
4 p«Q. 4 lei

—VA \\ J

1 FJ1J D «Ni

Joi 31 Marlie 1949 Anul IV. Nr. 782 ■ & O A W EA
CONFERINȚEI SCRIITORILOR DIN R. P. R.

Către
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român

Luplânil pM IMita lipsurilor opirmlivate 
dela luciu, lupiâni penii u îndeplinii ea 

și depășirea Planului

Multe sunt greutățile cu care mi
nerii din Valea Jiului luptă pentru 
a-și îndeplini cu cinste marile sar
cini ce le revin in cadrul Planului 
de S.ut pe anul 1449. Sunt multe a- 
ceste greutăți, dar oamenii muncii 
clin exploată ile Vă i J ului, condus) 
de Partidul lor. sunt olărițl să le 
inv nga șl să sporească avutul co- 
lec iv al celor ce muncesc, dând 
(ării cărbune mal mult $1 mal cali
tativ

Una din cele mai mar- greutăți 
care înp'ed'că lupta mare! părți a 
minerilor, pentru o producție mai 
mare de cărbune șl care s'a accen
tua1 in ultimul timp, este procentul 
ridici.t al absentelor nemotlvatc. 
Față de luna Ianuarie, când numă
rul total al lipsurilor ne^otiva'e do- 
la lucru pe toate exploatăr’Ie Vă l 
Jiului, a atins cifra de 5740; fată 
de li na Februarie când numărul a- 
cestor absente a crescut la 5809, pe 
interva'ul 1 — 26 Martie Inclusiv, nu
mărul I psurilor nemotlvatc se ridi
ca la peste 6.500.

Din acest număr 2746 absente ne- 
raoțîvn'e au fost inregl'tra'e Ia mi
na Lupeni. 2495 la An'noasa, 1244 
Ia mina Petrila, iar restul la mina 
Jiet-Lonea

Pe lăvă faptul că lipsind nemoti
vat dela ’ucru, un miner nu-și În
deplinește programul de produefe 
In cad-itl p'anulul, lipsa nemotivată 
dela lucru produce mari greutăți in 
munca minerilor cinstiți și devotat! 
cauzei clasei muncitoare, care v'n 
regulat la lucru. Pentrucă nu e tot 
una, când într’un abată) lucrează e- 
chipa complectă, având astfel posi
bilitatea să-și îndeplinească și depă
șească n rma sau când lucrează o 
ech’pă Incomplectă, din care lipsesc 
unul sau mal mul(i mineri. O echipă 
de m'nerl este formată dintr'un nu
măr mai mic sau mai mare de oa
meni In raport cu specificul șl cu 
neceri afle locului de muncă res
pectiv. Fn cazul când lipsește un mi
ner ale cărui sarcini sunt b'ne de
finite in cadru! echipei respective.

atunci munca nu mai poate merge 
b ne. Minerii prezent! la lucru, tre- 
bue să execute șl lucrările cc-l re
vin minerului absent, deoarece ex
ploatarea unul abataj necesită o se
ric de lucrări productive șl de regie 
lără de care munca pentru cxploa- 
lar a cărbunelui nu poate 11 elec- 
tua'ă. Ș astfel minerii care lipsesc 
nuno’lvat dela lucru obligă in mod 
abuziv ne minerii cinstit! să efectue
ze lucrări suplimentare, fapt care de 
mufe ori se soldează cu nelndepll- 
nlrea normei Sunt cazuri când o 
neapir-tă nevoie ca echipele care 
lucrează in abatajele mari — fron
tale sl in abatale de orice fel. 
unde ech-pa nu poate lucra decât 
complcc'ă ră fie complectată cu alțl 
mineri care lucrează în alte locuri 
de muncă.

Insă r"uta(i dintr'un loc de muncă 
in al ul nu oot munci cu o produc- 
t vltate r'd’cată, din cauza necu- 
noasl rl’ locului de muncă, deoarece 
condi'l ’c si felul de muncă variază 
dela un abataj la altul.

Sun' cazuri când lipsesc dela lu
cru munctorl dela transportur’le 
subterane sau dela intretinere - 
servicii care cond'flon^ază bunul 
mers al muncii în mină. Aceste 
tocuri de muncă sunt complectate 
cu mineri care au o calificare supe
rioară și care lucrând la transpor
turi sau la intretinere nu mai pot să 
extragă cantitatea de cărbune pre
văzută pentru șuiul respectiv.

Ace'S'ea 'unt doar câteva aspecte 
ale greutafl'or in muncă produse de 
lipsur’lc nemotivate dela lucru. Cât 
de mari sunt aceste greutăți când 
numai -n 26 de zile se produc 6.500 
lipsuri ncmo»ivale dela lucru? Câte 
locuri de muncă descomplectate, cât 
cărbune re’esar fabric lnr și uz’ue- 
lor d n tara noastră rămâne neex
ploatat la timp, din cauza lipsurilor 
nenio*iva<c dela lucru.

In lupta pentru indeplinirea și de- 
păș'rea Planului de Sfat pe anul

(Continuare în pag. IV-a)

Italita Iwesului
1 nli leciualilor din RPR. 
pentru Pace și Cultură

BUCUREȘTI, 39 (llador). 
âzi la orele 9 se descinde m 
sala Ateneului Român, Con
gresul intelectualilor d<n RPR 
pentru Pace fi Cultură.

La lucrările Congresului par
ticipă delegați fi invitați din 
toate colturile larii precum fi
nttmerofi imiilaU de p^jic hu-
tari

Până acum au sosit In Ca-
pitală: delcgafia franceză, de-
legatul bulgar, delegatul en-
glez, Gh Voicilă, membru îti,
comitetul de redacție al claru
lui ,,Românul American” din 
Detroit (Statele Unite), dele
gatul german, delegații bel
gieni, polonezi, maghiari, ai 
Greciei I.’berc, ai Statelor U- 
nite; delegații italieni pi aus
triacă

in prima zi acad, prof. Tra- 
111 Săvulescu, președintele A- 

cademiei RPR va 'expune ra
portul lu tema „Llipta pentru 
p.ice a inteȚectuaTHor

1 iitinuare iu pag. 11 j

D n muncitoare necalibcaf

TovarSja C alior Oloa 
a ojuns sudor caHficot, 
fruntoșă în producție

. Mul Cmp, tânăra muncitoare Ga- 
bi-r Olga a lucrat la atelierul de 
grup al minei Aninoasa ca munci
toare necalificata.

Curătea d'ferîte mașini, făcea cu
rățenie în ateliere, sau alte lucrări 
pe care le e?ecuta cu sârguință. In
să nu era mulțumită. Privea tristă 
la muncitorii cat ficați care lucrau 
la craț're. la electromotoare pentru 
mină ș1 mai ales la sudură, pe care 
ea nu-i putea pricepe cum lucrea
ză Ne' nu avusese prl“jul. Cum

I continuare t” pag lll-<‘

Lela rămânerea sub preliminat în prima jntnătate 
a lunei Martie — prin activ zarea întrecerilor socialiste

Minerii din Lupeni depășesc programul 
de producție zilnic cu 15 la sută

Minerii din sectorul I în fruntea celorlalți cu o depășire a programului de 1%

După ce în Iurta Tebruarie minerii din Lnpeni s du situat 
în Locui 11- după PetriLa - în întrecerile între exploatările carbo
nifere dn Valea Jiului, în prima jumătate a [unii Martie nu 
și-au îndeplinit programul de producție fixat în cadrul Planului.

Sesizate de această lipsă, organizația de Partid și sindi
catul au constatat că comisia de întreceri depe lângă această 
exrloatare, își redusese activitatea în ceiace privește întrecerile 
socialiste fa birocratism, fără să depună o activitate pe teren, 
pentru extinderea și însuflețirea întrecerilor socialiste.________

Primele acțiuni rodnice pentru însuflețirea întrecerilor
Pentru a încheia luna Martie cu 

p ogratnul de producțe îndeplinit 
și chiar depășit, organizația de Par
tid și sindicatul. împreună cu comi
sia de întreceri, au trecut la înlă
turarea birocratismului. întreprin- 
zând prirrțele acțiuni de organizare 
ș; însuflețire a întrecerilor socialiste

între grupele de mineri. Numai după 
câleva zile, in sectorul I al minei 
Lupeni, 6 grupe au pornit la întrece
re Pe bază de angajamente concrete. 
Deasemenea, in sectorul II 10 grupe, 
în sectorul III. 5 grupe. în sectorul 
IV, 7 grupe și in sectorul V, 5 gru
pe au pornit la intrecere pe bază de

procese-verbaie scrise care cuprind 
angajamente penlru depășirea nor
mei șl realizarea de economii, ținân- 
du-se seama de sensibilități șl spe
cificul locului de muncă.

