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au luata 
carbonifere din Va- 
s re.mie lor tot mal 
ce pilvett producția 

cmespiu'zatoare 
caie a tuat-o lu

au creat nece-

in mână 
de secu-

trecut in

Desvollarea pe care 
exploatai ie 
lea Jiului, 
mari in ceea 
de cărhune
des.olla li pe 
dustria una ti ă 
sitatea lărgirii cadre)»r de munci
tori subterani.

Planul de Stat care prevede mă
rirea pri liuctle! de cârbun a lăcut 
ca problema ac.asia a sporirii nu 
mărului do uilreri sa ile privit cu 
mal multa seriozitate de către di
recțiunile iutreprlnderllor.

Dar nu e numai atât. Ellndcî nu 
e tot tina dacă avem cadre oare
care de muncitori subterani, sau 
cadre caiiflcate de mineri; nu e 
tot una dacă avem mineri prico
psi. sau muncito 1 care de curând 
Intrațl in mină, nici nu știu să țină 
bine ciocanul de abataj 
sau să respecte măsurile 
rltate.

incă din toamna anului
Valea Jiului au inccput să soseas
că noui muncitori dorit ei de a 
munci iii mină Numai la Auinoasa 
se află acum cca. l.OOn de aseme
nea muncitori incadraț in diferite 
grupe. Mulți dintre el au inceput 
să cunoască meseria de miner.

Cant a fost posibil acest lucru?
El a fost posib I pentrucă șefii 

echipelor in care nouil vendl au 
fost incadrațl s au ocupat de ri
dicarea lor d u punct de vedere 
profesional. La Auinoasa de pildă, 
minerii noul care au venit in gru
pa lui Mlhuț Zaharle știu acum să 
mânuiască, bine ciocanele de aba
taj, știu să armeze, etc. Toate a- 
cestea datorită faptului că șeful de 
grupă, tov. Miliuț. a fost preocupat 
de îndrumarea lor profesională, l-a 
ajutat să-și ridice nivelul de cali
ficare (Jâudu-Ie posibilitatea, prin 
îndrumări.e date, ca după puțin 
timp deia intrarea lor in m.nă să 
poată face munca de tăetori.

Din nefericire, nu toți minerii 
vechi cu o înaltă calificare profe
sională, dau dovadă de acelaș in
teres in creșterea noullor cadre de 
mineri. In mintea multora mal stă- 
rue inc acea mentalitate înve
chită după care „meseria nu se in- 
vatâ, ci ?e fură”. Și ..numai cel 
care fu'ă meseria poate să ajungă 
un muncilor bun -.

Intr'adev. r. mulfi dintre minerii 
care astăzi sunt chiar fruntași in 
producție, au trebuit să învețe 
meseria furând din invățătura u- 
nuia sau altuia- Dar cât timp le-a 
trebuit până 
de calificare 
câți zeci de 
„fure" până 
neri buni ?

Dar astăzi
voe de brațe calificate de muncă, 
mai e posibil să avem o asemenea 
atilud ne, să considerăm că furatul 
meseriei e cea 
de calificare ?

Fără îndoială 
cu cât cunoaște
are o mai bogata experiență, cu 
atât pr. duce mai mult și mai bine. 
De asemenea mineri, ridicați din 
punct de vedere profesional, avem 
nevoe, șl ne trebuesc C \T MAI 
CLIRAND.

Pentru atingerea acestui obiectiv 
sunt mai multe căi. Piima, o pu
tem considera școala de calificare. 
Dar ea e incă nesallsiăcătoare prin 
rezultatele pe care le dă. Școlile 
au încă o capacitate mică.. Iar pe 
de altă parte sunt prea puțini mi
neri noui venițf, care să Ic frec
venteze.

La Aninoasa din cei 1 001 de mi
neri noui veniți doar 45 frccventea- 

' ză școala de calificare.
Există insă șl o altă me'odă 

care in condițiile de acum e cea 
mai bună; aceea a calificării noui- 
l»r ven ți de către minerii vechi, 
cu experiență.

O pildă cât se poate de bună o

să alungă la nivelul 
pe care-l au astăzi, 

ani au trebuit să 
când să ajungă

când avem atâta

tot 
mi-

ne-

mai bună metodă

că nu. L'n miner 
mai niu'te. cu cât

tuiluiii lua de,a tov- Săcăluș Petru 
iot din Anliioasa Din lunile trecu
te nea, echipa su a fost In.udrata 
cu o muncitori cate a’unul au In
trai pentru priittu oară Iu mina, 
l a început d.sigur munca inoigea 
mal greu insă tov. Săculuș a va 
zul ca muncitorii noui veiil(l au 
dia.ostc de hivâtatură. sunt gata 
• o primească pentru ca să poala 
munci mat bine șl mal cu

A Început sa se ocupe 
deaproape de el. să v,nă 
cu siuturi șl îndrumări 
Așa a reușit să-l invețe 
lucreze cu ciocanul, cum să a' I 
utere șl să pregătească lemnul | 
pentru armare, să respecte regulile 
do securitate in mini. Și faptul a- 
cesta nu s’a răs.rânt in bine numai 
asupra tovarășilor imul care nu 
mal trebuiau să depună eforturi 
suplimentare pentru a da un ran
dament mare, cl șl asupra întregii 
echipe, cate intr’uti scurt timp a 
reușit să dep .șească norma cu pes
te 30 la sută.

Astăzi echipa iov. Săcăluș Pe
tru e formată in ma|orltate din mi
neri noul. Dar ea. prin Cartul că 
șeful de grupă s’a ocupat de ridi
carea lor profesională, se menflno 
la aceeași depășire.

Dar chiar in cazul când un mi
ner ar urina o școală de calificare, 
oare nu o datoria fiecărui munci
tor mal vechi de a I împărtăși ex
periența pe care a acumulat-o in 
atâția ani de muncă? Nu e de da
toria Iul de a-i face cunoscut mij
loacele cele mal bune de a-șl a 
pilea practic învățămintele teore
tice acumulate in școaiă?

Da. Acestea sunt sarcini ce cad 
in seama fiecărui miner conștient 
de faptul că una dintre principalele 
necesități ale exploatărilor noastre 
carbonifere o constitue 
cât mai grabn'că 
flcaie, a cadrelor 
cliiar.

Dacă iii această
au adoptat atitudini in general Jus
te, in minele Văii Jiului se mai 
manifestă incă atitudini contrare 

Chiar unii dintre minerii mai ve
chi, privesc muncitorii noui venȚi 
cu neincredere. Ii consideră ca pe 
niște oameni care dacă acum nu 
cunosc meseria și tot din neca- 
noștiriță sau lipsa de mal multă 
iudrumare nu sa încadrează incă 
in severa disciplină a minei, nu 
sunt capabili nici pe viitor să (aca 
acest lucru-

Organizat Hor de Partid și sin
dicatelor le rev'ue sarcina in a- 
castă privință de a ară a neju.'.'e 
(ca unei asemenea atitudini. t?i 
combătând-o trebue să țină seama 
de real tCțile concre'e.

Anume, trebue arătat că major - 
latea noullor venit! sunt tineri- Ș! 
chiar dacă la inccput manifestă 
unele devieri de'a disciplină, ei lo
tuși sunt 
educați.

Pe de 
că acești

spor.
mai Ju
rnal ues 
practice.
cum sa

v*.

s
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O SARCINA PlNTKU ADMINISTRA|IIL1: MINELOR Șl PENTRU 1EIINICIENI

|Grupele ele mineri nu trebuesc lăsate 
să se 9

Ii
I

ridicarea 
a brațelor call- 

de specialiști

privință minei ii

m greutăți
In timp ce grupa tovarășului Covaci Ș 
noasa se războește din greu cu norma și cu apa din abataj, 

administrația minei dă dovadă de totală lipsă de interes 
pentru rezolvarea greutăților

Ștefan dela mina Ani-

r> 
CU 

nuii 
delii

cure exploatează 
din mina Aiimoiuu, 

hotărire pentru ii 
mult. Muncesc mult 

inceputui lu sfăr-

isvor nodorit, 
de cărbune e 

c crapul p" 
detunăturii ex- 
intiTi pe aceste

catul mii nu te 
mini de

MA DECE
ACTORUL IV 

ALMINtI LUPLNl 
A RĂMAS SUB 
NORMĂ CU iot 
PE LUNA APRILIE

Minerii din grupa loviirățulai 
( ovaci Ștefan, 
stratul 
m uncesc 
produce 
fi greu,
fitul fulului

In abatajele frontale scurte, 
in care lucrează această gru
pă posibilitățile de a produce 
mult sunt muri. Insa ortucii din 
grupa lui ('ovuei. inlumpină o 
mare greutute in muncă: apa.

Printre șirului de cărbune ți 
roca de piatră, se preling ș,i- 
roaie de apă. un isoor și-u gătii 
loc de vărsare tocmai in ucesl 
abataj fi curge pe tavan peite 
frontul de cărbune, peste mineri. 
Peste tot. apă fi apă.

