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Pentru o mai bună aplicare a prin- 
cjpiilor noului sistem de sf larlzai e:

5ă introducem metoda 
preluării Lucrului pe schimb

Iii minele Va'l Jiului, (oi mul mulle 
trupe de mineri încep să lucreze 
dup* metoda de preluare u lucrului 
Pe scli tnburl.

l'rinâud exemplul dut de minei II 
din lunca ca e lucrează dupfi sl-te
rnul de pre’iiare u producției după 
flecare schimb in proporție de 85 
la suta, 8 trupe dela mina Ait'iioa- 
»i 9 trupe delu Lupcnl șl 12 tru
pe delu mina l’etrllu uu trecut la 
punerea iu aplicare n metodei de 
preluare a product ei pe schimburi.

Introducerea preluării producției 
pe schimburi, a scos la Iveală din 
primele zile unele dellelente ale ve
chiului sistem de salar zare.

Să luăm, de p'ldă. trupa tov. Col- 
da loan din mina Anlnoasa care |șl 
realiza norma zilnic numai In propor
ție de cea. 86 la sută. Această trupă 
ca sl celelalte din in nete Va I Jiu
lui — e formată d n 3 echipe care 
lucrează In schimburi de câte 8 ore. 
Primul schimb e condus electiv de 
tov. Colda I an, cel de al do'lea do 
tov. Toma loan. Iar schimbul III e 
condus de tov. Macavel Glieorgtie. 
Dacă cineva ar II întrebat un miner 
din schimbul tovarăsu'ul Colda do 
ce rămân sub normă, de sigur ar II 
dat următorul răspuns: ,,N'ol din 
schimbul I muncim. Nu știu ce lac 
cel din celelal e două schimburi".

/ Numai după preluarea lucrului pe 
[ flecare schimb, cauza nclndepl'iilrl1 
■ no-inel de către grupa tovarășului 
S Colda a pu’ut fl lămurită. Intr’ade- 

văr. în prima zl, — 7 Marfe — 
când a fost Introdusă aceac(ă mo- 
todă. a eșlt In ev'deută o sure de 
lucruri care până atunci n’a putut 
fl cunoscută. Fchlpa care lucrează 
in schimbul I sub conducerea tov. 
Colda — care a cerut insistent In
troducerea preluării lucrului pe 
sch'mhurl — in'r’adevăr a muncit 
con-tllnc'os. lepășea norma zlln'c 
cu 69 la sută.

Celelalte două ecfiipe corc lucrau 
in sch'mburi'c irmătoa-e in acelaș 
ab taj $1 în acelea; cond’ttl de mun
că, ru prezentau ace aș s'*vat e. 
Schimbul miticului Tema rămânea 
cu 53 la sută sub normă, Iar schim
bul Iul Macavel cu 57 la sută sub 
normă.

La plată, prin faptul că producția 

| In cinstea Congresului de unificare a tineretului

In VălBÎTjiiiliii s'aii organizat 
numeroase manifestații sportive

După ce în cinstea Congresufui a realizat importante depășiri <fe norme 
economii de materiale, reduceri simțitoare a timpului de execuție fa diferite opențium' 
tineretul muncitor din Valea Jiului s'a afirmat și pe târâm sportiv part cipăm la 
diferite manifestații sportive organizate in cinstea Congresului de unificare a 
tineretului.

rcullzu'ă de cele trei schimburi ale 
grupei eru cilculată global șl lai- 
parihă egal pe cele trei echipe, nu 
se |lnea cont că eclil; u condusa e- 
lectlv de tov. Colda depășea norma 
cu 69 la sută, Iar celelalte două 
schimburi nn-șl lud.plineau nici |u- 
mătate din normă. Minerii din toate 
schimburile primenii un salariu egal 
in raport cu realizarea normei pe 
întreaga grupă, ad'eă media celor 
trei schimburi.

Aici ern o mare nedreptate. Mi
nerii d'n scb'mbul tov. Colda, nu 
prlnonu decât 86 la sută din salariul 
de bară șl mn| pufln de *0 la sulă 
din salariul ce II s'ar II cuvenit lăți 
de depășirea de normă respect'vă. 
Iar mineri din cele’allc schimburi 
caro realizau numai 43 47 la su'ă 
din normă primeau 86 la sută din 
salariul de bn-ă. Diferența l dre 
-'3—47 la sută cât trebuia să le re
vină din salariul de ’-az'i g| 86 >a 
sută cât pr’mcau, 'era Insuflă In 
mod nejusf șl abuziv din munca to- 
varăș'lor din sc>-lmhul | caro depă
șeau norma cu 69 la sulă.

