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Să îacem din cluburile muncitorești 
adevărate îocare de cultură 
în mijlocul masselor muncitoare

Pu atelaj lâgaș de dezvoltare ca 
ți cuceririle de ordin politic *1 eco
nomic pe care clasa muiicltoure le-a 
obținut sub conducerea Partidului 
el de avangardA si cn o reflec
tare a existentei șl dezvoltării lor
— merite >| viata culturala. Acea
stă dezvoltare șl înflorire a vierii 
noastre culturale la diferite forme, 
apare sub felurite aspecte, iar una 
dlutre inlătIșărlle el cele mal coli
erele suni cluburile muncitorești

lntr'un scurt timp dela înllinfore 
ele au reușit să concentreze in ca
drul lor mireasa activitate cultu
rală a celor ce muncesc, a celor ca
re până mal erl erau țiuuli departe 
de toate manifestările superioare 
ale artei șl silinței.

Asemenea cluburi există acum 
intr'un număr mare pe întreg cu
prinsul )ude|ulul și anume in cen
trele industriale - unde dela au 
luat o mare desvoltaro — șl In cen
trele minere, unde ele se află de 
abia la inceputul activității lor. Acolo 
unde ele au intr'adevăr activitate
— ca la Călan șl Hunedoara de pil
dă — duc o bătăile destul de intensă 
și pe un front larg pentru culturali
zarea celor ce muncesc.

Prin bibliotecile care pe zl ce 
trece devin tot mai căutate șl prin 
care se difuzează pe o scară intlnsj 
spere literare și literatură de par
tid. cluburile muncitorești contribue 
activ la ridicarea nivelului cultural 
și lărgirea cunoștințelor politice a 
masselor muncitoare. Pe de altă 
parte, prin școlile de alfabetizare și 
serale sindicale care-șl găsesc adă
post tot in cadrul clubului, adică u- 
tillzând alte mijloace, se ating ace
leași obiective.

Activitatea cluburilor — a acelora 
care au deja activitate, iar din punct 
de vedere organizatoric sunt mai 

Mari succese obținute de tinerii sovietici 
tn întâmpinarea celui de ai Xl-lea Congres al Comsumulului 
Importante modificări obținute în industrie și agricultură

avansate se deslașoura și in di
recția ridicării nivelului proleslonul 
ul muncitorilor prin școli de califi
care șl specializare iullln|ate pe ba
za Instrucțiunilor C.U.M

Din aii punct de vedere cluburile 
uiuuciloreștl au reușit prin munca 
de aglta(le șl artistică pe care o 
desfășoară, să devină pană uium, 
inlr'o măsura nu destul de satis
făcătoare un laclor de molrfll- 
zure al muncitorimii in lupta pentru 
îndeplinirea șl depășirea Planului de 
Stat.

t.le Joacă deci un rol Important 
atât pe plan cultural șl politic cât 
șl pe plan economic. $1 tocmai a- 
ceastă înaltă misiune pe care o au, 
le așează șl (rebue să le așeze prin
tre preocupările principale ale orga
nizațiilor do Partid șl sindicatelor. 
De aceea, unilateralitatea unor or
ganizații de Partid care n'au înțeles 
că activitatea cluburilor muncito
rești e strâns legată de principalele 
lor sarcini, ca ridicarea nivelului 
polltic-cultural al masselor șl inde- 
plinlrea Planului de Stat, șl minima- 
llzându-le importanta Ic-a neglijat, 
trebue înlăturată ca fiind greșită.

Organizațiile de Partid trebue să 
fie preocupate de problemele clubu
rilor muncitorești iu sensul de a le 
îndruma activitatea și de a le im
prima o asemenea linie in muncă 
încât activitatea să le fie strâns îm
pletită cu eforturile depuse de cel 
ce muncesc pentru indepliuirea Pla
nului. Șl aceasta se cere cu atât mai 
mult in Valea Jiului cu cât clubu
rile de aici se află doar ia inccpu- 
tul existentei lor, n’au incă o prac
tică Îndelungată.

Pe de altă parte, va trebui ca de 
acum inalnte cluburile să nu mal 
muncească Izolat. Intre ele trebue 

(continuare in pag. IlI-a)
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SOCIALISMULUI
Scrilndu ne despic scccul oscilant blindat 
inavat de tehnicianul miner Z'ppenlemg Samoilă.

MINERUL IRIMIE GHEORGHE 
recomandă înzestrarea abatajelor 

cameră cu scocuri oscilante blindate
Minerul Jrimjnlș'1 orghe, e 

șeful unei echipe ilin grupa 
tovarășului Văidescu Ion dela 
Petrila în al cărei abataj a fost 
experimentat scocul oscilant 
blindat, conceput de tovarășul 
Zippenfenig Samoilă, șeful sec
torului 11 al minei.

Din activitatea comis ilor de întreceri 

Comisia de întreceri dela mina Aninoasa 
trebue să devină în scurt timp un factor 

activ de mobilizare a minerilor din 
Aninoasa în întrecerile socialiste

Gimisiile de întreceri dej*- 
lângă ■linele, fabricile și uzi 
ncle județului nostru au un ri> 
de mare însemnătate. Ele au 
menirea — îndrumate și spri- 
nite de organizația de Partid 
și de sindicate, să lămurească ți 
să antrenez" oamenii iiiuncii in 
întreceri socialiste, să le inen-

IaXfi ne scrie tov. Inmie 
Gheorghe. despre noul scz>c as
ii lanț, precum ți (L-spre felul 
cum se muncește in abatajele ca
meră înzestrate cu scocuri osci
lante blindate:

. De o păHhmână, in abatajul 
nostru a fost adus un scoc osci 
Lanț blindat. In abatajul ilustru, 
care este exploatat după siste
mul ,,<a»erft" extragem cărbu
nele pe două fronturi. Scocul os
cilant blindat l-am pus in func
țiune pe frontul din stânga al 
abatajului, în partea dreapta

(continuare în pag. IH-a) 

tină in jxrmancnța viu spiritul 
de intrec-rc și să fata LUnoecut 
succesele in nuui. ă obținute iu 
cadrul acestor întreceri. Ei" 
trebue â combată inerția și de
lăsarea ți -ă dea auitor practic 
și efectiv grujielor codașe jicn
im a le putea antrena *10 rându
rile mijlocașelor și ajior fn 1 in 
dul grupclur fruntașe fn jiru 
ducțu-.

