
SÂ CURĂȚIM 
DE OTRAVA 
reacționare
Cartea poate bă (le cel mal bun 

prieten al omului așa cum adesea 
ponta să-l fie uu dușii an (i carte 
caro prin conținutul Său împrăștie 
Iuta nu ștllutcl care ra- pândește Idei 
înalte, care face pc oameni să-și 
iubească semenii. il invafă să eu- 
n iască realitatea șl sensul șl |e da 
un nou Imbold in lupta pentru con
struirea unei orânduiri divp’e, n 
asemenea carte e adeiâialui prie
ten, e stârnitorul permanent, e 
Isiorul de luirluă pentru i.ccure 
om al muncii din mină, de pe o- 
gonre sau d’u b'rouil.

O carte Insă care răspândește 
mfstfclsirul. care face sâ vehicu
le, e Idei reacționare, retrograde, 
tare sădește In mintea cititorului 
Idol criminale si sub masca știin
ței uscunde minciunile tendențioa
se ate unei clase i>e calo de a dis
pare - a burgheziei aceasta, 
spre deosebire de prima, nu mal 
e prietenul omului. Fiindcă eu in
elarei să-t transforme intr’o u- 
healtă supusă exploatatorului, să-l 
înăbușe tot ce e bun șl frumos in 
sullctul Iul, să-l întunece mintea 
(ăi'ându-l Incapabil de a cunoaște 
obiectiv realitatea.

$1 Inlr'adevăr cx'stă asemenea 
efirfi: cârti bune acelea care 

j pr n coi>tlnu*ul lor sunt o armfi in 
mâna clasei muncitoare in lupta cl 
pentru construirea unei orânduiri 
drepte cărți re'e acelea care 
pr’n continu*ul lor retrograd șl re- 

| ac lunar sunt o armă in mâna bur- 
; gl erlci, o armă îndreptată impotrl- 
, va intereselor clasei muncitoare.

O singură carte are o deosebl- 
| tă nllueniă sl pui re • valoare 

cor rructivă sau distructivă după 
i co-finit. Cât de marc este atunci 

pu rea mul multor cărți?
Pe acest lucru tiebue să re (’nă 

srr.ina atunci când ro pun bazele 
urci blbllitec'. de rolul Intens pe 
crre cartea il Joacă iu viata oa
menilor.

In Valea fulul avem deja ne- 
! numărate biblioteci înființate din 
i grija regiirulu' nostru de demo- 
' cratle populară față de culturali
zarea masselor. Ele ființează re 
țâagă instituții dar mal ales pe 

i largă cluburile muncitorești. 
I S’a (inul insă scama intotdeauna 
de Importanta covârșitoare a aces
tor biblioteci ?

Fără îndoială că nu — lucru 
pe caro l-am mai sezlsat in repe
tate rânduri.

Cum altfel se poate explica fap
tul că numai cu câteva săptă
mâni in urmă s’au distribuit cării 
d'u biblioteca Soc. ..Petroșeni" 
dela Casinoul Muncitoresc, când 
in rândurile el mai există cărți 
d-ale legionarului Radu Gyr și ale 
fasc'stului Goga ?

Cum altfel s’ar putea explica 
faptul că după o severă critică 
adusă activității bibliotecarului de
la Clubul Muncitoresc de'a Lonca, 
deci după ce s’a pornit la o ac
țiune de oprimare a biblioteci, să 
mai rămână cărți de-ale huliganu
lui fascist Brătescu Voinești ?

O asemenea situație dovedește 
tocmai neînțelegerea rolului pe 
care il are cartea, a neînțelegerii 
faptului că există cărți și cărți.

Și in această ueînfe'egere tre
bue căutat Isvorul delăsării unor 
bibliotecari, a responsabililor ‘cul
turali șl a întregii conduceri a 
unor s’ndlcate din centrele nvnere.

La Pe'rila — importantul centru 
miner mal există încă unele 
cărți cu caracter pur fascist (scri
se in timpul criminal uliii război 
anțisovletlc). Așa de p'Idă a fost 

Cultură, rasă șl civilizație" de 
C. Stan, o carte >n care erau sus
ținute teoriile rasiale ale fascismu
lui german, o carte îndreptată îm
potriva Uniunii Soviet ce. La fel 
și ..România și Războiul Mondial" 
a Iul Ion Rusu-Abrudeanu, strecu
rată In aceeași bibliotecă, avea 
un acelaș conținut profund reac
ționar.

Fap’ul pozitiv care trebue men
ționat c că MUNCITORII NU Al' 
CITIT ASEMENEA CÂRTI, ei șl- 
au dat seama că n’au n'm'c de 
tnvMnt din ele cl d'mnolrivă ele

BIBLIOTECILE- 
CĂRȚII.OR 

Șl FASCISTE
uu ca scop tocmai Întunecarea 
minților.

D ii moment Insă ce mul exista 
asi menea lărj in biblioteci șl pe 
lângă cuie curțile dlu c decțlu , A 
uu se citi noaptea" sau ,,Colec
ția de (5 lei" sunt nevinovate 
problema iu aspecte din cele mul 
grave.

Delasarea a'ci de,Ine periculoa
să. A lăsu asemenea carfl iu bi-

sale. Și u ceas tu e cu 
grav cu cfl‘ o nsenienea 
se difuzează ch'ar șl In 
unor muncitori cu un id

blloteca înseamnă a lăsn reacțiu- 
uea să-șl i âspamleascâ otrava I- 
dcologlel 
atât mal 
Ideologic 
rândurile
vel puli'le redus pasibil tisllel do 
Inlluențe ștrălno de clafa munci
toare.

lata deee a II delasătur intr’o a- 
seu unea munca plină de răspun
dere înseamnă ;i face locul duș
manului de clasa, Jocul biirghedel. 
Șl pentru accarla cel care au dai 
dovadă dc de'ăsnro trebue trași 
la răspundere fie că el sunt bi
bliotecari sau responsabili culii.- 
rall al sindicalelor.

Care este insă cnuzn mici ade
menea situații Intoleralrile care 
trebue condamnată cn asprime ?

Ea trebue căutată atâ* la orga- 
ne'e de ios cât și la organele su
perioare însărcinate cu organiza
rea și epurarea b bllotecilor.

Ce a făcut tovarășul responsabil 
al Secției Culturale a Cons'liidul 
Sindical 
De câte 
vreunei 
rilnd cu
vedird o totală delăsare și lipsă 
dc conștiinciozitate n’a lăcut ni
ciodată nimic din toate acestea. 
N’a făcut nimic pentru a scoate 
din biblioteci otrava căiților re
acționare ale bui gherlei.

Cc-au lăcul responsabilii cultu
rali sau inticaga conducere a sin
dicalelor dela Lonca șl Pelrila ? 

Primii au depus o mancă sti- 
pcrî’cială, nefemeinică, in ceea ce 
privește epurarea cărfllcr.

Ultimii, ncințelegând că criJca 
adusă celor dela Lonea poale con
stitui nn îndreptar ș! pentru el, 
n'au făcut nimic.

Ce au făcut 
rilor ?

In afară de 
in parte dela
n’au făcut nimic. Erau incâiitați 
[aptul că au o bibliotecă ,.boga
tă" fără să aibă în vedere conțl- 
i.utul ei.

In c ea ce privește bibliotecarii 
va trebui că se acționeze hotărit. 
Să fie schimbați îndată toți acei 
care s’au arătat nedemni de chi- 
S'ca care 
du-ll-se o
puudcre n’au fost pătrunși.

Să nu mai așteptăm n’ci o cll- 
pM Să pornim Imediat la epura- 
ica bibliotecarilor. De'a responsa
bilul cultural al Consiliului sindi
cal, până la comitetele Sindicate
lor minere și bibliotecari, toți tre
bue ca părăsind desinteresul fată 
dc cărți să pornească la o acfiuiie 
temeinică de epurare.

Organizațiilor de Pait'd |e revi-. 
rol important in această ac- 
Ele trebue să desvoltc vlgi- 
[actorilor îusărc'nați cu du- I 
la bun sfârșit a acestei ac- 
va trebui să organizeze a-

Local iu acea, tu d.’recțle? 
ori s’a ul'at in registrul 
blbllo'eci. cel puțin ve- 
îudruirârl șl soluții? Bo

4 pa#. 4 lei Joi 30 iunie 1949 Auul VI. Nr. 850 mm wraiin 
împotriva râsboiului 
și pactului Atlantic 
organizate de tine-j 

rutul italian
KOM A. (Agerpreis). 1d 

iihtrilr <nnșc Haliți: fori-|
jjo, MiJuijo, Bologua, ,
( agiiari, Veneția, Oit iuia, <?ct 
nu uvnl loc lu Ji iunie muri 
ijiunih- iu|ii ulu liijvfrtnlui hn- 
p<ilii\u rn/boitilui și pactului At 
I.iii tiv.

folosind silica 
îavorabilă a abata
jului,

LA MINA ANINOASA

în ziua de 23 
echipa tovară- 
Hoțea Ion 9 

mina Aninoasa

iunie
știlui 
dela

a depășit norma
cu 534 la sută

mutit ‘'ac
măriri i

fu uorizufi

I

Minerii din firii pa (ouiirășului 
Hulea Ionii <) dela exploatare i 
carboniferă Aiiinousii, 
?u mult elitn pentru 
productioilăfii muncii.

In ziua de 21 iunie
de studiul tu deschidere a aba- 
(njuliti, echipa lotnirășithil Ho
țea compună din Simotu Dumi
tru, Doja. loan, Orșa tdam 
Hote Andref, Pole 1 ttdouie ți 
( inipouș (ihcorfihe au depășit 
norma tu 514f/9

bibliotecarii clubu-

cel dela I upeni 
Anlnoasa, nici

și 
el 
de

ii s’a făcut îiicredlnțân- 
niuncă dc a cărei răs-

Grupele care lucrează după sistemul 
de preluare a lucrului pe schimb 
realizează mari depășiri de norme

SISTEMUL DE PRELUĂRI: A LUCRULUI EL ^UHMBURL 
ACOLO UNDE EMT APLICAT, ESTE. O ARMA PL'IT RNICA IN 
MANA MINERILOR PENTRU RIDICAREA PRODUC TIVI I A | ll 
MUNCII.

