'ogic, 
roi ic și tehnic, pentru a putea de
veni un adevărat agi ator propagan
dist și organizator colectiv al ma- 
sse'or de tineri. Editura Tiner t luj 
trebue întărită și organizata în așa 
fel încât să po.t ă lipi i și difuzi ii 
massele largi ale tineretului un bo
gat ma erial de literatura și șțiință

U T M. va combate cu ta.'ie pu
tregaiul ideologiei burgheze, lup - 
(ând p n ru însușirea pnncipii'or mo
ralei pro'e ate de ca re mass le lar
gi a'e tinere ului. împotriva beți i, 
hu'iganiimu’iii a i udinii nelov.VI- 
șești fată de femeie, a ploconi'ii ne
demne față de așa zi a .cultura a 
imneriali-mu ui’’ și a ce'orlal e de
prinderi burgheze care stau de-a- 
curmezișu! drumu'ui r.ostru spre so
cialism.

U.T M. va da no i și noui cadre 
tinere p n'ru a dezvolta cooperația 
sub foa e forme'e ei, a întări gfsp - 
dăriile de s at și sla'iuni c oe mașini 
și tractoare. Ea va duce o intern V 
muncă de lămurire asup-a avan agii- 
lor gospodării co'ectîve. Ea va Iu ta 
cu (oa‘ă hotă irca împotriva exploa
tării chiabureș i și vi cont ibui cu 
avânt la marea opera de construire a 
socialismului la site.

U.TM. va da contiibuția li ri li
cărea culturală a satelor sprijinind 
acivila’ea ctminelor culturale răs
pândind cunoj ințele -.eh.nice pzir.trc 
tinerii munci ori.

U.T At. va da o at-nție deosebită 
atragerii niasseîor celor mai largi 
ale tine e.ului în activi a ea portiva.

U.T M. va fi în f.unlea acțiunii 
pentru desvoltarei largă a spartu
lui de tnasse, asigurând munca de e- 
ducați.- a tinere.ului din toate aso
ciațiile spor ive, con.ribuind la creș
terea unui tineret sănătos și oțvlit 
fizicește capabil sa muncească cu 
râvnă, să învețe cu elan și sa apere 
până la ul ima picătură de sânge 
scumpa noastră pa rie — Repub ica 
Populară Română. O at. nție specială 
va tribul dată creării mișcă ii ■ por- 
tive la sa;e și înzestrării echip lor 
săeș.i cu materialul sportiv necesar.

U.T.M. se va preocupa ce apararca 
drep.urilor tinerelului muncitor. Ea 
va veghea la respectarea drepturilor 
ucenicilor din cămine, a tineiilor sa- 
lariați agrico’i. la asigurarea burse
lor și locurilor in internate și că

mine pentru elevi și -tud nți 1 a 
Va lupta p nlru apărarea drepturilor 

■al\jluu rc . vuil'cariloi 'me
ii ctlui și a trierilor muncitori dm 
întreprinde! i e pari cula.e ;• r ti- 
ncr lor >a arKț, agr coli care lu- 
cieaz.i la cliHilnir

t ' T M. va |>orni u in ăr/iat la 
crcaica nigani/ ții i dc pion ri o- 
|>ii intre 9 II ani) ducând ia in- 
di-pinire a ei i -ari ini d onoare, 
ce i a fost încredința ă e P M R.

Organele dc conducere cal i or- 
piniz.alil i de baza ale UT M t r- 
ti>- a augure de -.us și pâ ia j s, 
re-| ec ari a no-mi-'or organi/au rlce 
a dn-p uri or i îndatoririlor mem
brilor UTM. p văzute in tal ful 
adop a de C -ngres, ducând o nr ca. 
temeinică ți n ru n.'âriri-a o-gani/a- 
lo i j |>nru de-volta'i-a <p . i lin. i, 
a spiri'u'ui de iaiții ivă -i de las 
pundere. O mare alinți sa fi aco - 
da a atragerii în organizație i ri 
diijrii in munci de răspundere a 
(inere'or fete.