Comisiile de intrecere au ro
lul de a face ca grupele «odașe 
să folosească exjieriența si ine 
todele de muncă ale grupelor 
fruntașe, de a organiza consfă
tuiri intre muncitori și tehnici
eni in care să se anal reze greu
tățile in muncă și posibilitățile 
de învingea a xrc-tnH’- greutăți, 
pentruca astfel, fiecare unitate 
de muncă să jioată realiza o 
productivitate ridicată

Considerând marele rol pe 
care-1 au comisiile ne intrecen 
in îndeplinirea primului jikui de 
Stat, ziarul nostru și-a propus 
să analizeze activitatea unor 
comisii de întrecere depe lângn 
Întreprinderile județului nostru. 

( jicntru a face cunoscut succesele 
1 ți lipsurile lcr.

(continuare fn pag. ÎÎI-u)

In ziua de 24 Februarie a în
ceput la Moscova cel de al 
Xl-lea Congres al Comsomolu- 
lui.

Tinerii și tinerele sovietice 
intâmpină Congresul cu noui 
vetorii în muncă. Actualmente 
in întreaga Uniune Sovietică 
se desfășoară întreceri sociaiis- 
te în cinstea Congresului. Pe
ste un milion și jumătate de ti
neri muncitori au terminat 
înainte de termen prevederile 
planului pe anul 19491 aproape 
900.000 de tineri și tinere lu
crează in contul anului 195°- 
Peste o sută de mii de tineri au 
îndeplinit norma a cinci și mai 
mulți ani.

Tineretul sovietic nu se mul
țumește însă cu succesele ob
ținute, ci tinde la desvoltarea 
continuă a posibilităților sale de 
muncă.

Tinerii metalurgiști dela u- 
zina „Secera și Ciocanul” au 
hotărât să topească in cinstea 
Congresului cel puțin 2600 tone 
de oțel peste prevederile planu
lui. să producă 270 tone oțel la- 
n inat și iogo tone de tablă de 
oțel. Ei au și dat țării o mare 
producție peste plan în valoare 
de sute de mii de ruble.

Nu există nicio ramură a 

construcțiilor postbelice în care 
etortul constructiv al comso- 
moliștilor să nu se fi resimțit 
în mod masiv.

La poalele muntelui Boz- 
Dag se construește cel mai tâ
năr oraș al L niunii Sovictice- 
ălingheceaur. Orașul acesta 
este construit de tineretul com- 
somolist. Mii de tineri și tinere 
au venit aci din diferite colțuri 
ale Azerbaidjanului și din toate 
regiunile 1 Uniunii Sovietice, 
mânați de dorința de a aduce 
un ajjort la marea operă de ri
dicare a economiei socialiste. 
Colhoznicii de eri—cultivatorii 
de cereale, de bumbac, crescă
tori de vite, grădinari, au ur
mat acolo o adevărată școală de 
meșteri, au învățat diferite pro
fesiuni industriale și au deprins 
,-,ă conducă mașinile cele mai 
moderne.

In vederea Congresului, la 
Mingheceaur se desfășoară cu 
o amploare grandioasă mari în
treceri socialiste. Succese im
portante in muncă au obținut 
excavatorii comsomoliști Ial- 
manov. 1-Talilov și Ixlocko. Ei 
depășesc cu mult normele lor 
de lucru.

Când se vor urca la tribuna 
Congresului, delegații comso» 

moliștilor din uzina de con
strucții de mașini din Urali. ei 
vor avea ce povesti. Anul trecut, 
mii de tineri și tinere munci
toare care lucrează in această 
uzină și-au depășit normele de 
muncă. Un număr de 310 sta- 
lianoviști au realizat planul cin
cinal. Aproape fiecare tânăr 
muncitor este un raționalizați ir 
și inovator în producție. Ti
nerii muncitori au economisit 
uzinei peste 500.000 de ruble 
în cursul anului trecut. Acești 
tineri muncitori învață fără a 
intrerujte producția. Un număr 
de 1500 de tineri muncitori în
vață in școlile tineretului mun
citoresc, 390 își fac instrucția 
în școlile serale tehnice de cons 
trucții de mașini, 210 frecven
tează cursurile Institutului po
litehnic din Urali.

Dar și tineretul sătesc întâm
pină Congresul Comsomolului 
cu mari succese m producție.

In regiunile secetoase ale L. - 
niunii Sovietice, comsomoliștn 
iau parte activă la plantarea 
jierdelelor forestiere de produc
ție, cari vor contribui la obține
rea unor recolte superioare Și 
stabile. Mii de tineri colhoznici

(continuare î» pag. 111-a)

„Cum am reușit să lichidez 
rămânerea în urmă a grupei mele“ 
Ne scrie tov. VASIU IOSIF, șeful unei grupe fostă 

codașă din mina Petrila, care dr pășește 
acum norma cu 20 la sută

La mina Petrila — expioatare carboniferă situată în 
fruntea celorlalte dm Valea Jiului — numărul grupelor 
codașe scade pe zi ce trece. Una din grupele codașe, care 
în luna Ianuarie a rămas sub normă cu 15 ba sută, era și 
aceea a tov. Vasiu Iosif In luna Tebruarie această grupă 
s’a rupt din rândul celor codașe, trecând în rândul celor 
mijlocașe, cu o depășire medie de 2o fa sută.

In scrisoarea de mai jos trimisă ziarului nostru, tova
rășul Vasiu Iosif arată cum a reușit grupa fui să lichideze 
cu rămânerea in urmă:

Până la inceputul acestei lu
ni, minerii din grupa mea nu 
munceau așa cum ar trebui. Nu 
eram in intrecere cu altă grupă, 
iar cele trei schimburi ale gru
pei, lăsau lucrul unul pe seama 
celuilalt.
Aveam Și greutăți, intercalări 

dese de [>iatră pe care trebue 
s’o alegi din cărbune, dar noi 
nu căutam să ivingem greutâ- 

i țile. In luna Ianuarie am ră- 
I mas sub normă cu 15%.
1 Intr una din primele zile ale 
j lunei Februarie, în abatajul no

stru a venit tovarășul Kuder- 
na Emil, șeful unei grupe care 
lucrează in alt abataj. Nu ști
am pentru ce vine.

— Tovarăși, am să vă spun 
o noutate.

Ne-am strâns cu toții care lu
cram in acel schimb, j»e lângă 
Kuderna.