Pr'n Introduceam meodol de 
preluare n producției pe sch'mbiirl, 
flecare d’nfrc cele trei echipe din 
gr, pa tovnrăsu'iil Roida sl-nu rutul 
da scama de s'tua'h reală a nro- 
duct'el realGa'ă de flecare schimb 
în pa te. Mlner'l din schl-bnl tova
rășului Colda s*-»u c ntlnuat mun
ca lor clnstt'ă șl i-oKrlt’ reușind să 
se mențină la același depăs're ne 
normă — *9 la sută, rclofa'te
două schimburi — ele tov. T«ma 
loan s' Macavel — »’-au dat seama 
că cont'nuând ‘ă realizeze șt pe 
mal departe mal puțin din ’timăfa'e 
de normă. Ia sfgr«itn| lord erau 
pn«’ în sl'uat'o ră prlmeaccă o pla
tă mal m’că dp*-ât bmiă'atoa sala
riului de hozj deoa-ece noslb' It-tca 
de a-«l InsusI d’n răsfirat ech'pcl 
frim*are a *ov Cofda c comntect 
înlăturată de metoda preluării lu- 
cridu’ pe schimburi.

$' astfel, ce’e două <ch*o-b'ir' co- 
da-e au porni* >a muncă pentru a 
I'chlda această sFunțle. Au început 
să muncească 0*81 sine ecH-u a 
mări producț'a de rărhun’. Numai 
după 5 zile de muncă dela prelua- 

(Conlinuare tn nag 1V-*1

. IDtr’o atmosferă de puternic entuziasm a avut loc In sala Ateneului R.P.I,
Deschiderea Congresului organizației unice 

revoluționare a tineretului muncitor
In sala imțiodobl ă de -âibituarc a 

Ateneului s'a deschis Samba ă dinii 
niatâ Congresul organizației unice 
reio uționarc a tineretului muncitor, 
eveniment de impo:.an|ă i lorică | n 
tru (ara noastră. 619 delegați ai 
tinerelului muncilor și studios dela 
orașe ți sate au venit să ia parle 
la lucrările Congresului.

Sosirea in sala Congresului a 
membrilor C.C al PMR. iu fri nte 
cu tov. Oh Oheorghin Dej ■ i-cn - 
tar general al CC al PMR Ana 
Paukcr Vasi e Luca, Teahavi Geor- 
gescu, Lolar Rădaceanu, I. Chiși- 
nevsclll, A1.. Moglporoș, secelari ai 
CC. al P M.R.,, a fost întâmpinată

ASPF.CTE
încă dela ora 8 dimineața delegații 

se Indreap ă spre Ateneul R.P.R., 
locul dc desfășurare al Congresu 
lui. Gnipuri-grupuri, înain Cază pe 
aleile străjuite de uriașele portrete 
ale tinerilor eroi care au înscris pa
gini de g'orie In istoria luptei re
voluționare a proletariatului- P vel 
leaceoco. Lazăr Gr un berg, * (iernat 
Andrei, Ștef n Plavâț. Filimon Sâr- 
bu, losif C isci, Nicolae Cristea, 
Haia Lifșiț, O'ga Bancic, Vasllc 
Ro.ni'ă.

C ădirea A'eneului este pavoaza
tă cu steaguri ro ii ți tricolore, cu 
fanioane pe cupo’ă. La intrare, fnt e 
ghirlande de biad, se ridică două 

(CoitliHuare in />ug. /• I 

cu aplauze frenetice de delegații 
care au ținut \â ți exprime diagoș 
tea ți devotamentul fața .ie Pa*(i 
dul c'a 11 muiiiLjarc. emjuci.o'ul 
și in Irurnăiorul tinerelului

Lojile invilaților au fosl ocuțcile 
de membri ai PreziJiu'ui Maili A- 
dunări Naționale în frunir , u pol 
dr. C I. Parlion, prș edin <• e Pn 
zidiului. membri . I Guvernului m 
frunte cu dr Petru Gro/a. prețe- 
din eT Con i iului de irinistri. > ein- 
bri ai coipu ui dip'oinatic in frunte 
cu S. I K. ilaradze ambt adoiul 
Uniunii Sovie i e Pavel Iu in mem
bru corespondent .J Academii! de 
Științe a URSS, ți leJac or rx- p n

Prezidiul de onoare ol Congresului
Comitetul Central al farl'dulul 

Comiin'st (b, al Uniunii ‘■rvtetlce 
in frun'e cu tovarășul -talii.