Nu puține sunt greutățile pru

vocute de acosl 
După <v frontul 
impuși ut, știutul 
unele locuri dc 
plosivului Apa 
crăpaturi și 
gâudi-ili, blocuri mini dc căr
bune se desprind din strat; rup 
stâlpii de armătură din calc, u- 
lunccă pe înclinarea abatajului 
și se i/besc cu putere de ernțer 
tare gemând se 

tlrubă și mult 
depună ortacii 
Covaci pentru a 
turu 
nele 
zut
esc

oprește
lucru trebue să 
din grupa lui 
eși din îiicurcă- 

Câtevri minute, cu cioca-
de abataj sparg blocul ca

pe cruțere, iar a)[ii înlocu- 
slulpii de urinaturi! rupți 

Și in timp ce apa li udă mereu, 
fucându-și loc chiar prin imbn'i-

cei mai in măsură a fi

L.a
pie 
T.
s a

secția radiosetv 
a Dispensaridui 

B. C. Petroșeni
îndeplinit planul sa

nitar pe 1949
Alături de minerii care luptă 

pentru îndeplinirea și depășirea 
programelor de product e. medicii 
și intreg corpul sanitar din Valea 
Jiulu depun eforturi susținute 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin in cadrul Planului pe anul 
1949.

Astfel. Dr- Pctreanu Cornel, me
dic la dispensarul T. B. C- Pelro- 
șeni, in ziua de 15 Aprilie a- c. 
a executat a 5.1 00-a examinare ra- 
dioscopică prevăzută pentru luna 
Ianuarie din anul 1949.

Cu acest prilej Dr- C. Pctreanu 
și-a luat aiigalamentul ca până la 
siârșilul anului curent să realizeze 
incă o normă anuală.

c/uimiteu < 
lipitei! il>n 
lucrul nu 
minerii 
in fiecare

de cauciuc, minerii
i nou de lucru. Dur 

merge așu cum vor 
In ciuda voinței lor. 
zi rumun sub norin...

• * •
Tovarășul Covaci, a găsit o so

luție pentru in'ăturarea acestei 
greutăți. Dacă șuvoiul de ară, ls- 
vorit dintre stratul de cărbune și 
piatră ar II canalizat pe niște sco
curi lucrul ar putea merge mult 
mai bine Nu s'ar mal desprinde 
blocuri mari de cărbune care să 
rupă stâlpii de armătura și să o- 
prească craterul n’ar mal ploua 
aȘu de mult in abataj.

ȘI tovarășul Covaci a iăcul șl 
socoteala cum ar trebui să fie lă~

(Continuare in pag. IlI-a)

Oamenii de știință francezi 
apără pe Joliot Curie

PAKISt 14 (Rador), " * ’ ....................................
ouineitii de țhiiifă din ir na ța 
(irculă textul feri norii adresată 
guvernului france?. in numele 
intelectuulUății franceze in 
legătură cu campania calom
niilor duna de presu reuc(i- 
onura impolriua cunoficu tu
tui savant f'rederic Joliot ( urie 
Indiferent de convingeri politice 
și religioase oamenii de știinlă 
semnează această scrisoare 
prim ân d u - ș? solidari t a tea 
Joliot Curie și hoturîreu de u-i 
lua apărarea,

flCalomniile îndreptate împo
triva lui Joliot Curie scrie L’llu- 
muniie funl calomnii împotriva 
științei franceze. Până și cei de 
dincolo de ocean sunt uimiți de 

de 
n iintă francezi apară pe Joliot 
('urie. Atacurile presei america-

— Printre

ex- 
cu

hoiărirea cu care oamenii

ne a lacheilor ei din l'raiifa 
pot inșela pe nimeni

Aceste atacuri nu sunt îndrep
tate mimai impotrioa oamenilor 
de fliintă independenți cure duc 
cercetări 
atomice 
mândră, ci fi impotrioa oricăror 
cercetări

Oamenii de țtiin(ă din FrunflF 
iți dau seama de pericolul ce 
amenință știința fi cultura fran. 
ceză. Oamenii de țiiinfă nu pot 
permite distrugereu științei fran
ceze"

l-a Congresul muncitorilor ți 
funcționarilor din industria de 
electricitate din disrtriclul Paris 
s’a adoptat o rezoluție care spu
ne: Jlotărim să 
toate mijloacele 
nostru Frcderic Joliot < urie.

nit

in domeniul energiei 
fi de cure Franța este

țtiințifire din țraiifa.

apărăm prin 
pe Ionară șui

Sccloiul IV al in .iei Lupenl. a ; 
rarnas cu 1(1 la suta sub n inia ia . 
luna Aprilie, deși t rinlrc grupele , 
secto. ului se numaro grupe irun- 
tușe in producția de căi bune. |

Astfel, in stratul 18, lu lucrările 
de pregătire, grupa luv Malullcl I 
.Mlhai, are 04 la sula peste no mă 
șl 42 la suta economie de explo
ziv; Csiminga luau 52 la suia de
pășire șl 38 la sută economii de 
exploziv; IteCeak lusll 52 la sută 
depășire și 48 economii de explo
ziv, ș. a.

I.a abalalul Ironlal dit acela» 
strat mineri ca Vlad Saniiilla De 
miau Ion șl Varga Ludovic, au de- 
asemeul Importante reali/ari peste 
normă.

Cari sunt atunci cauze e acestei 
rămâneri in urmă cauze curi iac 
ca sectorul să fie sub normă ?

In primul rând ele suni legate dj 
locul de muncă.

Astlel, in stratul 18 al sectoru
lui IV Lupenl, straturile de cărbu
ne sunt in blocuri compacte. Iar 
din cauza metanului nu -.c poate 
întrebuința exploziv, munca fiind 
astfel ingreunată.

In al doilea 
mare a massel 
(oare, constitue 
distanta dintre 

' șl locul de muncă ;
km. — răpește mult din 
care alte sectoare mal apropiate 
lucrează de|a efectiv. In afară de 
aceasta, aerul comprimat e te in
suficient din cauza unul compresor 
care având unele defecțiuni, se 
ai â acum in reparație

Insă, cea mal importa-lă cauză 
ce se poate generaliza, o constitue 
ABSENTELE NEMOTIVATE.

Din ce motiv lipsesc zilnic cca. 
25 oameni dela lucru — in special 
tineri totalizând lunar un număr 
aproximativ de 4-800 ore nemotl- 
vate ?

E cazul să analizăm această gra
vă slăbiciu ie care duce sectorul la 
rămânerea sub normă.

Organlzat’ci de Partid sindica
tului și direcțiunii le revine sarcina 
dc a lichida cât mal grabnic a- 
ceastă situație-

Printre tinerii care vin la mun
că, pe lângă elementele sănătoase 
dornice de a cznlr bui la marea o 
pc;ă de construire a socialismului 
există incă o serie de elemente 
de'ăsătoare care constitue o pildă 
rea și pentru ceilalți. Și aceasta

rând presiunea 
de rocă acu per - 
o altă cauză, iar 
intrarea in mină 

aproape 4 
i timpul In

(Continuare în pag. IV-a)

trebue arătat 
dornici de a 

meseria, deci

altă parte 
tineri sunt 

învăța cât mai bine 
tiu sunt refractari fată de îndru
mările pe care le-ar primi. El știu 
că dobândind un nivel mai înalt de 
calificare pot să devină mai tolo 
6 torl prin munca lor, dar in acclaș 
(im- pot să-și îmbuna ățească con
dițiile lor de via|a printr'un salariu 
mai mare-

Faptele - cliiar și cele ma’ sus 
enumerate - ara ă că muncitorii 
noui veniți în Valea Jiului pot ii e- 
dttcaț și îndruma'! ș1 ei vor sh 
primească sfaturile minerilor expe 
rimenlați.

Și munca depusă in această di
recție nu cons i ue numai o sar
cină de onoare a fiecărui miner, 
nu-i aduce numai sat’sfacjia mo
rală de a-și Ști datoria împlinită

Ea duce la imbunătățirca muncii 
inire ii ech'pe deci Ia mai bum ei 
salarizare. Exemplul tov. Săcăluș

(Cantiauare ia pag. IV-a)

Prin fabricile din
' de MIHAI MUJIC

Comitelui Executiv al C G. ĂA.Mțmbnt în

Ain fost în U.R.S S. Am vizi
tat fabrici ezin • și mine, am vă
zut or.- i- renăscute la viață, am 
vorbit cu oameni sovietici, care 
muncesc și luptă, sub conduc -rea 
gloriosului Partid al lui Lenin 
și Staliit, p-ntru construirea mă
reței o andairi comuniste în ma
rea și puternica lor Patrie.

Am văzut, la Moscova și la Le
ningrad. mu ci ori și muncitcare 
care lucrează în contul anului 
1950. Am sat de vorbă, la Ttla, 
cu minerii care lucrează in > ontu, 
anului 1951. Ca ei în măreața 
Țară a Socialismului. sunt mii 
și zeci de mii. Am înțeles a- 
colo, mai bine ca or unde.. ce în
seamnă educați^ bolșevică, ce în
seamnă educația în spiritul dra
gostei de muncă, în spiritul de-

soăalista cuprinâe 
a muncitorilor 

întrecerea este metoda

votamcntiilui nemărginit față de 
Patrie.

Omul sovie ic e>te perman ut 
preocupat de ridicarea preducti- 
vita.ii muncii lui. El e.l' con
știent că marirei producției. îm
bunătățirea calității acestor pro
duse și siădeiea prețului de cost, 
ii aiigjră bunăstarea lui și a a- 
milici lui.

Intre.erea
marca majoritate 
sovietici, 
de luptă pentru împlinirea îrain e 
de termen a planului c ticii al. Ini
țiată la lecuiile de muncă, izvo
râtă din consfătuirii- d- produc
ție, organizată la bază de resp n- 
sabilii de g'upe sindicale. îitre- 
cerea este temeinic sprijinită de 
organizațiile de Partid, de Sin-

dicate și dc administrații, cane 
l.oariă râs; md. ica pentru înde- 
I linir/a plaiului de producție

Fruntașii lin în ajuto ul u lur 
rămași in urmă iat cxpucuța 
slaba oviș i or este poj ularizata 
în rândurile masselor largi mun
citoare. prin conferințe, organi
zate dc Sindicate.