IATA DE PILDA, GRUPA ToVARAșUU I IMUNA AI.EXAN- 
,.ORDINUL MUNCII- DU.A MINA AN1NOA- 

l’AMAS UB NORMA, INSA Dl:-
dru decorat CU
SA. NICIODATĂ (iRI’l A NU A
PĂȘIRILE NU TRECI AU DE 35 I A SUIA.

SAPTAMANA TRECUTA CRUPA

f

1

1:1. A REAI.I/I 
Uu I.A
c i: a

Sl , A PI 
MAI Dl

I I ■. 1,‘U
REDNJC

TOVARAȘULUI BARNA 
CARP AVLA <i DPPASFIRP MHDIP DE 19 LA MITA. A POR
NIT SA MUNULASCA DIJPA Mhl nDA Dl. PRU.L Atfl! A LU
CRULUI PI- SCHIMBURI. LA A RLU.dl AH ț 
ZL DLPAȘLRI MEDII DE NORMA INTRI 73 
CELE TREI SCHIMBURI, DEVENIND ASTEEL 
ERUNTE GRUPA DELA ' MINA \NIM ASA.

TOT DE CURAixm, DUP.-v METODA PREIl ARII 
LUI PE SCHIMB. LUlLEAZA GRUPA HIVARAȘULU 
ÎNAINTE DE A LUCIM PE. Ei$E APARTE, ACEASTA GRIPA 
RAMANEA IN CONTINUU SUB NORMA. IAR ACUM UEPA^LȘ 
TE NORMA ZILNIC CU 14 LA SUTA.

ASfEEL, ODATA CU EXTINDERI A SISTEMULUI DE PRE
LUARE A LUCRULUI PE SCHIMBURI CREȘTE NUMĂRUL 
GRUPELOR ERUNIAȘE, CREȘTE PRODUCȚIA DE CĂRBUNI, 
CREȘTE NIVELUL DE TRAI AL OAMENILOR MUNCII.

La niivlingul tiu<’r» lului, oare 
a urmat uiajiifcsldp< i dela Bo- 
loguii, uu 1ijh( puric Jiienibrii 

■ ( unu riului Exccutis <J Unmuii
1 nli'riujlhujiub* a Sludcnților, 
caic m* aflu d<*iuulni<*iilc in a- 

, <c*»f ofu>. in lc-aturti cu apro
piata • ••»<>. a < umiaMuJui E- 
xccutn ul l niunij In;erimp<mal<- 
u Studenților,

Parii< ipaiifii l i mcdiii^ul dcld 
Buii uu udopbit <> rv/idiijic de 
prologi impotrixu -ii'crzii ei ii dt: 
i.Hn* giiTCjii u manii (Mafiei nzi 
fiuimln a t nurul ti hi i .irc unim 
^u aii*1 luc hi Huiiiii. I . (jCiiova 
a u\u( Joc o ih•iiHiiiUrafie la 
< urc au participai mii dc tineri 

tinere.
Jnlr'iin urticol coiis-aurat inu- 

nih^tafiilor ii netei uliu ilulfun, 
Ziarul INII A beric :

O* 26 fu'' îul italian a
(irfiiUn^iit mauifc tulii 
războiului fi pactului 
Ll *'u opun polUu ti 
de Gasp ri, t uru •
de înfometair i moarte 
lli(u uace u fiuirtiului , 

f cu fura 
nu fie 
banii

im fmfrir/it 
■Itlmific. 

guvernului 
a pubH> o 

[‘utrr- 
u tim teiului u ră*u- 

nut urăm! cu fura poporul
hualru *u nu fțe oâttdttle fha 
iiilor, ca bănit aloiup pentru 
(de război fă fie chf'L 
ttiiți pentru cdm uf ia, 
fi inslrutfia prof u fim-,
ret ului.

Să luptăm pentru reducerea numărului de grupe râmase în urmă

lată cum a reușit grupa tov. Joja Gheorghe
dela mina An'noasa să-și îndeplinească norma

ne un 
(iimc. 
lenta 
cerea 
țilllli,
eeasfă bătăile.

Să aruncăm din b blinteci pu
tregaiul șl otrava cărților react'o- 
nnre. Să tăem astfel ghiarele în
veninate ale rcact'unii care încear
că si pe rlan ideologic să se îm
potrivească clasei munc'toaie vic
torioase.

Să dăm muncitorilor adevărata 
Itimlnă a cărților farindu-i de pe
ricolul ideologiei 
dăm cărți care 
suflete dragostea 
tea nemătgiuită 
noastră scumpă,
Iară Română, faă de Marea Uniu
ne Sav'etică. față dc toate popoa
rele lumii care luptă pentru pace 
și democrație.

Să le dăm cărți din care să tra
gă un nou avânt In lupta pentru 
Plan.

burgheze. Să le 
să le cult've in 
de v'a'ă, draros- 
față de patria 
Republica Popu-

Iu iibutujiil 
din sectorul

frontal scurt Nr. 
II Ibscu ul minei 

acum câteva 
grupa tovarășului

4
A ui nou sa, pâiuî
zile a lucrat 
Covaci Ș'efun.

Cât au lucrat în acest abataj, 
m ncril din grupa tov Covaci iiicio 
(Iutii nu 
E drept, 
din 
a pu. 
dar 
za ta 
să poată fi 
pășită.

Intr’o zi. 
bariu, .șeful 
dela Aninoasn. care lucrează 
ti'un abataj fion'al scurt din a- 
celași sector, a întrebat pe tu- 
yarășiil Covaci despre greutățile 
care fac ca grupa lui să rămână 
sub nortnu zi'ni'C cu câte 10— 
2O°/o.

și-au îndeplinit inorniu. 
aveau și uncie greutu|i; 

abatajului 
mint 

nu eru
pentru ca 
învinse și norma

tav nit ici 
îngreunând 

nici muncii 
aă fel

curge 
munca, 
organ i- 

greiitâțilc 
de-

în

Drept râ.spnii-, loiurușul Co
mei u urâtul acest lucru se 
ilaloruște apei care curge um- 
budcnl in abatajul Iui.

— Ce zici măi Covaci, vrei să 
facem schimb do abataje ? In 
abatajul meu uu curge apu și 
comlifiile de munca unt mai 
liune — i-u spus (ovurășul Mi
luit.

* * *
Aceustă propunere a fost 

pusă adininistitafioi minei,

Mi-
uu

vic

șu
ier 

cele douu grupe și-au schimbat 
locurile <lq inunefi.

In noul abataj, tovarășul 
lm| Zaliana și ortucii lui 
reușit să realizeze aceleași
jiiișiri de normă ca și in abata
jul cedat grupii lui Covaci.

Xu același lucru s'u 
ți cu grupa lui (’ovacL

Deși în abatajul in 
Brează aeum condițiile

petrecut

cure lu
de mim-

Membrii delegației C.G.M. din R.P.R. 
care vor participa la lucrările celui 
de. al doilea Congres al F. S. M. 
au părăsit tara plecând la Milano

In dimineața zilei de duminică an plecat la Milano mem
brii delegației C. G. din li. P. ll-, care vor participa la lu
crările celui de al doilea Congrts al l>dera/iei Sindicale Mon
diale.

Delegația a fo't salutată la plecare 
reprezentanți ai (. . G 
numeroși activiști ai 
In afară de tovarășii 
și Stoica, Secretar al 

tarnâna trecută, au mai
Vandu Nicolski,

Sfelian Moraru, membru in
Președintele Ur,iunii Sindicatelor 1 . F. 1\„ 
cretar al Uniunii de 
bru in Comitetul Executiv al Uniunii llime.ntare, M. \ ișan, Pr". 
ședințele Uniunii P. T. T., losif Țuicii, Secretar al Uniunii Con
structori lemn forestier, Nicolae Selniait/, membru in Comitelui 
Executiv al Uniunii .Miniere, Dumitru Vasilescu, I'ice-prCședinie 
al Uniunii Sindicalelor de xalm ia(i agricoli, Martin Biro. mem
bru tn Comitetul Executiv al Uniunii Minere, Gheorgbe Roman. 
membru al C. C al Uniunii o t struclori lemn forestier, Ghe< r 
glie Comănesci:, ii.gincr retrolist, din pai tea Uniunii Petrol 
Gaz-Metan, și alții. Din partea ziarului ..I ia/a Sindicala' a ple
cat la Congresul ; ' ■■■■ Sindicale Mondiale Nuolae Tija
prim-redactor al zi

rfe 
de

W.

pe aeroportul Băneasa
M.. ai uniunilor sindical?, precum șl 

sindicalelor din București.
Gheorglic Apostol. Președinte al ( . (•. 

C, O. .\t. care au plecat la Milano $ăp~ 
plecat ieri următorii delega/i: 

membră in Biroul Executiv
Comitetul Executiv

Ion
Petrol și Gaz Metan, Ion

al C. c;. V. 
al C. G. M. si 
Alexandru, 
Spătarii, in nt-

ea sunt mu.li mai bune, 
normă au râma-, 
făcui pe mineri 
le rh mânerii în 
greutăți ci in 
za lc u muncii.

