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FORȚELE PĂCII 
VOR ÎNVINGE
I Meni o andutnul guvc nu ul xovle'lc 

adres t guverne or Sta dor Hule 
a'e A rlc'l Marel I'r tanti, I ran- 
țel. He're. CI ndd, Luxemburgului 
fl Canadei, a provocat — ața dup* 
cum era «I de a’ epct — un puter
ii! - răsune' In rândurile opln el pu
blice r-ondlul» care se n anlfestă 
cu lio-Srlr- de par'ea hirtelor păcii 
f| pro-TrrFo’u1 ' n-Mrlva clicilor 
răzho'nlce lm"»rarste.

Aceas ă can’le<tare a opln’el pu
blice irond’ale este l*uctrată nu nu
mai de rare'e din rărite democra
ției po- nla’-e unde libertatea cuvân- 
IbIuI pen ru m sscle la «1 popu'are 
a deven t •> reali ale 'ndi&cutabl ă. cl 
ch'ar sl preia d'n acele țâri din a- 
pusul Furopel unde cei care au cu
rajul să nu joaca după cântecul do
larilor sunt supuși celei mal aspre 
terori

Publicând sub t'tlurt mari memo
randumul sovietic care e‘-te înfăți
șat drep- O NOUA Șl PUTERNICA 
DEM'SCAPE A PLANURILOR 
RĂZBOINICE IMPERIALISTE zia
rele care oglindesc 'ust opinia pu
blică d'n ‘ărll» cap’taliste scot In 
ev'den'ă caracterul agresiv al pac
tului ăt'nntfc c-re es'e îndreptat 
imp-tr'va Uniuni' Sovietice sl a țâ
rilor de dem-c-aCe poou'ară

CE DOVEDFSTF ACEST F*PT 
ALATU"! r»E PUTERNICA OFFN- 
SIVA ÎNTREPRINSA PE OAMENII 
MUNCII MANII'LE $1 INTELEC
TUALE DE Pi-FTUTINDENI. CARE 
DELA UN CAPAT LA CELALALT 
AL GLOBULUI FAU*ESC UN U- 
RIAȘ FRONT AL PĂCII?

El dovedește In primul rând con
știința politică crescândă a popoa
relor Iu"’l', dovedește cres'erea în
crederii rartlzan'lor păcii fu tortele 
lor proprii.

Mon«'ru"ara coallfe îndreptată 
împotriva Un'un'l Sovle’lce si a ță
rilor democrației populare, Ind-cp- 
tată împotriva libertății șl a-plratll- 
lor 'a 'er clre a mllloa-et r de -rmeni 
slmpi' din lumea in'reagă, înjgheba
tă de Imperialiștii americani șl en
glezi pr n colectarea semnăturilor u- 
nor guverne de mar’onete cântărite 
In dolari sub petecul de bâr'le ce 
se intitulează „tatatul Atlanticului 
de Nord”, a ată că pregă'ltorli unui 
nou război au ul at usturătoarea lec
ție pe ' a e istoria a servit-o in cur
sul celui de al do'lea război mon-

DE VORBĂ CU MARCEL VILLARD CUNOSCUTUL JURIST 
Șl VECHIUL MILITANT AL MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI DIN FRANȚA

DESPRE COHDITIILE DE VlHlA, MncA Șl DE LUPTR 
HLE MINERILOR FRRNCEZI Șl ROMANI

— Minerii francezi luptă pentru pace împotriva imperialismuluiînfruntând greutățile și teroarea
— Cum lupii și care sunt obiecti

vele luptei minerilor din Franța?
— Minerii din Republica Popula

ră Română duc o luptă grea ș' ho 
tărîtă pentru construirea socialis
mului. In această luptă însă ei pri
mesc ajutorul tuturor, ajutor atât 
material cât ți moral însfârșit, duc 
o luptă unită.

Mineri dn Franța au de luptat 
pe mal multe fronturi și condiții 
deosebite. Grganizatii ca Force Ou- 
vriere. unealtă în mâinile soc'allș- 
tilor de dreapta și a reacțiunii ca
tolice, caută să le scindeze unita
tea. nu numai a lor, dar a întregii 
clase muncitoare. Ei trebue deci 
- unți în jurul C. G. T. și Par

tidului Comunist Francez, să lupte 
pentru păstrarea unității lor. Șl în 

dlal irresor lor li tlcrlștl, care as- 
pliau h dvm'tiaț a mond'al* Fste 
timpul să se le I lup ele arat* 
acest lucru că In •clilmb, popoa
rele au invițat bine Istoria. Șl EI E 
UNT HOTAr’A” SA E VEASCA 

HITLERI I OR ’ E AZI. DACA 
ACEȘT'A ‘E V R ÎNCUMETA SA 
ARUNCF LUMEA INTR’UN NOU 
DEZASTRU MONDIAL O LECȚIE 
TOT ATAT DE USTURĂTOARE 
CA ACEEA PRIMITA I)F. H1TLE- 
Rll RĂZBOIULUI TRECUT.

Ca'egorlcul , NU” pe care popoa
rele d'n Fiunta. alia I In rcneral 
din In reaga Firopă Occidentală, 
l-au opus politic') guvernelor lor 
trădătoare - care semnând ti ala
iul Atlant'culul r'au dovedit gata 
să-șl mânjească <• âlne'e cu ianga — 
vine să adeverească afirmația cu
noscute' declaraț'l a M'nlsierulul de 
Afaceri Externe al URSS, asupra 
pactului Atlan Icului de Nord, care 
arată ă ... , UN LUCRU ESTE STA
BILIREA A TOT FELUL DE GRU
PURI ȘI COLECȚIONAREA SEM
NATURILOR PE PACTE DIN CE 
IN CE MAI NUME OASE. PREGĂ
TITE IN CANCELA IILE DEPAR
TAMENTULUI DE STAT AMERI
CAN ȘI FORE1GN OFFICE-ULUI 
BRITANIC ȘI CU TOTUL ALTCEVA 
ESTE AT.NGEREA INTR’ADEVAR 
A SCOPURILOR URMĂRITE DE 
INSPIRATORII UNOR ASEMENEA 
GRUPURI ȘI PACTE”.

Acestei colecț I de semnăturii ale 
unei clic de guver anți trădători 
vându 1 că mă arilor șl fabricanților 
de moarte de peste Ocean, colecția 
care dă naștere pactului menit să 
dev nă pr'nc’pa ul ’n trun ent al p'a- 
nur Io Imper aUștll r anglo-amerl- 
cani pentru s abl'lrra dominației lor 
in lume. | se opun 'orfele păcii in 
plină o'ensivă. A- ph a ea șl com
bativitatea cu care se desfășoară 
man 'es‘- r le pentru pece care au loc 
in In'reaga lume c* Șl entuziasmul 
cu care p s*e S00 ml Ioane de oa
meni și-au exprimat Până acum ho- 
‘ă irca de a par ’c'na la Congresul 
Mondial al partizan lor păcii care va 
avea loc in Iun aceasta la Paris 
dreplățește re fiecare cetățean cins
tit, adept al răcii, să spună cu in- 
credere: NOI VOM ÎNVINGE FI
INDCĂ SUNTEM MAI PUTERNICI 
ȘI MAI NUMEROȘ', NOI VOM ÎN
VINGE FIINDCĂ DREPTATEA ȘI 
UTOPIA SUNT CU NOI.

Marcel Vdlard, cunoscutul jurist și vechiu militant al miș 
carii muncitorești dm Franța,impreuni cu o parte dm dele
gații care au participat la Congresul Intelectualilor din RPR., 
a fost silele trecute oaspetele Văii liuiui.

Cu acest prilej a făcut o vizită în mina Lupeni, după care, 
răspunzând câtorva întrebări, ne-a împărtășit impresiile culese, 
și ne-a vorbit despre viața și lupta minerilor francezi.

această luptă forțele lor cresc zilnic.
Pe de altă parte, ei duc o susți

nută luptă revindicativă și însfârșit 
o luptă împotriva imperialismului 
împotriva planului Mrshall și a 
pactului Atlantic.

— Care este raportul de forțe in 
Franța ?

_ această privință trebui
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Ca și felie |. mei dela Anino<tsa

TOVARĂȘA TAMAȘ LENKE E CUPLĂIOARE IN MINA 
„In cutând vreau să lucrez in tbataj la extragerea 

cărbunelui" — spune tov. lamaș
De câteva săptămâni, mai 

multe femei dela mina Aninoa- 
sa, care au lucrat mai mult 
timp la suprafață, au coborit in 
mină pentru a indeplint sarcini 
care zeci de ani au fost rezer
vate numai I ărbaț lor

Aceste femei lucrează deocam
dată la transporturile subterane 
indep! nind conștiincios func
țiile de cuplători.