In momc nul când -e des'ăș- ară 
Congre ul nostru, pe (lan mondial 
lupta între ce'e două lagăre — la
gărul păcii și al d mo rației in 
frunte cu Uniunea Sovie ici -î |a- 
pîrul imperialist in frunte u im «- 
rialismul american — se ascute tot 
mai mult. Amenințate de criza care 
‘e apropie, cercurile imp rialls'e an- 
glo-americane concentrând In jirul 
lor tot <e e putred i reaefi .nar. a - 
ce’co-aya cura înarmărilor. I.i ta 
bile c baze de ng eriun <i intensi
fică p egătirile in veder a unui nou 
război

Con ribuția pe care o i'l tinerelul 
demo ra ic din lumea în reagă I gă- 
ru u an itmpe-ria ist și democratic in 
lup a p- n ru pace e-te foarte n-em- 
nală Tineretul democrat ai lumii 
întregi <e ureș'e tot mai strâr.s în 
cadru Fețe aici Mondial a Tin re- 
tu'ui Democrat ub lozin a .Tineri 
uniț -vă' Itune pentru a, ărarea ia
cii, penlru indețendența n țio a! a 
popoarelor, pentru un viit >r mii 
bun”.

Congresul censideră că fauri'ea U 
T.Al înseamnă o în ărrre re li a I p-> 
tei tiner tului democ at din lum a 
întreagă încadrat în Federația Mon
dială a Tinere ului Democrat >i a- 
vând în frunte tineretul sovi. tic. 
Congresul tra-eazi ca sar<ină l T 
M. sa sprijine toate acțiuniîe F N. 
T.D-ului, in'ărind as fel contribuția 
tinere ului la lupta pentru pace.

U TM. va par ivipa în mod ac iv 
la desfășurarea Congresului și 'es
tivalul mondial al Tinere ului ' e 
morrat.

Congresul 1riml e sa'u'.nl siu ' a- 
țesc curajo u ui tineret din Franța și 
Italia, care lupă împotriva impe.ia- 
lismului. Congresul își exprimă n 
mod deosebit solidaritatea sa cu 
lup a e oică a tinerelului cin incia.
Spania, Vietnam, Indonezia și e 
aiutaiaza sâ duca o lar
gă acțiune de 
politică și materială 

spr'jinire 
a lup

tei lor pentru libertate și indepen
dența naționa'ă. Congresul salută ti
ne e u' din Ch na care a dus o c n- 
tr.buți.' însemnata li măreț, le vic
torii a'e arma elor po; ula-e ihir.cz .

U.T.M.. condusă dc către P.M.R.. 
că auzi ă dc- învăța.urile lui Marx- 
Engels.Lenin-S.alin. va impli i ci 
cins.e marcțc'e sarcini care-i stau ia 
fața, ccnducând tineretul nostru ctpă 
minunatele exemple ale gîo iosiilui 
Comsomol lvninist-staltnist pe d u- 
mul construirii socialismuluL

UTM cheama pe iot. activiș 
membrii săi întreg tineretul munci
tor din uz ne. tahrici,
m ne. c'azSrmi. instituții,
scoli. universități dela oraSc 
și sate, să contribue sub c nducerea 
Corni e ului Central, nou ales, li n- 
dvpinitea sarcinilor trasa e de Con
gres. facându-și datoria față de Pa - 
tid. față de clasa munci.oare și fați 
de Repub. ca noastră I opularâ.

ihir.cz
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In C'iida tuturor piovocârilor și rep-esaliilor

Manifestajiile împotriva politicii guvernului 
De Gasperi continuă în toată Italia

ROMA 23. (Rador) — Cercu 
rile democratice din Italia subli- 
ni iză ca ț>oli|ia lui Selba, In fața 
mișcării poțxifarc de pro.est împo
triva pactu.ui Atlanticului de Nord 
recurge din ce în ce mai des la 
acte de provocare Împotriva italie
nilor care se ridică contra politicii 
guvernului De Gasperi.

La .0 Mar ie în 1 caii alea La- 
ve'.lo, provin ia Po enza. puliția a 
deschis foc de arme automate asu-

pra paniiipanți'or la o manifestație 
fără nici un avertisment după ce 
i-a atacat mai întâi cu bombe la
crimogene. 11 persoane au fost ră
ni e dintre caie trei In ir.oJ grav.