Adunându-se
re, minorii din 
lui Covaci, au
felul lor dc muncă, reeșind eu 
ei nu luorciLză organizat. Deu- 
scmenca a ieșit în evidență fap-

tot sub 
fapt cane a 

?u cuu-e cauze- 
nnnă nu îip 

lipsa de urgaiH-

inii o cmisffitui- 
grupa tovurășu- 
uualizzit adune

ț cit:ti :
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Culturală I
i

Cum iși fac practica
studenții sovietici

O caracteris'ică distinctivă a 
s:s:emulul sovietic de învățământ 
superior este legătură indisolubi
la a teoriei și practicei. Studenții 
d n Institutele sovietice nu înva
ță numai disciplinele teoretice, dar 
cercetează numai cele mai noui 
cuceriri ale ș'imței moderne, dar 
capătă și depr nderi practice de 
munca in viitoarea sa specialitate, 
in iutrepr lideri, in sovhozuri și 
colhozuri, in școli, clinici, etc-, 
F ind o parte componentă a pro
gramului de studii, practica dă 
posibilitate studenților să verifi
ce ș: să-și consolideze cunoștin
ței. teorct ce dobândite de ei.

l-.egă irea pentru producție a 
studenților din Institutele și Uni- 
versiiălile sovetice, cons'ă din 
prad ca făcută înăuntrul institu
ției de înx.ijăm.’nt și din practica 
făcu’a în întreprinderi 
ținui.

Primele forme ale 
pra < ce sunt lucrările
tor și de cl nică. Ele sunt făcute 
în primii ani ș' pregătesc pe s’u- 
denli in vederea practic i in pro
ducție, în inlrepr'nderi și institu- 
tiun'. Toate așezămintcle de în
vățământ superior din URSS sunt 
prevăzute cu tot utilajul nece
sar pentru organizarea practicii 
(mașini, aparate, instrumente mo
deme, reactivi, diferite materiale).

și institu

lucrărdor 
de labora-

A doua etapâ de prțe^i're pen- 
iru producție a sludenților, e<e 
praci.va de producte în iulrepri»- 
deri și instituțiun . Ea este orjra- 
n zată în fabrici ș. u.’ ni, la m'ne. 
la școli, la sf i alele or. șentști și 
să iești, la mar.k .ia, d_- con
strucții, in expedițiile de explo
rare și prospec are, in ateliere, in 
colhozuri, in s aț uniie de maș |i 
Și tractoare, e:t. t-e regula. în
treprinderile și : sti ' unde :ur, 
atașate așezăm ntelor de învâU- 
mânt superior, drep; bază prav i- 
câ principală, pe termen de v.l 
puț n ț—6 ani. In contractul în
cheiat in acest scop, se ara'â ro- 
n ariil brac ierni lor, precum și 
termenele si coudiț uniie dc rrac- 
t că. O deosebit; nenție se .a 
cuni e ș ’ iesc, praciic i d 
aintea iu.rări' de dipkme. Da ă 
in cursul anilor de Invățâmâu' 
studenții iși însușea' bazele pro
cesului telmolog'c al : nu'a d'n sec
toarele dc producție (a'c'cr- sec
ție, brigadă) lucrând cp ajutoare □'_> 
cateipiricl cercrrimzăt r’e de sr~- 
clal'ștl, în tlrnr. d i rcc’i.i' dinam
ica lucrf.r I de d p'on’â c' cerce
tează un ■ retor mai Irrg de •'ro- 
duc(ie, ir.ileplinind funct'm ‘c < e 
Inginer dc scldrnb. de tehnolo,- dc 
agronom, zootehnic an, u cccr’c. 
etc.

it onlinuare tn pag. IU)
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S PAGINA CUL TUR AL A
Societatea pentru răspândirea 

Științei și Culturii armă puternică 
în mana clasei muncitoare

Să îmbunătățim
activitatea căminelor noastre

In urma propunerii muncitori
lor parlicipanfi ia Congresul in
telectualilor delii București, s'n 
înscris fn Rezolujia Congresului, 
ca sarepiS, înființare» unei or
ganizații pentru răspândirea 
ȘÎ'in(ei fj a culturii In rândul 
masselor muncitoare delii orașe 
fi sate,

Indrumându-se după activita
tea fruc<uousli a „Societății pen
tru Răspândirea ('unoștiințelor 
Științifice fi l’olitice" din Uniu
nea Sovietică, guvernul nostru 
a hotăril in zilele trecute în
ființarea „Societății pentru răs- 
pfiixJi rea Științei ți a Culturii" 
societate condusă fi sprijinită de 
fruntașii vieții noastre culturale 
cu îndrumarea permanentă a 
Partidului și cu ajutorul tuturor 
organizațiilor de masse.

Această decizie conslilue un 
eveniment de mare importantă. 
Prin înființarea acestei societăți, 
poporul muncilor are un nou 
mijloc prin cuie să-și ridice ni
velul său cultural, o nouă armă 
de luptă împotriva rămășițelor

mo te
Pe marginea turneului Teatrului

de Slat
începând cu data de 26 mai 

•. c. și pună în 20 ctL fiind în 
turneu cu piesa „Cumpăna" de 
L. Demetrius ți „Vulpea pedep- 
•ită“ de M. I-’lorian, actorii Tea
trului de Stat din Petroșeni, au 
ol>|inut succese frumoase, atât 
In loculită|ile din judepil Hune, 
doare cât și în cele învecinate : 
Severin ți Gorj.

S a prezentat cu această oca
zie în 27 de spectacole piesa 
„Cumpăna"; în 25 pi'sa pentru 
oopii „Vulpea pedepsită", în 
fafu unui numur totaj de 14.805 
«pectutori.

Printre localitățile rizituic cu 
acea&tă ocazie au fost : Calau, 
Șarmisegetuza, Hafeg, Baru-Mare, 
Orație, fCugir, Snneria, Hune
doara, Deva, Ojelu.1-Roșu, Orșo
va, T.-Severin, Strchaia, Tg.-Jiu, 
Val ea-S adulai, Caransebeș, Blaj, 
Sightșoaru, Ajlba-Iulia, Laponi, 
Lonea, Vulcan și Auinoasa.

In tot acest interval de o luna 
cât au fost în turneu, luând 
contact direct cu populația și 
cu muncitorii din fabrici, ac lo
rii au putui desprinde midie 
învăjături, care an lulud cu sine 
o creștere progresiv calitutixu a 
interpretării piesei.

Vizitând urinele dela Co/au, 
Hunedoara și Oțelul Roșu, ei au 
stat de vorbă cu muncitorii, 
și-au creat prietenii, au pătruns 
mai mult in viața lor.

Este de subliniat faptul ca ac
torii in timpul turneului nu 
s’au limitat Ia o activitate uni- 
laJcrală. Cu multa străduința ci 
eu căutat sa facă din turneu un 
p.îlej de educare politică, prin 
studiu individual și colectiv.

In fiecare zi ei au citit ziare
le, în specia] Scânteia, comen
tând articolele și în>iișindu-și în
vățăturile desprinse din ele.

„culturii" burgheze, ignorantă de 
superstiții, misticismul, etc.

hi acest fel, mai mult eres 
posibilitățile sale constructive ' 
printr'o orientare justă in dome- | 
mul științei fi a culturii; orien i 

tare justă tu spiritul celei mai' 
ava'>sate ideologii, miaxiste-le- | 
ninislc, prin ridicarea continuă 
a nivelului cultural al poporu
lui se de'ooltă conștiința fț oț. 
gilenfa de clasă.

„Societatea pentru răspândirea 1 
Științei fi a ( ulturii" va deveni 
un nou factor activ pe care Par
tidul nostru il pune in muna po- > 
porului, pentru a constitui un 
sprijin puternic țn opera de con
struire a socialismului (i apoi a 
comunismului iu (ara noastră. | 

Organizațiile de massă, orga
nizațiile de Partid, unindu-și e- I 

forturile cu cele ale întregului 
popor muncilor, treime să dea 
sprijinul lor larg Societății pen
tru răspândire! Științei și i u 
tarii iu îndeplinirea inalfei sale 
misiuni.

S au ruai organizat deasemeni 
trei conferințe. Prima, în peri
oada sărbătoririi a 150 ani dela 
moartea lui Pușkin, susținută de 
tov. Valentin Gustav care a tra
tat despre „Viața și opera lui 
Pușkin*’.

A doua conferință tratând 
„Despre CaragiaJe” a fost ținu
tă de tov. Petre Asan, iar a 
treia „Cooperația“ de tov. I 
Mărgărit eseu.

Iu ziua de 12 iunie, la un an 
dela njaționa'lizare, tov. Marin 
Dumitrescu, mașinist, a ținut o 
alta conferință, arătând în ea 
caro este semnificația și care 
sunt urmările acestui mare act 
revoluționar în des voi tarea țării 
noastre.

Tot în cadrul turneului, pen
tru analiza muncii depuse au 
ax ut loc patru ședințe de pro
ducție. Privite cu seriozitate ele 
au dat rezultate tpractice ime
diate.

Tot cu ocazia acestui turneu, 
s’au mai putut însă constata și 
slăbiciuni, mai ales în ceea ce 
privește felul în care a fost pri
mit turneul în unele localități.

><i văzut astfel că nu pcsfe 
tot a fost dusă o muncă de lă
murire prin cure muncitorii să 
fie suficient convinși de însem
nătatea unui turneu teatral în 
general. Această slăbiciune a a- 
vut ca urmare, spre exemplu Iu 
Tg.-Jiu. o participare mai puțin 
numeroasă în raport cu numă
rul muncitorilor.

Acest turneu a venit încă <»- 
datu să arate atu?<tuicn.‘ul ac
torilor față de muncitori, mar
când o ALzibilâ îmbunătățire în 
felul in cure ci își îndeplinesc 
sarcinile trasate de Partid.

Succesul turneului Teatrului 
de Stat din Petroșeni, coiustilue 
astfel un punct de plecare pen
tru noi și mai mari realizări.