Roadele acestei acțiuni nu au în
târziat să se arate. Către sfârșitul 
iunii Martie, minerii din Lupeni au 
reușit să complecteze neîndeplinirea 
programului de prima jumătate a 
luni' Martie și sa depășească pro
gramul de producție cu 1,5 la sută.

UN ÎNCEPUT BUN

Până acum vreo două săptămâni, 
comis a de întreceri dela mina Lu
peni n’a organizat nici o consfătuire

(continuare în pag. lll-i)

hi niomrntul ui caic st închre lucrările (ou < juiri tio vân-
durik* Kt iii [orilor din RPR. st* mdr< ap a tu d lhi c i jihjș-
llnțâ • (Mf Comitelui Ceribal al Raid lului Mun< i ot R miu pir-
lhlul ila <-i iuuikI oatc caic conduct lujria înD - u ui j- por muncilor p<s
drumul transformară Patriei noaslre Rrp;;b ici Populara Româna — 
hilr'o țara a socialismului.

Sardiiik- pe care ui lr lrasea/ă C.C al P.M.R. in seti o.t; a ti- 
inila cu entuziasm de noi delegații scriitorilor < iu imn ap.» | ia au 
cons imit firul conducător a! lucrărilor ( nlerinței noastre, lud' pit i
rea in Întregime ia a angajamentul nostru

Așa cum ne cereți, considerăm sarcinile caic sau in I ți not-
nu numai sarcini d'* onoare, dar și de marc râ pihtderr In aerst s ns
tânăra IJnhmc a Scriitorilor din RPR. se va sradui in j riruul r nd
să cnuieze ,,o literatură care să oglindească profundele i ji'-L» mări
prin care trece țara noastră în* drumul ei spre socia'isni o Iile a.uia care 
sl fie ea însămi un factor acliv al acestor transformări”

Sarcina aceasta este mare șl grea, dar suntem convinși ci o <-rn 
dme cucins e la îndeplinire, lup ând cu hofârîre sub îndrumarea Par i- 
dului clasei muncitoare. Inarniiți cu sfatul CC. al P.M.R *>i șira- 
duindu iw să ne însușim învățătura marxist-leninh a și in c cațir nh- 
toda realismului socialist» urmând măreața pildă a li era . i ii ovi« I ke. 
cea mai avansată din întreaga lume ne angajăm ca ope <b n tre 
să fie expresia dragostei nemărginite față tic jx/porul muncilor șl în a e 
laș timp al urii n<*îmțăcaC împotriva dase or exploa a oare, împdrjva im
perialismului dușman sălbatec al umuui. dușrn.in al | i ii ul uij șî 
ind*'|H*ndențri naționale.

Vom da bată'ia ca ope rele noastre j fie < reatii lilvr u d î aft. 
nivel artistic a m> ascuțite p nt u ajiărarea Pi riei a cucerii i or <la 
M*i muncitoan* aim- în slujba forțelor pâJi în fruii e cu țara so-
cialismuhii triumfă or — Uniunea Sovie ii ă.

MuȚuinmd Partidului pn ru îndrumarea Ii i pc manm 1 p ntru 
grija (ko<*b>tă ce o p nr ă scȚilo rilor «i li era urii Re; ulii ii m»« tre 
Populam, ne luam angajamentul că Uniunea Scrii ori >r a i n itftă 
să devină im factor ac iv de mo hi îzire a i ii orilor la se Ivi par
ticipare în mărv-ița operă de cons’ruire a <oc a i mului

UNIUNEA SCRIITORILCR DIN R P R.

ascniao AM EA
CONFERINȚEI SCRIU ORILOR DIN R. P. R.

Către
Uniunea Scriitorilor din U. R. S. S.

1>RAGI TOVARĂȘI.
In c'irc'c când scrii.orii ai R. P P se întrunesc în Conu.inți 

pen.ru a de bate probi mek c cației ierire ț.i a <■ „bora S alu ul ' niu- 
nii carv va cuprinde, pe poeții, prozatorii i drama.urgi de 1 jtc 
limbjle din țara noastră, gândul ni s<- inJreip i . i re voi r ri Icni al 
noștri, frați mai mari ale căror admirabi.e realiza i ne-au călăuzit 
și ne călăuzesc mereu pașii.

In desbateriie noastre asupra probleme or de idcoL gie și cr a- 
țic li erară. precum și asupra probleme or organizatorice -’a nanif s- 
tat convingerea massei scriilorilor din R.P R că sarcina lor p inc alâ 
este de a realiza o literatură c re să og.iml i a profunde: t n-for
mări prin caro trece țara noastră în pro r ul de c ns ruire a ■ ci iîs- 
mu'.ui. Conferința noastră a proclamat că la t me ia Uni nii no sttc 
trcbuc să stea principiul participării ac i\<• a -cr.i o ilor Ia c .n-lr >ica 
socia ismului. că rostul Uniun i cons ă în îndrumarea s rii urilor spre 
înfăp uirea literalurii pătrunse de spi > ul ideilo n bile al 1 f i îm
potriva clasrei exploa atcare, p.ntru educarea oamenilor muncii în .--pi i- 
tul socialismului. Noi ne punem ca scop zugrăvirea amenilor n :ij. 
constructori ai socialismului.

Conferința noastră a reafirmat necesitatea de a intensific." 1 pG 
împo riva influențelor ideologice ale imperialismului, a -ervili mu u , 

i în fața culturii burgheze dvea lene, împo riva torma ismului i cu- 
renle'.or antipapu are. Literatura noastră devine o Ii cratură r aliată. . 
democrată și umanis.ă. Scriitorii din R.P R. și-au luat angaj m iii 
de ș-șî închina talentul și clanul creator lupei necruțj <r ■ s. f ,r- 
țc'or păcii ți progresului. împotriva imperialismului ațâțător la ;>/boiie 
în frunte cu monopoliș.ii anglo - americani Noi ne d jn -. ama că 
aptărarva păcii și culturii nu poate fi concepută fără d<ma< arca ;• rfi- 
dei ofensive a ideologiei dolarului care urmărește pustiir a suflet ască 
și desarmarea omului pentru a I puica subjuga mai ușor.

DRAGI TOVARĂȘI.
Scriitorii din R.P R. îți îmbogățesc cunoș'ințe'e din nesecatile is- 

voare ale culturii sovietice, cea mai avansată din lume și au d ept 
model în munca lor creatoare litera fura sovie i ă. literatura care a iins 
nemai în â ni a valoare ideologică și r is i ă. Con crin a oa-li a pr cla
mat drept sarcină scriitori'or din RPR însușirea me odei realismului s cia- 
list. Ne străduim a ne însuși nemuri.oarea învățătură a conducătorului

■ oamenilor muncii, I. V Stalin.
Burghezia și moșicrimea p in po'i ica lor exploa atoare încearcă să 

înăbușe desvoltarea literaturii românești și aruncau în în une-ic și 
mizerie pe scriito-ii r dicați din rândul poporu ui. As ăzi în R P R. 
unde puterea aparține oamenilor muncii dela orașe și sate și fo-ța 
conducă.oare în Stat e-te P.M.R., literatura se bucură de mare pre
țuire. Setpa de cultură a masselor [xapularc este nemărginită. Ne dăm 
seama, tovarăși, cât de mari și grele sunt saruni'e și răspunderile care 
stșu în fața noastră. In îndeplinirea lor de nepre ui ajutor ne este n se
cată experiență a literaturii sovietice, îndruma ă de Par idul Comunist 
lb). In rândurile creatorilor noștri, au avut răsunet pu'ernic isto icile 
hotărîri ale Comitetului Central al Partidului Comunist (l>) al U.R. 
S.S., în prob'ejnelc literaturii $i artei, precum și cuvân'ări e neuitatului 
Jdanov în problemele literaturii, filozofici și artei

Ne aducem aminte cu căldură de vizi ele în România ale scrii o- 
rilor sovietici, de c'ipele petrecute cu Gorbatov, Ehrenburg. Vcra Im- 
ber, Polevoi, Kojevnikov și de pre ioa-c’e sfaturi fa-v ni le-au dat-

Astăzi când forțe e imperialism u'ui în cârcă din nou -ă însângereze 
globul pământesc, amenințarea răs boiu ui sgudue mormin e'e p - sp e, 
orașele și satele distruse, lăcașurile de cultură profana e de na i ti - 
noi scriitorii din RPR. ne simțim mândri de a pari ipa cit t al ou- 
terea noasită în lupta pentru apărarea pârii și culturii, dusă de la- 

(contmuarc în pag. U-ci
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PA G1NA CULTURALA
Pe marginea C< nterinței scriitorilor din R. P. R.

nouii oameniNoui sarcini pentru 
ai scrisului din

Conferința pe (ură a scriitorilor 
.diit RPR care s’u deschis t lele tre
cute coustitue un eveniment de o 
deosebi.a importanta si pentru oa- 
qțcnil muncii din Valea Jiului care 

• au. preocupări literare, care scupațl 
de oprimării regimurilor r cute au 
acum cele mal largi poslli 1 tați de 
manifestare pe lurâm literar.