— Eu și minerii din grupa 
mea am hotărât să vă chemăm 
la întrecere. Condițiile de mun
că sunt asemănătoare, la fel și

(continuare î»i pag. Il-al
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Activul de bazâ al plasei Baia de Criș 
și-a fixat sarcinile ce-i revin In preajma 

campanie' de InsâmânUri
Se apropie bătălia insămânțărilor de primăvară

Să grăbim terminarea la timp a lucrărilor 
pregătitoare ale acestei campanii

Ne mai despart puține zile 
până la deschiderea campaniei 
insămânțărilor de primăvară. 
Zilele călduroase și pline de 
soare vestesc venirea primăve
rii. când plugul va brăzda pă
mântul negru și mustos, iar 
tractoarele vor inceix; să dudu-‘ 
pe întinsul câmpiilor.

In fața oamenilor muncii de- 
la sate stau acum sarcini mari: 
campania insămânțărilor de pri
măvară. De felul cum această 
bătălie va fi dusă, va depinde 
în bună măsură realizarea Pla
nului de Stat, va depinde dacă 
in viitorul apropiat țărănimea 
muncitoare va avea s'au nu <> 
viață mai ușoară.

Pregătirile în această di rec 
ție. au fost începute încă din 
cursul lunei Ianuarie. Spre deo
sebire de anii trecuți, când ma
joritatea țăranilor foloseau zi
lele de iarnă in alte scopuri, 
anul acesta — îndrumați de 
Partid —- țăranii s’au pregătit 
intens pentru insămânțările de 
primăvară.

In județul nostru aceste 
munci se desfășoară în bune 
condițiuni. Având experiența 
din campaniile precedente. 
ganele telinice și comisiile de 
insamanțări și-au organizat 
munca in mod planificat. Pla
nurile de cultură pe gospodării 
au fost distribuite. Fiecare pro
prietar trebue să-și însămânțeze 
suprafața de pământ așa după 
cum i s’a statornicit. Pentru a- 
ceasta, șefii de tarlale, țăranii 
muncitori, au ca sarcină să ve
gheze ca nimeni să nu se sus
tragă dela această îndatorire.

Urmând sfaturile organelor 
tehnice și îndrumată de orga
nizațiile Se bază P. M. R. dela 
sate, țărănimea din județul nos
tru a transportat în această iar
nă o măre cantitate de gunoi pe 
ogoare. Până în prezent, s’a că
rat 450<fod tone gunoi. Aceste 
acțiuni continuă și decurg în 
mod organizat.

Pregătirea mașinilor și unel
telor agricole, a fost Ș* este °“ 
biectphmet susținute munci a 
comisiilor de insămânțări, a or 
ganizațiilor de Partid și a ță
rănimii muncitoare. In județ 
funcționează un număr de «8 
centre de repararea uneltelor a 
gricole. S'au reparat 8013 plu
guri și s’au ascuțit 11602 tiare 
de plug. Dasemenea. au mai 
fost reparate 30 de tractoare. 
160 grape și 18 pluguri pentru 
tractoare. Reparând uneltele la 
centre, țăranii săraci nu vor 
mai cădea pradă chiaburilor

care |x*ntru un plug dat ca îm
prumut au știut șă-și răsplă
tească „bunăvoința”.

S’a înființat deaseinenea un 
mare număr de centre |x :tru 
tratarea semințelor.

Dar ajutorul pe care țărăni
mea muncitoare îl primește in 
această campanie nu se mărgi
nește numai la atât. Prin Sta
țiunea de Mașini și Tractoare 
(Jrăștie, țăranii vor primi un 
și mai mare ajutor. Asociați in 
cete, țăranii săraci și mijlocași 
iși vor putea ara pământurile 
cu tractoarele la un preț conve
nabil. Afară de aceasta țăram 
mea săracă și mijlocașă, prii: 
Magazinul de Stat, primește 
unelte agricole spre închiriere. 
Trei caravane dela Magazinul 
de Stat — sucursala Deva — 
încărcate cu unelte agricole vi

zitează satele județului nostiu
Organizațiilor de Partid din 

m.itățile agricole de Stat și din 
sate le revine sarcinii de a duce 
in rândurile țărănimii munci
toare o intensă muncă de îndru
mare și organizare a cetelor 
prin care se vor putea obține 
la un preț redus — tractoarele 
Statului —

Nu trebue precupețit nimic 
|>ent.u înfrângerea dușmanului 
de clasă și îndeosebi jx-ntru a 
smulge naturii o recoltă sjx> 
ri.„ față de anul trecut

Să nu uităm nici un moment 
ca de felul in care va fi pregă
tită și dusă la bun sfârșit cam
pania insămânțărilor de primă
vară, dejiinde grăbirea îmbună
tățiri traiului țărănimii munci
toare și întregului popor mun
citor

In \edereu jirogălirii campa
niei insâinânțârilur do primă
vara, (lumini a 20 Februarie a. 
c., s'a ținut plenara activului de 
bazft al 1’. M. B. din Plasa Baia 
de l.ri.. in cadru) careta sau 
aralal sarcinile ce ret m organi
zațiilor și membrilor de partid 
Jn aceasta perioadă de muncă.

Utfel s a subliniat că organi
zațiile de 1 ază P M. B. -k-la 
țara \<>r trebui să urmărească în 
fie are sat felul in care a fost re
partizat planul agricol |>e gos- 
partizat planul de cultură [>e g<>s- 

1 ord cu comuiile comunale de 
insămânțări vor stabili șefii de 
tarlale și sectoare dintre țăranii 
muncitori cei mai vigih-nți și 
actiii. astfel încât nici un p tec 
de pământ să nu rămână nein- 
sămânUI Activitatea organiz»a- 
țiilor de bază va trebui orienta
tă și !n direcția mobilizării tu
turor atelierelor de fierărie In 
vederea reparării uneltelor țăra
nilor săraci. La rândul lor, ță
ranii vor trebui îndrumați să-și 
ducă uneltele la reparat atunci 
când Iii site vor veni echipe de

muncitori care vor munci vo
luntar.

Pentru ca planul de insămân- 
țftri a fie In lntn-ginie ind.-pli
nit, organizațiile »i membru de 
I art'd au datoria de a mobiliza 
țăranii cure au uneltele agricole 
și animale de tracțiune să ajute 
ca alelaji |e < ei ljj»iți de mij- 
loace de mun ă a imalizii, or
fanii sau \ adinele. Din aJt 
puiet de eden- i-i \ur trebui -ă 
vegheze ca flecar-- țăran 6-și 
1-ri-z iile >1 rnințeh- la - 1 litrele de 
tratare ce lor lua ființă in fie
care comună

Iii încheen- s a arătat < ă, [>a- 
ralel cu campania de îin-ainâri- 
țări, e \a duce o campanie de 
curățire a j-omilor fructiferi, iar 
în .satele muntoas» va trebui 
mărită grija față de | ăduri. care 
a-.-um sunt bun comun al între
gului j>ui»or.