La l ecce opt ce.ățeni au fost ares
tați p ntrucă au scris pe zidu i lo
zinca ,,pa,v”.

In ciuda
letresi li ur
va pulit cil 
continuă in

e”.

tuturor provocărilor și 
manile-tați le împolri- 

guvernu’ui De Gasperi 
toată Italia. 1(1 piața

U M III U I III |J M ll'Uv'liiUIIVlri

din dep( ul S'meria economii 
și uleiuribustibil

(Urmare din pag l-a)

a-

de
eu

tea trenurilor remorcale, precum și 
u eiuri în val are de peste 90.000 Iei.

lată cum reușim să realizăm 
ceste e onomii.

Locomo.iva noastră, e condusă 
2 echipe simp e. Atunci r ând
și fochistul nuu — tov. Jurj An- 
d.ei sun.em la drum, calalta echipă 
compu ă din nec nicul Calu ă Teo- 
fi și fochis.ul Anghtlina loan sunt 
liberi.

Dela Începutul anului, cu to ii ne
am înțeles să colaborăm strâns pen 
tru buna in.reținere a locomotiva i. 
condiția e en ia a pen ru a , u ea rea
liza economii. După. ce sosim dela 

minu- 
de- 
sau

iaca

drum, revizuim locomotiva 
tios, iar dacă semnalăm ceva 
fecliuni, le remediem imediat 
Lcrem atelierului depoului sa

-.asest lucru. Dacă se in amplă defec
țiuni mici, ca slăbirea unei piuli

■ țe, sau dacă o țeavâ ■ sau robinet 
p.erde abur, căutăm să e remediem 
imediat, chiar dacă sun em la drum.
Avem grijă ca aparatele de ungere 
si fie bine regla e și pase la punct, 
pen.ruca mecani me e să fie unse In 

piar-măsură suficientă, firă si se 
dă uleiiâ.

Locomo iva o remizăm după 
fost curăț tă. și după ce ne-am 
vins că pentru drumul următor e 
bine pusă la punct.

Inainic de a peca cu locomotiva 
l i drum, turnăm can itatea prescrisă 
de desincrustant, care ajută la dis-

te a
con-

210106
de corn

San Mano din Veneții a avut l >c un 
meeiing la caie au participat dele
gații la Congresul național al parti
zanilor care se ține fn acest oraș 
Au luat cuvin ul fruntașul comuni-t 
1 uigi Longo, generalul Azzt, pri 
niaiul Vineției Gianguinto si alții. 
La Ravenna țărancele din satele ln- 
ve.ina'e au organizat o manifestație 
purtând pancarde și lozinci de pace.

• . »
ROMA 23 (Rado ) — Asociiția

Ita'.ia-URSS a dat piblicilații o de
clarație cu privire la pactul A'lan- 
ii in care se -pine prin te alt le 

A-ociiția Ita ia-lJRSS înfierează h 
tari ea guvernu ui de-a include Italia 
în picul A lainicului ant enă-d ast
fel țara noastră in poli ica de aven
tură a iinperia'iț i o-.

Poporul italian nu vr< a să fie 
uncal'a poli i ii războinice a impe- 
ria'ișli’or ci el vrea prie enîa și pa
cea cu toate p «poarele 1 .mii și mai 
a'e cu Uniunea Sovietică.

I

I

la 
nu 
nu

biroul Co- 
pregatiiea

Mișcarea mondială pentru pace 
ia proporții din ce în ce mai mari 
PARIS 23 (Rador). - 
n linului îisăiiinal cu
convocării Congrcnu'ui Mondial pen
tru Pace anunța că la Congres vor 
lua pare două mii deegați, printre 
care 500 din ț ar ea Franței și 1500 
din par.ea altor țări.

Ziarele p iblica mereu noui ad-- 
Z'uni la Congies din partea diferi
telor organizării din ahe țari.

Minierii belgieni 
soarea lor adresata 
pregătire «ă ci au 
ține ca tra e f irțele 
d'al Pentru I*. ce.
dano prcșejin efe Conf derați i oa
meni or muncii din America La ina 
a anunțat par i i' a < a reprezentan
ți or Con'edeiației la acest Congr s.