Conferința are într’adevâr această 
impofanta peillruca din lucrările ei 
se. pot trage o seamă de învăță
minte, trasează sarcini, pe baz i că
rora s tu putea și aici in Valea 
Jiului — la fel ca și in întreaga 
tară — să se dea un nou av. ut cre- 
ațjel literare.

**Ș3 cu țoale că aici nu avem de
ci' începători intr’ale scrisului. în
vățăm ntefe și sarcinile trasate de 
Conferință au aceea i valabilitate a- 
tât. pentru ei căt și pcn'ru scriitori 
deia formați.

, Dacă în trecut nu se putea vorbi 
de manifestări literare ale talente
lor locale cu atât mai mult ale ce
lor ridicate din rândul celor ce 
muncesc astăzi acest lucru a de
venit posib'l. Mai mult clrar, încer
cările lor literare au fost stimulate 
Si îndrumate. Oamenii muncii din 
Valea Jiului care s’au dovedit a 
avea capacități 1 terare s’au bucu- 
'rat' de sprijinul și îndrumarea Par
tidului Ei au putut deasemen-a tra
ge prețioasele învătănrnte d n lio- 
tărîrile C. C. al P. C. (b) al URSS 

,in literatură si arta ș. a., precum și 
din.”rapoartele lui A. A. Jd'nov, 

,toate tradusa în limba română.
! Tocmai pentru numărul mereu 
crescând de muncitori manuali sau 

>intelectuali care s’au dovedit capa
bili de a turna realitatea în tiparele 
frumosului, pentru îndrumarea lor, 

,a luat ființă în Valea Jiului, din ini- 
Ițiativa Organizației Județene PMR. 
imj. cenaclu literar man’festare con- 
jerefă a interesului fată de ridicarea 
rdetnoui cadre scriitoricesc d;n rân- 
’ durlje c"lor ce muncesc, fată de 
t justă lor orientare.
I Așa cum raportul prezentat de 
j.tov. Zaharia Stâncii stil-lm'-ră suc
cesele obținute până acum în lite- 

î ratura noastră, i în Valea Jiului se 
‘pot face o serie de constatări îin- 
. bucurătoare în această privință.

Până acum au fo't prezentate o se- 
Jrie de lucrări artistice ale scriito
rilor locali care sub raportul unui 

(început su it inlr'adetar promiță-
■ tocire.

■ Scăderile se manifes'ă însă în 
ceea ce privește orientarea. Si a- 
ceasfa nu atât în tematică, cât în 
tratare care uneori e schematică, 
conținând elemente formaliste. A- 
ceasta și din lipsa unei critici și ea 
mai. bine orientata, ma principală 
mai hotărîtă în sensul de a com
bate cu curai părțile negative .-i de 
a senate în acelas timp în evidentă

1 calitățile.
i. In raportul prezentat la Conferin

ța s'a arătat că scriitorii trebue să- 
dși pună — avându-le întotdeauna 
■'dtept puncte de plecare în creația 
■•artistică — întrebările: ,.ce scriem 
SsT pentru cine scriem, ce convingeri 
■ne însuflețesc ce probleme ne fră- 
(mărita. ce apărăm prin scrierile 
nnpastre pe cne ap-irăm cu scrierile 
ttnnasfre"? Si aceasta pentru că ,,Li- 
> tevatura e^te o arma de Iurta. Seri- 
jjtorul poate fi un luptător care în- 
jjdreaph' focul ucigător al armei sale 

Scrisoarea Conferinței scriitorilor din R.P.R.
E ---------------—
1 — **"*"MI

(Urmare din pag. l-a)
gărul democrației. în fruntea căruia se află țara socialismului victorios 
_ Uniunea Sovietică. Noi ș im că făurind o literatură noua 
poror con ribuim concret la întărirea și desvoltarea pa a tre.a
și astfel dăm încă o lovitură imperialismului provocator de răsbcl duș
man al culturii și progresului.

Vă trimitem salului nostru fierbinte șl totodată admirația pentru 
realizările voastre - stegari ai culturii progresiste.

In numde scriitorilor din RPR: Mlhail Sadoveanu, Ae- 
xandru Toma. Zaharii Stancu Eusebiu Camllar, Mana 

Ritinc Natrv Ist van.

Valea Jiului 
împotriva poporului muncilor îinpo- 
tiiva Lbert.iții, păcii și culturii sau 
împotriva exploatatorilor, impotrlva 
celor care vor sa tină iu loc roata 
storigi împotriva celor oare vor sa 

subjuge popoarele, sa le iinbeclllze- 
ze pentru a le (Ine veșnic in robie".

Aceasta valoare de armă pe care 
o are |i eratura imprimă ea însuși o 
orien'are creației dar implică și o seri 
de sarcini importau e. Inactualele con
diții ale o1 • ru ri oc alpinului, ale 
luptei ascuțite între cele două lagă
re — al păcii, condus de Uniunea 
Sovietică șl lagărul imperialist — 
scriitorilor |! * pune in față sarci
na de a participa efectiv prin scri
sul lor la apărarea păcii și ctdturii 
împotr vi atâ'ătorilor la război care 
amenință liniștea popoarelor și va
lorilor culturale pe care le-a creat 
omenirea.

Cum pot part'clna scriitorii în a- 
ceasta luptă ca mililanți sub steagul 
păcii ?

,.E o datorie a fiecăruia dintre 
noi — ara'ă raportul — să educăm 
c't'torii în spiritul dragostei de om 
Si de cultură. în smritnl dragostei 
de patrie în splri'nl dragostei fier- 
h'nți fa*ă de camntoana luntei pen
tru pace, Uniunea Sovie ică și 
P"ntru marele conducător al popoa
relor sovietice sl nvătătorul tu'uror 
oamen’lor mimctl rlîn întreaga lume 
losif Vissarionovici Stalin”.

Pe de altă narte scriitorilor li 
s’au creqt cond'ttj de creație ca ni
ciodată de prie'n'Ce. Ei Se bucură 
de a'u'oru' nenrrcuDetit al Partidu
lui care |e-a acordat o mare încre
dere. Fi pot participa la lupta pen
tru pace ară'ându-se demni de a- 
ceastă încredere. Intensificând sfu- 
ri'ul marxismJeninismului, însușind 
ideologia clasei muncitoare care 
trebue să s*ea la baza creației, si- 
ti'ându-se deci hotărît pe poziția de 
clasă a proletariatului, scriitorii ,au 
de realizat o literatură nouă care 
să fie la înălțimea vremurilor.... o 
literatură combativă, realistă, pă
trunsă de spiritul revoluționar al 
clasei muncitoare li'eratură care să 
fie în slu’ba construirii socialismu
lui în țara noastră, care să loveas
că în dușmani. în tot ceea ce este 
vechi și putred, o l'tera'ură care să 
contribue la făurirea omului nou, o 
literatură de înaltă valoare artis
tică”.

Scriitorii din Valea Jiului, chiar 
începători fiind au în fata lor a- 
ces'.e sarcini, sarcini pe care le im- 
cubă însuși capacitatea lor de a 
da o interpretare artistică realității. 
Fi au în fată mărețul exemplu al 
literaturii soviet'ce. merg pe un 
drum deja bătătorit, au în fată o ex
periență si o p'ldâ vie a ceea ce 
trebue să fie literatura. Munca lor 
deci e mult ușurată.

Ei au datoria — conștienti de ceea 
ce se cere unui scriitor — de a du
ce o muncă intensificată pe linia 
sarcinilor trasate de Conferința 
Scriitorilor din RPR de a traduce 
în viată aceste «arc’nl, de a da un 
conținut si mai bogat scrierilor lor, 
de a le îmbrăca într'o si mai desă
vârșită formă artistică. Ei au dato
ria ca în această regiune să impri
me creație' literare un nou avânt, 
să contribue activ la crearea unei 
l'remtiTi ridicată la măreția epocii 
noastre de construire a socialismu
lui.

DISCUȚIILE DE SÂMBĂTĂ

Problema surselor de inspirație, a 
temati.ii, u’a fost inia pe deplin la
muri a membri o. lenac ului din \ a- 
lea Jiului A.pasla da.oiila faptului 
ca „c kiialca lui lllnd abia la în
cepui, mai exis a bâjbâită ÎI1 aceasta 
direcție.