In cadrul aceleași godințe toate 
notariatele |>la.-«i Baia de Criș, 
s'au -provocat la întreceri in 
muncă Plasa, la rândul ei, a 
provocat la întrecere plasa Brad. 

M. POPOV1CI. toresp. voi.

Patru cămine culturale din plasa Baia de Criș 
au pornit la întrecere

„Cum am reușit să lichidez
rămânerea în urmă a grupei mele,

_ (Urmare din pag. I -a) < 
norma. Ce ziceți? —- ne-a în
trebat ei.

Să ne sfătuim și cu ceilalți 
mineri Ji.i ■ elelalte «dmiiburi 
;-’e grupei noastre și să vă 
uan' rezultatul.

A doua zi, eu in numele ce
lor din grupa mea și Kuderna 
in numele minerilor din grupa 
lui, in biroul comisiei de între
cere, am semnat angajamentul 
de întrecere.

De atunci, munca in abata
jul nostru a luat forme nouț. 
Grupa lui ICuderna nu e • gru
pă codașe, și nici noi nu vro
iam să rămânem mai prejos. 
Am organizat munca mai bine 
ca să du mai pierdem timpul 
degeaba, și vagonetarul nestru. 
in fiecare zi, încărca un număr 
tot mai mare de vagonete cu 
cărbune.

Acum, in mai puțin de o lu
na, grupa noastră nu mai e ce- 
dașă. Avem 20% peste n«rmă, 
și asta e ceva. Pe zi ce trece ne 
organizăm munca și mai bine, 
vom organiza întreceri între ce
le trei schimburi ale grupei — 
lucru ce nu Nam făcut până a® 
cum șt nici cum nu vrem să ră
mânem de rușine cu îndeplini
rea sarcinilor ce ne revin in ca-

Citifi
SCÂNTEIA

dtul planului de producție al 
minei. Le vom depăși.

Noroc bun.
VAS IU 1OSIF 

șef de grupă din 
nuna Pctri'a

Urmând exemplul muncitori
lor din mine și uzine, ] atru că
mine culturale din Plasa Baia 
de Criș (Vata de jos. Baia de 
Criș, Bișculila .și Rii ița', nu jsor- 
nil la (juru ere jjv târâm cultu
ral între ele.

întrecerea, caro are o duralS 
până, la 31 Martie, va urmări 
realizarea următoarelor obiecti
ve :

— Organizarea de serbări ar- 
fislico-culturale in local late și 
în satele din cuprinsul plasei.

— procurarea unui aparat de 
radio pentru audiții comune In 
cadrul căminului.

— înființarea de biblioteci
In ulLima Duminică înain'e 

de expirarea termenului, fie are

cămin cultural va da alternativ 
o serbare artistico-culfura’ă. cu 
care ocazii-, căminul âștigaior 
al întrecerii va fi premial.

Poșia Redacției
Ion— tipa Rach Iova—Aș

teptând deld d-(a alte corespon- 
(e mai del îi-'-.ile, eu privire la 
acțiunile de muncă volunlarr 
diri comuru. Gând au început, 
când s'au terminal, câte ore de 
muncă s'au prestat.

Cu aceste complectări. mate
rialul trimis acum va putea fi 
publicat.

stih si riPTE umili mi im siunismnii
Colhozuri și sovhozuri, membri ai sil 
cietâții pentru răspândirea cunoștințelor 

politice și științifice în rândurile
Urăninii sovietice

Prezidiumul Societății unio
nale pentru răspândirea cunoș
tințelor polili-ce și științifice, a 
primit în calitate de membri ac
tivi colectivele câtorva colhozuri 
fruntașe.

Unul din acesta colhozuri este 
„Budeonâi” din regiunea Turc- 
men-Kalinsk din Turcmenla.

In cursul anului trecut el a 
strâns o recoltă bogată de bum
bac. depășind planul livrărilor 
de produse agricole către Stat. 
In acest colhoz se aplică princi
piile cele mai moderne ale agro
tehnicei. Veniturile mari ale

colhozului asigură colhoznicilor 
bună stare materială considera
bilă. Multe familii au primit 
pentru munca efectuată câte 
25.000 ruble și 300 de puduri de 
grâu.

In prezent, î:i acest colhoz 
f-untaș se duce o muncă inten
să pentru răspândirea cunoștin
țelor politice și științifice.

De curând au mai fost primi*J 
ca membri ai Societății aminti
te, primele sovhozuri — sovho
zul „Budeonâi” din regiunea 
Poltava și sovhozul de cen-ale 
din regiunea Kransodar.

In U.R.5.S. aviația aîostpusă
în serviciul

In cadrul administrației cen
trale a flotei aeriene a URSS, 
a avut loc recent o consfătuire 
unională consacrată în vederea 
punerii aviației in slujba agri-

agriculturii
culturii. A asistat personalul a- 
viației civile precum și repre
zentanții ministerului Agricul
turii și al ministerului Sovho
zurilor.

Conducătorul secției sj>e-.iale 
al flotei aeriene civile, Sazo- 
nov, a relatat de-pre munca e- 
fectuatăde aviația agricolă in 
1948. S'au folosit un număr 
marc de avioane, i”. lupta c?n- 
tra paraziților sfeclei de zahăr. 
Numai în Ucraina aviația a de
servit un număr de 3183 de 
colhozuri. Deasemeni, aviația a 
fost utilizată pe scară largă, in 
lupta contra paraziților livezi
lor, ai viilor și culturilor de 
grâne și de plante furajere. In 
cursul anului trecut s'au făcut 
pentru prima dată cu ajutorul 
aviației, răspândirea îngrășă
mintelor chimice pe ogoare des
tinate cerealelor cu recolte de 
toamnă.