La clubul muncitorilor dela f - 
lirica ..Kirov’’ din r siun a \ â- 
borg-Leningrad. stahanoviștii d s- 
cutau despre metodele noui de 
munca, despre perfecționa re a a- 
cestor metode. In altă sală, un 
stahanovist ținea. în fața mun
citorilor. o ccn erință desp-e me
todele S3le de muncă

In întreprinderi găsești ..col
țuri roșii”, unde sunt afișate an
gajamentele individuale ale mun-

citorilor, ahgajamentc 
indicând pro.-cniul 
care 
economia p ■ car.

cencn te,
care fie- 

s: norma.
13 ;«lli-7a

cu 
muu i.or \a d j 

u 
mc oda pc care o vi folosi pen
tru a îmbunătăți caliiat a produ
selor.

La intrarea în se pi 
afișate angajan e 
care sunt în înfecerc 
..colo concK-t C„! 
p/ăși norma, cât i 
v.onomii. Ang 
suni semnate atât 
sindicii al secției, 
ful s efiei Alătu i 
în care se arată

m v. z i
31c brigazilo- 

Se a-.Tă 
căi va de- 
mat rial se va 
i ciu le ace lea 

t de comitetul 
cîi ș âe șe- 
este un g alic, 
zilnic cum sr 

realizează angajamentel
Brigăzile în întrecere

(continuare in pag

li ate.
t n ș -

lll-a)
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DIN ȚARA SOCIALISMULUI
Ocrotirea sănătății oamenilor muncii 

din Uniunea Sovietică
— Yalto — Cenlru Bnlneo-Climolrric, loctl unde îți dau în’âlnire vânătorii 

de balene din t xtremul Orient, turnătorii de o(el din Ural, sovanții, artiștii 
ți scriitorii din Moscova, colhoznicii din Kepublico Populară Kirghiză, etc.

după VALENTINf ANTOhOV

propriu au in apropiere șl lucră
torii constructori. Nu departe dc 
Yalta funcționează sanatoriul „las- 
naia Poliana'* unde se odii nesc și 

i se tratează lucrătorii medicali so
vietici. Sindicalele constructorilor 
de vapoare ale lucrătorilor indus
triei alimentare și a'e m'nerilor, 
ele. și-au deschis dea'cmeni sana
torii proprii în Crime a.

Oamenii de cele ma' di'erlte pro
fesiuni, vin pe litoralul Mării Ne
gre pentru a-și petrece conced ul. 
Putem întâlni aci vânători de ba
lene d'n Fx'renml Orient plugari 
din reg'unea Voronej, turnători de 
o'el d n Ural, cnhbnra'or' șt inti- 
f'C' d'n Moscova, colhoznici din 
Republica K'nrivzi. etc-

Drep'ul la odT'nă, consfințit în 
Con'ti'ut'a Un'un'î Sov etice, este 
asigurat cetă'enilor soviet'ci 
n"ma: 
d'i 
fi'nct'onar'lnr 
cMre stat, ci 
se oferă cele 
de a se folosi 
for> le și local'tă»' 
t'ce din tera noastră.

Mnîoritatea covârșitoare a mun- 
c"orilnr. funcționarilor sj țărani
lor, care se odihnesc șl se tratea
ză in locabtăti'e h- 'neo-cl'matice. 
nu 'uportă decât 30 >a setă d'n 
cheltueli. restul sumei fiind prevă
zut în contul asigurărilor soc'ale 
de stat

.In orice sanatoriu sau casă de 

odihnă, putem vedea zeci de scri
sori de recunoștință, semnate de 
cei ce s’au odihnit sau tratat ad
iată d» pildă scrisoarea trim'să de 
minerul Simian Procobev. din ba
zinul carbonifer d n K’zel Acest 
miner, care s’a odihnit la Yalta. 
la sanatoriul Nr. 2, scrie: ..M'arn 
întors acasă, am început să lucrez 
dar nu pot uita minunata Yalta 
Toți spun că m’am îngră'at foarte 
mult și m’am bronzat. Muncesc a- 
cum în mină cu o energie sporită. 
Vreau să mulțumesc astfel scum
pului nostru guvern sovietic, pen
tru grija cu care el înconjoară pe 
oamenii muncii"-

La — Yalta viata con'Inuă in
tens în tot cursul anului. Aproape 
in fiecare lună, sunt date aci în 
exploatare mereu și alte sanatorii 
și case de odihnă In cursul actua
lului plan cincinal numai Minl'te- 
rul Sănătăt i Publice al Uniun'i 
Soviet ce cheltuește peste 30 mi
lioane ruble pentru mărirea sana- 
toriilor Si caselor de odihnă din 
Crimeia- Sindicatele au alocat pen
tru ace'eași scopuri, o sumă de 
circa 85 milioane ruble. Pe străz'le 
Yaltei se văd schelele de con
strucție ale unor sanatorii și case 
de odihnă M nunatul centru bal- 
neo-climatic depe tărmu: Mării Ne
gre, va deveni in curând și mai 
.rumo și mai bine amenajat decât 
înainte de războiu.

Orașul Yalta este situat pe țăr
mul de sud al peninsulei Crimeia, 
sdld tă de apele calde a'e Mării 
Negre In Jurul Yaltei, se înaltă 
lanțuri de munți acoperiți de o ve
getație luxuriantă. Ei ocrotesc o- 
• așul de vf ntur le nordice. Deasu- 
t>ra Ya'tei strălucește aproape tot 
■ nul soarele fierbinte al Sudului.

Si uatia geografică și conditiunile 
climaterice atât de favorabile, au 
transformat de mult Yalta in urnit 
d n ce'e mai mari Și mai cunoscute 
orașe balneo-climatice din Rusia- 

Ina'nte de revoluție, sanatori le 
si instituțiile medicale din Yalta, 
erau accesibile numai celor bogat'- 
Miile de cetățeni nevoiași, roși de 
tubercu'oză. ven'ti in Crimeia cu 
speranța unei vindecări, erau ne- 
voifi să se adăpostească în co
cioabe mizerabile neacord‘ndu-|i- 
se n ci un ajutor sau îngrijire me
dicală. Nu este întâmplător faptul 
că marele scriitor rus Anton Ce- 
hov, care și-a petrecut ultimii ani 
din viată în Crimeia. a adresat 
cercurilor prorresiste ruse un căl
duros apel. î"demnându-'e să do
neze fondurile necesare construirii 
unui sanatoriu.

La suma colectată (care era des
tul de mica), scriitoru1 a adăogat 
5.000 de ruble dn modeste'e sale 
economii. La Yalta a fost construit 
un sanator u — primul și singurul 
sanatoriu din Crimeia. accesibil 
oamen'lor muncii.

Cli ar în primii 
rarea în Rus a a 
tic, Vladimir llici
decretul istoric — „Asupra folosi-

ani după instau- 
regimului sovie- 
Lenin a semnat

rei Crimeli pentru tratarea oame
nilor muncă*'-

Dorința lui Lenin a lost îndepli
nită întocmai. Bogăt ile Crimeil a- 
parțin poporului sovietic. Palatele 
tarilor și ale curtenilor lor au fost 
transformate in sanatorii și case 
de odihna pentru oamenii muncii- 
Puterea sov etică a che'tuit zeci 
de milioane de ruble pentru ame
najarea si desvoltarea localităților 
balneo-climat ce din Crme'a

In alunul războiu'ui împotriva 
fasciștilor existau în Cr meia 164 
de case de odihnă și sana'orl', 
unde se odihneau și tratau anual 
250 mii de persoane. Numai la 
Yalta funcționau în permanentă 
36 de sanatorii și case de odihnă- 
In anul 
năvălit 
hoarde 
di‘ 
sanatorii și case 
care 23 numai la Yalta

Ziua izgonirii nemflor d'n Cri
me-a a fost și ziua începeri lucră
rilor de recnnst ucț> a rc"rt”i ti- 
nut- Guvernul sovefe a d-stmat 
mari fonduri pentru a reconstrui 
în cel mai scurt iimp, nrnuna'ele 
palate ale acestei loca'Tăt' balneo- 
climatice. Dela terminarea cumpli
tului războiu n'au trecut decât 3 
ani. dar la Y’lla au și fost redes- 
ch'se s' func'ionează 28 de sana
torii și case de odihnă-

Aci funct onează vestitul sana
toriu sind'cal , Dolossa’’, unde se 
tra'ează bolnavii de tubercu'oză- 
Veselele glasuri ale copiilor răsu
nă iarăși în îmnre!urim le Gurzu- 
fu'ui. unde este situat sanatoriul 
de copii ..Artek''- Un sanatoriu

1941, ocupanji german au 
în Crimeia. Sălbatecele 
hit'eriste au distrus $- au 
prndă focu’u:, 109 

de od:hnă. dintre

In Uniuneo Sovittico s’a început amenajarea 
taberelor de Pioneri în vederea 

vacanței școlare
IN URAL

In partea sudică a munților 
Urali, pe malul unui 
află tabăra de pioneri a uzinei 
^Mednogorsk . Aci și-au petrecut 
in Dara trecută oacanta 600 de 
copii. In prezent se desfășoară 
aici mari pregătiri în nederea 
oacanjei apropiate

Comitetul de fabrică al uzi
nei 'Mednogorsk' a hotărit să 
achiziționeze pentru pionerii Le 
•e nor odihni in tabără, cărți, 
instrumente muzicale și aparate 
de sport. Pentru aceasta uzina 
a alocat suma de 40,000 ruble.