Intr’un a ticol Ir cut ani încercat 
r ilev.i con iderațiuni mai gnurale 
asupra tematicei. Pe niargin a dis
cuțiilor care au avut loc — 1 ân- 
du-le în ordine cronologica — c e- 
dem acum țxJlrivir sa voibiin <eva. 
|K' marginea poezi. i Moartea lui 
Spartaeus” p,.'zonala li ultima șe
dință, despre o anumită sursa de 
inspirație, anume: t emul istoric.

Pentru a < spune cât va puncte d 
vedere in această privință nu e ne
voi: de a face o incur.-iune p ea în- 
depăr.ată în istoria li erară. Putem 
să mergem doar cu câțiva ani în 
urmă când și la noi în țară se p o- 
povăduia ato puternicia „ar.ei pure” 
a ariei fără tendință, când inulți 
dintre poe.ii și scrii.orii noșlrji se 
prosternau in fața trecutului istoric. 
Nu e vorba aici de fap.ul că vro
iau sa i noria'izeze figuri sau faple 
din istorie, ci de scopul cu care fă
ceau acest lucru, de felul in cire ci 
încercau să-l irealizeze artis icește.

Iii majoriialea cazurilor atitudi
nea era doar de contemplare pa 'va a. 
cutărui sau cutărui domn a unui e- 
veniment de o semnificație mai mult 
sau mai puțin importan ă. Era o atitu
dine proprie artistului crescut in 
spiritul concepției individualiste a 
artei, care, scârbit de ,.mizeria”

Intelectualilor din KPK. 
pentru Pace și Cultură

(Urmare din pag. I-a)

Praf. unii'. N. Popescu-Do- 
reanu: raportul despre „Cultu
ra sovietică - factor de apă
rare a păcii"

pi ziua doua, Zaharia Stan
cu, președintele Uniunii Scru
tărilor din RPR, -ea fine ra
portul cu tona „Imperialismul 
— dușman de moarte al păcii, 
culturii și independenței națio
nale”.

Tot in ziua a doua tor. lo- 
sif Oiișinevschi, secretar al 
CC al PMR, va fine raportul 
despre „Desvoltarea culturii in 
RPR — contribuție de seamă 
la opera de ipărart a păcii”.

Vor continua apoi discufii 
la rapoarte.

zf treia zi vor continua dis
cuțiile la rapoarte. .-ipoi se 
vor vota rezolufide Congresu
lui și va fi rostit cuvântul de 
inchecre.

In cursul zici de Luni delegații 
străini la Congresul ln.clectualilor 
din R.P.R. au \izi.at atelierele ,Gii- 
vița Roșie”.

Muncitorii ceferiș i au p iniil pe 
oaspe i cu o deosibi.ă însuflețire 
făcându-le o caldă manifestație de 
simpatie.

In toate secțiile au avut l c nuctin- 
guri fu ger în cadrul carora munci
torii au salu.al r prezentanții cul
turii progresis e. din străinătate care 
pari.ipă la Congres.

După amiază delegații străini au 
vizi at Editura :i tipogra ia P.M.R. 
și Centrul de difuzare al cărții.

Seara delegații străini au asislal 
la reprezen area piesei „Puterea ci 
mare” de Boris Romasov la Tea-

M nt iran ol 1 Hî Ci 

prezentului, lăua un refugiu in tre
cui. glorilkandu-1, cufunda Ju se in 
el, in acest „frumos in sine”.

liceu.ul si rve.i ca un mijloc de e 
vaduri* | eiilrtl sirii,or. De faț l așa 
unu . ra evocat, coisiluia un mijloc 
de dis ragerc a at<n(ici mass Io d<la 
problemele actuale e..nțial . Pe de 
aba par.e — spre pildă la Duiliu 
Zamfirescu - se vorbea cu o a I- 
mirație ames eca ă cu duioșie de a- 
n ii mi e ilase — în speță moși limca 
- iiiceican Ju->e sa li se arate no

bilele însușiri.
Și toa e a e ka — paradoxal — 

nu i rau decât scopuri ale art i , fără 
alt scop” decât „arta”.

Arta nouă iși afirma insă deschis 
temlin e e. E -luata p o ț oziți <1 
clasă, deci și atun. i când o voi ba 
de o temă luată din trecut po| Iul 
trebue să țină >eama de acest lucru. 
In altă privință vorbind, nici i.toria 
nu mai e privi ă acuin —- și a.easia 
spre deosebire de trecut — ca o 
îngrămădire haotică de fapte petre
cute la întâmplare, cică un1 proces de 
transformări calitative, ca o desvol- 
tare diaectică în salturi, a socie
tății in care fap ele se explica cau
zal, se condiționează reciproc, t. ale 
fiind în strânsă K-găiură unele cu al
tele, determinate de lupta între cla
sele antagoniste.

In cazul nostru, poezia „Moar;ea 
lui Spartaeus” datorită tânărului 
I’ascu Virgil. nu reușește cu toate 
bune'e intenții a'e au'orului să se 
situeze în întregime pe o aseme
nea poziție. Și tocm >i acest lucru 
constitue un p i ej de a încerca să 
schităin câ cva crierii pentru al ge- 
rea și tratarea unei teme luate din 
istorie.

O condiție principală, o consi
derăm, discernământul autorului, dis
cernământ în sensul de a a) ,ge mo- 
men.e sau figuri semnificative și re
prezentative din istorie, pe baza u- 
nor temeinice cunoș.ințe ideologic-’. 
Un element poz* iv al acestei po zii 
îl cons.i.uc tocmai prezența acestui 
discernământ, dovedit p in alegerea 
unei teme lega.e de lupta lui Sp.ar- 
tacus, în intcn.ie ridi.at la gradul de 
simbol al luptei pentru libertate, 
dusă în epoca sclavagismului. In ge
neral an.s.gonismele de clasă, forma 
lor de manifes.are, lup.a dintre ceea 
ce e vechi și pe cale de dispariție și 
ceea ce e nou, sunt înri’adevăr s m-

ȘTIRI CULTURALE DIN U. R.S. S.
„Istoiia Academiei de Ș.iințe din 

U.R.S.S.” es.e titlul unei noui lm 
crări injorian.e recent t.rminale de 
savanții sovie.ici.

Aceas.ă lucrare înfățișează reali
zările din cele p.ste două s c.le de 
exis.ență a Academici.

Lucrarea prezintă rolul important 
al acestei instituții în desvollarca 
culturii ruse și mondide precum ș. 
în; iietatca savau i or sovierici în di
feri e ramuri ale ș.iințci.

MUZEUL CENTRAL AL COMU
NICAȚIILOR „A. I. POPOV”

In curând se va detchide li Le
ningrad Muzeul central al comunica
țiilor ,,A. I. l’opov”.

In acest muzeu vor fi expuse 
peste 0090 de obiecte ce vor înfă
țișă istoria tuturor felurilor de mij
loace de comunicație din Uniun.a 
Sovietică.
UN NOU FILM DOCUMENTAR: 

„SAMGOR1”

EI a fost p odus de studioul ci- 
nema'.ogralie din Tbi isi.

I-Fmul este consacrat uneia din

nilicaln,, au o leală ocinnifie*- 
|*e istorpa.

I’imiu a voibi de cel d' i. doî- 
a rri c,iu nu luiii mai in 1.* a a u 

pra felului in i ne un redale ulti
me e momeli e ale < r >ului ci ue v n> 
opri a upra 1 lu.m m .are autorul 
imcati.a. abia in ultima strofa, sâ-1 
i< aciua i/eze

Tri erei. Aurora, einbl ma
dimim ții.

Și-a anunța in n guri e ernul
i a-ărit.

Sfkl.ind nigma morții (•) pir-
tacus n’a murit

'-'a deș ep al din -omnul
him< i (?) al vieții *)

Pr n acest - heina i ni laloarea pe 
care poez.a a < b'iliut-o datorita a- 
legerii unei teme de o bogata Sem
nifica ie i orica. a fost știrbită. Au
torul n'a încercat sa tran-puna in 
timp -a i d a o semnificație ac
tuala lup.ei lui S, artacus. Să 
trandor.ne deci poemul în
tr'o arma îndrep ata impiotriva ei- 
p'.oa arii, imp > riva noului sclavagism 
de pi.dă.