Țarcul avioanelor aparținând 
aviației agricole — a spus re
ferentul, s’a mărit considerabil. 
Folosirea aviației in agricultură 
va contribui in viitor intr’o 
măsură din ce in ce mai mare 
la obținerea de recolte mari de 
cereale. In primăvară se va 
face alimentarea grâului de 
toamnă cu ajutorul 'avioanelor 
pe o suprafață de patru ori mai 
mare decât s’a făcut în cursul 
anului trecut.
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Din activitatea comisiei de întreceri dela Aninoasa
(Urm«re du pag l-i)

Prima analiză, acea asupra 
comisiei de intreceri de ]>e lân
gă mina l’etrila, a apărut in- 
tr’unul din numerele trecute 
ale ziarului nostru. In această 
analiză am arătat o serie de 
frumoase succese ale acestei co
misii, care au dat |x>sibilitatea 
minerilor din l’etrila să depă
șească programul de producție 
iilnic — in medie — cu io la 
sută, situându-se astfel in frun
tea tuturor celorlalte exploatări 
•din Valea J iubii.

Nu acelaș lucru 1 ani putut 
■constata la analizarea activității 
comisiei de întreceri dela mina 
Aninoasa. Deși este iormjtă din 
tehnicieni de frunte ca ing. Du- 
la Aurel, șefi de grupă frunta
șe ca Andrica Ludovic, Parna 
Alexandru, Macavei Ion și alții, 

•«delegați dela organizația de 
Partid și sindicat, până în pre
zent nu a depus nici un fel de 
activitate. Nu a organizat cons
fătuiri între mineri și tehnici
eni pentru analizarea greutăți
lor în muncă, pentru schimb de 
experiență, pentru discutarea 
nouilor metode de muncă. Nu 
a dus muncă de lămurire dela 
om la om pentru luarea de an
gajamente scrise și concrete 
in cadrul întrecerilor. Situația 
producției fiecărei grupe, depe 

tabelele din sala de apel, nu e 
ținută la curent. In ultimul 
timp au fost afișate câteva dia
grame care nu pot fi înțelese de 
mineri. Minerii dela Aninoasa, 
care luni de zile s’au menținut
in fruntea celorlalte exploatări 
•din Valea Jiului, nu știu că 
acum se află în coadă cu pro
gramul de producție neînde- 
piinit.

Față de această situație, nu e 
de mirare că 12 grupe din cele 
35 care lucrează în mina Ani- 
aoasa sunt sub normă iar cca. 
10 grupe au depășiri mici, sub 
«o la sută. Numai grupa tov. 
Mihuț Zaharia are o depășire 
mai frumosă, de 43 la sută.

întrecerile intre grupele mi- 
*ei Aninoasa, putem spune că 
sunt biurocratice, deoarece mul- 

Mari succese obținute de tinerii sovietici 
in întâmpinarea celui de al Xl-lea 

Congres al Comsomolului
_____ (Urmare din pag. I-al
iși completează in cursuri spe 
ciale cunoștințele lor in dome
niul științei agricole, pregătin- 
du-se să participe la insămân
țările de primăvară.

Tinerii și tinerele sovietice 
▼or consacra biroului Congre
sului, realizările obținute in 
producție, in învățătură, sport, 
știință, literatură și artă.

Comsomoliștii din Arhan- 
ghelsk au construit in cinstea 
Congresului un vas, iar tinerii 
mineri din Donbas au trimis la 
Moscova un transport de căr
buni in timp ce petroliștii din 
Baku au expediat în Capitala 
Uniunii Sovietice sute de cis
terne cu petrol.

Comsomoliștii uzinei de cons
trucție de aparate electrice din 
Novocereask construesc in cin
stea Congresului o puternică 
locomotivă electrică. Această 

te grupe care figurează pe ta 
ludul comisiei de întrecere, nu 
știu cu cine se află in Întrecere 
Grupele de mineri nu știu care 
le sunt sarcinile lor concrete 111 
cadrul planului de producție al 
exploatării.

Iar faptul că producția reali
zată a minei Aninoasa e sub 
preliminat cu 1,9 la sută, con
cretizează și 111:11 mult lipsa de 
activitate a comisiei de intre 
ceri

Rezoluția din jj—24 Decem
brie" a C. C. al 1’. M. R., arăta 
că ,,unele organizații de l’artid 
și sindicale au folosit metode 
formaliste in organizarea și 
conducerea întrecerilor socia
liste'’. Și mai de]xirte, ,,plenari 
atrage atenția tuturor organiza
țiilor de l’artid și membrilor 
de l’artid din conducerile sin-

Sa facem din cluburile muncitoroști 
adevărate focare de cultură 

în mijlocul masselor muncitoare
_____ (Urmare din pag. j-a)______  
sâ existe o strânsă legătură care 
să permită un schimb de expcrl- 
eufă astfel incât cele care sunt mai 
avansate să împărtășească metodele 
lor de muncă celor care s’au înfiin
țat de abia acum.

Din alt punct de vedere intre clu
buri—așa ca in producție—vor tre
bui organizate intreceri in muncă.

Minerul Irimie Gheorghe recomandă înzestrarea 
abatajelor cameră cu scocuri oscilante blindate

(Urmare din pag. I-a)
rămânând sâ se lucreze tot o. 
vechiul scoc oscilant simplu.

Având pe o aripa a abatajului 
nostru un scoc oscilant blindat, 
iar pe cealaltă aripă un scoc os
cilant simplu, cu care am lucrat 
și înainte, am putut să consta
tam și realele calități ale scocu • 
lui oscilant blindat.

Impușcând frontul de cărbune 
peste scocul oscilant blindat, 
cărbunele escavat e scos afară 
din abataj chiar din momentul 
împușcării, câștigând astfel tim
pul ce înainte îl pierdeam în 
așteptarea evacuării fumului 
provocat de explosiv.

locomotivă va fi predată unei 
brigăzi de tineri muncitori care 
lucrează pe calea ferată Iaros- 
lavi.

Zeci de mii de tineri și tinere 
din Usbekistan au plecat vo
luntar in „Stepa flămândă’’ 
unde vor participa la munca dc 
transformare a pământului ste
ril, in pământ fertil pe care se 
va cultiva bumbac.

Sportiva comsomolistă Zoia 
Hoșcevnicova care a bătut re
cordul mondial de patinaj, și-a 
consacrat victoria Congresului 
Comsomolului.

