
In minele Văii Jiului

Să facem din schimbul de experiență 
im instrument prețios în lupta 
pentru îndeplinirea Planului

Că ie sii Iul lunci anuaric, mi
nerii Iruuu.l iii produc >e deinati 
cu ,,Ordinul Muncii" uu lansat un 
apel ui ru 0(1 iii uerli din e plna- 
turilc u Grijulii d u \ alea Jiului, 
chemâiidu-i să purnciiscă la întreceri 
social s<e eut a in epl n rea Planu
lui.

I’r'n re altele, nne'ul >runtas||or 
Iii produ (le cuprinde o serie de ali
na j'in ne fată de ni sile de mi
neri căi or1 II i'aii adre-at. I nul din
tre cele mal luloroase argnlameH- 
te. este acela de a face schimb de 
exper'emă cu grupele codase, pen
tru a le alutn in lichidarea rnnâ- 
nerll In urmi șl in antrenarea lor 
In rândurile celor fruntașe

,,No', ne luăm angajamentul 
spune ape'ul fruntaș'lor - să lup

tăm pentru a realiza sarcinile ce 
ne revin Aceasta o vom face prin
tre mal hună șl mal chlbzul ă or- 
Kanl-are a munc'l imas're. folosind 
metode mal hune de lucru, Itiâiidu- 
iie la întrecere pen ru d Pășirea nor
melor TOTODATĂ NE V' M CTRA- 
DUI CA FXPFRIEN'TA NOASTRĂ 
SA F>E CUNOSCUTA $1 |N'<U$ITA 
DF OAT MII MULTI TOVARĂȘI 
M'NTRI. PFNTRU ACFASTA VOM 
AJUTA CFIFI.ALTE EC*f|°E SA- 
Sl 0RG*NIXF7E MAI BINE MUN
CA. «A FOI OSEASCA CFI.E MAI 
BUNF MFTODE DE MUNCA IN 
MINA”.

Dela acest apel Intr’adevăr gru
pele minerilor decorat) cu ..Ordinul 
Muncii” au oht'nut succese si mal 
mari ir producție. U’-e'e din ele lu
crează în con’ul lunci 'un'o, al'ele 
in contul programului de pe luna 
Mai

Insă, n'ciunul dintre mlnc'il f un- 
tnșl in producție n’au făcut n'mlc 
pentrucă experiența lor u muncă să 
fie in'rodr ă șl in alte lourt de 
muncă. NTctunul dintre fruntașii in 
produc'le d'n minele Văii Jb Iul, n’au 
mers in aba'ahil unei grune cop'e- 
ș'te de grcută‘1. llnsi'ă de exper'en- 
ță. pentru a o a'u'a ră-și nrgnn'zeze 
mal bine lucrul, să învingă mnl ușor 
greutăt'le, rentruca astfel să-și in- 
depl'nească șl depășească norma.

Ori. acest lucru trebu’a făcut, și 
cn a<â> mal mult, cu cât in apelul 
lor că>re minerii din Valea lliiliii, 
fruntașii in producț'e au arătat clar: 
..Pianul nostru va putea fi îndepli
nit numai atunci când TOATE echi
pele de mineri din Va'ea fiului vor 
reuși să atingă șl apoi să intreacă 
normele flxa'e”.

Insă, nu toate grupele d'n minele 
Vă'l Jiului îndeplinesc normele, la 
Aninoasa, I.upeni. Lonea și Petrila, 
ma' sunt o serie de grupe care incă 
sunt fub normă. Nu d'n cauză că nu 
au voinfă șl dragoste fată de mun
că, fa(ă de imbunătăf'rea n’velulul 
lor de trai prin realizarea unui câș
tig mai bun O bună parte din a- 
ceste grupe n’au reușit insă să-și 
organizeze munca mai bine, să fo
losească metodele de muncă cele 
mai bune pen'ru a realiza o produc
tivitate r'dicată.

Pentruca minerii din Vale Jiului 
să poată aduce un aport cât mai

Preluarea lucrului pe 
neînțelegerile din

După ce o lună de muncă a 
fost încheiată, birourile exploa
tărilor carbonifere din l'alea 
Jiului întocmesc niște fișe pen
tru fiecare muncitor iu parte, n 
.are sunt Ir’cute drepturile bă
nești ale fiecăruia in măsura 
cantității și calității muncii 
def usc. t

Aceste fișe sunt impărfite 
minerilor respectivi. Fiecare 
își face socoteala: dacă plata e 
reală, dacă nu s'au comis gre
șeli. In cazul că fișele nu cu
prind toate drepturile bănești 
curente, minerii se prezintă la 

mite Iu laurii ca societății socialiste 
iii limbi cu iious ră 1 opulaiă, din 
i l ou aule nou I e carb<i|i.tvre Ire- 
I ne a plice >pre labr c le >1 uzinele 
f iri, imas're că bune mal mult, mai 

u i ș1 mal chin.
Acest lucru i u poate II realizat 

P< i'enlii șl cu succes, decât numai 
a u cl când toate grupele de mine
ri i I indep'lnesc șl depășesc pro- 
gramele de nr-idu t c fixate in ca- | 
drul Planului.

prln urma e, ura du sarcinile ' 
noastre In Indeplln ■ ea șl depășirea 
Planului, este antrenurea grupelor 
goda e in râu 'ul cel r mlllocașe șl 
Iriintase in product e.

In acest scop, scit inbul do expe
riență in muncă e do mare itisem- 
nă ale Experiența grapelor fruntașe 
iu realizarea unei producții mal 
mari evoioni'l de exploziv, material 
lemnos șl energie, in extragerea li
nul cărbune de cal'taic mat lmnă 
fără prea mult ș'rt și cărbune pră
fuit treime răspândea cu stăruln|ă 
in rândul tu'iiror grunelor din mi
nele Văii Jiului M|neri' fruntași in 
pio'’uc(le, nu numai la consfăfuir'le 
de product e ă împartă cască mlne- 
ri'or d'n ce'e'al e grune me'odele de 
muncă folos'te -- lucru care până 
acum s’a făcut in măsură foarte re
dusă c1 treime ‘â meargă pentru 
o z', două. Sau c'''ar pentru o săp
tămâni să lucreze imoreună cu gru- 
pe'e rămase in urmă, in locurile lor 
de muncă, să le a-a’e pra?tlc șl stă- 
ru'tor cum trehue organ'zată munca 
mai Idne. cum se lucrează după o 
ntei ’dă suner'oară cum se impuscă 
pentru a ohr'ne că h ne de calitate 
mai hiină. cum ir hnesc făcute lu
crările de regie intr'un timp mal 
scurt.

Deasemenea. minerii <i’n gradele 
codașe taelmcsc Thdru’’'ați să lucre
ze împreună cu gruoele fruntașe, 
nentru a putea vedea cum acestea 
din urmă iși organizează munca in 
ansamblu, cum reușesc ele să in
treacă normele; Iar reîn'orși in gru
pele respec*'ve, să aplice ceeace au 
învățat muncind in mijlocul grupe
lor Fruntașe.

Intrucâ' ch'?r șl numat explicațiile 
despre fe'ul cum se muncește după 
o metodă mai bună — date de mine
rii frun'ași dela Petrila în cadrul 
consfătuirilor de product’e — au dat 
roade sch'mbul de experiență prac
tic va fi de un neprefu't ajutor al 
grupelor rămase in urmă în ridica
rea productivității muncii.

Organlzatil'e de Part'd. sindicate
le. conducerea fecă^ei exploatări 
carbonl'ere. com'snle de producte, 
tcltnicicnii șl minerii fruntași, trebue 
să acorde Impor anta cuvenită 
schimbului de cxper'entă in muncă 
și să-l pună in prac'i'ă. Pentrucă, 
schimbul de experiență bine organi
zat, bine folosit, devine un instru
ment prefos in reducerea număru
lui de grupe codase și ingroșarea 
rândurilor grupelor fruntașe în mun
că, care să lupte cn succes pentru 
realizarea unei producț’i cât mai 
mari, in cadrul P'anului pe anul 
1919.

biroul șefului de sector și cer 
rectificările necesare.

Aceste sunt caiace se numesc 
„reclama(ide" și care se fac la 
fiecare exploatare de cărbuni 
din Falca Jiului înainte de 
plata salariilor.

• * ♦
Primele „reclamafii" după 

noul sistem de salarizare, s'au 
făcut la mina Petrila iu ziua 
<Le 20 Martie. Sala dc apei 
era plină de mineri. Fiecare, 
încet, greoi dar calm își cal
culau salariile și !• comparau 
cu sumele cuvenite. Fiecare își
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Lupta peniiu pace și rolul intelectualilor
Rapoit piezental la Congresul Intelectualilor din R.P.R. pentru Pace

Cultuia de prof. Traian Săvulescu, președintele Academiei R.P.R.
Evenimentele din anul 19-18 șl din 

pi imul trimestru al anului 1949 — a 
arn rit p.of. Traian axulezcu — au 
contr Imit la lămur r a opln.el pu
ii ice mondiale asupra poziției dife
ritelor state ș guverne in problema 
p.ic . mperal'ti' folo i c cele mai 
jo'nic’ m I ce: minci.ni fals, co
rupție, crima pentru a lovi in pa
cea popoarelor.

lo’potr'vn celor car? a â(ă la o 
nouă vărsare de sânge luptă la- 
g rul i’ăc'l in finite cu I PSS. Iii 
rândurile acis'ul mare lavăr se gă- 
sc'-’e turn'a munc''nare șl Intelec
tualitate:! progresistă de prelut'n- 
denl.