Mișcaiea pentru aj ararea păcii ir 
o amp pare din ce 
in America La ina 
neiro a avut loc un 
s’a luat ho:arii<a

declară fn 
corni elulut 
ho arit si 
Congr sul

Lomhardo h

K.’i-
Jr

*

in ce mai nae 
La Irio de Ja- 
mre ing la cate 

convucării unui

congres b azilian pentru pace care 
se va desfășura Intre 9 II Aprilie.

PARIS 23 (Rado.) Cu privire 
la p anurile imțeria i llor ameri ani 
fa'ă de b;»ania Ci.-’i e ul Cent al al 
Kr jdu ui Co.nunis S; ial a ; ubli- 
cat un comunicat în <are -ub iniază 
ca poporul spâni 1 nu s c n ide a 
legat de nici un an/ jament p care 
și l-ar lua guvernul spaniei fran- 
drisu- față de mi i c i-tit americani.

Te oa'ea ‘â ba e a mpo riva c lor 
mai buni lup ă o. i . ■ rați i an î-
fj>U ti — se apune in comunicat —i 
faci- pane din obi. ațtiie mili are pe 
caic și l.-a asumat franco din or- 
dlnu' imțjeria i-rilor ame i am.

C C al P C.S. declară .a poșajiul 
spaniol strâns legat de Uni „nea So- 
tiri.l și de țjrie cu drm..<ație 
populara nu va lndr<-țra nc iuda a ar
me e imțo iha țârji socialismului și 
a o for.a) e (an din Lgar.l socia
lismului pâcițj ji democrației.

BULETIN EXTERN

cazan în re spălări.
locomo iva e răci ă . e.itru 
curarăm cutia de foc de fu- 
cu peria de sârmă, precum 

bureți.

In re lunca caibonilcra \ aldarno 
din Toscana a fost proclamată o 
grevă gen.ra'ă In semn de protest 
împotriva situației actuale din m'ne 
S' pentru sat'slacerca revendicări
lor munci orilor m'nerl in legătură cu 
alocațiile de familie.

Pe de altă parlc, muncitori' agri
coli din prlvlncla Bologna au hotă
rât suspendarea lucru'ul pe timp de 
șase ore pentru a protesta împotriva 
provocărilor pol'țlel.

lari lor a lost respinsă de comisia 
de orb Irul 
din Marea

a sind'catului feroviar 

Brlianle.

Grozcs, tcrc urul Kene-

lupta pentru c! berarea țiri și 

tru pacea fnondiJâ și deacfea 

c îorii Greciei vor participa la 
grt'-ul Mondial pentru pf.ce

pen-
mun-
Con-

1 oca rea pietrei depusă de apă pe 
pereții interiori ai cazanului

In ti.npul parcursului, cunoscând 
bine secția de retnorcare, folosim 
forța vie a trenului. Nu lasain sâ 
se p oducă pierderi de aburi li gar- 
ni urile cilindrilor, saltarelor, sau 
armătură. La pornirea trenului 
forțăm locomotiva, și căutăm sâ 
fie antrenata apt în cilindri.

Nu lăiăm să pătrundă cui. nți reci 
tje aer în cu ii de foc care ar pro
voca curgerea țett or de lierbere și 
a cusă uri or cazanu ui. Apă n cazan 
nu tragem decât cu câte un injec- 
tor și în mod alternativ, pentru a 
nu introduce prea multa apă icce în 
cazan.

Facem pwrjări cu regularitate înlă
turând astfel o bună parte din pia
tra de

Când 
spă are. 
ningine
și boltn de cărămidă, de 
Confro’.ăm dacă capul de emisiuni e 
bine centrat, dacă țevile de ad-- 
misie și emisie sunt etanșe, a islăm 
la reparațiile făcu e de muncitorii 
atelierului ți le dtm aju or pentru 
ele luarea lor în candițiuni cât mai 
bune, spre a nu răci ocomo ii a pe - 
tru reparații intre spălări

Așa lucrez eu și tovarășii din 
echipa de conducere a locomotivei 
230.106 pentru 
multe economii 
uleiuri.