Prima femee de'a Aninoasa 
care a intr-o „ă lucreze >n ruină 
este tovarășa Tamaș 'Lenke, 
care lucrează ca cuplătoate la 
puțul orb Nr. 1.

3 FEM I LUCREAZĂ, IN 
LOCUL A TREI BARBAȚI

La orizontu' 5, puțul 01 b Nr.
1. e deserv’t d- trei femei . Ta- 
maș Lenke, Pop Vilma și Ne- 
deșca Al. rra. I'ână acrim câte
va r- ... - a^<»sta era
făcută de trei bărbați. Acum, cei 
trei bărbați execută alte lucră- 
r:, iar ce'e trei femei munci
toare lucrează in schimb de 8 
ore, la acest puț. In fiecare 
șut, ele mănuesc cu dibăcie in- 
sta'ațu’e de ner comprimat 51 
două câte două, vagonetele în
cărcate cu cărbune sunt împin
se în colivia puțului pentru a fi 
ridicate cu câteva orizonturi 
mai sus, spre sunrrfață. Altele 
goale, sunt scoase afară din co
livie și îndrumate spre abat-’ 
jele mineri'or, spre a fi d n 
nou încărcate cu cărbuni.

TOVARAȘA TAMAȘ LENKE 
LUCREAZĂ

Iată pe tovarășa Lenke la 
lucru Lucrează în acest loc de 

să ținem seama de faptul că ini
țiativa in luptă o are clasa mun
citoare, Ea este aceea care por
nește la atac. Și până acum a și 
obținut o serie de succese pe 
plan rcvindicativ. însăși națio
nalizarea, cu toate imperfecțiu
nile ei și deosebirea fundamen- 

muncă numai de câteva săptă
mâni, iar acum știe să-și înde
plinească cu cinste și cu di 
goste munca ei subterană.

— Noroc tovarășe.
— Noroc.
— Cum te simți la muncă in 

mină? — o întrebarăm.
— Foarte bine tovarășe. I)e 

mult vreau să intru in mină, tic 
acum un an, vedeam cum tova
rășii mineri intră in fiecare 
zi in m nă, vedeam cum su le 
de vagonete încărcate cu cărbu
ne sunt scoase la suprafață.

Mă gândeam la munca 'or, 
pe care, deși lucram la supra- 

iCo"t,nunre in pat IV-a)

■> ECRE I W
pentru organizarea Cooperației

E i a apărut Decrtlul pentru or
ganiza ea cooperației Cooperativele 
— ara ă !>• re ul — sunt o.gaid- 
Zj H de massă ae cclo- c. rauncesg 
c« a o așe și ate cr iate din i iți 1 
iza p oxie a aies.oia și cire p in 
aci.iae ți mi oace comune iși s .- 
lisfac tubunțele de o.din econo
mic și cultural.

P i.i acavi alea lor co pe ativcL 
înlesnesc schimbai de p oduse între 
sat și oraș iulăiurând pe specu- 
lan î o tr b e la mărirea produc- 
ț e. măr uri o de mare consum I 
losesc în argă măsură mate iile 
pcire oc le, trează po.ibiljaua de 
a fo o i în agricultură cele mai a- 
van ate cu eriri ale ș iint i ago- 
(elinice ți oa ehnice. p eeum și a- 
șinile agrico'e .organizează puncte de 
in h ri re de in Ite ajricole |»n ru 
coope-a cri . on libue la m?rir a 
p-o ucțiii agricoe. organizează r - 
:n a . a ea inva izilor în p ocesul de 
producție.

tală de cea înfăptuită i» RPR 
— a însemnat u» pas mare în
ainte.

Forțele clasei muncitoare sunt 
cele mai puternice și cresc me
reu.

— Care sunt condițiile de viață 
șl de muncă ale minerilor francezi?

— In Franța atât condițiile 
de viață a minerilor cât și a în
tregii clase muncitoare diferă 
prea puțin de cele din timpul 
războiului. Minerii și întreaga 
muncitorime, se află — datori
tă în special planului Marshall

(continuare t» pag. IlI-aj 

Ambasadele din Koma 
ale țărilor semnatare 
la tratatul Atlanticului 
puse sub paza unor 
puternice detașamente 

polițienești
ROMA, 5 (Rador). — Pu

ternice detașamente de poliție 
înarmate cu m trai.ere și puști 
automate au fost post; te in fuța 
ambasadelor Marii Britanii și 
Statelor Unite, precum și ate 
celorlalte puteri semnatare ate 
iiatatu'ui Atlanticului.

Consulatele „At'antice" din 
toate orașe’e principale ale I- 
laliei, au fost deasemenea în
conjurate de detașamente poli
țienești de pază.

Cor.pei i,<re con lihu Ii d -.oF 
tarea e ii on >mic în f fosul po- 
[K> u ui și a mâr r a venitul il na- 
(ion 1. Ele și ’es ășm ă ac ivi atea 
in eidrul P nului de Sta ș cr,n ti- 
tuc un ac or in p 1 nt în I -ta p cr
ini on- ruirea o ia ismului in RPR.

S'atul a o i'ă î ilr gul au spri
jin p n ru e votarea co p-rației.

S opul o pere I elor s tdesnî- 
ren ap o. izi >nă ii s iații or v lo- 
riflcarea p o ’u e r a esl ra 1 1 s- 
nirea ■ e i u i de a e el un voe, 
organizar a pro ’uctiei în c< mun, In- 
fiin a ei de n rep-ind ri oro . ii , rt 
cum și orice a tă ac iv'fate I gali 
de scopul lor.

Se - o rons i ui cooperative <*e 
con-im aprovizionare prelu rare și 
de fi e-e.

C 1 p-Ivire la rremb-ii cooper tlve- 
lor Pe re ul a a ă că prate d bândl 
ca i a ea e a o iit al co- pe ativei 
orî-e e ă'ean, hăTra' s.-u I mee, 
fărl deo eb're de nationa'i a‘e sau 
re'igle și rare a împ'init vârs-a de 
16 ani da-j îad’pineș'e condițiile 
prevă’u e de statut.

Coopera'ive'e d- c-noim precum 
ți ce e de p odu li“ meșt'și'găreas-i 
ș« a o-iazâ în uniuni, ia- a estea 9e 
aso-lază în ren ra e a e uniunilor U|e 
Isî derfj oară activi atea lor p t-Ț iț 
sta'ufe'or adop^ațe de adunările ge
nera'e ale -o-p ra ivd r, t: orcanî- 
zeazh și conduc .a'-‘;vi atea 'o- dup4 
prfn'-irii e en ra'ismului domo-m ic.

OTa-’Cle coope ativ 1 r și d sfă- 
șo^ră ac i i a'ea în col b ra-e cu a r- 
to î 5 i e <■{ j j utiî e de Stat

Mij o-'ce'e pro-rii ale c op radve- 
lor se ro-to in din- taxTe de tn- 
srr'ere part’a'e cocia’e v'rsa'e de 
3'0 fa", hc'-e i i •' rrove-i* 'in ac- 
fî'I -tea e on--mică a c ope-atfvlor 
și din dOn’ ii

Co o’-a ive'- si-n' 1 g 1 c nslitu- 
ie >'vrâ sa obarea n-u'i'i -n 'it- tfș 
șî n-'o” a-ra «‘il’du'ui de către do
narea ren ra'ă ] al>z-rea s m-ă'u- 
rl'or n*orf-ti!or d0 rt're orr-an 1' nu
ferii 'o--'f -p- ha-ea în'i'"ț*rii

1 eoonera ivei de ă r* ""iunea c O"»’- 
I r-tîv"'or -espec ivă D c nf rmit^te 
I eu no’-r'e p-evlz ite d ■ c n -.ala 

vnf ini or în'rre-ea ••ni'“til țn r*- 
gis rul de oopera iv ■ al j d cât neî

(continuare in pag. Ill-ai



PAGINA CULTURALA
Cons deruțiuni critici pe marginea 
concursului de dansuri și cocuri I 
dintre ecn'pele artistice de minei i 

din Valea Jiului

/Activitatea culturală de maseînCIniuneaSoVietică

Având cu scop o câ mul 1 itensâ 
cu) uruli/an' a mu- clo p u are, C. 
O.M. a luat i iția ivi d sflșurăiii 
uimi ioiiiUm ur.is i iulie ecli |K‘l d - 
coruri și dan u i din dif ii ele re
giuni ak‘ (arii.

