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roind in cel de a! treilea trimestru u| Planului de Stat pe anul 
194, trimestru hotărjtor minerii dela exploatările carbonifere 
dlu Valea Jiului uu pornit noul Iuti eteri In producție, desfășurând 
asllel toi mal Intens batal a pentru indeplliiirea Planului inalnto do 
termen.

întrecerea socialistă devenită metodă permanentă de muncă cu
prinde pe zl ce trece tof mal multe grupe do mineri, Iar rezultatele 
ce se obțin sunt din co Iii ce mal hune, lot mal numeroase devin 
grupele de mineri cari, munc'nd pe baza de întrecere socialistă, au 
reușit să-șl organizeze mal bine tn unea, să lucreze cu o productivi
tate ridicată, sl depășind zilnic normele de lucru — să se rupă 
din rândul grupelor rămase In u rmă sl să se situeze In rândul 
celor mijlocașe sau chiar fruntașe iu producție. însuși succesul e- 
chlpcl Iul Pop Ludovic, care șl-a îndeplinit norma anuală in numai 6 
luni șl 7 zile, se datorește muncii pe baza do întrecere socialistă, 
muncii temeinic organizate.

I Fiindcă organizarea căt mal bună a muncii este factorul Im
portant in obținerea unor rezultate cât uial bune In îndeplinirea 
șl dcpăș'rea normei.

Să luăm de pildă grupa tovarășului Dcac Andrei I, dela mina 
Lonea. Minerii d:n această grupă până la Începutul lunii Iulie au 
muncit desorganlzat, fărj sarcini concrete pentru llecare ortac din 
grupă șl rezultatul era că grupa term’na flecare lună cu norma ne
împlinită. Din ziua de 12 Iulie Insă, când grupa a început să mun
cească mal organizat pe bază de SARCINI CONCRETE, fieoare 
echipă și-a depășit zilnic norma. Schimbul condus do Cornea a 
ajuns până la 62 la sută peste normă, Iar celelalte două au înre
gistrat depășiri Intre 33—41 la sută peste normă.

Multe Insă din grupelo do mineri din Valea Jiului nu reușesc 
să-șj organizeze munca șl copie ți te do greutăți rămân zl de zl 
6ub normă. In această situație se găsește grupa tovarășului Laszlo 
Ferencz, dela sectorul IV' al minei Petrlla. Minerii din această gru
pă, deși depun eforturi mari peniiu a lichida cu rămânerea in 
urmă, nu reușesc. Insă In această grupă munca so duce desorga
nlzat, la întâmplare. In abatajul lor, nimeni nu știe ce are de făcut, 
ce lucrări revin minerilor, ce au de făcut alutoril mineri șl vago
netarii iti conformitate cu SPECIFICUL locului de muncă. SI Iu 
aceste condltluni este firesc ca minerii d'n grupa Iu! Laszlo să 
muncească din greu șl totuși să obțină rezultatele dorite.

In scrisoarea sa, publicată zilele trecute in ziarul nostru, tâ
nărul miner Nichita Ion, șeful brigăzii utemlste dela mina Petrlla, 
spune :

.-„Rezultatele obținute nu ne mulțumeau.
Una singură era cauza acestei situații ; neplanllicarea mun

ci’. Nu aveam un PLAN CONCRET DE MUNCA PE O PERIOA
DA DE TIMP, un plan care să no arate ZILNIC ce avem do făcut. 
$1 munca noastră rămânea nu rareori fără rezultatele așteptate".

Vorbind in continuare despre rezultatele ce le obțin acum 
când brigada muncește organl.z at, după plan, scrisoarea tovarășu
lui Nichita spune :

„Planul nl l-am întocmit noi toți In urina unor consfătuiri’ 
asupra condițiilor de muncă, asupra sarcinilor șl posibilităților 
noastre, având obiectiva concrete. Șl îndată după întocmirea Iul, 
manca mai bine organizată a inceput să se desfășoare Intr'un ritm 
mal viu-’.

Și intr’adevăr, decând tinerii mineri din brigada utemistă de
la mina Petrila muncesc după PLAN, organizat, obțin o depășire 
medie pe intreaga brigadă de 14 la sută.

Iată deci cât de importantă este organizarea muncii in flecare 
abataj sau loc de muncă, pe O PERIOADA DE TIMP DATA șl In 
FIECARE Zi de lucru. De felul cum minerii VOR ȘTI SA-ȘI OR
GANIZEZE MUNCA IN SÂNUL FIECĂREI ECHIPE, CU SARCINI 
CONCRETE PENTRU FIECARE ORTAC DIN ECHIPA, IN FIECA
RE ZI, VA DEPINDE CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUN
CII, VA DEPINDE ÎNDEPLINIREA ȘI DEPĂȘIREA NORMEI, VA 
DEPINDE REALIZAREA UNUI CÂȘTIG MAI BUN PENTRU ÎN
TREAGA ECHIPA DE MINERI.

Organizarea muncii revine ca sarcină principală pentru fie
care șef de grupă, pentru fiecare șef de echipă. Din această pro
blemă, șeful de grupă și fiecare din șefii de schimburi trebue să-șl 
facă o preocupare permanentă. T Inta acestora trebue să fie rea
lizarea șl depășirea normei de lucru, realizarea și depășirea Pla
nului. Pentru aceasta el trebue să vegheze ca flecare m'ner să fo
losească din plin fiecare minut, din cele 8 ore de lucru, pentru a 
te putea scoate cât mai mult cărbune.

In cadrul grupelor și echipelor trebuesc ținute consfătuiri pri
vitoare la organizarea muncii. La aceste consfătuiri fiecare miner 
trebue să la Parte activă, să vină cu propuneri concrete cum a- 
nume să-și organizeze munca pentru a obține rezultate cât mal 
bune. Șefii de grupe sau de echipe, împreună cu minerii trebue să 
stud’eze amănunț't conditiunile de muncă și să treacă la organi
zare a muncii in așa fel ca nici una din echipe să nu rămână cu 
norma neîndeplinită.

Organizațiile de Partid, sk udicatele șl comisiile de întrecere 
au sarcina să urmărească îmbunătățirea condijiunilor de muncă 
in flecare abataj; să sprijincască echipele să-șl organizeze mun
ca, folosind in acest scop consfătuirile de producție și gazetele de | 
perete. Trebue deasemenl pus un accent deosebit pe schimbul de 
experiență și popularizarea metodelor bune de organizare a muncii 

Cel mal apropiați de locurile de muncă, cel care cunosc mal 
tine fiecare loc de muncă și condițiunlle in care se lucrează In 
fiecare abataj, sunt tehnicienii mineri. Aceștia au un rol important 
in buna organizare a muncii. Acolo unde văd că munca se duce 
desorganlzat, el trebue să contr. bue la Îndreptarea răului. Din 
bogata lor experiență el trebue să împărtășească șl minerilor, tre
bue să-i ajute să invlngă greutățile, să-șl organizeze cât mal 
bine munca, pentru a ajunge cât mai curând ca nîc’o grupă de 
mineri să nu rămână sub normă. Fiindcă numai atunci când nu 
vom mai avea nicio grupă sub normă, când fiecare grupă va munci 
bine datorită bunei organizări a muncii, numai atunci vom Înde
plini una din cele trai însemnate sarcini ce ne revin in cadrul 
Pianului de Stat : creșterea prod uctiel și a productivității muncii.

Activul sindicalelor din Valea Jiului
salulă cu enluziasm hotărârile celui de a! 11-lea Congres 

al F.S.M. dela Milano luându-și angajamentul 
de a lupta pentru traducerea lor în viață
Luni 1 august 1949, a avut loc tn sala Casinoului Mu»cttoresc din l'elroșenl, o ședința 

i ii activul sindical din toată Valeu Jiului, hi această ședința luat parte tovarășul Hiro Mar- 
lin, delegat al Confederației Generale a Muncii, care a făcut o dare de seamă asupra Intrări 
lor celui de al ll-lea Congres al f-ederafiei Sindicale Mondiale

După o expunere a situației politice Internaționale ți după relatarea (audițiilor mizere in 
care trăesc muncitorii din Italia marschallizată, condiții cu care delegații Congresului au veidl 
in contact cu prilejul Congresului, tovarășul Hiro a expus culeuu sarcini principale care revin 
sindicatelor din țara noastră tn urma liolaririlor luate la Congresul dela Milano din 29 iunie 

19 iulie.
In toate întreprinderile fi Instituțiile se vor alcătui Comitete pentru pace care vor meu- 

fine vie lupta împotriva aftifăiorilor la război.
Pentru ca oamenii muncit din lumea întreaga să șl orale deschis ooinfa lor de pate, la 

propunerea tovarășului Kuznețoo, președintele Federuției Sindicale Mondiale se va numi o /| u 
Păcii.

Sarcina principală a Sindicalelor, este antrenarea tuturor oamenilor muncii din {ara noas
tră in întreceri socialiste pentru indplinirea și depășirea Planului de Stal subliniind ci lupta 
pentru Plan e parte integrantă din lupta pentru pace condusă de Marca Uniune Sovietici.