Comitetul Ccatral el Partidului 
Muncitoresc Român in ironic ca 
tovară*ul Oh. Gheorghiu-Del.

profesor Constantin I. Pcrnon. 
pre edlntek* P^czldlulu* Mar:* 4<Li- 
nări Națkiaale.

dr. /’eiru Groza r reședințele 
Consfl'ulul i'e M'nlstr1.

Mnurlce Thorez, s’cre ar r.ejeral 
at P rllduhd Coiannlst Francez

P^I—t'O Toflll-tt’ general nl C.
C. al Partelnlul Comun sl Italian

Mao-Tse-Dun, pr țcdln ele Parti
dului Comnulst Chinez

Gheorgbi Dlmitrov, secretar gene
ral al C. C. al Partidului Coniuii'cl
Bulgar

Boleslav Blerut. sec.elar general 
al C. C, al Partidului Muncitoresc 
Polonez

Prezidiul actiy
Tov. Gh Florescu, membru al C. 

C. al I’MR și secretar general al 
C. C. al UTM

Tov. Ilie Dragau secretar al C. 
C. al UTM
. Tov Pavel I.ala, secretar al C. 
C. al UTM

Tov. Anton Manea secretar al C. 
C. al UfM

Tov. Paul Cornea, membru în Bi
roul Executiv al C. C. al UTM 

sal.il al ziarului ,,Pentru pace trai 
nică p litiu dcino-rație țeapulart I7, 
i<V'1/.< ntaiiți a o gmizațiil >r de 
ma ’i ai ii ii cutui.il'" .-II

So i ca amb- adoru'ui Uniunii So
li i e S I. K..varaJ/e a prjJ ,'uit 
o intuzi.sA m.idi.Gie de i npa
lii irei* ru nun a Ț i a '■'o.iclis- 
mului v col o- ți p ntru londorl- 
toru. ți >n a aturu, oan en 1 r muncii 
din toată lumea, tovarășul StaJin 
IX c < ii delegații mini au lori 
aclamați î id, lung eong e.iții ex- 
fffiniându-ți solidaritatea cu lue la 
tinere.ului mun.itor din toată ui.ea 
pentru o p. e ti„inică i imp.Lri.’a 
imp rialismalul

Mathla' I 1 o I. sec eiar general 
al C. C. al Partidului ce or ce mn- 
cesc d n I n -ar a

Clement Gittivald pre dlo e'e C. 
C. al Dar Idu'ul C* mu-'l ( l'n'flcai 
Ce‘*oslovae

N ki 7aharadls, secretr- general 
al Par' duful ' nvn'sf Gree

D dores harro-l I .i n si nar i»), 
• ecret r general al Fard u ul Cnan- 
r,ls' ' pan’ol

Fnver ffodic 'ecre'a- general al 
P.ir dulu' "un toresc Albanez

Itary P IHt. secr, tar - n ral al 
Pariduful Comuni t B il nlc

W'-'lam Poster, pre-ed'nte'e Paz- 
t'dnlu! Comun sl din Stale’e Unite

Corni e'ul Fxecutlv al Fed rației
Mr rdl le a Tlneretu'ul D mocaL

Comitetu C n ral al f'oms in.o’u>»l 
S I. Favtaradze. ambasadorul U- 

nlunl! Sovietice în RPR

al Congresului
Tov. Pa ci- Ș’efan seu cieirtrru 

In Birofll Executiv al C. C. al LTM
To ’. Mallta M -cea presed ite 

al Conrtetului Fxecutlv al UNSR
Tov. Petre Gheorghe, preȘed nte 

al C. C. .'I L’AER
Tov. G-n ț N colac 'cecetar go- 

neral al C. C. al Tinerelului l ătcsc
Tov. Llchlardopol Gheorghe. so- 

Lretar genera! al OSP

(continuare in pag. lll-a)

S
In cinstea Congresului de unifi

care. a Tinere.u ui, Județeană O S. 
P. Valea Jiului a organizat un con
curs de sky-alergare (.ond), cu ple
care dela cabana de pe muntele 
Straja din Vulcan.

