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protestează cu energie împotriva încercărilor 
fasciste ale guvernului francez de a înăbuși 
lupta tineretului pentru pace și democrație
Comitetul Central aj AJ. I M. a tiiniis guvernului franc-< urinâ ojrea irk-g ama de j r ae t: 
In numele tineretului mucilor din R.PR proieaLăni energic linpcrriva odiosului prorei in

tentat împotriva ziarului Avânt-Xiarde și conducătorilor tineretului democrat fianc^z, ia e s au ri

dicai In ajuirarea muncitorilor francai cari cereau drepnul la o viața mai buna
Cernu guvernului fiancei să pună capăt acestor noul incert ari fasciste de <alcate a liber 

kițzi (>re^ei care caută sa înăbușe lupta tnerelului fraxi.cz jx-ntru pace și denioirație

MiWiiiini cu cinste sarcinile Plinului de 
fiul pe iul 91! al doilea Hru ol anului 1919
Inlr'unul din numerele tie- 

> uU* ol< ziarului ilustru, iov, 
Crainic lloniuii, secrearul org 
Județene P. M. R. Valea Jiului 
uin ui'âtat sutibInc|iu cu cure 
muncitorimea muierii de aici u 
primit comuuicutul Consiliului 
de Miniștri cu privire la îndepli
nirea Planului de Slut pe pri
mul trimestru.

Iu uceluț articol, autorul uru- 
lâ câ acest comunicat - docu
ment de o valoure deosebita 
pune iu Tuia minerilor noui 
sare ui Arată cu priutr'o ana
liza in spirit critic u muncii de 
putiu acum, muierii trvbue su 
vailu dincolo de succesele ob
ținute ți cure uu insemnut o 
pre|ioasu contribu|ie la îndepli
nirea Planului privitor la in
dustria extractiva în proporție 
de 106 lu suta ■— lipsurile pe 
care le-au avut în muncă ți 
care pe viitor trebuesc înlăturate 
ireibue su vadă nouile sarcini 
care le stau acum în fată pentru 
încltcerea celui de al doi’ea tri
mestru .il Piuitului cu reulizuri 
și mai Inimoase.

Care sunt sarcinile cele mu' 
mportarle care stuu acum in 
fa|u minerilor, iu fu|a organi
zațiilor de Purlid ți u sindica
lelor ?

A ten | iu tuturor trebue îndrep
tată in primul rând în direc
ția lichidării lipsurilor cure s’au 
manifestat — ca o caructerislică 
generală la toate exploră
rile minere din A alea Jiului Și 
anume, o luptă dârzu ți mai 
hotărâtă trebue dusă din partea 
fiecărei Organizații de Partid, 
de fiecare sindicat ți de fiecare 
miner mai ricficat, pentru lichi
darea totală u celei nuci grele 
plăgi a întrecerilor socialiste, 
ab-enfek- nemotivute.

In luna Martie exploatarea 
Lupeni a avut o depățire me
die a programelor de producție 
de 7,1 la sută. Luna trecuiă 
programul de produc|ie n'a pu
tut fi îndeplinit decut in pro
porție de cea 97 La sută. Și a- 
aoastu datorită in mure măsură 
absențelor neniotivate care în 
ultimul timp au luat proporții.

Iată dece trebue să luptăm 
pentru întărirea disciplinei. Pen. 
truca absentele nomotlvate de- 
sorganizează munca și duc direct 
la neîmleplinircu normelor.

O sarcină deo-ebit de impor
tantă le revine minerlor in di
recția imbunătăltirii calității 
cărbunelui. Jntr’o scrisoare a- 
dnsaiu ziarului nostru minerul 
Moltan Florian dela Lupeni arăta 
cât se poate de just scopul lup
tei pentru calitate: o tonu de 

' cărbune din care in abataj s’a 
ales șistul, costă mai puțin de
cât o tonă de cărbune ameste
cat cu piatră. Curbunele de ca
litate bună E MAI EFTI.X decât 
cel de calitate inferioară.

Lupta .pentru calitate e deci 
și lupta pentru ef te ni rea prețu
lui de cost al cărbunelui, e în 
acelaș t mp lupta pentru con
diții mai bune de viață pentru 
cei ce muncesc.

Mul ții mineri aleg șistul din 
cărbune chiar în abataj. Dar o 
bună parte încarcă șistul împre
ună cu cărbunele și-l trimit spre 
preparație. Primii sunt coi care 

lnilli.iv: • In.b- .id. ,urați mi 
u.-t i » .. -1 ••• • | j li trcbii'' <i 1i 
i> pilda și pentru cei din urmii 
ți mai ulcs sii le fie indrumu- 
lori, sâ-i lămurească de impor
tanța selecționării cărbunelui la 
locul de muncă.

Dur minerii nu ști ca sarcină 
numai lichiilureu lipsurilor ce 
Ic-uu avut in muncii de până 
acum, fi nu datorie ca — sub 
imlrumiiivu sindicatului ți con
ducerea organizației de Partid — 
să ilirsvolle <ecu ce a fost bun, 
cura ce le-u fost de folos, i-a 
ujutut și stimulat în liiitiîl’a 
pentru cărbune mui mult ți mai 
Imn.

Orgiinztațiilc de Partid trebue 
să mobilizeze pe cei mai buni 
agitatori, minerii cei mai har
nici ți cu un Jiivel politic mai 
ridicat trebue ei înșiși să se 
transforme in agitatori, pentru a 
determina un nou avânt a) în- 
trecerilor socialiste. Fiindcă în
trecerile socialiste inițiate de 
Partid au fost unul dintre fac
torii hotărâtori ai realizărilor și 
succeselor, ele s'uu dovedit pe 
deplin a fi uei’u ,,minunată me
todă comunistă de construire a 
.‘■ociulisniuliii"

Întrecerile trebue să se extin
dă mai mult Nici o grupă, nici 
o echipă, să .nu rămână în afa
ra lor. Și nu numai atâta. Între
cerilor sociulis'e trebue să li se 
dea un caructer peimanent, în
trecerea să stou întotdeauna lu 
baza muncii fiecăruia, întrece
rea trebui: mereu imliogățilă de 
experiența din trecut.

Temeinica organizare a în
trecerilor sociaListe, extinderea, 
peimanentizarea ți ridicarcu lor 
la sisteme tot mai |>erfec|ionute 
iată sarcini deosebit de impor
tante pentru liceale organizație 
de Partid, pentru fiecare ininer- 
ugitutor.

Dur îndeplinirea sarcinilor ce 
stau in fațu minerilor în ceea ce 
privește îmbunătățirea culilâ|ii 
cărbunelui a lichidării absen
țelor nemotivate și extinderea 
in'reccrilor socialiste până la 
echipă, mui sunt în funcție de 
un fuctor de o primă impor
tanță: preluureu lucrului pe
schimburi

Numai aplicând ucea.-tă me
todă se pot organiza întreceri 
între echipe, numai prin ea fie
care miner găsește un ți mui 
puternic stimulent material de 
a produce mai mult ți mui bi
ne, numai preluând lucrul după 
fiecare schimb se poate duce o 
luptă ți mai hotărâtă pentru 
stârpirea totală ți definitivă a 
absențelor neniotivate.

In aceasta constă marea impor
tanța a metodei de preluare a lu
crului pe sch.mburi și datorită a- 
cestei importante munca de ex
tindere a metodei la toate grupele 
de mineri trebue să se situeze in 
centrul procupârilor organizațiilor 
de Partid, a sindicatelor și a ce
lor care prin această metodă au 
devenit fruntași în producție.

Multe grupe și echipe de mi
neri rămân însă sub normă — a- 
duc deci o contribuție minimă la 
îndeplinirea Planului de Stat, ba 
chiar dimpotrivă. Și la multe din

(Coaăauare in pag. Ill-a)

Grupa (ov. Chirilă loan dela mina Lupeni, 
se ridica în rândurile grupelor irunlașe

Dela 18 la sută sub normă în luna Martie — la 18 
la sută peste normă pe luna Aprilie

Tovarășul Chirilă loan eak 
$cful unei grujx- <lc mineri care 
cirehietizâ lucruri xlo pregâtre 
necesare exploatării straturilor 
de cărbune din sectorul 1 ul mi
nei Lii]x*nit

In lumi Ixuiuurie, grupa to- 
vurîușidui (’hirila a rămas but» 
normă cu 25 la sută. Nici 5u u 
doua lunii dc muncă în cadrul 
Piuitului ții nici in n treia, ui- 
) uajia produe^ci acestei uj>e 
nu fi’a schimbat prea mult. 'Fot 
sub norma a rămus: < u 18 lu 
sută

Iji fnccpubd lunci Aprilie, 
(Tind minerii din Lupeni uu răs
puns cheltuirii la întrecere în 
cii^ea zdei de 1 Mai adresată 
de ceferiștii dela f(Grivi|a Ro
șie”, grupa tovarășului CR'rilă 
a fost provocată la întrecere de 
alte grupe dela mina Lupeni,

Provocat la întreceri*, țteful 
de grupă Chirilă a fost frămân
tat de un lucru' cum să facă, 
ca împreuna eu ortacii lui su 
(îndeplinească cel puf in nonnu.

