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Să desvoltăm spiritul critic 

și autocritic al maselor
îndeplinirea «I depășirea Planului 

de Stut este strâns legată de o con
tinua supraîmplliilre a normelor, re
zultat al intreeurllor socialiste care- 
*1 propuu ca obiective obținerea unei 
mal ridicate productivități a mun
cii, introducerea de noul țl mai a- 
vausate metode de muncă, Inovații 
aduse mașinilor ți utllalului, o mai 
bună organizare a muncii.

In condițiile prealabile naționali
zării, clasa muncitoare a dus o luptă 
hotărită împotriva burgheziei caro 
constituia o piedică, o contradicție 
a desvoltărll forțelor de producție. 
In actualele condiții, când principa
lele mijloace de producție sunt bu
nuri comune ale întregului popor, 
ea trebue să lupte împotriva unor 
alte contradicții, do altă natură, care 
constltue o piedică in calea îndepli
nirii sarcinilor actuale, $1 anume: 
împotriva a tot ce e vechi, a Iner
ției contrare oricărei Inovații, im- 
potrlva atitudinii de autollniștlre, de 
îmgâinlare prin puternica armă a 
crh'cil țl autocriticii.

Dar obiectivele luptei dusă prin 
critică ți autocritică împotriva a 
ceea ce constltue contradicțiile mo
dulul socialist de producție, Inerție, 
rutină ț a , corespund, sunt acelea
și ca ți ale Întrecerilor socialiste. 
Intr’adevăr ele sunt Identice pentru- 
că întrecerile socialiste nu sunt de
cât o formă de massă a puternicei 
arme pe care Partidul a pus-o in 
mâna oamenilor muncii, critica ți 
autocritica.

întrecerile socla'lste deci critica 
ți autocritica cuprinzând massele, 
stimulează Inițiativa creatoare a oa- 
men"or muncii, sunt un lactor hotă- 
ritor, determinant, In îmbunătățirea 
calitativă a muncii.

Din Întrebuințarea ei pe o scară 
cât mal largă trebue formată o sar
cini pr'ncipa ă. E posibilă Insă în
trebuințarea criticei in condi|iunile 
un0' colaborări tovărășești? Fără 
îndoială da! Colaborarea nu exclu
de crit'ca deschisă tovărășească, cl 
din contră o presupune, o cere, 
fiindcă ea nu numai că înlătură ati
tudini nesănătoase de indiferentă 
fată de bunul mers al muncii, dar 
ajută la ridicarea codașilor la nive
lul celor Inaln'ati.

Critica tovărășească făcută de si- 
derurgiștii reșlțenl cu privire la ca
litatea încă slabă a cărbunelui nos
tru, a ajutat minerilor de aici să-șl 
îndrepte mai mult atentia spre ca
litate. Cei mai conștient! dintre el 
au pornit o adevărată bătălie in a- 
ceastă direcție.

Plin de entuziasm, în cadrul unui mare meeting

Tineretul muncitor din Petroșeni 
a sărbătorit deschiderea celui de al Xl-lea

Congres al Comsomolului
In ziua de 28 Martie a. c. 

in sala Casinoului Muncitoresc 
Petroșani, s’a ținut un meeting 
in cinstea celui de-al Xl-lea 
Congres al Comsomolului, la 
care au participat un mare nu
măr de tineri muncitori , » elevi 
din localitate.

Meetingul a fost deschis de 
tov. Băcilă dela Județeană 
UTM, care a dat cuvântul a- 
poi tov. Sicomaș membru in 
Comitetul Județean al UTM 
din l'alea Jiului.

Jn cuvântarea sa, tov. Sico
maș după ce arați că comso- 
molul este prima organizație 
de tineret bazată pe principiile 
ideologiei marxiste, a trecut la 
analizarea înfăptuirilor pe care 
tinerii comsomoliști le-au făcut 
atât in timp de pace cât și iu 
timp de război.

Educat in șprițul ideologiei 
mar.riste-leniniste-staliniste. ti
neretul sovietic a stat in frun
tea tuturor acțiunilor. Realiză- 
r sale se pot concretiza în 
date concludente.

Numele comsomoliștilor A- 
lex. Matrosov, Zoia Kosmode- 
mianska'ia. Juri Smirnov etc., 
cari au căzut jertfe împotriva 
hitlerismului cotropitor, vor 

întrecerile socialiste organizate de 
organizațiile de Partid In toate mi
nele Văii Jiului, această lorină de 
critică șl autocritică de massă, au 
lăeut ca nenumărate echipe codașe, 
care nici nu-șl îndeplineau norma, 
să se ridice in rândurile fruntașelor.

Acolo unde arma criticii șl auto
criticii, a lost întrebuințată ca inl|- 
loc puternic de Îmbunătățire a mun
cii. rezultatele pozitive n'au întârziat 
să apară.

Dar se mal manllostă încă țl a- 
cum atitudini nesănătoase, tendințe 
de a înăbuși spiritul critic al mas
selor. Așa de pildă la Anlnoasa, unii 
tehnicieni nu numai că desconsideră 
crltlcllo juste ale muncitorilor, a- 
duse anualilor metode de muncă Im
proprii condițiilor specifice de mun
că. dar nu primeau nici o critică,, 
uneori persecutând chiar pe cel care 
făceau observații cu caracter critic.

Cazuri de atitudine nesănătoasă 
fată de critică se man'lestă șl Ia Lu- 
penl ți Ia Uzinele Metalurgice Cu- 
glr, unde directorul la prima, ți se
cretarul organizației de Partid la 
cea de a doua, nu permit corespon
denților de presă culegerea de ma
terial documentar cu privire la scă
derile muncii din Întreprinderile res
pective, practicând o adevărată cen
zură. Fi llm'teaz.ă astfel corespon
denților posibilitatea de informare 
obiectivă a opiniei publice țl mai 
mult le limitează pos'bl'ltatea de a 
lichida llpsurl'e prin r’o critică des- 
schlsă țl curajoasă.

Tov. Stalin ne invată: „A nu sem
nala, a nu scoate la Iveală fățiș și 
clnst't, așa cum se potrivește bolșe- 
vlci'or, nea'unsurlle țl greșelile 
noas’re, înseamnă a ne închide dru
mul nostru înainte. Iar noi vrem să 
mergem ina'nte. Șl tocmai liindcă 
vrem să merg"m Inaln'e trebue să 
punem ca una din principalele noas
tre ■■arclnl autocritica cinstită șl re- 
voluț’onară. Fără aceasta nu există 
mers înainte Fără aceasta nu există 
desvol'are”.

De aceea organizațiilor de Partid 
le revine sarcina nu numai de a 
combate cu hotărire toate manifes
tările nesănătoase care încă mal e- 
xistă, ci ele trebue să desvolte spi
ritul cri'ic ți autocritic al masselor 
fată de propria lor muncă ți mersul 
general a întreprinderilor. Ele au 
datoria să-l dea un avânt șl mai 
mare sniritulul critic al masselor, fă
când din această armă a Partidului 
un puternic snrliîn in strădaniile tu
turor oamen lor munc’l de a inde- 
P 'ni Înainte de termen Planul nos
tru de Stat.

rămâne in veci gravate în car
tea de uur a luptei împotriva 
imperialismului, ț'-ntru pace 
și progres.

Mii de alți tineri iau acum, 
parte activă la reconstruirea 
ruinelor lăsate de fasciști.

Numai la Stalingrad au lu
crat peste 25.000 de tineri 
comsomoliști din toată Uniu
nea Sovietică, iar pentru res
tabilirea primelor sectoare 
ale stației hidro-electric-e depe 
Nipru, au lucrat .6.000 de ti
neri.

In prezent, din rândurile ti
neretului comsomohst se ridi
că mereu noi fruntași in pro
ducție, în uzine și colhozuri, 
noi educatori, noi tehnicieni și 
ingineri inovatori.

Ca încheere a arătat că prin 
in făptuirile sale, tineretul so
vietic orientat de ideologia 
marxistă, sub conducerea Par
tidului Comumv (oj al URSS, 
servește de exemplu tinerilor 
din lumea întreagă.