Pe un timp minunat și o zăpadă 
bună, un număr de 14 concuretiți 
tineri au pornit dela cabană par
curgând traseul în lungime de 6 
km. După aceșlia au urmat seniorii 
în număr de 10. cari au avu* oe 
parcurs 12 km.

lată rezultatele tehnice:
JUNIORI

1. Slavici losif. Lupcni, 47’21”
2. Gligor loan. Lonea, 47 35”
3. Ni.oară Corio an, Lonea, 18'39” 

SENIORI
1. Lupaț Gheorghe, Lupeni, 59*
2. Anghel Andrei, Pe.rOjeni, 1 h. 

r 51”,

K i
3. Buciu P. Emil. Vulcan 1’ h. 

4’ 4”
După concurs a avut loc distri

buirea meda.iilor ți diplomelor.
De remarcat că majoritatea concu- 

rentilor erau tineri muncitori cari 
după concurs au coborît în vale 
pentru a lua trenul care să-l ducă 
la serviciul — schimbul de noapte.

C. OURAN, coresp. voi.
*

Un asemenea concuss a organizat

POP
In zile e de 15-20 Martie a, c. 

s au desfășurat la Petroșeri jocuri
le de calificare a campionatului re
cord de popice,

La concursul de calificare orga
nizai în cinsfea CnncȚr.-sid’ti de 

și Județeană OSP. Hunedoara-Deva 
care a avut loc la Ghegheleu lângă 
Cugir.

Au participat un număr de 24 
concurenți.

Iată rezultatele obținute:

COBORÂRE 300 m.

1. Casier Custian 18’06”
2. Suidoleanu loan 18’06” 

SLALOM 300 m.
1. Zoe Nicolae 1'05”
2. Casier Cus.ian 1'12”

R. PADUREANU coresp. voi.

1 C E
unificare a ItnereL lui muncilor au 
pari c pal un număr de IO e hipe 
aparținând județenei O.S.P, Valea 
Jiului.

Fiecare grupare a luat parte cu 
o echipă compusă din 6 jucători.

(continuare în Pag. III a)

Intr'un cadru sărbătoresc

La Pui a avut loc înouguroreo uzinei pprtrice 
construita prin muncâ voluntară dp țărănhpa 
muncitoare îndrumată și mnbi'izntă dp Partid

ln ziua de Duminică 20 Martie 
a. c. țărănimea muncitoare d n Put 
și-a văzut una din dorințe realiza
tă: s’a inaugurat uzina electrică 
care va alimenta deacum înainte 
întreaga comună cu curent.

Bucuria intens manifestată de ță
rani Și-a găsit o deplină justificare: 
după ce zeci de ani, construirea u- 
nei uzine electrice n’a fost decât un 
mijloc al guvernanților din trecut 
de a le fura voturile, astăzi în re
gimul nostru de democrație popu
lară, ea a devenit fapt. Puiul este 
acum o comună electrificată.

Serbarea care a avut I c cu acest 
prilei s'a desfășurat într’o a’mosfe- 
ră entuziastă în sala fes’lvă din lo
cal fate, lum nată ca ziua de n n»- 
măratele becuri ce au Tun loc» 
gazornitelor, împodobită cu tabloo- 
rile dascăl'for pro’etaria'ulul. coo- 
ducătorii c! munc toare kozma 
și covoare artistic execu'a'e.

Țărani' munci'orl : - i’utat co 
acest âr lej pe tov. Uranic Roma*, 
secretarul organiza > * lu.'etena 
PMR din Valea Jiului tov. Mart* 
S'rbu, secret ir adjunct ;d o. an za-

(continuare în pag. III-e>
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6^- PAGINA SPORTULUI Mg
DIVIZIA 1%'ATIOAAS^A A
JIUl. — R. A.

TG«MURHȘ (prin telefon).
Teren desfundat norc I și zăpadă
Spectatori : 2000
Arbi (ru : Copia (Sibin> bun. 

fltnipele: JIUL: Nemeș. Pariait,
Sadagyi . Pol» IV, Costică Ma. 
riiescu, Bone.Oroszi, Nicșa, 
Parai, hiva, Roman, Bdogh(Mo- 
rwiu). R.A T A : Szeke y, Bra» 
s*jy. Szoeloessy . Csiki, Szalo- 
dd, Benyjvski - Sinko, Bona» 
țiu, Stroa, Kovacs.
Pe ua ti mp ploios și cu zăpadă, 

s’a desfășurat la Tg. Mureș pe 
■n teren desfundat, mai citul con
tând pentru a doua etapă divi
zionară intre echipele R A T. A. 
Tg, Mureș și JIUL Petroșeni, ier» 
Miaat cu rezultatul de 2-2 la 
pauză 1-0 pentru Jiul
In ma e ve vă de joc, Jiul 

se impune din primele 
minute

JIUL reușește să se impună 
■câ din primele minute de Joc, 
atacând puternic. Apărarea gaz
delor, lucrează din greu și reu
șește să facă față araturilor Ve
hemente ale înaintării Jiului.