Pentru Va'ea Jiului p inia etapă 
■ concur ului a avut loc i, i ua do 
J Apri ii a. c, in sala C.minou- 
lui Alun i o esc ’in Pe,ieșeni. Au 
participat 11 toruri și 4 iilipe de 
dans, iepiez.cn aud o a i ățil : Pc- 
troșeui, Anin i a. Pe i i a, Vulcan, 
Lupeni, Lonej și I lațeg.

Analizând rezulta ele concursului, 
comisia de egali țieii.iu s Ițiționare. 
i pi opus spre prezentare in etapa 
a doua a concursu ui ce va a ea loc 
la Deva, In ordinea premierii: Co
rul mineri.or din Petroșeni al mi
nerilor din Aninoasi și a minerilor 
din PelrLa, precum și corul mixt 
Hațeg, iar pentru dansuii, echipele 
minerilor din Lonea, a tex iliștîlor 
din Lupeni și a mineri or cin Pe- 
trila.

Pat fiind componența echipelor 
— formate numai dn elcm nte ne- 
profesionis e — succesele obținute 
dovedesc cu pritoiință posibi i *;ile 
de manifestare artistică a muncito
rilor participan.i.

Mai toa.e corurile fiind insă, fără 
expe i.nța n> cesară un i reușite im- 
pecabi e, s’au manifes at cu acest feri
tei și o serie de slăbiciuni.

ț’iin bună exe utare, remarcăm co
rul mineri or din Aninoa a. și’n s,"O 
rial al minerilor din Pe.roșeni, La 
aceste două coruri, în contrast cu 
ce'.e alte, melodiile au fost stilizate, 
pătrunzându-sc totodată specificul 
lor, dinamica lor.

Lacuna cea mai mare este 1 p a de 
buni dirijori. Dintre cei care sunt, 
puțini au cunoștințe temeinice de 
tehnică corală pentru a putea face 
față cerințelor unui cor bine stu
diat. în rest, sau neorientați, sau 
influențați de elemente ale artei 
burgheze, continuă dc-a merge pe 
o linie nu întotdeauna justă.

Muzicii acum i cere a fi rea
listă. de-a ogl ndi reali ățile vi ții. 
Ea e sobră, pretisă, entuziastă, în
lăturând însă delirul romantic. Din 
partea dirijorilor, ea cere aceeași 
sobrietate. Este necesar ca gesturile 
largi, crisparea în poziții cu .efect 
scenic” să dispară.

Aceas ă greșală ce persistă la unii 
trebue cu atât mai mult înlăturai! 
cu cât atrage cu sine o întreagă 
gamă de slăbiciuni tehnice, cari la 
rândul lor. denaturează melodia și 
ideia ce-o cuprinde.

Linii dirijori nepregătiți nu pot 
suficient exploata și s'apâni coru
rile în care se remarcă foarte multe 
elemente capabile. Exceptând pe cei 
•dela corul minerilor dela Petrcșeni 
și îtitFo 'oarecare măsură dela Ani- 
noasa ,ei nu au dat importanța cu
veni ă bucăților date de CQM, prr- 
mițându-și modificări greșite, Ast
fel, la corul Lupeni, deoarece nu e- 
xistau bucăți adoptate la cor bărbă
tesc, s’au făcut transcrieri eronate. 
Lr ..Cantata despre Stalin” deAl.xan- 
drov, aceste diformații pe lângă 
faptul că nu respectă textul inițial, 
produc asonanțe supărătoare. Mai 
mult chiar, Cantata d și baladă, a 
fost interpretată ca doină sau în u- 
□ele părți ca marș.

Lip ‘ ș e deas m ni o s ninsă co
rela ie in re mișcăiiW muzi ale, pr -- 
cum și o incit.’gaio a vocih r pe 
corn) n.i.iiente. Iot < in punct de 
ve. ee L linie. se cons ală dif tențe 
ca c orice în re l nori și bași n r u- 
șiu Iu-a: unificarea I >r în a in mie.

In cioace priv șed cțiun a, in 
inul e Io. uri e ț re/in ă cu s abiciuni, 
piui r’o emisiune i icoreciâ care tu 1 
Io ul vocal [o , pune accent pe con
soane. iar la f aza o șl r pirație, 
* te le Iile are au fost despărțit ■ prin 
scizuri imoece (pe ex m.'lu in 1 
Lan a a despie Slalin, la versul

— I’e vârfuri de munte. — Intre 
„vârfuri” si ,,de”).

La alte coruri nu s’au a ins ex- 
trc.n ele sensibile de p ankiino și 
fori.simo, cum de altei și întreaga 
gama de nuanțe i itermidiare, care 
să ilustreze nota s;>e ifică a bucății 
in'.erpreiate. Deasemeni s’a procedat 
la schimbarea măsurii, mai f ecvent 
transformând măsura de 2 4 îi 4 4

La corul minerilor din Lupeni 
pentru Imnul U.R.S.S., s’a dat i> 
tonalitate prea joasă, schimbându-se 
totodată în mod defectuos armoniza
rea originală.

In cân.ecul ,Sus Vână ori”, into
națiile au fost false, iar imitarea 
trompetelor fără efect. Se cere o 
restructurare, a vocilor, o ritmica 
și-o intonație nouă.

La corul mixt Hațeg, în cântecul 
„Moscova”, dintr’o nejustă înțele
gere s’au introdus apagea uri n in
dicate, cari au dat melodici un stil 
de romanță.

Alt punct asupra căruia trebue să 
ne oprim, este accen ul ce s’a pus pe 
soiști. In acest caz soliș ii nu-și au 
însă locul. Scopul corului este de-a 
exprima efor ul colec iv.

Trecând la o analiza a dansurilor 
oe s’au executat, succesul de care 
s’au bucurat nu e a e aș cu al co
rurilor, dat fiind lipsa dansurilor 
spejfice locale. Cele prezentate au 
fost mai mult împrumutate din a te 
regiuni. Executarea lor a fost prea 
lcn.ă, l.psindu-i dinamismul mobi
lizator și neantrenând toți dansa
torii, deci prea individuală.

Concluziile ce se pot extrage în 
urma acestui concurs, ar putea fi 
dintr’un punct de vedere si soluții 
pentru înlăturarea lipsurilor existente.

In primul rând se cere pregătirea 
dirijorilor.

Deși se luase inițiativa formării 
unui curs pen ru dirijori în r g.une, 
ea n'a fost dusă la bun s âișif. Con
siliul Sindical din locali ate îi in
cumbă sarcina de-a împlini acest gol, 
prin formarea unui corp de dirijori 
ieșiți din rândurile munci orilor, e- 
ducați înlr’un spirit nou și bine pre
gătiți din punct de vedere artistic.

In privința coriștilor, fără nzerve, 
trebue să sub iniem posibili.ățile lor, 
de manifestare artistică. Concursul 
din zi'.ele trecute este o probă e- 
videntă capacității lor. Față de greu
tățile ivi.e, față de lipsurile de or
din material, observăm cu satisfacție 
că s’a realizat mult.

Acest concurs a produs într’o 
mare măsură creșterea echipelor ar- 
tis.ice, a muncii artistice în general, 

■ fiind un însemnat aport în opera 
de culturalizare a masselor. de lăr
gire a difuzării culturii în rândurile 
celor ce muncesc.

M. A M.

kâspqiidireu culturii prin cluburi, b biioieci, case de c 
con actul d rect cu pop >1 ți i. txemple

Uliul din mijloacele cele uni i,i,- 
portauie pentru consoidarea 1 gâtu
rilor i.in re țn, ii u iile cub urne din 
U.RS.S. și |o.iulație, ii veder a 
decolării aci.i ații ii.turale s nt 
dtiie de ei.na p: care 1 f c elu 
bun.c, biblio Ciile și a te ț.vtHuțij 
de niltu.ă.

In ia na anului 1918 191) în r giu- 
nea ftlo.c.iva, i in i liția iva C. mi 
te u ui regional al P C (b) in 
Mo.cova, sicții,e c.dtuiale i S - 
vie e or loiale au oiganizat da i d 
seama in f ța pipuluției. Ac. sta 
dăii de Cmiâ au fost f cute d con
du. ă oii de ilubari saiișli d.- c se 
de lectura și bbhoe.i arupia ,ic- 
livilâții trecute și a.upra țlanuiilor 
de ac.Li.ae pentru viitor.