( ăminelor culturale dela (mă li 9'a încredințat marea 
deosebit de inuemnuiu sarcină de a fi focare răspăuditoare 
cultura in rândurile țărănimii muncitoare

< tusele exploatatoare au anume iu ignoranța păturile
Jos tde țărănimii spre u le pul eu exploata mai upor. Și cu
gCop mt cultivai pi rândurile lw superstițiile țu miiiiciumul. 
cupi(ulîștii fi moțierii din trecui, caiitau prin (oale ucetlea 
orice posibilitate țărănimii muu(țloure de a vedea că 
htme nud bună, că lr?lme Iu piui pentru făurii eu ei 
asupritorilor ți innfurțit cuui m bă am undă faptul <â 
datoreze orânduirii sociale btz.le pe exploatare

( Aminele culturale bitul elemente anume sâ țteargu 
măfiițele (reculului țnlunecua, lumineze maurele și 
le in spiritul celei mai ammttdr ideologii, ideologia 
nininl-jfiuținista, să le mobili^ re prin ridfiirulizttre 
tându-le prin aceasta mai apte ți conștiente — fn bfilaliu 
Iru un trai mai bun al c(,lur re muncesc.

Despre usele metode de muncă bune
Căminelor culturale dela sate, 

le revin iu acest fel o scamă de 
sarcini importante. Cum au reu
șit ele fă se achite de îndatori
rile care le au, să duca la bun 
sfârșt importanta muncă ce o au, 
iii fată ?

Dat fiind că majoritatea din ele 
se urlă ulx’ii Iu început de ucli- 
vitate, munca merge încă greoiu, 
nu să reușit să se cuprindă in 
întregime toate sarcinile.

Totuși există căni ne care au o 
frumoasă activ 'ale orientată pe 
linia îndeplinirii sarcinilor lor I- 
mediate.

La Galați de pildă, țăranii au 
fost atrași la Cămin prin apara
tul de Radio, pus la dispoziție de 
directorul școlii elementare.

In timpul săptămănii și mai a- 
les duminica, țăranii muncitori ti- 
ner și bătrâni vin îndată după 
mâncare și ascultă cu multă plă
cere și atenție, emisiunea pentru 
săteni.

Aparatul de radio 1-a câștigat 
pe toti de partea căminului care 
acum le-a deven't drag. Și ve
nind la cămin, ba li se mai tine 
o conferință despre agricultura 
soviet'că — sau cum a fost în ul
timele săptămâni — despre prie
tenia româno-cchoslovncă și des
pre reducerea impozitelor.

Totodată țăranii muncitori mai 
râsfoesc revistele și cărțile biblio
tecii (ce e drept încă sarace) prin 
zând pe zi ce trece tot mai mult 
gust de citit.

fată deci o metodă bună care 
a dat rezultate frumoase.

Și aceeași metodă a făcut să se 
desvolte viata culturală și la Strei

Dece nn activează
Cămine Culturale sunt nenumă

rate în Valea Jiului. Aproape fe- 
care sat, fiecare comună îl are pe 
al ei. Cu toate acestea viata cul
turală la tară se desyoltă inegal. 
Aceasta pentrueu nu toate cămi
nele Culturale au o activitate e- 
gală. Unele și-au înțeles sarcini
le — și acolo trebur le merg bi
ne — altele nu, și acolo treaba 
merge încă slab.

Căminul dela Galați nici n’a fost 
încă inaugurat. Are însă activi
tate și încă dintre cele mai rod
nice.

Căminul dela Băești — Inaugu
rat săptămânile trecute cu multă 
pompă — stă cu ușile închise.

Dumineca trecută de pildă, în
treg satul era eșit pela porti vor
bind despre vremea care nu-i la
să să iasă la câmp, iar căminul 
stătea cu ușile închise. In satul 
Nătești sau la Baru Mare acelaș 
lucru. Oamenii stăteau strâ-șî 
grupuri, grupuri pe stradă, i;ir că
minele culturale aveau ușile fe
recate.

Ce ne arată acest lucru? Fără 
îndoială că arată lipsa de activi
tate a conducerii căminelor mai 
sus arătate. Fiindcă nu se poate 
altfel explica o duminică fără tin 
cât de mic program Ia Căm'nul 
Cultural.

Dar dece nu activează Comi
tetele Căminelor? Aici sujit mai 
multe cauze.
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Sangeorgiu. J.u început (iiranii 
muncitori veneau să asculte știri 
Iu rediu, tinerii veneau pentru 
inuz'cn. iar până la urmă au (osl 
cu totli antrenat! în munca urts. 
t că sau vin Ia ședințe educative 
Acum se pregătește piesa „Cino 
nate — îndreptată împotriva su- 
persl:(iilor. iar țărănimea mun
citoare în frunte cu tinerii au luat 
hotărîrea să construiască un local 
corespunzător desvoltării pe care 
a luat-o viata culturală d'n co
mună.

lată cum printr’o metodă sim
plă șl acum la îndemâna oricui 
(nu există sate chiar mat m cl 
în care să nu existe un aparat 
de radio) s'a pus bazele unei ac
tivități susținute.

• • •
O altă metodă de muncă buna 

este întrecerea. Așa de p Idă, Că
minul Cultural din Râul Alb a por
nit la întrecere cu cel din Băești 
Mai slab în ceea ce privește co
rei c rn'mil Râu Alb a pri
mit un imbold în muncă in acea
stă direcție. Cei din Băești în- 
trecuti în ceea ce privește p'esa 
dc 'teatru au fost stimulați iîn 
eceastă ramură de muncă. Și toa
te acestea numai datorită între
cerii.

De aceea întrecerea va trebui 
să devină una din metodele de 
muncă de bază ale Cămmelor Cul
turale, o metodă permanentă care 
va trebui să ia un caracter gene
ral, mai orgamzat, având la bază 
criterii mai bine stabilite. Acea
sta e deci o sarcină des viitor, una 
dintre sarcinile cele mai impor
tante.

unele c nune culîwrale
La Sălașul de Sus comitetul nu 

activează pentrucă toată munca lui 
e lăsală în seama directorului șco
lii din sat supraaglomerat cu alte 
inunc de ăspundere. Și o aseme
nea situație mai există și in alte 
părți.

Cauza inactivității se datorește 
deci faptului că organizațiile de 
massă ca Frontul Plugarilor, UTM 
și UFDR nu dau un spr'jin îndes
tulător căminelor culturale. Pe de 
altă parte căminele nu primesc un 
sprijin mai activ din partea orga
nizației de bază PMR. Aceasta 
constitue o lipsă care trebue 
grabnic înlăturată pentru că ea e 
o piedică în calea muncii comite
telor de conducere, a muncii în 
general a Căminelor Culturale,

O altă cauză a inactivității e 
aceea că unele comitete nu și-au 
înțeles sarcinile, nu dau impor
tanța cuvenită îndeplinirii acestor 
sarcini. Fie consideră căm'nul 
cultural ca ceva neglijabil care 
activează sau nu, aie aceleași 
rezultate

0 asemenea atitudine complect 
greșită ș: nesănătoasă a făcut ca 
multe cămine ca cel din Boșorod. 
din Baru Maie d n Chitid, Pui. 
ș. a. kă fe aproape complect 
inactive. To.'.iai de aceea, cu 
sprij mii și î idiumarea permanen
tă a ogan zației de bază PMR de

la tară, ia va trebui schimbată.

Să folosim bib iokeile
Un mare mim.ir de Cămine Cul

turale au L t dotate cu bib|o- 
t'-ci. rând pe lând urmând ca I e- 
Cart să a,’1 b'lilioteca pro; ne

La Galați există o biblloie.a să- 
raca. Dar cu toate ace .tea ea a- 
trage cititori. Cititul nu se laie 
organizat, nu *e ține o ev.dința 
a celor ce citesc, dar primul pas 
Imn s’a lăLut

Nu îi» fel .-e întâmplă la al e că
mine.

La Chilid ul p ida, unde cămi
nul este instalat in localul unei 
fost.; cârc un.i, biblioteca e z-V 
vorâlă în dosul gherete! unde mai 
înainte erau 'mulul de (șl care incă 
li a fost sc. ,.sa cu luate c„ nu-și 
mai are ros uU.

La Bosoiud există o bibi otecă 
mică, da> cu câiț' valoroase In 
număr dc l a Șl aici însă cărt'le 
stau sub Iaca fara a li citile de 

Răspândirea științei, combatere* superstițiilor și 
misticismului trebue să fie preocupările de seamă 

ale Căminelor Culturale
Una din plăgile moștcn'te dela 

reg'murile reacționare burghezo 
moșierești, din trecut e plaga cre- 
0 ntelor învechite, semănate S' 
cultivate în mintea păturii mal 
înapoiate dela tară.

Desrădacinarca lor trebue să fie 
una din preocupările de seamă a 
fiecărui cămin.

Dar cum putem face acest lu
cru ?

Miiloace există și sunt dintre 
cele mai puteririce.

Cel mai important e răspândirea 
științei in massele de țărani mun
citori. Editura „Cartea Rusă” a 
pus la îndemâna căminelor un 
număr însemnat de valoroase bro
șuri de știință popularizată, la un 
preț accesibil chiar celor care atl 
o situație materială mai grea.

Un al doilea mijloc e demas
carea falsității și minciunilor ce se 
ascund în dosul superstițiilor. A- 
ceasta însă trebue să meargă 
mână In mână cu demascarea ?! 
combaterea svonurllor lansate de 
sectele religioase — unelte ale re- 
acțiunii și ale cozilor ei de topor, 
ale chiaburilor și tuturor dușma
nilor poporului muncitor.

In această direcție însă, Cămi
nele Culturale au făcut prea 
puțin.

La Sălașul de Sus există 40 fa
milii care fac parte din secta po
căiților. Tovarășii din conducerea 
Căminului si chiar din Biroul or
ganizației de bază spun că a- 
ceștia „sunt pocăiți „cumsecade-’, 
care nu instigă șl nu lansează 
svonuri.

Lips'ti de vigilentă acești to
varăși confundă pe acel pocăiți, 
țărani săraci și muncitori ademe
niți în sectă, deci pe oamenii cin
stiți dar înșelați, cu copii, cu cei 
din conducerea sectei care chiar 
dacă unii sunt si ei țărani mai 
mijlocași, tot dela chiaburi Si co
zile de topor din conducere pri
mesc directivele.