Administrația uzinei oa pune 
la dispoziția taberei un camion 
pentru transporturi și 15 vaci 
din ferma Uzinei, care Dor asi
gura apronizionarea taberei cu 
produse lactate S'a organizat 
un seminar pentru ridicarea ca
lificării pedagogilor ce oor su- 
I raueghia oacanța

ÎL MALUL MARII CASPICE

râu, se

pionerilor.

In taberele de pioneri, situate 
pc malul murii Caspice, s’a în
ceput plantarea pomilor fructi
feri.

De unde provin și cum se chelfuesc 
veniturile Sindicatelor din U.R.S.S.
Uniunea Sovietică, sindiua- 

au li dispoziție o juternica 
inalcr'ula $( importante Ion- 
bănești

In 
tele 
baza 
duri

Venitu.ile sindicatelor sunt a- 
liinentate din cotizațiile membri
lor lor și din încasările realizate 
la manifesiirile culturale de ma- 
s-ț - a esiea fiincl sursa lor prin- 
lipală

Bugelul sindicalelor 
ctrște In fiecare an. 
el a a'uns sa fie dc 
marc decât ac-la d n

Cn ș erei buge ului
nu este intâmplătoire. ca reflectă 
înflorirea economiei generale 
Statului 
iiouă a 
cesc In 
R£S.;

Sovietice 
Anul acesta 
1.5 ori mai 
1944» 
sindicat lor

nu 
prin acnrilarea unui conce- 

'u anual tuturor muncitorilor și 

concediu plăt't de 
șl prin fap'ul că li 
mai larg pos'bili'ăf 
de od'bnă. de sana- 

ba'neo-cl ma-

U. 
de 
al 
a-

Uucarea copiilor muncitorilor ți 
funcționarilor Și acsie alocații 
cresc iiv cu. în 1919 fixăndu se 
In acest scop de 1.5 ori mai 
multe fonduri d cât inamica raz 
boiului.

Trebui- rebvai de alta pane 
fap ul câ quaniumul clrltuclilor 
deumatr Întreținerii aparatului a I- 
mitusirativ a) sindicalelor este 
din ce in ce mai r- dus in bu 
griul sindicalelor După cum a 
ară ai V Cuznețov. la Congre 
sul sindicalijor, aparatul admi 
msiraiiv al Consiliului C nnal cl 
Sindicalelor a fost mult simpli
ficat Acest lucru s’a putut rea
liza datorită îmțrre|urani ca s n 
dicatele sovietice iți bazează mun 
ca lor ț«- principiul pa-iiiipăiii 
masselor celor mai largi, li mun
ca lor Astfel, cea mai marc parie 
din fondurile sindica elor nu seni 
folosite pentru întreținerea sala- 
naților lor, ci p ntru satisfacerea 
nevoilor culturale și dc ajutorare 
ale muncitorilor și funcționarilor.

Sindi ațele sovietice chiltuesc în 
prezent suine mari țentru r cons
trucția sediilor 
avut de suferit
pul războiului p ecum ți pentru 
construirea de 
tujltnenhe. se construiește câte o 
Casă a Sindi ațelor la Rostov p 
Don ți Kalinin, iar în multe alte 
orașe se construiesc Iccaluri pen
tru școli sindicale. t

Sindicatele sovietice mal primesc 
pentru asigurări sociale sume im- 
por an e puse I d'spu' t c de căire 
Statul sov'etlc. IN NICIO TARA 
DIN LUME NU EXISTA UN S1S. 
TEM DE ASIGURĂRI SOCIAI E 
ATAT DE GENERAL Șl COM
PLET CA IN U R S, S,

In 1949. bugetul asigurărilor so
ciale din U R S S însuma 17.5 
mll'arde ruble, (ață de 15,7 miliar

sindicale, care au 
deteriorări îi tim

1 Ia sută dan 
această redu- 

bugvtul sindica- 
crescut t- tuși de

coiizațiil; 
cliel'uiesc fun- 
sovieti ce ? 
pa t■ a lor se 
satisfacerea ne

membrilor 
mun-

sportiv • de massă pre- 
în scopul dtsvcltă.ii e- 

fizice in rândur.,e s nJîca-

clădiri noui Ac

de ruble in 1948. La formarea *- 
cestul buget nu couirlbule alt, ri
dicatele, n cl muncitorii. I oala 
cheltuielile sunt suportate da Slut 
Sindicatele au sarcina a mlnls rării 
landurilor destinate a Igarărll m- 
c ale Diu aceste fonduri ele acor
da ajutoare iinpo lăute auBdtorl 
lot șl luncțlonarllor.

Ajutoarele de naștere, peaallla 
cuvenite bătrânilor șl cd >r cara 
și-au pierdut c Pacitaica da 
tuuncă. se plătesc deaseaieal dla 
■ceste fonduri. Din aceleași loiiduri 
mal este întreținută o vastă retta 
de sanatorii șl case de odihni șl 
se plătește o parte d n Intrețla» 
rea saiariaț lor in concediu Mun
citorii ?' funcționarii nu suporți 
decât 30 la sută din cbeltu'enia 
pr leju te d.- c ncedll e de odlbaâ, 
— restul de 70 la sulă este aco
perit din fondurile asigurJril jr M- 
clale. alimentate din suci puaz la 
d sporit e de Statul sovietic-

In multe cazuri, chiar [atreaga 
întreținere es e acope ii do •«- 
dul asigurărilor soci Ie. AdjI tra
cul. s'nd'catele sovietice au (rlml» 
In case de odihnă «I aanat rtl, 
peste 2 milioane fe ame ți al ■!■■- 
cll Sumei chel'ult ■ n ace t scop 
au fost de 1,5 ori mal mari decât 
cele cheltuite In 1940

Modul cuui se adm'nis re» zi v» 
niturile provenit d n cotizsțlil ț| 
d n fondurile de asigurări soc a a, 
es'e controlat In eaproap?deco tl- 
sl spccia'e, care funcțiune zi p« 
lângă organ'zaț Ile sin llcate Ac s- 
te com's ' spe.ial controlez i pe
riodic s'tu t a ven tur'lor ‘1 c *1- 
tuielllor La munca ac stor co-nislj 
speciale ■ unt an'r ate massee 
largi a'e oamen lor munci • In co
misiile speciale de pe lângă comi
tetele de fabrică act < ează astăzi 
peste 480 000 de muncitori-

/

a

in această vara, tabăra de 
pioneri din A-pșcron Azerbai
djan va adăposti 50.000 de șco
lari, — cu 6000 mai mult de
cât in cursul anului trecut.

Sovietul Suprem al Republicii 
Azerbaidjan a hotărit să 
organizeze câteva tabere 
să adăpostească copiii din 
multe republici unionale

Toate lucrările de reparație Și 
amenajare a taberelor vor ii ter
minate până în ziua de 15 Mai-

S’a stabilit ordinea plecării 
pionerilor și s‘au luat măsuri 
pcmtru intensificarea muncii de 
educație și desvoltarea sportului 
printre pionerii.

ntai
care
mu'

CITIJI
VEAC

NOU

a 
sovietic și creșterea con- 
numaralui cvlo- c mun 
economia națională a II. 
ea oglindește deas'emeni

ndi area considerabilă a nivelului 
de viață al masselor muncitoare. 
Toae acestea pat fi ilustrate pin 
constatările făcute de Vasile Cuz- 
nețov, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din U R. 
S.S., la Congresul sindicatelor c re 
a avut loc recent Inițial în 
R.S.S., cotizația sindicală era 
2 la sută din salariul lunar 
muncitorului și fupcționa'ului;
poi co izația a fost r dusă la ju
mătate, deci la 
salariu- Cu toată 
cere însemnată, 
telor sovie i:e a
trei ori. numai în perioada dintre 
cel de-al 9-lea și al lO-’ea Cot- 
gres el sindi a elor

Cum sunt folosite 
sindicale, cont se 
d”rile sindicatelor 

Cea mai mare 
cheltuiește pentru
voilor cui urale ale 
sindicatelor, anume pentru 
ca culturală de masse. pentru ma
nifestări 
cum și 
dttcat'ei 
liștilor.

In 1940, s’a C’’el uit o co'ă do 
51,3 la sută d n suma totală a co
tizațiilor, pentru satisfacerea ce- 
r ațelor cu'turale a'e muncitorilor 
șt funct'ona llor. După râzbo'u a- 
cest proc nt a crescut In 1947. 
cota a a'uns h 56.5 la sută in 1948 
la 63,8 la sută, Iar in bugetul pe 
19 49. a lost a'ocată o coti de 64.3 
la sută. In acest scop.

SINDICATELE SOVIETICE AU 
O VASTA REȚEA DE INSTITU
ȚII CULTURALE ȘI ANUME 8200 
CLUBUR' ȘI PALATE DE CUL
TURA. PESTE 8000 DE BIBL'O 
TECI, CCA 67'00 COLȚURI RO
ȘII ȘI 5 000 ClNEAl 5TCGRAFE.

In 1947, sindicatele sovietice au 
cheltuit in scopuri culturale o su
mă egală cu aceea chel uită în
ainte de războiu iar pentru orga
nizarea a diverse con'erln'e au 
cheltuit do trei ori ntal mult. In 
1949, slndlcate'e soviet'ce vor 
cheltui în scopuri culturale, suma 
de un miliard 700 ntlloane ruble, 
ad'că de 1,5
In 1947

Proporțiile 
zare dusă de 
vietice po’ fi 
tul că In anul 1948 au p rticipat 
la con erințele. spectac 1 le. con
certele și reprezentațiile cinemato- 
grafi e, organiza e în palatele de 
cultură și cluburile sindicatelor,- 
peste 300 milio ne de persoane. 