Vorbind den-e i'rin<!"-e'iil dela

Cu apr j nul Slp ului 
și prin munca lo'un'ară 

Rănii mtiiinlori din llii 
îți Mitf (didooa

Regimul nostru de democrație 
popu'ară, în care Partidul cla ei 
munci oare are rolul d ■ c nducatcr 
pune mare preț pe ri li arca nive
lului de viață al oamenilor muncii 
de a ora e și s| e.

Un exeinp u în a est sens, ești 
în.e erea e ec ri ică ii comun i I ia, 
unde ani ceirândul. Iar nii mu cito i 
și-au luminat căminele cu flacăra 
jxăjj in.lă a țazorniț-lor.

P. ntru ek'C.rifkaria acest i cornu
lui1 S.a u. a a o at sum i de 9 00 000 
lei. sumă care este des inală p ocu- 
rarii de tna e iale t lirice și p nlru 
plata braie or de muncă caii icate. 
Dar ț i anii munci.ori îndrumați de 
organiza ia de Par id. au pornit I 
mun a vo lin ară pen ru e ectrifica- 
rea comunei Iar.

Prima a ț un? a fost intren insă 
zi e trecute, când ț nanii munci 
lori au tran po lat cu carele și cu 
brațele 135 stâlpi pentru susținerea 
liniei electrice.

Munca pentru electrificarea comu
nei 1 ia con inuă cu in ensitate, de
oarece țăranii muncitori sunt liotă- 
riți ca până la începu ul verii, să-și 
lumineze căminele cu becuri elec
trice.

B. L1V1U corsp. voi.

...la viitoorua plofa n o sfl ne mai certăm ..

schimburi a înlăturat 
grupa lui Crainic
cunoștea categoria și clasa de 
salarizare in care era încadrat, 
l’nii dintre ei care uu cunoș
teau prea bine „socotelile" erau 
ajutați de alții mai priceput!

O bună parte dintre ei, erau 
foarte mulțumiți. Câștigaseră 
bine. 75-20-22.000 lei. Doar 
munciseră bine, depășiseră cu 
mult normele. Am văzut că 
într'adevăr noul sistem da sa
larizare răsplătește munca celor 
harnici.

Erau și alții care nu erau 
mulțumiți. Dar nu față de noul 

\\ roclaw prof. Traian Săvulescu 
a spus: , alături de muncitorii cu 
brațele care necontenit și-au mani
festat ră1 picat ț| sincer dorlu(a pen
tru Instaurarea păcii intre popoare șl 
li 1 ăriria de a lupta dârz pentru a- 
tlngerea acestui scop, Inlelvciualll 
progresiști au arătat in cursul deș
ii a e llor dela ĂVroclaw că sunt lio- 
(ăr |l la rândul lor ră renunțe la pa
sivitatea in care mul|l s'au complă
cut șl să lupte pentru as'gurarca unei 
Păci fra'n'ce de care omen'rea sim
te adânc ncvo'a.

Fo (ele păcii cresc șl se intăre'C. 
Popoarele or rimate luptă pentru 
desr1 blre O nouă lov'tură va fi 
dală blocu'ul Imperialiștilor dc Con
gresul Mondial al partizanilor păcii 
dela Paris.

După ce a subl nlat că URSS lup
tă pentru o loial: cooperare între 
popoare — prof. Traian Săvulescu 
a arătat telurile politic'! antisovle- 
tlce a Imperialiștilor anglo-ameri- 
cani. ?

,.Refuzul ei piulul anglo-amen- 
Aan di a enoperă sau măcar dc a 
trata cit URSS este dovada că 
URSS ecte pentru ele marele obsta
col in calea răpirii Independentei

Ne scrie inovatorul Z:pnenfenig ^amollă, 
as’stent ia mina Peîriia

Ir troducereo scocului oscilant blindot în abatajele 
comero, do posibi itate minerilor so lupte 
cu succes pentru depășirea Planului, 

îmbunătățește condițiile de muncă în mină
Tehnicianul minier Zippenfenig Samoilă dela mina Petrila. a ino

vat o mașină mineră numită s ocol oscilant b indat. A est scoc oscilant 
b'indat < c folosit de p -te o luna in abaa.ee lui Văideanu loin din 

I Jfcorul III al minei Pe rila r ușind ă s.- rea.izeze mari depășiri de 
normă și reoie îmbunătățiri a c ndi țiilor de muncă în mina.

la a ce ne scrie tov. zifp.nfenig despre inovația sa:

A ărecut peste o lună de când 
doua scocuri oscilante blindate pe 
care le-am inovat, au fost puse în 
funcțiune în abatajul tovarășului 
Văidean Achim din sectorul III al 
minei Petrla.

Nu este întâmplător faptul că pen
tru prima oară scocul oscilant blin
dat a fost încercat in abatajul lui 

sistem de salarizare, ci față dc 
ei, fufă de munca lor.

__ Ce naiba, par că suntem 
legafi la mâini. Să rămânem 
noi sub normă cu d la sută. Să 
nit primon noi nici salariul de 
buză, ut timp ce alfii depășesc 
normele și primesc salariul ift- 
aoit' — le spunea tovarășul 
Crainic Pamfil ortacilor din 
grupa lui.

— Noi muncim de ne spe
tim — ii răspunse miiiiTul

(continuare în pag. IIl-a; 

naționale a popoarelor, in calea cu
ceririi li gemonlej mondiale”.

Vorbind despre Iran lormările a- 
c ici d 11 tara noastră prof Traian 
‘.nule vu a sini . „Iii RPR au lost 
c eate conul| le pmtru furmarea u- 
ncl cultul Ișvorite dm realitățile șl 
necec tot le popo ului menite xă 
pre :: le 1 a oameni c nștlcnțl de 
car? avem n> voie pentru clădirea 
s c et (II soe’a',sfe.

I’ecmta re'ormă 1 invătamăntulul 
mtbl'c cn toate lip'ur le Inerente u- 
ntf inccpiit nou revoluționar a des
chis porțile culturii f ilor Celor ce 
muncesc.

Oameni' muncii vor pă'runde In 
școltfe de toate gradele S’a mărit 
Ouentumul burselor pentru învăță
mântul elementar și med u s’au dis- 
Iribi'i' în mod gratuit manuale pen- 
tn ‘lima de o nflio.?ne. copiilor lip- 
s ti de mljlonce ‘1 șOixic) exemplare 
p-n'ru colite de alfabetirare. Pen
tru p^ina oară m tar noastră na- 
t'nnalită’ le conlocuitoare au ma
nii de în limh1 lor în 'rri' aromi 
crea*e penf-n ele. Invătăr'.’n'ul su
perior a fost total reorganizat și a-

(contlnuare in Pag. Ill-a)

Văidean. A fost ales acest abataj, 
pentrucă aici condițiile de muncă 
su t dintre cele mai grei - din cau
za presiunii și a stratului de căr
bune care e foarte dur. Grupa to
varășului Vă'dean nu este una din
tre cele delăsătoare fără voință și 
experiență in muncă. Insă, tocmai 
condiț'i'e grele de muncă împiede
cau minerii din această grupă să-și 
depășească norma, de multe ori ră
mânând sub programat.

Montarea scocului blindat în acest 
abataj a însemnat o încercare des
tul de serioasă pentru noua mașină 
mineră. Acest examen a fost trecut 
cu succes de scocul oscilant blin
dat. Pentrucă, dela normă', grupa 
tovarășului Văidean s’a ridicat brusc 
io depășiri între 80—160 Ia sută.

Felul cum se lucrează cu noul 
scoc oscilant blindat a mai fost o- 
glindit în ziarul „ZORI NOI"; însă 
vreau să mă refer pe scurt la unele 
calități ale acestei mașini, care con- 
stitue o îmbunătățire reală a condi
țiilor de muncă în abata'ele cameră.

Scocul oscilant blindat este așezat 
cu capătul terminal, lângă frontul de 
cărbune, care urmează să fie îm
pușcat. După detunare. 40 la sută 
dm cărbunele escavat de exploziv

(continuare f« pag. HI-o
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A. PAGINA TINERETULUI A.
ii mi nmmmi miuigi sui iimii mhi

De vorba cu delegații Van Jiului la Congiesul de uiulica c a t ne eiului

Sâ Începem pregătirile pentru

Crossul „Să întâmpinăm 1 Maiu“
Zilve trecute s’au l.ilors dcligațti 

tinere,u ui iiiunvitor din Valea Jiu 
lui, cure au |xtr ici, a. la C nigieiul 
&• unificare a tinerelului inuneilor 
ce a avut loc .a liucuieș i

Inaiioierea lor a 1 al j uparțiile 
unui mare eveniin ut p n.ru tinerii 
e.c aici, tio are voind si cunoască im- 
pieaLc iu care s’au întors 1 iniijii

• • •

In.uzÂis.nu a lost de nedcscris 
upiuie tov. I r.inkfuri T beriu. unul 
din.re ile egați. Congr sul a dat lă
tur or ținui.or forțe n >ui. un nou 
dan do uluit.A El a 1 .tă ii tinerii 

lup.a lor p n ru pace ș o viață 
nai hună.