Lucrând după un nou sistem de abataj — 
pe înclinare, Iront scurt

Grupa tov. MIHUT Z AH ARIE dela mina 
Aninoasa a depășit norma pe prima decada 

a lunii .Mai cu 43°|O

Minerii despre noul contract colectiv 

„Contractul colectiv pe care-l încheiem noi 
în prezent este un act solemn pe care 

trebue să-l îndeplinim cu cinste" 
— ne scrie minerul Barna Alexandru decorat 

cu „Ordinul Muncii** dela mina Aninoasa
La mina Aninoasa, sectorul Pls- 

cu stratul 13, care are o grosime 
de 4 m- se experimentează ex
tracția cărbunelui prin abataje pc 
Înclinare, front scurt.

Acest sistem de abataje la în
ceput era privit greu și periculos 
din cauza inălțlmel și a înclinării 
prea mari a stratu'u1 Dar după 
introducerea in abataje a ilumina
tului electric direct dela tran-for- 
mator înlăturând astfel sgomotul 
care provine dela lampa pneuma
tică ți instalând la toa e abatajele 
din acel strat cratere sosite din 

I U. R- S. S. cari funcționează cu 
un zgomot redus, prin acestea s’a 
înlăturat pericolul că s’ar putea 
produce vreo surpare sau desprin
derea vreunui bloc de cărbune 
care ar putea produce accidenta
rea lucrăiorilor mineri.

CE SUNT DETAȘAMENTELE DE PIONERl
CUM ÎȘI POATE FOLOSI TIMPUL „GRUPUL", de e. rvbtova

CEA MAI MICĂ UNITATE DE PIONERl
Detașamentele de pioneri, con

duse de Cotnsotnol, au crescut și 
educat mai multe generații de 
copii- Mulți dintre ei sunt astăzi 
mândria întregului popor sovie
tic. Ei au devenit croi curagioSi, 
apărători ai Patriei, constructori 
talentați ai vieții noul.

Manifestându-și grila pentru 
pioneri, C. C. al Comsomoluiui a 
adoptat recent o hotărîre privi
toare h „îmbunătățirea activită
ții organizației de pioneri".

Cutn trebue să muncească Si 
să trăiască pionerii? Ce scopuri 

A^i i-Qiu tjpus și tovarășii deda 
orgolii za fiu dc Partid, urfdâii- 
du-i că Planul dc producție va 
putea fi îndeplinii, nuniui a- 
tunci că ml tonte grupele înde
plinesc cel puțin norma

Muntul miner Hor acestei gru
pe nu e tocmai dintre iele u- 
vonrc Deschide suitori jn stru
ții nit* dc cărbune, lucru care 
cere multă pricepere și cunoș- 
thi|c în minerit. Apoi gn.*ută|ilc 
în muncă; gazul metan nu jmt- 
mite împușcarea frontidui de 
cărbune care trebue exploatat 
numai cu cumanul dc abataj, 
inhrroalațiilc de $iht cure tre
buesc alese* din cărbunele rupt 
din strat, căci altfel suferă ca
litatea cărbunelui călduru și 
altele..

— Totuși nu trebue să ne tă
iam. Cel puțin tă depășim nor
ma —. ie-a spua el într’o zi or
tacilor «ăi. Și atla o vom putea 
face printr'o mui bună organi
zare a lucrului

Tonvrășii Gaspar Ștefan, Bi-

Grupa tov. MIHIIȚ ZAHARIE 
care lucrează pe stratul 13, aba
tajul Nr- 6 a reușit cu acest nou 
sistem dc abalare ți prin o bună 
organizare a muncii să depășească 
producția in primele 10 zile ale 
lunci Mai in medie cu 43 la sută.

Exemplul grupei tov. Mihuț tre
bue să fie insuțlt și de tovarășii 
dela alte grupe cari lucrează in 
aceleași condlțluni. Grupa tov. 
Fcler loan I. MUtai de pildă nu 
numai că nu a atins norma, dar 
lucrează sub normă cu 29 la sută. 
Această grupă trebue să-și orga
nizeze cât inal bine munca șl a- 
plicând noul sistem de abataj pc 
înclinare, front scurt, să obțină 
succese in muncă, așa cum obține 
grupa condusă de minerul Mihuț 
Zaltarle.

E. BOCONCIOS, coresp. voi 

și ce sarcini trebue să-și propu
nă ei ?

Coinsomolul vrea ca organiza
ția pionerilor să fie o uniune 
strânsă și puternică. Acolo unde 
oamenii lucrează strâns uniți, ei 
fac m'muni, schimbă cursul râu
rilor, transformă pustiurile si 
mlaștinile in grădini, înving frigul 
Nordului și unesc mările prin ca
nale navigabile.

Organ zația pionerilor este pri
ma școa ă a munc.î utile de inte
res social a copiilor din U. R. 
S. S. In această școală copii so

oran Toina șefii dc schimb, 
precum și al|i 6 muu-ri dm gru 
pa lui, printre e-uir se numă.a 
și toxarașii 1 lin* luidu-lau, (’re 
tu Aurel, Nasarean losif, Sas 
Nicolae, Cazan losif $i alții s'au 
hotărât să nu mai rămână tub 
noi mu.

.Să trecem pi noi in rându
rile celor care fși îfulepline.ic 
iiormu O bă câștigăm fi mui 
bine — nu spin ortacii

• * •Pentru a depăși nornui, pen
tru a produce mui mult, trebue 
su știi să învingi greută|iJ<*, să 
folosești drji plin timpul pro
gramului de lucru, hă muncești 
disciplinat și organizat. Acedra 
au foat preocupările oriuciior 
din grupa lui (Chirilă, pentru a 
întâmpina ziua dc 1 Mai cu 
normu îndcjjbjită.

l)e atunci, minerii din calc 
trei Hhimburi ale grupei tovn- 
rușidui Ciurdă au intrat în mi-

(Centiauare In IV-i)

Tovarășul Banta Alexandru, de orat cu O. dinul Muncii ’ e t- 
șeful unei grupe fruntașe de mineri dela mina Aninoasa

El este unul dintre cei mai vârstnici mineri d<la această ex
ploatare. De peste 30 de ani. decând lucrează in min. a Tre
cut prin multe. A suferit — alături de ceilalți mineri — crunta 
exploatare a bancherilor care au stăpânit până ntai ieri minele 
Văii Jiului.

In prezent, la mina Aninoasa. este în curs d încheiere con
tractul colectiv. Cu această ocazie, primim din partea tov. Rama A- 
lexandru o scrisoare, în care arată cum erau contractele c lective 
din trezut si care este caracterul noului contract colectiv.

lată cuprinsul:

TOVARĂȘE REDACTOR,

Luni 9 Mai, pela orele 11, eu 
și ortacii mei, eram în abataj, în 
plină activitate. Deodată un stri
găt pe care deabia l'am a^zit din 
cauza huruitului produs de cra- 
țer, m’a oprit din lucru: era ar- 

| tificierul care intrase în abataj. 
I — Tovarășe Barna, vino după

vietici învață să continue opera 
părinților lor, să stăpânească na
tura, să ridice spre cer grandioa
se construcții, pentru ca Țara So
cialismului să devină tot mai pu
ternică, mai bogata și mai feri
cită.

Coinsomolul leninist-stalinist 
vrea ca pionerii să se pregăteas
că de mici pentru acțiunile mă
rețe și nobile, care ii așteaptă în 
z ua când vor deveni cetățeni 
maturi ai Uniunii Sovietice.

Pionerii trebue să cultive anu
nț te virtuți necesare marilor rea

ALEGERILE 
SFATURILOR 
POPULARE 
SI ALE A S E- 
SOR ILOR 
POPULARI 

IN BULGARIA 
— o puternică demonsfrn- 
|ie a unită(ii și solidarității 

poporului b'tlțțnr
SOFIA, 12 (Rador). — Con- 

siliul Național al Frontului Pa 
trie! a adresat un jnaniî<M tu
turor oamenilor muncii din Rr 
publica Populara Bulga ia î i ca
re le cerc sa ia parte l i apro
piatele alegeri ale sfaturilor po
pulare și ale ase orilor populari 
și să-și dra voturi I 1 r candida* 
ților listei unice a frontuhi Pa
triei

Manifestul arata ca ac ste a e- 
geri vor trebui sa fie o puter
nică demonstrați1 a tJ'j/âi.ii și 
solidarită‘ii poporului bulgar» ex- 
presiea voinței sale dc msdrunț.4- 
nat de a mcpgie î.iamtc px calea 

t construirii societății socialiste.

masă împreună cu ortacii la sin
dical, să discutam contractul co
lectiv.

Oupă terminarea șutului, am 
făcut baie, am plecat a a-ă și am 
mâncat repede. Mergând sp e s n- 
dicat, unde veneau tot mai mulți 
mineri, in' au trecut prin m nte

(continuare în pag Ill-a)

lizări care-i as'eaptă în viitor ș> 
anume: energia, perseverența Si 
îndeplinirea cu conștiinciozitate a 
lucrurilor dificile, vioiciunea, c »- 
raiul, destoinicia, rezistenta, dra
gostea de ntuncȘ și disciplina- Fie
care dintre pioneri trebue să ser
vească ca exentp’u pentru ce lalți 
școlari, atât în ceeace privește 
învățătura cât și disciplina, să lu
creze activ în detașamentul sau 
grupul său.