La sfârșitul ședinței, activul Sindicatelor din Valea Jiului a adresat către C. G. Ai. 
următoarea moțiune:

Activul Sindical din Centrul 
carbonifer Valea Jiului, întrunit 
luni 1 august 1949, ascultând ex
punerea tovarășului Biro Mar
tin, membru în Comitetul Exe

cutiv al Uniunii Miniere asupra 
desiașurării celui de al doilea 
Congres al Federafiei Sindicale 
Mondiale ținut la Milano între 
29 iunie—10 iulie 1949, salută

eu entuziasm liotăririle luate și 
Iși ia angajamentul de a încep» 
lupta pentru punerea in apltca-

(Continuar- tn pag lll-a)

Muncind pe bază dt infrecere 

40 țărani muncitori 
au cosit în numai 3 
ore 9 ha. fânaț al 

Gospodăriei Agri
cole de Stat d,n 

Râubărbat
Pe lutul utide ullâdată ’r afl» 

mușin grofului Salut zi. uilâzt te 
iul iude (.ioipudâ^ia Agr icul â de 
Si ut din liuubârbut.

I refiiea cure u u foit tocmai 
bună in ultimul Hm? a impi^di- 
cut cusilul fadului lu lutul 
de i zii\- uu". .Si te prâ 
paduusCti uluta fuiuț era pugubĂ 
mure pentru (îotpudurie.

i rvăbu trebuia fatuti reped*, 
hu i vorbă, cânj an auzit fi- 

rănii mn/uilub din eumufvle 
Pui, ii/cfti fi \ dinți vum itĂ
treaba, nan râmat mulf pe gân
duri: nu uvnit cam ureu 40 ja 
cuteutci uuluninr iarba.

pu^ friau iulăi la 1/ui. **- 
trelurul orguUiiufiti de baza, 

(președintele Cundli iului Provi
zoriu, tuuarÂfiil Dobfti luan, șe
ful de cultura a guipudarb1 fi 
cotafii..

— Ihti iâ facem fi noi ca mi 
nerli — fiuu z'g ei. ifunta mer 
ge mai cu ipor dacâ pornim la 
întrecere u^ul cu altul.

S’au împărțit ru to{i in 4 gru 
pe. Una avea In fructe pe Dun- 
nea Petru crtiuș priceput,

A mai luat el parte tn echipe 
de cosași ți a ieșit inb.iul. Alta 
tot fn Râu bărbat, când i'a luat 
la întrecere cu rotații din fjva 
diu. din J alea Lupului. Vrie și 
Serei.

N'auea ii tt laie Duncea Pe-

(Continuare în paf. IV-a) _

Munca desorganizată — o piedică în calea ridicării grupelor de mineri 

De ce nu reușește grupa tovarășului Laszlo Ferencz 
dela sectorul IV. al minei Petrila, să lichideze cu 

rămânerea în urmă
locuri de muncă, grupele de mineri întâmpină greu- 
fn exploatarea stratului de cărbune. In majoritatea 

cazurilor greutățile întâmpinate se datoresc conformației stratu
lui, care de 
lui și atunci 
tanțe ce trec 
de un timp 
de cărbune.

In unele 
tăfi serioase

formă neregulată nu permite mecanizarea abataju- 
iransportul cărbunelui se face cu vagonetele pe dis- 
peste 100 m. In asemenea situație de obicei se pier- 
prețios care ar putea fi întrebuințat la extragerea

situația In care 
grupa tovarășului 
dela sectorul IV

situa|ie a lucraiIn această
până nu de mult grupa tovară
șului Miron Teodor dela secto
rul IV al minei
minerii

Petrila. Insă 
din grupa lui Miron 

Teodor au văzut care este isvo- 
rul rămânerii lor în urmă și au 
curmat răul: au introdus meto
da preluării lucrului pe scbtm- 

pe 
fiecare schimb compus din două 

și-a organizat 
în ușa fel ca timpii morți

buri. Lucrând fișe aparte.

echipe simple 
munca în _, 
să fie cât mai 
ce mineri dintr’o echipă perfo
rează găurile, ceilalți execută e- 
vacuarea și transportul cărbune
lui, iar la înapoerea dela rol in 
vagonetele goale încarcă lemnul 
pentru armarea abatajului. In 
acest fel grupa tovarășului Mi- 
ron Teodor a putut să lucreze 
mai mult în cărbune și dela 27 

la sută sub normă sa 
până la 39 la sută peste

★
Nu însă toate grupele 

neri pot înlătura 
lichida cu rămânerea 
-Și acestea sunt grupele care nu 
lucrează pe fișe aparte. In felul 
acesta lucrul este lăsat dela un 
schimb la altul efectuându-se 
doar lucrările care nu reclama 
timp sau pricepere mai mare.

reduși. In timp

ridicat 
normă.

de mi- 
greutățile și 

în urmă.

Nelucrând 

meni

pe fișe aparte ni- 
nu știe cine lucrează prost, 

lucrează mult șischimbcare
care puțin. ‘Despre organizarea 

muncii in
poate fi vorba. Doar la sfârși
tul lunii se văd rezultatele: în-

aceste condiții nu

treaga grupă sub normă, risițpă 
de explosiv, câștig puțin.

Aceasta este 
lucrează și 
laszlo Ferencz
al minei Petrila. Grupa este a- 
cum condusă de minerul A aidc.n 
Ștefan, șeful grupei fiind ple
cat Î11 concediu de

De când lipsește 

buvile merg prost, 

cele trei schimburi
sorganizat, lasă totul la voia în

tâmplării. In niciuna din echipe

odihnă.
Laszlo, 

Minerii 

lucrează

tre-
din

de-

Șoferul Codreanu Gheorghe, dela 
garajul 
mașina

din Vulcan, a parcurs cu 
peste 100 mii km. fără nicio 

reparație
exemplul minerilor din Valea Jiului angrenați in bă- 
cărbune mai mult fi mai bun, pentru cât mai insem-

Urmând 
tăl'a pentru 
nate economii de material lemnos și exploziv, șoferii care apar
țin garajului din Vulcan și-au luai angajamentul sâ îngrijească 
bine camioanele cu care lucrează fi să realizeze economii 
benzină și uleiuri.

Astfel, șoferul Codreanu Gheorghe a reușit să parcurgă 
un camion „Zis", fără a avea neooe de reparație, distanța 
100.0’0 km.

de

cu 
de

★

Aici angajații garajului din Petroșeni nu se lasă mai pre
jos. Animați de succesele tovarășilor lor dela Vulcan, urmând e- 
xemplul minerilor fruntași cari luptă pentru sporirea produc
ției de cărbune, șoferii dela garajul Petroșeni, prin muncă vo
luntară fac însemnate reparațiu ni mașinilor și camioanelor ce 
le deservesc.

Astfel, au reparat mașina nr. 55 Do. care urma sâ fie scoasă 
din circulație și predata la A.C.P. pentru reparare.

Ilotărirea șoferilor dela cele uouă garaje de a întreține in 
comlițiuni cât mai bune mașinile și camioanele exploatărilor, 
constitue un însemnat aport in lupta pentru economii.

munca nu este repartizată p« 
fiecare miner, iar timpul de 1«- 
cru nu este folosit din plin. Ar
marea abatajului nu o fac mei 
la timp și nici în condiții lame. 
Nu odată la ei se întâmplă să 
se abată dela direcția inițială ■ 
abatajului, sau sa nu menție le
gătura normală a abatajului. 
Stâlpii la armare uneori îi pun 
prea subțiri pentru înălțimea a- 
batajului și a^-’a numai peatru- 
câ aceștia sunt mai ușor de 

transportat. Când transportă 
lemnul pentru armare distrug 
podurile suitorilor.

Cu toate acestea nu s’ar pu
tea spune cu minerii din grupa 
tovarășului Laszlo nu v rea să 
lucreze bine sau că intenționat 
cauzează unele stricăciuni. Nu. 
Ei ar vrea să lucreze bine, să 
producă mult pentru a-și mări 
în felul acesta câștigul lor lu
nar. Cauza tuturor neajunsuri
lor este lipsa de organizare a 
muncii.

Dacă fiecare om din echipa dț 
lucru ar avea sarcini concrete 
ce anume are de făcut și care 
este timpul în care trebue exe
cutate lucrările, atunci, fără în
doială. că grupa tovarășului 
Laszlo și-ar îndeplini zilnic nor
ma.

Pentru a curma mai curând 
cu rămânerea în urmă la fel oa 

și celelalte grupe în situații ase
mănătoare, minerii din grupa 
lui Laszlo trebue să lucreze și 
ci pe fișe aparte și să-și organi
zeze judicios munca în cadrul 
fiecărei echipe.
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S A GIN A OUL TUR AL A
AȘEZÂMINTELE NOASTRE CULTURALI:

Ca mintii cultural
Una dintru sarcinile cu ruvln Co
mitetelor Provizorii ustu desigur 
|l îndrumarea culturala a tnasse- 
lur do muncitori «I do tirani mun
citori.

Urmând această sarcini. Ime
diat după Instalare, Comitetul Pro
vizoriu u| comunei Berlu din plasa 
Orăștle u luat măsuri pentru uctl- 
vlzarea căminului cultural.

Primul pas Iii aceaslă direcție 
■ fost reorganizarea colectivului 
cu noul cadre do conducere, ac
tive $1 devotalo celor co muncesc.

Noul colectiv, format In matu
ritate do elemente tinere șl capa
bile a trecut imediat la muncă.