Când deogația Corn tumulului ue-a 
tamânat S.eagul Rovu. bucuiia a a- 
Ma» margini c. Nicicând ineretul n’a 
fost atât de mândru și f licit. Nici
când pe fețele delega ilor nu s’a 
vKzut atâta entuziasm

Congresul — spune el mai de
parte — a fost (entru ti ' o școa
la. Aco o am învăț it să cnoașuin 
urai bine un >or anța și încrederea țe 
care Par i Iul o acordă tineretului

Acolo am VăZut că în fața 
tineretului munci o, stau mari sar
cini Ne-ani putut f ilrunde de în
semnătatea îndeplinirii lor.

Organizația noastră < ste c indusă 
de Parid. e b icuri de largul său 
-ț«r iu și p rnianen a b drumare. Tot 
ca un ajutor de neprețui î i muncă 
avem expe i uța ți pilda tineretu
lui comsomo’ist.

A e .a ion-i ue o garan ie că t - 
■e-etul munci o di 1 ta-i noaJr t nu 
cuna.ișle pic.Iicl de n învins ci vi 
■rage, pe un drum drept. a ela ai

CONGRESUL RL X<-lea 
flL COMSOMOLULUI’’

liesafaiderea celui de al Xl-lea 
Cwigr.s al Corn omolului constituie 
o mane zi de să bă oare p ntru tine
retul in regii lumi, căci Comsomolul 
este pentru el pi dă glorioasă și de
tașamentul său înaintat.

In cursul celor 31 de ani de exis
tentă. Comsomo ul creat și condus 
dc maree l’ar.id Bolșevic și-a cu- 
ceiiț merite stră ucite în lupta :en
tru construirea socialismului și al 
couuinismu.ui în U.RS.S. In anii 
războiului cili!, ai blocadei și ai in- 
UM'vciiției străine, în lupta pentru vic
tor»! planurilor cin inale , pen ru in
dustrializarea socia istă și colectivi
zarea agricultu ii, ca și in anii marii 
încercări a Războiu ui pentru Apă
rarea Patriei, comsomojș ii au fost 
tot ti npul la datorie dâad dovezi 
nvpicri oare de pa rio.ism înflăcărat, 
dc eroism, de spirit de sacrificiu.

,.Comsomolul a stat î ît td auna 
în primele rânduri a e luptătorilor 
■otș'ri — a spus tov. S a io Eu nu 
cunosc cazuri când el să fi rămas 
în urma evenimentelor vieții noastre 
revoluționare ’.

Toate ateste minunate succese, 
Cotnsomo.nl le datorează faptului 
ci la baza întregii sale activități stă 
principiul conducerii dc către ma
rote PariJ al lui Lenin-S alin în
treaga istorio a luplelor și victorii
lor Comsomolului cons i ue mărturia 
.minunatelor trăsături dc caracter pi 
care le cui ivă Par idu’ îa rândurile 
Meeuui. In limp ce imp r alismul 
aduce tinere,u.ui mizerie, șomaj, 
descompunere morală. insuflându-i 
disprețul față de om, față de tot 
ce înobi ează și ridică omul. Partidul 
Bolșevic și Pu crea Sovie.ică au f u- 
rit un tineret viteaz și neînfricat, 
cum n’a mai cunoscut lumea, un ti
neret eliberat din lanțurile exploa
tării, luptător pentru cel mai înalt 
ideal al omenirii: comunismul.

Comsomo’ul întâmpină cel de al 
Xl-lca Congres al său prin mari 
succese în lupta pentru îndeplini

construirii socialismului, al picii șj 
al p. ogresului.

• * •
Iov. Kovucs Plus, a creț.irul Or

ganizației Jude|ene U. 1 M. și 
membru al C.C. al ll.T.M. ie vor 
Leș e și i| de p c Congr s Ne vor- 
beș e despre m u/iismul ii mai i.i- 
tâluit cu care a fo,l p imită de iă 
Ire tineri cuvântarea tiv. Te ba i 
liiorgoscu. secretar al CC al P. 
M.R , eu căli dragotie și avuție au 
ascut.at tinerii cuvântul Pai Udului 
ro.it piin rep ezent intui sau

Pe linia saicinilor trasa o de 
Parii, tinerelul muncitor <iu V.k-a 
Jiului, urmând i xi-inplul celor mat 
buni, are datoria c.i, nimicind ne 
ba/ă de in.ie ere soJ lista il mi
ne. a e iere, a mari ascl p oducția 
și p oduc.ivi ateu muncii, sa lupte 
pen ru îmbuna a|irei lalilății p odu- 
si-lor și economii de nuferi de.

1 a fel ți tinerilor săteni li se 
cere a fi în fruntea c mg» iniilor a 
grico'e, de u contribui ac.ir li In
tuirea gospodăriilor dc S at și a 
S.M T.-urilor d - a llrnuii țărăni
mea muu i oaie asupr i avan ațelor 
mumii iu comun a pământului in 
cadrul man i p o| lietați c ’ec.iv ,

Elevi or li rândul I ir li mi cere 
a învăța cât mai temeinic p ntru a 
deieni buni tehnicieni, bani i gi
neri sau Joc ori. dc care aviru nevoe.

Tuluror tinerilor li se cere însă 
do a lupta eu ho ăriro pentru ridi
carea nive ului profe iuial, pentruca 
din rândurile lui să c r dice cadri le 
ile spe iii ș i de care are ■ vot eco
nomia noast-B.

Organizației noastre spune tor 
. ■ți’.ics așa cir — Au s’a, ar dat 

rea înainte de termen a p anului cin
cinal, în lup a pentru ail.care.r ia 
vină a panu.ui saLnist d t . nsfor- 
tnare a naturii, pin nouă succese în 
educarea cotnunis.ă a tinerelului di î 
U.RS.S.

La al Xl-lea Congre. al s u. Com- 
so no ul își strânge r.indu ile în ju
rul Par iju ui Bol,«vie, ia juru1 ir a- 
rclui Salin, ga a să ducă li îndop i 
nire ie c mai grele sarcini în lup a 
pentru lOiK.ruirea comunismului |

In aciuatele imp ejurări internațio
nale in care forțele lagă ului d.mo- 
cratic și an ii nperiaiiil având în 
frunte marea Uniune Sovietica se a- 
flă în plină luptă pentru pace. îm- 
po riva imperia i .mului provocator 11 
război, tinere ul din întreaga lume 
încadrat în Federația Mo idi lă a 
Tinere u ui Democrat vede în puter
nicul Comsomol Leninist-S alinisl un 
exemplu glorios iu lupta pen.ru pace, 
cultură, socialism.

Tinere ul muncitor din Republica 
Popu’ară Română edu at de Par id 
în sp-iri ul dragos ei fa'ă de Comso- 
mol. va urmări cu deosebită aten
ție lucrări’e Congre ului a Xl-lea 
al Comsomolului. hotîrît să s- că
lăuzească și de acum înainte de 
marea experiență în munca pxrlitica. 
organizatorică și ideologică a C m- 
somolu'.ui. Tineretul muncitor din 
țara noastră, trebue să fie conștient 
de chisea pe care Comi.el.il Cmt al 
al Comsomolului a fjeut-o tinere
tului nostru dăruindu i un Dra|x’l 
Roșu cu prile ul Congresulu. d f u- 
rire a Uniunii Tineretului Muncitor. 
Dc această cinste Uniunea Tinere
tului Muncitor sc va arăta demnă, 
obținând, sub conducerea Partidului, 
noui succese pe linia sarcinilor -ale 
de luptă pen.ru construirea socialis
mului în țara noastră.

Să trimitem un fierbinte salut 
Congresu ui Comsomolului, vlăs arul 
iubit al marelui Partid Bolșevic!

*) Din .Scânteia”. 

la Congres îi revine sarcina de a 
munci u lonenit pentru ridicarea ii 
v< ii.ui |«>li k-i eojogic al ti ier. Iu
bii. li evim ai.in.t d a educa ti
ne e u In | iri ul drag - lei n minu
ni' ta a le paiie. im| I llta cu ies
le ul țața de d ep urile eclo la|L 
națiuni și cil d agos va lie bime 
l.ița de URSS. și ge il.il îl conducă
tor al | op a e or .ovie ice, losif i 
ssarionov ii j Sa in

T e ul trebu educa! in -p ritul 
i i < in . iona i-inu ui pr le a și al vi- 
gi ențe de clasa al u li n împacale 
iii.1 de imp* ia ismul a|âța or li r ,s- 
bo.ue. I

Pi da com-omo iș ilor n.- va li c - I 
lau/i irire in munca iar fap ul >â I 
organiziția nutri <se cuiul isă de 
Pai id a a- a ie in/cc șle Puț le, 
ne dă siguranța și hotarîre I i o ie<- 
acțiune (a e ca t nervul muncitor 
sa devină u adevărat puternic -i 
-ă lie tiu f ic o ac iv a’ : nslruiiii 
so i I i mu Iii in țara nea I ă

! , MEETING ‘

nx Ile cum or: ce 
tânăr. In cadrul mee.bigurilor line
le.u.ui munci.or cin V alea Jiului ș.-a 
lu.it angajamen <J colierele de munca 
in chisea Coag esuiui dc unilicar 
UI cadru, m e.inguri or el și-a a.lr- 
mat pin de e uuzla-m voința de uni
tate. .