Totuși această năvală nu poate 
fi oprită șl in minutul 37, după o 
acțiune pe aripa stângă, Balogh 
marchează imparabil primul gcal 
al Jiului : 1-0.

Jiul insistă și acțiuni frumoase 
se succed la poarta gazdelor. Te» 
rea al fiind însă desfundat și foarte 
greu, acțiunde înaintașilor sunt 
ușor respinse de cele două apă» 
rări.

Pe la sfârșitul reprizei ambele 
echipe pierd din alură și repriza

DIVIZIA rWATIOIWALA »
MINERUL — SOLVAY
Teren; acoperit cu zăpadă 

și noroi-
Spectatori: 1000.
Arbitru: A Crișan (Simeria), 

corect și autoritar.
Echipele: MINERLIL-Ze» 

lenak, lakob,»Zelenak 11, Aș» 
trieanu»Ispas»Groza, Nemeș» 
Carpinetz » Geogean » Bucur» 
Filimcn <Putz>.

SOLVAY: Rusu, Achim» 
Kerekes, Lengyel • Usz » Ma» 
dak, Băgăianu-Marian II»I'ă- 
eurar»Moldovan» Anghel,

Jocul început de Minerul 
se desfășoară într'o ușoară 
totă de superioritate a gaz
delor, care în min 15 înscrie 
arimul goal al partidei prin 
Bucur, care transformă o lo
vitură liberă.

După goal, Solvay își re
vine, contraatacând puternic. 
Oaspeții reușesc chiar să înscrie 
'■ goal pe care arbitru nu-1 
teordă pe motiv de off-side-

Urmează o perioadă în 
zare jocul devine anost, cu 
•aze neclare de ambele părți. 
?ieă la sfârșitul reprizei min
țea este purtată de pe un 
teren pe celălalt fără a se 
trartifica puținele ocazii de 
țoal pe care le au ambele 
ceh pe.

La reluare jocul devine 
linamic, ambii combatanți lup

T. A. 2-2 (1-0) 
se termină m careul gazdelor cu 
rezultatul 1-0 pentru Jiul.

Jiul c ătid.ice cj 2 0
La începutul repilzel a lla îna

intarea oaspeților atacă vthcnient 
prin Parasclnva, care trece sitigur 
pesle apărarea adversă și in ul
tima Instanță este foultat in ca
reu, arbitrul acordând 11 m. (min. 
50). Pena'.tyul e executat de Nicșa, 
care transformă imparabil : 2-0 
pentru Jiul

După acest goal, Jiul — care 
a dominai in mare parte, pare a 
fl obosit și slăbește alura, fapt 
de care Rata încearcă să profite.

In continuare jocul :e desfă
șoară în câmp, ne nregistiându». a 
nici O fază periculoasă in fața 
porții.

Pe la sfârșitul reprizei, oboseala 
călătoriei și terenul foarte greu 
îșl spune cuvântul!

Jiul » obosit - începe să cedeze 
teren, permițând echipei gazde 
să-și revie treptat. In minutul 82 
Panalt foultează în careu, iar ar
bitrul acordă 11 m. care este 
transformat de Stroia. 2-1.

După acest goal echipa gazdă 
se menține în atac șl numai după 
3 minute ~ min. 85 — punctul 
marcat de Kovacs aduce egala- 
rea : 2-2.

După jocul desfășurat, echipa 
minerilor ar fi meritat victoria, 
dar terenul desfundat a influențat 
mult rezultatul.

S'au remarcat: dela Jiul Bone, 
C. Marinescu, Pop IV și Paras» 
chiva, iar dela RATA Kovacs, 
Stroia, Bonapu și Brassay.

4-1 (1-0)
tând pentru adjudecarea vic
toriei.

In minutul 61, după o ac
țiune frumoasă Marian II îns
crie aducând egalarea.

Dar minerul nu și pierde 
cumpătul și atacă din ce în 
ee mal hotărât. Oaspeții slă
besc alura, permițând gazdelor 
să»și impună jocul. In minutul

AURUL — C77
Prima întâlnire disputată în 

cadrul Diviziei Naționale B 
pe Stadionul Sporturilor Po
pulare din Brad-Gurabarza, 
între AURUL și CAMT. 
s'a terminat cu victoria gaz
delor cu scorul de 1—0.