Meetingul a luat sfârșit prin 
intonarea Internaționalei, în 
entuziasmul unanim al tineri
lor participanți.
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Deschiderea Congresului Intelectualilor 
din R. P. R. pentru Pace și Cultură

Saluturile aduse Congresului de delegații străini

Marți dimineața sa deschis în aula Ateneului R.P.R., Congresul Intelectualilor din 
R.P.R. pentru pace și cultură.

La ședința festiva de aeschidere a Congresului au asistat membrii Prezidufui Marii 
Adunări Naționafe, în frunte cu prof. dr. C. ). Parlion, membrii ai guvernufui, în frunte cu 
dr. Pelru Groza, membrii ai Comitetului Centra! af P.M.R., în frunte tu iov. Gii. t heorghiu- 
Dej, secretar a- CC. af P.M.R., membrii ( orputui Diplomatic, în frunte cu Kavlaradze, am- 
basadoruf U.R.S. S, și de'egații străini.

Au luat parte deasemenea reprezentanții culturii și artei din R.P.R., reprezentanți ai 
organizațiifor de masă șt armatei, ptecum și ziariști străini și români.

După cubântuf de deschidere rostit de academicianul Mihail Sadoveanu, președintele de 
onoare af Uniunii Scriitorilor din R.P.R., a jost ales in aclamațiile entuziaste ale delega
ți for, prezidiu! de onoare și prezidiul activ.

Au urmat saluturile delegați- 
lor străini, subliniate cu înde
lungi aplauze de Întreaga asis
tentă.

Delegatul englez, prof. Hyman 
Levy, decanul Colegiului Impe
rial englez și vicepreședinte al 
Asociației Anglo-Române a spus 
printre altele:

Vă aduc salutul Comitetului Bri

Prezidiul de onoare al Congresului
I. V. Stalin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S,
V. M. Molotov, vice președinte al Consiliului de Miniștri al UKS >. 
A. Vâșinski, ministrul Ataceri or Externe al UKSS.
Comitetul de organizare al Congresului Mondial al partiza

nilor păcii.
Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Mnnciforese 

Român.

Prezidiul activ al ongresului
Prof. C. I. Par1 on, pre edintele rezid u'ui Marii Adunări Naționale, 

dr. Petru Groza. pre'ed. Cons fiului Mus i Gheorg' e postol prese- ț 
dintele CG.M., Lucia S.urza-Bulandra, general Petre Borilă, Boris Ca 
ragea, acad. prof. Constan inescu - lași, Cons anța Crăciun, Lucia De- 
metriuș, prof. univ. Endre Antally, La:a Pavel, p:of. univ. Jean Li- 
vescu, dr. Eduard Mezincescu, pot. I'ie Murgu eseu, Nagy Istvan, prof. 
univ. Emil Petrovici, acad. prof. D. Pompei, prof. univ. L. Răutu, 
acad. Mihail Ro Ier, acad. Mihail Sadoveanu, prof. univ. Trai an Săvu- 
lescu președ. Academiei R. P. R., Zaharia S:ancu, președ. Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R., acad. A. Toma, Ștefan Voi.ec, vice-preșe
dinte al Consiliului de Miniștri.

Dela 3% la 6 % pes»e normă

Grupa tovarășului Krișanovski Francisc 
dela mina Lupeni, fruntașă în producție

In galeria care înaintează în stra
tul 3 din sec orul 11 al minei Lu
peni, lucrează grupa tov. Kiișanov- 
schi Francisc. Pe luna Februarie, a- 
ceastă grupă a avut o depășire de 
normă de 3 la sută, rămânând în 
urma cclorlal e grupe din acest sec
tor care lucrează deasemenea la î a- 
intari cu galerii în cărbune.

Faptul că au fost întrecuți de cele
lalte grupe, care lucrează în 1 curi 
de muncă asemănătoare, a pus pe 
gândurii pe minerii din grupa Iii 
Krișanovski.

In cursul primei săptămâni a lu- 
nei Martie, s’au adunat cu toții și 
au discutat despre greutățile în 
muncă, și mai ales despre posibili
tatea învingerii acestora.

— Pe luna Martie să nu ne mai 
lăsăm — Je-a spus tovarășul Kri- 

tanic al Intelectualilor dela Wroclaw, 
luptător! rentru pace.

Doresc să vă arăt câteva aspecte 
ale realizărilor noastre după Con
gresul dela Wroclaw, precum țl 
greutățile pe care le întâmpinăm in 
lupta noastră.

Poporul Angliei nu vrea război. El 
vrea pace.

Orașele noaMre — Londra, Con- 
ventry, Southampton, Plyniouth, 

ț imn ki ortac’lor săi. Să muncim 
mai bine, mai organizat și o să de- 
păși.n cu mult norma.

CUM A REUȘIT GRUPA LUI 
KRIȘANOVSKI SA TREACA IN 
RÂNDUL CELOR FRUNTAȘE IN 

PRODUCȚIE

După consfătuirea avută, mineriii 
din grupa lui Krișanovski au învățat 
să muncească mai bine. Aducerea 
lemnu ui pentru armarea galeriei se 
face acum îiitPun timp mai scurt, 
fixarea juguri or pentru susținerea ta
vanului la fel, e executată mai ra
pid. Munca a fost organizată mai 
bine , pentruca niciun miner să nu 
piardă timpul în zadar. Doi mineri 
lucrează la tăerea cărbunelui din 
front cu ciocanele pneumatice, iar 

Bristol țl Balli șl încă multe altele 
au fost ruinate de bombardiere fas
ciste Mwlțl ani vor trece până »ă 
ne refacem, dar pentru a ne reface 
noi avem nevoie de pace. Intr*o la
me, in care există agresiunea impe
rialistă, pacea nu vine dela sine. 
Trebae să luptăm pentru ea.

De aceea problemele noastre. In 
Anglia pot li limpede expuse in mă
sura în care ele privesc sarcinile In
telectualilor:

1) Poporul din Marea Britanle tre- 
bne că vadă limpede că Uniunea So
vietică nu are Intenții agresive.

2) Trebue să lămurim încotro ne 
împinge Imperialismul american țl 
rolul pe care ii jnacă războiul ți pla
nul Marshall In această problemă.

3) Trebue să lămurim cum este 
folosit pământul Angl’el ca o bază 
militară țl să arătăm toate consecin
țele, care ar rezulta pentru Anglia 
ți poporu’ el, dacă războiul ar Isbuc- 
nl cu adevăra*.

Presa britanică a atacat cu perfl- 
d’e Congresul dela Wroclaw și a în
cercat să-t diminueze importanta. 
Rezultatul în«ă a fost acela că sco
pul real al Congresului a devenit 
foarte cunoscut sl | s’a făcut o bună 
pub'lclia e No’ am răspuns cu multe 
zeci de articole șl scrlcorl in presă, 
cu multe întruniri publice.

Acel d'ntre noi care au fost la 
Wroclaw. au vor’-U la numeroase a- 
dunărl de student), de Intelectuali de 
toate felurile si de muncitori. Cuvân-

( continuare în pag. IlI-a)

ce lalți do; î"c>rcă cărbunele $i-l 
transportă spre gaeria principală.

Para el cu o mai bună organizare 
a muu i , mine 1 din a.eastă grupă 
;;u ho ăr m mai inrre în mi
nă cu întârziere și să p ece dela lo
cul de muncă numai la t mpul fi
xat. reușind astfel să utilizeze din 
plin timpul programului de muncă.

COLABORAREA INTRE SCHIM
BURILE grupei. factor de

SEAMA IN BUNUL MERS AL 
MUNCII.

In luna Februarie, când norma 
deabia pu ea fi îndeplini ă, colabo
rarea între minerii din cele trei 
schimbuii ale grupei tovarășului Kri-

(continuare în pag. Ill-ai
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Echipele
Șantier cultural 

artistice din Valea Jiului se pregătesc 
pentru concursul pe țară

CE SA CITIM

Munca |> tii.un cultural dusă le 
sindicate ia un avânt din ci în ce 
mai mare, Pe întreg cuprinsul Vait 
Jiului i iu ființa noui ți 11. ui cluburi 
inutidloreș.i, crește mimatul biblio
tecilor, mii do oameni ai mumii 
sunt atrași în munca arikticâ.