C tvân ul in c ing a dev nil d s i - 
trebu n at, așa cum î ași mecli gu
rile -e țin Jes.

Cu toate acestea luciu ciud.it 
-y- nu toți Șiii/inc'r ce* un meL-, 
ling. Ca ori fin sa f rf lămurit de 
cc,‘a ce e un ineeiing. sa dam un 
e.xcmp u:

P la amiaza, când țoala 1 ine i se 
aș ep a mai | uțin. s’a ra pândit v s- 
tea în șco i!e si căminele de uce
nici din Petroșeni ca in aceeași zi 
pela orele 5 se va ț.ne un meeting.

Scopul? Asia sc va vedea alun
eca. mai la urma.

A .ejs.a e deci f.iza , pr găitoi- 
rv”. e par ea , o g.iniza.orica'' în 
care nimeni nu ș ie nimic decât că 
la ora ii ca a e mee.ing.

La ora 5. sa a .. goala.
E faza doua în care ..organiz»- 

toiii ’ aș.eaptă soirea parti.ipanți 
lor care întârzie din cauza bunei 
organizări.

La ora O — în sfârșit — un to
varăș deschide meetingul și da ca- 
vân ul altuia.

C.l de al doilea ia... ziarul pe 
care a avut grijă a-1 a eze din in p 
p ■ inassă (a o ganizat deci toiul 
din limp) -i a| oi începe- să vor
bească, ac.ică să ci.easca. Fă a s; j 
ridice och i de pe gazetă citeși 
aten , par' ă numai pentru el li mai 
lip eș e hainul și p ipucii ca s r p ra 
acasă, in ii.npal o ei de 1 ctură.

E faza penul i nă propriu ,is 
e chiar mee ingul — în cir. t ne il 
se ui ă mirați unul la al.ul s ăduin- 
dti-se să in(eteigă ceva di t 1 ctuia 
grăbi ă.

In sfâ și ar icolul s’a terminat spre, 
satisfacția lec orului care anunță că 
mee ingul a h at sfâr il... tinerii s- 
scoală plea.ă.

Arcaș a o ul i na fază în c re I ți 
se întreabă: unde am fos ? Noi c e- 
deam că la mee iag și cinl colo . 
ne-am străduit sa auzim ce a c_> am 
studiat a asă cu două zile î minte 
Nu s’a spus nimic nou. Să se fi 
prelucrat ce r ițin ariicolul ani f 
învățat poa e <e a mai mult

Și cei care au spus că in bună 
parte ,,mee ingu’” a fost ting pier
dut, că organizarea s’a făcut p. i: il 
și că în fond nici n’a existat o 
organ'zare, că mec ingul a fost doar 
de formă — a cil au avut cca mai 
marc drep'a e.

Ares a c exen p'ul. Unul care a ată 
ceea ce nu trebue să numim mee
ting și cum nu treb ie o-ganizat un 
mee ing. Dedgur, nu trebue urmat 
ci dimpotrivă; dar lămurește totuși.

Alergând cu consecvență pu linia 
trasj.a ut Pariidul Ațuncitufe»c Ro- 
m jn, or ul iius.ru j rin c mbate
rea (ciidiijțtdor \ df.ialc și a p o- 
Ie ioni'iiiu ui pin a.iuciurta u iui 
cât mai uiair numa. dc ujiiuni ai 
muu n iu a. u\i al. a po.lixâ —

ij j a | Zi ce trece un tut mai 
ai uritUat caracler dc nia^să LI t-bte 
pas acum în iiitngimv in s’.uiba 
«i* or țe muncesc. >prc dtos bi c ae 
irciut lând i ra pra.licat doar d. un 
grup restrâns de avuți

In rândul >tr idaniilur merii unui 
aJr\drat b|iort de ma-:â inca- 
drva/a și organizarea c o -ului , Să 
iinâni| inam I Alaiu’’ li car \ or 
I ir i ij a i irii vj ni ere t din niji.c, 
u/inr și lab ui tine i și t nerde 
ce a țuia. < dev , studenții,
pre uni i tineretul militar.

I) -t ișurânJu-.i in tondițiile d - 
-a.âihirli uni.ații im telului murr- 
41 or, a <.' t tras acu UiLh Lila irn- 
por van a

El va fi o maiiilcs are a atașamm- 
iu ui ii e i or n -ș i laț3 J. /iua 
de I Mai / ua oamenilor muncii 
uiu in.rcaga l.nnc Va avea deci 
un act<n uat ta actcr p<j.i;iL dove
dind |Ut><r|ci uit pc care murge 
*>por u. riosiiu a a a sub ord- narii 
sac iie csclor du ciasă a p oțuia- 
na.u u., m unul J.n ■. opur I - ca 
-suaii u ( jurnal du a sabhnja a 
ci a a taraciuri ici a >fMj'luiuL

P de a ta p.ir.c ac î Li acțiune 
înobi izmd mii du i u i din j drțul 
no. ru \a face ca portui s •. fxat unda 
adune, pin t și in cu u mai înde, ar- 
tatc li unu k i da un nou imbold 
..4 i.itapi '(vorîiw in undu ic ti 
in c u ui Acest l.kru \a ’u c i pli- 
tii ii o n^nr< a r ndamufi i.! i în 
clrnpul muu ii teo re c ( aci a- 
rea raționa a a -p r.ului t cuine ui 
facior poz'l iv Întărind i-anaiițua ce
lor cu inuncC< deci puterea 1 r d ■ 
muncă.

In fir i — ca și compc itiile iin 
cadrul CU.T - cros ul ac <ta \a 
fi un bun mijloc du a Jt^-perj 
noui evmeite tinc-u d a 1 timula 
«lanul lor spariv de a I da un 
nou prilej și o posibilitate fav.j-

Tineretul muncitor a întâmpinat 
„Săptâmânu Tineretului" cu realizări in muncă

A ivînd pe I nia aagajamentilo: 
lu i <■ tinerelul muniiior din V al a 
Jiu ui. a intâmpinat ..Săptămâna Von 
di.il.1 a Tine e 11 ui” cu frumoase 
realizări în mun 3

As fel în z>ua de 26 Mar ie a. c 
mun ind în 1 inst> a a.es'ei Saptă 
mâ: i’. tinerii din aba a,ul tineretu
lui dela Lupeni londus de t v. Po.- 
naru. au depășit norma cu 531 la 
su ă In perioada a es «i săptămâni 
tinerii in aba ajut minei Lonea c n- 
dus de tov. I Sioices.'u au avut 
de ă i i de nor na de cca 8J la sută.

S'au prestat deasem nea — in 
de.-ur-ul in regii I ni — un umă 
de 25.030 ore dc mun 1 voluntară, 
iar în ziua de 25 Mar ie a. c. in 
cadrul Sap amânii Tin re.ului 210 
tineri din Pe ro eni a > mim i o- 
lun ar la curățirea terenului din f (i 
l> rec iun i M'nelor, prc-'âiid un to
tal de 1203 ore dc munca volun
tară.

CE SĂ CITIM

Tineretul sovietic construește
A apărui in editura .CARTEA RUSĂ"

Comsomo iș ii împlinesc un rcl de 
-eaină în mai toa e ramurile d.- acti- 
\i a.e. Dragostea lor de munci s i- 
ritul lor gospa ’ăresc pen ru păstra 
rea bunuri or poporului setea 1 r d 
cultură și patrioii inul lor. sunt lin 
ma eț îndemn |-entru într gul tiner t 
sovie ic. In uzine, unde daboari n r- 
mee; pe șan i erele re fa e ii orașe
lor ruinate de fasciști; în 1 ipla pen
tru economi: sau în opera de pro- 

Ggoart,

p >i lanță
1 AUiu ’

ralxLa du mani ied a re. El va fi o 
noua oiuzu du afirmare in spori a 
line, j,or <ji;i uzine dc p. 
«lin ș<o.i sau u/armi

la a in ic ztis.a maica i 
a nu >u ui Sa in tâmpi nani 
și lc c uiu p t^a ir a .ui vtd rea 
bunei &a e dcbla^uran c o bjruinâ 
I r ucipa J nu numai p ntru U T M. 
și O.SIJ. îj șj p ntru o ga ni Za (ii ir 
de Par id <j jndi a clor.