Subiec ele inspt ate din i to i ■ nu 
pot fi valo ifi ae <e. ât sub raportul 
semnificației lor in trecut și d sco- 
perirea unei s mn.li ații actuale. Ele 
se pot valori,ica numai rrin cunoaș
terea profunda a ideologi' i clasei 
munci oaie și a leali atilo de acum, 
cunoașe.ea care a stea la baza uiei 
viziuni ș iințifk'e a t ecutului șj a 
unei tratări realiste. Ele sunt valo
roase in ens ar.i .ic, numai în mă
sura în care au un cara. er n.obiriza- 
tor, sau, evocând t e-utul, au facul
tate a de a dinamiza tnasselc, de a 
le mari elanul de lup-a imjxn.ivn c» 
ploaiarik

Lela „Moar ea lui Spartaeus” jâni 
la o poezie de o fac.ura mai rea
lista, nu mai e decât un pas de 
făcut. Dar prentru a.casta trebucse 
înlăturate tendințele de „evadare” ia 
ire.ut care mcon lient se mai meniu 
încă. Trebuește luat dr-pl punct de 
plecare un discernământ al faptelor 
istorioe și o tratare realistă p ntru a 
da o noua anna de lup.a îa mâna 
celor ce mun.esc. Și meșteșugul de 
a făuri asemenea aime trebue sa 
preocupe pe ac uaii și vii.orii scrii
tori ai Văii Jiului.

H. N. DOREANU
*) semnele ? sunt ale noastre.

tre cele mai importante construcții 
din planul cincinal de după .ăzboiu. 
Es.e torba de canalul Samgori c re 
va ai.nen a .u a, a. făcând c .1 iv-bil 
un teri.oriu _e 70.000 de h.clare și- 
luat in Azerbaidjan.

PRIMUL CATALOG CU DENU
MIRI GEOGRAFICE RUSE ALE 

ANTARCTIC LI

Comisiunea cartografica a Socie
tății Unionale de Geografic a t r- 
minat al ă.uirea primului catalog al 
denumiri or geografice ruse din An
tarctică.

Catalogul conține denumirile lo
curi or geogralice. coordonatele lor 
de poziție, datele descoperirilor, 
precum și primele caract-ris.ic g o. 
grafice.

Câtîti 
în fiecare zl 
„Zori Noi”

I



IONI NO! 3

FDIN CAMPUL MUNC115
La țesătoria Vulcan a fost ales 

noul Comitet sindical
ln ziua de 28 Martie in prezenta 

tov. IJalaceanu loan din parlea U- 
niunil Textile, tov. Petre Gheorghe 
din partea orgamzaței locale PMR 
și Beldia an Maria din partea U.F. 
D.R.-uhil, precum și a unul număr 
de 240 munci'ori, tehnicieni și lunc- 
fionarl la tesătoria din Vulcan, a 
dvut loc adunarea generala pentru 
alegerea comitetului sindical.

Pupă cuvântul de deschidere a 
tov. Ciuru Arit na, s'a trecut la a- 
legere'i prezidiului șt comisiilor de 
candidarc și verificare.

Tov. Ciuru Aritina. a citit rapor
tul de activitate, arătând realizările 
precum s' lipsurile constatate iii 
munca vechiului comitet.

Numeroși tovarăși și tovarășe s’au 
înscris la cuvânt, criticând slaba ac
tivitate dusă de comitet în ce pri
vește munca de lămurire pentru ri
dicarea nivelului cultural biblioteca 
fiind aproape tot t:mpul fără citito
ri, ridicarea profesională școala de 
calificare din 50 elevi care a rămas 
până la urmă abea cu 18; și putina 
atenție ce s'a dat cre'ei de copii, 
care cu toate că este bine amena

Cooperativa „Dumbrava" din Baia de Criș 
duce acțiune de lămurire în rândurile 

populației sătești
Pe linia 1 sarcinilor trasate 

■de J’irtid, colectivul de condu
cere al cooperativei „Dum
brava" din Baia de Criș, a ho
tărât să ' întreprindă o acțiune 
de lămurire în rândurile po
pulației sătești, pentru între
girea acțiunilor depuse și sub
scrierea de noui acțiuni.

In acest scop planul det mun
că prevede convocarea de adu
nări obștești în notariatele ca
re n’au încă plugari înscriși în

Minerii din Lupeni depășesc programul 
de producție zilnic cu 1,5 la sută

(Urmare din pag. I-a)_____

de producție între mineri și tehni
cieni.

Organizația de Partid din Lupe
ni, care cunoaște activitatea rodni
că a comisiei de întreceri dela Pe- 
trila a format o delegație de mineri 
și tehnicieni — parte dm ei membri 
ai c msiei de întrecere — care au 
plecat la PetriJa, pentru a-și îmbo
găți cunoștințele din experiența co
misiei de întreceri dela Petr'la. 
Printre altele, delegația dela Lupeni 
a învățat cum trebue sâ f'e o ta
belă de întreceri O mai ales, a pu
tut cunoaște roadele consfătuirilor 
de producție organizate de comisia 
de întreceri între mineri și tehni
cieni.

Inapoindu-se la Lupeni, delegația 
de mineri și tehnic'eni a trecut la 
punerea în practică a celor văzute 
la mina Petrila.

Vechea tabela de întreceri d'n 
sala de anei, a fost înlocuită cu una 
f.ouă. Pe această tabelă minerii văd 
dacă grupete lor .și-an îndeplinit sau 
nu norma, dacă cărbunele extras e 
de bună cabtate. dacă fac sau nu 
economii de explozivi. Deasemenea, 
tabela d“ întreceri ngl ndeste situa
ția nrndi'cfei recărni sector din 
mina Luneni, precum s> a fiecărei 
texploa'ări din Valea Jiului.

Apoi, comisia de întreceri dela 
Lupeni, a organizat două consfătuiri 
de producție între tehnicieni și mi
neri.

Aceste consfătuiri s’au dovedit a 
f: de mare însemnătate. Minerii și 
tehmc;enii au luat parte ac'ivă la 
discut' |e în care au fost analizate 
condițile de muncă, greu'ătile în 
muncă, precum și posibilitățile pen
tru realzarea unei productivități 
rridicate.

Consfătuirile de producție trebue 

jata, a fost tot timpul tara nici uit 
copil al vreunei tovaiașe lucrătoare.

Descărcându-se de sarc'ni vechiul 
comitet, ’.'a trecut la alegerea noului 
comitet. In unanimitate de voturi și 
în aplauzele entuziaste ale muiici- 
t' rilor au fo t aleși iu corn telul 
sindical tovarășii: Ciuru Aritina, 
Cotot I’leonora, Flnțlșoara Elena, 
Bonc'na l.attra Snilt Maria, Vasill- 
dri Victor, Neineti Ludovic. Radu 
Gheorghe si Trestlan Rozal a, Iar in 
comisia de asigurări sociale, au fost 
aleși tovarășii: Ghoanca E'ena Bar 
Aurel'a. loslf Nlcolae, Bartoc lulia- 
ua șl Magu Marina.

/\|pqon|o sindi qk. la
In ziua de 17 Martie a. c. la Sin

dicatul Mixt din Baia de Criș, în 
prezenta tov. Gabor, delegatul Con- 
sllmlui Sindical și a tov. Vlad loan. 
secreiarul organizației de plasă Baia 
de Cr!ș au avut loc alegerile sin
dicale. Intr’o atmosferă de cald en
tuziasm. funcționarii particulari și 
personalul casnic și-au ales în co-

cooperativă, arătându-li-se rolul 
și importanța acestora precum 
și foloasele pe care ei le vor a- 
vea de pe urma tlor. La aceste 
adunări obștești vor participa 
echipe speciale de agitatori.

Pentru ca acțiunea colectivu
lui cooperatist să dea roadele 
așteptate, membrii d.e Partid și 
organele administrative ale 
plasei trebue să le dea tot spri
jinul. i

M. POPOVTCI, coresp.

continuate, iar minerii să fie îndru
mați pentru a lua parte în număr 
cât mai mare la aceste consfătuiri, 
care au un rol de seamă în lichida
rea rămânerii în urmă a grupelor 
codase. în răspândirea experienței 
în muncă a grupelor fruntașe.

SECTORUL 1 IN FRl’NTEA 
CELORLAITF SFCTO4RE DIN 

MINA LUPENI
Dintre tonte sectoarele m'nei Lu

peni. minerii din sectorul I au reu
șit să reaFzeze cea niai mare de
pășire med'e a programului pe în
treaga mină. întrecerile socialiste 
în’re grupele acestui sector sunt 
bine organizate, iar 12 muieri au 
pornit la întreceri individuale.

Dren’ rezultat, numai grupele to
varășilor Po^uar loan. Chîrl'ă Ton 
șl Rod Ion au rămas sub normă cu 
4—8 la sută, r'stul de grupe reali
zând rienăs'ri constante de normă 
ÎS—27 la su'ă. f’pt oare a dat posi- 
bl'i'ate m'neri'or d'n sectorul I să 

% reab-eze o denăc’re medie de nor
mă de O 5 la sută.