Dtasemeni au crescut simfitor 
și chel uel le acute cu plata aju oa
relor ma'erale acordate și mem- 
br lor sindicatelor- Ast'el, in 1948. 
acestea au fo-t de 1.5 ori mai mari 
decât în 1940. iar in acest an 
ele vo- fi chiar de d uă ori mar 
mari. Anual, se mai alocă sume 
importante pentru creșterea ți e-

od mal mult decât

muncii de cttlturali- 
către sindicatele so- 
a redate și < in fap-

A1 patrulea an al
se desîășoară sub semnul unor 

mari

planului cincinal

lucrări
de ui patrulea an al plu- 

ciiicinul se
succese

domeniile

euracterizca z a 
considerabile- i n 

economiei n-i- 
Piiatre altele 

exploatare câ- 
i ce au o im

pun tru

Cd 
oului 
prin 
loa e 
ționale sovietice,
au fost da e in 
tevu întreprinderi 
por auța con<i<lerabilâ 
întreaga Uniune Sovietică.

Un maro sucoes a obținut co
lea ivul constructorilor ți iuon- 
tiuriior diu Dneprostroi. La 51 
Decembrie t'MA, a fost pus in 
fuuc|iune al patrulea agregat 
iar la 14- Aprilie 1949 al cinci
lea agregat puternic construit 
de inginerii sovieticii. Cel de ol 
cincilea agregut a fost montat 
ile două ori moi repede decât 
cel anterior.

Cin t ra la hidro -elect rică de) i
Dneproghes furnizează industri
ei din Donbas și regiunilor depe 

w > electrică eftină, 
a permis să se degajeze

Nipru, energie
cceace
pentru al'e ramuri ale economiei 
naționale 2 
cărbuni.

Construcția 
mâ<sk u fost 
arteră 
grandioase, 
bun și Manăci. C mia rea acestui 
canal deschide vaste posibilități 
pentru desvoltaroa irigației și n- 
provizionarea cu apă a regiuni
lor agricole secetoase din S*av- 
ropo’ și ia coa-irucța de cen
trale hidm-electrice.
. In Ianuarie a fost recepționată 

de către Comisia de Stat, con- 
duc'a de gaz Kohtla—larva—Le-

milioane tone <ie

canalului Nevinno- 
torm>riatâ. Noua 

fluvială, de proporții 
unește râurile Ku-

de construcție 
ningTaxi Noim conductei de gaj, 
cu o lungime de km., stră
bate 47 fluvii, ft c£li feraie qi 31 
de* șoM.*2e.

Cel de ul patruloa un ul pl>- 
nului ou cinai csU? și unul revo
luției tehnice în minele di» 
Donbass, Unu din no le macini 
perfeciioiuilc ieste combuiuu) 
miner ,,l)onbas“. Aix^st eoni buia 
u fost ereat de inginer i cons- 
truckjri sovietici $i corii» ruH h 
uzina ..Kirov’* din Gorlovo, 
Comba nul foci* simultan toate 
operațiile principali.1 uit extr«o- 
ției cărbunelui, pe care-1 ți în
carcă in vagoncte. Astfel înce
pând dda sfredelirea stra uri
lor de cărbune și până la îibcÂr- 
carca în vugoneic, cărbunii nn 
sunt atingi de mâna omului. 
Fiecare membru al br'găzii care 
lucrează pe un comhain miner, 
produce în modic, 5n r’un Mhimb 
cu 10—12 tone mai mult <Iec&i 
în mod obișnuit.

In industria textilă, inițiative 
minunata a meț erului-ajutor 
dela combinatul textil din Kras- 
noholni k, A. C:u kih, a fost ur
mată cu entuziasm de oamenii 
inunc'i din întiv'aga Uniune So- 
vic'ica

Numai în industria uțoară 
sunt în întrecere 20.(XX) ck1 bri
găzi jxrntru cucerirea titlului de 
,, brigăzi pentru obținerea cali
tății superioare” în întreprin
derile textijr <țin regiunea Mos
cova, inițiativa lui Quitkih este 
susținuta dc 40(X) de brigăzi de 
comsomolițti

• •
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DIN CÂMPUL MUNCII prin fabricile din u. R. s. s.
Cu m se face plata primelor de producție 
pentru personalul de conducere, ingineri, 
tehnicieni și muncitori din întreprinderi

Mini.-.lerul Industriei u trimis 
fu reprindenlor 
<ua ui 
pra ru
linia. de Miniștri 
reglementarea 
de producție 
<ta conducere, U-liiuci-

întrepriu-

pentru în- 
numui La 
de miuis-

din cadrul a- 
de part ujuea ( instrucpuui 

aplicarea deciziei (>mai- 
privitoare la 

plății primelor
pen ru personalul 

ingineri, 
mi și muncitorii din 
Juri.

Primele se plătesc 
deplin •tou pluuunlor, 
i> repriuderqe fixate
tor; depășirea planurilor de pro
duct e; reducerea preturilor de 
■k ; i tub unități rea oalității
iBnucii și a produselor.

Direcțiile centrale indus riale 
in toluborurc cu Uniunile sindi
cii*, vor propune 
întreprinderile 
prime pen ru 
■arilor

Ministerului 
care vor primi 

îndeplinirea pja-

CINE ABE DREPTUL LA 
PRIMA?

Are dreptul la Pr mă persona
la! de conducere și anume: di
rectorul, ing nerul șef, sau con- 
dacătorul telin c, directorii ad-

O echipă de muncitori deia Indus
tria Ceramică din Baru Mare a 
instalat un motor Diesel în 19 zile
în loc de 30 zile cât a fost programat

Pentru a putea îndeplini pro
gramul de produc|ie, la Indus
trie O-Tamică din Baru Marc 
era necesar un nou motor Diesel in 
locul celui vechi și deieriorat 
din neglijenja fostului patron, 
Mou a rea aoestuți imotor cerea 
însă o muncă de 30 zile.

Du'orită priceperii mecanicu
lui C. Simionescu și eforturilor 
ilipuc de echipa formată din 
tovarășii D. Șotângă, 1. Grozav,

Importante depășiri de normă obținute 
de echipele din abatajul tineretului 

dela mina Petnla
Pentru a spori producția de căr

buni in vederea Îndeplinirii șl de
pășirii Planului do Sfat pe anul 
iJ.ă, la mina Petrila a iost deschis 
un nou aba a] cameră al tineretului. 

i' Deși lucrarea a fost anevoioasă, 
necesitând deschiderea unei gale
rii, operat unea a fost terminată cu 
sncce:. Cu concursul tehnicienilor 
au fost montate două scocuri os
cilante blindate, in scopul de a u- 
șura cât mai mult munca.

Ecblpe'e tinerilor mine 1 care lu
crează aici șl-au luat anga am intui 
ca la cinstea zilei de 9 Mai să

Confecționând un dispozitiv pe care l-a 
adaptat la mașinile de bobina;

Mecanicul Brautigam Ignot dela filatura Lupeni 
a contribuit Io depoșirea producției cu 40°|o

Mutat de curând la secția bo
it na j a Filaturii Lupeni, meca
nicul Ignnt Brautigam a fost 
mereu preocupat de îmbunătă
țirea muncii, de creșterea pro
ducției și a productivității mun
ci'.

După multe încercări, după 
ce a studiat amănunțit mașinile, 
tovarășul Brautigam a reușii sa 
confecționeze un dispozitiv, cu 
care — adaptat la mașinile de 

bobinaj — producția a putut 

juncți, contabilul șef și șeful 
serviciului tehnic, personalul 
tehnic de toate categoriile dela 
atelierele de producție și uuxt- 
1 are, dJa investiții planificare, 
p.vgu ucu lucrului, studii și 
proecluri, uorrne și salam, con
trolul fabricației, uprovoziona- 
re, magazii1 și transporturi, [ier- 
sonului de specialitate dela vân
zări și contabilitate; muncitorii 
d rect și indirect productivi 
precum și muncitorii care nu lu
crează in acord.

Muncitorii care lucrează In 
acord au drepturi la prime nu
mai pen ru reducerea prețului 
de cost și pentru imbunulă|ireu 
calității muncii și a producției.

FOND URILE PENTRU PRIMA

Pr mele se plutesc din fondul 
de solarii planificat pentru în

treprinderea respectivă, raportat 
Lu volumul produc|'cu realizate 

luuar. Sumele acordate [lentru 

prune nu pol majora prețurile 
ue cost ule produselor.

Procentele de primă ce vor

O. Kios și A. Andraș, montarea 
mo orului s’a făcut in numai 
19 zile de muncă.

Aoest mo or pune in mișcare 
presele de curăjuizi, morile de 
sanist, precum și mașinile din 
atelierul mecanic.

In felul acesta munci.orii dela 
luduș ria Ceramica din Baru 
Mare vor putea realiza progra
mul de producție.

AriGI’ coresp, ool.

muncească sporit pentru a depăși 
normele.

Astiel echipa tovarășului Mchl- 
ta Ioan, din schimbul I a realizat 
o depășire de normă de 88 la sută. 
Schimbul 111 in care lucrează echi
pa tovarășului N'lstorean Gheorghe 
a reușit să Întreacă echipa Iul Nl- 
chit.i dând 160 la sută peste normă.

Rezultatele frumoase se datoresc 
— pe lâ. gă elanul de muncă al ti
nerilor mineri — introducerii me
todei de preluare a pro
ducției pe schimburi.