Aceas ;i din urma aniura a muncii 
culturale a inceput să preo.upe mai 
intens sindica.ele noastre. turma 
țiile corale, de dan.uri sau diaina- 
Uee, mici ți cu o activitate .edma 
acum câțiva lini au derenit astizi 
ansamble artistice destul de puter
nice, caic duc o activitate pe zi 
ce trece, inlen ificală. La ori ce săr
bătoare a oameni or mumii la oii 
ol- aveiriment mai de seaniâ. aceste 
echipe au (ost mereu prezente cu 
programe ar.is ice. Activitatea lor e 
pe cale de a lua un caracter per
manent. Munca artistica inceqte a 
nu mai li sporadică ți ocazională, 
ci o manifestare organizată ți ne
întreruptă a drago.tei de arta a ina- 
sselor muncitoare.

Dar nu numai atât. Formațiile ar
tistice au devenit un mijlo de a 
desco|M-‘ri elemente talentate clin sâ
nul clasei munci oare Ele dau | o- 
sibiliiate ia aretle td nle să S' a- 
firme și să fie valorificate din punct 
de vedere al capaci iții lor artisti
ce. Și acest Inc u marchează o d<o 
sebirc fundamen ală intre trecutul in 
care oamenii muncii erau ținuți <f • 
parte de asemenea manifestări, ți 
largile posibili ați pe care ci I au 
acum, perspee ivele deschise pe târâm 
artistic.

Mai mult chiar. In Rezoluția C.C.

Școli duminecale - factor de ridicare 
politica a femeilor muncitoare

Din inițiativa org. U.F.D.R. din 
Vulcan. în com. Jiul Coroești s’a des
chis o școală d umini cală pc-ntru fe 
meile muncitoare din localitate.

Cursurile sunt frecventate de un 
număr de 25 țărance. In Dumineca 
trecută — programându-se două 
lecții, despre „Grija mamei ți co
pilului în R.P.R.”, în care s'au arălat 
grija regimului nostru față de co
pii și mame, și „Despre impor
tanța ți rolul U.F.D.R.” — școala

DIN REALIZĂRILE U. F. D. R.
Pe linia sarcinilor cuprinse în pla- 

nu1 de muncă, organizația Județeană 
U.F.D.R. a obținut o serie de fru
moase realizări.

In domeniul asistenței sociale, din 
inițiativa U.F.D.R., în cursul acestei 
luni, trei caravane sanitare, s’au de
plasai în sa ele Nucșoara, Pui, Ga
lați, Urle ți Hobița, făcând 116 a- 
nalize de sânge, 113 extracții den
tare și 406 consultații în mod gra
tuit, țăranilor muncitori ți familii
lor lor.

* * *

Pe plan cultural au luat ființă noi 
echipe artistice totalizând cu cele 
existente un număr de 38 coruri, 
echipe de dansuri și teatrale.

Organizând nenumă ate festivaluri 
în toate satele Văii Jiului, la care 

Cu prilejul Coigresului Intelectualilor din R. P. R.
____________ păitri Pace și Cultură______________

„Cartea Rusă" va lansa:

— Cultura sovietică în slujba păcii și prog
resului

— Intelectualii sovietici luptă pentru pace
— Cartea, prietena și sfătuitoarea (ăranului

sovietic
V. G. Belinsxi Opere alese
N.G. Cernâșevski Arta și realitatea din punct de vedere estetic
P. Pavlenc^ Fericirea
BoriS Po evoi Noi, oamenii sovietici

al P.M R. asupra probi mei uindi- 
înființarii de noui f.uniații artistice 
cale so vorbește despic necesitatea 
ți activizarea <e]or esistinie, se ac- 
renlue'za că ,,O deosibiii atenție 
trebue dată dezvoltării unei ®gi 
miț.ări de vioare a echipelor arti - 
lice muncitorești prin care să i.isă 
la suprafață talentele artistice din 
rânduri e clasei munci oare”.

Arest lucru lOiistilue deci • sar
cină pentru sindicale o sarcină caia 
trebue dusă la bun slârțit. Muncii 
artistice va trebui st i s imp.imo 
un ritm de dezvoltare carespmiz.i 
tor celui din al o sectoare de muncă.

Pe linia impiimatk de această sar
cină, Corni etul Executiv a C.G.M, 
a luat iniția iva itisliluiiii imuj c«- 
curs pe (ară între echipele de dansuri 
ți formațiile corale ale sindicatelor. 
Întâlnirea între echipele artistice va 
fi lin mijloc d< stimulare ți îmbu
nătățire calitativă a muncii lor.

Irl.âlnirea va pri ejni lărgirea schim 
bului de experiență în muncă. Ea 
va însemna o importanta contribu
ție la desvoltarea gustului artistic 
in sensul ca va aduce o iinhogă- 
(ire ți o mai riguroasă selecționare 
a repertoriului, va mari discernă
mântul in stabilirea unui program ar
tistic. Pe de altă parte, ea va aduce 
o întărire a disciplinei în munca ar
tistică, îi va da un caracter mai 
organizat.

Areasla pentru că în se'ec|i»'iarca 
echipelor se va (ine seamt de re
pertoriu. de justețea inteipri-tării a- 
oestui repertoriu, de disj|£iuii ți la

a atras un număr de 56 femei mun
citoare.

Totodată s'a constituit în comaaa 
un comitet de asistența socială Ca 
incheere tov. Maria Bartha a «ul- 
(uinit lectorelor pentru lecțiile făre- 
date, luându-și angajamentul in nu
mele femeilor din comună, ăe a 
munc i pe viitor mai intens pentru 
desvoltarea cunoștințelor, de a «trate 
spre școală un număr cât mai mare 
de femei.

E. RUSU, coreea. vM- 

au participat peste 9000 spectatori, 
prin repertoriul stabilit, aceste 
ecl’ipe au însemnat o impor
tantă contribuție la ridicarea nivelu
lui cultural-ariistic al țărănimii noas
tre muncitoare.

In ceeace privește ridicarea nive
lului poli.ic al f meilor muncitoare 
de toate naționalitățile încadrate îu 
U.F.D.R., au luat ființa. 15 școli se
rale, dintre care 5 cu limba de pre
dare maghiară. Deasemenea funcțio
nează pe lângă o ganizația Județeană 
U.F.D.R. o școala țărănească de 
cadre.

Pe aceeași linie de preocupări au 
fost formate 24 cercuri de studii , 
individuale frecventate de un nu- ! 
măr de 430 femei, deasemenea ți nu
mărul șco’ilor duminicale defa țară 
s’au ridicat la 47. 

general ținuta ți atitudinea întregului 
ansamblu.

Concursul și-a dobândit deci o 
mare msemnăiatc. LI va aduce o 
îmbuna ațire a nivelului cultu.al al 
eihiiaLor artistice inunuilorețli., va 
li im factor do seama tu adâncirea 
muncii culturale, in desvoltarea difu
zat ii culturii în rândurile celor ce 
muncesc.

I’a,ninse de această importanță — 
Ș> d.1 d bita si tnnili. ație a fap
tului i t la concurs nu pot participa 
e hi|e in lânduiile cărora se găsesc 
ar iții profe ionițti — echipele a tis- 
ti e muncitorești din Valea Jiului, 
formate mimai din amaiori. se pre- 
ga esc in referea participării cu suc
ces la probele celor trei etape ale 
concursului, ș ijnJ că cele mai bune 
echipe artistice, selecționate în e- 
lapa ce so va desfășură Ii București, 
vor lua pare la serbările d- 1 Mai 
din C.i[ i ala.

I’iegaiiriie au fost astfel organi
zate in if p.oducția sa nu sufere din 
cauza lor. Ba mai mult, s'a căutat 
ca cei mai buni din formațiile arti - 
lire sa e situeze printre c»i mai 
buni din câmpul muncii

Valea Jiu ui va fi reprezentată [ rin 
11 formații corale dintre care
1 in limba (nagiiiară - și 8 e- 
chip.- de dansuri. Aceste echipe — 
majori a.ea din centrele minere și a- 
pc* din ce o aprico e — vor lua parte 
în prima cta|Xi ce se va desfășura In 
ziua de 3 Aprilie la Petroșeni ta 
sala Teatrului de Stat.

Corurile și echipele de dansuri 
care cu acest prilej s’au dovedit a fi 
oe'e inai bune, vor fi alese :a par
ticipante la concursul regional dela 
Deva.