în fiecare zi la comiteh I 
Central al Comsomolului sosesc 
vești care constitue o mărturie 
a marilor succese realizate de 
tineretul sovietic în întrecerile 
socialiste angajate în cinstea 
celui de-al XI-lea Congres al 
Comsomolului. 

dicale, că organizarea și condu
cerea întrecerilor socialiste con
stitue o sarcină centrală, de 
care trebue să se preocupe in- 
<leaproa|>e sindicatele sub con
ducerea și îndrumarea Parti
dului"

In lumina acestei rezoluții, 
tn lumina sarcinilor mari ce 
stau in fața clasei muncitoare 
in Iuțită pcnjru realizarea pla
nului de producție [>e anul 1949, 
organizația de l’artid și sindi
catul, trebue să activizeze comi
sia de întreceri a minei Ani- 
no.a>a, care ajutată și îndruma
tă să treacă la muncă temeinică 
de organizare și însuflețire a 
întrecerilor socialiste, care con
stitue pârghia principală în mâ
na clasei muncitoare în lupta 
ei pentru făurirea unei vieți 
mai hune jientru cei ce muncesc.

Schimbul dc experiență șl întrece
rile vor trebui să stea la baza mun
cii lor, la baza îmbunătățirii calita

tive a acestei munci.

Numai așa cluburile muncitorești 

vor putea corespunde in întregime 

misiunii lor de focare de cultură, a- 

șezate in mijlocul masselor munci

toare din fabrici șl mine.

Lucrând cu scocul oscilant 
blindat, eforturile in muncă 
sunt reduse simțitor, pentrueă 
40 la sută din întreaga canti
tate de cărbune escavat e trans
portată de scocul blindat fără 
nici o muncă, 30 la sută e tras 
pe scoc cu1 șapele, ceeace nece
sită un efort foarte mic, rămâ
nând ca numai restul de 30 la 
sută să fie lopătat la o apro
piere și înălțime foarte mică. 
Pentru a ilustra și mai bine cu 
cât e mai mic efortul depus prin 
utilizarea scocului oscilant blin
dat, e destul să arătăm; că atun
ci când lucrăm cu scocul osci
lant simplu, întreaga cantitate 
de cărbune escavat trebuia lo
pătată la o înălțime de o jumă
tate metru și la o distanță de 
3 metri.

In timpul economisit, noi pu
tem să executăm alte lucrări, ca 
transportarea lemnului pentru 
armătură in abataj, pregătirea 
armăturii și alte lucrări secun
dare.

Un mare avantaj îl avem prin 
faptul că nefiind obosiți dela lo- 
pătarea cărbunelui, putem exe
cuta celelalte lucrări înfr'un 
timp mai scurt și în condițîuni 
bune.

Lucrând cu scocul oscilant 
blindat, putem realiza cu ușu
rință o productivitate cu 150 la 
sută superioară celei când se 
lucrează cu scocul oscilant sim
plu. fiind astfel de mare folos 
în lupta noastră pentru depăși
rea planului de producție.

Pentru ca tot mai multe gru
pe să poată obține succese în 
ridicarea productivității muncii, 
in îmbunătățirea condițiilor de 
muncă, recomandăm confecțio
narea a cât mai multe scocuri 
oscilante blindate pentru abata
jele cameră din mina Petrila și 
din celelalte mine din Valea 
Jiului.

IRIMIA GHEORGHE
Șef de echipă din Mina Petrila

( OI| u 1

li plasa Raia de [fij au luai liii|i ualî u 
jculi de îndrumări ll.flR.

1 eiiiru rioicarea nivelului |m- 
htic, ideologic și cultural al fe
meilor dela sate, UFDR-ul din 
Baia de Criș a înființai 4 școli 
de îndrumare, c ire funcțiunea 
ză din 15 Ianuarie 1949 ni 111 
matoarele localități: Baia dc 
Criș, Vața de Jos Birtul și |’e- 
bea.

Cursurile se țin de 2 ori ț>e 
săptămână, lecțiile fiind | redate 
de către delegatele trimise dela 
plusa, pro uni .și de către in
structorii din I iroul de Pla .â al 
P M lt.

Mancitoarele 
la spălătoria

La .-■pălătoria de cărbuni, avem 
muncitoare care au înțeles că 
prin depășirea normelor, ele 
contribuie la realizarea Planu
lui de Stat. Avem aici 2 echipe 
a Iov. Petrovici Ioan șl a tov. 
Hegyes Ioan, în care sunt înglo
bate și femei, care lucrează îm
preuna cu bărbații la alegerea 
cărbunelui bulgăr, de cărbunele 
cu sist. Aceste 2 echipe sunt în 
întrecere înlre

La atelierele Lupenî tovarășele muncitiai« 
obțin importante depășiri ie normă

Li Atelierul Minei Lupeni, a- 
vem muncitoare, care lucrează in 
acord și au încoput să dea rezul
tate frumoase in depășiri de nor
mă, realizând șj un câștig mai 
bun.

Astfel, la Atelierul de reparații 
al Minei Lupeni s’au evidențiat 
în muncă tov. Pelveiler Elena, 
lucrând la repararea lanțului de 
crater. A depășit norma cu 49 la 
eută. Tovarășele Dorntk Elena și

Noul birou al Organizației 
U.F.D.R. din Certejul de Sus a 
pornit cu mai muit elan la munca

Biroul Organizației U. F. D. R. 
din Certejul de Sus, a fost reor
ganizat, iar după ce noul birou 
a fost pus la conducerea Organi
zației și a luat imediat inițiativa 
de a pleca pe teren pentru a da 
viață comitetelor sătești care au

Cu «cazia alegerilor «indica e

Muncitorii întreprinderii ,,SOCOGEN“ 
din Baia de Criș și-au luat 

angajamentul de a munci mai mult
Cu ocazia alegerilor sindicale, 

muncitorii dela Întreprinderea 
naționalizată „Soeogen" din Baia 
de Criș, și-au luat angajamentul 
de a spori eforturile In muncă 
pentru ralizarea Planului de 
Stat.

Deasemenea, in cinstea alege
rilor sindicale, muncitorii și-au 
mai luat o serie de angajamente 
concrete în legătură cu munca în 
afară de programul normal de 
lucru.

Astfel, fierarul Pelruș Florian 
și-a luat angajamentul să repa
re cu material economisit, 5 va- 
gonete de transport. Echipa 
muncitorului Lucaci Roman a a

remeiie ueia -ate au primii ■ 1 
mare bucurie înființarea iu: • r 
Șc h, iar din <cle J05 eJj Vi- I 1- 
scrisu, frecventează regulat 
i-ur-urit- 9î Femeile mui- iloi- 
i<- ilela ate ,nvajS in aces'e ș o- 
li. Iu ruri noui folosii oai e, 1 ari 
le aju'a în mum a lor z.i de . i, 
ca mam •, gospodine și luptătoa
re jientru i>ace .și progres. Iile 
mai imața cum să ducâ lupta 
de clasă | cmlru izolarea șl <le- 
maciTea exploatatorilor dela 
-ale.