Pentru coordonarea niuiic I, co
lecții ui (Ine săptămânal, sâmbă
ta, ședințe de Instructal in care 
se analizează munca depusă șl 
se trasează sarcinile fiecărui mem
bru pentru activitatea săptămânii 
ce urmează.

Tot săptămânal, au loc șezători 
In cadrul căminului, ultima liiud in 
ziua de 24 iullo a. c. Programul, 
pregătit conform Instrucțiunilor din 
Îndrumătoarele culturale, a fost 
compus din coruri, recitări șl dan
suri executate do echipa căminu
lui, precum șl discuții asupra pro
blemelor la ordinea zilei — colec
tarea cerealelor. S'au organizat 
deaseinenca audiții colective la ra
dio.

TOTODATĂ, S’A ORGANIZAT 
UN COLECTIV DE CONFEREN
ȚIARI, CUPRINZÂND UN NUMĂR 
CAT MAI MARE DE ȚARANI 
MUNCITORI.

CLUBll ESTE ÎNZESTRAT 
Șl CU O BIBLIOTECA DIN 
CARE S’AU CITIT 32 VOLUME 
DE CĂTRE 28 CITITORI.

PENTRU BUNA FUNCȚIONA
RE A BIBLIOTECII. SI PENTRU 
ANTRENAREA IN NUMĂR CAT 
MAI MARE DE ȚARANI SĂRĂCI 
Șl MIJLOCAȘI LA LECTURA, 
BIBLIOTECA ARE UN COLEC
TIV SPECI\L A CĂRUI MEM
BRII, REPARTIZAȚI PE STRĂ
ZI, ÎMPART OAMENILOR CÂRTI.

In cecace privește chestiunile 
administrative ele sunt soluționate 
de un responsabil special din co
lectivul de conducere.

Curățirea sediului se face prin 
muncă voluntară.

O parte negativă în toată a-

UNIVERSITĂȚILE MARXIST-LENINISTE SERALE
de V. VINOGRADOV

In una din cuvântările sale, 
marele conducător al poporului 
sovietic, Iosif Visarionovici Stalin, 
a spus: ....Există o ramură de
știință, a cărei cunoa-jlerc tre
bue să f e obligatorie pentru 
toți oamenii de știință bolșevici. 
Aceasta este știința marxist-le- 
ninistă tlispre societate, despre 
legile dc desvoltare a societății, 
despre legile de desvoltare a re
voluției proletare, despre lcgde 
de desvoltare a construcției so
cialiste, despre victoria comunis
mului”.

Acest îndemn a fost înfăptuit. 
In Uniunea Sovietică, Universi
tățile inarxist-leniuiste serale se 
bucură de o popularitate deose
bită in sânul activului de partid 
și în pâ'urile largi ale intelec
tualității. Cursurile acestor Uni
versități, cari durează doi ani. nu 
împiedica studenții dela activi
tatea lor obișnuită. Aci se stu
diază Istoria Partidului Comu
nist (b) al U.RSS.. Istoria U- 
niunii Sovietice. materialismul 
dialectic și istoric, economia po
li ică. cli. s.iunile privitoare la 
politica externă a L'.R.S.S. și la 
relații'.- internaționale actuale 
ale Țârii ocialismnhii.

In l ii wrsități sun prim i 
oamc. c-.ii lucrează în activul

din Beriu a pășii pe calea
ceastă activitate n constituit fap
tul că, deși aceasta ii e o sarci
na țrlnclpafa, Învățătorul salului 
nu da nici un concurs In munca 
desfășurată, vădind o condamna
bilă indiferenta.

Este necesar ca aceasta atitu
dine specific burgheză în fata

Activitatea desfășurata la căminul cultural „Cloșca" 
din comuna Balșa, un exemplu ce trebue urmat

Sub îndrumarea organizației de 
Partid, cu ajutorul Conrtetulul 
Provizoriu, la căminul cultural 
„Cloșca" din comuna Balșa, pla
sa Orăștle, se duce o frumoasă și 
rodnică activitate.

Ținută iu întuneric de regimu
rile trecute, până în ultimii ani, 
populația comunei alcătuita din 
țărani muncitori și muncitori la 
minele de aur din Sacalântb nu 
avea posibilitatea de a se des- 
volta pe târâm cultural.

Acum, prin grija necontenită a 
Partidului, exista in comuna un 
cămin cultural.

Condusa cu pricepere de colec
tivul de conducere al căminului, 
activ lalea se desfășoară în cele 
mai bune coirdițiuni.

Cele 170 de căiți ce formează 
biblioteca, sunt citite cu drag. 
Tovarășa Doncea, bibliotecară, isi 
da toata sil nta pentru cât mai 
larga lor difuzare.

Zilnic. în ore dinainte stabilite, 
se tace lectură în comun c'tlndu- 
se cârti, broșuri și zare șj zil
nic numărul celor ce participă 
la aceste lecturi crește.

In fiecare duminecă, au loc 
conferințe educative insotite de 
festivale artistice prezentate de 
echipa căminului.

★
Un mare succes al căminului 

il constitue corul și echipa tea
trală recent înființate.

Extinzându-și munca de cultu
ralizare și prin comunele înve
cinate, echipa artistică se depla
sează lunar în satele din jur.

Astfel, în ziua de 17 iulie, a 
prezentat ■ un reușit program, 
compus din conferințe, declamări, 
coruri și piesa „In petit" în fata 

de partid, în administrația de 
Slat și in economia națională, 
cari posedă o pregătire genera
lă și politică suficientă: învăță
tori, ingineri, tehnicieni, medici 
și colaboratori ștințifici, profe
sori din lînvățăinântul superior 
și oameni de artă.

Admiterea în 
marxist-leniniste, 
către o Comisie,

l niversitățilc 
se face de 
alcătuită din 

secretarul Comitetului orășenesc 
dc par‘id și din doi profesori 
ai Universității. Lista eandidați- 
lor este confirmatu de Comite
tul orășenesc al Partidului.

Cursurile se compun din lec
ții și seminarii. Pentru fiecare 
temă, catedrele Universității e- 
laborcază planuri, indică litera
tura de bază care trebue studia
tă dc către studenți și organi
zează consultații. Studenții dau 
examene parțiale la obiectele 
principale, iar Ia sfârșitul anu
lui școlar, dau examen general.

Universitățile marxist-lcniniste 
'erale. ocupă un loc de seamă 
in sistemul învățământului poli
tic. înainte de Războiul pentru 
Apărarea d’atriei. funcționau în 
Uniunea Sovietică 40 dc Univer
sități de acest fel. Astăzi, numă
rul lor este aproxima'iv de 2 tt>. 
cuprinzând lO'.CCO studenți.

unei
muncii de culturalizate a țărăni
mii muncitoare, să dispară cât mai 
grabnic.

Participarea învățătorului la 
munca desfășurată In cadrul că
ii inului este o datorie dela care 
cu nici un preț nu trebue să se 
eschiveze.

locuitorilor dețp Băile (ieoagiu.
In ziua de 2-1 Iulie un program 

similar a fost prezentat In satul 
AlmaȘelul M'c de Munte, Iar In 
ziua de 31 Iulie, altul In comuna 
Balșa.

CoiHInuâiidu-șl cu succes mun
ca, colectivul do conducere al 
căminului, a chemat la întrecere

Că minul cultural „Nicolae Bălcescu" 
din comuna Vinerea Irebue cât mai 

grabnic activizat
Departe de a II la înălțimea 

sarcinilor ce trebuesc îndeplinite, 
la căminul cultural „N'colao Băl- 
cescit din comuna Vinerea, plasa 
Orăștle, nu se duce nici un lei 
de activitate din pricina Indolen
tei manifestate do colectivul de 
conducere al căminului.

Existența acestui colectiv se 
dovedește formală.

Să analizăm cauzele cc îndrep
tățesc această afirmat o :

înzestrat cu material necesar, 
totuși nici până acum căin'nul 
n are sediu, deși a lost Inlllnțat 
in luna iulie a anului trecut și deși 
in comună există destule clădiri 
corespunzătoare cari nu au nici 
o întrebuințare.

Din acest motiv, nu se poate 
face difuzarea cărților ce formea
ză biblioteca cămlnulu'; cârti ză
vorâte vraiște intr’un dulap.

Necontrolat in activitate, colec
tivul do conducere nu antrenează 
sătenii la munca do reorganizare 
a căminului, complăcându-se in 
inactivitate. S’a ajuns astfel ia des
considerarea muncii culturalo. Ță

Multe Universități marxist-le- 
niniste, ca, de pildă, cele din 
Moscova, Leningrad, Kiev, Riga, 
Gorki, etc., s'uu transformat in 
mari institute de învățământ, 
lecțiile și seminariile in aces c 
Universități. sunt predate de 
profesori și pedagogi cu expe
riență.