Iu puținele zile care nc mai des
part de acest eveniment vor t ebui 
si fie folosite în întregime toate 
posibilitățile pentru a se duce o 
muncă mai intensă, mai bine orga
nizată. mai disciplinată în vederea 
atingerii obiectivelor concursului. 
~"SPORT

Metilosport (Căi n) 
S. S. A ma a ( Țeva) 2

întâlnirea deputată la Călan a »- 
dus victoria gazdelor, care benefi
ciind de avan ajul terenului au învins 
la limită echipa militarilor din 
Deva.

Jocul a fost frumos, iar rezultatul 
de pe teren este real. Gazdele au 
avut o ușoară superioritate față de 
oaspeți care s'au comportat totuși 
bine.

Mureșul (D‘ va) 
U "•-(( Pg ■) t-1

După o luptă de 90 minute adver
sarii au terminat nedecis împărțind 
frățește punclele.

Mureșul a avut perioade de domi
nare în ă din cauza ineiicaci ații li
niei de atac ,ce'.e câteva ocazii de 
goal au rămas nefruclificate.

Rezultatul de egalitate corespunde 
situației de pe ferm, tar comportarea 
cugirenilo- care au jucat în deplasare 
este mulțumitoare.

MUNCITORI $1 INTELE
CTUALI, TINERI ȘI TINERE 
DIN ATELIERE, MINE,ȘCOLI 
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întreceri în
Editura C. G. M

..întreceri în Valea Jiului” de M. 
Pop ți N. liolban. apărută în edi
tura C.G.M., este o carte p ină de 
vioiciune ,în care facem cunoștința 
cu câteva figuri de croi ai mumii, 
relevați cu prilejul ridicării produc
ției in minele noastre de cărbuni.

Au o ii au ținut a cunoască p a- 
ctși eroi chiar la fața 1 iului, co
borând cu >i in adâtuimea minelor, 
urmărind de aproape metodele lor 
de muncă și ini|,ar a ind laolal ă l u- 
cuiia succeselor.

Pas cu pas pe urmele acestor 
fruntași ai producțiai fie ca stau în 
apriip.-erea lor rând fac munca de 
abataj in nuna fie că-i surprind in 
intimi lalea cămjnu ui lor in ceasurile 
de repaus, M. Pop și N. Holbau 
reușesc sa ne dea o imagine grăi
toare a mior oameni noui. însufle
țiți de ritmul întrecerilor S.xialiste. 
< u.ificele din întreprinderile minii- 
re, eu iiriiuurilc ți coborâturile l r 

ital il .. "ada in-reverii.
vorbesc despre t'.ată aceasta fremâ- 
tare de muncă in care oimenii aduc 
o neîntrecută dârzenie jx ntru mai 
bine, pentru mai pcifect, pentru o 
producție depășii.

Minerii din Valea Jiului au .iflat 
că Stahanov n'a fost decât un mi
ner ca și dânșii, dar se deosebia de 
ei prin cec i ca a g ndit mai mult 
ți a perseverat în idei.i rai de a 
doboii normele ruginite.

De aceea Pop Ludovic, Andrica 
Ludovic, Ulr h k‘tefan ,i alții au în
ceput să gândească și ei. Li și-au

a.
A apărui ediț a ll-a

Edijira „Canea Rusă” a scoa re
cent difli a d >ua a romanului „Ma
ma” de MaxJm Gorki.

In prima ediție, capodopera ma
relui realist s’a bucurat de un deo
sebit succes în rândurile massdor 
de ci ito;i din repub ica noastră, a- 
tât prin adânca ei semnificație so
cială, cât ți prin arta cu care e scri
sa și consirui.ă.

Tema romanului o formează re- 
vendicăiile clasei muncitorești sub 
regimul absoiu.ist țarist în plină des
compunere.

En ina cărții, mama lu Vlasov, îți 
începe adevărata viață abia când s.1 
alătură revoluționarilor grație fiu
lui ei. Căci imaginea „Mamei” este 
imaginea femeii descătușate de lan-

INTR’UN ORAȘ SOVIETIC, 
DINCOLO DE CERCUL POLAR

>•
In orații. Murmansk, care se află 

dincolo de Cercul Polar, munca nu 
încetează nicio clipă, ziua ți noap
tea.

In port sosesc mereu vase și co
răbii pescărești.

La Murmansk funcționează un 
mare combinat de conserve de pește. 
De aic, în trenuri nesfârșite, con
servele sunt trimise în toate coltu
rile tării.

In anii războiului Murmansk a 
fost timp îndelungat oraș de fron
tieră. Mii de bombe au fost arun
cate de către dușman pe casele ți

Școală de zbor fără motor
Ca și în anii trecu(i. Școala de 

sbor fără motor iți va deschide cursu 
rilc la data de 15 Aprilie a. c.

Se admit tineri de ambele sexe, 
cari au împlinit vârsta de 17 ani, 
doritorii dc a urma cursurile acestei 
școli. Elevii vor avea la dispoziție 
întreg materialul dc sbor necesar, 
precum și întreținerea în mod cu 
totul gratuit.

Cazarea tinerilor se va face în ba
răci speciale, amenajate confortabil

Valea Jiului
M. Pop șl N. Holban

dat M-ama că munca lor nu (rehue 
si fu- mecanici și inconștientă E- 
x< fiiplul lui Stalmnov și a| altor ino
vatori despre care au aflat din câr
lig și îndrumările P .r Uului și ale 
sindicatului Ic-a d<;l v.iraj ș ineft- 
drrv. |■ ni ajun.- -»□ abikdbcA 
noi mc noi în muuca 1 »r și atin
gând o critș ere Jmpiujrc a produc
ției de cărbuni

lata de | Uda je Ulndi Ștefan 
povestind fe tri uim a ajuns sa de. 
pașcatca normele;

,,, ,dupa lv am primit instruc
țiuni d L Par drla s ndiL.it. 
mi-din chemai a . onadi. Era \a ă. 
Țin minte că ani cules soțit-i mrțe 
un (.o? cu mere fxi.ru a face prăji
turi. Șj loridorul sr umpiusr de 
lume. Atn stat de voi ba cu ort aciL 
Le-am >pus: — fraților, are
n’ain puica da o ba ae sa spirgr ni 
și noi norme e ’’ Șj cj aj zis — 
..Nu-i bai, Ulrich bari, numai sa ne 
înveți cum1' ȘÎ < u i-am i ivațal’’

A<vjt a expunere simpla și phna 
de bun >imț lipsiia de o ice îngâm
fare, cHt i a ract eristica troilor de 
cari" ’-e ocupa cama ,,întreceri In 
Valva Jiului'L

Lucrarea tov Pop și Ido ban c m 
vrea să fie un do.umcnt a i forturi
lor oamenilor muncii fi ntru cjas- 
trutr. a socialismului în țara nOM- 
tra arc -i vădi e calități J ferire. 
Suntem siguri că ca va ft te iLa cu 
niult-ă pla^re de toți mun ilorii an
grenați in întreceri socialiste.

1UE
dc . G ‘RKi

(urile grele ale unul regim de aau- 
prire și c-xploatare. Prin lupi» ej 
dârza alaiuri de oamenii care a- 
veau ă imăpuiască Maiea R, tb- 
luție, momi lui Via or devine sim
bolul urni lumi noui. pe care Goild 
a ș.iut m ti b,ne decâl oricare alt 
scrii.or sa o anunțe.

Prin felul in care autorul î 1 ex
primă credința în dreptatea cauzei 
poporului caurJ pe care o ilustrea
ză cu un remarcabil meșteșug lite
rar, precum și p.in figura eroinei 
sale, ființă simpla plină de abnegație 
șt devotament, romanul „Mama” 
poate fi considerat ca un model de 
roman social.

O c arte prețioasă pe care o re
comandăm cu toată căldura.

instituțiile din oraș. N'au trecut nici 
patru ani dela terminarea războiului 
ți orațul a devenit ți mal frumos ca 
înainte. Producția industrială a de
pășit, încă în 1947, nivelul antebo. c.

In anii de după războiu s’au con
struit la Murmansk case de locuit, 
ne o suprafață totală de 100.000 mp.

Deasemeni, au fost reparate 19.000 
de metri patrafi de piețe ți străzi.