In locul II in cad-ul întrecerilor 
socla'iste intre sec'oare, s’au s'luat 
miner i din sec'orul II cu o depășire 
de 10 Ia S'i'ă. in locul "I mierii 
d’n sec'orul V cu o denăcire de 4 5 
la sută. Mi°erii din sectorul III au 
rămas sub normă cu 2 la sută, iar 
cc! din sec’orul IV au rămas sub 
prc’".ninat cu 12.5 Ja su'ă.

Pen’ru c:: în viitor succe'ele in 
muncă ale minerilor din Lupeni să 
fie si mai frumoase, organizația de 
Part;d sindicatul, comi'ia de între
ceri și tebn:cienii minei, trebue să 
întreprindă acțiuni rodnice pentru 
ca grune'e codase să lichideze ră
mânerea în urină ci <ă f e antrenate 
alături de cele mijlocașe și fruntace 
în lun’a pentru îndeplinirea- și de
pășirea programului de producție.

In numele noului comitet, tov, 
Ciuru Aritina șl-a luat angajamen
tul dc-a lichida toate lipsurile ve
cii ului comitet și de a se achita cu 
cinste de noua și marea sarcină ce 
l-a fost Încredințată.

Tov. Petrovan Gheorghe dă citire 
rezoluției adunării generale după 
care tov. Balăceanu, luând cuvân
tul în încheere urează spor la lu
cru noului comitet, cerând totodată 
tuturor membrilor sindicali să-l 
sprijine în toate acțiunile, pentrucă 
numai așa sarcinile ce-i stau in fața 
vor fi duse la bun sfâr'it.

CHIișU EISEU

Brad și Boia de Criș
mitetul sindical pe tovarășii: Bociu 
loslf, Barbara loan și Toderaș Doi
na, iar în comisia de asigurări so
ciale pe tovarășii: Simon Petru, 
Faur Gligor și Goia Aurora.

* * *
ln ziua de 18 Martie au continuat 

alegerile sindicale a Comitetului de 
fabrică dela întreprinderea „Exploa
tarea de pădure Obârșa" din Baia 
de Criș, în prezența acelorași dele
gați. In aceeași atmosferă de cald 
entuziasm muncitorii și-au ales pe 
cei mai buni reprezentanți ai lor în 
comitetul de fabrica și în comisia 
de asigurări sociale.

Astfel, comitetul de fabrică a fost 
formar din tovarășii; Czebely Geor- 
ge, Bozscjovszky loslf, Grivei Geor- 
ge, Vasiu Zaharia și M.clean David, 
iar comisia de asigurări sociale din 
tovarășii: Boțea Ștefan, Indreica 
George și Stane Traian.

* * «

Duin'nicâ 20 Martie, a fost ziua 
alegerilor sindicale pentru munci
torii si sa’ariații particulari din re
giunea Brad, care s’au întrunit în 
sala cinematografului Sindical din 
Brad pentru a-și alege pe cei mai 
destoinici reprezentanți.

După cuvântul de deschidere ros
tit de tov. llieș Nicolae care a ară
tat importanța alegerilor sindicale 
— s’a trecut la alegerea prezidiului 
activ, apoi tov. Berei Arpad a pre
zentat raportul de activitate al ve
chiului comitet.

La discuții asupra raportului s’au 
angajat mai mulți tovarăși, după 
care vechiul comitet a fost descăr
cat de sarcini și s’a trecut la ale
gerea noului comitet.

La propunerea comisiei de candi- 
dare, au fost aleși în unanimitate de 
voturi, tovarășii: Dumitru Constan
tin, Berei Arpad, Bolcu Sabin, Ma
rian Petru, Sida loan, Popa Florea, 
Triia Roman, Siko Mihai, Beciu 
George și Pașcău Ana, în comitet, 
Iar tovarășii: Doica loan, Clei Ta
pase, Stânga Rozalia, Căra loan și 
Bulz Dumitru, în comisia de asigu
rau sociale.

DOINA TODERAȘ, coresp. voi.

. Executăm

ștampile
Adresați-vă la Adm. ziarului 
,Zori Noi7' Petroșeni, strada, 
Gh. Gheorghiu-Dej Nr. 33

SIFILISUL
BL SOCIETĂȚII

DCIȘMRN

Sifilisul considerat și astăzi 
ca o „calamitate t popiarelor” 
este <> inlecțic generala a or- 
g nm-mului, cu caracter cromc 
.♦i tram misibilă urmașilor.

In Ardeal a fost inregistrat 
intr’o ejx>că (lestul de îndepăr
tata Astfel iu 1500 au fo-t 
înregistrate cateta cazuri la 
Brașov >1 Sib.u, iar in secu
iul |XV1J1 se amintește de o 
adevărată epidemie in regiunea 
Zlatnci. Kăzlxjaiele Jlabdiur- 
gilor și mișcările de trupe pro
vocate de ele, au dus la rapida 
sifilizare a Ardealului și mai 
ales a Banatului. Alai mult 
șhiar, in timpul împărătesei 
Maria Ttrezt toate prostitua
tele contaminate de sifilis din 
Vtena au fost expluzate și co
lonizate in Banat, in jurul T>- 
mișoaia în plină mussa ro
mânească. Jși |Hjate oricine în
chipui ce întinsa a putut de
veni această epidemic.

ln același secol ia Alba Iu
tii au năvaiit mulțime de pros
tituate ce urmau in deaproape 
mișcările de trupe. Autorită
țile de atunci au fost nevoite 
să ia măsuri așa zisa „speciale” 
înființând spitale de laoli ve
nerice la: Făget, Lugoj și Ca
ransebeș, dar aceste măsuri 
n’au putut stăvili d cât in mi
că măsură răspândirea epide
miei.

Cunoscând această încercui
re de centre sifilizate era nur- 
mal ca șt județul tiostru să fie 
contannn.lt. Toate măsurile de 
stăvilire a epidemiei n’au dus 
decât la localizarea ei in dife
rite centre, care tund mgiijate 
lu constituit isvorul unei noui 
epidenm.

Dată fund serviciului sani
tar insuficient din trecut, lipsa 
de interes a medicilor cât și a 
organelor de conducere, aceas
tă boală a început dm nou să 
se răspândească șt ce este mai 
dureros, aceasta nu se tăcea 
in rândurile burglaeziei care 
avea cu ce se trata, ci 111 cel 
al proletariatului, al țărănime 1 
care erau ignorați complect 
dar care totuși constituiau is
vorul de vitalitate a acestui 
neam. 1

Ca să-și poată da cineva 
seama de grozăvia acestei 
„plăgi sociale" este necesar să 
ne puțin descrisă, nu atât boa
la, cât urmările ei, atât jientru 
individ cât și pentru societate.

Sifilisul reprezintă in primul 
rând un pericol pentru individ. 
Această boală produce leziuni 
grave ale tuturor organelor 
ceace duce la distrugerea indi
vidului și grăbește moartea lui.

Pe de altă parte, prin atin
gerea mai devreme sau mai 
târziu a centrilor nervoși duce 
la nebunie.

Boala dustrugând mdividul 
ca inteligență face din el un

Din muncitoare necalitica ă

Tovarășa Gabor Olga
a ajuns sudor col ficat, fruntașa în produc ia

(Urmare din pag. I-a)

ar îi vrut ea să lucreze la fel ca 
ei. ia fie muncitor caliiicai.

Acum vreo 3 luni, tovarășa Olga 
a vorbit cu tovarășii dela organiza
ția UTM și cu cei dela organizația 
de Partid.

— Vreau să lucrez ca sudor to- 
v arășe — le-a spus ca.

Și tovarășii dela Partid și UTM 
i-au dat tot sprijinul. A urmat 
cursurile unei școli serale de cali
ficare predate de tehnicienii atelie
rului de grup.

La aceste cursuri, tovarășa Qa- 
bor sorbea explicațiile date de teh

„dependent al societății" un 
0111 ce va trăi dm munca altoi a 
el neputandu-și câștiga exis
tența și ce este mai tii.-.l, râ- 
peșLe societății un individ m 
pmia maturitate, m p.ma pu- 

LlLc dc iulie si lnuiică.
ln afară de distrugerea in

dividului, sifiliticul icprczimx 
pentru societate mai alt--, in 
prima penuauă a evoluției bo
lii, un loc.ir permanent uc luu- 
iipsire, janlru toate jxrsuanelu 
eu care vine m contacl.

D111 acest moment avem un 
alt aspect al acestei boli, rcpre- 
zeiii„ijij jxiricolui social, nuni- 
leslat mai aies printre imuri, 
m iiku.u. ruial și pnnirt mun
citori cari avand un stanuard 
de viața m#> redus erau cx>- 
puși mbomavtru cmar tara a 
avea raporturi sexuale.