Comitetul Central al Un unii

(Continuare in pag. III—a)
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ROLUL COMITETELOR PROVIZORII
în aprovizionarea masselor munci oare și în lupta 

împotriva speculei și sabotajului
de W V1NF.A

Pentru profilaxia bolilor infecto-contagioase ți sociale 

In Valea Jiului se vor întreprinde 
numeroase acțiuni sanitare

In fa|a organelor chemate să 
îngrijească de problema aprov. 
zionării populației muncitoare stau 
barcuii mari și importante. Ele 
trebue să la măsuri |> ntru interi 
si icarea circulației mărfurilor, 
pentru aprovizionarea la timp ■ 
centrelor muncitorești. pentru Îm
bunătățirea aprovizionării |'răni
ri i muncitoare, pentru ușurarea 
condiți lor de trai ale celor ce 
mim esc.

In Impl niiea atcrtor sarcini. 
Com cec Privitorii. prin secțiu
nile lor comerciale, au un rol im
portant, pentru regiunile în crre 
activează.

Ca organe lotale ale puterii de 
S‘ t, C oui etele Pr. vizorii au sar
cina de a orga .za aprovizionarea 
popul iț iei muncitoare cu cele ne
cesare traiului și de a combate 
spe uli și sabotajul. Lucrând în 
legătură strânră cu massele și cu 
organele centrale de Stat ,ele au 
|so ibilitatea să cunoască bine n - 
voile locale și să ia, de acord cu 
o-ginele centrale, măsurile nece
sare pentru rezolvarea lor.

Corni etele Provizorii sunt che
mate să urmărească pe ■ ren exe
cutarea atât a măsurilor Ministe
rului cât și activitatea Întreprin
derilor comerciale in legătura cu 
indr ularca nevoilor popularei, tn 
c'tirul directivelor generale Ele 
vor '"îndruma și supraveghia r - 
(caua comercială a Statului, in 
scopul de a asigura bunul mers al 
aprovizionării. Ele vor veghia ca 
populația să fie aprovizionată cu 
cantită ile și sortimentele de măr
furi stabilite. Ele vor exercita con
trolul și îndrumarea asupra valo- 
rifi ării produselor industriilor ali
mentare de interes local, care lu- 
cre ză pentru satisfacerea nevoi
lor de toa e zilele a'e populației. 
Ele vor colabora și vor da indi- 
cațiuni în baza normelor stabi
lite de Ministerul Comerțului și 
Alimentației in vederea întocmirii 
plinului de aprovizionare prin re

DIN ACTIVITATEA C. D. E.
In ziuu de 8 Mai a. c., a avut 

la Deva, concertul ansamblului 
artisic al C, D. E. din Timi- 
șoura

Programul a fost închinat săr
bătoririi zilai de 9 Mai, ziua 
Victor ei împotriva fascismului 
hi lerist.

Programul a fost deschis prin 
cuvântul tovarășului \ Adler, 
s x'retaiul ( D. E. din Timi
șoara, cate a arătat importanța 
zilei de 9 Mai, care prin mă
reața t oi a Armatelor So
vietice a a ins prăbușirea liitle- 
risniuliii.

A tir imit apoi programul 
iumpns din coruri și recitări. 
Dintre pane ele care s’au bucu
rat de ntai mult succes, a fost 
corul bărbătesc în limba idiș 
„Cântec închinat Marelui Sta- 
Ln“ și solo de vioară executat 
dc tovatașul Deitel Alex.

Tovarășa Schon Kota a raci
la t cu mult talent în limba ma
ghiară poezia ,,Pe mormântul 
unui erou sovietic".

Programul a lua* sfârșit prin 
cuvântul tovarășului Ringler 

țeaua de detail. și vor a abili îm
preună planul de lărgite a rețelei 
comerciale Aceste [«lanuri vor fi 
cu atât mai bunr cu cât se va 
ține seama de nevoile S|xt ifice alo 
masselor muncitoare, de necesita
tea aducerii la timp a produselor 
necesare.

Este o sarcină a Comitetelor 
Provizorii ca, la întocmirea [da
nului de circulație a produselor a 
limentare, să țină scamă de ne- 
ce itatea stimulării schimbului li
tre sit și oraș.

Rețeaua comercială a Statului a 
crescut simți or în ttl ima vreme 
dar mai sunt lipsuri tn modul de 
desfacere a mărfurilor Deservi - 
rea corectă și civilizată a oame
nilor mun ii este una din sarci
nile de seamă ale comerțului de 
Stat. Comitetele Provizorii trebue 
să vegheze la Îmbunătățirea ac
tivității organizațiilor comerciale 
pentru a satisface cerințele con
sumatorilor. Ele trebue să ve
gheze la stârpjrea furturilor, să 
comb'tă dcăși il • d" p-eț dela
pidările și o.ice încercare de în
șelare a cumpărătorilor

Comitetele Provizorii trebue 
să sprijine, prin orgmele lcr, 
lupta împotriva deprinderilor 
vechi care mai există înoă 
Ia unii salariați din comerțul 
de Stat, c'e trebue să vegheze la 
înlâ urarea ele atente o' necin ti e, 
a clementelor exploatatoare stre
curate în come țul de S at și coo
peratist. Ele trebue să ajute la 
crearea unui cadru stabil al co
merțului de Stat și să nu admită 
acel dute-vino al cadrelor din co
merț. deoarece acest lucru îmJ 
piedică crearea cad-elor calificate

Comite ele Provizorii, prin sec
țiunile comerciale, trebue să con
voace conferințe cu reprezentanții 
locali ai comerțului de Stat și cu 
cumpărătorii sau cu comisiunile de 
conducere ale cantinelor.

Comitetele Provizorii prin sec
țiunile comerciale au datoria să

Bela, secretarul G. D. E. din 
Deva, care a adus mulțumiri to
varășilor lor dela Timișoara.

• * •
La Petroșeni Ziua Victoriei a 

fost sărbătorită în cadrul C.D.E. 
s’a arătat importanța și semni
ficația măreței zile de 9 Mai.

• * •
Qu îndrumarea și ajutorul 

direct al Partidului, organizația 
C. D. E. din Petroșeni a reușit 
să-și îndeplinească în mod con
cret sarcina reîncadrării și ree
ducării în câmpul muncii pro
ductive, a tienrilor evrei din di
ferite Kibutzuri ce existaseră în 
ultimul timp la Tuștea, Cluj și 
școala „Cultura” din București.

Conștienți acum, în urma 
muncii de lămurire dusă de Par
tid și C. D. E_, tinerii își dau 
seama că n'au fost decât unelte 
în mâna reacțiunii evreești.

Noua lor încadrare i-a făcut 
optimiști, le-a creiat un scop în 
viață prin participarea activă li 
marile realizări din (ara noas
tră.

Ministru Adjunct • I C mr țulu1 șl Alimea'aț't 

supravegheze ca mărfurile să fie 
păstrate și servite in bune coa- 
dițiuni tehnice și de higienă. p li
tru a a|.ăta sanăiatea consumato
rilor. Aii, Comitetele Provizorii 
pot veni in ajutorul organizațiilor 
comerciale, dându le posibilitatea 
să desfășoare comerțul In loca
luri potrivite, salubre, complec
tând la nevoe utilajul lor.

Preocupările Corni etelo'r Provi
zorii trebue să se Îndrepte în 
direc’ia limitării cât mal energice 
a comerțului speculativ, capitalist, 
întărind și favorizând activitatea 
comercială a cooperativelor și a 
orgtnizațiilor comerciale de Stat.

Corni e ele Provizorii trebue să 
determine prin activita'ea lor, ca 
in comerț să fie aduse mărfurile 
necesare consumatorilor de bună 
calitate, nefalsificate. Va fi un 
tnare progres când determinat de 
intervenția organelor locale, co
merțul socialist va d-veni un ob
stacol puternic împotriva aducerii 
în circulație a mărfurih r n cores
punzătoare și de prea tă calitate.

In sfârșit, Corni e ele Pr vizor i 
vor trebui să conducă direct și aă 
des voi e un comerț de produse ali
mentare, organizând piețe de zar
zavaturi, creind chioșcuri pentru 
desfacerea pâinii, produselor lac
tate, băuturilor răcoritoare și altor 
produse de larg consum. Dea e- 
menea Co r.i et le P oviz rii vor 
trebui să încurajeze crear-’a coo
perativelor de consum pentru d s- 
face ea produselor agricole, întru
cât acestea constitue un izvor 
Suplimentar al aprovizionării cu 
mărfuri necesare populației mun
citorești dela orașe.

In felul acesta, ,cu sprijinul via 
și ac.iv al Comite elor Provizorii, 
se va putea desvolta și îmbună
tăți comerțul de Stat și coopera
tist, în folosul celor ce muncesc.

*) Articol publicat după 
„Scânteia” Nr. 1422 din 
12 Mai 1949.

Iată ce ne spune tovarășa 
Mztrk Sofa care lucrează la A- 
telierul Mecanic din Petrila.

— Sunt mulțumită că prin a- 
jutorul C. D. E. putem urma 
linia justă trasată de Partid, 
putem contribui și noi în mod 
efectiv la construirea socialis
mului în țara noastră.

— Am fo6t croitor, iar acum 
La A. G. P. învăț o meserie pro
ductivă. Nu e ușor și aceasta 
ma faoe să prețuiesc mai mult 
munca, să doresc cu mai multă 
ardoare calificarea mea ca mun
citor. — ne-a spus tov. Mosco- 
vici Ludovic.

Aceste realizări ale C. D. E. 
sunt contribuții prețioase spre 
soluționarea problemei restrac- 
tifilcățrii, problemă la ordinea 
zilei pentru majoritatea evrei
lor din țara noastră.