Cu lot timpul nefavorabil, 
publicul brădean a ținui să 
vizioneze primul match al re
turului, cu atât mai mu|t cu 
cât minerii din Brad se pre
zentau pregătiți de noul lor 
antrenor, Rafinschi.

Terenul acoperit cu apă și 
zăpadă a îngreunat într'o bu
nă măsură desfășurarea jocu
lui, dar ambii combatanți au 
luptat cu înverșunare pentru 
acumularea celor două puncte,

După o repriză albă, gaz
dele au câștigat partida prin 
goalul marcat de Ometa- Insă

In cea de a două etapă a re
turului Diviziei Națională A s'au 
înregst'ai cât v» rezultate dra- 
drepiul surprinzătoare.

Su. priza etapei o i onstltue rezul
tatele obținut d Cl’R-Buc care 
a admin.strat ceferiștilor din Cluj 
W gotluri în 90 minute. I.a fel 
de surprinzătoare e-te performanța 
petroliștilor cari la O a dea au 
dispus de l<-ad r >u 3-1. An asta 
din urnă i uluire îmăiește și mai 
mult na tipa născută în jurul în
tâlnirilor acestui 2 comb lianți.

Ll’i rezultat excepț onal a ob
ținut Jiul la Tg. Mureș unde a 
cond is cu 2-0 până in min 82.

In rest A S A , C, S. LI T Ș 
Vh cmrlan au reușit să scoată un 
draw prima în deplasare la Cluj

Iară r< zuhatele tehnice ;
RATA-J.-UL 2-2
Meralochnnic —D namo A. 1-4 
CCPR-B-Cf R C 9-1
1 Sil-C.—A SA. 0 0
C O— Petrolul 1.3
C»SL1-T-1.TA 0.0
Vitrometan—C.F.R-T, 1-1

POPICE
In cadiul Cuțx i R.P.R. s’au dis

putat următoarele jocuri:

DISTRICTUL VALEA JIULUI
Parângul 1 (Pe rila) 1380 lemne 

— CFR Vie oria (Peiroșeni) 1204 1.
Unirea II Peiroșeni 1285 lemne.

— Jiul III (Peiroșeni) 1175 lemne 
Minerul (Lupeni) 1202 lemne 

i — Unirea I (Pe.roșeni) 12C6 lemne.
Jiul 1 Petroșeni 1330 .dune — 

| Straja I (Vulcan). 1307 lemne.
Jiul II 'Peiroșeni). 1300 :emne — 

Parângul II (Pe rila) 1203 lemne
DISTRICTUL DEVA

C.F.R. Simeria I 1236 lemne — 
Mureșul II (Deva 1205 lemne.

CFR Simeria II 1233 lemne — 
CFR Simeria III 1156 lemne.

Mureșul I (Deva) 1213 lemne — 
CFR II (Deva) 1016 lemne.

71 Minerul preia conducerea 
prin goalul marcat de Pulz 
dela 16 m. După 4 minute, 
în min. 75 Bucur ridică sco
rul, iar în min. 77 Aștelean, 
după o cursă splendidă, sta 
bilește scorul final: 4—1 pen
tru Minerul.

S'au remarcat dela Minerul 
Bucur, Pute, Așfeleanu, Car
pinetz și Zelenak (portarul), 
iar dela Solvay Anghel, Ma
rian 11 și Băgăianu.

’ M. T. 1-0 (0-0)
rezultatul nu oglindește rapor
tul de forțe. Minerii în toate 
cele 90 minute au fost supe
riori, masându»și adversarul 
în careu. Dacă totuși nu s a 
putut marca, aceasta se dato- 
rește lipsei de șuteuri.

In general, AURUL s'a 
prezentat mulțumitor,- echipa 
este bine pusă la punct, po= 
selă condiție fizică.

S'au remarcat dela AURUL 
Iancu, Tigu, Stan, Ometa și 
Moravetz II. _______ 
CFRTAibâ lulia-CFR. Pe: 

troșeni 4-1 (3-1)
Eri s’a disputat pe arena Jiul din 

localitate maldiul amical de foot- 
ball între ceferiștii din Peiroșeni 
și Alba luia.

Oaspeții prezentând o formație 
mai bună și pusă la punct cu con
diția fizică, au câștigat ușor, în
vingând ceferiștii din localitate cu 
scorul de 4-1 (3-1).