Șî tocmai acest cămin n’a fă
cut nimic nu numai pentru com-

Căminu! Cultural 
a fost înzestrat cu un

Cu ajutorul și îndrumarea ne. 
prei'u]X*fitu u organiz.ițu-i de 
Partid. activituteu Căminului 
Cultural „Dr. Petru Gro/a" diu 
Băi(a a luat un mare avânt.

Recent, ca o răsplată a mun
cii depuse, căminul a fost inz.eș- 
Irat din partea Ministerului Ar
telor și Informațiilor cu un a- 
purat de cinemutograf.

Primul film rulat a fost Ju- 
răjnâjttul”. Au urmat apoi „Pă
rinți și Copii”, „Cuceritorii Ae

rului”, Neâjjfrin|ii".

n meri . Ș. ucia ta tot datorită <i«- 
s.nteresului conducerii căni'notor 
respective.

O asemenea situați.- nu bebu» 
ima sa se permanent zeze < ărj'lo 
(rebuesc citite, trebue c date |ă- ’ 
rănilor muncitori, fiindcă l en're ti 
au fost t:păr le. Ș a le tuu d»- 
parle dc ei e o nelegiuire.

Dar nu e numai atât. Nu treLiae 
numai să dăm cărți țăranilor. 
Trebue să-: învățăm »ă c tea că, 
să-i îndrumăm ce sa citească și 
să le ajutăm să inleleaga, -k în
sușească ceea ce citesc.

Dc aceea trebue c organ rnte 
pe lângă fiecare cămin CPRCURf * 
DP CTIIT iri c„re ?.S se facă lec
tura in colectiv a unei cărți. Tre
bue deasemenea organizate DIS
CUȚII în Jurul cărților c tlte pen
tru ca fiecare ă le înțeleagă căi 
mai bine și ma: Just, >ă înțeleagă 
ceea ce e esențial.

Aceasta este una d n sarcinile 
principale ale caprinelor culturale 
din Valea Jiului.

baterea m -t „sinului, dar nici pe», 
tru a impedaca pe calea . on- 
vlngerii — aderarea altor țăianl 
muncitori Ia sectă.

Cauza pentru care n’au făcu’ a- 
cest lucru e, după cum spun to
varășii de acolo ,,l p a de mate
rial documentar", adică ceva vu 
totul neîntemeiat.

li ultimul timp „Scânteia" șl 
presa locala au Publ cat o serie 
de articole in care erau demas- -j 
calc scopurile reacționare ale sec
telor și m nciuna superstițiilor.

Prea puține cămine s’au folosit 
insă de ele.

Căminele Culturale vor trebui 
deacum înainte să ducă o lupta 
mult mai activă pentru Indcpl ști
rea acestei mari și importante 
sarcini, să-ș facă d'n combate
rea misticismului și superst r .lor 
obiectiv principal ale luptei lor.

Da* fiind marea importantă a 
Căminelor Culturale, a.tlvitatea 
lor nu trebue să fie o preocupare 
cu exclusivitate a comitetelor de 
conducere.

D mpotrivă. acestea trebue să 
se bucure de sprijinul larg al iu- 
luror organizațiilor dc massă >1 
a întregei tărănimi muncitoare.

Orgairizatia de Partid trebue 
deasemenea să îndemne mai atent, 
să dea o orientare mai justă ac
tivității căminelor culturale. t)

Sarcini mari revin în ceea c« 
privește Căminele Culturale, Co
mitetelor Provizorii ale plăș-lor. 
Ele vor trebui să fie acelea care 
cu precădere să controleze mun
ca. s’o îndrume, să vină sub toate 
formele în ajutorul acestor așe
zăm nte de cultură.

Numai în acest fel se vor putea 
transforma Căminele Cuburale In 
adevăiatc focare răspând toare de 
cultură în mijlocul masselor de 
țărani muncitori, numai astfel își 
vor putea îndcpl’n1 marile sarcini 
ce le revin în lupta pentru con
struirea socialismului în țara noas- 
tră,______________

din comuna Bâița
aparat cinematografic

Reprezenta)iile au avut loc in 
fiecare sâmbătă și duminica du- . 
pă masă, numărul sjxjstutorilor 
ridicându-se La fiecare film in
tre 5—400.

In uvist fel, populațiu din lo
calitate alcătuită în mure majo
ritate de muncitori dela Sovrotn- 
Petrol și Centrala \urului Brad, 
au acum o nouă posibilitate 
prin care să-și poată ridica ni
velul [jolilie și cultural, posibi- 
li'atc care până acum nu a c- 
xistat.
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DIN CÂMPUL MUNCII
TOVARĂȘUL PAGANI IOSIT
delu Atelierul de zonă C.F.R. Petroșeni 

lucrează la două strunguri deodată

C u m î ș i

l a Atelierul de zonă Cili Pe
tro teul se seinnuluso in ultimul 
t mp lipsa uuul strungar.

Ca toate că tovarășul Pogani 
les'l, strungarul atelierului, mun

cii râvna >1 depășea norma 
. ilnlc cu 3i) la sută, totuși nu pu
teau ii salisiăciite toate neceslă- 
llie.

Preocupat de bunul mers al 
muncii, iudruiuat de organizata 
dc Partid șl sprijinit de comitetul 
de fabrică, tovarășul Pagaul s’a 
botărlt să lucreze la două strun
guri deodată.

Po lângă strungul cel mic la

care lucra el, Iii Atelierul dc zona 
nul era uii stiuiig mare la cure se 
putea lucra.

La aceU strung se puteau lacc 
luci ari Care necesitau o sirungire 
mal cantitativă. El u l<xat cuți
tul. u pornit motorul mal in- 
ool șl in ucelaș timp u 
trecut al celălalt strung care exe
cută lucrări de precizie, controlând 
alternativ amândouă strungurile.

Iii felul acesta tovarășul Paganl 
a icușli să depășească norma cu 
Sil 91' Iu sută, ioță do 30 la sulă, 
cât realiza înainte, fiind totodată 
un bun exemplu de urmat.

Folosind din plin timpii productiv

Muncitorii Andraș luliuși RădulescuTraian 
dela ACPau redustimpulde lucru lapiesele

i in ceri Intre ele 

Echipele de spălare 
o locomotivelor dela de

poul C.F.R. Petroșeni 
depâțeac normele

l-a atelierul fkijxHihii < I K 
Petruțeui e-hijnle de muia lori 
<u iubise de ItAHiașii J^iinpc 
loan ți Toniuta^ P. <ru, < are hi- 
rrcazn Li spălarea caltLnilur lu- 
comuti>clor, an pornit lu inlrj- 
<vru prlilru depu.irtd normelor.

In ncfbtc întreceri, munți oi ii 
din ccliipu lo \ a t n > u I ui 
loan. cure Iu crea/ă ioni organi
zat i?i folosesc din pljri timpul 
programului de lucru, < u o dc- 
pășire zilnică dc 17,s*uu si- 
luai în fruntea mu n cit urilor Jiu 
echipa lui Tomotu# Petre caro 
depășesc nur mele cu 8,T% zil
nic.

Muncilor ii Acestor două echi
pe de spălare, sunt hotărlți «fi 
obfina succese și mai frumoase 
în muncii. pentru a asiguru 
bunii funcționare a locutncdi ve
lur C K. R.

GROZA ROMI IAJS 
corcsp. voi.

(urmare din pag. 1)

Practica dina nlca lucrării dc 
d ploma da studenților .-xoer'en- 
ta in organizarea șt conducerea 
p iHosolur dc producție precum șl 
im in(a de a cunoaște economia 
iiit><-p. inderllor Industriale.

Pe dc aha paitc, \ eu ud in 
cmitaet nerniJiK . eu producția, 
studenții aduna maier.alele nece- 
tare pentru lucr.ir le lor de diplo
ma, leagă in mod ni iii i.roeUele 
Im de nevoile economie n.iț li
niile soualistc. 15e Ioane multe 
ori, studenții rezolvă importante 
probleme de producte in timpul 
practicii dinaintea lucrării de di
ploma, iac propuneri dc raționa
lizare. îmbunătățesc procesele 
lehimlogice.

Astlel, de pilda, studentul Smlr- 
tiuc d n anul al V-lea al Institu
tului dc construcți de mașini - 
gricole d.n Rostov, studi ud in 
l mpul pra ticei la nz na funct'o- 
narca maș oilor de sudai lanțuri, 
a observat câ la fiecare I, 5—2

fac practica 
sovietici

ore Irebuc schimbați ele. Irozii. 
Smiriiuc a construit un electrod 
care, la verificare, a dat lezullatc 
bune. Crinsll'ul telmic al uzine a 
al robot propunerea tunarului 
spee ahst

eludinta A. Korileeva de'u A- 
eadcin a de tclni..a forestiera d n 
l eningrad, a ajutat, in timpul lu
crării ei de d plomă, unei fabrici 
tic mobile du leu n-rad, ‘A ț cr
ic lionc.c pro.c-ul de uscare și a 
elaborat un proect dc camere de 
uscare i erfect ouate. In uri.,a ștu- 
d erij au anunț te a i rocesului dc 
producție, studenții Kuleșev și Sa- 
renpo dela Institutul polilelmc din 
Novocercasp au făcui câteva pro
puneri preț oase pentru modifica
rea sJ.emei electrice a blocajului 
ma‘i. i de taiat șl lncarc.it.

Conducerea generală a practicii 
dc producție a studenților sovie
tici. cade in sarcina catedrelor 
respect’» e a așerăn-inie'or de in- 
văiămănt superior. Pentru condu
cerea nemijlocita a practicii sunt 
numiți prulesorl șl asistenți.

studenții

O parte activă la organ za;ea 
pract cii de producție a student lor 
din ultimii aiu iau și irit ret i nde- 
r le sov.eicc. eure JesisinneaaJ in 
acest scop oameni d.n ier naiul 
I. r Condu crea nc'tijlo- ta a 
pructicatiblor in ut I ic și re., u- 
rii, t |i pusa ,ii sa: .ina spee als— 
lor curr lucreazu a»R.i jn p.,n,a- 
i.ența. Li ajuta studii.; lor in inun- 
c. dc rat ouai Zare, Ic dau posi
bil tatea sa cunoască fimcuuir le șt 
sare riile de producție ale al 1 e- 
lulu., secției, sec.torulu Precum si 
tegulle de proiecte a muncii șl 
tehnica seiurtâti! munc.i. Iu con- 
lorinita'e u dispoz țiunile existen
te, întreprinderile și institui.île a- 
s.gură studenților Condițiile de trai 
necesare In t mpul efectuării prac
ticii de producție.