ALBU
la d.poul CFR Simeiia

a realiza cât mai 
de combustibil și

IOSIF. mi car.ic

NumitiWf ecnipe de'a mina Aninnasa
depășesc zilnic normele

(Urmare din pag. I-a)______

Alte grupe, ale căror echipe 
țschimburi) aveau mai înainte 
depășiri mai mici, sau erau sub 
normă, acum iși depășesc nor
mele. • •

Astfel sehimbul lui Bcrecki 
Brancisc depășește norma cu 
20 la sută, Fa'aao loan cu 26 la 
sută, Dai'id M'hai cu 21 la sută, 
Hoția loan cu 25 la sută, Jurca 
Alexandru cu li la sută, Bo- 

>te Ludovic cu 32 la sută, lin
earei lean cu 26 la sută, Colda 
Sim on eu 6 la sută, Danciu loan 
cu 11 la su'ă. Bora Alexandru 
cu 5 la su'ă, Pop Alexandru cu 
7 la sută, Ic van Andronic cu 26 
ta. sută și Nitariu loan cu 9 la 
sută.

Dintre toate cele 24 echipe 
ale celor 8 grupe dela mina A- 
ninoasa, care preiau lucrul pe 
schimburi, mai mult de jumă
tate din ele, în primele zile ale 
introducerii acestui sistem, erau 
sub normă. Acum, numai trei 
echipe. acelea ale tov. Lupșa 
Petre. Bodo Francii și Să'ărea- 
nu tGheorphe, mai suni încă 
sub normă.

Elocvent in repeziciunea cu 
care a lichidat rămânerea in ur
mă, es'e cazul echipei tovarășu
lui, Hcr lifiron, din pnipa lui 
Colda h’icolae. Inaine de prelua
rea lucrului, acest, schimb 
era sub normă cu 78 la «su'ă. 
Adică minerii din această echi
pă nu-și îndeplineau nici un 
sfert din normă.

De’a aplicarea me'odei de pre
luarea lucrului ■ e sch mburi, nu
mai 5 zile i-au fost necesare a- 
cestei echipe să depășească nor
ma cu 2-1 la sută. iar după alte 4 
zile să ajunsră la o depășire de 
3.3 la sută, intrecând multe e- 
chipe care si mai înainta? depă
șeau normele.

Vedem astfel, cât de necesar 
este grabnica in'roducere a pre
luării lucrului pe schimburi în 
toate locuri’? de muncă. Pen
trucă metoda de preluare a Iu- 
cnilw pe schimburi este o armă 
pentru lichidarea rămânerii in 
urmă, pentru asifiura'ca unui 
câștig mai bun, pentru îndepli
nirea ^i depășirea Planului.

AL. ANDRl'C coresp. voi.

• * •
Cererea ce'or ÎOOMO muncitori fe

roviari britanici privind sporirea sa-

Apo to es
ral al Confederației niunc lorilor din 
industria tutunului șl membru in co
mitelui central al COM din Grecia 
a trimis o telegrama de sa ut comi
te ului crea' de organ zattile de ma- 
sse din Grecia Libera pentru a dis
cuta parțfc'parca Grecie; la Con
gresul Mondial pentru pace.

In telegramă Grozes declara că 
întreaga c-asă muncitoare din Grecia

Dup.i cum an ." tu (.trele. preșe
dinte e coniil.ulu: național al artelor 
ș științelor >' zplei a pri-'e'^at pe 
lingi Dean Achev'in Irr-potr.va re
fuzului amb*el ațelor Ln-te de 
a acorda vira de intrare _ 12 oarnetu 
de știința și intelectuali strWi care 
urmau »â ia parte 'a Conuresu. pezt- 
'•.ru pace al intelccMilă r ameri
cani, ce u avea '-c la ir- ul anei 
Mart e, la New York.

n limp cj muncitorii italieni sunt in'emn țați

Justiția lui De Gasperi achită fasciștii 
comandanți ai cămășilor negre pentru 

lipsă de dovezi44
ROMA, 23 (Rador). 'Curtea de 

Casație din Roma a Bcliftat șase 
fasciști italieni in frun e cu Piclro A 
gosteo, comandantul cămăș’lor ne
gre.