La Universitățile inarxist-lc- 
niniste serale din Moscova și 
din celelalte orașe, s’au prezen
tat la examene mii de studenți. 
La Universitatea organizată pe 
lângă Casu Centrală a oameni
lor de artă, studiază 750 de ar
tiști. muzicanți, pictori și sclup 
lori. S'udiul în această Univer
sitate se face după un program 
deosebit, iar conferințele teoretice 
se bucură dc o marc popularita
te. Uita din aceste conferințe a 
fost ilustrată cu episoade din 
piesele „Chcstiuiicu rusă”. Rădă
cini adânci” -> altele, curi înfă
țișează descompunerea societății 
ri culturii burgheze. Această te
mă a fost desbătută de oamenii 
de artă, S. Birman, S. Tiapchin, 
N. Ceapli ,dtin. La o altă con- 
f'-rință teoretică, care a provo 
c.:t intere il deosebit al studen
ților. au luat cuvântul actorii; 
K. Zubov, S. Ghiațintova, V. 
Dulova.

Nit dc mult, la aceiași Univer

rodnice activități
Dimpotrivă, colaborând cu co

lectivul de conducere, dând in- 
diimtârf când e cazul, el treime 
să devie unul dintre factorii im
portanți iu activizarea căminului

Numai astfel, se va ajunge la 
realizări mai mari șl mai frumoa
se decât cele până acum înre
gistrate.

toate căminele din comunele plușll 
Orăștle.

Prin muncă sârgitlnclomă. câ- 
m'nui cultural „Cloșca” din Bal
șa olera un exemplu viu, pe care 
Irebuc eă-l urmeze toate comu
nele, pentru a indepl ni sarcinile 
(rasate de Partidul nostru.

TOMESCU C„ coresp. voi.

ranii săraci șl ml|loca|l, dornici 
de-a se cultiva nu găsesc n'cl o 
posibilii ale in această direcție șl 
sunt mai departe lăsafl Iii ne
știința.

Această slluațlo Insă, nu mal 
poate dă nul. Ea se cero Imediat 
schimbată. In ccl mal scurt timp 
căminul cultura Nlcotao Bălcescu 
va trebui să funcționeze po baza 
sarcinilor ce-l revin.

Pentru aceasta, se vor lua mă
suri drastice atât do organ'zatla 
dc Partid a comunei, cât șl din 
partea Comitetului Provizoriu.

Vor trebui înlăturate clemen
tele dolăsătoaro din comitetul do 
conducere șl înlocuite cu cadre 
noul in măsură do a duce mun
ca la bun sfârșit. Trebue deaso- 
tncnca găsit un local corespun
zător.

Urmându-so aceste sarcini, că
minul cultural „Nicolae Bălcescu" 
din comuna Vinerea va deveni 
ceeace trebue să fie, factor im
portant de ridicare politică. Ideo
logică și culturală a țărănimii 
localnice.

sitate a avut loc o conferință 
cu Ierna .Pentru patriotismul 
sovietic in artă”, ai cărei rapor
tori au fost: regisorul I. Za- 
vadschi, 1. Petrov și K. Kru- 
vonnoko. Aceasta conferința a 
ujutat studenților să pătrundă 
moi adânc și mai complet. înțe
lesul istoricelor deriziuni ale C 
C. al P.C. (b) al U.R.S.S. despre 
artă și literatură.

Universitatea marxist-leninistă 
din Kuigîșcv își indice în mod 
strălucit anul școlar, Ea are Fa
cultăți de filosofic, economie și 
istorie, istoria artelor și (ine 
cursuri pe lângă direcțiunea 
căilor ferate, Comitetul de Par
tid al raionului Kirov, precum 
și la două mari întreprinderi.

Pesie 1.000 de studenți au ter
minat anul trecut Universitatea 
marxist-lcninislă din Irkuțk. A- 
nul acesta, studiază 1.501) învă
țători, medici, oameni de științe, 
oameni din conducerea organiza
țiilor de Partid și administrația 
sovietir? Studenții au învățat, 
individual, pese 5.) d? lucruri 
ale dușii lor mnrxi ni-leii:n s țiu
lui.

In Universitățile marxist-lem- 
niste serale, învață un mate nu-

(h'onlinuare In pag. 111/

<1 II € II II II M
PĂMÂNT DESȚELENIT

de M. $0101 IOV

„Pământ desțelenit", romanul 
lui Mihail Șolohov, a aparul In 
traducere româneasca in editura 
„Cartea Rusa". „Pământ desțe
lenit" este una dintre operele de 
capăten'e ale literaturii sovietice 
iuclilnate epocii de frământări șl 
transformări adânci in sânul ță
rănimii sovietice in epoca cre
ierii colhozurilor E. vorba de pro
cesul trecerii dda gospodăria In
dividuala, îngusta, neproductiva, 
la gospodăria colhoznica. E vor
ba de nașterea unei noul menta
lități in rândur le cazacilor dela 
l>on, de nașterea unei noul atitu
dini (ață de proprietate șt fața 
de munca.

Din paginile cărțij se desprln- 
ue v u, chipul bolșevicului Ua- 
>âdov imul din cel 25.1XXJ trimiși 
de Puterea Sovietica la «ate sa 
ducâ acțiunea dc lămurire și a- 
tragerea In colhoz a țărănimii 
arace Șl mijlocașe. Davâdov nu 

precupețește nicluti efort pentru 
a șt duce la bun sfârșit sarcina 
încredințată de Partid; el biruie 
greutăți, obiective șl infrunl.ă cu
rajos elementele criminale clda- 
burcștl, dușmănoase regimului so
vietic, uemascându-le.

Iu toate acțiunile sale, el are

Despre internaționalism naționalism
Edi'ura P.M.R.; 51 pag. 12 

I l’e baza Rezoluției Biroului In

format v al Partidelor Comuniste 
și muncitorești asupra situației din 
Partidul Comunist dm .Iugoslavia, 
lucrarea tovarășului Liu-Chao-Tsl, 
membru in Biroul Politic al Par
tidului Comunist Chinez. înfățișea
ză in lumina marxism-leninlsmulul 
o serie de chestiuni ca : problema 
națională in concepția naționalis
tă burgheză șt în concepția inter- 
naționalistâ proletară, caracterul 
de clasa al celor doua concepții 
opuse, raportul de forțe dintre 
lagărul democratic antiimperialist 
și lagărul antidemocratic impe
rialist, șl altele.

Pe baza unei cercetări antă- 
unțite, autorul descrie, împărți- 
ea lumii in doua lagăre opuse : 
e o parte, țările de democrație 

populară și toate popoarele asu
prite din lume, care luptă sub con
ducerea Uniunii Sovietice, împo
triva imperialismului, pentru des
ființarea exploatării omului de 
către om și in consecință pentru 
eliberarea națională a tuturor po
poarelor subjugate, pc de altă 
parte, imperialiștii anglo-america- 
ni care ațâță la noui războaie de 
agresiune sperând că în felul a- 
cesta vor ajunge să domine în
treaga lume. Lucrarea pune în 
evdență faptul că frontul inter
național al proletariatului se în

tărește mereu prin lupta de eli

berare a popoarelor din țările ca

pitaliste și din colonii și că ra- 

CITIȚI
FEMEIA Șl SĂTEANCA

in minte nu mărunte interese per
sonale, ci cauza scc al srnujul, 
cauza clarei muncitoare dela o- 
ra>e și sule. El are calitățile a- 
Jl nulului activ,st bolșevic: a- 
vânt iiiator, putere de muncă, 
dragoste de oameni, tact, voință 
dârză, neînduplecată pentru con
struirea unei v.eți noui pe „pă
mântul desțelenit" de revoluție.

bul» itidruirare.i Partidului și 
prin munca neinlrcrupt.i a bolșe
vicului Davâdov, Gremeacii — 
Log, satul acesta înapoiat, devi
ne colhozul „Stabil" ș o porneș
te pe un drum nou Lucrul aces
ta a fost posibil numai prin lupta 
consecventa, revoluționată pentru 
demascarea dușmanului dc clasă, 
pentru înlăturarea lui, pentru 
sidiiiidiarca xemlmeiiluiui proprie
tății private d ti sufletul țăranu
lui sarac, in dragoste pentru pro
prietatea obștească, In grlțe pen
tru bunul comun.

Opera dc larga respirație epi
ca, adevărata <p,pce a unei vre
mi de adânci schimbări, cartea lai 
Șolohov rămâne un roman do 
mare arta șl un pre los document, 
dar șl o armă de luptă in dru
mul tinerei noastre Republici spre 
socialism.

Lei de LIU CHEO-TSI 

portul de forte inel na axtizl pu
ternic in livoa rea lagărului păcii, 
den.ocraltcț șt socialismului, in 
favoarea frontului .mlimiperlalist. 

ti alta chestiune importantă 
analizata de tovarășul Liu-Cltao- 
Tsi este aceea a însemnătății pe 
care o are atitudinea fața da ma
rea țara a socialismului, Uuiunea 
Sovietica, Acela care nu iubește 
și nu lupta alaiuri de Uniunea 
Sovietica, acela pentru care exem
plul Uniunii Sovietice nu consti
tue cea mai mVeață pildă, a- 
cela pentru care experiența Uniu
nii Sovietice nu ccnstitue cel mal 
bun îndreptar în lupta pentru con
struirea socialismului, acela nu este 
un purtător al internaționalismului 
proletar, nu este in ultimă in
stanță un bun patriot, nu este «• 
aparator, ci un dușman al prole
tar atului Internațional.