Legătura indisolubilă dintre teo
rie șl practică asigură o pregătire 
excelentă șl comple'a a tinerilor 
specialiști sosledei, contribuind la 
desvoltarea continuă a științei ri 
tcbnlcel sovietice.

de legătură dela stâlpii de abataj
Pen(ru întiirirda legăturii in

tre stâlpii de ubalaj dc fier ca
re ee folosesc în mină, se hiirc- 
Luințează
tura cu ajutorul 
desface stâlpii la 
balajului.

Aceste piese se 
n.itoria de oțel.

Echipele tovarășilor Andraș lu- 
Traian dela 
era însărci- 
pieselor de

niște pitise dc leg i- 
cărora se pot 
priibiujirea a-

fabrică la tur-

liu și Rădulescu 
turnătoria de o|el, 
nată cu curățirea 
slrâmgere.

Pentru efectuarea aces.ei ope
rațiuni !■ s’a a ordut ca linii: 
de lucru câte 19 minute pe fie
care bucată. Folosind la mavi- 
muin timpii productivi, 
|irea color 200 bucăți 
coi doi muncitori 
curățirea 
nule, în 
le-a fost

Pentru
mai justă, cei doi muncitori 
cerut să li se reducă timpul 
luaru dala 19 la 9,30 minute 
bucata.

lu curâ- 
de piese, 
executat
9,30 mi-

dc 19 minute

au
unei piese in
loo
acordat, 
a avea o normă

cât

cât 
au 
dc 
pe

1N CADRUL UNEI ȘEDINȚE DE BRESLÂ 

Muncitorii depoului C.F.R. Petroșeni 
au provocat la întrecere pe cei 

dela depoul C. F. R. Craiova
In cadrul unei ședințe de bres- 

lă, muncitorii depoului CFR Pe- 
troșeni, urmând îndrumările or
ganizației de Partid și a sindica
tului, au chemat la întrecere pe 
muncitorii depoului CFR Craiova 
pe perioada dela 1 Iulie 1949 până 
la 31 septembrie 1949, fixând ur
mătoarele obiective:

r — Economii de combustibil șt 
unsori.

— Buna întreținere a locomoti
velor.

— Depășirea programului de 
producție cu 10 la sută.

— întreținerea în bune condițiu- 
ni a utilajului depoului.

— Acțiuni pentru ridicarea ni
velului politic, profesional și cul
tural al muncitorilor.

— Reducerea complectă a de
fectărilor locomotivelor in parcurs 
cât și a reparațiilor intre spălări, 
precum și respectarea întocmai a 
timpului in mers.

Muncitorii ceferiști șl-au luat 
angajamentul de a munci cu râv
nă pentru îndeplinirea și depășirea 
acestor obiective, cât și a întregu
lui program de producție fixat in 
cadrul Planului de Stat.

S. PliȚINELU, corcsp. voi.

Jucând în deplasare

MINERUL a învins AURUL cu 5-0 (2-0)
Minerul

In cadrul Diviziei Naționale B, 
pe stadionul sporturilor populare 
din Brad-Gurabarza s’a disputat 
duminică 26 iunie a. c. matchul 
de foot-ball intre grupările Aurul 
și Minerul din Lupenl.

Rezultatul 5—0 (2—0) in favoa
rea minerilor din Lupeni oglindeș
te fidel raportul de forțe dintre 
cei doi combatanți. Oaspeții încă 
dela inceput au pus stăpânire pe 
joc forțând gazdele să se retragă 
în propria lor jumătate de teren. 
Atacuri puternice au fost’ îndrep
tate spre poarta Aurului și în mi
nutul 5, Minerul preia conducerea 
prin punctul marcat de Nemeș din- 
tr'o ni nge respinsă de por'ar.

După acest goal oaspeții com
bină admrabil, reușind să deru
teze apărarea localnicilor, 
de data acensia nu 
dica pesle linia de 
ga echipa gazdă 
nieiun țel precis,
conduce atacuri organizate. Cele 
câteva pătrunderi la poarta Mi
nerului au fost simple scăpări,

care 
s’a putut ri- 
atac. Intrea- 
a jucat fură 

nu a putut

Iată cum a reușit grupa tov. Joja Gheorghe 
dela mina Aninoasa să-și îndeplinească norma 
(Urmare din pag. I-a)

tul că tovarășul Covaci Ștefan, 
nu s’a ocupat dc buna organi
zare a muncii lăsând totul la 
întâmplare.

Tovarășul Covaci nu s’a su- 
k parat pentru critica făcută și a 

cerut ca tovarășul Joja Gheor- 
ghe, care făcuse de mai multe 
ori propunari pen'ru o mai 
bună organizare a lucrului, să 
fie șeful grupei.

— Nu trebue să stăm in calea 
măririi producției a spus tova
rășul Covaci celorlalți mineri. 
Să lăsăm să ne conducă aceia 
care sunt cei mai buni organi-

zatori și care au puterea să ne 
antreneze în bătălia cărbunelui. 
Eu — a încheiat tovarășul Co
vaci —1 voi sprijini pe-Joja în 
muncă.

• * •
De câteva zile dccând tova

rășul Joja Gbcorghc e șef de 
grupă, munca se desfășoară alt
fel decât până acum.

Iată schimbul tovarășului Joja 
la muncă. El împreună cu mi
nerii Gagy Andrei și Cristea 
Petru perforează găurile de îm
pușcare, lucrează cu ciocanul 
dc abataj, precum și alte ope
rații de escavare a cărbunelui. 
La rol, lovarășul Petrul loan

încarcă cărbunele în vagonctc, 
iar armarea care e o operație 
dintre cele mai importante și de 
care depinde bunul mers al 
muncii, e efetuată de tovarășii 
Raia loan și Csolai Alexandru.

In celelalte două schimburi 
ale acestei grupe, după indica
țiile tovarășului Joja, munca a 
fost organizata iot in felul a- 
cesia, iar acum pentru prima 
dată, minerii din grupa tovară
șului Joja depășește zilnic nor
ma cu cea. 5’/o și sunt hotă.-âți 
ca în curând să se t-•«<-.< in 
rândurile celor fruntași 
duefie.

ST.

și-a păstrat locul 4, în timp ce Aurul s’a 
pentru retrogradare

curi nu au pus in pericol poar
ta ap&ratu de Zeleneak II decât 
o singură dată in ocle 90 nunu- 
le. Dacă Chereșlâdeanu ar fi reu
șit să înscrie, cgalarea ar fi dat 
jocului o altă înfăfișare. Mingej 
Jrasă de Moravetz a 
pinsâ de Zeleneak in 
lui Chereșlădeanu oare 
piere a tras afară.

In acest moment 
pierdut jocul. Neputând 
terenul pierdut Aurul a primi*- 
și al doilea gol înscris de Putz. 
care în poziție de off-side a pri
mii mingea dela Iancu (Aurul), 
marcând astfel 
fect valabil.

După pauză 
scurtă revenire, 
oaspeților care 
inițiativa.

Apărarea gazdelor joacă din 
ce in ce mai defectuos. N'iciu- 
nul nu și-a marcat omul. Și pe 
rând cad golurile nl treilea... al 
patrulea și apoi al cincilea.

In timp ce la oaspeți au func
ționat bine toate compartimen
tele, la Aurul a lipsit complect 
concepția dc joc. Fundații nu 
au putut reține extremele, iar 
linia de mijlocași a jucat cân 1 
prea înainte când prea înapoi. 
Halfii de margine in special nu 
jucat defectuos, de multe ori 
găsindu-se în propria poartă 
încurcând acțiunile portarului.

Victoria categorică înregistra, 
ta de Minerul la Brad este pe 
deplin meritată, iar jocul fair 
pe care l-au arătat publicului 
brădean lc-a atras admirația 
sportivilor adevărați. Oaspeții 
au jucat așa cum (rebue să joa
ce o-echipă care viea să câștige 
care-și apără culorile și, mai cu 
seamă, care nu vrea să retro- 
erjuk—"

fost res- 
pidoarelc 
din apro-

Aurul a
I reface

un punct per-

localnicii au o 
însă cedeazu 

preiau din nou

celor două 
situat in răn
ite să retro

înscris

gradeze din Divizia Naționala 
B. Gele doiui jocuri pe caro l< 
mai are nu le vor aduce pn.lai- 
bil nieiun punct. La Bucuri-, ti 
cu Dinamo nu poate avea nici 
o șansă, iar celălalt, cu Solvay 
la Brad, retragerea echipei dela 
lJioa.ra din competiție poate să 
o priveze și eu de cele două 
puncte. Rănxâuând cu 24 puncte 
s’a f|tiseris serios pentru retro
gradare.

In schimb Minorul cure u to
talizat duminică 26 puncte fi-a 
(olărit poziția și este posibil să 
termine campioniJul la locul 4

• • •
Rezultatele obținute in locurile 

din ultlndle patru săptămâni de 
Aurul, din care a avut trei in de
plasare au lăcut ca sportivi) din 
Gurabarza să privească cu încre
dere viitorul echipei lor. Draw-ul 
dela Arad, victoria la Brad asu
pra Dcrmatei și draw-ul dela Ora
dea și T.-Severln sunt performan
te care îndreptățeau pe cel care so 
ocupau de soarta sportului cu ba
lonul rotund la Brad să prevadă 
o ascensiune a echipei in clasa
ment.