Iu ce pi.teșlc urinările vii
toare a acestei Ijou, -jioatc ii 
consule, aia ca lactor de distru
gere a societății nmd o ixzată 
ce se moștenește. .Majoritatea 
avorturilor, copii născuți morți 
și nașteri ni.i.nU- de- termen, 
sunt daturile sifilisului părin
ților.

Ch.ar dacă copilul născgil 
dm părinți sifilitici truește, lo
tuși soarta lui este vitregă. 
Lnn mor de alte buh fund 
toarte puțin rezislenți, alții 
sunt atmși de diferite boli 
mintale iar alții prin precreero 
dau naștere la monștrii sau la 
clemente -degenerate, contribu
ind asttel la distrugerea socie
tății.

<J remediere a acestui răju 
nu poate veni decât din ;două 
părți: Dela societate prin or
ganizați,. e ei sanitare și dela 
individ prin conștiința și edu
carea lui in acest sens. 1

Dacă in trecut sănătatea pu
blică era neglijam, jiroblema 
siiilisuiui luată prea superfi
cial, astăzi însăși constituția 
R1T< garantează sănălatel pu
blică.

Ca o consecință a acestei le
giuiri au inceput imediat ;cam- 
panii contra bolilor sociale și 
mai ales campanii de dejiistare 
a sifilisului.

Cunoscând dușmanul ii jxiți 
învinge mai ușor.

Concomitent cu depistarea 
lui a inceput o campanie de lă
murire a masselor largi popu
lare in privința pericolului ce 
reprezintă această boală pen
tru țari noastră.

Dacă conducătorii noștri au 
o deosebită grijă pentru sănă
tatea poporului, poporul arc o- 
bligația să-și însușească toate 
învățăturile și să ajute orga
nele sanitare în acțiunea de 
distrugere a acestei boli.

Dr. E. PALADU

nicieni. Le nota intr’un carnet, iar 
acasă le citea, le recitea ditt.nmi.

La atelier întreba sudorii cum 
luciează. pentru a alia căi mai mul
te, iar la examinarea dela sfârșitul 
cui urilor, tovarășa Olga Gabor a 
eșit printre primii.

De atunci ea lucrează la sudură. 
Dar nu numai atât. Ea a chemat la 
întrecere alți sudori și nu se lasă 
sa îie întrecuta. Lucrează la suda
rea lanțurilor pentru cratere, la 
scocuri oscilante pentru mecaniza
rea abatajelor si la alte instalații 
subterane, depășind norma zilnic cu 
peste 35 la sută.

1. BRANEA

contannn.lt
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Desbaterile asupra pactului Atlanticului 
din senatul ital an au luat sfârșit în norp- 
tea de 26 Martie

Foițele păcii nu Vor peimite ca roata istoriei 
să se întoarcă înapoi

Declarația Șefului grupării comuniste din senat, Mauro Scoccimarro
ROMA, 28 (Rador).— Des- 

baterile asupra pactului Atlan
ticului din senatul italian au 
luat sfârșit in noaptea de 26 
Martie.

Mauro 
grupării 
a ținut un 
analizând 
Atlantic 1 sublimat caracterul 
fals și ipocrit al preambulului 
său care se referă la dorința 
„de pace a tuturor popoarelor”.

Scoccimarro a întrebat dece 
au refuzat 
trei ori 
de pace : 
Dece a 1
ț.unerea 
un pact i 
j rgătirea 
fost ținută secret față de U- 
munea Sovietică și democra
țiile populare?

Primul articol 
dedata că părții- contractante 
intenționează să se abțină deli

Scoccimxrro, Șgiul 
comuniste din senat 
lung discurs in care 
cuprinsul i pactului

Statele Unita dc 
să discute propunerile 
ale Uniunii Sovietice? 
refuzat Norvegia pro- 
sovietică de a încheia 
de ne igresiune și dece 

1 pactului Atlantic a

al pactului

amenințări sau de a face uz 
de forță. Atunci dece țările 
semnatare de pactului folosesc 
forța împotriva popoarelor dm 
Vietnhm, Indonezia, Malaya 
și Grecia? Stabilirea bazelor 
militare in Europa nul înseam
nă! oare amenințare sau folosi
rea forței?

Scoccimarro a subliniat că
articolul 3 al pactului .obligă 
pa semnatari să acorde baze
militare forțelor armate ame
ricane in timp ce ut. 4 pre
vede dreptul Statelor Unite de 
a se amesteca in afacerile in
terne ale țărilor participante 
la pactul Atlantic. Potrivit art. 
5 al pactului teritoriul itilian 
va f. trailsloiillit intr’o tram
bulină militară și o 
vală și aeriană și în consecința 
va deveni in mod inevitabil 
teatrul ostilităților.

JVw puteți tăgădui — 1 spus 
Scoccimarro, adresându-se re
prezentanților majorității — 
<ă în cașul când Statele Unite 
vor cere intervenția militară 
a Italiei nu wi’/i putea rezista 
acestei cereri și pe de altă par
te, nu veți avea lotuși nicio po
sibilitate să siliți Statele Unite 
de a interveni pentru Italia 
dacă americanii »tt» vor voi să 
facă aceasta.

Charta Națiunilor Unite nu 
permite participanților la pacte 
regionale să recurgă la măsuri 
de intervenție armată în timp

bază n.i-

inevitabil

oe pactul Atlanticului prevede 
pe față operațiuni militare.

Țările cu democrație popu
lară nu sunt puse in fața di
lemei „criză sau război". U- 
niunea Sovietică nu va deveni 
niciodată agresoare nu numai 
din cauza orientării ideologice 
fi politice a guvernului și popo
rului ei dar și 
munca Sovietică 
de război.

Adresându-se
Scoccimarro a spus: 
dosește o fcliiică 
nu 
poporului 
sunt împotrivă.

Dvs. repetați 
grave făcute de 
Italia va trebui 
steagul american, după cum a 
luptat sub svastică, aceiași 
soartă o așteaptă. Iată dece 
membrii opoziției luptă cu atâta 
hotărâre împotriva politicii 
guvernului și vor continua a- 
ceastă luptă.

Pactul Atlanticului repre
zintă o coaliție a forțelor re
acționare mondiale împotriva 
progresului lumii, coaliția for
țelor înrobirii și aly războiu
lui împotriva forțelor libertății 
și democrației. El nu este nu
mai un pact anticomunist dar 
și antidemocratic.

Torțele păcii insă nu vor 
permite ca roata istoriei să fie 
întoarsă înapoi.

Prin includerea Italici in a- 
cest pact porniți pe o cale care 
va fi fatală pentru dvs. Popo
rul va smulge această armă 
criminală dm 
deoarece popoarele sau ridicat 
acum pentru a apăra cauza 
păcii universale.

pocea popoarelor va răsuna 
in toată lumea chemând la lup
tă împotriva ațâțătorilor la 
război și pretutindeni împreu
nă cu poporul se vor afla co
muniștii conducând forțele de
mocrației și ale progresului.

Noi știm că nu vă veți da îna
poi dela nimic in lupta împo
triva noastră și aă pactul este 
îndreptat în primul rând Îm
potriva noastră.

Partidul Comunist este gata 
de luptă și cu cât mai brutale 
vor fi persecuțiile la care ne 
veți supune din ordinul stăpâ
nilor voștri cu atât mai hotă
rât vom continua luptai

Semnând pactul care dftsbină

pentru că Li
nii are nevoe

majorității, 
pol it icu 

fascistă și 
națională, deoarece masscle 

muncilor italian ii

acele greșeli 
fasciști. Dacă 
să lupte sub

mâinile dvs.,

Tineretul din Varșovia își exprima solidaritatea 
cu logorul luptătorilor

VARȘOVIA, 28 (Rador).— 
Tineretul din Varșovia a orga
nizat Duminică un meeting in 
Capitală pentru 1 sărbători 
Săptămâna Mondială a Tinere
tului. A fost adoptată o rezo
luție in carf se declară că ti
neretul din Varșovia salută cu

pentru poce și proar^s 
entuziasm convocarea Congre
sului Mondial pentru Pice. 
Tineretul din Varșovia își ex
primă solidaritatea cu lagărul 
luptătorilor pentru pace și 
progres, împotrivi intrigilor 
imperialiștilor care pregătesc 
un nou război.

Italia vă veți atrage bleste
mele poțiorului.

Aceasta va însemna incejie- 
rea unei noui etape in înrobi
rea Italici, dar in acelaș timp 
va fi o nouă etapă și in lupta 
mișcării du eliberare.

Sociilisiii1 Pietro Mancini 
a cei ut senatului sa voteze im- 
potriva pactului Atlantic care 
este o armă de aservire a Ita
liei in mâinile Statelor Unite.