Intensificând munca în aceas
tă direcție se va reuși ca din 
mentalitatea populației evreiești 
să se smulgă principiile false, 
rău tendențioase, infiltrate de 
evreimea capitalistă exploatatoa
re cu scopul de a pune în derută 
populația muncitoare, de a o 
face unealtă în scopurile ei e- 
goiste și veroase.

Goldșlein loiif, coresp voi.

Iu vederea profilaxiei bolilor 

infecto-cxmtugiousc fi a bolilor 
mjcîuIc; tubcrcuJoza, bifiluul, 

gu$e, vie. Muubcrul Sânului ii, 
în cudrul PLuiinliu dc Stat, u

iu i 11 ui. nuii iii ui le acțiuni bUlli-
tare.

In Vulua JîuJui si* vor d U(V o
sera* (le u-stfel de opera pif j*e o
tăcură cât 1UUI îutinbâ A l
fapt c-sle cu atât mai iicuNir 

cu cât aci exista o p(»puJu|ic nu- 

merouta, formula iu ucu mui 

marc puric dc muncitori minieri 
cure in trecutele regimuri, u 
fost cu Lotul l&sutâ iu ufura u- 

ocs'or preocupări.

Conștient de importanța pro- 

blcuuM, Ministerul Sunâtății a 
înființat un post de medic igic- 

n bl al oralului 1‘clruțen: pen- 

trucu prin aciust aerviciu sa se 

puatu ocupu iuui îndeaproape 
dc probleimde de «unu ute pu

blică

Drept aceea, având In vedere 

faptul că se apropie sezonul 
călduros, se va pornj la ▼ acci- 

-lările sezoniere

Dar pentrupa acestea să fie 

cât mui bine popularizate, ser

viciul sani'ur al orașului, de co
mun acord ou conducerea pol‘- 

clinicci, a hotărât ca în interva

lul dela 9 Mai IM), «u sc ținft 

conferințe dc popu bir i za re, con
feririle oc vor fi fiiute <Lc către 

medicii din ora.?,

Tovarășul l)r, So Ion ion Sni1- 
on, medicul țicf a.1 policlinici,

Cu cine suntefi voi „Maiștri ai Culturii"?
de MAXIM GORKi

„CU CINE SUNTEȚI VOI 
MAEȘTRI AI CULTURII?” face 
pane din ultimei cărți apărute la 
editura „CARTEA RUSA”. Auto
rul este marele MAXIM GORKI, 
întemeietorul realismului socialist 
Cartea constitue un pătrunzător r - 
chizi onu la adre a capitalismului 
american. Artizolel* cuprinse în ei 
sunt sc ise tn urma călătoriei, p- 
care Gorki a făcut-o tn America, 
unde a avut prilejul să cunoască 
îndeaproape demo.rația drlarului.

Atitudinea comercială țață de 
artă și știință a acestei '„demo
crații” adevărata înfățișare a 
„gândirii libere”, atât ds trâm
bițată peste ocean, crizele, șoma
jul, transformarea omului îrt 
simplu marfă la disploziția cai 
pitaluJui; rasismul, răstălmăcirea 
religiei în folosul celor bogății 
și pentru „liniștirea conștiințelor”; 
toate aceste „libertăți” cu can 
burghezia în descompunere își 
consolează agonia și o prelungeș
te, sunt desbrăcate în lucrarea lui 
Gorki, de învelișul lor falș și 
arătate in adevărata lor lumină. 
Deosebirea dintre odioasa orân
duire burgheză capitalistă și dreap
ta orânduire socialistă, apare alt
fel bătătoare la ochi pentru ori
ce minte Astăzi, când J urnea e îm-

Execufăm

ștampile
Adresați-vă la Adm. ziarului 
„Zori Noi" Petroșeni, str< da 
Gh. Gheorghiu-Dej Nr. 33 

întocmind uotl pluu, a npar- 

rti/ul medici -conferea țjui i, La 
toate instituțiile publice, «indi

cate, eU.’.
După uoeicitii munca dr lă

muri ie, vor urma în săptămâ
nile viitoare, vucc m urile uuisivc 
contra febrei t-foidc, când vor 

fi vuccina|i toți muncitorii țj 

iidie^uJ aparul dc stal Apoi, 
Vor fi vaci iuți contra scurlulLi

nei ți dillcrioi, top copul până 

lu vârâta dc 7 uni și iUiUvuriulic 

Copiii dc 1 un dr 7 ani.

..Iu felul ueeylu vom avea si- 

gurunju deplină cu vum puica 

tvrlu uixlc (puhuii muNivc dc 
febra tifoida, t»carlatma ți dif

icile, cari in trecut un făcut 

utât de midie victime

In actliLț liiup &c vor faur ții 

reacții biolog.ee lu tubercubuâ, 

pentru u descoperi jk top îndi- 
vlz t uncrgiAJ, iu vtxierra vuc- 

cinurj lor cu B. C G.

Ce Înseamnă ax.*ia* u?

Indivizii, în pr ma copilArx 

conlrucLeuz-a o infecție ocul A, 

mică, de Iuljciculu/â, fapt ce 
d<* crinină cu organ'rMnul Hă pri

mească o imunila e, o rezistentă 

ourecarc, fu ța dc o nouă infec

ție masivii de tuberculoză In 

curul când indivizii nu au făcut 

acea-slfi infec|ie naluralâ, orpa- 

nismul lor <-ste aner^it, foarte 

sensibil fu|ă de o ui/ecpc ca 

tut^TCiiltiză, fiipt rr «l'-'crminA 

ca acești imlivizi să facă forma 

grave de tulien ulo • i. rari de

DE SA CITIM

părțită tn două tabere: a păcii 
constru tive — c nlusă de Uniu 
nea Sovietică, țara socialismului
— și a războialui de robire po
litică și economică a popoarelor
— război urzit de capitaliștii A- 
mcricii. — cartea lui Gorki e mai 
actuală ca oricând. încă multe dto

La a 60-a comemorare a lui 
M. E. Saltacov Scedrin

La 10 Mai, s’au împlinit 60 de 
ani dela moartea marelui scriitcr 
satiric M. E. SALTACOV-SCE- 
DRIN (1826-1889), au orul „D m 
nilor Golovlov”. Deși de origine 
nobilă, el n’a rămas nepăsător In 
fața cruzimilor și nedreptății: r re
gimului despotic țarist. Sincer 
patriot și cu dragostea pent u po
por, el a folosit literatura ca o 
armă de demascare a rădăcinilor 
mize iei și suferinței iobagilor. 
Crezul literar-politic. el l-a defi
nit ca o luptă „IMP0TRIVA SA
MAVOLNICIEI A DUPLICITĂ
ȚII. a minciunii, rapacită
ții. A TRĂDĂRII, A STUPIDI

Activitatea U. F. D. R. din Lupeni 
în cinstea zilei de 1 Mai

îndrumate de organizația de 
Partid, ufederistele din Luptni 
și-au îndeplinit cu succes sarci
nile fixate în cinstea zilei de 1 
Mai pe plan gospodăresc și al 
difuzării de cărți și ziare.

Astfel, încadrate în echipe fe
meile au efectuat numeroase ac
țiuni de muncă voluntară, tn ca- 
țirul căreia au strâns 1640 kg oase 
care au fost trimise apoi fabricilor 
de zahăr. 

ude imn mul le ori, li răpune 

DcbiopcrLiid ati^U ludo-zJ a- 

nrrgit J, seusibd' lu o udcepe dc 
tubejculo/â, iu mi ază u fi Vai 

cinați cu B. C (•. lupt cure 1< 
conferă o imun tule solida con

tra tuberculoze!
jn aceluți timp se \u faur o

Guțiunt' dr uf- Hr i- a Iu iilor

perbu u.i ici o r c * vi* Ij i uLe^ija tsjf’-

Lfcului, priii u\dUi i< a (.ti 1 j

J) WȚl»li»g«= U, U Iu UK ir TMîUliC

lor suspect** *lc a li agent»

traiiMii' (aluri

I h-uM'iu clica, v<» r futruduce

culi^ul'uț.ilu d«' riuullurj ți

prcJiutulc, ifiUh-inio hi •M- flijC i»'-

divbduule. no**U'■ cunsuBa pi

▼ut fi cxajniuup ;i p. .1 VI L‘ b id |l

lu mod crunt ți 1 iiU riitiM*uI,

îup cxip'K pâua Ju 7 iUlii pi«xuiu

ți toate bmrih- giuvidr, in vr- 

dervu ubigurarii un.- Ihiim* dfk- 

volturi u cuplului, lin uhhdci- 

tul c<*nOL"țj|tci ți pana Iu vârsta 

dr 7 ajij, fură ca u nngiijzun 

cupui țK"sic acea-ia văi !â.
O uliu ac|uinr va f< acera a 

disseopt-j-irii cu/ur dur de fu1?*, 
dar mai ale« u truiării lor cu 

tub lele de iod ți cu <-\1facU- de 

glamlâ tiroidă

lată pe scurt cât/MH d n pnr- 

ricupârijr de Iki/J ale serviciu
lui in ud cal din \ al i Jiulu-

lula grija jm* eu re legimul 
Iiusttu dc dejuinrapt- |>opulAtă 
o poară oanwnihir mu<j£i. din 
piru noastră ți in • -d mint- 
rilur din \ alea JmL

/. (Jl C

întrebările zQei găsesc un rin 
puns clar șt raspi.it

Lucrarea e scrisă cu o timi- 
toare precizie, cu o logică de 
fier și cu o inci-ivă ironie. In 
ea se une>c in mod indestructibil, 
talentul unui mare,Scriitor, cu cu
noașterea adâncă și luminată a 
realităților istorice.