In încheierea lucrării, tovară
șul Liu-Chao-Tsi arată că în a- 
nuniîte împrejurări istorice, națio
nalismul burghez poate avea un 
caracter progresist. Proletariatul 
spr țină acest aspect progresist 
al naționalismului, ptntruca aces
ta are un anumit rol antifeudal și 
antiimperialist.

Lucrarea tovarășului Liu-Csao- 
Tsi const tue o temeinică anali
ză marxist-leninista a internațio
naliști ului proletar și a naționalis

mului burghez, precum si un bun 

aiulor pentru orientarea in acea
stă importanta problemă.



DIN CA MPUL M UNCII
Răspunzând chemării muncitorilor dela schela .Muntenia", 
uzina .Vulcan" și fabrica .Partizanul Roșu"

Minerii din Munții Apuseni și-au luai angajamentul 
sa îndeplinească programul de producție pe luna August 

până la data de 23 August
Imrunlțl Iii cadrul unul încetini: 

(Inul la cșlrea din lucru in ziua 
do 29 Iulie, pentru n răspunde 
chemării adresată tuturor oauie- 
n'lor muncii din (uru noastră du 
câtrc muncitorii, tehnicienii >1 
funcționarii dela schela „Munte
nia”, Uzina „Vulcan” sl lahrlca 
„Partizanul Roșu”, minerii șl teh
nicienii minei Musarlu din Munții 
Apusen1 șl-au luat o serie de an- 
galamente concrete in vederea in- 
deplln'rll programului do producție

In cinstea zilei de 23 August

Muncitorii dela Atelierele Centrale Petro
șeni îșl iau noui angajamente în muncă

Pentru a îutâmpina ziua de 23 
August cu noui realizări in muu- 
că. muncitorii dela ACP șl-au 
li at angajamentul să-și întețeas
că eforturile in muncă pentru a 
termina diferite lucrări înainte de 
termen, să realizeze economii de 
materiale.

Asemenea angajamente au fost 
luate individual de numeroși 
muncitori, de echipe și chiar sec
ții întregi de lucru și-au luat an
gajamente concrete în vederea 
îndeplinirii înainte de termen a 
sarcinilor ce le revin în cadrul 
Planului de Stat.

Astfel, muncitorii dela secția 
sculărie și-au luat angajamentul 
să presteze câte 8 ore de muncă 
voluntară. La fel, muncitorii sec
ției mecanică și-au luat angajamen
tul să-»i îndeplinească programul 
de producție pe luna august până 
la data de 23 August și să redu
că rebuturile fată de luna iulie 
cu 50 la sută.

In cinstea zilei de 23 August 
o grupă sindicală din secția me
canică a chemat la întrecere o 
grupă sindicala dela secția turnă
torie, fixându-și drept obiectiv :

Din activitatea Comitetului Provizoriu 
al orașului Petroșeni

In cadrul Planului de lucru pe 
trimestrul III, Comitetul Provizo
riu al orașului Petroșeni, urmând 
linia sarcinilor trasate, a înfăp
tuit o serie de lucrări și îndato
riri spre folosul oamenilor muncii.

Astfel, pe tărâm sanitar, s’a 
pornit o campanie de prevenire 
a febrei tifoide, a difteriei și a 
scarlatinei prin vaccinări, injec
ții și măsuri de salubritate pu
blică. In general în această di
recție au fost duse 5.665 acțiuni.

Selecțiunea de Muncă șl Pre
vederi Sociale a întocmit 203 
dosare de recalcularea pensiilor.

Deasemeni, biroul pentru re
partizarea brațelor de muncă a 
plasat 1.122 muncitori în diferite 
întreprinderi și industrii.

Pentru înfăptuirea unei politi
ci financiare sănătoase, in baza 

I
 MINERI

MUNCITORI Șl TEHNICIENI 
ȚĂRANI MUNCITORI 
INTELECTUALI

DIN VALEA JIULUI

în curând va apare ziarul vostru:

STEAGUL ROȘU
ORGAN AL COMITETULUI JUDE
ȚEAN P. M R. VALEA JIULUI

pe luna august până la data do 
23 august.

Analizând nimica depusă in 
prlmelu două trimestru alo Pla
nului du Stat șl rezultate'u înre
gistrate iu această perioada toate 
echipele dela mina Musarlu și-au 
huit aiigalaineiitul să realizeze 
până la data do 23 August, pro
gramul de produellc prevăzut po 
luna august. Deasemeni. s’au an
gajat sa realizeze programul de 
piegâtlrc, sa îmbunătățească ca- 

indeplinlroa programului de pro
ducție până la 23 August.

Deasemeni. muncitorii dela 
ACP și-au mai luat o serie de 
angajamente in legătură cu exe
cutarea diferitelor lucrări urgen
te în afara orelor de lucru. Ast
fel, tovarășul Legrand Iosif, de
la secția mecanică, șl-a luat an
gajamentul să execute în mod vo- 
'unlar Irezarea unui ax de com
presor pentru exploatarea Lonea. 
1 urnătorii David Eugen, Pulverea 
Teodor și ucenicul Antal Ștefan 
ș -au luat angajamentul ca până 
la 23 August să execute prin mun
că voluntară un segment pentru 
iiia'a de carbonizare. Muncitorii 
turnători șl-au luat angalamentul 
ca în luna august să toarne can
titatea de 60.01)0 kg. fontă, oțel 
șl alte metale și să reducă rebu
turile cu 30 la sută, fală de luna 
iulie.

Nouile angajamente pe care si 
Ic-au luat muncitorii Atelierelor 
Centrale Petroșeni. oglindesc e- 
lanul cu care muncitorimea din 
Valea Jiului luptă pentru îndepli
nirea Planului de Stat înainte de 
termen.

directivelor date de către Minis
terul Finanțelor, Comitetul Pro
vizoriu prin organele sale a ope
rat scăderi în sumă de 1.489.000 
lei la beneficiarii decretului special.

O rodnică activitate se desfă
șoară pe plan cultural pentru ac
tivizarea Căminelor Culturale.

Tot în cursul primei luni a ce
lui de al treilea trimestru al Pla
nului, a fost terminată lucrarea 
pentru rectificarea cursului râului 
Jiu, pe o porțiune de 160 metri, 
înlăturându-se astfel pericolul de 
inundare a Coloniei.

Lucrarea în mare măsură a 
fost făcută prin munca voluntară 
depusă de muncitorii mineri.

Totodată la Dărănești a fost 
terminat grajdul pentru animalele 
de montă. 

lilnleu minereului, să reducă ab
sentele nemotlvato șl posturile ne
productive, să realizeze economii 
do exploslv șl energie electrică 
șl să ridice productivitatea muticii.

Asemenea uiigujamente au fost 
luate șl de numeroase echipe do 
mineri. Astfel, echipa Iul Bulogu 
Constantin șl-n luat angajamentul 
să îndeplinească programul pe luna 
august până la 15 august, Iar brl- 
gadu de tineret sâ-șl iiidepllneas- 
că progi aniul până la 20 august.

Echipele care lucrează la ori
zontul 150 iii șl-au luat angaja
mentul să termine programul până 
Iii zlun de 21 august. Iar colo din 
orizontul 120 iu.. până In ziua do 
22 august.

Iii inclieere, tovarășii I. Cris
tian. din purica Dlrec'lcl Regio
nale Auro-arglntiferA șl N. Resl- 
ga, responsabilul exploatării, șl-au 
luai angajamentul sa sprljlneascA 
lupta minerilor pentru îndeplinirea 
sarcinilor înainte de termen, pu
nând la dispoziția acestora utila
jul și materialele de care au no- 
voe.

Angajamentele luate de minerii 
din Munții Apuseni oglindesc ho- 
târirea lor dârzA de a lupta pen
tru îndeplinirea Planului do Stat 
pe altul 1949, înainte do termen. 

N. BĂRBII, coresp.

Universitățile 
Marxist- 

Leniniste serale 
(urmare din pag Il-a) 

mur de ofițeri diii Armata So
vietica.

Anul acesta, se Împlinesc trei 
ani dela inaugurarea Universi
tății marxist-leniniste serale de 
pe lângă Casa Centrală a Arma
tei Roșii „M. V. Frunză” dm 
Moscova. In cele patru Facultăți 
ale sale, — istorică, istorico-nii- 
litoră, filosofică, economică, — 
învață câteva sute de ofițeri și 
generali.

Cursurile au loc de două ort 
pe săptămână. Lecțiile sunt ți
nute de titularii catedrelor și de 
pedagogii-șefi din Academiile 
militare și din Institutele de în
vățământ suporior din Capitalii.

Actualmente, in această Uni
versitate se încheie anul școlar. 
Studenții Facultății de istorie, 
vor da examene lu următoarele 
materii: Istoria Partidului Co
munist (b) al U.R.S.S., Istoria 
Uniunii Sovietice și Materialis
mul dialectele și istoric. Lu cele
lalte Facultăți, în afară de ma 
teriilc arătate mai sus, studenții 
vor da examene și la: Istoria 
filosofici. Istoria războaielor și 
a tehnicii militare, Economia 
poltică și logică. La lucrările de 
seminar, cari au avut loc recent, 
studenții au dovedit că posedă 
cunoștințe temeinice asupra tu
turor materiilor predate.