Dar realitatea s’a dovedit alta. 
Șl iată dece!

Gruparea polisportivă (doar cu 
numele) Aurul este condusă de un 
comitet alcătuit din oameni cari 
nu-șl iiifeleg menirea. Aceștia au 
decretat pentru toate celelalte sec
ții (atletism, șah, ping-pong. po
pice, wolley. etc.J sezon mort și 
au continuat să activeze doar cu 
echipa de foot-ball, care in 
vizia B, are programul fixat 
sus, ca și toate directivele, 
crezând că nu le mal rămâne 
mic de făcut.

Așa s’a făcut câ nici echipa 
foot-ball nu are echipament,
cătorll folosindu-și ciorapii proprii. 
N'au bocanci suficient!, trlcturl, 
chilot!. Mingi, una singură, ș'acc'a 
uzată.

Deplasările evbipei, inl< idcat a 
prost organizate Nn au landuri 
Iar camionul se aprobă cu 5—A 
ore întârziere. Posturile pierdute 
de cel II—12 jucători cu ocazia 
deplasărilor din localitate nu II se 
plătesc. întreprinderea nu pcate. 
Sindicatul n-are fonduri șl lucito
rii tineri, căsătoriți, cu copil țl 
slab încadrați, rămân cu zilele 
pierdute șl lără plată.

Această atitudine a conducăto
rilor lor a reușit In bună Parte 
să schimbe șl atitudinea sportivi
lor lață de sport. Sindicalul vor
bește despre desființare, comitetul 
sportiv se dovedește neputincios; 
lată, dece treburile merg prost 1 

Sindicatul Miner Crlșclor are sar 
cina să rezolve urgent problema 
posturilor pierdute de sportivi in 
deplasări. Dar mal arc o sarcină 
imediată: să-șl însușească temeinic 
liotărirca Biroului Politic al CC al 
PMR In legătură cu problema 
sportului. Făcând acest lucru Co
mitetul Sindical va putea vedea 
că actualul comitet sportiv nu 
poate face (ață sarcinilor ce-l re
vin șl-1 va înlocui cu oameni de
votați intereselor clasei muncitoa
re. cu oameni capabili să ducă sar
cinile ce I le încredințează Parti
dul. Altfel prevedem și pentru foot- 
ball .SEZON MORT".

Trcbue să se treacă botărlt la 
activizarea șl desvoltarea sportu
rilor dc massă, care până acum 
nu au altceva decât câte un ..res
ponsabil" in comitetul sportiv.

Dcce 
pentru 
Fiindcă 
moartă
telul sportiv oameni cari dacă no 
fac nimic, atunci nu e că nu pot, 
ci nu vreau să facă.

eslc sezon mort acum 
wolley, atletism, ctc.? 

Sindicatul a lăsat pe linia 
sportul, tolerând in conil-

Di- 
de 
lor 
til

de 
iu-

♦
♦
♦

♦♦
î

CITIȚI

SCÂNTEIA: 
i TINERETULUI I

«•wM♦♦♦♦♦♦♦

lncarc.it


♦ 2 O R 1 ff 9 4

A apăra drepturile comuniștilor 
înseamnă a apăra dreptul omului 

'<ezolu|ia votată la conferința pentru drepturile cetățenești din Ncw York
NEW-YORK, 27 (Agerpies). — 

Pe te 1.100 di h^gați, rq>rcz< n- 
tând org ini/xițiile locale C. I. O., 
A. F. L.. sindicalele imlepciiden. 
te precum și uuincruasele orga
nizații polii ioc culturale ți 'le 
tineret au luat parte la confe
rința pentru diopturik* omului și 
drepturile cetățenești, urgunizmă 
lu 25 iunie de secțiunea din 
Nvw-York a Congresului pe diu 
drepturile cetățenești.

Cei ce nu luat iu vântul la n- 
ceastă conferință au Infi’.'ut dez
voltarea fascismului in Slptcle- 
Unjte și au cerut o ticpune uni
tă <lin partea mus'x.d ir pupul urc, 
p< ntru a face sa e>șucz:* idacnri 
le îndreptate împotriva dreptu-

cuiilciința uu 
a Ireali i lui 

iu care declara » toți 
uinericani <tu dri-phil la 
amenințată, astăzi pHu 

înscenat fruntaplor 
Comunist lui Slutele

prima dată in
declară

«• încearcă să ...........

4 I

lilor democrat icc, a Ic poporului 
umuTicun.

Purticîpunpi la 
adoptat o re/oluțic 
Trunuin 
cetățenii 
libertate, 
procesul
I art'duîîii 
t ni te.

,.Pentru 
țării noastre 
|ia
drre drept o crima lupta pent/u 
anumite idei. A apăra drepturile 
comuniștilor înseumnu a apăru 
dreptul omului și în coua'-Gnț.î 
drepturile democratice ale tutu
ror cetățenilor americuni, fură

Tratativele pentru formarea 
unui guvern în Grecia monarho 
fascistă nu au dat până în pre 

zent niciun rezultat
A'IENA, 27 (AgerprJs). — Ira- 

tativeLe prealabile duse dc Tsal- 
daris pentru formarea uimi gu
vern biparti/an sub președinția 
sa, nu au dat nici un Tezailtat. 
După consfătuirea cu partizanii 
săi. Vcnizz'los a răspuns că li
beralii sunt pentru un guvern 
in vechea formă sub prcșcdiniia 
fostului v iac-președintei Dioiui- 
dia, ți că di nu vor ucceptu să 
participe la guvernul prezidat 
dc Tsaldaris.

In cercurile politice dela Ate
na se crede că guvernul aiueri-

vau nu va consimți ca Dionii- 
dis sa ocupi postul de prim-mi
nistru, deoarece îu ultimul timp 
ol s’a opus unor puncte d’n pro
gramul economic american.

Ziarul Kirikos scrie cu Tsulda. 
ris nu u piondul încă speranța 
de a obține asentimentul ameri
canilor pentru postul 
ministru, mai ales că 
programul ecoiioiuijc 
fura

In 
de ru 
este

de prim
ei apiolki 
american

nici o rezervă.
cercurile politice 
însă că această posibilitate 
exclusă.

se cunsi-

DIN SFERA IMPERIALISMULUI

Crize economice, greve, șomaj 
le luate în vederea îucvtarii 
'ci precedente.

• ♦ •
L( )NDR A. 27 (.Agerp pes). 

Peste 5 000 de docheri diu 
dra au 
duritate
care au

LONDRA. 28 (Agerpres). — 
Cea nuri discutată chestiune din 
presa britanică este aceia a a- 
propiatei cr.zc economice. Te
merile in aceaată privință sunt 
împărtășite atât <le cercurile c- 
conomioe guvernamentale, cât ți 
de reprezentan|ii partalelor 
burist ți conservator. Nimeni
se îudoețte de iminenta depresi
une, opiniile diferă numai 
ceea ce privește stabilirea 
timp a apari|iei crizei.

Momentul aparipei crizei 
Marea Britanic depinde de 
buctiirea ei in

grv.

Lou- 
soli-

ii u

’n
în

in 
iz-

«le rasă, dc 
și iijwirtonrnțn

deu^ebirv 
culoare,

I' ostul procuror Jolin 
declarat cu o 
de verificare re-

iil

or-

Iu salariu, muic- 
au declarat luni

revendicările mi-
Siutole Unite.
♦ •
27 (Agcrpres). — 
american Dreu

a declarat duminică la 
aiuorieane de radio că 
urmează să ceară Con- 
să-i acorde puteri 

a „împiedeca
crizei economice”

spp' 
iz
bi

NLW-YOHK.
Comentatorul
Pearsan 
posturile 
Truman 
greșului
orale pentru 
bucnireia 
Statele Lnite.

• » »
LOMDRA. 27 (Agenpres).

Marinarii canadieni care se
sesc acum in porturile britanice 
au declarat rbn nou grevă din 
pricină că armatorii canadieni 
nu țl-au respectat augajamente-

declarat grevă de 
cu mari nurii canadieni 
declarat din nou grevă.

• « *
CANBERRA, 27 (Agcrpres). — 

lu fața refuzului Guvernului de 
a satisface revendicările mineri
lor cu privire 
rii australieni 
grevă.

Respingând
norilor care cereau un spor de 
salar dc 50 siliiingi pe săptămâ
nă, guvernul preferă să piardă 
16 milioane line australiene, re
ducând producția iudustrială d*n 
pricina l^xsci de cărbuni și lip
sind astfel de muncă pe apro
ximativ 50.000 muncitori și func
ționari.

• * ♦
27 (Agerpres). — La 

a fost declarata o gre
ROMA, 

Cremona 
vă generală în somn de pro te-4 
îinpo'rivu ac.dor provocatoare 
comise de poliție împotriva gre
viștilor sâmbăta trecută.

credința» 
poli ira‘‘. 
R<I".T a

I runinU
a .I .ilituții", 

prezintă nu pas in- miiut în 
r'Kția fit-t urnului și că atest 
din a fost urinat dc o campanie 
pentru iniroducoivu unor legi re- 
prcsivc unlidemocHdk'e și dc un 
val sporit dc deportări ale ceta- 
țenjlur străini din cauza păreri
lor lor p<» 

Rogge <i 
jmlccăjni 
crai ic al 
Comunist 
cerut uni 
progicsistc 
reacțiunii.

luând cuvântul, scriilorul Ho- 
ward Fast a subliniat urmările 
pe care le are a-npia cul'urii a- 
mciuanc campania anticomunis
tă dusa dc ccicurile reacționare. 
1 I a declarat : IJe^usotuenea itl 
nici un uit ziar decât în cele dc 
stânga Bu poale fi publicată 
\rco știre uduvurută in legătură 
cu uctuula criză economicu.

festa t împotriva 
-ului ant.dvini- 
îșilui l’urtiduhu 
atei? Unite și a 
tuturor forțelor 
lupta împotriva

Armata populară 
ch ineză a pricinuit 
trupelor Kuomintan- 
gului pierderi grele

s|IA\(.li \l, 2A M p, , 
Chilia Nonă transmite :

După cum declară un Cuinii 
nitul ul anualei u (reia popula
re chiiic/c foarte puțin'* diu iru- 
prle K uoiniiitaiiguhii de sub c»11- 
ducerej lui lung En !’«>.<, uu 
reușii sa scuța pc Mare câlrl 
«Shuiighaiul și |5 luraliiuți din 
jur, uu fuU eliberate. In nceua i 
regiune Kiioiniiitangul u pici- 
dui în total 15u.ik)o de uhL<|i.