Ele au stârnit In sâ iul masselor 
populare un deo cbi. iuteies. C mi
tele e raionale ale I* C. (b) ș co
ral e ele executive raionale ale So- 
vic e or de di pu.ați ai oamenilor 
munc i au luni li l.i i speciale cu 
privire la aceste dâ i de s.amă ale 
inșii.uții or culturale. Au fost ui
miși |a sate activiști de partid șl 
ai Sovie.elor pentru a ajuta și con
duce ucite alunăii. In toate ra
ioanele, in ajunul acestor dlri de 
seamă s’au ținut seminare cu ac
tiviștii cluburi or, bibliotecilor și 
•i caselor de lectuiă în cire s’a a- 
nalizat modul cum trebue să fie 
pregă i.e și conduse a este dări de 
seamă In fața populației.

Populației i-a fost anunțată ziua 
adunării înainte cu o săp Amână. 
Clădirile cluburi or si a|e iad ir de 
lectură au fost pregătite 11 mod spe
cial în vederea acestui scop: au fost 
pregătite grafice care arătau activi
tatea culturală de massă și desvol- 
tarea vieții culturale a satelor, au 
fost scoase numere speciale de ga
zete de perete, ele.

Majoritatea adunărilor au avut un 
nivel înalt și au jucat ui rol impor
tant în desvo tarea activității cultu
rale la sa e.

lată câteva ex-mple. In regiua a 
Vinograd la fiecare din el ■ au par
ticipat între 100 150 persoane;

Cifre și fapte 

Din munca de alfabetizare 
a neștiutorilor de carte din Valea Jiului

D.n inițiativa Part'dului Muncito
resc Român, în ace't an muncindu- 
se cu nu nou avânt, s’a pornit cu 
pași mai lio'ărtți pe calea lichidării 
tristei" moșteniri dela regimurile tre
cute: analfabetismul.

Astfel în urma recensământului e- 
fectuat, și ca urmare a muncii de 
lămurire, d n cei 1439 ana'fabcți e- 
xistențl în regiunea Petroșeni, până 
acum 1004 frecventează cursurile 
de alfabetizare.

Datorită strădaniilor depuse de 
membrii corpului didactic el ‘men- 
tar de a atrage câți mal mulți ne
știutori de carte în școli, făcfindu-și 
din această muncă o sarcină princi
pală și de onoare, s’a reucit ca pro
gramul să fie depășit cu 50 la sută 
pe luna Februarie șl cu 100 la sută 
pe luna Martie a anului curent.

Asigurarea buncți funcționări a 
școlilor a fost făcută prin fondul de 
20118 lei realizat de comitetul de 
alfabetizare prin concursul dat de 
învățători, care au organizat la țară 
un însemnat număr de manifestări 
artistice.

Până acum s’au procurat din a- 
ceastă sumă, un număr însemnat de 
manuale, 650 caete. 250 creioane ș. 
a. în valoare de 17000 lei.

In cadrul acțiunii de alfabetizare 
s’au luat o scrie de inițiative lăuda- 
b'Ie. Prln’re acestea se numără șl 
alfabetizarea la domiciliu a acelora 
care nu pot frecventa — din diferite 
cauze — școlile. Astfel un număr de 
6 învățători «i profesori din Petro
șeni, 4 din Llvczenl și 1 învățător

Ac ivul dela rlubul si.esc Vorsci- 
ix>b, a organi/at pi n ru z ua i I u- 
nirii o expoziție a g z t 1 r de 
pere e și o vitrinr cu portretele 
frun.ași.or pr duiț ci gric le

l’jr.i. ipanții la i uții au ap.o- 
bal ac.ivita ia ionul ii c i bu
rilor. au >ub iniat avan ui cu ore 
lohoz.niiii iși in-u.isc ii.Vițăiura a- 
gio elinică, au făcut p q u eii c li
tre e pen ru a inibunatați mun acu 
burilor.

La Intruniri’e di r sitele Miliai- 
lovsc, Kun beeioe Se Ipinsc, Iu ovsc 
s’a luat ho ărir i de a c re s iți i 
culturale a Sovie.ului regional de a 
reorganiza ia e'e de I .tura. la 
mul:c întruniri o Itozni n au d it ca 
sarcină ion ’n t-iii . olh /u’ilo să 11- 
ceapă cons r ui rea de cluburi c lin Z- 
nice.

învăță orul școalei Tnrascovsc, ra
ionul Kașir, in discuțiile asupra dă
rilor de seama a decla at ia iclic- 
tivul școlar din care face parte a 
ho arît să du ă zi ni. o munca cul
turală de inassă. la sa e. in casele 
de lectură el organizează lecturi cu 
teme poii.e, științifice și Ltorjce; 
a organizat conferințe a' upra opere
lor „Ferii irea” de P. I’avl nco, ,,Po- 
ves ea unui om adeiărat” de H. Po- 
levoi, „Cavaerul Stelei de aur” de 
S. Habacovski, >-tc. învăță.orii au 
mai organizat sera e închin te cr a- 
ții or mari or scrii.ori ruși a Pușchin, 
Cehov, Necrasov, Krâlov. Li și au 
luat dea cineni angajam ntul să po
pularizeze învăță urile lui Miciu.in.

Un deosebi; interes au stârnit o- 
peri o de seamă ae bibliotecarilor. 
O bibliotecară din raionul Pavlo-Po- 
sadski a organizat bibioeci m bile 
mobilizând ac iviști care să ducă zil
nic aca.ă cărți colhozni ier bătrâni 
sau invalizi . i Marelui Rizboiu 
pentru Apărarea Patriei. In biblio
teca să.ească din raionul Ostroschi 
a fost organiza ă o interesantă c n- 
ferință asupra lărților care tratează 
problema organizării muncii In fer
mele de vile.

din Dâl)a șl-au luat ca sarcină de a 
merge fiecare la casele celor care 
nu pot veni la școlile de alfabetizare.

Pentru mai buna reușita a aces
tei însemnate acțiuni se cere ca co
mitetul de alfabetizare să primească

Fruntașii întrecerilor socialiste 
între nituitori au luat parte la concursul 

echipelor artistice din Deva
Cunoscuții fruntași ai între

cerilor socialiste organizați la 
șantierele dela Galați și Turnu 
Severin, Iordăchescu I„ Roșea 
M. și Banu P„ decorați cu ..Or
dinul Muncii” c). I-a, au venit 
in centrele muncitorești din ju
dețul nostru, pentru a lua parte 
la consfătuirile de producție a 

I muncitorilor de aici și de a im- 
părtăși experiența lor de mun
că.

Ei au participat cu acest pri
lej la concursul echipelor artis
tice sindicale, desfășurat la De
va. fiind aleși cu entuziasm în 
comisia de verificare.

După tenni narea programu
lui, cei trei tovarăși au stat de 
vorbă cu asistența, adresând un 
cald salut muncitorilor hunedo- 
reni. îndnimându-i la mai buna 

l’Uf ă, tic., cum Ss jfaCe 
și rezui ate

In.rutt ri e ),entru dările de seaml 
și tontei in <-Jc rai m.J.' a upj a ac- 
i ia i iuțiră! - au dat uit nou ur

lu-. iii.buuu jtr.il .icnii ii Loca
li* o i’e iuiu a din n giun a ,\los 
'Oia. I.ita de pdda evinplul raio- 
nu ui Pu iliin. La intiuni ih de dări 
de eu a ia e aa avut I ,c acolo in 
Oi,omilie 1*41? s’au f cut alegeri 
pi litru Solie ele c ubu Iu: și ale 
a e or .'e le tu i In .,mp n nța 1 .r 
au intrat 21) a livi-ti sil și iai» 
sunt un aju or p ți >s pentru sec
ții lulluia a a So.ii- ului iaiona|. 
Ilupa ci'iifeiința riională a c e cut 
par iiij arca in elcitua llor |i activi
tatea clubuiilor. a e rei ir de 1 c 
tură Numărul lectorilor a re cut eu 
1 15 oameni au fust organiza e 19 
ia-e de lec'ură noui. etc. In ace-< 
raion es e cu succes tran p i-â în 
via<ă dor n a coh zn.ilor d a or
ganiza mai bine și mii |>- larg 
învăță ura apro ' liniei. I acă 1n Oc- 
tomvrie, când au fost org mizate dă
rile <'e scamă funcționau șase c-r- 
curl agro elini e în Dec mvrie 104# 
numărul lor crescuse până la două 
Zeci și patru.