Drago 1 a inuiutului iiusti u ni un** 
ii or la a du -pjr a f sl d veJita 
cu prilejul tu.ura . malițiilor p r- 
tive tare au Iom mizate .tai in 
*jia in ea irul C l F. ; â ș; la in- 
c« ,uu « ui .n Aciada J -coste 
trebue m-a spniu <da ș; îndrum «ta 
d« c-â ru orgjijiz^'li e du ma^a șl 
du otg.i(il/aUj|c dc Par id

C i. ul Sa in impinam 1 Mal’* 
u. > im hui ri c d a duce o n:un a 
in ru ifiud 4 in a ca La iiirc ie. Peu 
jiij acțiunii u conJi i nala insă 
du anumiți fac o i
l1 T M. și <). IJ — s b 1 d uma- 

rm Partidului — au da o i i sa po- 
pulan/./e pr larg i i rânJurii.- ti
nerilor in.'crnnaia.ta J purilc
irossuîui. Va tfrb.ii djsa in j^rst 
e i- o n un a muncă i lopji a dis id 

prin tec mai varia r ni i >Ju
P> n ru buna i* . *>< a a c 

va tiebui du a o munci patdfuaa 
o muu.a una i/a a in spi-i c iti*. ti 
au o r :1c. Va 1 hu pu dc a t5 | a te 
ut <)rp. Jud< («ne l'T M gi f.SP. 
a ui.ite un c«»n:r il p l r< n a 

muu i j ’ma o p rrn.ineniâ «i c ât 
nk»i ~ rAn a I -^a u a cu a nc*L i i- 
fcrio.»r<* îndrum m Ju-',u

Va lr« hui du jș.rm ni inp Hsîfi- 
U4 a munca educa ivâ !n rLdu ic 
:,^ori\ior, va tr< bui aJincilt mnn- 
ia dc vdu.i e a 'or fi . i i ul mora
lii p oc urc

Indep ini <•. acuslo a ci ni vi i-
duce n bi re a spor ul i i i masct .
va face din c ossul . Sl în im pi
nim 1 Mai ’ ci pu urnita ;anife-_
I3țiu de ața-i meni al tin rjlor f.da
de ziua de 1 Mai. vj con tibii la
du-nârșirca uni ații tinerelului rrun 
ți.or din tara noaîLrâ-

P p'an cultural au fost antren-ți 
in s.udiu individul un num ir e 500 
tineri, iar ii fie.a-e d.n c le 154 
uni a i ’au fo mit ?.• o g epă de 
citit in cote tiv a’ zj ue or

In toată județe na au f Kt activi
zate un numa" de 77 cercuri d.- s u- 

r ne .'nea orțantzat ile 'ocale 
au luat ființă 7 $ oii d cad e

In ceea ce privește munci pe ti- 
r.'"i art «tic » fost ț cu in'orală. 
Astfel, s’au forrrat și .ictivirat 30 

șezători culturale în diferitele I>- 
ca i i ate Văii J ului

. • .

Tinerii din Prad in idraii în IL 
TM au organizat șt <i îi cin- ea 
■tipămâni! Mondial- a T neretului. 

o insemnată acțiune de muncă v 
luntară.

Cu acest pr lei ivi de tineri au 
planat in lacurile virane 2 500 [iuți 
de salcâmi.

paiandă cu tura ă. în o te c m m ->- 
liș ii aduc dovada că s’au patru s d’ 
învățătura Partidu ui eare-i ,iln zc te

In bro ura TINERETUL SOVIE
TIC CONSTRUESTE Cote ții A. 
R I. U.S ’. tipări ă d • .Cartea Rusă” 
gaum câ.eva aspecte și exein le ae 
acesrei lupte pentru construirea co- 
munismu ui in Uniunea Sovietică, Iz 
care cei tineri sunt angajați cu tot 
elanuL

n.ru
Cotnsomo.nl
pen.ru
Comi.el.il
pen.ru
ciud.it
iius.ru


DIN CÂMPUL MUNCII
Crpșt-* vigilenț ■ o oltenilor muncii 

Cum au scăpat muncitorii dela fabrica de peri 
din Deva de exploatarea potronului Potzudek

Preluarea lucrului pe schimburi a înlăturat 
neînțelegerile din grupa lui Crainic

In orașul Deva i>e găsește o fa
brică de |H‘rii, fos a proprietate a 
cxp ui a o uui Po zudek. Neintrând 
în prevcJeri e l egii Naționalizui 
lor, aceasta înjicprindere a rămas și 
după II luni' 10-18 in prop ietatea 
acestui patron.

Insă, el a vaz.it că z* ele exp oa- 
tării sunt numar.ile. A fa ut t t ce 
i-a stat in pjtinț i, p ntru a sloaice 
cât mai muți bani din sudoarea ce
lor ce munceau în această îitr prin
dere. Fără sa fa a ni i o investiție 
pen.ru mașini și iute: e ne esare bu
nului mers al producției fără si se 
intere.eze de starea sanitară în circ 
lucrează munci.orii Po zudek se iu
tile .1.1. as r. liga șl sâ-și a- 
cumuleze pentru sine cât mai mult.

Urmând învățătura Par.i ului, mun
citorii au descoperit sabotajul pa

L a Orfiștie

S’a ales noul Comitet ol Sindicatului constructori
Zilele trecute, intru atmos

feră entuziastă a avut loc ale
gerea comitetului sindical a 
Sindicitu.ui Constructori din 
Orăștie.

Au participat din partea U- 
rtiunii Sindicatelor Construc
tori, tov. Lob Mișa, din partea 
Organizației Județene Î’MR 
lJe\a-, .uneaoara și a Consi
liului Sindical Județean, tov. 
Drăgoi Anton, Perța și I<o- 
kosi Wiliam, \ precum și un 
mare număr de muncitori cons
tructori ai Soc. „Derulxiu” și 
ai CLRS—-Șantierul ț>od—U- 
roi.

Luând cuvântul, tov. Lob a- 
rată importanța alegerilor sin
dicale, dând instrucțiuni asupra 
felului in care ele se vor des
fășura și datoria tuturor de a 
alege pe cei mai bum și ele- 
votați oameni ai clasei munci
toare. în posturile de conducere 
și răspundere.

După rapoarte și înainte de 
a trece la alegerea noului co
mitet. tov. 1. Lupan arată im
portanța pe care trebue să o

Scrisoarea inovatorului 
Zipoenfenig Samoilă
(Urmare din pig ■-»)

este scos afară din abataj fără nicio 
muncă din partea minerilor, fncă 30 
la sută din această cant (ale este 
trasă cu sapa pe scoc ceeace ne
cesită un efort foarte mic iar res
tul de 30 la sută este lopătat la o 
inălțime de numai cca. 30 cm.

Pe lângă faptul că se reduc sim
țitor eforturile m nerilor prin folo
sirea scocului oscilant blindat, dar se 
realizează o bună economie de timp 
care poate fi întrebuința' la lucrări 
productive, dând posibilitate mine
rilor să depășească cu mult nor
mele.

Decând au fost puse in func
țiune scocurile oscilante blinda
te. superioritatea lor fată de oricare 
alte mijloace de exploatare a căr
bunelui în aba'aiele cameră între
buințate până acum, a fost dovedită.

Insă împreună cu alti teh .icieni 
dela mina Petrila sunt preocupat de 
o si mai bună întrebuințare a sco
cului oscilant blindat, pentru a rea
liza cu el o productivitate si mai 
mare.

Și iată cum.
Spre exemplu, abatajul lui Văi- 

dean are o lățime de aproape 5 me
tri. In acest caz. cantitatea de căr
bune evacuată din abataj fără n cio 
muncă — așa cum am ară'at și mai 
sus — este 40 la sută din cărbu
nele escavat. Dacă lățimea abata
jului e mai mică și înălț-mea mai 
mare, scocul oscilant blindat va e- 
xacua din abataj fără nicio muncă 
■o parte și mai mare din cărbunele 

tronului, care obișnuia să se văi
cărească in (ața munți.orilor ca ,,lte- 
burilc merg tare p os,”. L’au 1 .al 
din scurt, l’au demascat.

Și exploatatorul Pol/udek a în
cercat ulti.na , șansă” de a s ăpi de 
furia munci orilor. A fugi I .indu
și cu el .minimi” suină >e 7 000 UDO 
(șape mi ioane) lei, în timp c. da
tora Stalului un impozit țxs între 
prindeie de 1> 0)0 000 Ici.

Dar iuga lui a dat greș. A fost 
i-rlns. iucsl.it șj ina ntai ustiliei po
pulare pentru a-și primi pedeapsa 
meii ata.

iar munci orii acastei înlreprin- 
deii scăpafi de exp oa a or au tor
ni cu elan la muu a p litru a șterge 
urinele lăsate de acest sabolur in 
întreprindere.

C. BUDA coresp voi

acorde muncii ni domeniul A- 
sigurărilor Sociale 'sind.calele 
noastre.

In urma propunerilor comi
siei de candidure, a fost ales 
noul comitet s.ndical după ca
re tov. Lob trasează sarcinile 
ce-i revin in muncă, in lumina 
Rezoluției Plenare a C. C. al 
PAIR.

A luat apoi cuvântul tov. 
Drăgoi Anton din partea Or
ganizației Județene PMR, a.Bă- 
tând importanța alegerilor sin
dicale și a indrplimr.i sarcini 
lor ce stau acum în fața sin
dicatelor.