Acești fasciști au fost condamnat! 
la moarte anul trecut pentrucă au 

oslatecli șl partizanii 
In motivarea ho- 

casațle se spune că 
l-au comis acuzații

împușcat pe 
luați' pr'zonier 
târârii curț’i de 
..actul pe care
nu reprezintă un delict".

Pe de altă parlc, curtea 
d'n Florența a amânat d'n

de apel 
nou iu

decarea unul grup de 18 muncitori 
acuzați de a fl ,.provoca' dezor
dini” In cursul grevei genera'e 
d'n 15 Iulie 1948 Judecata lor a fost 
amânată d'n cauza unor ..procese 
ma' urgente” astlel Încât muncitorii 
au fost trimiși din nou la închisoare. 
Acelaș tribunal a achitat Marii un 
grup de șapte fasciști acuzați de 
acte terors e și atentate deși la pro
ces s'au adus dovezi concrete cu 
privire la vinovăția acestor fasciști 
in asasinarea a zece membri a* re
zistentei. Tribunalul l-a achitat pen
tru ..lipsa de dovezi".

Poporul olandez nu va participa 
nicodata și cu nici un p el la un război 
d agresiune împotriva Uniunii Sovietice 
Fruntașii Partid ilui Comunist Olandez au trimis lui 

i rumân o scrisoare deschi'-ă
HAGA. 23 (Rador). — Confe- 

r n a convocată de Cami'.elul Central 
al PariJu'.ui Cotnunis' Oland z in 
legă.ura cu vi.toa c.e ak-gj . mu
nicipale și-a termina! lucrările.

Par i.ipanții Ia conferință au tii- 
mi- o scrisoare deschisă lui Truman 
semna ă de frun șii Partidului ' o- 
munist Olandez: Paul De Cror. 
Wagner și Horț k.

. Poporul olandez — spune c i-

soare a — nu dorește să lup e și 
să moară pen ru inteieselc monog-i- 
,iș i or amcric ni Noi duelai m <â 
c'.asa munci oaie din Olan la ru va 
participa nicioda ă și cu nici un preț 
la războiul de agreriure impo.riva 
l .R.S.S. tara socialismului și îm
potriva noui’or d m-cratii ci «iim- 
p j ■. î vale t l.-l . nt— a în
lătură ac.asță amci.ințarc''.

•
In cadrul campaniei pentru pacea 

mondiali, in toa'e școlile din Ce
hoslovacia ta Ii organizai o . z‘ a 
pic i”. E'evilor II se vor ari'a cau
zele ultimului război m-ndil. rulat 
pașn’c au Uniunii Soviet'ce si ta- 
remnătaei actualei campanii pentru 
apărarea păcii.

• * •

WASHINGTON 23 fRadorl. - Re- 
prezentan'ul Par idulul Laburist A- 

merican in Congres H ’-ean'onkt a 

prezentat o rezolut e in ctmera re- 

rrezen'an|llor in care condatrna re

gimul lut Tranco <' cere președinte

lui Trumân să dea pubridtății do- 

cumcnte'e priv’toare la activi alea 

franchist. Luând 

rcprczen'an Hor
cu' ânmf
Marcan

Xaț unilor 
Franco, 
(ost nășit* 
d- cu trenle

guvernulu' 
in camera 
ton’o a demascat politica gnverna- 
lut Statelor Unite față de Spania, 
arc, violând rezoluții e 
l nite. sprijină Spania lui

Arctând că in |<U6 au 
la Berl'n peste opt mi'
ci- prii ire la rolul lui Franco in al 
doilea război mondial M rcamonio ■ 
sublin'at ai aceste documente na 
ou fost date publlcUț'i deoarece 
guvernul S ate’or l n'te d u-'e să 
mențină la putere regimul lu! Fran
co.

in încheere Marcantonio a dat o 
ser e de da'e asupra

’ c m 7t.-r ; e c
. i' aerdă Sp.tn'ei

afutorului e-
rc fc U-
fra,-.-.' e.
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