In prezent se constru este o Casă 
a industriei pescărești, un club al 
muncitorilor feroviari, o gară, o 
Casă a presei, un muzeu ți mude 
alte clădiri.

și situate la poalele Parângului.
Se așteaptă ca și anul acesta ti

nerii să participe activ la aceste 
cursuri, cari pe lângă caracterul spor
tiv. pregătesc și cadre utile pentru 
aviația R.P R.

In prezent se fac ultimile pregă
tiri pentru o cât mai bună funcțio
nare a Școlii de sbor fără motor 
ce-și va deschide cursurite în luna 
viitoare.

P. A. coresp

ndiL.it
fxi.ru
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Răspunzând apelului pompierilor—folosind 
în cea mal mare mâsurfl materialele vechi 

Muncitorii dela garajul Atelierelor Centrale 
Petroșeni au construit o autopompă 

pentru stins incendii

Deschiderea Congresului Intelectualilor 
din R. P. R. pentru Pace și Cultură

Din liiwa unei inajni core.spiuiță- 
toare |K 11.ru stingerea incendiilor d 
|>rupor|ii mai mau Corpul de p mi- 
pleri din Petroșeni a iacul un alici 
catr muncitorii dela tcția narai a 
Atelierelor Centrale Petroșani, pen
tru construirea unei mașini pe care 
sa Le n.ornate țoale instalațiile ne
cesare stliicerli incendiilor.

Răspunzând ape u ui pompio ilor, 
mumi orii dela garajul A elitrelor 
Centra e I etro ani au început con- 
stTitifi'» masinei in cursul lunci 
Ianuarie.

Pentru a continua lucrările stag
nate din lipsă des ma eriale, t varasii 
Sohicltt td ti. N ct'l o n H rsch F<>- 
gel, 1 -erezan loan lîening Mihai 
Jean A exandru. I legii duș luliu și 
Versansclii Ludovic, au iiKCput cons- 
truiea acestei măștii du piese 
vechi.

Astfel. în două luni de zile, pe 
lângă lucrările pogramato în ca-

In întrecerea între echipele care lucrea7ă I» 
încârcutul cărbunelui dela preparația Petrii 

Echipa tovarășului Spiridon Dumitru 
a doborât recordul echipei Selea, încărcând 
în vagoane C.F R. 2500 tone cărbune în 8 ore

Ecliipr'e de muncitori d la prepa- 
rația de cărbuni din Petri,a c re lu
crează la încărcatul cărbunelui in 
vagoane e C.F R., au pornit la îitre- 
ceri socialis e pen.ru depășirea nor
mei.

Primul succes, a fost obținut ce e- 
cliipa tov. Se ea loan. Având norma 
pe întreaga echipă de 1500 tone căr
bune In vagoane, această echipă in 
scurt timp a reușit să t icarce 2205 
tone cărbune. Apoi și- organizat 
munca și mai bine, reușind să de
pășească recordul stabilit încărcând

Confecționând arcuri pentru supapele 
de aspirație din materiale vechi

Tovărășii Gunze Andrei și Marioloki Carol 
ou asigurat buna funcționare a compresoarelor 
care alimentează mina Lupeni cu aer comprimat

La mina Lupeni, câteva compre- 
soare urmau să fie scoase din func
țiune. din cauza lipsei unor arcuri 
cane acționează supapa de aspira
ție a aerului în compresor. S’au fă
cut cereri pentru astfel de arcuri la 
diferite fabrici de specialitate insă 
fără rezultat-

Pentru a nu opri compre oarele d ■ 
funcțiune, lucru caro ar fi provocat 
lipsă de aer comprimat care pune In 
funcțiune un mare număr de ma-

Grupa tovarășului Krișanovski Francisc 
dela mina Lupeni. fruntașă în producție

(Urmare din pag. I-a) 

șanovski era slabă Erau cazuri când 
un schimb lăsa p' scama celuilalt 
diferite lucrări de regie ca armarea 
galeriei; tuburile de aerisire nu e- 
rau montate în măsura înaintării 
fron'.u'.ui de cărbune e.c. Aceste l p- 
suri iscau neînțelegeri între cele t că 
echipe ale grupei.

Acum asemenea lucruri se întâm
plă mai rar. Colaborarea în muncă 
între cele trei schimburi ale grupri. 
le-a dat posibilitae să realizeze pe 
intervalul 6.28 Marje o depășire de 
60 la sută.

DELA 1 APRILIE GRUPA LUI 
KRIȘANOVSKI VA LUCRA DUPĂ 
METODA PRELUĂRII LUCRULUI 

PE SCHIMBURI

Tov. Krișanovski Francisc e bu
curos că grupa lui a reușit să freacă 

drul planului întrepiludei u ei au 
terminat o mașina, p. care este 
montat un rezervor de apa cu o 
capa i ale de 1800 1 o pompă cen
trifugă acționată de motorul mașinii 
care lucrează la o premiile de 10 
atmosfere și cu o putere d aruncare 
a apei la o îuâl|ime' de 20 in. Mașina 
inai este înzestrata cu scări me
tania' cu o lungime de, 12 tu. precum 
și cu alte multe unelte necesare 
stingerii iineiidii'or.

I‘e lângă a castă mașină, nimici- 
toiit de'a ic.-ția garaj a Atelieielor 
Cenți le Pe'ro am au construit și o 
e ■ nrea-ci ternă pe care deasemenea 

se aii a montată o motopompă. p e- 
cuiii și o p mi]să de mână, care va 
putea fi remorcată.

Prin constru rea acestei mașini, 
inunc'torii «ecțlei Bara) dela A.C.P. 
au dat posibilitate pompieiilor din 
localita'c, a inii rveni cu succes In 
cazuri de incendiu.

2250 tone cărbune în timp de 8 ore.
Echipa tov. Spiridon Dumi.ru, cu 

care se găsește în întrecere echi
pa lui Sclea, și.a propus sa doboare 
acest record. Reducând cât mai mult 
(impui mort dela schimbarea vagoa
nelor și lepardzând minuțios munca 
pe fiecare muncitor din echipă, pen
tru ca nici un minut să nu fie pier
dut, a reușit să încarce! 2500 tone 
cărbune, stabilind astfel un nou re
cord la încărcarea vagoanelor cu căr
bune.

POP EUGEN, coresp voi.

șini, instalații și unelte pneumatice 
pentru extragerea cărbunelui, tova
rășul Gunze Andrei, Împreună cu 
lăcătușul mecanic Marioloki Carol, 
și-au propus să construiască arcuri 
pentru compresoare.

AOfcl, din materiale vechi, . ei 
au reușit să confecționeze aceste 
arcuri, care puse în funcțiune au 
corespuns perfect necesi.ății, reali
zând totodată economii.

M. POPOVICI. coresp.

în rândul celor fruntașe. Insă el vrea 
ca grupa lui să producă și mai mult. 

Pentru aceasta el a cerut ca în ga
leria în care lucrează să fie intro
dusă o haveuză. Cu această mașină, 
minerii din grupa lui vor putea lu

cra cu o productivitate mult mai 

mare, iar calitatea cărbunelui extras 

va fi îmbunătățită.
Dar nu numai atât. Tovarășul Kri

șanovski a cerut ca dela 1 Aprilie 

să lucreze după metoda de preluare 
a lucrului pe schimburi, pentrucă a-t- 
fel fiecare miner va putea fi plătit 

în măsura muncii depuse și vor pu

tea organiza întreceri între cele trei 
echipe ale grupei.

R. ALBU

(Urmare din imu 1-^

tul Wrocluvv e acum cunoscut da 
toata nuțluneu

Iu iticlioere d-sa a spus:
Voi transmite in Anxlla nețurniulta 

voastră vnln|ă de pace șl prietenie 
cu muncitorii șl Intelectualii noștri

Delegata iruslriurâ Eva Tries- 
ter a sjiub:

Dragi prieteni din România,
Da|l-ml voe să truiismlt Congresu

lui dvs., salutul cordial al Intelectua
lilor progresiști, al oamenilor Iubi
tori de pace din Austria.