TĂȚII”. Biciuind viciile societă
ții țariste, demascând exploatarea 
și ope iunea. scriitorul atrăgea a- 
tenția spiritelor progr siste asu
pra celor mulți pentru a le lua 
apărarea.

La a șaizecea comemorare a 
morții lui M. E. SALTACOV SCE
DRIN, editura „CARTEA RUSA” 
a tipărit câteva din s hițele aces
tuia în jir. 20 al colecției , Ll- 
TER AI URA PENTRU TOȚI”, 
sub titlul „AMINTIRI DIN COPI
LĂRIE”. In aceste pagini de un 
puternic realism, marele scriitor 
rus, desvăluie soarta amară a șer
bilor de acum un veac

Tot Jn cinstea zilei de 1 Mai 
echipele U.F.D.R. au vândut 1C00 
exemplare „Zori Noi” Totodată 
au fost vândute cărți tn valoare 
de 1.600 Iei.

Din vânzarea cocardelor șl • 
rozetelor de hârtie au realizat o 
sumă de 11.740 lei.

N GARBOVEANU 
coresp. voi.

biolog.ee
raspi.it
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DIN CÂMPUL MUNC Minerii despre contractul colectiv
Deși vechile cursuri de calificare n'ao luat încă sfârșit

La mina Pelrila au fost deschise cursuri de calificare 
pentru mineri încărcători și tăetori, frecventate

Ridicarea de noui cadre 
problemele principale la expdo 
lui. pi in a cărei rezolvare se 
Jtfogr.imului producției de cârb 
Stal pe anul 1919, pre um ți

Pe această linie de preocupări 
•sub îndrumarea orgamzgjiei do 
Partid, conducerea exploatăm 
Petrila a pornit setios la muncă. 
Deși cursurile de calificare care 
au Început acum două luni n’au 
luat încă sfârșit, s’a dus o inten
să munca de lămurire pentru r< 
cruțarea de noui mineri necalifi 
cat1 i» vederea deschiderii de 
nour cursuri de caii icare, litrul 
I eatru ajutori mineri recrutați din 
rândul vagonetarilor și unul pen
tru mineri recrutați din rândul a 
ju orilor mineri

Astfel, in ziua de 10 Mai, In 
prereata tovarășilor AnJer.ald din 
partea organizației de Part d,

La Lupeni, prima serie a cursurilor de perfecționare 
pentru mineri a luat sfârșit

Ib au» de 11 Mai a avut loc 
la Lupeni includerea cur suriți or 
școlii de perfecționare p.ntru mj- 
neii ți artificieri, unde, prin a- 
ceste cursuri, cunoștințele prac
tice dobândite în munca de zi 
de zi. sunt complectate cu o serie 
de cunoștințe tehnice necesare u ei 
mai bune organizări a muncii pen
tru exploatarea cărbunelui și a 
respectării cu strictețe a măsurilor 
de securitate în mină.

La această școală s’au înscris 
un număr de 50 mineri și arti
ficieri, insă cursurile au fost ur
mata regulat timp de 6 săptămâni 
de sumai 30 de muncitori care 
și-an însușit cunoștințe tehnice în 
această școală.

Să îndeplinim cu cinste sarcinile 
Planului de Stat pe cel de al doilea 

trimestru al anului 1949
(Kimare (Sa pag. !-■)_____

ele rămânerea in urmă se dato- 
rește aive'ului de calificare scăzut 
a celor ce formează echipa, noui 
veniți în Valea J ului, sau chiar 
mai vechi, dar lipsiți de experien
ță-

f Echipa lui Vancea Qh- dela sec
torul Valea Arsului al minei Jieț, 
până acum câteva luni abia in- 
depl nea norma. Dar după ce șe
ful de grupă Kopet'n Oeza a fă
cut împreună câteva suturi îm- 
părtășindu-le experiența sa mai 
bogată si metoda de muncă a în
ceput $i echipa lui Vancea să aibe 
dep&siri care in luna Aprilie s’au 
ridicat în medie până la peste 50 
la sută.

Tov. Kopetin a dat dovadă de 
o atitudine justă, așa cum și tov. 
Banta Afex. dela Aninoasa prin 
apelul lansat în sensul de a cali
fica fiecare miner vechi câți mai 
mulți tineri și noul veniți, a dat 
dovada de atitudine tovărășească 
față de cei cu un nivel de cali- 

1 ficare mai scăzut.
Desvoltarea unei asemenea ati

tudini în rândul minerilor cu un 
nivel mai înalt de calificare, este 
una ăd.n sarcinile care revin în 
cadrul bătăl ei pentru depășirea 
prevederilor celui de al doilea tri
mestru al Planului de Stat între

de QO elevi
ilifieate de mineri, este uita din 
aia ile carbonifere din Valea Jiu- 
asigura îndeplinirea cu succes a 
n fixat in cadrul Planului de 
producției de viitor

Bold jar loan, președintele comite
tului sindical și Jurca Cornel, In
giner șef dela mina Fetrila, a a 
vui loc deschiderea celor două 
cursuri de calificare. Cursul da ca
lifi arc pentru ajutori mim rl e te 
frecventat de 63 vagonetari, iar 
cursul de cal. Icare pentru mineri, 
de 27 ajutori mineri

Prin înscrierea unui număr de 
mineri atât de mare la școlile de 
calili aie. s’a obținut un f nmos 
succes in lupta pentru ridicarea 
de noi cadre caii icate,

E necesar insă, să s- țină sca
ma de un lucru, in trecut, deși 
numărul de muncitori necalificați 
Înscriși la aceste școli a fost des
tul de mare, până la sfârșitul ci

Pentru a putea ajunge la o cât 
mal bună calificare, asemenea 
cursuri vor trebui ca pe viitor sa 
fie frecventate de un număr cât 
mai mare de mineri, ajutori mi
neri, vagonetari și artificieri dor
nici de a dobândi o calificaro 
cât mai înaltă.

Cursurile de p.-rfecționare care 
se țin pe lângă explloatări, în
drumate de organizațiile de Par
tid. au scopul de a îndruma și 
ușura munca minerilor, precum și 
de a populariza pe o scară cât 
mai întinsă, avantajele nouilor me
tode de muncă, care; să a igure rea
lizarea unei producții mai mare 
de cărbune, cu condiții de muncă 
mai ușoare și prin eforturi cât 

gii muncitorimi minere a Văii 
Jiului.

Fiindcă prin calificarea unui to
varăș mai slab, nu 1 se dă numai 
posibilitatea unui câștig mai bun, 
ci i se dă posibiltatea să munceas
că mai mult și mai bine, deci să 
participe cu mai mult succes la 
bătălia pentru cărbune-

lată dece pentru minerii vechi, 
calificarea a câți mai mulți tineri 
sau noui veniți în mină e o sarci
nă de onoare, o datorie care tre- 
bue împ'inită zi de zi, oră de oră.

Dar in timp ce în abataje mine
rii duc o muncă pașnică și con
structivă, cozile de topor șl ră- 
măș țele reacțiunii încearcă să 
mai pună piedici — sub diferite 
forme, ca: sabotaje sau degrada
rea uneltelor și mașinilor — in 
drumul spre fericire al poporului 
nostru muncitor. Acțiunile lor, 
dușmănoase celor ce muncesc, 
trebuesc însă zădărnicite. Minerii 
trebue să fie vgilenți, să demaș
te și să sdrobească orice rămă
șiță reacționară, orice slugoi al 
imperialismuluț-

Organizați'Ie de Partid trebue 
ca să desvolte necontenit vigilen
ta minerilor, să le-o facă mai as
cuțită, și ele inșile in primul rând 
au datoria de a descoperi și de
masca și lovi orice uneltire în- 
dreptață împotriva oamenilor 
muncii.

Sarcinile care stau acum în 

viului, o bună parte din ei au re
nunțai la frecventata a cursurilor 
de califi.are

Acest lucru se datonșle faptu
lui că tehnicienii însărcinați cu 
predarea 1-cțiilor nu s’au prezen
tat întotdeauna la cursuri ,pcti-\ 
iru a preda lecțiile, iar pe de altă 
parte nu s’a dus o muncă de 
lămurire susținută, pentru ca e- 
levii școlilor de calificare să con
tinue cu fiecvența până la ultima 
lecție.

Faptul că la mina l’etrila s’a 
reușit să se recruteze un număr 
de 90 mineri pentru a frecventa 
școlile de calificare este un fapt 
jxozitiv. Insă succesul va fi în- 
tPadevăr frumos, atunci când c'- 
clul de caii i are va fi Încheiat cu 
o 'frecvență regulată din partea 
tuturor elevilor înscriși, care prin 
însușirea temeinică a lecțiilor prp- 
date să obțină o calificare supe
rioară.

mai mici. Printr’o calificare mai 
bună și prin folosirei n uilor me
tode de muncă, p lângă o creș
tere a productivității muncii, va 
crește și câștigul personal al mi
nerilor în raport cu munca de
pusă.