M. P coresp. voi.

depășesc norma 
minei Lupeni

Echi|ia tov. Petrovici Ioan a 
dcnășit norma cu -4 la sută. 
Aici lucrează tovarășele Fedora- 
nici Irina, Daraban Maria și He- 
godus Elisabeta.

Echipa tov. Hegyes Ioan a de- 
pașit norma cu 29 la sulă. Aici 
lucrează tov. Bon'lrea Maria, 
Buliga Elena, Ruia Lticreția, 
Bulz Floare. Lăcătuș Maria, Nis- 
torescu Floare și Pop Raveca.

Man z Iolanda, lucrând la ma
gazia de materiale și scularie au 
dupașil norma de acord cu 35 la 
sută.

Iată cum femeile muncitoare 
contribuie la mărirea producției 
la consolidarea regimului nostru 
de Democrație Populară și pen
tru împlinirea Planului de Stat 
pe anul 1959.

M. CORNELIA, coresp. voi.

fost date uitării. Sperăm că cu 
noua conducere care o avem a- 
cum în fruntea Organizației U. 
F. D. R. Organizația noastră ia 
reuși să facă impotante progre
se in muncă.

BUTULESCU M. coresp. ro'.

angajat să transporte 15.000 kg. 
lemn pentru înce «> e In vagoane 
Tovarășii Gh. Grivci, Gh. Cze- 
bely și Doina Macavei membrii 
în comitet și-au luat anajamen- 
tu) să cerceteze la domiciliu u- 
cenicii și felele de serviciu și să 
avizeze sindicatul despre con i- 
țiunile de trai și cazare a aces
tora.

Deasemenea, ucenicii I. Bar
bara, T. Groza și D. Furdea șl- 
au luat angajamentul să forme
ze o echipă teatrală și un cor.

Gu asemenea angajamente au 
înțeles muncitorii dela Socogen 
să întâmpine noile alegeri sin
dicale.

D. MACAVEI, coresp. ro'.
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Alte t-legrame în legătură cu sărbătorirea 
celei de a 31-a aniversări a Armatei Sovietice

NOUA CHINĂ VA FI O CHNĂ 
A DEMOCRAȚIEI POPULARE 

scrie ZiARUL POPORULUI din Pekingul el burat
VJENA, 24 (Rador). — Cu o- 

cazia celui de a 31-a aniversări 
a Armatei Sovietice, generalul 
Kurasov, înaltul comisar al zo
nei sovietice de ocupație din 
Austria a dat o recepție la care 
au |>articipat președintele Aus 
trioi itenner, membrii guvernu
lui austriac și alte personalități.

X
OSLO, 24 (Rador). — La re-

TINERETUL ENGLEZ LUPTA PENTRU PACE
LONDRA, 24 (Rador). _ Bn 

număr de 20 organizații de ti
nerel au ținut o conferință la E- 
denburg sub lozinca „tineretul 
ccte yienfru pa>ca".

In II ie de i n vi ați > < onlu- 
i .iiță l:. uat cuvin ui deputatul 
laburist Tom Farrel și Xecrela-

Sindicaliștii comuniști sunt împiedicați 
de a faco parte din conducerea 

sindicatelor canadiene
OTTAWA, 25 (Rador). — Consi
liul E'ecutiv al Congresului Sin
dicatelor Canadiene a interzis 
tuturor sindicatelor, care fac 
parte din congres, să aleagă în 
organele de conducere ale sindi.

Forțele populare de eliberare chineze 
se îndreaptă spre Sian

NANK1NG, 25 (Rador). — U- 
nilăți ale Tortelor populare de 
eliberare cu un efectiv de peste 
o sută rnii oameni se 'apropie 
de Sian. Aceste forte sunt co
mandate de Generalul Peng Te 
Vai, comandantul suprem ad
junct al armatei populare de e- 
liberare.

Alte unități se îndreaptă spre 
Sian, venind din direcția Honan. 
Aceasta este cea mai importantă 
mișcare de trupe înregistrată în 

Noui proteste împotrivo asasinării fruntașului 
sindicalist grec Paparigas

cepția dată de ambasada sovie
tică din Oslo cu prilejul celei de 
a 31-a anivesări a Armatei So
vietice, au luat parte membrii 
guvernului, numeroși deputați, 
reprezentanți ai armatei, precum 
și numeroase alt< personalități 
suedeze.

X
HELSINKI, 24 (Rador). — Cu 

prilejul celei de a 31-a aniver- 

rul societății pentru prietenia 
sovieto-scoțiană Tom Murray.

Conferința ța adoptat în una- 
nimi'ate o rezoluție prin care 
<o.i mui a i »« a irile și gr. po
gan da. ațâțătoare lă război a im
perialiștilor occidentali.

cotelor, sau ca delegați la con
grese și conferințele sindicale, 
pe sindicaliștii comuniști, sau 
bănuiți numai că simpatizează 
cu Partidul Comunist.

ultima vreme.
Unități ale forțelor populara 

au eliberat localitățile: Tung 
Ciuan și Yao (Sian, care se află 
respectiv la 30 și 66 km. Nord da 
Sian.

Unități ale forțelor populare au 
eliberat localitățile: Fu Ping, im
portant nod de cale ferată la 50 
km. de Sian. Trupele Kuornin- 
tangului s'au retras pe ultima 
linie de apărare la 15 km. de 
Sian.

neral al ONU-lui Trigve Die, o 
telegramă de protest împotriva 
asasinării fruntașului sindicalist 
grec Paparigas.

In această telegramă se cere 
anchetarea și demascarea acestei 
„sinucideri" înscenate.

Executăm

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

rări a Armatei Sovietice, ulașalul 
militar sovietic din Finlanda, 
colonel Tokaarev a oferit o re
cepție la cure au luat parle, pre
ședintele iiarlamenlului finlan
dez., Kokkonen, ministrul ile a- 
fa eri străine Enkel, generalul 
Sikvo și alte personalități fin
landeze. i

PARIS, 24 (Rador). _ L’Hl’- 
MANITE a publicat Joi, textul 
salutului adr. at de Comitelui 
Central al Partidului Comunist 
Francez, Armatei Sovietici* 1 cu 
prilejul celei de a 31-a aniver
sări a ea.