Până și în orășeiui Tangarog, 
situat pe țărmul Mării de Azov. 
funcționează o Universitate mur- 
xist-leninisiă serală, cu 400 de 
studenți. In sălile de cursuri, 
pot fi văzuți nu numai studenții 
proveniți din uzine sau institu
ții, uneori cliiar și membrii fu- 
miliei lor. Acolo studiază Învă
țătorul Zolin dela școala de me
serii și șoția lui, pedagogă la 
Institutul tehnic metalurgic, ac
tivistul Zaițev și soțiu lui rare 
este medic, soții Kuzmin, Bon- 
darciuc, Podgur, Voinovsclu și

Activul sindicatelor din Valea Jiului 
saluta cu entuziasm hotărârile celui deal lî-lea Conyres 

al P S. M. dela Milano luându-și angajamentul 
de a lupta pentru traducerea

(Urmare din poK- l-n)

rr h burcinilor ce decurg din re 
zoi ii| iile adopiutc.

('■el de* ui (hulea loiigrvs ul 
l’cderu|ici Suidirulr Moîhliuk- 
conlrur vtiiup'i m i/iuni^lilor iru 
dulori, este un iluminat mkits 
ul chitici munriloure de pretu
tindeni.

l'cdrnițiji Sindicala \hmditdu 
prin furju și prestigiul ci uriu>, 
reprezentând piste 72 milioane 
de iu11nci 1 <jij urgani//i|i «lin Iu 
meu întK'ugil, e.sle giiran|i<* u u 
ui(ă|ii, lilji rlnții celor ce muri 
cesc, este garanția progresului 
social și u puc i mondiulr,

In timp ce in pirilc ciipi<u|i>lc, 
coloniale și senii coloniile cri ai 
economica n îih<|)uI sii-și arate 
colfii j>rin șomaj, jiii/crie, -că
derea eoni in uă u salariilor, legi 
unti iii ujh ilorcsti, represiuni 
împotriva organiza]iilor demo
cratice și u emul uraturilor niun- 
chorilor, arestări ctc. in uriașa 
|ura u soci ui dinului Uniunea 
Sovietica, buși ionul >păoii ți a 
democrației, oamenii muncii au 
pornit la construirea comunis
mului. In deinocra|iiL- populare,

COLȚUL MEDICAL

Ce este poliomielita și cum să ne ferim 
de această boală

Poliomielita sau paralizia in
fantilă este o boală molipsitoare, 
datorită unui virus fîltrabil (mi
crob extrem de mic). Ea lovește, 
in marea majoritate a cazurilor, 
copiiț t»'ci (,,,ai a’cs >1,lre 2 și 4 
ani), dar și adulți. Apare de obicei 
in sezonul cald (iulie—octombrie). 
Apariția ei, sub formă de cazuri 
izolate ori de epidemii, pare a fi 
favorizată de timpul ploios.

Această boală se transmite de
la om la om îndeosebi prin con
tactul direct. Virusul își are se
diul în nas și în gât si de aci, 
prin tuse, strănut, sau chiar prin 
vorbire, trece la omul sănătos o- 
dată cu picăturile de salivă, Ui- 
fectându-l.

Pregătirea bolii so mai poate 
face si prin contactul indirect prin 
intermediul obiectelor, al lapte
lui, sau a apei contaminate cu 
virusul poliomielitei. Muștele Par 
a juca un roi destul de însemnat 
in răspândirea bolii.

Contagiozitatea este ntai mare 
în primul rând în poliomelita ti
pică, dar ea nu este rară în for
mele atipice (fără paralizii), de
numite încă fruste sau abortive.

Căile de pătrundere ale virusu
lui in organism sunt : calea naso- 
faringiană și calea digestivă (mu
coasă intestinală). 1

Boala evoluează în mai multe 
perioade :

1. — Incubația (7—14 zile), în 
care virusul se cuibărește în or
ganism, pregătindu-se să-1 atace.

2. — Perioada de invazie (6—7 
zile), în care bolnavii prezintă : 
temperatură mare (39—40 grade): 
turburări respiratorii (bronșită, 
tuse); turburări gastro-intestinale 
(limbă încărcată, grețuri, vărsă
turi, diaree); turburări nervoase 
(somnolente, dureri de cap, du- 

chisti muncitmiie condirâ di 
partidele etinnuiish- șî miincilo- 
fp'Ai coiLstrije,?i ■ hociuli.sfiiiil, lup 
hi pentru ridicarea ronunua a 
iirirhiliii <lc îmi a celor lc uiiiii. 
CCW.

Ar tivul smd «i al din Valeu 
Jiului .saluta cu cnluziuMir pro 
Ij^ujiVRNi j tovarășului Ku/jnțox 
pentru fixarea unei Zi|<* Interriu 
|ionale u Purii, luându-și anga- 
jamentu] de a mobiliza îiHrragu 
muiirilurime minirru în luplu 
pentru apărnrcu purii și de u și 
inuJii.fcbtu sal.darilutea < u lupta 

< niiru u popoarelor din CJiiini, 
(it<*cia. Spania. Virt-Num ele.

Noi lini cA ceu mai imporlan- 
tfl rmitribn jir Iu punerea în a 
plică re a lioturlrilor Congresului 
r*tc munca și efortul depus de 
minerii -noștri în lupla pentru 
cunslruiiea socialismului în fura 
liousti fi.

Pentru susfiiierfXi odor de 
mar uus ne luam aJLgujumcnful 
• i mobilivJim Întreaga muncito
rime din Valeu Jiului în uri ața 
lupta de realizarea și depușireu 
Planulu de Stat și jx*ritru fatum- 
pinurea zilei de 23 August 1949, 
iu cure barbut uri m a.*a de a 

central (măduvă, creer). El atacă 
celulele nervoase, care comandă 
mișcările mușchilor, le distruge 
Si detenn'nă astfel paralizarea 
membrului respectiv, de pildă a 
membrelor inferioare. Uneori este 
atins și centrul respirației din 
bulb și bolnavii mor axfixfați, da
torita paralizării mușchilor res
piratori.

4. — Perioada de regresiune a 
paraliziilor. La copiii care au scă
pat de moarte, după un timp care 
poate dura luni sau chiar ani de 
zile, paraliziile pot să dea înapoi, 
în parte sau în totalitate si bol
navii îsi recapătă membrele ce-i 
fuseseră paralizate.

5. — Perioada atrofiilor și a 
deformațlunilor. Mușchii definitiv 
paralizați se subțiază considerabil 
după o vreme. In plus fiind mai 
ales vorba de copil, care sunt în 
continuă creștere, consecința va 
fi o scrie de formațiuni osteo- 
aiticulare. ce-i vor face pe a- 
cestia improprii po tot restul vie
ții pentru o muncă adevărată 
ceeace reprezintă o însemnată 
pierdere pentru societate.

Tratamentul bolii este din ne
fericire ineficace de cele mai mul
te ori, mai ales dacă au apărut 
paraliziile. Tratamentul simptoma
tic constă din regim, desinfecție 
naso-faringiană, purgative ușoare, 
antinevralgice, sulfamide. Exist( 
si mi tratament specific, care ne 
pune la îndemână; serul de conva
lescent (luat dela bolnavii ce au 
suferit recent de poliomielită); 
serul antipoliomielitic, serul Petit, 
ambele preparate în Institutele de 
seruri. Rezultatele nu sunt însă 
totdeauna satisfăcătoare, deoarece 
paraliziile nu sunt influențate de 
acest tratament.

De aceea mai ales acum tJnd 
viața omului este atât de prețuită, 

lor în via|â
< inor-u anixersure a eliberării 
nunMre de c-filre glorioasa Ar 
niuhi hovjrlicu de sub ju 
<■!*■( german, cu noi mi< 
noi reali/iSii, intensific 
Lmerilr, <art* Mi cuprindă 
minerii din Valeu Jiului 
și t<i|j miKMjtorjj d<
iutrrprihderi u-purjiiiând ( 
lui nostru.

Ne luam ungajamtiuluJ 
lucram cu G/fi membrii 
cafelor nauilrr bolfirîrib 
cinilc ir ne revin în Lr 
lu|iil<ir adoptate la <
doilcu ( ongirs al 1
Sirrduidc Khnidiale, 
zaur Iuti penlru j
lor, 'ti intcirificum lujit^ t 
i n lu i ii ca inUriiu | ujiiulisinu I ui
pKjktar, «a ducem o lupta și 
muru-Z Irutărită pentru upftrareu 
f'«i<ii și n progresului social

Truia.scă I rdrru|j:1 .Sindicala 
Mondială. Unita și puternica or
ganizai ie a oamenilor muncii din 
întreaga lume.

Tiuia seu IJni la tea și lupi* 
pentru puce, lilM-rtate și pnogret 
Rocial u minerilor de pretutindeni 
impedrh u u |ă lorilor de răz
boi.

ele stau la indcmlna tuțiror ••- 
menhor muncii.

a) Declararea obligatorie Ime
diata a oricărui caz suspect, pre
zentând simptomele pe care le-am 
amintit și izolarea bolnavilor în 
spital pentru 6 săptămâni.

b) Izxdarea și supravegherea 
timp rle 14 zile a cx'lur care au 
fost în contact cu bolnavii

c) Desinfuctarea obiectelor fi 
camerei unde a stat bolnavul; 
aceasta se faoc cu antisepticele 
obițuuite, de exemplu hiper- 
manganatul.

d) O cât mui desăvârșită hi- 
gamu n apei și a alimentelor: 
apa și laptele vor fi coasumaie 
numai fierte; ales jde copii, iar 
fructele numai sub formă de 
compot (aceste măsuri vor fi 
cu strictețe respectate în caz de 
epidemie).

e) Curățenie absolută și dis
trugerea muștelor, care am vă
zut că pot să joace rol de răs
pândire a bolii.