Un fap* care rebue r levat este 
acela că .onducătorii ins ilu iijpr cul
turale sa e.ti indc-pLnind sarcinile 
pu^e de conlcrințcle raionale activi
tății culturale, au inccpui sa inso- 
țeasdl le țiile lor cu filme documen
tare de scurt metraj, tratând t me 
agrotehnice.

Pentru a generaliza și a studia 
experiența campaniei de dări de 
seamă, secția culturală a Comitetului 
regional al PC (b) din Moscova 
a organizat o Con fă uirx: cu c indu
că orii secțiilor culturalo și I ,ca|e si 
cu condu â i :rii de colhozuri i i e . asa 
de ectu.ă La rceas.â lonsfătuir a fost 
ana iz: a și ț obl. ma desfașu «rii în
trecerii sociali c Intre instituțiile 
cultura'e ale regiunii c eac va da 
un nou avân: operei de r dicare a ni 
ve u ui întregei activități c 1 tu ral- la 
sate.

un spriiin mai mare decâ cel de pâ
nă acum din partea organizațiilor de 
tnassa. in sensul ca acestea să-și 
Intens fice munca de îndrumare a 
neștiutorilor de carte spre școli. 
Se cere de asemenea ca membrii 
corpului didactic mediu s.. aibe o 
participare mai activă în lupta pen
tru alfabetizare, contrfbund astfel 
la buna îndeplinire a prevederilor 
Planului de Stat in direcția ridicării 
l hurale a masselor.

organizare a muncii pentru ob
ținerea de noui succese

Tov. Iordăchescu a vorbit 
despre importanța muncii artis
tice ca mijloc de ridicare cultu
rală a masselor, in actualele 
condiții de luptă hotărită pen
tru apărarea păcii și culturii 
imțxitriva imperialismului

Tov. Banu Petre a subliniat 
faptul că o deosebită importan
ță o are concursul organizat nu 
numai in ridicarea culturală a 
celor ce muncesc, ci și in în
frățirea naționalităților conlo
cuitoare prin participația comu
nă in activitatea artistică.

întâlnirea dintre nituitorii 
fruntași in producție și munci
torii hunedoreni s’a desfășurat 
intr’un viu entuziasm.

St. NicdcrmatiH, coresp. voi.

iepiez.cn
ac.Li.ae


CONI NOI 5

Pe lângă mina Lupeni a fost înființat CE SA CITIM
un atelier pentru repararea uneltelor

agricole a țăraniolr muncitori
Pentru a veni in ajutorul ță

rănimii muncitoare am comu
nele înconjurătoare, in cnnpa- 
nia insămânțarilor ile primă
vară, pe lângă mina clin Lupeni 
a fost inliințat un atelier pen 
tru rețiararea uneltelor agri
cole.

Acest atelier a «i intrat in 
funcțiune. Muncitorii atelieru
lui de grup al minei Lupeni, 
muncesc voluntar după tcnni-

“ •» 
narea programului do lucru, 
pentru repararea uneltelor agri
cole aduse de țăranii muncitori. 

I’ână in prezent au fost re
parate p'uguri, precum și 
un mare număr de -ape, furci, 
osii de care, ele. Munca |H.ntru 
repararea unelle'or agricole a 
țărănimii muncitoare continuă 
cu intensitate.

N. GARBONEANU, cure>p.

La Min * Jleț-1 onea

Lipsi bscurilor e'ectrice, îngreunează circu
lația vagonetebr cu că bune pe galeriile minei

Pe galeriile princ'pale ale minei 
Jiet-Lonea, circulația vaconeteor 
cu cărbune dela abatajele minerilor 
spre putui central, «au coaie de.a 
putui central spre abataje, se tace 
cu mare creu'ate, din Fpsă de be
curi electrice, care să .umineze a- 
ceste galere. Dcasemenea, lumina 
becurilor electrice lipsește la putui 
central ca șl la cele alte puțuri ale 
minei, îi)Rreu*nd munca cuplătorl- 
lor, fapt care are urmări în bunul 
mers al producției.

Pe ângă «laba aproviz onare a 
minei cu becuri, una din cu’ele 
iprincpale a’e acestei I'pse, este în
trebuințarea becurilor necorespun
zătoare, care se ard într’un tmp 
foarte scurt. Pentrucâ, mina Jiet- 
Lonea e aprovizionată cu curent e-

lectrie, a cărei tensiune este de 26) 
volți. Iar becurile întrebuințate sunt 
construi e pentru 220 volți. inferen
ța intre voi aiul curenlulu electric 
ș| acela a becurilor, produce arde
rea timpurie a becurilor electrice-

Aceas'ă cnu. ă, se datoreste fap
tului ca administrația ni nel nu a- 
corda atenția cuvenită aprovizio
nării m nel cu becuri core punză- 
toare. care au o durată de întrebu
ințare lungă.

Ori, această lipsă, pe i3neă că 
produce paeube. trebue re-o-vată 
grabnic. deoarece împiedică buna 
desfășurare a circulației pî galeriile 
minei mal ales că lipsa van 'nete
lor pentru transportul cărbune ui se 
simte tot mal mult.

1. POPA, r >esp voi

NOTE Șl COMENTARII
Venirea primăverii a făcut să 

dispară zăpada depe străzile co
munei Lonea. Cât mai rămăse
se, această zăpadă acoperise ce
nușa, gunoaiele și fel de fel de 
murdării aruncate pe străzi și 
pe trotuare in timpul iernii. A- 
cum, aceste murdării au rămas 

«desgolite, împiedecând circulația 
pe trotuare, pe străzi.

Mai ales când plouă, aceste 
grămezi de gunoi astupă șanțu
rile pentru scurgerea apei, 
transformând străzile in băl
toace, cu un noroi urât și in
fect.
•____________________

Pe zi ce trece, zilele devin tot 
mai călduroase. Iar aceste mor
mane de gunoi vor deveni cui
buri a miliarde de microbi, care 
să îmbolnăvească locuitorii mi
neri din Lonea, mai ales că a- 
ceastă situație e evidentă pe 
toate străzile localității.

In fața acestei situații, ne în
trebăm:

— Ce face primăria comunei 
Lonea ?

— Ce face serviciul sanitar 
din această localitate ?

I. P., ccresp.

Despre condițiile de viața, muncă și luptă 
ale minerilor români și francezi-

(Urmare di» paf. |-i)

— intr'un continuu proces de 
pauperizare. Numărul șomerilor 
devine tot mai mare.

IN CEEA CE PRIVEȘTE 
CONDIȚIILE DE MUNCA 
ALE MINERILOR, ACES
TEA SUNT CU TOTUL 
DEOSEBITE DE CELE DE 
•AICI.

Vizitând mina Lupeni am rămas 
plăcut surprins de ceea ce am vă
zut. La cele mai n ari adâncimi se 
putea respira aer curat. In minele 
din Franța nu există o ventilație sis- 
tema'ică; minerul lucrează In gaze 
și praf. într'o atmosferă viciată. 
Aerajul în primul rând e deîectuos, 
dar de cele mai multe ori e inexis
tent.

Ceea ce este însă mai grav sunt 
nenumăratele accidente din minele 
din Franța, care se soldează zilnic 
aproape, cu morfl sau răniți.

In timp ce aici in Valea Jiului 
la flecare pas găsim un semn al gri
lei ce o are regimul de democratic 
populară fată de sănătatea și viata 
minerilor, in Franța avem 
semnele unui vădit ciesinteres al re

gimului reacționar vândut imperialis
mului fafă de asigurarea securității 
iu mină.

Subliniind semnificația vizitei pe 
care delegațiile străine au făcut-o 
în Valea Jiului, Marcel Villard a 
spus :

In trecut regimul burghez din Ro
mânia a închis granițele pentru orice 
om îna'ntat care ar fi vrut să vizi
teze tara, pe motiv că „nu avea ne- 
voe de anchete". A deschis în 
schimb larg, porțile fascismului.

Astăzi noi ne aflăm in mij
locul minerilor din l’alea Jiu
lui. Cunoaștem acum mai bine 
lupta pe care ei, pe care clasa 
muncitoare din întreaga țară, o 
duc pentru construirea unei 
noui societăți, pentru pace. Și 
din realizările și elanul de aict 
noi vom scoate noui forțe, nou 
curaj în lupta pe care o ducem 
împotriva ațâțătorilor la război.