R. ALBU, coresp. voi.

depășită cu 40 la sută.
. Dar inovația tovarășului are 
și uite avuMagii. A redus sim
țitor ruperea de fire, fapt care 
a dus la o economie de 20 la 
sută la mâna de lucru.

Tovarășul Brautigam și-a luat 
angajamentul să muncească și 
pe mai departe în scopul de a 
«duce și alte îmbunătățiri în 
muncă, pentru ca producția să 
poată fi depășită și mai mult 

fi F. UZIEL, coresp, ool. 

rezulta In fiecine ser viciu de 
sec|ir, atelier sau ed Lipii x* xor 
calcula lu auluriul turifur al 
fiecărui salariat in parte.

Primele vor pu<ru fi urorduk* 
|M' măsură ce întreprinderea jmj- 
seda planul de product.e tri
mestrial eșalonat pe luiu, apro
bat de Dirccfiuacu Om rula In
dustrială,

Planul st* considera îndepli
nit sau depășit uliului ducă. u 
fost reulizui atât ca \olum cAt 
și in ceea ce privește sortimentele 

culi wjiie fixate prin cifrele 
de control, La depășiri de plau 
se iau in considera pa numai 
produsele prevăzute in plan, de
pășite în volum ți corvspunzâ- 
loarc calitativ,

Cond.țiuiulc generale pentru 
plata primelor vor fi aprobate 
pen ru personalul de conducere 
de către Direcțiunea Centrală 
Industrialii dujxi calculul per- 
2ien.at de întreprindere.

Pentru restul personalului 
plata primelor se aprobă de 
că-re directorul întreprinderii 
respective, cure răspunde de 
exactitaca datelor pentru plata 
primelor.

In cazul când o intrepridere 
are sectoare de producție bine 
defini’c cu plunuri și evidențe 
stabilite separat, premierea sa 
va face in sectoarele care au 
îndeplinit condijiile cerute in
dependent <le celelalte sectoare

In baza aces or ins ruc|iuui 
întreprinderile vor întocmi ta
bele cuprinzând cotele de pre
miere pe servicii, scejii, ateliere 
sau echipe. Aceste tabele vor fi 
înaintate Ministerului spre apro
bare. Se va arăta separat fondul 
de premii ce rezultă din acest
calcul, 
plătite 
Martie,

fondul compensațiilor 
în lunile Februarie și 

precum și sumele ce se 
plătesc sub formă de avansuri 
asupra primelor pentru Aprilie

Muncitorii dela atelierul divizionar 
al minei Lupeni au încheiat luna Aprilie 

cu succese în muncă
Organizând întreceri socialis

te muncitorii dda atelierul di- 
vizonar al minei Lupeni, au 
înregistrat succese in cursul lu
nci Aprilie,

Astfel, la furajarea șuruburi
lor de 1,25 mm. echipa de fie
rari formată din tovarășii Popa 
Victor și Cr'stea Florea a depă
șit norma cu 44- la sută, iar cea. 
a tovarășului Demian Gheorghe 
și Bențe Vasile, in întrecere cu 
prima, a obținut aceiași depășire 
de normă.

Lucrând la modificarea vago-

In 5 zile de lucru s au făcut instalații 
telefonice în 8 comune din județul nostru

Coloana de construcție con
dusa de tovarășul Minghereș 
Constantin dela Administrația 
Poștelor și Telecomunicațiilor 
București a început acțiunea de 
construire a liniilor telefonice 
în comunele din județul nos
tru.

In ziua de 9 Mai au fost 
instalate liniile telefonice în co

(maure dtu *att 1*1

dinți- comuni- in fiecare sapzămâ 
na In a ■ sie țejințe »<• analiaează 
re. I ia ile și 1 ipsuii e. iar tu muia 
•nai z i mumii, brigăzile se ajută 
recipro. In afara de aceasta 
brigăzile primesc ajutor din par 
tei tehnicienilor și a comitetelor 
de fabrică

Vreau să amintesc un lucru, 
cire m’a impte ionat deosebit ti- 
tr’o mină din Tuia

In aciova mtnă munca <•«<< 
mecanizaă In projxirțic de 90°,'o 
Operațiunile rele mai grele în
cărcarea craterului, trans or ul 
chiar... și armarea — sunt me- 
caniza e

Confitiile de muncă sunt f ar
te bune Mina este luminată ca tn 
ț lină zi, iar a isirt-a este asigu
rată prin instalații d- aer con
dițional Cordițiile excepționali 
de muncă în UR.S.S. ilustrează 
strălucit grija permanentă a Par
tidului llo'șevic — a Guvernului 
fața de om, care e»te socotit c I 
inai țirețios capital.

inginerii, tehnicienii, depun tot 
efor ul, toată priceperea și știința 
lor, pentru a asigura cele mai 
bune londițiuni de muncă tn fle
care Întreprindere

Colaborarea Intre ingineri, teh
nicieni și muncitori este foarte 
strânsă inovațiile muncitor iJ ar 
sunt cercetate imediat Inginerii 
și tehnicienii, la rândul lor, cer 
în mod regulat pă erea muncito
rilor. In felul acesta metodele de 
lucru se perfecționează zi de zi. 
iar condițiile de muncă se Îmbu
nătățesc neîncetat.

Partidul a sădit In conștiința 
oamenilor sovie ici o nouă atitu
dine față de muncă, față de fa
brici și uzine, față de mașini și 
unelte

Am văzu în uzine cu câtă d a 
goste oamenii muncii își Îngri
jeau mașinile și sculele cu care 
lucrau, ptstrându-le ca pe niște 
bunuri care erau ale lor

Pe lângă Consiliul Central al 
Sindicatelor Sovie ice funcționuauă 
câteva institute pentru protecția 
muncii. Am vizitat un asemenea 
ins itut la L ningrad. In ace I in
stitut lucrează oameni de știință, 
profesori și ingineri, preocupați 
de grija de a asigura pentru oo 
menii muncii din fabrici, uzin» șl 
mine, condițiuni cât mai bune de 
mun ă

Instituțiile de acest fel au la
boratoare mari și bine inias 
trate.

Munca rodnică a acestui insd 
tut se vede în fabrici.

Am văzut în unei* fabrfet,

netclor Standard" echipele de 
sudori formate din tovurășii 
Maier Petru, A Silvester, S. 
Cioflică și M. Kir, au depășit 
normele cu 55 la sută.

La repararea lanțului dela 
crațere echipa compusă dm 
tovurășii Sofic Hirșpcc și Tri
foi Ioan a depușii norma cu 55 
la sută, in timp ce cea de a 
doua echipă compusă din to
varășii Elena Pdvailer și Ar- 
deleanu Mircca au depășit-o cu 
49 la sută

munele Bucova, Pancinești, Bou- 
țarul Superior, Bouțarul Infe
rior; în ziua de 10 Mai la pri
măriile Râu-Bărbat, în ti Mai 
Pui, în 12 Mai Ponor, iar iu 
ziua de 13 Mai primăria Petros 
S'au instalat profire, s'au întins 
firele și s'au instalat aparate 
telefonice la toate primăriile în 
numai 5 zile 

vum praful este i.rzat pvntt'u 
a nu fi ri pirat cte muia tor In 
alte parț> muncitorii ■■unt t< ri(i 
d< temț»raiura inaha a iiițxea- 
relo [> in iniulaiii spciale caic 
foriiu za țz-rdik d a a

Da ori a masurilor d> proc-clie 
a muncii, bolile | ro'e x.nale, p e- 
cuin și accidentele d>- munca, 
sunt reduse la minimum Prin 
crea ea de confiții de muncă din 
cele mai bune, se dă muncitoru
lui sovie i po ibilitit' a de a p o- 
ducc mai mult și mai bine, pen
tru bunăstarea oamenilor sovie
tici. cari pășesc cu hotărire pe 
drumul construirii comunismului

Cu o grija deosebită se da 
fteiâru. muncilor peihililaira 
să of instața isca tehnica, sa se 
perfecționeze cât mai mult In 
profesie Pe lângă fiecare uzina, 
fabrica, mina, funcționează școli 
de p r e ționare prcife ională. Mi
nerii dela Tuia — de p ldă — știu 
sa mânuiască toate mașinile e-< 
xistmte in mină. Ei sunt mi
neri, dar șt tnrcanici.

In școb. o deosebită grijă ae 
dă tinere ului. Am văzut la clubul 
muncitorilor din industria a ro-1 
nautică d- lângă Moscova, cât 
și la clubul ,,Kirov” din Lenin
grad ca ți la Casa Pionetiltr din 
Leningrad, așa numita secție teh
nică, unde vin copiii I a învăță
tură. Aceștia, în timpul lor liber,

Grupele de mineri 
să se sbală 

(UaBBare Aa pag. I a) 

cută această canalizare, pentru 
a-șl atinge scopul. Apoi, a mers la 
administrata minei, unde a cerut 
să se execute cele necesare cana
lizării, lapt care-l va da posibili
tate Iul șl ortacilor săi să lucreze 
in condiții mal bune, să depășească 
norma.

* * *
In abatajul tooarițului Co

vaci tehnicienii mineri nu oin 
prea des Ba chiar rar de tot, 
sSi atunci, trebue să aibă un 
motiv foarte serios.

Vu se poate spune că tehni
cienii dela mina Aninoasa nu 
vizitează celelalte abataje. Insă 
acela in care lucrează grupa to
varășului Covaci este vizitat 
foarte rar, pentruca acolo plouă.