Dată fiiud gravitatea acestei 
boli tn general, precum și fap
tul că în (ara noastră au apă
rut un număr mic de cazuri izo
late, din fericire ușoare și con
tra cărora sau luat imediat mă
suri de către organele sanitare 
eu concursul organizațiilor de 
Partid si de masse d'n localită
țile respective, este de datoria 
tuturor să cunoască boala și 
măsurile de apărare contra ci. 
spre a putea să dea ajutor Ia 
nevoc pentru înlăturarea unor 
eventuale cazuri.

Printr'o largă și susținută ac
țiune de lămurire dusă de către 
muncitorii sanitari în sânul țn- 
tregii juipuLiții, având spriji
nul organelor de Stat și al orga.. 
nizaț iilor de massă, vom putea 
să luăm toate măsurile necesare 
împotriva poliomelitei. In acest 

noua 
□ piei 
nun-
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Industria socialistă produce zilnic 
noui locomotive, trenuri de mariă și de persoane, 
motoare Diesel, se construiesc noui linii de cale ferată iar 
alocările pentru construcțiile feroviare cresc în liecare an americane în țările

Guvernul britanic duce o activitate 
intensă în vederea stăvilirii expansiunii

MOdț'WVA, 2 (Agerpres),
Cu ocazia nhrbătoririi „Zilei 
■iu noi lorii or feroviari" l’UAVDA 
publici un urtioul al Ministrului 
Conioniqu|iiU)r din IJ.K.SA, 
Bei ce», care scrie printre altele

„Partidul șj guvernul în frun
te cu tovurușul Sliili.il se ocupă 
neîncetat de dosvoltnrea și pro 
ecoul toluiic al transporturilor 
feroviare. Industriu socialistă 
produce zilnic noui loconiotve, 
trenuri de marfă și de persoane, 
motoare Diesel, so oonstruesc 
■oui linii de cule ferată iar alo
cările pontru construcțiile fero
viare cresc în fiooaro an. In a 
oelaș timp in întreaga (ură con
tinuă lucrările pentru refacerea 
celor inui iuiporlamte noduri de 
cale ferată și pentru clectrifica 
rea lor. După cum se știe guver
nul a lioturît de curând electri
ficarea nodului de cule ferată 
Moacova.

In continuare Ikacev arată eă 
nivelul de trai al muncitorilor 
feroviari se iiubunătăfcște neîn
cetat; sumele alocate anul a 
ceata în vederea ridicării nive
lului lor cultura! intrccc de

KRASNI FLOT DESPRE;

„Lupta dintre englezi și americani 
pentru materii prime strategice"

MOSCOVA, 2 (Agerpres).
Ziarul KRASNI FLOT, publică un 
art'col intitulat „Lupta dintre en
glezi si americani pentru materii 
prime strategice" în care arată 
că monepoliștii americani nu pot 
admite ca imperialismul englez, 
foarte slăbit în urma războiului, 
să mai stăpânească încă regiuni 
importante din punct de vedere 
strategic. Monopolistă americani, 
profitând depe urma situației e- 
conomice din Anglia se înființează 
in zona lirei sterline.

Această ciocnire între Statele 
Unite si Anglia se manifestă în 
deosebi în ce privește materiile 
prime strategice. Zăcăminte im
portante de materii prime strate
gice se află în regiunile ce apar
țin Angliei.

Spre sfârșitul războiului, scrie 
ziarul, s'a putut constata că ra
portul de forte intre Statele U- 
nite $i Anglia în ce privește ma
teriile prime strategice era în fa-

Peste 100.000 oameni ai muncii au 
participat la meetingul dela Dortmund 

pentru unitatea și independenta 
Germaniei

BERLIN, 2 (Agerpres). — La 
21 iulie a avut loc la Dortmund 
un meoting pentru unitatea și 
indopendonța Germaniei la care 
au partiapat peste 100.000 de 
oameni ai muncii diu toate col
turile Rulir-ului.

La acest mecting a luat cu
vântul Max Rcimann, președin
tele Partidului Comunist din 
Germania Occidentală care s’a 

două ori și jiiuuitute cele din 
1940

In ceeacc privește planul de 
produc|ie al muncitorilor ferovi
ari uee-sta a fost depășit. In ca
drul piuitului de produc|ie au 
avut loc întreceri sociulistc In 
fruntea cărora se uflu muncite 
rii mecanici. Aceștia spărgând 
vechile norme, au ol>|inut vic
torii în muuca.

Există deascinenea nenumărate 
exemple <le metode stahanoviate. 
Astfel, în cursul anului trecut 
muncitorii feroviari au redus 
costul transporturilor cu 1,7 la 
sută, au economisit o cantitate 
însemnată de combustibil și au 
mărit productivitatea muncii, 
lichidând cu desăvârșire urmărite 
dezastruoase ale războiului.

Constructorii delu căile ferate 
au depășit in cursul primului 
semestru al acestui an cu 15,5 
la sută cifra din primul semes
tru ui anului trecut.

Gonstruc|iile cele mai impor
tante au fost efectuate în regiu
nea Donețului, Volgci precum 
și în rgiunea Ural dor și Siberiei.

voarea monopoliștilor americani.
Această, luptă s’a intensificat 

mult după război, inonopoluț'ile 
americane acaparând bogate ză
căminte de cositor și cupru și 1- 
n.ense plantații de cauciuc, pă
trunzând chiar în regiunile de sub 
influenta engleză, ca de exemplu 
în Malaya, Birmania. Siam, In
donezia și amenințând pozițiile 
Angliei din Africa. Nu este în
tâmplător faptul că trupele olan
deze au început războiul lor cri
minal în Indonezia debarcând în 
insulele Zanka și Biliton unde se 
află cele mai bogate zăcăminte 
de cositor. Monopoliștii americani 
acordă un deosebit interes cupru
lui din Rodezia de Nord.

Iminentă criză economică, scrie 
ziarul în încheere, ascute și mai 
mult contradicțiile dintre Anglia 
Si Statele Unite și intensfică lupta 
dintre monopoluri pentru piețe de 
desfacere și surse de materii 
prime.

ocupat de viitoarele alegeri. El 
|a. declarat că poporul german 
are de ales între calea Seim- 
macher și Ademauer. calea scin
dării Germaniei .și a transfor
mării Germaniei Occidentale în- 
tr'un stat colonial și calea ce 
duce spre unitatea și indepen
denta Germaniei spre un tratat 
de pace drept și spre retragerea 
tuturor trupelor de ocupație.

() activitate din ce In ce mal 
intensă n tehnicienilor și a oa- 
mejiilor de știință vu fnee posi
bilă o nouă dezvoltare a traficu
lui feroviar din Uniunea Sovie
tică.

Muncitorii feroviari sunt liotă. 
iî|i să-și inlen-.irice eforturile 
puntru u usiguru o nouă mărire 
a producției și o nouă depăși ni 
u planului lor du producție.

Politica scizioniștilor Berlinului și 
a patronilor lor a da( în (ofal faliment

BERLIN, 2 (Agerpres). In 
cadrul unei conferințe de presa 
limită duminica Iu Berlin, Ren 
tor. 'priinurul isactoarelor (loei- 
dentule este falimentur.

Reuler u declarat eă nicio in 
s'itnție din sectoarele Occiden
tale ale Berlinului nu este in mu 
surii și nu dorește să acopere di
ficilul ihvslor sectoare care se 
ridică Ju 252 milioane de mărci 
Occidentule. Consiliul Munici
pal uJ Berlinului Occulenlul are 
de suportul toate cheltuielile in
directe a podului aerian delu in- 
liiiițurea sa. Pentru ucoperireu 
acestei sume vor trebui să trea 
cu nu mai puțin de Irej patru 
uni, a adăugat Reuler.

In continuare lleuter a decla
rat că șomujul este în creștere și 
a arătat că la 15 iunie numărul 
șomerilor se ridica la 200.000 în 
ale Berlinului, iar ca urmare o

Federația Muncii din Vietman a 
sărbătorit cea de a treia aniversare 

dela constituirea sa
ZANGKOK, 2 (Agerpres). — 

Federația Muncii din Vietnam a 
sărbătorit cea de a treia aniver
sare dela constituirea sa.

Cu acest prilej Federația a a- 
dresat un mesagiu oamenilor 
muncii din Republica Vietna
meză cliemându-i să lupte mai 
departe împotriva agresorilor 
francezi. In afară de aceasta in 
mesagiu se subliniază realizările 
(importante ale muncitorilor Or
ganizați în lupta împotriva eo
1 ou ial iști lor francezi.