Aceasta este semnificația a- 
dâncă a venirii noastre îii mij 
locul minerilor din l’alea Jiu
lui.

„Trăsăturile esențiale ale agitației bolșevice"
de C. CALAȘNICOV Edil. P.M.R. 1949, 76 pag,

In lucrarea sa .Tiu a.urle esen
țiale ale agitației , o:s i e", u.ilorui 
uV i‘uc C Lalașn cov după ce lace 

un icuri isionc al ag i.iț ei b olșe
vice . i ului , eu e .iciivitaiea 
sa a fost legta de sare oile generale 
ale Partidului Comunist (bl, aiată 
cu e sunt ol e lis ele |> «urc ,e ur
mărește agitai a bu'șes e. in pre
zent, iu perioada d>- ir ce, . dcla 
soc aii in Iu Comun sm

V Coride în upia du ■ <L- Par
tidul Comuiest O i IU'? p litru 
dolmrlrea puP-ri cap < 1 u'or și 
mo ierilni «I pm iii ni u rea «o- 
cla I mulul «e di'nrecc Icgâ'urli 
sir nse și pernianr'i'»- Par'dului 
cu ma'sele de o i-'rn' a muncii de
la orașe s| <a'e

Paulul ă pro'etarl Iii1. șl toate 
ce'elalle mituri n unc'tnare au ur
mat cu un devot ment f ■ margini 
ra«Hdul se dator. i mare mă- 
«ură aglta'icl Im'șev e c n'e -venle 
s| combative dim.l d* Partfd care a 
știut «ă crea'ca ’otii' ii conștiința 
de c'asă șl «ă determine la mun
citori în vârstă o schimbare a ati
tudinii lor fată de imt* n-ol-|einele 
s'atulul care, după cucerirea pa
terii de către pro'etar'at a d-venit 
Sta ul ce reprez'n ă Inte-es-le clasei 
muncitoare.

Noi st'm că rămășițele capitalis
mului mal dămuesc multă vreme în 
conș'lmta oamenilor.

Cr-nfra acestor râmă Ițe a trebuit 
șl a luptat cu «ucces, ag"atia co
munistă

Pef'nind agitația pollt'că C. Ca- 
lasnicov spune; . Agi'afla pol'tlcă 
urmare t- lămurirea mas'elor largi 
asupra cbemărilor Partidu'ul, asu
pra sensului poli'icl și ho'ărîrllor 
Partidului șl guvernului" (pag. 21). 
Pe aceea conv'n<rerea cons’jtue ar
ma cea mai putaruică a agita oru'ui.

Pentru a-si alunge scopul agita
ția trebue să aibă urmă’oarele ca
racteristic';

1. Să spună totdeauna adevărul. 
Politica Partidului Comunist (b) se 
bazează pe adevăr, el nu ascunde 
niciodată poporului greutățile și 
primejdiile Ag'tatorli expunând si
tuația trebue să arate că nrntr'o a- 
titudme bolșevică. se pot învinge 
greutaț'le și înfrunta primejdii.

2. Claritatea. O agitație care se

folosește de trazeolorie incurcutu,
e •'<’ I .:-a l!c ma :..i nu este

' ’■ :> ■ • i ) iei lozliui'e I ‘ar ido-
Iul rumân vorbe goale. Contra c ii-
iu 'or, c ; «i eoi.tru , s mi lineari-
Io/' pi niejdiou:..-, idioruî tre-
l.ue sa lupte lictaii', nu a a s 111

1 d d.;.„ -,,r ii 1 inii
i’l'r ire.

1 ’a'o"j. tr-lue le e
-in ie ip nerale o'it ce dt• sarcinile
local crii'Te'e de mnuci s-n- fc<
d ;i r nect' ? au'nrut
•ic i d l.i i'civ’e ueueral-
iri ' l'Hl '«i’e P'in pr* d r uncii

i* miinc’tur’i nit $ u c $’
cum *r hu 1 1 Câ pen ruca tozTi-
(fir Pir! uhr a 4e InS ’ n’e. T e-
1 ar" ’- niunpl‘orui > r<-lul
‘i ? n- ț’.ir'-* c rezi’Că '» un-
< . i li* ’«i o- er < ’ - c^'H ♦rurf i<-

La fel de Inmo tont ml'l-'C de agi
tați' e«le exm''1"! a t lorilor. 
F ind frunta I In prodm'e ma «a 
mun'i'o- re --a vedea -p al’t mai 
l'mpede că în'«e lo’r «| p« ct că 
nu este n'clo diferență In - r ndu'rea 
socialistă.

4 Combat'vl'a'ea nu trehue să 
lipsească n'c'oda ă agitatorului. Cul
carea pe lauri nu e'te o a'itudlne 
bol'ev'că pentrură astfl «e dă mâ
nă liberă dușmanilor d* clasă sa u- 
neltească. Deace*a demascarea tu
turor rămășițelor capital smulul în 
conștfln'a oamen'Ior. trebue să 
m-ar-ă - <>j în m’nă cu educarea 
comunistă a masselnr.

5. Ultima caracterist'câ a av'la- 
tlel, es’e că trebue dn«ă In mod 
conținu perseverent. Nu trebue să 
ne mulțumim eu diferitele campa- 
n'l de egi'at'e. Munca noastră tre- 
bu* dusă z de zl . în toate împre
jurările. dela om In om precum șl 
prin confe'lnte. discuții lecturi co
lective. etc.

Judeciâml f"tr'nn sp'rit critic bol
șevic felul cum s’a tăcut ag'ta'ia de 
că're organele de Partid, Comitetul 
Central al Part'du'ui Comun'st (b) 
al URC|; constată pe 1‘ngă llp'uri 
serioase (atțcă negliiența Tată de 
unele dintre caracteristicile enume
rate mal sus) șl o serie de victorii 
obținute până acum de agitatori, 
trasând totodată sarcin'le pe vi'tor.

Obiecfvele si sarcinile generale 
ale agitafe1 nu pot fi despărțite de

• •ilie - l l cla

iarc nile tcnerjle slt I a' lu'ui Șl
ale cla>c“i mânu marc. 1 t<C1Fhl lt-

L c\
ca, este lj ea liiii'ureșir nibid asu-

r l< r !> 1> d CS
u gie ■ t i>;(.b !•;l t nia* ?»cle

.>• p nfru
< a ace thr IclE *>1 0-

h r _. \ c.
t- i Pa 1 jritii-' J'*i!p i'uresc 

organizații-
1 r de 'ii iis a u ’i i i'l)| d 1 onu'arâ
I'oinî na. au în Lț Ibr azi sarcini

sei munc'oare cu I ir.i P.iriidu'ui c 
u ’.i ș ■ a mo' iii: c/e m .« el la
'upia "entru iude1 I n rc.i Și depiși- 

Pl.inuliii •• • '
” .1 curea nl'ehilul producție, șl 

produc'1 tatii mim.cil, i acer-a u- 
nui nuir ăr cât mare de <« meni 
a mnnc i in înlr cerile «r.c alls'e șl 
popularizarea re Uzărilor lor. Apă
ra ni proprietâ'ii «'•c'a,,«te -i lup- 
• - Pen'ru economi a'a c teva as- 
p- r'r ’e lupt.-i lor Cu't'v.i-e pa
ir t/ismului adevărat lu"ta pentru 
r d carea cont nuă a niselu'ul de 
tral ■ oamenilor muncii, scăderea 
prețului de cost. — întărirea dis- 
c'p'inel in munc , — iată numai câ- 
•ev d-n m'rete'e sarc'nl ce s*jiu in 
fata poporu'ul.

In munca pentru lămurirea an. 
trenarea entu a«tă a o«men lor 
niuncl In lup'a Pentru construirea 
soc'’ll«mulul. broșura lui C Cala- 
sn'ros’ poate aduce un , jutor im- 
por'ant.

Pentru educarea cnmunls'l a 
munr tnrtm'i noastre. ma‘ "’■* pen
tru făurirea unei noul atitudini față 
de muncă fRt-< da proprie,a*e > co- 
'ectivă, fa'ă de stat d ■ srmptă bro
șura dă nume’oase s<ive«t'i foarte 
Imnortan’e Această hroepră ca șl 
carte« Iu' Ca'lnm Despre «duca- 
t;a c-mon s'ă". nu freb.nț « lln<eas- 
că d'n bibl oteca nlmăn'd el* Pu- 
t’nd <1 un îndrep'ir r- rmmea de 
lămurire a n-»men’lor mujjr'l

Felul concret In care e srr'să car
tei bogăția de 'del "«* car» o cu
prinde. va ajuta pe -gitato-l tn lupta 
lor de rl de z1. de lum'nare de con
vingere «I de mobil zare a mas elor, 
pentru sarcinile care stau In fața 
clasei muncitoare.