înzestrați cu cunoștințe teoretioe 
alături de cele practice, absol
venții acestor școli de perfecțio
nare au datoria de a aplica în 
practică cele învățate, precum și 
ide a lămuri pe ceilalți mineri, ast
fel, ca în scurt timp câți mai 
mulți mineri să urmeze aceste 
cursuri, necesare pentru dobândirea 
unei mai bune calificări în câm
pul mimai.

fata muncitorimii minere pentru 
supra împlinirea prevederilor Pla- 
nu'ui de Stat pe cel de al do lea 
trimestru al anului 1949 sunt mari. 
Ele nu sunt ușoare- Tocmai de 
aceea trebue să ne încordăm și 
mai mult eforturile și aceasta cu 
atât mai mult cu cât știm că în
deplinirea lor va aduce după sine 
inevitabil, îmbunătățirea condiții
lor de viață a ce'or ce muncesc, 
că această îndepl nire va face mai 
repezi pașii noștri spre socialism, 
îndeplinind aceste sarcini, minerii 
se transformă în adevărați con
structori ai soc'ali'mului, în ade- 
vărati soldați ai lagărului păcii 
condus de marea Uniune Sovieti
că, pun cărămizi solide la temelia 
liniștei lumii întregi, dau noui și 
puternice lovituri ațâțătorilor Ia 
un nou război — imperialiștii an- 
gio-americani.

Mineri! Pentru îndeplinirea cu 
noui succese a Planu’ul de Stat 
pe al doilea trimestru al anului 
1949 sji dăm o nouă bătălie pen
tru cărbune mai mult și mai bun, 
pentru lichidarea absențelor ne
motivate, pentru ridicarea de noui 
cadre de mineri, pentru economii 
de materiale și exploziv, cu con
știința că luptăm în felul acesta 
pentru un trai fericit, că luptăm 
pentru apărarea păcii.

turrnare dii pag. I al

tnulte amintiri, care mă face a sâ
nii strâng pumnii.

Mi-am a tis aminte ce luptă du
ceam noi minerii la încheierea 
contractelor colective cu adminis
trațiile intrei)rinder lor care re
prezentau interesele bancherilor. 
Trebuia să lujxți pentru tot: p ri
tm salarii, |x-ntru dreptul la con
cediu de odihnă, ]xntru a-istență 
medicală și p-nlru câte alte drep
turi. Iar reprezentanții capUtaliș-i 
tilor știau să se învârtească p n 
tru ca lot noi să eșitn prost. 
Spre exemplu, ce rost aica conce
diul de odihnă acum câțiva ani, 
când stăteai acasă in mizerie. De 
multe ori nici nu am profitat de 
acest timp de odihnă. Mergeam la 
lucru in mina, să câștig un ban 
mai mult cu tare căutăm să-mi u- 
copâr nevoile

Ih-sp t- obligații din partea în- 
uep inde ii. d a îmbunătăți con
dițiile de muncă in tnină, de a 
lua măsuri de siguranță, nici vor 
bă Când se întâmpla câte un ac
cident, cine era de vină? Acciden
tatul, care nu de puține ori de
venea in apabil de muncă, sau î,i 
pierdea viața.

Insă Luni, am discutat un nou 
tip de contract colectiv. Un con
tract colc tiv ași cum e te patri- 
vit astăzi când nu mai suntem ex
ploatați, când minele sunt ale 
noastre, ale celor ce muncim, când

Ce sunt detașamentele de Pioneri
(Urmare dh pag I aQ

Tineretului comunist leninist-stall- 
nist din U- R. S. S., a atins in 
hotărîrea lui, toate a pectele ac- 

Care este activitatea
Vom povesti acum ce trebue 

să facă grupul — cel mai mic co
lectiv de pioneri, dar in acelaș 
tiinp cel nial Important Aci iau 
n ștere multe lucruri interesante. 
In'reaga munca a organizației de 
pioneri e construită din activita
tea grupuri ,r, ca o casă mare și 
frumoasă d'n cărămizi mici, ca 
un f uviu d n apele pe care le a- 
duc pârâiașele repezi și sgotno- 
toase.

In jurul grupului se desfășoară 
viața vie șc interesantă: pionerul 
iși poate găsi or când întrebuin
țarea. Vladimir Ilici Lenin, a spus 
fn cuvântarea adresată delegați- 
lor celui de-al treilea Congres al 
Comsomolului că comsomoliștii 
trebue să lege strâns întreaga lor 
activitate, cunoștințele lor și mun
ca lor de interesele poporului. 
Aceasta se referă și Ia pioneri. 
Care dintre pioneri nu visează la 
onoarea de a purta insigna Com
somolului, de a fi demn de numele 
de comsomolist!

Pionerii trebue să se pregăteas
că pentru intrarea în Comsomol. 
Ei trebue să-și găsească o între
buințare utilă pentru țară a for
țelor și energiilor lor. Ei trebue 
să desfășoare o muncă utilă Pa
triei.

Să fii în slujba Patriei tale este 
o mare bucurie și mii de pioneri 
au dovedit că știu să facă acest 
lucrul

Tuturor le sunt cunoscute fap
tele simple dar utile ale pionerl- 
lor. Ei au cules sute de tone de

Alocația de hrană pentru internați 
în sanatoriile balneare se fixează 

la 89 lei pe zi
BUCUREȘTI, 12 (Rador). — 

Printr’o decizie a Consiliului de 
Miniștri publicată azi In Bule i 
ținui Oficial — alocația de b ană 
pentru intemații în sanatoriile bal

m:in iin țx-ntru îndeplinirea sar
cinilor ce ne r> vin in cadrul Pla
nului dz- Stat pe anul 19-19, care 
a igură baza tonstrucții-i s> cietățij 
socialiste in țara noastră

Contractul cob i tiv | e care 1 in
die cin acum, iri bile să fie tocmai 
lin instrument in mâna noastră 
jienlru a îndeplini și d>-pâ i Pla
nul și mulți dimie minerii noș
tri au Înțeles acest lucru

Ei au venit la această adu
nare cu piopaneri ca, s,1 ducă 
la sporirea productivității muncii, 
la Imbunătăț rea condițiil r de lu
cru, la u:ura ea muncii. Prin no
ul contract colectiv noi ne luăm 
angajamente să depășim planul de 
producție, iar conducerea exploa
tării să ni pana la dispoziție ce- 
eue ne e.te nice.ar |xntiu îndo 
plinirea ace,tui angajament

Administrația minei și-a luat 
angajamentul să ia măsuri de si
guranța, iar minerii de a r specia 
aceste masuri, p ntru ca acciden
tele sa fie Înlăturate Administra
ția minei și-a luat obligația de 
a pune la dispoziția minerilor care 
lucrează In locuri de muncă u- 
meilc, haine di protecție p ntru a 
se pute î munci cu spor.

Astfel, noul contract colectiv 
<sie un contract care diferă fun
damental de cele din t ecut. P<.n- 

tivității organ zatiei de pioneri, In- 
d'când toate căile pentru ca în 
detașamente șl grupuri, vata pio- 
nerilor să c'ocotească antrenată, 
veselă și vie.

grupului de pioneri 
fier vechi pentru uzină, au ajutat 
pe colhoznici la munca câmpului, 
in special, in timpul războiului, 
când atât a bărbați și femei lup
tau pe front. Ei ș:-au manifestat 
grija și atenția față de familiile 
ostașilor pleca i pe front. Plcnerli 
au luptat împotriva șoarec'lor de 
câmp și au fost întotdeauna apă
rătorii păsărilor care nimiceau pe 
dușmanii recoltei. înainte de Răz
boiul pentru Apărarea Patriei, 
pionerii au sădit sute de mii de 
copaci. Și după războiu ei au re
început această admirabilă operă: 
câte grădini distruse de războiu 
trebuesc refăcute, câte grădini 
noui trebuesc sădite pentru ca 
Tara Sovietică să înflorească șl 
mai mult, pentru ca printre ra
murile verzi să se întrezărească 
fructele aromate șl zemoasei

Sun'em în pragul verii. P oneril 
pleacă în grupuri în excursii, la 
câmp sau în pădure. N mic nu tre
bue ascuns och ului lor ager: nici 
fructele medicinale, nici materia
lele utile pentru cons'ructii, nici 
fructele comestibile. Pi ner 1 pot fi 
cercetători ai bogăției naționale!

In asemenea excursii el fac co
lecții de plante, Insecte, minerale 
îmbogățind școala lor cu noui ma- 
teria'e documentare. In aceste ex
cursii ei învață să înțeleagă mai 
bine frumusețea și bogăția Pa
triei.