Ca încheere i vorbit tov. C. 
Voivod care, in numele noului 
comitet și-a luat angajamentul 
de a munci intens pentru în
deplinirea tuturor sarcinilor pe 
care Patidul le-a trasat. Tov. 
Avram Ion, în numele mun
citorilor iși ia angajamentul 
să sprijine și să ajube> in mun
ca noul comitet, pentru înde
plinirea înainte de termen a 
Planului de Stat.

V. AMERIU, coresp. voi.

excavat prin împușcare, iar produc
tivitatea muncii va crește Si mai 
mult.

Cât priveș'e posibilitatea introdu
cerii scocului oscilant blindat în cât 
mai multe abataje cameră, faptul a- 
ce 'a este cond tionat de două stări 
de lucruri: stratul de cărbune să 
poată fi împușcat cu exploziv, iar 
iniercalatiile de ș st în stra’ul de 
cărbune să nu fie prea de'e. Iu ca
zul când cărbunele e șistos, prin 
faptul că cărbunele e evacuat rapid 
din abataj mineri nu au timpul ne
cesar să aleagă șistul din cărbune, 
rezultând astfel un cărbune de 
proastă calitate.

Dar introducerea scocului oscilant 
bl ndat în toate abatajele cameră 
unde situa'ia permite, mai prezintă 
si al'e avantagii. Prin faptul că 
t'mpul de exploatare a unui abataj 
în care se folosește scocul oscilant 
blindat e redus cu peste 59 la su'ă, 
abataiul nu mai intră în presiune, 
putându-se astfel realiza economii 
de material lemnos precum și de 
timpul necesar cu aducerea si fi
xarea armăturii, timp care poate fi 
întrebuințat la lucrări productive.

Astfel, scocul osc'lant blindat, 
prezintă un mare ajutor în munca 
riinerilor care lucrează în abataje 
cameră, pentru realizarea unei pro
ductivități ridicate în cadrul Planu
lui pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și pentru realizarea unui 
câștig mai bun.

ZIPPENFENIG SAMOILA 
asistent la mina Petrila

I _____ (Urmare din pag l-a)
Molode(, care liiireuză iu 
sch,mbul III, condus ilt Mura- 

I ric loan, voi din schimbul I, nu 
munciți, ,Ș'z i'<-i ihn schimbul II 
la (el se lasă pe tan/eală.

— Nu mai vorbi ușa, mai 
(rate, eă știu cil cum lusa/i 
voi abataiul — ii replică Crai
nic, șeful grup i. Mai ales tu 
care intri in mină cu cate o 
jumătate de oră întârziere și 

. până tn abataj mai faci toi 
răstimp. Te știu <■» cum în
cred, că doar ai /ost și in 
schimbul meu.......

,ST discufnle începură să fie 
din ce în ce mai aspre. Fie-> 
care încerca Ai se spele pe 
mâini de rămânerea in urmă.

— l’ile ce e fraților — in
terveni din nou Crainic. Fie- 
care dintre noi, caută să arunce 
pe celălalt rămânerea in urmă. 
Ea că schimbul I, ba că scltim 
hui II, / ba că schimbul III 
muncește mai mult. J>i norma 
e totuși neînde plinită.

In luna Martie, credeți că 
am depășit normat Nul Tot 
sub normă suntem. încă mai 
mult sub normă.... Uite colea 
tabela întrecerilor.

Cei doi miner
lu‘ Crainic iși făcură loc până 
in (ața tabelei de întreceri, 
care oglindea situația fiecărei 
grupe.

— Da, între i-i<) Martie 
suntem sub normă cu i p, la 
sută — spuse Eotiș Clteorghe, 
Ș'fnl schimbului II.

— Păi nu m poate merg, 
așa. Eu c r să fie aplicată 
metoda preluării lucrului pe 
schimbi r ostru
— Dse Crțtinic hotărit.

— Eu nit vreau — ti răs
punse Molodeț.

— Decc? întrebară ceilalți.
— Nu avem condițiile...
— Ce fel de condiții, măi 

Molodej — interveni tovarășul 
Fila, șeful miei grupe frun
tașe. Condițiile sunt la fel pen
tru fiecare schimb. Și fiecare 
cât muncește atât primește. 
Lucrafi tovarăși pe schimburi, 
așa muncim și noi!

— Și cu sic sa lucrăm pe 
schimburi — iși. dete cu pă
rerea tovarășul Boliș.

— Și noi vrem Iar
alfi muieri din grupa. Doar 
toate grupele care lucr. 
schimburi depășesc normele.

— Dacă lucrafi pe schim
buri, lucrafi voi. ă duc
și lucrez la ,,figuri”. Știu cu 
că preluarea lucrului pe schim
buri nu e bună — se degajă 
Molodcf.

— Du-te, frate, la figuri. 
Lucrăm noi și fără tine și o

I O mașină cu aburi construită în 1748 de 
Polzunov repro ^usă de tinerii comsomoliști 
din Barnaul în cinstea celui de al Il-lea congres 

al Comsomolului
iu cinstea celui de-al Xî-lea Con

gres al Comsomolului, comsomollștil 
;i ilneril muncitori de'a uzina de 
cazane din Barnaul au construit o 
mașină cu aburi după modelul ela
borat — pentru prima dată in isto
rie — de genialul inventator rus 1. 
1. Polzunov.

Polzunov a trăit la Barnaul în 
1748 și a inventat, cu 21 de ani în
aintea lui Watt ,.Mașina de foc". 

■ Cu prilejul Congresului Intelectualilor d n R.P.R, pentru 
Pace și Cultură, care are loc între 23-31 Mtrlie 10+9. Edi
tura C. G. M a scos următoarele lucrări

„OrnuJ învințje“ de Vfadimir TurczaitscHi
,,Deșfeotare“ de Ion P. J'pa
„Ași s’a născut și desvoltat întrecerea socialistă" 

de Pudor Savin
„Zilele istorice" de Ghenadie Tedorov

să depășim norma — ti răs
punse Crainic.

* * *
„Conflictul’ iscat în grupa 

lui Crainic fu reped, cunoscut 
de o bună parte din mmeru 
dela Petrila. Mulji erau curioși 
să vadă după preluarea lucru
lui pe schimburi, care echipa o 
să producă mai mult, cart 
mai putui.

— O să fie mi D1 'mir, - 
cere Hedeclarală intre cele Ini 
schimburi ale grupei — vor
beau maiștrii sectorului.

— rlzi au cerut să lucreze 
pe „fișe aparte”. Să vedem cum 
o fi. Doar sâmbătă îy Martie 
au fost sub norma cu i ? /a 
sută. Care au muncit bme și 
! uHU dlllhl, t> vil I.'i fdȘid t d lilll - 
ma urni mult. Cei care n'au 
muncit pana acum, o să dea 
mai putui, ba chiar o să ră
mână sub normă.

— O să vedem — răspunse 
unul din maiștrii mineri.

• * ♦
Luni z8 Martie.
O săptămână decând grupa 

tovarășului Crainic, lucrează 
după metoda preluării lucru- 
Un pe schimburi. O săptămânăPOȘTA REDACȚIEI

MUNTEANU MANIA. Brad — 
Cores(x>ndența in legătura cu pre- 
gă iiea campaniei in-aman(a<ilo de 
primăvara, es.e bincveni ă. Datele 
cuprinde in ea ne vor f dosi ca ma 
terial docuinemar.

Ne-ar fi n ere a și ar fi fost bine 
daca ara.ai concret acțiunile între
prinse in cederca p. egatirii lucră
rilor.

De dă câte și ee f 1 de unelte 
agr-coc au fost repara e in atelier le 
dm comuni?

Era bine dacă arălai lucrările e 
xecutaie de un atelier oarecare SaU 
c a din in reaxa plasa.

Aș eptăm sa ne mai scrii.

Lupta p -ntru pace și rolul 
intelectualilor

(Urmare din pag. l-a)
șezut uea emeni pe 1 azâ realist
ei ințifică legată cu nevo le reale ale 
tării. Selecț'onlirea studenților ca
pabili și cu dorința de învățătură, 
aplicarea metodelor pedagogice cele 
m i îna'ntate crează pe spective lar
gi pentru ridicarea nivelului cultu
ral al poporului.

Odată cu reforma învățământului 
s’au luat și măsuri pentru desvol- 
tarea și răspândirea culturii în cele 
ma largi straturi sociale".

Se păstrează șl astăzi, o mașină 
de aburi construi.ă in 1628 de meca
nicul laroslavțev d'n Altai, după 
modelul mașinii lui Polzunov. Dar 
această piesă nu reproduce cu e- 
xac'.l.ate mașina concepută de Pol
zunov.

Modelul construit de tinerii con
structori de cazane din Barnaul re
produce exact faimoasa mașină a lui 
Polzunov. 

d când cele trei echipe nu 
mai pot să-și spună că imul 
mmucște mut bine, altul moi 
dal> .-bum se poate ședea 
j i eu ■ cal munccșt, li tarc.