DECRETUL PENTRU ORGANIZAREA
(Urmare din pag. l-a)

populare; organul superior de con
ducere al toziperaiivci este adunarea 
generală care alege con iliul cocpe- 
ra.iiei și comisia de cenzori.

Cooperativele se asociază în u- 
niuni județene iar când coîdițiile Ia
cale r.ece i.ă ac.asta iu uniunile cu
prinzând mai multe județe.

Uniunile icprezintă și ai ără in
teresele cooperativelor asociate î i- 
drutnează și controlează a-tivitatea 
lor și fac op.-rațiuni economice.

Organul superior de conducere al 
uniunii este adunarea generală alcă
tuită din deegații cooperativeler. po
trivit normelor ce se var stabili 
prin instrucțiuni.

Uniunile județene ale cooperative
lor se asociază în centralele uniu
nilor coopera ive.

Organul suprem al fiecărei c ntrale 
esecongresul cons.ituit din delegații 
aleși conform statutelor.

Pentru sprijinirea cooperativelor, 
Consiliul de Miniștri va stabili un 
regim de largi înlesniri fiscale, p e- 
cum și înlesniri la li.i ații ci: p efe- 
rința reducerii de garanții acordate 
de avansuri și altele.

Consiliul de Miniștri va stabili 
pentru cooperație un regim special 
de repartizare și distribuire a pro
duselor industriale, a materiilor pri
me și mijloacelor de finan'are.

Li igiile d n re organizațiile coo
peratiste se rezolvă de către o ganele

COOPERAȚIEI
superioare ale cooperației p in co
misii de arbi raj cons iluite in a csț 

'scop și ale căror hatăriri srnt obli
ga.o ii și executorii.

Infracțiuni e prin care se aduc pre
judicii organizațiilor coop; atiste de 
orice fel se jud.ci cu urgență și 
precădere de tribunalul la circum
scripția că uia se află seJiul coope
rativei.

Organizațiile cooperatiste vor ur
mări creanțele Jo- prin agenți proprii 
împuterniciți de Mi îhterul d ■ Fi
nanțe după normele procedurii fis
cale.

Organizațiile' cooperatiste de orice 
fel, fuzionează sau se disolvă: pin 
ho ărirea adunării generale, sau prin 
de;«zia o ganelor superioare coopera
tiste dacă se constată că f ncționa ea 
acestor coopera.ive nu este folosi- 
toaie aiociațiilor.

Averea coopeai.elor este a irată 
în conformitate cu p evederile Lgii 
pratrimoniu'.ui public și nu paate fi 
supusă naționalizării ș: r.ici urmă
rită pentru creanțele personale ale 
membrilor lor.

In caz de abateri grave c.ntra- 
le'e uniunilor pot cere unităților 
subordonate, disolva«ct consiliului 
cooperativei respecrive și realege
rea lui.

In scopul du a atrage îti coopera
ți-' massele largi ale celor ce mun
cesc din orașe și sate, precum și 
pen'.ru întărirea organizațiilor coope
ratiste și intensificarea activilățij

lor, se va face reînregistrarea mem
brilor coopera ive or și << ■ r Iul ț r- 
țițor sociale vărsa e. Se va p . c. da 1 
realegerea conUjjlor de c nduc re 
a'.e coape a ivcl ir, al ger a organelor 
de conducere ale uniunilor județ ne 
și ale centralelor uniunilor ctiopr- 
rative.

Drept norme pentru conduc- rea ac
tivi ății couperative'.or pe lângă di - 
pozițiunile prezen - i 1 gi și al. s a- 
tutelor respective, sunt obligat rii 
atât instrucțiuni e cât și deciziile o - 
gane'or superioare cooperatis.e.

Legea pentru organizarea coope
rației din 1935 cu modificările ei 
ulterioare, precum și orice disp zi- 
țiuni din a'.te legi și r gaLm nte. 
contrare prevederilor prez n.ei I gi, 
sunt și rămân abroga e.

PIERDUT. Bu c inul (Biroul Po
pulației) cu Nr. 10965-19+S-1V eli
berat de Poliția Petroșeni cu nu
mele Verșan chi Victor.

II declar nul.___________________

Executăm 

ștampile 
Adresați-vă la Adm. ziar.Im 
„Zori Noi" Petroșeni, slr-da 
Gh. Gheorghiu-Dej Nr. 25
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Continuarea desbaterilor
Congresului Comsomolului

In Germania mișcarea pemru pace 
a devenit o forță mare

MOSCOVA, 4 (Rador). — 
Iu ședința de Sâmbătă a Con
gresului Comsomolului leninist- 
stdinist, zeci de delegați veniți 
din toate colțurile țării au luat 
cuvântul in desbaterile asupra 
raportului Comitetului Central 
al Comsomolului

Ministrul Învățământului Su- 
țHT'or al URSS, Sergliei Kaf- 
tanov, a luat cuvântul citând 
fapte și cifre, care ilustrează 
imensa grijă a Partidului Bol
șevic, a guvernului sovietic 
țxsntru educarea tineretului și 
desvoltarea lui culturală.

Apoi s’a dat cuvântul secre
tarului C. C. al Comsomolului 
Nicolai Mihailov, care a pus 
concluziile.

înalta prețuire a muncii t'n 
retului comsomolist — a conti
nuat vorbitorul — arătată in
salutul C. C. al Partidului Co-

Poporul englez nu vrea să de vira o armă 
în mâ n ie c; pitalului financiar american și nu 
vasp ij'ni niciodatăunrăzboiîmpot iva Uniuni 
Sovietice și a țărilor de democrație populară 

< j 
Declarația lui John Wood, conducătorul delegației 
minerilor scoțieni la Corgresi 1 IVondial ptniru Face 

dela Paris, publicată în Dai y Voirer
LONDRA, 4 (Rador). — 

John Wood, membru in Comi
tatul Executiv al Partidului 
Laburist din Scoția, vicepreșe
dinte al Uniunii Minelor dțn 
Scoția, conducătorul delegației 
minerilor scoțieni la Congresul 
Mondial pentru Pace dela Pa
ris a publicat un articol în 
Waily WORKER, in care se o- 
cupă de pericolul creiat de tra
tatul Atlanticului de Nord.

„Guvernul Laburist Englez 
—. scrie Wood — și-a asumat 
obligații față de cei mai agre
sivi aventurieri imperialiști ai 
veacului nostru. Vedem cum in 
Indonezia, armatele de ocupație 
olandeze încearcă să înăbușe 
mișcarea de independență in 
ciuda faptului că aceste acțiuni

Tovarășa TAMAȘ LENKE 
e cuplâtoare în mină

(Urmare din pag l-a)

față, n’o cunoșteam. Iubeam 
munca lor eroică.

De atunci am dorit să lucrez 
alături de ei.

— Dar munca in mină nu ți 
se pare prea grei.

— Nu tovarăși, ne-a răspuns 
tovarășa Tamaș Lenke. îmi 
este ușor să lucrez ca cup’ătoa- 
re. Mai ales că cm fost primita 
cu bucurie de mineri.

VREAU SA LUCREZ IN 
ABATAJ ALATURI DE 

MINERI

Din când în când, convorbi
rea cu tovarășa Lenke Tamaș 

munist (bolșevic) al URSS a- 
dresat celui de al Xl-lca Con
gres al Comsomolului leninist- 
stalinist, inspiri tineretul spre 
noui eforturi, spre noui înfăp
tuiri p-'ntru bunăstarea și pros
peritatea Patriei,

Răspunzând salutului C. C. 
al Partidului Comunist (bolșe
vic) al URSS, delegații la Con
gres declară cu liotărîre in nu
mele celor p milioane membri 
ai Comsomolului scumpului 
nostru C. C. al Partidului Co
munist (bolșevic) și rovarăsu1'/ 
Stalin: „IUBITE TOVARĂ
ȘE STALIN, COMSOMOLUL 
LENINIST-STALINIST, fȘl 
VA îndeplini cu cinste 
aceste mari și sacre 
SARCINI”. Ultimele cuvinte 
ale lui Mihailov au fost acope- 
r te de ovaț'.i’c furtunoase ale 
întregului Congres in cinstea 

sunt condamnate dela înălțimea 
forului ONU.