In liiuțuil luptelor tl±ăa Slmii 
glitii, peMc 94.000 Holduți ai Kuo- 
miniai'gului au fost fucuți pri 
zi uncri, - 
15/MM au

Au fusi nimicite mai mult 
12 divizii inclusiv întreaga 
mata u 37-u și uniltlți din 
muta u 51-ti, a 21-a. .și-a 1! 
Leu mai mure parte u Ceh 
dhizii din armatele a 12-u 
75-a a fost dra-semenea ii 
cită.

11 uprle armatti populare 
clilxeru re 
pradă dc ră/Jxii, au doborât un 
axion inamic și uu uvariat lfi

44 000

i (o“l

d •
ar

i ar-
23-ii.
or 5

ii

de
au capturat o bogata

vuse.

a Departamentului 
muncitorilor din

La

A fost constituit comitetul 
de conducere 
Profesional al
industria textila și de confecjiuni

LYON, 27 (Agerpres). — 
recenta conferiu|â <le constituire
a Departamentului Profesioual 
|nteriia|ional al muncitorilor d.n 
industria textilă ți de confec|i- 
uni au luat parte un număr de 
40 de dekga|i din 11 tari, re- 
prezen ând 5 milioane de mun
citori. La conferin|ă s’a hotăril 
ca sediul permanent al acestui 
departament să

Din comitetul 
departamentului 
țediute: Tertsa

fie la \ arșoviu. 
de conducere ul 
fac parte : l’n 
Noce, președin

Deschiderea Congresului constau 
tiv al Frontului Democrat 

CoreeanPatriotic
l’Y< >N(j j'ANG, 2S * Agerpres). 

- In ziu.i de ?S iun e »'a des- 
cli >> la l'j<m>t aiu, coimresul loii- 
•>t ut.v al frontului l en.ocrat )’j- 
liioltc Coreean la care au puric 
dcl< i;a',i a. l ari delor >1 organ 2a- 
(iilnr de lila' adu Nordul ț Su
dul Coreei.

lhila aprobarea ordinei de zi 
Ho Hon, v cepreș. din ele cmnisiu- 
n > de pregătire a i rtz.iiiat un ra
port asupra problemei creier I 
l'iontului HeniOLral Patriot c la 
care parii.ipa tise forțele demo
crat.ce ale Corec . 1:1 a ara at ca 
drumul spre câțir.area iude, en- 
dillte dc stat a I I descb.s po
porului coreean pentru t rima oara 
după eliberarea țîr I de către ar-

îl 
mata sovietică. Cu toate acestea 

a Mthl.fi at Ho Hon — Statele 
Uniit au plănuit chiar dela Înce
put aserv rea culuinala a Coreei, 
imtalând un guvern mar uneia iu 
partea dc ''ud a tarii.

Noi. care luptăm pentru intere
sele ța iii ■ ale poporului, a de
clarat Iii Hon 1 rebut sa dăm un 
sprijin act v guvernului Rcpublidi 
Populare Democrate, ales de Pu- 
puiul coreean în august 1948.

Ho Hon a schițai în amanunt 
sarcinile tare Mau în fata Fron- 
tulu Democrat Patriotic, in lup
ta pentru un L arta Coreei, pen
tru retragerea irupcior americane, 
in lupta împotriva checi trădă
toare a lui S iig Man P.ce,

In Italia

Colectarea semnăturilor 
pentru petiția pentru pace și îm
potriva pactului

tinuă cu
Atlanticului con-

succes
(Agerpres). -- l'if-

<ă

ta Sindicatelor fevtile i'aliene 
Yioe-pr<țediu|i : Muraveva, pre 
ședințe a Sindicalelor Textile So 
xietim ți Aulier, secretar gene 
ral ul Siudicatelur Textile fran 

Secretar: Burski, vie’eeze ;
președinte ul Consiliului Central 
□ 1 Sindicalelor poloneze. In Co- 
miiet uu intrat ti membri prin
tre care se găsesc reprezentanți 
?indicatelor textile dm Republi 
ca Populara Română, Olanda, 
German iu. China, India, Africa 
și America de Sud.

ROMA 
ta democrata <4 . <
iu'iie delegațiile populare aii <n 
cepul să toscutca la Huma ud i 
ciad formularele cu emu furi 
pentru pclifiu populară Imput’i 
ua pactului Atlanticului.

Delegațiile oamenilor muu ii 
din A cupole, Raueuna ți l.aliu 
uu sosit la Roma De/egafia diu 
\eupole a ndut p, funie- 12^.000 d 
formulare, 8.000 de formulare au 
sunt încă nula Delegația din La. 
zio a adut 14.000 formulare con. 
ținând 322.000 * m,lături. 19.0W 
dc alte formulare sunt in pregă
tire. Delegația din lluDeniui a 
adut formulare coii/inând 
99.000 semnături adunate in a 
reiista provincie.

In legătură cu acea.da, ziarul

..Prein" atiiifdițle c& fn timpul 
(ihgf’ilur pa rin montare din Wi, 
f rontul Popular Democrat a rt- 
nuf 212.000 poturi la A capote,

OOu la I uzio ți ST.OfJO la fla- 
o^niui. y

...l< este nthu-ăfuri funt cu a- 
f.it scmttifit utiuc, ele fiind
sfrJuge tnf/'o atmosferă 
leit fă ți tefuure creiati 
fiu guocrnamfHtală".

Astfel, in di* trie tul
poliția a dat in judecată 350 de 
colectori dc semnături pentru pe
tiția pentru poce, a amendat 
14 600 persoane care ți-au depui 
simnălura pe aceste petiții fi a 
arerlat 30 de persoane.

de obi
de poli-

J/aoennA

Ședințele Biroului Executiv 
a Federației Sindicale Mondiale

gi.ti dcla Toriuo, a muncitorilor 
din industria textila și îmbrăca, 
minte dclu I.yon ți u muncita* 
rilor din industria pielăriei, iu- 
vălțâmiutei și blănăriei ddu Ciut, 
wuldov.

Lucrările de împădurire 
a regiunii Stalino se desfășoară 
înfr un rifm din ce în ce mai rapid 

hectare. CoUioz.nicii din aceasii 
regiune au botârit îndeplinirea 
acestui plan in 7 ani

In cursul acestei primăveri au 
fost jmi>uduriic 2000 de hecta
re, iar in cursul lunilor viitoare 
lucrările

STAL1NO, 27 (Agerpres). — 
Lucrurile dc împădurite din ste
pele bazinului Doncțului se des
fășoară intr'un rdm rapid. In

cadrul pluiiuJui de 15 ani |M5‘i- 
tru transformarea naturii, în re
giunea Stalino urmează să
împădurită o suprafață d? 60(Ai

I ie

examinare și a sprijinit 
de admitere ca mem- 

Federal ia Sindicală Mon- 
C. G. M. din Coreea dc 
Consiliul Centrul ul Sin-

MILANO, 28 (.Lgcrprt‘s). — 
Biroul Executiv al Federației 
Sindicale Mondiale u ținut d<mu 
ședințe lu Milano in zilele de 25 
și 26 iunie. Comunkatul publi
cai anunță că Biroul Executiv o 
luat în 
cererile 
bri în 
dială a 
Sud și
dicatelor din Republica Popul.i- 
ra Mongolă. In viitoarea sa șe
dința, Comitetul Executiv al F 
S. M. va lua botărîrea finală a- 
supra admiterii acestor doi 
membri în baza recomandărilor 
Biroului Executiv.

In ședința Biroul ai Execut A1 
s’uu dat rapoarte asupra confe 
rințvlor de constituire a dcpar 
taiucntdor profesionale iu'crna- 
(.Klliale a muncitorilor metalut-

pruporții
T rebue

Buletin
— Forțele populare chinez? 

au eliberat orașul Kutien, lu 15 
mile Nord de Fuceu, capitula 
provinției Fukien. Prin elibera
rea acestui oraș, forjele popula
re au obținut o bază de plecare 
pentru debarcarea in insula For- 
mosa. precum și pentru înain
tarea directa pe două șosele mo
derne în ofensiva finală 
orașului Fuceu-

• « •
— In urma alegerilor 

menta re din Belgia care
dat cu victoria Partidelor Social-

asiipu

paria-
s'a soi

extern
Creștin și Liberal asupia Parti- 
diih i Socialist, 
u demisionat.

Guvernul ?>puak

• •
Sindicatelor ceh o. 

plecat luai la Milano
— Delegația 

slovace a 
pentru a lua parte la cel de al 
doilea Congres al Federației Sin
dicale Mondiale.

Delegația este condusă de Ju
st f Kolski. secretarul general ad
junct al Consiliului Central al 
C- G. M. din Cehoslovacul și 
este alcătuită diu 15 membri-

de împădurire vor lua 
din ce în cc mai mari, 
subliniat că înainte de 

in aplicare a planuluipu nerea 
pen.ru transformarea naturii, iu 
bazinul Do neț uhu jiădurile 
întindeau pe o suprafață de 3.00U 
hectare.

In întreaga regiune a fost cre
ată acum o rețea de aiațiuni 
speciale pentru îngrijirea pueți- 
lor și organizarea lucrărilor da- 
îinpădurire. Aceste stațiuni 
utilate cu mijloace tehnice 
fccjiona‘e pentru a putea 
tribui la succesul lucrărilor de 
împădurire.

i*suni
per-
Ct)B
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