Atu ii au mai /acut bac to 
,urușii dm seiiimjjui Im Cri 
nic și ui/ă-i o,ni cum au wșit 
dm mum in tufa labilei între
cerilor socialiste.

— Cile /rute, noi am schim
bul ) avem yo Iu suta p^ste 
normă. Paga de seamă, dota 
minus J5 la sula, la plus </> 
la sută peste normă ,n timp 
de o săptămână — le spunea 
satisfăcut Crainic ortacilor lui

— Schimbul II al lui Butiș 
are și el zp la sută peste nor
mă — arată to: ara>ii. i op di
agrama Im Holiș. Iar schimbi‘1 
iui Muraric are u la sută 
peste norma.

— I cde/i măi tovarăși — 
le spuse tovarășul Cruoic ii
lor doi mineri — c, inscmiico- 
ră preluarea harului pe schim
buri'' Lucrul acesta trebuia 
făcut de mult, nu de acum o 
săptămână. .Sunt sigur ca la im- 
toarea plată n o să ne mai 
certăm......

I. BRANEA

N. GARBOVEANU. Lup ni — 
Dvs sun cți con iderat p intre c i 
mai activi corespondenți ai ziaru
lui nostru. In ultimul li.np i ,sa ati 
slăbi oarecum activila ea.

Dela Dis. așep.mn material mult 
și bine ales — așa cum nc-ați trimis 
înain.c.

Pub icația trimi ă o p blicam î să 
numai după ce va fi achita.ă laxa 
de 20J lei.

DOIS'A TOLERA? Bah'd. C iș 
Corespon Jențe e trimise sJau publi
cat. Cun.inuă J ne scrii mai des.

E RUSU, Vulcan — Mit ialul 
trimis a aparul. Scrie-r.c dea; r ■ r a- 
lizarile țăranilor muncilor! din co
muna d-;ae.

După ce a reamintit reorganizarea 
academiei RPR — vorbitorul a ară
tat că noua orientare a Academiei 
corespund: năzuințelor Și interese
lor masselor populare.

..Partidul Muncitoresc Român, gu
vernul Republicii Populare Române, 
au creat oameni'or de șt Intă si cul
tură șl mal ales academl lenltor cele 
mai hune condiții de muncă".

„Slu'itor'i științei, literelor și ar
tei din RPR s’au pus în servic ui 
păcii și au luat poziție în contra 
războiului ș- cau’elor lui".

,,Orice Intelectual vrednic de a- 
ceasfă cal fi are onorabilă trebue să 
nu rca«că sentimente de adm'rat'e 
si dragoste pentru (ara Social'smu- 
lul, pen ru poporul sovietic, gen'.ilul 
I.enin si continua'orul său genialul 
Stalln. pentru stllnfa sovietică ren- 
frti li'eratura șl nr'a sovicl’că sl să 
combată în ace'aș timp cu convin- 

I gere și zel — ca'omnii'e Pe tare le 
răspândește reactiunea mond'ală sl 

I cea dela noi despre tara unde t’â- 
1 iese oamenii adcvăratl ci unde se 
I plămădește viitorul omeniri”

^Combătând cosmopol tismul de- 
' cadent — a încheiat d-'a — carac

teristic intelectualilor burghezi din 
tarile capital stc. înfrângând națio
nalismul burghez de'lmtui'or de con
flicte și prigoane, rămânând credin
cioși prno:piului internaționalismu
lui proletar, intelectualii vor fi prin 
aceas'a buni patrioti. Patriotismul 
lor adânc îi va duce la ap rarea pa- 

1 triotilor din lumea întreacă care se 
ridică Și se jertfesc in lupta contra 
reactiunii. teroarei. fascismului, ob
scurantismului exploatării omului 
de către om, în con’ra războiului 
imperialist, pentru promovarea cul
turii progresiste și a unei păci trai
nice.

pen.ru
iucsl.it


♦ EVENIMEfiTELE ZILEI<
Piocesul înscenat secretarului

Partidului Comunist Australian, Sharkey 
a început Marți la Sidney

SIDNEY, 30 (Rador). - La tribu
nalul federal dlu Sidney a început 
Marii procc ni secretarului Partidu
lui Comunist Australian, SharKey, in 
urma acuzațiilor aduse de guveriml 
laburist federal. Șltarkey este jude
cat, deoarece sprijinind declarațiile 
lui Maurice Tltorez din 5 Martie s'a 
pronunțat împotriva războiului.

Muncitorii australieni au declarat 
Marți o greva de 24 ore iu semit de 
protest împotriva procesului Inten

Cultcro sovietică, factor de apărare a pocii 
Raport prezentat Congresului Intelectualilor din RPR. 

pentru Pace și Cultură 
de Prof. Umv. N. Popescu-Doreanu

Subliniind caracteristicile culturi 
soviet ce — prof. N. Popescu-Dorea
nu ara ă ca această cultură este 
t ascută din Iurta ș: i"unca pop ' - 
*ui, li.nd sti-us legate de popor. De 
aci reese întreaga și deo ebita aten- 
;ie care se acorda in URSS operei 
de răspândire a culturii în masse.

Irt Uniunea Sovietica, cultura nu 
este numai legată de popor. Acolo 
cultura este însușită de popor Șl 
creiată de popor.

Iu timp ce iu URSS analfabetis
mul — plagă lasată moștenire de ța
rism - - a fost lichidat, în Statele 
Unite ale America sunt milioane de
i cStiutori de carte, după însăși da
lele statisticii oficiale.

In America, știința este pusă In 
slujba războiului a agresiunii, a do
minatei imperialiste; cercetările 
științifice se fac sub supravegherea 
conducătorilor militari. Sociologii 
burghezi se strâduesc să fabrice
ii juii ,,teorii" prin care să spulbere 
speranța oamenilor iu timpuri mai 
bune.

Filozofia burgheză promovează 
obscurantismul,: misticismul, 'irațio
nalismul.

Examinând poziția pe care se află 
literatura și arta sovietică — vor
bitorul subliniază că ele au mereu 
iu față țelul măreț de a transforma 
i antenă, de a crește oameni noui.

Omul sovietic clădește pacea prin

Oamenii muncii manuale și intelectualii
din județul nostru aderă cu însuflețire la
Congresul Mondial
BUCUREȘTI, 31 (Rador). In 

(oală țara continuă să se desfășoare 
ineetinguri și întruniri in care oa- 
rneuii muncii manuale și intelectuale 
d.’la orașe șl sate ișl exprimă, prin 
celegiame și moțiuni, adeziunea lor 
la Congresul Mondal al partizanilor 
păcii care se va deschide la Paris in 
cursul lunci Aprilie.

Astfel, iu moțiunea trimisă de oa
meni. muncii intelectuale din munții 
Apuseni, se spune printre altele:

„SPRIJINIM CU HOTARIRE INI
ȚIATIVA CONVOCĂRII CONGRE
SULUI MONDIAL AL PĂCII PAR- 

tai secretarului Partidului Comunist 
Australian.

Muncitorii din toate porturile se 
aila in greva. In partea de Nord a 
bazinului carbonifer din Nuna (lalie 
de Sud, lucrul a iiicelqt in majori
tatea minelor.

Un marc număr de organizați sin
dicale, federale și locale au adoptat 
rezoluții cerând guvcrqiilni sa anu
leze acuzațiile false aduse lui 
Sliarkey, 

întreaga lui activitate socială prin 
viata lui; progresul lui itiseanma 
progresul păcii.

In inchcerc, raportul rostește 
un cald apel al intelectualilor din 
RPR, întruniți in , Congresul pentru 
Tace și Cultură „Chemăm pe oame
nii de cultură din tara noastră li
bera pe oamenii muncii din fabrică 
dcla sate, pe femeile noastre, egale 
>1' drepturi cu bărbații, eliberate de 
sclavie, de rușinea ținerii in lanțu- 
■ ile analfabetismului, pe fiii și fiice
le, pe frații și surorile noastre tine
re, întreg tineretul tării, să-sț în
cordeze puterile pentru a-șl apropia 
cultura păcii, a libertății a demo
cratei și a progresului, în fruntea 
căreia se aila înalta cultură sovie
tică, cea mai pașnica și progresistă 
cultură din lume.

Ridicăm glasul nostru alături de 
sutele de milioane de glasuri ale 
oamen.lor muncii, ai păcii, culturii 
șl progresului din lumea întreagă, 
împotriva pouegritorilor imperialiști 
ai culturii sovietice.

Îndemnăm pe oamenii muncii, cul
tura și păcii din toate țările robite 
de capitalism sa-și apropie cultura 
nouă, marea cultură sovietica, care 
pastreaza si desvollă pa.rimoniul 
cultural al umanității Ea va uni și 
mai strâns intre ele popoarele lumii, 
le va atașa și nia. midi luptei pen
tru cultura, pentru pace, pentru mai 
bine.

<11 partizanilor păcii
T1ZANILOR PĂCII ȘI NE LUAM 
ANGAJAMENTUL DE A FI UN 
FACTOR ACTIV IN LUPTA PEN
TRU PACE Șl DEMOCRAȚIE".

Asemenea moțiuni au fost primite 
și din partea profesorilor și elevilor 
diferitelor școli, printre care se nu
mără și Școala Pedagogică din Deva.