La cererea insistentă și repe
tată a tovarășului Covaci de a 
constata care sunt condițiile de 
muncă in abatajul lui pentru a 
motiva cererea lui de canalizare, 
maistrul șef de sector s'a depla
sat până la rolul pe care cărbu
nele din abataj e încărcai in 
vagonete.

Tocmai in acel timp, oagone 
tarul grupei deschidea ușa rolu
lui, iar cărbunele amestecat cu 
apă multă era vărsat in oagonet.

Tovarășul șef de sector, și-a 
dat atunci seama cât de multă 
apă trebue să fie in acel abataj 
și na mai mers la fața locu
lui să vadă condițiile de muncă

— Cum au lucrat până acum 
să lucreze și de acum înainte' 
Dacă e apă, e apă și gata! ț\u 
poți să te împotrivești.

Propunerile tovarășului Co
vaci făcute șefului de sector 
pentru canalizarea apei, care să 
ducă implicit la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și la creș
terea productivității muncii, au

lum za sub îndrumarea ne-
nlor și o huiuemlor caii -pa
orele de e v cm dau 1 rpi c ț*i- 
lor. imafându i â ctmstruia sa 
și :.a riț.ărv aparate la hor 
vapoare hi miniatură avioane <■ 
motoraș mic. na ini tnoM>ate. etc

O d< o-ebi'ă grija m da muu 
citurilor noui Li s> dau lecții 
speciale p-ntru a iuvața sa cu
noască și sa mânuiasen la ș r- 
fecțu mașina ia care vet lucia

In toate fabricile se vad i<m i 
la strung ți la alte mun<>. pe 
care altâdaia 1 fâ eau numai 
bărbații La L'tiingvad, latro fa
brică metalurgică, majoritatea ie 
meilor lucrau la piese f.«e <k .pre- 
ctzie Sunt in U' R S.S. tnu șt ml 
de femei stahaiovl&le

Omul soție ic învață tara ii- 
cetarc; In fabrică la club atașa 
El fcJoseș'e ori e moiucat liber 
pentru a citi. Am vazal in me
trou. In tramvai, oanuai cu car
tea în mână, citind. Omul soviriio 
lupa m inre at ța-ntru a-ți insuți 
cât mai mult știința cuhura so
vie i ă

Vorbind cu omul sovietic simți 
dragostea lui față de prcdrlâria- 
iuI din întreaga lame Iți da sfa- 
tur1 l>i preda dn czperen lui 
pentruca și tu la rândul L.u 
să contribui la lupta patru eli
berarea pro e a iatului dia lumea 
întreagă <fc sub jugul ev^oaiării 
capitaliste, la lupta peana țâre.

nu trebuesc lăsate 
în greutăți

rămas opuneri lor oriar'i din 
u *s»tă grupă rf sbot Ib greu
tăți.

Dur nu numai azxtafeu sunt 
neajunsurile provocate d apă 
în acest abataj. Din d, țuvoiul 
de apă curge pe lângă croțer in 
rol unde se amestecă cu cârbu- 
nele. Apoi odată că cărbunele, 
apa e încărcată în vagonete. Insă 
în cur-ul transportării etdre su
prafață apa se scurge din vu- 
gonet, iar vagone'cle nu huii 
prezintă cantitatea de cărbune 
cerută. In as’fel de amn, u» 
procentaj din vagoueHele cu 
cărbune nu funt soco ite deoa
rece, nu sunt „încurcate regle
mentar".

Conducerile exploatărilor carbo
nifere și tehnicienii mineri, au da
toria de a aiuta grupele de miaerl 
in lupta pentru ridicarea produc
tivității muncii, au datoria de a 
îmbunătăți cond țiile de o.uci iu 
ahatale. ALă uri de mlncrf, te'iai- 
cienil trebue să fie primii 
care să lupte pentru ialătararea 
oeațunsur lor in muncă • piedicilor 
care stau Io calea dcpâțlril nor
melor.

Pentrucă altfel grup.le de mi
neri sunt lăsate să se sbată in 
greutăți, sunt imp edicale ta iapta 
lor pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin in cadrul Plaaalal.

Ori. at tudlnea admlnstroției ț| 
a tehnicienilor (ață de situația dm 
abatajul grupei tovarășului Co
vaci e cu atât mai nefastă ca cât 
acest șef de grupă a făcut propu
neri concrete și practice peutru în
lăturarea grcută'ilor fu muncă. 

Ea nu poate fi admisă, deoarece e 

Incompatibilă cu lupta massclor 
de mineri pentru îndeplinirea și de
pășirea Planului, pentru făurirea 
unul viitor mal bun celor ce mun
cesc.
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Oamenii muncii din Franța vor lupta 
dârz pentru pace și libertate, pentru aducerea 

la îndeplinire a hotârîrilor Congresului 
Mondial al Partizanilor Păcii 

Comunicatul Biroului Executiv al Confederației Genertle 
a Muncii din Franța

Juri Korolkov despre

Haosul în care se găsea Bizonia 
în ajunul ridicării restricțiilor privitoare' 
la comunicații, transporturi și comerț

PARIS. 13 (Rador). ■ Iii urma 
ședinței din 11 Mai 1949 a Biroului 
Executiv al Confederației Oenerale 
a Muncii din Pranta a fost dat pu
blicității următorul comunicat:

Biroul C. G- M. înfierează politi
ca de pregătiri de război și urmă
rile ei: sporirea cheltuielilor mi
litare, noul impozite pentru oame
nii muncii, o noua ofensiva îndrep
tată împotriva asigurărilor sociale 
și ajutoarele acordate.

In asemenea împrejurări oame
nii muncii trebue să se unească și 
să lupte pentru cucerirea dreptu-

1

rilor lor legitime; ei Irebue să lup
te mai dârz pentru pace și liber
tate, pentru aducerea la îndeplini

Mai mulți mineri calificați 
înseamnă mai mult cărbune!

(Urmare din pag. 1 a)

e grăitor in acest sens- Echipa, 
atâta timp cât cei care o consti
tuiau aveau un nivel profesional 
scăzut abia îndeplinea norma. Du
pă aceea a avut depășiri de nor
mă de peste 30 la sută. Odată cu 
aceasta insă, a crescut și câștigul 
întregii echipe, deci salar ui fiecă
ruia in parte.

lată cum pr.n ridicarea califica 
rii nouilor veniți cu care a fost în
cadrată echipa, s’a ridicat și căș 
tigul celor ce-o compuneau-

Care sunt sarcinile ce revin or- 
ganizaț.ilor de Partid, sindicatelor 
și minerilor in direcția pregătirii de 
noui cadre calificate de muncitori 
subterani ?

Mijlocul care până acum s a do
vedit a fi cel mai bun il constitui, 
școlile de calificare. Rostul lor n’s 
fost insă nici acum pe deplin in- 
(eles, adică n’au fost îndeajuns po
pularizate rezultatele lor concrete, 
pozitive și imediate. Ia ă o direc
ție in care va trebui orientata 
munca de a italie, de lămurire ți 
îndrumare.

Pe de altă parte, Inhiat.vele sS 
nătoase ca ale tovarășilor mai sus 
amintiți, isvorite dintr o poz'fle 
justă fată de problema calificării 
cadrelor noui. n'au fost îndeajuns 
popularizate spre a put?a servi 
drept exemplu și altora. $i mei to
varășii care au luat asemenea ::il- 
tiative n’au fost ajutați și știm..i- 
lati pe măsura important', muncii 
lor.

Pe viitor asemenea atitudini (re 
buesc cultivate cu mai multă a.ei- 
tle in rândurile minerilor «șa cum 
în general trebue desvoltaci o 

re a holărînlor Congresului Mon
dial al Partizanilor Păcii-

Biroul C. G. M- a primit infor
mat uni exacte asupra represiuni
lor îndreptate împotriva sindicate
lor din India.

Biroul C. G- M. a luat cunoștință 
de discuțiile duse asupra proble
mei Spaniei lui Franco in cadrul 
Organizației Națiunilor Unite. Bi
roul C- G. M. înfierează sprijinul a- 
cordat lui Franco de guvernele re
acționare, condamnând în specia! 
ajutorul financiar acordat Iul Fran
co și hotărăște să înainteze un 
protest guvernului și secretarului 
genera! al ONU, reafirmând atitu
dinea neschimbată a clasei munci

nouă atitudine fată de probi, ma 
calificării muncitorilor subteani 
fără practică mai lungă >11 nrna

Trebue arătat minerilor că pen
tru ei nu poate fi lipsit de interes 
faptul că un tovarăș muncește bine 
și altul slab, că jumătate din echi
pe iși indep.Inesc normele și jurnî- 
tale nu.

In bătălia pentru îndeplinirea 
prevederilor Planului de Stat cu 
rrivire la producția de cărbune nu 
putem obține succese reale atât 
timp cât mai sunt mineri cu un 
nivel de calfiicare scăzut, care 
nu-și îndeplinesc normele, care 
împiedică întreaga echipă să-și 
irdeplinească norma.

lata dece trebue ca din proble
ma calificării muncitorilor subtera
ni, organizat ile de Partid și sindi
calele să și facă o problemă cen
trală-

Mineri, să luptăm fără preget 
pentru calificarea tovarășilor noș
tri mai slabi. Să luptăm pentru a 
le ridica nivelul profesional la 
înălțimea sarcinilor ce le stau in 
fată. Să ne îndeplinim fără a pre
cupeți nici un efort această sar
cină de onoare conștientl că un 
număr cât mai mare de bra(e ca
lificate înseamnă mai mult cărbu
ne, inseamnă îndeplinirea angaja
mentului pe care ni l-am luat de a 
îndeplini și depăși Planul de Stat 
pe cel de al doilea trimestru al 
anului 1949.