TIRANA, 26 (Rador). _ Agen
ția telegrifkă albaneză transmi
te: Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Al
bania a adresat secretarului ge
neral al FSM o telegramă de 
protest împotriva asasinării lui 
’ litson Paparigas, fost secretar 
general al Confederație îi Gene- 
: ale a Muncii din Grecia. Tele- 
ț rama exprimă profunda indig-
1 are a poporului albanez față de 
noua crimă a călăilor dela 
Alena.

X
S‘)F1A. 24 (Rador). .— In nu

me e a 7130.000 muncitori și func
ționari din Bulgaria, consiliul 
central al Uniunii Sindicatelor 
Bulgar? a trimis secretarului ge-

Partidul Comunist Francez 
salută Armata Sovietică, armata 
învingătorilor dela Stalingrad și 
Berlin, marea și i u'ernica arma. 
'< ilib raloare, ale cărei nenu
mărate jertfe pentru litiertălea 
popoarelor nu pot fi uitate de 
nici un francez cinstit.

MOSCOVA, 24 (Rador). — La 
23 Februarie generalul Sfamen- 
ko, șeful marelui stat .major ge
neral al forțelor armate ale UR 
SS a dat o recepție cu ocazia ce
lei de a 31-a aniversări a Ar
matei Sovietice.

WASHINGTON,24 <Ra- 
doi> Cu prilejul celei de a 
31-a aniversări a Armatei 
Sovietice, Ambasada Sovietică 
din Washington a dat o re
cepție Ia care au luat parte 
reprezentanții cercurilor diplo
matice și militare din Statele 
Unite.

BULETIN EXTERN
In urma concedierii unui 

fruntaș sindical — muncitorii 
dela fabrica de piese de radio 
a firmei Plessy din Ilford 
(Essex) au declarat grevă. 
Datorită acestei greve admini
strația fabricii a fost nevoită 
să reprimească în serviciu pe 
muncitorul concediat-

Ziarul englez MANCHE- 
STER GUARDJAN^ se
mnalează dificultățile întâmpi
nate de Anglia din cauza 
lipsei de dolari și subliniază 
că aceste vor spori după luna 
Iunie când—conform clauzelor 
planului Marshall Anglia va 
primi cu 25 la sulă mai puțini 
dolari.

x
Muncitorii agricoli din pro

vincia Sache (Italia) au declarat 
Vineri grevă pentru a obține 
dela marii proprietari angajarea 
unui anum t număr de șomeri.

Pe de altă parte în Sardinia 
va avea loc Sâmbătă o grevă

SIIENSl DE țNORD 23 (Ra
dor). Primul număr al „ZIA- 
Rl LUI POPORL’LI 1', care apu- 
re în Pekingul eliberat, .scrie 
intre altei? următoarele :

„Noua Gluna va fi o Chină a 
derno rației populare. Revoluția 
democratică populară din (.luna 
du a<i e.sle o revoluție a. manșe
lor populare condusa de prole
tariat împotriva imperialismului,

LOUIS 5A1LLANT,
secretarul general al F.S.M. 

persecutat de autoritățile americane
NEW YORK, 24 (Ra<tor). — 

Louis Saillant secretarul general 
al Fe lerației Sindicale Mondiale 
și delegat ol Franței la Consiliul 
economic și so ial a fost deținut 
Miercuri timp de două ore de 
autoritățile americane ale depar
tamentului de emigrări în mo
mentul sosirii sale la N'ew York.

Desvoltarea industriei bulgare
SOFIA, 24 iRador). — Minis

trul construcțiilor din Republica 
Populară Bulgară, S.uclielarov a 
făcut o expunere la conferința 
organizată de consiliul intermi
nisterial de informații economi
ce, prezentând date din planul 
de industrializare a țării.

Pe întreg teritoriul țării vor fi 
construite 39 uzine electrice a- 
vând o putere totală de 867.000

generală de protest împotriva 
arestării a 20 mineri.

x

Muncitorii municipali din 
Stuttgart au hotărât în pro
porție de 85 la sută să declare 
grevă dacă cererea lor de 
sporire cu 20 la sută a sala- 
rilor nu va fi satisfăcută,

x
GARACAȘ, 25 (Rador). — 

Muncitorii tipografi din Caracas

Vizita mareșalului Rokossovski în Polonia
VARȘOVIA, 24 (Rador). — 

Președintele Republicii Polone
ze Boleslav Bierut a oferit un 
dineu în onoarea mareșalului U- 
niunii Sovietice Constantin Ro
kossovski, care se află acum la 
Varșovia.

La 23 Februarie, mareșalul U- 
niunii Sovietice Constantin Ro
kossovski, a trimit o delegație a 

fascismului și capitalismului, 
i st<- <> revoluție a d mocrației 
de lip nou. Regimul | oh tic Jien- 
Iru care luptă această revoluție 
eiite un regim al democrației 
jopuloie, formă a dic'aturii pro
letariatului în alianța u țărăni
mea muncitoare.

Această este- direcția politică 
spre care a pășit poporul din 
întreaga țară.

El a fost supus unui lung in
terogatoriu asupra actii itațn -ale 
politice .și nu i s a dat uuturiza- 
ția de a face alte d. plasări decât 
in regiunea Nevv Y- rk și acolo 
<-u condiția de a nu race nici un 
fel de declarații publice cu ca
racter politic.

kw. Vor fi create noul insialap* 
importante pentru industria me
talelor feroase, o uzină pentru 
prelucrarea zincului, 3 fabrici 
de mașini de construcții, 3 fa
brici de mașini arriuole și 2 fa
brici de unelte industriale.

Va fi acordată o atenție <leo- 
sebitâ industriei chimice, de hâr
tie și alimentară.

(Venezuela) au hotărît să decela
re grevă, în urma refuzului pa
tronilor de a spori salariile. Gre
va continuă, cu toate măsurile 
de intimidare ale poliției, care 
a ocupat tipografiile.

In cursul unei conferințe de 
presă, președintele Truman a 
anunțat numirea lui Vanderblit 
Whitney, care face parte aintr'o 
familie de miliardari americani, 
in postul de subsecretar de stai 
la deportametul comerțului.

locuitorilor din orașul Stektin 
care i-au înmânat cetățenia de 
onoare a acestui oraș. Mareșalul 
Rokossovski a prinrt de aseme
ni pe reprezentanții muncitori
lor și țăranilor din regiunea 
Varșovia precum și pe reprezen
tanții Uniunii Tineretului Po
lonez
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