Țara noastră, Austria, face parte 
dl|i:re acele puncte ale Europei pe 
care Imperialismul american încear
că să le cucerească in întregime șl 
su le atragă in pregătirile sale răz
boinic?. Spun ..încearcă" intrucât u- 
vem convingerea lermă că im va 
reuși in planurile sale șl că in cu
rând va II șl Austria o (ară a Păcii, 
a libertății - - o democrație popula
ră Dar intre timp, Imperialismul a- 
merlcan șl agenții săi, guvernul aus
triac, Ișl incordează toate forțele 
pentru zădărnicirea acestui obiectiv.

L'nul dintre mijloacele de care se 
servește, este semănarea fricii, a 
haosului, a lipsei de încredere In 
propriile forțe. Iii Inimile oamenilor 
și in special in Inimile Intelectuali
lor țării noastre.

împotriva acestei propagande e- 
xlstă numai o singură armă. Oame
nii (rebue să invețe să-șl cunoască 
propriile lor forțe In ultimii doi ani 
s'a învățat mult la noi In această 
privință. Muncitorii noștri au învă
țat intr'o serlo de actlun) că este 
posibilă nu numai lupta dar șl obți
nerea unor succese. Alături de mun
citori încep să înțeleagă șl intelec
tualii acest adevăr vechi dar mereu 
actual. In ultima vreme ae început 
șl intelectualii să ducă o acțiune 
deschisă $1 fermă pentru Interesele 
lor șl fiecare dintre acești pași le 
dă încredere Iii propr.lle lor forfe 
și In rezultatul luptei lor pentru pa
ce. In înclieere d-sa a spus;

In numele compatrloțdor mei vă 
mulțumesc pentru tot ceeace faceți 
in lupta pentru pace, pentru liber
tatea noastră a tuturora. In numele 
acestor oameni doresc Congresului 
dvs. succesul cel mal deplin.

Delegatul belgian .Max, adu
când salutul intelectualilor pro
gresiști din Belgia a spus:

Dacă prea mul|l dintre al noștri 
se Iasă incă înșelați, acest lucru se 
datorește faptului că noi nu ain lup
tat suficient pentru a-l lămuri. In 
acest scop ne găsim noi la acest 
Congres și ne vom regăsi din non 
la acela dela Paris. Noi nu putem 
lăsa ca tăcerea noastră să fie consi
derată drept o acceptare.

Nehotărîții — a spus in înclieere 
d-sa — vor trebui să se debaraseze 
d? ezitările lor, dacă nu vor să con- 
trlbue la degradarea umanității. Ro
lul nostru este să-i atragem pe sin
gurul drum posibil, acela al păcii 
care este și acela al justiției sociale.

E adevărat că această sarcină nu 
este din cele mai ușoare, dar noi ne 
bazăm pe exemplul Uniunii Sovie
tice șl pe acela, la început incă. dar 
plin de promisiuni, al democrațiilor 
populare.

Juristul francez Marcel Vil- 
lard, amintind angajamentele 
luate de reprezentanții intelec
tualității progresiste la Congre

sul dela Wroclaw, a arătat ac
țiunea pentru [tace a delegației 
fiiinceze.

Primul nostru obiectiv n fost pre
gătirea unul Congres național al In
telectualilor, care să nu lle o con
ferință restrânsă de personalități re
prezentările, el o largă reuniune a 
reprezentanților aleși in mod de
mocratic, Iii urma unor desbalerl, de 
către adunările locale. Am obținut 
sprijinul tuturor orguuizuiiilor Inic- 
re.ate (tinerel, iemel, sindicale de 
invăiamunt, l nluiica națională a in
telectualilor etc.).

Iuți oamenii conștient! văd din ce 
iii ce mal clar din care parte se pro
pune desarmarea, din care parte se 
răspunde pi Iii supruinarmare, ame
nințând, calomniind, pregătind bazo 
ue agresiune șl încercuire.

Pe ii oului general al păcii a 
incheiat d- a noi trebue să între
prindem o operă de clarificare șl d« 
luminare.

Acesta o motivul pentru care miș
carea intelectualilor francezi, pen
tru apărarea păcii, amănându-șl Coa. 
greșul său național, a decis să par
ticipe activ la Congresul Mondial al 
partizanilor păcii, care va avea loc 
la Paris începând din 20 Aprilie.

Vom contribui la prugramul cul
turii șl la trlumtul cauzei eliberării 
omului. Înainte deci la luptă pentru 
pace șl independența națiunilor!

Iu acest moment iși lac apari
ția în sală delegații URSS, țxjo- 
lul A, Su>kov și profesorul VLn- 
dimir Krujcov.

In aplauzele entuziaste ale În
tregii asistențe, academicianul 
Ăl Sadovnanu saluta pe oaspeți.

După aceea, <l-sa anunța că 
s’au primit de cUlre biroul Con
gresului telegrame de salut din 
partea Confederației Generale a 
Muncii, Llniunii Tinerelului 
Muncilor, Uniunii Femeilor de
mocrate din RPR, Asociației Ro
mâne pentru strângerea Legătu
rilor de Prietenie cu Uniunea 
Sovietică (ARLUS), Academiei 
RPR, C. C. al Frontului Pluga
rilor, C. C. ai Uniunii Populare 
Maghiare, Comitetului Antifas
cist German, Comitetului Demo
crat Evreesc, Institutului de 
Studii Româno-Sovietice, Insti
tutului de Cultură Universală, 
Uniunii Sindicatelor Corpului 
Didactic, Sindicatului Ziariști
lor Profesioniști, Sindicatului 
profesorilor Universitari, pre
cum și dela numeroase Între
prinderi, instituții de cultură și 
artă.

Se dă apoi cuvântul delegatu
lui francez Aime Ccsairc, depu
tat de Marlinica, care a spus in
tre altele:

Dacă prezența mea, alături de 
prietenul meu Marcel Vlllard arc un 
sens, acest sens trebue să lle acela 
de a vă spune că nu numai popoa
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rele Europei Occidentale urmăresc 
eforturile voastre cu atenție, el șl 
Iii lumea întreagă. In Asia, In Afri
ca, In America de Sud șl in Ameri
ca Centrală, eihtă zeci Șl zeci de 
popoare, care au ochii ațintiți asupra 
voastră, asupra muncii voastre, a- 
supra necazurilor șl bucuriilor voas
tre pe care le aclamă din fundul 
orașelor sau satelor lor.

Aceste popoare se bucură de fle
care progres ai vostru, convinse că 
soarta lumii ese una singură; că ca 
se decide deacum încolo in această 
pai te a Europei, in care suntem a- 
șezaț, șl că nu numai pentru voi, dar 
și pentru el, încercați să construiri, 
cu ajutorul Murei Uniuni Sovietice, 
o lume nouă de fericire șl de dicp- 
tate.

I sie clar ca pentru a duce la bun 
sfârșit acest elurt Istoric, e»ic nece
sara o colin | e, una singura dar 
imperioasă: PACEA.

In înclieere d a. a spus:
Datoria noastra e de a spune po

poarelor adevărul in iltnp ce capi
taliștii le mint; datoria noastră o da 
a arăta popoarelor hidoasele rațiu
ni ale războiului pe care-l ațâță ca
pitaliștii impoirlva Uniunii Sovieti
ce șl a democrațiilor populare.

imund cuvântul delegatul ger
man Willy Bredel, acosta i 
uralul că puterile imi>erialist* 
din apus duc in Germania da 
Vesl, cu țoale mijloacele, o po
litica do spargere a unității Ger
maniei, transformând Germania 
apuseană In colonia lor impa- 
iialistă.

Numai In zona orientală a 
Germaniei se produce o recon
strucție consecvent democratici.

Menținerea păcii In lume < sie 
In momentul de față o problemă 
de cea mai mare importanță d* 
< are este indisolubil legată lup
ta democraților germani pentru 
unitatea națională și pentru fău
rirea unei Germanii unitare.

Pacea Europei poate fl asigurată 
— a spus In înclieere Willy Bre
del — numai dacă întreaga Germa
nie va păși pc drumul unei desvol- 
iări pașnice șl democratice. Să no 
întărim eforturile pentru a distruge 
planurile de război ale acestor ca
valeri briganzi al secolului nostru, 
ale acestor condotieri ai imperialis
mului pentru întărirea și consolida
rea păcii.

Prof. univ. N. Popescu-Dorea- 
nu și-a desvoltat după aceia ra
portul despre „Cultura sovieti
că, factor de apărare al păcii.

Ședința a fost ridicată la ora 
20,30.