Art. 6 al tratatului dă putin
ță acestor imperialiști să facă 
uz de ajutorul armat al mem
brilor tratatului îndată ce gu
vernul olandez va declara că 
mișcarea de independență din 
Indonezia s'ar bucura de aju
tor din afară .

Poporul englez »u vrea să 
devină o armă în mâinile ca
pitalului financiar american și 
fiu va sprijini niciodată tot răz
boi agresiv împotriva Uniunii 
Sovietice și ai țărilor de demo
crație populară.

Poporul englez respinge acest 
tratat și cere o alianță cu toate 
popoarele iubitoare de pace” — 
încheie Wood.

ne este întreruptă de colivia 
puțului care couoiră cu viteza 
dela înăb me Cdată oprită la 
orizont, v g'-nete’e goale sunt 
scoase pe 'ini le galeriilor cu re
peziciune s pitele pline cu căr
bune le iau locul Aț»i colivia 
se snui'ge și dispare.

— Eu n’?m că lucrez mu't 
aici — n tovarășa T-i-
maș. In curând, vreau să lucrez 
în abataie t reună cu mine
rii, pentru a 'coa<e cărbune.

Nu mi-e frică de munca in 
abatai. Ari ă ’-iuncesc cu sâr- 
guință, am să dau zilnic Repu
blicii noastre dragi, multe va- 
gonete de cărl une.

E. BOCANCIOS, coresp. voi. 

Partidului Comunist și a tova
rășului Stalin. Aplauzele și u- 
ralele au durat câteva minute.

Congresul a trecut apoi la 
discutarea chest'umi următoare 
pe ordinea de zi. Vorbind des
pre munca in învățământ a com- 
somoliștilor, Tamara Ersova, 
secretara C. C. al Comsomolu
lui, a declarat că Partidul Co
munist, Guvernul Sovietic ș; 
tov. Stalin au dat o deosebită 
atenție întăririi și desvoltării 
învățământului sovietic și edu
cării in spirit comunist a tine
retului.

In ședința de Sâmbătă sear 
a celui de al Xl-lea Congres al 
Comsomolului s'a început dis
cutarea rațtortului Tamarei Er
sova asupra muncii Comsomo
lului în școală.

întâmpinat cu multă căldură, 
secretarul Uniunii Tineretuhi 
Comunist din Anglia, a trans
mis salutul tineretului democrat 
din țara sa, după care Vasile 
Kuznețov, președintele Consi
liului Centra) a’ Sindcatel. ><• 
din URSS, a transmis Congre
sului sa'utul f erbinte al zec lor 
de milioane de membri ai sin- 
dicate'or din URSS.

BULETIN EXTERN
Sâmbătă s’a deschis la Buda

pesta sesiunea plenară a Comi
tetului Executiv a Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria.

Pe ordinea de zi se află ra
portul secretarului general al 
Partidului, Mathiaș Racosi, a- 
suprt situației politice, precum 
și raportul lui Imre Vaida, pre- 
ședinte'e comisiei de planificare 
d n Ungaria, cu privire la pla
nul cincinal.

» * *

Parlamentul finlandez a res
pins in ședința de Vineri pro
punerea lui Viile Pessi, deputat 
al Uniunii Democrate a Popo
rului Finlandez cu privire la 
adoptarea unui proect de lege 
care să prevadă urmărirea judi
ciară pentru propagandă în
dreptată împotriva păcii și se
curității mondiale.

Pessi a arătat că în actuala 
situație din Finlanda adoptarea 
unui proect de lege care inter
zice propagandă de război ar fi 
avut o însemnătate deosebit de 
mare.

In continuare oratorul a rele
vat că primul Fragerholm nu 
numai că nu a chemat la ordine 
presa reacționară, ci dimpotrivă.

Se pare — a spus Pessi — 
că guvernul și elementele de

BERLIN, 4 (Rador). — Co
mitetul german de pregătire 
pentru Congresul Mondial |>en- 
tru Pace a publicat un apel a- 
dresat tuturor germanilor in 
care arată că mișcarea țrentru 
pace din Germania a devenit o 
mare forță.
,Germani din toate zonele, 

iransformaji aceasti mișcare i«- 
Ir'o forjă care să poată împie

la Sofia s'a deschis
Congresul Național pentru Pace

SOFIA 4 (Rador). — La Sofia 

s'a uesclils Con re ul Națicna pentru 

Pac la cate piricipd m 1 multe 

mii de dc'egați și nume o i oaspeți.
Congresul a fost deschis de Feo- 

dor Samodumrv președintele Comi
te u ui Național pentru Pace. Acest» 
du|41 o scur.ă uvântaro a propus a- 

legerea unui pr z'diu de onoare.
P opuneiea ref titoare li alegerea 

pre/i iu ui de onoa-e a lui losif 
Vissarionovici S alin, p i? enul ș a- 
pâiâ orul pjpcarclor 1 bi.oar» de 
pace, a foa salu aii cu ap auz» en- 
tuz'as e. Au ost deasemenea al și 
in prezh iul <j« o.ioare Gheorghi I i

dreapta din Parlament nu numai 
că doresc să ajute la formarea 
în țară a unei stări de spirit 
antisovietic, ci încearcă să re
ducă la tăcere pe toți cei care 
luptă împotriva acestei propa
gande veninoase, împotriva a- 
celora care apără relațiile de 
prietenie dintre Finlanda și U- 
niunea Sovietică.

• * •
1 Ziarele anunță că ambasada 
greacă dela Londra a refuzat 
viza de intrare în Grecia unui 
avocat englez care și-a expri
mat dorința de a asista la ju
decarea apelului democraților 
greci condamnați la moarte.

« * »

Monarho fasciștii au ucis pe 
redactorul ziarului ELEFTERI 
ELLADA, Adonis Rusos.

Rusos a fost ucis la locuința 
sa și apoi aruncat pe fereastră. 
Se știe că Rusos a fost un lup
tător democrat cunoscut, și u- 
nul din fruntașii EAM-ului.

» * *
Max Reiman, președintele 

Partidului Comunist din Ger
mania a cerut Duminică în ca
drul unui discurs ținut la 
Miienchcn. disolvarea așa nu
mitului „Consiliu Parlamentar' 
dela Bohn și înlocuirea sa cu o 

dica pe ajutătorii la război si 
aducă noui dezastre asupra po
porului nostru".

Apelul declară apoi că in tim
pul lucrărilor Congresului Mon
dial pentru Pace dela Paris se 
vor organiza meetinguri de 
massă in toată Germania simul
tan cu acțiunea luptătorilor 
pentru pace din lumea intreagâ.

1 
mi rov. primul ministru a' Bulga- 

r ei și membrii Comicului Inter

nat ouai de Legatuiă al In ti ctua- 

lilor pen ru Paie
Rec orul universi ații din Sofia a- 

cademi lanul Gh. Nadjakov a p •- 

zmtat un isport inti.ulat Lut: a p n- 

Iru pace și participarea poporului 

bulgar la această lup 1''.
P e/.i Jiul cong esului a p imit ait- 

meroa e telegrame cin part'a or
ganiza ii o* de in e!ec uali cin Bul
garia, ara and ci in r g poporul l ul- 
gar es a ga a sa apere c.i to. te pu
teri • sale pacea securitatea și c»- 
laboraiea din i» popoare.

instituție parlamentară, repre
zentând întregul popor german.

• • •
ELLAS PRESS, transmite 

următorul comunicat al coman
damentului general al armatei 
grecești „la i Aprilie 1949” pu- 
temice forțe ale armatei demo
crate grecești au trecut la atac 
în regiunea Loion — Gram- 
mos — Smolika.

Operațiile se desfășoară sa
tisfăcător și conform planului 
comandamentului general

• * •
Unitățile armatei populare 

chineze se aflau Duminică in a- 
propiere de Sinyang, situat la 
150 km. Vest de Nanking. In 
sectorul Hopei, unitățile arma
tei populare chineze au ajuns 
la Cingmen, la 150 km. Vest de 
JC'ankeu

» ’ .

Autoritățile federale au ares
tat 45 dintre cei 9.000 de șoferi 
de taxiuri dela New-York, care 
se aflau în grevă.

Citiți
în fiecare zl
„Zori Noi’
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