Citiți

„Zori Noi“ 

toare franceze cu privire la regi
mul Iul Tranco.

Biroul C. G- M, protestează îm
potriva persecuțiilor la care gu
vernul francez supune deputății Și 
ziarhtli progresiști. In fața intensi
ficării politicii de inarshall/are du
să de guvernul francez, biroul C» 
G. M. reafirmă voința oamenilor 
muncii de a-și apăra reprezentanții 
și libertățile lor garantate prin 
Constituție-

O nouă notă de protest împotriva 
violării frontierelor bulgare adre

sată Secretariatului General
al O.

NEW Y0RK, 14 (Rador). - Se
cretariatul general ONU a anunțat 
că la 7 Mai ministrul de Externe 
al Republicii Populare Bulgaria, 
Kolarov, a trimis o nota de pro
test împotriva celor 6 cazuri de 
violare a frontierelor bulgare de 
către aviația guvernului din Atena 
în perioada dintre 30 Aprilie și 4 
Mai.

La 8 Mai ministrul de Externe 
Kolarov a trimis o nouă notă de 
protest Comitetului Politic în care 
acuză guvernul dela Atena că tru
pele sale au invadat teritoriul bul
gar la 7 Mai în apropierea locali
tății Golecevo. Trupele monarho- 
fasciste au omorît un grănicer bul
gar rănind grav un altul și au luat, 
prizonieri 2 soldați bulgari. Nota 
de protest declară mai departe că 
trupele nionarho-fasciste au luat 
pe teritoriul grec corpul neînsufle
țit al soldatului bulgar și au des-

Iată dece sectorul IV al minei Lupeni 
a rămas sub normă cu 10 la sută

pe luna
(urmare din pag. I-a)

nu numai la Lupeni ci și la alte 
mine din Valea Jiului. Din acest 
motiv slăbiciunea tinde să se ge
neralizeze.

Până acum singurul mijloc de 
remed ere a absențelor nemotivate 
este amenda. Nu aceasta e insă 
soluția, și mai ales unica. Sunt 
necesare in afară de această pe- 
deaps’ cam limitată in efecte, me
tode de combatere a acestui rău.

In primul rând se impune ca 
organizația de Partid împreună cu 
sindicatul și conducerea întreprin
derii să cerceteze atent care este 
situația celor ce lipsesc nemotivat 
și dacă printre ei se afiă, elemente

MOSCOVA, 13 (Rador).
(oruapoiidcn* ul ^pi-cial u| ziaru
lui FRAUDA, Juri Korolko, 
descriu intri* scfîmmuv IriiiLbă 
din Berlin sitiiațiu in cure mj 
gfreu Bizoniu în ajunul ridicării 
de către uutorilufîlc du ocujHiție 
KovietJce, a restricțiilor privi
toare la comunicații, transporturi 
și comerț intre Berlin și zonele 
Sovietice și occidentale din Ger
mania .

H«osul economic din Bizonia, 
creai in urma întreruperii le

N. U.
chis focul împotriva patrulei de 
grăniceri care plecase in căutarea 
grănicerului omorit de monarho- 
fasciști.

Kolarov subliniază in nota de 
protest că până în prezent autori
tățile de frontiera grecești nu au 
răspuns numeroaselor propuneri fă
cute de autorităț le bulgare în ve
derea deschiderii unei anchete Pen
tru stabilirea celor care sunt răs
punzători de aceste incidente. Ko
larov protestează cu hotărîre îm
potriva numeroaselor provocări 
din partea trupelor nionarho-fas
ciste si cere imediata punere în 
libertate a celor doi soldați bul
gari. pedepsirea celor vinovati și 
despăgubiri pentru familia solda
tului ucis.

Secretariatul 0. N. U. a anunțat 
că ambele note de protest au fost 
înaintate comisiei 0. N- U. pentru 
Balcani.

Aprilie
nesănătoase să se procedeze la 
imediata Ier îndepărtare. Pentru 
cel rămași, trebue intensificată 
munca de lămurire, trebue antre
nați in număr cât mai mare in șco
lile de calificare pentru a, ajunge 
mineri adevărați, devotați cauzei 
clasei muncitoare.

In altă ordine de idei, conduce
rea inteprinderii trebue să se în
grijească de procurarea și distri
buirea celor necesare nouilor an
gajați; să creeze condiții echita
bile de existență, să-i antreneze 
prin organizațiile din care fac par
te in bătălia pentru îndeplinirea și 
depășirea Planului nostru de Stat. 

găturilor economice cu Germa
nia ruMiritruna <1 ui ut drept r*‘ 
/ul lut o creștere de proporția 
cu lastra fala u numărului șomeri
lor, cure a ajutai in nx>m< ului 
du față Iu 1.500.000, Nunwioase 
întreprinderi mici și mijlocii 
sunt falimentare, iar numărul 
hdirncnk-lor a sporit în ultimele 
trei luni du 8 ori fața du au.ul 
trecut

Politica aiiglo-uincricunâ de 
desmembru re a Germu/iiei — 
Mibhnia/d corespondența — a 
du> economia Bizoni ui Iu o bi
ții a țiu gru\u.

lai 12 Mm — scrie Korolkov — 
exact la ora stubifită prin ucor
dul Quadripurtii, autoritațjju de 
ocupație sovietice uii ridicat 
restricțiile asupra comumcații- 
lor, transporturilor și comerțului 
dintre zona sovietică a Berlinu
lui și zonele occidentale din 
Germania.

Lu punctul de control MarieJi- 
born ambele bariere au foxt ri
dicate Ia ora 0.01 și primele 
jeep uri britanice au trecut li
nia de demircajie La orele 
1,50, primul tren militar și de 
pasugeri a trecut prin siafi.i 
Maricnborn în drum spre Ber-

Vertiginoasa înaintare a armatei 
populare chineze

Auforilăfile Ktiotninfangului pregătesc evacuarea 
Shanghaiului

SUAXGHAI, 14 (Rador). — 
In cadrul mișcării de învăluire 
a Slm 11 grliaiul ui armada populară 
cdiuicză a eliberat Sâmbăta di
mineața Sun Kiang, important 
cent ni feroviar situat la 30 
km. Sud-Vest de Shanghai.

Pe frontul din Nord o coloană 
a armatei populare a realizai o 
largă spărtură în liniile Kuomin. 
lungului și a înaintai pună la 7 
Km, .de Woosung care se afla in 
imediata apropiere a Shangha
iului.

* * *
SHANGHAI, 14 (Rador), —

Armata populară chineză 
își continuă înaintarea

MIANGHA1, 13 (Rador), — 
Ptinc'elc fortificate din jurul o- 
laș’A.ii. fdiuiighui sunt ciziceriij 
pe rând de forțele populare 
1.oca li tații Ie din jurul Shanghaiu
lui înseamnă o breșa adâncă în 
centura de apărare a Shanghaiu
lui; atacurile se concentrează 
«cum la Aisong.

Forțele cari înaintează în 
provincia Kiang Si au ocupat 
capitala acestei provincii Nan 
Qiang, iar în provincia Fukien

Iîji TjvtvriJc s’uu făcut fără 
nici un fel de iui^dml hi orașul 
Berlin |Mz»turile 
fost iiidufnirUilu 
demarcație dintn- 
/Diezul nopții.

începând delu
lațiu în lot cuprinsul orașidui 
Berlin s<* desfușoara Iar a exur- 
citaivu trvunui cuu’joJ la Lunile 
«li- demarcație d’ntie M-claufț, 
locui lorii soci oarelor otxjdcntale 
ide Burbnului smulg vânzători
lor ziarele din «x torul sovietic.

. In inchriejv corrspodmhd ne- 
lu\ ă 6tu]/<)<i rea pruiocatÂ 5n 
rândurile populații i germane de 
adoptarea in pripă a ușa nu
mitei „Omst.ftiții din Bonn”

Ai uni in ajunul conFvnnțci de
lu Paris touk divergențele au 
fost . lichidau" ți proer-lul citit 
In grabă a fost bruK adoptat

Această stranie grăim este 
considerată 1a Berlin ca mani
festând dorin|a anumitor cerean 
de a puni* -csumea Consiliului 
Miniștrilor <’<■ Ls-iriu in fa|a 
faptului irupEhiit al d»:ntfinbrfi- 
rii politice a Germanie..

Ziare]», democra'c dela Berlin 
. tlrlii iazu ca ..Hotărirea luată 

Bonn eon-titue o pu-dica in 
< dea negocierilor dela Paris".

Armabi populara chineza a eli
berai încă două localități, Trit- 
saiig ți K.-Ung. bituatc In in- 
«Tiorul centurii de apărare a 

Shangha/ului.
♦ * <

SHANGHAI, 14 /Rador) — 
Auortațile Kuominiaogului in 
falu înaintării rapide a anA%- 
ici populare chineze au dai dfs- 
poziții birourilor «uiitralc ale ad- “T 
miii-»’. rațiilor din Shanghai să-și 
înceteze activitatea ți să se pre
găteați i de exacuarr 

usud^ază acum Kicnxang, la 185 
km, de marele p«»ri Fuceu.

Știri scurte
Primul ministru De Gasperi a 

in’crz.is Vineri ținerea unui mee- 
(ing la Roma in favoarea peti
ției pentru pace.

• * •
Totalul vaselor de coaste care 

sau predat armatei populare 
cluuezc după trecerea fluviului 
Yang Tse se ridică la 40.
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