Seara a avut loc la Teatrul 
Confederației Generale a Muncii 
un spectacol de gală in onoarea 
de’.sgaților la Congresul Intelec
tualilor din RPR pentru PACE 
și CULTURA.

11.ru
pen.ru
Dumi.ru
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> E V E NIMEHTELE ZIL EI<
rgrcsul Intelectul Iilor americani pentru pace 

și-a încheiat lucrările la 27 A'artie
A t< ad< ptută o rezoluție rrir care Cor greșul cheamă la luptă împotriva 

fascismului și des ă> țuirea unui nou război 
Cuvântarea delegatului sovietic A. FADEEV

Urnii muncii iranualeji iilâluiile dio R.P. II. 
aderă cu însufleți e la Congiesui Atondial 
al partizanilor păcii și salută Congiesui 
Intelectualilor din R.P. R. pentru Pace și Cultură

NEW YORK, 29 (Rador). 
Congresul intelectualilor ame
ricani pentru pice și-a înche
iat lucrările la 27 Martie.

Congresul convocat de Con
siliul Național al oamenilor 
de știință, artă și al liber pro
fesioniștilor din Statele Unite 
a adoptit o rezoluție prin care 
chiamă la luptă împotriva fas
cismului și deslănțuirii unui 
nou război.

A fost alcătuit un comitet 
pentru apărarea păcii in sco
pul aducerii la cunoștința j>o- 
porului american, a guvernului 
Statelor Unite și a ONU. ho
tărârile Congresului, cât și 
pentru organizarea in țară a 
uni iiimpnnii active pentru a- 
I Tarea plicii.

La ședința de închidere, 
care a avut loc la hotelul Wal- 
dtrf Astoria, au participat 2800 
de persoane.

* * »
NEW-YORK. 29 (Rador). — La 

Congresul pentru pace al litilectua- 
lilor ce a avut loc li New York. au 
lost adop ale dcua r<zo u -i.

Prima rezouție eferitoar ■ la c iile 
și mij oacele de lupii i| i iteț ctua 
li’.or din Siajele Unite, spune 1 tre 
altele: „Omenirea nu dorește un m u 
război. Pacea este necesară și posi- 
l iii și asigurarea sa este o datorie 
a tu u or popoarelor. Dacă p iporul 
american va fi conș ient de a eastă 
i npor.an.ă ob igație. ei își va pu
tea a u.c ton ribu ia la cauza 1 ă ii.

Noi dorim să deschidem dru n 1 - 
gaturilor între popoa ele iubitoare 
de pace din toate țările și mai a- 
les din re S.a e e Uni e și L niun a 
Sovie EU. A.esia a f st scopul c n- 
vocării C mgresului nostru Am reu
șit să iovcdim că a.est d uni poate 
li deschis.

Toa e popoa e'e trebue să aibe 
'3- c- iu i a 'i <11 ■ c n-
duca ori or lor, dacă aceșlia au do 
gând să ducă t aralive cu caracter 
pașnic și să ajute reglementarea di- 
v<.r ■ r i teme n ta'e e U- 
nile și Uniunea Sovie ici, r glem n- 
tare de care depinde pacea.

Rlegerile cantonate d n Franța 
o d vedă elocventa o democroți» i burgheze 
Partid 1 Comunisi doi are 35 la sulă d n toiali I vo
turilor, lotuși el nu are de 

Consil ile
PARIS, 29 (Rador). — In 

cadrul alegerilor cintonale din 
Franța a avut loc Duminică 
al doilea tur de scrutin.

După cum se știe, la primul 
tur n ciunul din candidați nu 
a obținut majoritatea abso
lută.

In ciuda coaliției dintre 
nartidele guvrna mentale *și 
RPF, care s’au unit împotriva 
Partidului Comunist, candi- 
■lațit Partidului Comunist și 
ai grupărilor progresiste au 
primit, ca și la primul tur, un 
număr de voturi mai mare 
decât candidații celorlalte par
tide.

Pregătirea unul nou război slăbește 
Organizația Națiunilor Unite, f. ce ta 
asuprirea popoarelor coloniale să de
vină din ce în ce mai grea, creazi 
o barieră între Statele Unite și alte 
țări. Propaganda războinică și pre
gătirile de război amenința liber
tățile noastre, aducând după sine jre- 
jiid-căt șl încălcări de drepturi. 
Orice nouă măsură de acest M este 
grav resimțită de poporul nostru. 
Pacte'e și uniunile militare înche
iate în vederea p.egă.irii războiu
lui, demons.rctiză decăderea noas
tră morală și necesitatea de a găsi 
cât mai repede diurnul spre pace.

Primul pas pe acest drum 1! repre- 
zin ă in(eejerca ie iprocă între A- 
merica și Uniunea Sovietică. Con
știent! de răspunderea și înțelegând 
întreaga g ravi. a le a momentului, noi 
adop ăm urmă oare o holăiîri:

1. De a face tot ce este posibil 
pentru în ărirea Organizați i Națiu
nilor Uni e, considerată ca cea mai 
mare nădejde de pace;

2. De a co abo a cu tea o celelalte 
mișcări pentru pa.e din întreaga 
lume;

3. De a continua lucrările tnce- 
puie de Congres pentru a antrena în
treaga opinie publică a țării tn lupta 
pentru apărarea păcii.

In legătură cu a easta. Congresul 
numeș e pe ângă Consiliul Național 
al In.e e tuali.or, lin comitet de oa
meni de cultură și ș.iință c re va 
atrage a enția guvernu ui Slat lo U- 
nite și O.N.U. asup. a hotărîrilor, 

.TP • va • r aniza 
o campanie activă pentru pace.

'\z lutla pem ti aiurarea libertății 
și gândirii ș iințifice a ată că în ul
timii patru ani. p-rcgăliri'e de răz
boi au creat o a mos eră î veninati, 
plină de p ejudecăți și isterie. In 
domeniile ș.iinței și culturii „răz
boiul rece” a provocat multe pierderi 

e ’a an s'i’entn s"tine rezoluția 
în închcere, că vom pune talentul 
nostru, arta și puterea noastră de 
gândire în slujba intereselor reale 
ale poporu ui american și a unității 
în lupta pentru pace”.

In cursul celor trei zile cât au 
durat lucrările Congresului, presa

:ât ■ la sută din locuri in 
generale

Deși Partidul Comunist, 
— scrie L’iiUMANITE — a pri
mit aproape 35 la sută din to
talul voturilor, el nu are decât 
2 la sută din locuri în consi
liile generale. Aceasta este o 
dovadă elocventă a democra
ției burgheze care este in sluj
ba exploatatorilor și îndreptată 
împotriva celor exploatiți.

Referindu-se la rolul socia
liști.or de dreapta, scrie: „Po
litica de trădare a socialiștilor 
a fost de mare ajutor pentru 
fasciști și a dat posibilitatea 
gatul iș.Hor să obțină locuri în 

mai multe cantoane. 

reacționara nu a încetat să calom
nieze pe pârtiiipanltf și organizato- 
iii acestuia.

Clădiiea In care Congresul și-a ți
nut lucrările a fost Înconjurată de 
poliție și pentru a putea lua parte 
la ședință pârtiei/ anții la Congies 
trebuiau să treacă printr'un triplu 
cordon format din detașamente de 
poi(ie înarmată Dar nicio Încercare 
do intimidate nu a reușit să între
rupă lucrările Congresului.

« * «
NEW-YORK, .-9 (Rador). - La 

27 Martie, în cadrul Congresului 
pentru pace al intelectualilor ame
ricani, a luat cuvântul A. Fadeev 
care a declarat: „Nu cred că exista 
vreun american de bună credință, 
sau vreun cetăț.an din Europa Oc- 
c denala care pășind pe pământul 
mxtru să nu simtă In întreaga at
mosferă a țării pulsul pașnic și să
nătos al vieții.

Sta'u' sovlet'c dorește pacea așa 
cum poale dori pacea numai un slat 
socialist, plin de planuri creatoare, 
sigur de vi forul socialismului.

Iată de ce noi oamenii de știință, 
artiștii ș[ literatil sovietici salutăm 
a;ci cu deosebită simpatie pe gaz
dele noastre primitoare, americanii 
progresiști care au fost inițiatorii 
acestui Congres pentru apărarea 
păcii.