Soarele arde puternic și mân
gâietor. Ce bine e la râu! Toți 
membrii știu să înoate? Acest lu
cru trebue să-l știe flecare pio- 

neare, pendinte de Ministerul Să
nătății, se fixează cu începere de
la 15 Aprilie 1949 la lei 89 
P= ti. 

trucâ drep ui la odihnă, la a is
teața tin da ala sunt asigurat- c - 
lor o miUKe.c jicin I-gâle Re- 
( uB.iiiî noastre IVșntljare, fana 
sa mai fie nevoie de a fi cu
prinși în contractul colectiv

Prin ciraiurul lui, care ba
zează j> angajajneme reciproce din 
partea minerilor și adminiiirația 
exploatării cu scopul îndeplinirii 
și di | ăeini Planului, cu scopul 
îmbunătățirii condițiilor de via- 
ță. munca și de d- svollare a ni
velului nostru cultural - CON
TRACTUL COI EC7IV LATE UN 
ACT SOLEMN, PE CARE I RE- 
BUE SA-L RESPECTAM Șl kA-L' 
ÎNDEPLINIM CU CINSTE

BARNA AI.EXANJ5RU 
DECORAT CU ORD NUL 

MUNCII”
șef de gru|-a la n.ina Aninoasa

ANUNȚ

Așezainăn ul Cultura] „Nicolae 
Bălcescu” din București, 6tr l i 
serica Amzci nr 5 7, achizițio
nează tot felul de documente, 
ștanipe, medaii, obiecte, ek In 
legătura cu momentele și fi u- 
rile din lupta poporului p-ntru li
bertate. (Răscoala de'a Bobâlna 
răscoala țăranilor sub Ghcor/hr 
Doja, răscoa a țăranilor sub con
ducerea lui Horia CI-șea și Cri 
șan, revo uțiâ deia 1848)

Oferte c detailate se cot tri
mite la adresa de mai sus 

ner. Innotul este util șl In muncă, 
și In luptă, șl pentru odihnă. Gru
pul trebue să se an reneze Inno- 
tătorii buni trebue să iovele pe 
cei niai slabi sa se perfecționeze 
in acest sport. întrecerile sporti
ve sunt de un admirabil efect e- 
ducativ*.

Pentru fiecare școlar, vara esie 
anotimpul od hnei șl vacanței. 
Dar vara, muncile agricole sunt 
In tolu. Ponerii trebue să ajute 
pe cei mari. De exemplu: ei pot 
avea griiă de copii m'ci In timp 
ce mamele sunt la câmp, pot a- 
Juta la plivit, la Întorsul fânului, 
la paza reco tei, la transportul 
snopilor și la multe alte lucruri-

In timpul repausului se va citi, 
în prezența întregului grup, un 
ziar sau se va organiza o repre
zentație artistică dată de pionerii 
amatori.

Dacă grupul fși petrece vacanta 
in oraș, preocupărde lui vor fi 
de altă natură. El trebue sa aibă 
grijă, în primul rând, de curtea 
școlii, apoi de curțile membrilor 
grupului. Curțile trebuesc cură
țate. Fiecare membru al grupului 
de pioneri va căuta să se ințe’ea- 
gă cu administratorul casei și cu 
copiii din curtea repectivă să 
Planteze răzoare cu flori, sj se
mene iarbă. Fiecare dintre pioneri 
trebue să considere acest lucru 
ca o sarcină importanta care tre
bue îndeplinită cu orice preț. E 
dela sine înțeles ca în curtea in 
care munca unul s ngur pioner n a 
dat rezultatul dorit, Va veni să 
ajute întregul grup care constituie 
un mic colectiv.

Tot ce ar putea face grupul de 
Pioneri nu poate fi enumerat în- 
tr’un singur articol de ziar. Ochiul 
ager al pionerului trebue să vadă 
singur ceeace trebue să întreprin
dă.

Desigur și conducătorul detașa
mentului și învățători! vor putea 
da sfaturi bune. De pioneri depin
de în mare parte ca activitatea 
grupului să se desfășoare într'un 
mod interesant. Ei trebue să cau
te să-;i aplice cunoștințele în 
viața practică și numai astfel vor 
putea fi înto’deauna folositori. In 
felul ace'ta ziua lor ocupată cu 
munci interesante și cu jocurile. 
Ie va părea mai scurtă.
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Iată dece este o adevărată îericire într’o astfel 
de fără, iată dece o astfel de (ară 

nu poate dori răsboi
Impresiile oaspeților străini care au participat la cel de al

10-lea Congres al Sindicatelor Sovietice
MOSCOVA, 11 (Rador) — In 

cadrul unei conferințe de presă 
o.isjieții străini caic au participat 
la cel de al 10-lea Congres al 
Sindicalelor Sovietice și au î îm
părtășit impresiile din caUuoria 
in Uniunea Sovietică, răspunz ind 
intrebărilo' (ruse de corespondenți

L.ouis Saillant, secretarul gene
ral al federației Sindicale Mon
diale a du I nat că după t rtnina- 
rea Concretului delegații străini 
au vizitat oraș.le Leningrad și Sta 
lingrad unde au putut constata fe
lul in care se lucrează in intre- 
pr nderlle în instituțiile culturale, 
și Ia centrele de asigurări so
ciale.

Fiind întrebat despre a tivitatea 
sciz.onistă a conducerii Congre
sului sindicatelor britanice și a 
Icongresului organizațiiâor indus
triale dn Statele Unite. Louis 
Saillant a arătat că numeroase 
sindicate din S alele Unite și An
glia au pro i stat cu liotărîre îm
potriva acelor care au părăsit Fe
derația Sindi.ală Mondială fără 
a avea aprobarea sindicatelor.

In înclteere, Louis Saillant a 
subliniat că FEDIERiAȚIA SIN-i 
DICALA MONDIALA ESTE RE
ZULTATUL LUPTEI ISTORICE 
A CLASEI MUNCITOARE DIN 
ÎNTREAGA LUME

A luat apoi cuvântul secreta-

Grupa tovarășului Chirilă loan 
dela mina Lupeni se ridică în 

rândurile grupelor fruntașe
(Urmare din pag I a)_____

nă fără Întârzieri mari grăbm- 
du-se sa ajungă cât iuai repede 
la locul de muncă

In suitoarea cu care înaintea
ză cei trai mineri din fiecare 
schimb — tăietorul, ajutorul și 
vagonetarul — s'au gândit cum 
să-și organizeze munca mai bi
ne In arest scop, tovarășul 
Chirilă a avut o idee bună. Su
doarea cu care străpunge stra
tul, are o înclinație de oca 55 
grade. Cărbunele rupt d»n fron
tul de sus, nu aluneca în jos, pe 
suitoare sțpre galerie așa cum 
ar treimi. De muilte ori bulgării 
ele cărbune se opreau in lemnele 
de armăltură Pentru a nu înfun
da sudoarea, cărbunele era slo
bozii cu lopata sau cu mâna, 
lucru care necesita timp și mun
că.

Pentru a înlătura această 
greutate care stânjenea munca, 
tovarășul Chirilă a montat pe 
suitor scocuri metalice fixe, pe 
care cărbunele alunecă cu ușu
rință.

Și astfel, o greutate a fost în
lăturată.

» * *
Pa raid cu aceasta, ortacii din 

grupa ^tovarășului Chirilă nu 
au neglijat nici buna organizare 
a muncii și nici calitatea căr
bunelui. De cum intTă în șut, 

ml general al Confederației Chzic- 
rale a Mumii din ITanța, I e 
l.etp, care a subliniat diferența 
dintre condițiunile de muncă ale 
sindi ațelor sovietice și franceze. 
In Uniunea Sovietică — a de
clarat el — se face totul pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale oamenilor muncii. In acelaș 
timp In Franța viața este totul di
ferită Clasa muncitoare trebue să 
lupte împotriva capitaliștilor și îm
potriva politicii guvernului.

Henry Rrinauld, secretarul Con- 
derației Generale a Muncii din 
Franța; care înainte de cel de al 
doilea răsboi mondial a vizitat 
in câteva rânduri Uniunea Sovie
tică, a subliniat marile schjb. 
bări care s’au produs în viața 
oamenilor sovietici.

Poporul sovietic a avut mult 
de suferit în timpul celui de al 
doilea răsboi mondial. Cunoscând 
toate ace tea am fost de-a d eptul 
uimit de abundența de alimente 
și alte produse de mare consum 
și de puterea de cumpărare a po
pulației. In Franța ca și în c le- 
lalte țări capitaliste si'uația e te 
caracterizată prin scăd rea puterii 
de cumpărare a oamenilor mun
cii, prin înghețarea salariilor și 
prin scăderea generală a standar
dului de viață a muncitorilor.

tuctorul și ajutorul lui, cu cio
canele de abataj, doboară căr
bunele din front In timpul cui 
nu este cărbune pentru încur
cat vagonelul nu stă fără rost. 
Aduce lemnul pentru armătură 
în apropierea locului de munci, 
și-l pune la îndemână pentru 
n fi ajustat și fixat în suitoare. 
După ce suitonrea a înainlait in 
sus cu un metru, cei doi tova
răși care au lucrat până acum 
cu ciocanul de abataj, fixează 
lemnele pentru armătură, iar 
vagonetarul transportă cărbu
nele.

N>ci calitatea cărbunelui nu 
e neglijată. Bulgării de șist sunt 
aleși cu grijă și puși la o parte

Și suiloarea în fiecare zi stră
punge tot mai mult stratul do 
cărbune.

Ziua de t Mai, sărbătoarea 
oamenilor muncii, a fost o Zi de 
izbândă pentru grupa lui Cl>'- 
rilă: depășiseră norma pe în
treaga lunu cu 18 la sută.
. .— Vedeți măi fraților că si 
noi putem depăși norma? Dela 
18 la suită sub normă iată-ne la 
18 la sută peste normă — le-a 
spus tovarășul Chirilă ortacilor 
lui Ia 1 Mai. Dacă o să muncim 
și mai bine, o să depășim și mai 
mult norma și vom trece în 
rândurile fruntașilor. Dar in 
n>ciun caz să nu dăm înapoi

/. BRANEA

In Uniunea Sovietică ani văzul 
tocmai contrariu: preturile scad, 
salariile cresc, lată dece este o 
adevărată fericire într’o astfel de 
(ară ț| iată dece o astfel de (ară 
nu poate dori război.