Comunistul Ciovanni Iioveda 
a sublimat că pactul Atlanticu
lui va înrăutăți încă și mai 
mult criza provocată de „pla
nul Marsliall” 
liană.

Socialistul 
zat guvernul 
secințclor grave și neprevăzute” 
ale drumului pe care au por
nit la ordinele imperialiștilor 
americani.

Statele Unite—a spus Casației 
— duc o politică' de incercuire 
a Uniunii Sovietice și pactul 
Atlanticului este primul dintr’o 
lungă serie de alianțe militare 
asemănătoare. Statele Unite au 
pornit pe drumul agrsiunii și 
al provocării.

* * *

în economia îta-

Casadei a aver- 
iinpotriva „con-

ANVERS, 28 (Rador). — 
Docherii din portul Anvers au 
declarat Luni o grevă de 24 
ore in semn de protest împo
triva pactului Atlmtic.

In cursul dimineții situația 
din oraș s’a ,agravat și se cre
de că alți muncitori vor urma 
exemplul docherilor.

♦ * *
NEW YORKj 28 (Rador).— 

Coresjxxndentul ziarului Cris
tian Sctence Monitor anunță 
că Consiliu! Uniunii Naționale 
.t Fermierilor, care numără 
700.000 de membri a condam
nat pactul Atlanticului de 
Nord.

Consiliul declară .^xjlitipa 
guvernului nostru ne provoacă 
o serioasă neliniște. Noi nu 
putem aproba o asemenea ne
liniște”.

Prezidiul Sovietului Suprem al URSS. a decorat 
pe Lavienti Paviovici Bena, vice președinte 
al Consiliului de Miniștri cu ordinul „Lenin“ 
Mesagiu adresat de C.C al P,C. (b) ți Consiliul de Miniștri a! UKSS 

MOSCOVA, 29 (Rador). — Tas« 
transmite; Cu prilejul celei de a 50 
aniversări a Iul Lavrentl Pavlovicl- 
lieria, vlcc-președlnie al Consiliului 
de Miniștri al URSS, șl având in ve
de e serviciile extraordinare pe care 
el le-a adus Partidului Comunist 5I 
poporului sovietic, Prezidiul Sovie
tului Suprem al URSS a decorat pe 
Lavrențl Pavlovlcl-Beria cu Ordinul 
„Lenln".

clasei 
comu-

suvle-

* * *
MOSCOVA, 29 (Rador) — Tass 

transmite următorul mesagiu de sa
lut adresat Iul Lavrentl Pavlovlcl- 
Geria de C. C. al Partidului Comu
nist (b) al URSS șl de Consiliul de 
M’nlștrl al Un'uiiU Sov'etice.

Comitetul Ccn<ral al Partidului 
Comiiu'sl (b) al țJPSS șl Consiliul 
de Miniștri al URSS vă trimite Dvs. 
discip 1 cred'ncios al 
tarăș de luptă al Iul 
al Palidului Comunist 
Sovietic un călduros
zla împlinirii a 50 ani.

Iul Lcnin, to- 
SlaHn, frun'aș 
șl al Statului 
șalul cu oca-

Toată vla|a v'ațl consacrat-o lup
tei revoluționare pentru cauza 
muncitoare, pentru victoria 
nlsmulul.

tiu credincios al poporului
tic, întreaga Dvs. viață șl activitate, 
constțțue un exemplu înălțător al 
servirii intereselor Iul, indeplinlnd 
cu onoare sarcinile care v’au lost 
încredințate de Partidul Comunist.

In an 1 marelui război pentru apă
rarea patriei, a-|l iiid-.pllnlt sarcini 
de răspundere, care v’au fost dale 
de Part’d, in domen ul conducerii 
economiei sociali te cât și pe front, 
con'rihuhid cu curajul șl energia 
bolșevică ce vă caracterizează la 
victoria asupra dușmanului

Vă dorim, scumpul nostru prieten 
șî tovarăș Lavrentl Pavlovicl, sănă
tate șl inulțl ani spre a con lnua mal 
departe activitatea rodnică pentru 
binele mărci noastre Pa rfl socialis
te, pentru binele poporului sovietic.

Mnd mim liilitoa tarilor oomolivale 
dela lucru luptăm pentru 

îndeplinirea și depășirea Planu’ui 
(Urmare din pif l-a)

1919, care as'gură dcsvoltarea eco
nomiei naționale șî făurirea temeliei 
construirii foc'elă(ll socialiste in ța
ra noastră, minerii trebue să lupte 
ci. h i i ri’e împotriva greutăților ce 
s‘au d acurmezișitl in calea măririi 
producției de cărbuni. In primul 
rând, focul luptei trebue îndreptat 
sr re lichidarea l'psur lor nemot'vate 
dela lucru, care consti ue una dintre 
cele mai mari greutăți.

Sub conducerea si suh îndrumarea 
organlzafl'lor de Partid, niciun sin
dicat, conducere de exploatare, teh
nician sau miner cinstit să nu rămâ
nă 111 afara bătăliei pentru comba
terea lipsur lor nemotivate dela lu
cru. Minerii care au 
lipsuri nemotiva e, trebuesc lămuriți 
pe depl’11 asupra urmărilor grave a 
atitudinii lor greșite față de muncă. 
Să li se arate cât de mari simt greu
tățile care arasă pe umerii tovară
șilor lor dc muncă, atunci când ei 
lipsesc nemotivat dela lucru. Să se 
ducă o campanie intensă pentru 
combaterea alcool'smuliii, scoțându- 
se in evidență urmările grave ale 
acestei plăgi, atât in familie, cât și 
în producție.

Una dintre cele mai c'icace arme

împotriva lipsurilor nemotivate dela 
lucru, este preluarea producț'el pe 
schimburi. Odală ce o grupă lucrea
ză după aceas ă metodă, minerii 
care absentează nu pot fi inlocuiți. 
In cazul când unul lipsește neniotl- 
sat, re-tul de mineri dn echipă tre
ime lotuși să îndeplinească progra
mul de producție, fixat ren'ru locul 
respectiv de muncă, pentrucă numai 
astfel programul de product e al mi
nei va putea fi îndeplinit și depășit.

Deaceea, șefii de grupe de schim
buri șl toți minerii devotați cauzei 
clasei muncitoare, irebiie să ș*le să 
educe minerii d’n grupa respectivă, 
in sensul lichidării complecte a lip
surilor nemotivate dela lucru La în
ceputul lunii, când se iace împărți
rea minerilor pe grupe, șefi de gru
pe au dreptul să refuze încadrarea 
în grupa respectivă a acelora care 
nu înțeleg să lichideze cu l'psurile 
nemotivate.

Trcbue să se ducă o luptă hotă- 
rită și ef cace pentru lichidarea lip
surilor nemotivate dela lucru, pen- 
Irucă numai astfel vom putea lupta 
cu mai mult succes pentru îndepli
nirea și depășii ea Planului, pentru 
făurirea unul trai mai buu al celor 
care muncesc.

BULETIN EXTERN
Munci orii din por.nl Anvers (Bel

gia) au declarat grevă cerând spo
rirea a ocațiilor de asigurare sacială. 
Țoală activitatea portului a fost în
treruptă.

* * *
In Vestfalia s’a fondat „Uniunea 

patronilor” ce are drept scop 
părarea intereselor patronilor 
lupla împotriva revendicărilor i 
citorilor.

' , a- 
în 

mun-

* * *
Biroul canadian de statistică 

ratat că in provincia Guebec 
actualmente 58.475 de ș in ii

trecut numărul

a a- 
sunl

In curbul anului

șomerilor din această provincie a 
crescut cu 46 la sută.

Declarațiile de faliment din Ca
nada, in cursul anului trecut, au 
fost cu 50 la sută mai numeroase 
decât in 1947. reprezentând cea mai 
ridicată cifră din 1938 și până a- 
cum.

* * *
Mire, care a fost însăr- 
autorități'.e americane să

Ioseph 
cinat de 
facă o anchetă cu privire la sin
dicatele din zona americană a de
clarat că ,,50 la sută din funcționarii 
din zona americana sunt foști na
ziști”.

După ce a subliniat că actuala 
situație este îngrijorătoare. Mire ■ 
adăugat că . numărul naziștilor a- 
chitați de tribunalele de denazificare 
și care sunt folonți în administrație, 
crește pe zi ce trece, mai ales în 
ultimele 6 luni”.

El a propus deschiderea unei an
chete de către autoritățile am ricane 
de ocupație arătând că această an
chetă ,,ar descoperi un proc ntaj a ât 
de mare de naziș'i în administrație, 
încât au orilățile americane ar tr bui 
să ia măsuri”.
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