In numele delegației sovietice vă 
multnm“sc pentru primirea caldă ce 
ne-ati făcut-o".

Referindu-se la asigurarea păcii 
în lumea întreagă ș! la s’rângerea 
re'atilor americano-sovietlce, Fa- 
deev a declarat: „Recenta propune
re a Iul I V. ^talln. privitoare la 
semnarea pactului de pace între ță
rile noastre e-prlmă această dorin
ță a oamenilor simpli do pretutin
deni.

ps<e adevărat că în lume ex'stă 
oameni sl ziare care consideră că 
evprmiarea a*ât de sinceră și de di
rectă a aprohăril noastre în ce pri
vește politica de pace a guvernului 
soviel'c este ..un semn de lipsă de 
l'bertate a convingerilor".

As vrea însă să întreb de când 
Si cine a stabilit că apelurile fățișe 
ale unor ziare pentru declanșarea 
unui nou război înseamnă l'bertate 
de convingeri șl că dorința smeeră 
de nace. care are sprijinul tuturor 
popoarelor între care acelea ale A- 
mercu ș' Unuiml Sovietice, este 
considerată contrariul?

In lume numai adevărul este în 
real ta'e 'Ib'r. Și înainte do a hotărî 
c'ne e‘te mal Pber In această lume, 
trebue să știm de partea cui este a- 
devărul

In încheere, A. Fedeev a subliniat 
că poporul sovietic sprijmă dorința 
de pace a oamenilor simpli, femei
lor și mamelor care-si văd copiii a- 
memnțați de război și care doresc 
crearea relațiilor pașnice între po
poare.

Teaceea eforturile oamenilor de 
bună credință pentru apărarea păcii 
trebue să fie unite cu mișcarea ma- 
sselor largi ale oamenl'or muncii 
di” toate țările, în lupta împotriva 
ațâțătorilor la un nou război.

BUCUREȘTI, 29 (Răilor). 
Din toate colțurile țarii conti
nuă sa sosească telegrame și 
moțiuni prin care oamenii 
muncii manuale și intelectuale 
iși exprimă adeziunea la Con
gresul Mondial al partizanilor 
păcii, care se va ține la l'aris 
in cursul lumi Aprilie ți să 
salute Congresul Intelectualilor 
din Kl'R pentru l’ace și Cul
tură.

Astfel, țărănimea muncitoare 
și intelectualii cu dragoste de 
pojxrr din comuna Isvorul de 
Sus, jud Argeț, spun in mo
țiunea lor: „Ne alăturăm dm 
tot -mielul acțiunii illtreprin-ă 
de către intckrtualii din țara 
naastrj. jieniru pace, imțx'tnva 
celor care încearcă să ti" arun
ce jntr’un nou răzliot.

Congresul intclctualilor care 
se ține zilele acestea in Bucu- 
icști este pntru noi o dovadă 
că forțele care apără pacea, in 
frunte cu URSS, cresc fi se 
întăresc d n zi in zi.

Noi întâmpinăm acest Con
gres prin muncă hotărâtă ]en- 
tru depășirea 1'lanului de Stil 
in sectorul agriculturii și jxn 
tru ridicarea nivelului nostru 

iitural și țiohltc. convinși ia 
prin aceast i asigurăm o viața 
mai bună pentru noi și copiii 
noștri”.

in moțiunea trimisă Congre
sului Intelectualilor din Repu
blica Populară Română pentru 
l’ace și Cultură, muncitorii, 
tehnicienii și funcționarii dela 
societatea regionala de electri
citate din Brișov, spun.

„Salutăm deschiderea Coti 
greșului intelectualilor din 
RPR pentru Pace și Cultură 
și ne luăm angaj îmentul de a 
lupta cu toată hotărârea jjcntr'i 
apărarea păcii și culturii, ală
turi de toate popoarele iubi

La 29 Martie s'au deschis 
la Moscova lucrările celui de al Xl-lea 
Congres ol Comscnwlului Ier ir ist - sic i rist

■ MOSCOVA, 29 (Rtdor).—
I l.a 2<; Martie s’au deschis la 

Moscova lucrările celui de .al 
\1 lea Congres al Comsomo- 
lului lemnist-stalinist. /Yciesta 
este un eveniment politic im
portant nu numai in viața ti
neretului sovietic ci a întregu
lui popor sovietic care, după 
cum subliniază ziarele, iubește 
fierbinte pe comsomoliști și 
este mândru de ei

Toate ziarele din Moscova 
publică articole consacrate Con
gresului Comsomolului.

In articolul său de lond. 
1’RzWDA arată că delegații 
tineretului din toate Republi
cile, teritoriile și regiunile ță
rii, reprezentând 9 milioane de 
tineri constructori al comunis
mului, au sosit în Capitala Li
ni unii Sovietice.

Crescuți și îndrumați de 
Partidul lui Lcnin și SLalin. 
scrie PRAVDA, in cursul ani
lor care au trecut dela cel de 
.al doilea Congres Comsomo- 
lul s'a întărit și s’a călit in 
muncă și luptă și și-a consoli- 
d it legăturile cu întreg tinere
tul sovietic 

toare de pace, in frunte cu 
marei țară a socialismului, U- 
niunta Sovietică”.

Membrii corpului didactic 
din învățământul elementar și 
mediu dela liceul de fete, școa
la pedagogică de fete nr. i și 
licrul de băieți nr. 2 din Iași, 
au adoptat o moțiune din cura 
redăm:

„Avem sub ochii noștri, in 
orașul in care trăim, imaginea 
sinistră a distrugerilor |<e care 
răzlxjiul trecut le-a provocat, 
a mizeriilor și a suferințelor 
[ie cane lc-.i adus. Noi știm că 
acei c ire in-ligă la un nou 
răzlioi. circurile monop>!i>te a 
anglo anii-ricandor și lacheii lor, 
mânați de dorința criminală 
de dom.nație și imb&gățire, 
caută să prăbușească lumea în 
mizerie șt întuneric, jientru » 
o putea stăpâni și exploata.

Coiișticnți că o viață mai 
buni jx-ntru toți cei ce mun
cesc nu se poate crea decât lntr'o 
lume in care domnește pacea, 
in care știința și cultura devin 
bunuri ale masselor largi |>en- 
tru a le ridica la o viață nouă 
și țxntru a fice d.n ele cons
tructorii societății din care să 
dispară exploatarea;

Cunștienți dea-xmenca că dt- 
toria oamen lor muncii intelec
tuale este de a -La in slujba 
poporului mmic.toi și du 1 
sprijin; lupta lui și ci munca 
întecctuală nu-șr capătă ade
vărata e. prețuire • nu se 
|>oatc de-volta dacă e-tr ruptă 
de vi.ița și munci m h.r po
pulare; Ht arîm ‘lă ne alătu
răm cu tot entuziasmul și cu 
toată hotărârea 11 Iu 'ta jien
tru pace a intelectualității jiro- 
gresistc din lumea mtreagă. 
care are in frunte țve creatorii 
celei mai' înalte culturi, inte
lectualii sovietici.

Comsonwlul 'ine la cel de 
al XI-’e.a Congres strân- unit 
in jurul Partidului Rol<ev‘c in 
jurul mare ui conducător șt în
vățător, I. V. Stalin.

In Uniunea Sovietică, .au fost 
create toitc condițiile jjentru a 
da posibilitate tinerilor să 
crească intr'o lume pe care 
ceilalți nu o cunosc.

Ei sunt feriți de -trădania 
zadarnică a vieții care .a fră
mântat multe generații de ti
neri in trecut și frământă șt 
acum ț>e cei ce trăesc in țările 
ca|)italiste.

Lcnifi ,ri Afalin <iu arătat ti- 
neretului nostru niar-'/r al 
vti'/ii: să desăvârșească cons
truirea nouii societăfi inctfmtă 
de părinții lor. Marii învăță
tori au arătat tineretului ca
lea spre cofnun'sm, le-a a-Sfat 
cuin trebue să muncească și ce 
trebue să studieze.

Cauza comunismului îndeam
nă milioane de comscmoliști, ti
neri și tinere, la munca nepre
cupețită. Ei trăesc, muncesc 
și luptă pi'ntru z'ict-’ria comu
nismului. ;ncl:ce l'HAlUj.l
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