TURISMUL
UN SPORT CARE SE AFIRMA r

IN VALEA JIULUI
Pi litre sporturile de mas^ă, si 

unul dintre ce e tnal adecu ite re- 
liunii tio;,sire s- uumâr.i Liră în
doiala ți îmi mul care, a inci-put 
s> alr.iga, ci.Iar numa dela câteva 
luni dela infințarea Asociației Tu- 
ri mul Popu ar din Petroșeni, un 
număr îndemnai de sportivi.

A. T. P. a luat liniă ca unica a- 
soc'atie de turism d u întreaga țara 
având ca scop popularizarea turis
mului in rândurile ruasselor munci
toare și rezolvarea t o serie de 
probleme legale de practicarea a- 
cestnl sport.

I’e aceasta Inie de preocupări 
A. T. P. a început sa ducă o acti
vi ale destul de 1 ogalâ și multila
terală pentru un inceput.

Astfel, a programat un ciclu de 
conferințe in vederea ridicării nlve- 
lulu' politic al sportivilor si îmbo
gățirea cunoștințelor lor tehnice in 
legătură cu practicarea tuturor ra
murilor turismului. începând din lu
na Decembrie 1948 au avut loc 4 
asemenea conferirile intitulate ,,R. 
P. R„ tara turismului” ..îndrumări 
turistice"; , Munlll R. P. R "; ..Du
nărea si I (oralul nostru", toate in
solite de filme documentare pu-e la 

I dispozita Filialei ATP-Petrotenl de 
către ONT. Ele s’au ținut în toate 
localitățile Vă i Jiului bucur, ndu-se 
de part cipatia a cca. 9.000 per
soane.

Pe Unie organ'zatorică Filiala 
ATP-Petroșen a legitimat până a- 
cum un număr de 350 sportivi, 
membrii al Asociat el. Dea'rmenea, 
a organ zat excursii populare In 
grupuri ce variau dela 20 la 50 per-

Ș A
La Ins pulul Cărbunelui dia 

caii a.e. s’au ’terminat jocurile din 
faza l-a a Campionatului Populat 
de $ah.

Din 1 (alu1 d ■ 2ft8 partid progra
mate, s’au jucat 276, iar restul au 
fost forfai ate.

Din cei 3 ani de studii s’au în
scris 85 jucători, reprezentând 65 
la sută d in efec.ivul facultății, ro- 
panizându-se pe anii de studii, res
pectiv 3, 5, 3 grupe.

Redăm mai jos rezultatul primei 
faze, cu cei 11 campioni de grupa.

WOLLEY - BALL
In zilele de 19 ți 20 Martie la 

Lupeni au avut loc matchurile de 
Wolley organizate in cinstea Con
gresului de unificare a ineretului.

Dăm mai jos rezultatele înregis
trate în prima zi.

FETE
U.T.M. Liceul Petroșeni—Filatura 

Lupeni 2 0 (15-3; 15-2).
Minerul Lupeni—Filatura Lupeni 

2-0 (15-5; 15-9).
U.T.M. Liceul Petroșeni—Minerul 

Lupeni 2-0 (15-7; 15-12).
In locul 1 s'a clasat echipa UTM 

Liceul Petroșeni care a dispus în 
finală de Minerul Lupeni

BĂIEȚI
U.T.M. Liceul Petroșeni I — A.

S. Lupta-Lupeni 2-0 (15-11 17-15).
Aninoasa—Minerul II Lupeni — 

2-0 (15-13; 15-13).
C.S.U. Pvtroșeni—U.T.M. Liceu II 

2-0 (15-5; 15-6).
Minerul I—Filatura Lupeni 2-0 

15-3; 15-1).

A doua zi:
BAEȚI

U.T.M. Liceul Petroșeni II—Ani
noasa 2-1 (15-12; 12-15; 15-11).

C S. U. Petroșeni—Minerul I Lu
peni 2-0 (15-6; 15-13).

a"e. i;i general, la . cesle excursii 
eu p.Ttcipat un număr de cca. 50# 
persoane.

*
Po-de itnbucuruioare a inceput 

sa dea și Glie ul Național de Tur.'ru 
dăt Valea Jiulu . Printre realizările 
r e'e ma' de "emtă din cur-ul anu
lui 'iau luc r le d<- reconstru tle a 
cabanei ,.PARÂNGUL” — amenaji- 
f4 parțial cu n pa'url cornp'ecl e- 
clilpa e — lucrai n- vor I desă- 
vârși'c In cursul anului curent.