* * •
Deasemenea, țărănimea muncitoa

re și intelectualii progresiști din sa
tul Sârbl-Hunedoara in înot unea tri
misă și-au luat angajmentul să lupte 
pentru menținerea păcii, spri.inind 
mit ativa convocării Congresului 
Mondial pentru Pace și Cultură.

riumai Organizația Națiunilor Unite și o înțelegere 
cu Uniunea Sovietică duce la pace 

lienry Wullace a ținut un discurs radiodifuzat în întreaga țară 
în legătură cu pactul Atlanticului de Noid

NE.1W YORK, 3<j (Rador). 
In /.mi de 2i Manie, llcniy 
Wlllace n ținut un discul', r.i- 
diodifu/at iu întreaga țara, in 
legătură cu pactul Atlai ticului 
de Nord. Vorbind d> bazele 
militare americane, care îm
pânzite globul, VVallace a 
spus: „Să |>k qipiiiii-

numea Soaie ira ar avea baze 
utilitare lângă frontierele cu 
Mexicul, Canada și In Cuba. 
Am putea noi oare numi a- 
ceasta un act de pace.' Coii- 
i intrarea de ouncni înarmați 
a tltis ' reodală la altceva <!<•- 
cat la război?

A numi pactul Atlantic tui 
instrument al păcii, este o a- 
devârată i|>ocrizie.

Există lotuși numeroși oa
meni cinstiți care clec.ara ia 
noi trebue să acceptam riscul 
îngrozitor al razuo.u.u, um 
C-.nz. i .co uiui une. agu 
uni din partea Uniunii 
tice,

Există oare acest pericol in 
reaiitau.
Uni e , puri itorui de cuvânt 
al partidtbUi iipuoi<.u>i, a de
clarat recent urmaio.a'. c. 
cunosc mcio malta prsonalitate 
cu ia»| undere iniliiată sau ci
vilă din a u » . -u
din oricare guvern aJ Statelor 
Unite ni stan- ,-a cicaua ca 
statul sovietic elaborwazl in 
momentul de ța pauuri pen
tru o agresiune militară.

Ge Va aduce acest j ci St 
telor Unite!' llanson Ea.dwtn, 
observatorul ziarumi 
YORK llAlr.S, scrie ca îlvtt 
program militar va costa pe 
contribuabilii americani intre 
3 și 4 miliarde de doian pe 
an, in decurs de 4 sau 5 am. 
Aceasta înseamnă ca nu vom 
mai construi case, p.iilc și 
șco.t iii America. Foriestal și-a 
expr.mat toate acestea 111 De
cembrie anul trecut, când a 
spus că poporul .unei.can , 
fi iieio 1 aa-și mai strângă cuielele 
și să-și coboare mveiui sau de 
viață pentru a rcinanna lumea.

Congresul s'a șt declarat 
gata sa voteze acordarea unor 
tuneluri considerabilei in vede-bum Su dusiașuai’d cui du ai Xi-lea ujngius ai Gumsdmui iui

MObCOVA, 30 (Rador). ■— 
Ea 29 Martie s’a deschis in 
sala mare din palatul Kremli
nului cel de al Xl-lca Congres 
al Comsomolului Comunist. 
La acest Congres participă 
delegați reprezentând nouă mi
lioane de coinsomobști din 
toate republicile unu nalt. Prin
tre delgați se află tineri mi
neri din Donbas, constructori 
de mașini din Gorki, metalur- 
giști din Urali, petroliști, cul
tivatori de bumbac, colhoznici 
din Siberia și Urali și repre
zentanții tinerei intelectualități. 
Printre oaspeți, se află miniș
tri, deputați, fruntași ai vieții 
culturale și științifice, generali, 
cei mai buni reprezentanți ai 
tineretului din Moscova. Lo
jile sunt ocupate de oaspeții 
străini.

Congresul a fost deschis de 

rea înarmării și in acelaș timp 
el respinge proectul dp lege cu 
plivire 1,1 drepturile ectaț; rusii 
re 1 uză sa aliroge legea T:ul- 
llartley, sau să acorde subveii- 
țn șomerilor 1 noștri, al căror 
număr este din ce in ce mai 
mare. Ambele partide din con
gres au votat jientru sporirea 
forțelor militare , aeriene, redu
când in schimb fondurile ]>en-

Discutarea proectului de rezoluție sovietic 
în legătuiă cu numirea unui guvernator 
al te itoriului liber Triest a fost amânată

NLAV A ORJ<, 30 '(Rador) 
In ședința Consiliului 'le Se
curitate din 27 Martie, la pro- 
punerea delegației sovietice, au 
cont.nuat dezbaterile in ,legă
tură cu proectul rezoluției de 
numire a unui guvernator ai 
teritoriului hlier Triest, pro- 
ect propus de delegația sovie
tică.

Malik, reprezentantul Uniu 
im Sovietice a arătat mtr'o 
scurtă .expunere că reprezen
tanții Statelor Un te, Marii 
Bntanii și Franței nu au |>u- 
tut aduce ni. iun motiv serios 
care să jioată justifica întâr
zierea in numi rea unui t’uver- 
nator al teritoriului liber al 
'J'riestului.

Malik a declarat că acești

Popoarele lumii îsi exprimă 
tot mai hotărît dorința d* a păstra 

cu orice preț pacea
NEW-YORK, 31 (Rado ). — Co

mitetul Intelectualilor pentru apăra- 
ica păci , creai in cadiul Congresu- 

I11 pen'.u pace al intelec ualllor din 
S ațele Unite, a transmis reprezen
tanților prese o declarație iu care 
stiblln aza că acest Congres s'a bu- 
cu at de un mare succes.

Cougiesul a d.'uionstiat incăodată 
dorința poporului american de a

Nikolai Mihaiiov, secretarul 
Comitetului Central ai C0111- 
somolului. Asistența a ovațio
nat cu entuziasm atunci canei 
el a declarat că delegații care 
au venit la Congres dm toate 
părțile Uniunii Sovietice, au 
adus cu ei sentimentul de pro
fund devotament și dragoste 
nemărginită pentru patria So
vietică, pentru Partidul Bol
șevic și (pentru marele conti
nuator al lui l.enin, Stihn.

Apoi Congresul a aprobat 
următoarei ordine de zi: Ra- 
jxjrtul Comitetului Central al 
Comsumolului, raportul Comi
siei Cenți ale de control, rapor
tul asupra activității Comso
molului in școli, modificări in 
Statutul .Comsomolului, alege
rea Comitetului Central al 
Comsomolului si a’egcrea Co
misiei Centrale de control.

Iru construirea do locuințe efUac.
„in momentul d< /u/a mă 

asiultă mdioane de uumtnt 
cart- știu că numai Organiza
ția Safiundor l 'mie ți o în
țelegere cu l munea Sovietică 
duce la pace. I a chem să ri- 
dieali glasul rastru de protest 
cu să fie auzit la II ashinglun 
până nu va /1 prea lurz‘u”.

a încheiat lienry Wallacc.

reprezentanți au adupt.it o ati
tudine cire nu i.-te altceva de
cât o incercari de a impiedeca 
îndeplinirea angajamentelor a- 
umate de conform tratatu

lui de pace cu Italia.
Guvernul Sovietic — 1 de

clarat Malik — insistă ca toa- 
t clauzele tratjtului de | cce 
cu Italia ;1 fie strict re-jitc- 
tate, mc'usiv prevederile trata
tului in legătură cu ti-r:toriul 
bber Triest.

Deuirece mcio delegație nu 
a propus punere 1 la vot a pro- 
ectu'ui de rezoluție •uvietic, 
pia-ședmtcle Con-diului a decla
ri! că di cutarea acestei pro
bleme va continua m una din 
șcdmțcle următoare.

păstra legaturi de prieten e cu toate 
cjelal e pop ,are ale lun:il.

El a arătat deasemenea dorința 
poporului amer can ca mate diver
gente .■ să [le aplanate pe calea tra
tativelor pașnice.

• ♦ j
PARIS, 30 (Rador. — Conferința 

convocata de Uniunea intckctualilor 
I râncezi și-a terminat Luni lucrările. 
Discuț ile participanților la Conferin
ța au fost consacrate următoarelor 
probleme: apararea păci. Și îmbună
tățirea condițiilor de viața și mun
că ale intelectualilor.

Conierința a adoptat o rezoluție 
care spune ca ,participantă la Con- 
lerinta iși iau angajamentul de-a lup
ta cu hotarire împotriva uneltirilor 
de război și cheamă intelectualita
tea franceză să participe cât mal 
activ la această luptă".

• • •

Cu prilejul convocării Congresului 
pentru Pace dela Paris — in marele 
centru industrial olandez Ensliede a 
avut loc un meeting al oamenilor 
muncii, la care a luat cuvântul Paul 
De Groot, secretarul general al 
Partidului Comunist Olandez.

Participanții la meeting au adop
tat o rezoluție prin care cer guver
nului sa renunțe de-a participa la 
pactul Atlanticului șț să reci.eine ar
ma ele ai..ndezc dm Indonezia.
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