Au mai luat cuvântul Jesius 
l aria. președintele Uniunii mun
citorilor din industria peirolif ra 
din Venezuela, care a vorbit des
pre situația oamenilor muncii ilia 
America Faină, Tso Ch.in Seb, 
reprezentantul sindicatelor din Co
reea de Sud și Ernest Thornl.ui 
se retarul gene al al uniunii mun
citorilor metalurglștl din Aus
tralia.

„Nu există nici o lege care să interzică 
prezentarea unei petiții*4... și totuși cercurile 
conducătoare italiene împiedică strângerea 

de semnături împotriva tratatului 
Atlanticului de Nord

ROMA, 11 (Rador). — Cercurile 
conducătoare italiene, recurg la 
misuri poliț enești în efoiturile 
lor de a opri campan a de massă 
pentru sprijinirea petiției populare 
împotriva tratatului Atlanticului 
de Nord-

La 9 Mai camera deputaților a 
discutat interpelările lui Nenni, 
I’aje'ta și a deputatului indepen
dent de sțânga Paolucci, în legă
tură cu acțiunile ilegale ale auto
rităților polițienești din Florența, 
Milano, Bologna și alte orașe care 
la ordinul min strulul de interne 
Scelba, au interzis strângerea de 
semnături pentru această petiție.

In cuvântarea sa, Nenni, a de
mascat caracterul minc nos șl pro
vocator al afirntațiunilor autorită
ților polițienești care susțin că 
strângerea de semnături ar duce 
la turburări sociale. Acț unile mi
nistrului Scelba — a subliniat 
Nenni violează drepturile con
stituționale ale cetățenilor și legi
lor Republicii.

A luat apoi cuvân’ul Pajetta, 
care a citit cazuri când poliția a 
violat libertățile cetățenești. In 
numeroase localități autoritățile

PE PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 1949

Oamenii muncii din Ungaria și-au înde
plinit sarcinile în cadrul Planului

BUDAPESTA, 12 (Rador) — 
Ministerul Industriei d n Republica 
Ungaria a dat publicității rezulta
tele atinse pe primul trimestru al 
anului 1949, de către principalele 
ramuri industriale. Ast’el, produc
ția de oțel a realizat 105 la sută 
din prevederile Planului, producția 
de locomotive 107 la Sută, pro
ducția vagoanelor 108 la sută, 
producția de curent electric 108,5 
la sută, cimentul 125 la sută, hâr-

Desvollarea continua a întrecerii socialiste pentru 
îndeplinirea și depășirea planurilor economiei naționale, 
pentru îndeplinirea înainte de termen a planului cincinal- 

stalinist de după război — cea mai importantă 
sarcină a sindicatelor sovietice

Rezoluția celui de al 10-lea Congres al Sindicatelor din U.R.S.S.
MOSCOVA, 11 (Rador). — Re

zoluția celui do al 10-lea Congres 
al Sindicalelor din U. R. S. S In 
legătură cu raportul de activitate 
asupra muncii Consiliului Central 
Sindical din URS. S., prezentat 
la 27 Aprilie 1919, tace bilanțul 
activității bogate șl fructuoase de
puse de sindicatele sovietice In 
ultlm'l ani sub conducerea Parti
dului bolșvlc șl al marelui condu
cător al Partidului șl poporulu', 
Gencrullsslmul Stalln șl trasează 
calea pentru lupta șl mal activă 

polițienești cer cetățenilor să-și ia 
angajamentul de a nu semna pe
tiția împotriva Tratatului Atlan
tic- Poliția .nterzice publicarea de 
afișe șl manifeste pentru apărarea 
păcii.

„Nu exiști nici o lege care să 
interzică prezentarea unei petiții 
populare și totuși d-voastră încer
cați să o impiedecați.

„Noi cerem — a declarat Pa
jetta, în încheiere — ca De Gas- 
peri să ne spună dacă intenționea
ză să încalce și să violeze legile 
și Constituția țării.

După cuvântarea ministrului de 
interne Scelba, al cărui răspuns 
la interpelarea deputaților din o- 
poziție nu a fost considerat satis
făcător de aceștia. Togliatti și 
Gullo, au prezentat camerei spre 
examinare următoarea rezoluție :

„Camera deputaților consideră 
drept incompatibile cu legile și 
Constituția Republicii, acțiunile 
autorităților guvernamentale, a- 
vând de scop împiedicarea exerci
tării dreptului cetățenilor de a pre
zenta o petiție șl restrângerea li
bertății propagandei politice’’.

tie 105 la sută, aluminiu 104 la 
sută.

In aceeaș perioadă s’au produs 
500 tractoare noul. In primele 3 
luni ale acestui an au fost fabri
cate peste 43 000 biciclete și 760 
mii perechi încălțăminte de piele.

In industria construcțiilor din 
Ungaria s’a perfecționat o nouă 
metodă de zidărie prin care se 
mărește productivitatea muncii cu 
300 la sută- 

a sindicatelor sovietice in ved.rea 
consolldă li puterii statului sovie
tic, in drumul spre coiiiun' in.

In rezoluția Congresului sunt 
stabilite sarcinile sindicatelor In 
lupta pentru un avânt șl o dezvol
tare mal mare a economiei națio
nale. CONGRESUL CONSIDERA 
CA CEA MAI IMPORTANTA 
SARCINA A SINDICATELOR, O 
CONSTITUE DESVOLTAREA 
CONTINUA A ÎNTRECERII SO- 
CIALISTE PENTRU ÎNDEPLINI 
REA Șl DEPĂȘIREA PLANURI
LOR ECONOMIEI NAȚIONALE, 
PENTRU ÎNDEPLINIREA INAIN- 
TE DE TERMEN A PLANULUI 
CINCINAL STALINIST DE DUPĂ 
RĂZBOI

încercările guvernului olandez de 
a suprima mișcarea de eliberare 
națională prin forța militară) a eșuat 

complect *
- Declarațiile Comitetului Central al P. C. Olandez -

HAGA, 12 (Rador). — Comi
tetul Central al Partidului Co
munist Olandez a dat o dedata 
(ie în legătură cu evenimentele 
din Indonezia in care s: declară: 
„Poli ica guvernului Drees care în
cearcă să suprime mișcarea de e- 
liberarc națională prin forja mi
litară a eșuat complet. Rezistența 
opu>ă de mas ele din Indonezia a 
fost mai puternică decât se aș
tepta guvernul.

Corni etul Central al Partidului 
Comunist Olandez dedară că pa
cea va putea fi r tabiiită în In
donezia numa. atunci când Re- 
[ ublica Indoneziana va fi recunos-

Buletin
Uzinele FORD din Saint Louis 

(Statul Missouri) Jallas Texas ți 
'Norfolk (Virțgjnia) și-au închis 
porțile Miercuri d-oarece nu mai 
primesc piese fabricae dela uzina 
„Red. River” ai căror muncitori 
se află în grevă de Joia trecută.

La această gevă au aderat și 
muncitorii dela Uzinele Mercury 
și Lincoln.

întrevederile dintre greviști și 
delegații Soc Ford nu au dus la 
nici un rezultat.

Trupele populare chineze au e- 
liberat loralitatei Liang Huleu si
tuată Ia 30 knt. de Shanghai. Un 
comunicat al garnizoanei din Shan
ghai a anunțat Marți că toata 
comunicațiile au fost întrerupte

Congresul exprimă recunoștința 
sa llerbinle guvernului din U< R. 
.S S. pentru sprijinul consecvent 
șl activ pe care-l acordă propu
nerilor F. S. M -ului șl al ONU- 
ultil, al căror scop este apărarea 
Intereselor muncitorilor din iotrea- 
ga lume

Congresul pune drept sarcină 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din U. R. S S. extinderea șl de 
alei înainte și prin toate mijloacele 
pasibile, a legăturilor de prietenie 
cu sindicalele din târî e străine, 
conso'idarca unltatli internaționale 
a muncitorilor șl prezența In pri
mele rânduri ale mișcării munci
torești In lupta pentru o pace trai
nică șl democrație.

cută ca un stal independent, când 
tril,, le olindi-ze vor fi evacuate 
de pe teritoriul acetici Republici, 
când libertățile pol ti ce ți liber
tatea pentru mișcarea sindicalii 
vor fi restabilite și când s va 
forma un nou guvern r-publican 
al Frontului Național, care sa con
ducă lup.’a p:ntru independenți 
Indonezi ' Comitetul Central al 
Partidului Comunist Olandez rea
firma solidaritatea lui cu indo- 
neziedi doritori d libertate și a- 
p-lează la poporul olandez să 
ceară guvernului Drees să eva
cueze trupele olandeze din In
donezia.

extern'
cu local tatea Kashin Ia 60 km. 
Sud-Vest de Shanghai.

• * «
Postul de radio Paris anunți 

că trupele britanice însoțite de 
aviație au părăsit portul Singa- 
pore cu d.-minația Hong Kong.

» » •
Noua Republică Irlandeză. a 

cerut Angliei, regiunea din nor
dul Irlandei. In acest scop ptimul 
ministru Castello a prez’ntat în 
(parlament o rezoluție și a tri
mis primului ministru englez Cle
ment Attlee o notă oficială.

Cititi
în fiecare zl
„Zori Noi”
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