Massele largi populare din Anglia conti
nuă să protesteze energic, împotriva atro
cităților comise de monarho-îasciștii greci

LONDRA, 2 (Agerpres). — Co
mentând condamnarea la moarte 
a 36 democrati greci, printre care 
Si 13 femei, de către tribunalul 
militar monarho-fascist Voios, 
DAjLY W0RKER scrie că guver
nul dela Atena este încurajat de 
ospitalitatea acordată asa numitei 
delegații „parlamentare" grecești 
de către guvernul laburist englez.

Această delegație a vizitat An
glia săptămâna trecută.

In timp ce fruntașii laburiști a- 
cordă un sprijin oficial călăilor 
poporului grec, massele largi po
pulare din Anglia continuă să pro
testeze cu energie împotriva atro
cităților comise de monarho-fas- 
cișl!i greci.

Orgnaizația din Hapeb a Sindi
catului Muncitorilor din industria 
electrică a adoptat o rezoluție în 
care sprijină eforturile guvernului

CAIRO, 2 (Agerpres). — Per
soane bine informate asupra si
tuației din țările arabe subliniază 
că guvernul britanic duce o acti
vitate intensa in vederea stăvi
lirii expansiunii americane atât 
din punct de vedere politic cât 
și economic in aceste țari.

Informații primite din Aden a- 
rată că Imperialiștii englezi lac 

actualei politici financiare a 
oeustă cifru crește necontenit, 
cele trei seetoure Occiden'ale

In cadrul conferinței de presă 
sa <x-tit „memorandumul" udac- 
sut comandanților celor trei sec
toare Oecidenetale ale Berlinului 
prin care se atrage atenția asu
pra situației economice și finan 
ciure a sectoarelor Occidentale 
ale Berlinului Occidentul in ca
drul planului Marsball precum 
și adoptareu „unei botflriri fina 
le cu (privire la aoordurva de 
credite suficiente economiei Ber
linului".

Declarajile lui Reuler în ca
drul conferinței de presa pre
cum și „memorandumul” publi
cate sunt dovezi ale n’cunouțte- 
rii falimentului totul al politicii 
sciziou iști lor Berlinului și al pa
tronilor lor.

S’au constituit noui uzine, al
tele au fost transferate în re
giuni mai sigure și datorită mi
lioanelor de ore do muncă vo
luntară, producția nu a avut 
nimic de suferit. In ncelaș timp, 
condițiile de viață ale oameni
lor muncii s'uu îmbunătățit.

In încheerea incsagiului. Fede
rația își ia angajamentul să 
strângă și mai mult rândurile 
în vederea înfrângerii totale a 
dușmanului și a construirii u- 
nui stat nou și democrat.

democrat provizoriu grec în vede
rea încetării războiului civil din 
Grecia.

In această rezoluție care a fost 
trimisă și lui Bevin se cere re
tragerea trupelor britanice din 
Grecia Și se subliniază că poporul 
grec arc dreptul să-și aleagă gu
vernul fără amestecul unor puteri 
străine.

Comitetul pentru apărarea păcii 
din Tyneside a trimis o telegramă 
lui Trigve Lie, secretarul general 
al ONU, cerându-i să salveze pe 
sindicaliștii greci condamnați la 
moarte Pe baza unor acuzații ne
întemeiate.

Proteste similare au fost tri
mise lui Bevin și ambasadei din 
Londra a guvernului dela Atena 
de către organizațiile din Hanss- 
hire.

eforturi disperate pentru a-și în
tării pozițiile lor in Yemen șl 
pentru a Izola Yemenul de in
fluența imperialiștilor americani.

Discuțiile neoficiale care au 
avut loc intre guvernatorul en
glez al Aderulul, Rcginald Cliam- 
plon șl Imamul Yemenului, sunt 
puse in legătură cu această ac
țiune Guvernatorul englez a ara
tul că guvernul sau oprește să 
aducă unele schimbări tratatu
lui încheiat intre Marea Brita
nic șl Yemen in 1934. El a sub
liniat că guvernul britanic „do
rește să trimită experțl" care să 
studieze situația economică d n 
această țară, in vederea elabo
rării unor proecte financiare șl 
tehnice.

Marea Brltanie cere Yemenu
lui să permită întărirea forțelor 

40 fărani muncitori au cosit 
în numai 3 ore 9 ha fânaf 

al Gospodăriei Agricole de Stat 
din Râubărbat

(Urmare din pag l-a)

tru nici acuma. I.a propunerea 
președintelui Comitetplui Prooi- 
zoriu fii a șefului de cultura 
dela gospodina din Raubirbat, 
Duncea Petru a pronocui la în
trecere pe ceilalți șefi de grupă.

— Acela Da ieși întâiul — le a 
spus președintele Comitetului 
Pronizoriu — care Da coti fi 
când mai bine, mai la suprafafă 
și care nu duce brazda mai lată.

— Așa o si facem, să iasă lu
crul cu folos, a răspuns Duncea 
Petru. Lângă el era I^zăr Panel 
fi el priceput tn a purta coasa 
l.-a privii pe Duncea cum era 
de bucuros, apoi l a prins de 
mână-

— Hai Tufule — așa-i ziceau 
lui Duncea — și-om începe!

S'uu așezat toii in linie și-au 
Început să cosească. Era cam 
lunga brazda, de 200 m. Pesle 
'âtena minute nu se mai auzea 
decât șuerutul repezii al coate 
lor.

Duncea era întâiul. S’a oprit o 
clipă și s'a uitat tnapoi. I.azăr 
Paocl era numai la un pas de el. 
A căutat Duncea să grăbească 
și mai tare. 4 mers cât a mers 
înaintea celorlalți, dar după 50 
rn. ji Duncea a fost întrecut. S’a 
muncit Duncea să-l întreacă din 
nou pe Lazăr Pavel dar nu mai 
era chip, brazda era pe termi
nate. întâiul a fost I^azăr Paoel 
în urma lui cu trei metrj Dun
cea. Ceilalfi doi șefi de echipă 
O'iril Aurel din satul Fizeștt și 
Prislopeanu Troian din Gola/i 
au terminat brazdele abia mat 
pe urma

★
Barb Petru f olcu este in Dârs- 

tă de 51 de ani. A tras cu ochiul 
de vreo câteva ori la cei patru 
care porniseră la întrecere și nu 
s'a putut răbda.

— Hai Tufule, zi-i și cu mine 
odaia.

— Pine tovarășe Voicu, cum 
de nu!

S'i-au ales o brazdă de t~0 m.

arabe
militare britanice staționate ia r«- 
gluneufctrăuitorn Bob ol Manzitd» 
și sa acorde concesiuni societăți
lor petrolifere britanice. Pe baza 
acestor condiții Marea Britanic 
este gata sa inchee un tratat co
mercial pc termen lung cu Ye
menul.

Chanipion a declarat că Anglia 
va livra echipament militar Ye
menului cu condiția ca armata 
yemenită sa fie instruită de „ex
pert! militari britanici".

Ziarul AL ABAB anunță ci ia 
urma presiunilor britanice, gu
vernul yemenlt a începui nego
cieri în vederea unul acord finan
ciar cu Egiptul Yemenul ș-a ex
primat dorința de a trimit» re
zervele de aur Iu Egipt ca fond 
dc garanție și fn modul acesta 

să-șl lege noua monetă de Ura e- 
gipteana.

Duncea credea cl t I ț 
treacă pe Parbu.

S'a întâmplat tocmai invers 
Parbu u terminat brazda eu un 
metru t>‘ainlea lui Duncea.

★
Pentru asta tot nu t'a dat bă 

tuf Duncea. S'a du» fa Ștefan 
Hie din Fizețtf.

— Hai tovarășe Ibe, oreau 
mă pri^d cu fine pe un a de 300

Ștefan llie a primit. De data 
aceasta n'a mai pierdut Dunceia 
Petru infrecerea.

Ștefan lli* mai nnea doi metri 
din brazdă când Duncea a trai 
pentru ultima dată cu coa»a.

ir
Așa au reușit cei ȘO de cosași 

să oină în ajutorul Gospxidăriei 
Agricole dc Stat din Ruubărbal 
cosind pc'ntrecutclea la fânaf în 
numai 3 ceasuri fi jumătate. Mu 
mai prin întrecere au reușit sa 
săvârșească un lucru care altă 
dată li sar fi parul minune.

întrecerea asta are însă înnă- 
fământul e* 1. Ea s'a doocdit a fi 
cea mai bună metodă de a mun
ci cu spor și mai organizat.
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De acum — mai ales acum 
când In întâmpinarea mărefei 
zile de 23 August toate Gospo 
dariile Agricole dc Slut au fost 
chemate la luptă pentru noui 
realizări — metoda întrecerii Ir, 
muncile agricole frebue desool- 
tată

E o sarcină importantă a fie 
cărei Organizații de Partid, a 
fiecărei grupe sindicale dc -ala 
riali agricoli și a administrații
lor Gospodăriilor , Agricole de 
Stat să antreneze fn întreceri fu 
tofi muncitorii. întrecerea — așa 
ca in mine fi fabrici — ,<â dc& 
nă o metodă permanentă și ge
nerală dc muncă. /

/nffia/ma dela Gospodăria din 
Râubărbat trebue să fie o pildă. 
Ea trebue urmată și dcsnoltată 
de fiecare Gospodărie pentrucă 
numai fn acest fel importantele 
sarcini ce le reoin pot fi duse 
cu succes la bun sfârșii.

D. FEL A A', coresp. noi.
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