Dea-' menea ONT — Of ciul Pe- 
troșen a inițiat înființarea unui bl- * 
rou r'e infornovuni și propagandă 
tur’sllcă.

Pen u anul in curs sunt prevă
zute o serie de lucrări printre care 
înființarea de 'ubflale A. T. P. ia 
toate locall'ațile Văii J ulu ; orga
nizarea a cât mai multe excursii 
popiflsre dezvoltarea bOou'ul de 
informat uni. a școlilor de instruc
tori gli zi; efectuarea marcajelor 
în munții Vulcanului și Retezat ta 
W nul de a leva Valea Jiului de re- 
g unile turistice învec nate, de a 
exclude teama de ră’ăclre șl de a 
cri a o cât mai largă circulație tu
ristică in întreaga reg'une.

Realizările de până acum cât șl 
cele de v Hor, arată desvoltarea pe 
care turl'niul a luat-o ut V -lea Jiu
lui arai că turi mut -rrre deo.ebire 
de trecut când era practicat de ua 
grup restrâns de avuțt, as>ăzl 
a devenit un bun al masselor, 
un I un al oamenilor muncii iubitori 
șl doritori sâ cunoască frumusețile 
nalurale ale Republici arastre 
Populare.

L. IERCAN, coresp. voluntar.

H
ANUL ;n

Grupa 1. Munteami Eugen,
Grupa 2. Kaba luliu.
Grupa 3 Polak Ca.ol r

ANUL III
Grupa 4 Giuig a Li igi
Grupa 5. Munți anu Va ile
Grupa 6 S crea loan
Grupa 7, Breazu loan
Grupa 8, Negri Ștefan.

ANUL UI
Grupa 9, Curilă Vinci n(iu
Grupa 10, Popescu Gheorgl.e
Grupa 11. Todor Nicolae.

Minerul I — Aninoasa 2-0 (.15 0; 
15-7).

CSU Petroșeni—UTM Liceu 11. 
2-0 15-7; 15-1).

CSU Petroșeni—Aninoasa 2-0 
(15-1; .15-0).

CSU Petroșeni—Minerul I Ani
noasa 2 0 (15-0; 15-7).

In locul I s’a clasat redutabila e- 
cltipă a studenților din Pe.roșeni.

Tenis de masă
In Peiroșeni s'a Jispu.at ccncursul 

individual de tenis de massă. la 
care au luat parie 16 concurenți.

BĂIEȚI
1. Ghihor (Viitorul).
2. Ungureanu (Minerul).

FETE
1. Vasi Maria (UTM Liceu).
2. Or.ca Doina (UTM. Li-eu).

CROSS
In pauza matchului de foot.ba'l 

Minerul—Solvay s'a alergat un c.osi 
de 3100 ni.

Din cri 16 concurenți. următorii 
s'au clasat în prim le 3 locuri:

1. Lupaș Gh. (ASJ Lup-a 10'29”
2 Cintean A (UTM Șc. Tehrică) 

10’52”.
3. Vi.h Vilhelm (Minerul) 10’57".
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Deschiderea Congresului organizației unice 
revoluționare a tineretului muncitor

Muncă voluntară la sate în cinstei 
Congresului de unificare a tinere

tului muncitor din țara noastră
Prezidiul activ

(Urmai* <Ln |f. |-a)______
Tov. Trofin Vlrgil locotenent, 

Direcția superioară Pol tlcă a Ar
matei

Tov Ciiiclaiu Teodor, frim'aș In 
producție la Ik’N Brăili, decorai cu 
„Ordinul Muncii cl. III"

Tov. lordăchescu Ion, , nitultor, 
Șaut'crul Naval Ci I: ți, fruntaș in 
producție, decorat cu .Ordinul 
Muncii cl l-a"

Tov. Mătăsăreanu Ion dela ,,Aba
tajul Tineretului" din Liipeni

Tov. Dumltrescu Petre secretar 
al Organizației Cap'talel

Tov. Po$ca Aurora, muncitoare
Tov. Oprl$or Ana, muncitoare 

FRB București
Tov Szekely llona, țărancă mun

citoare (Cluj)
Tov. Șerbănescu N'ua. elevă Bu

curești
Tov. Cojocaru Ion țăran munci

tor. deputat de Putna
Tov? Petrescu Gheorghe, secre

tar de sector CFR
Tov. Stoica Aurel, muncitor la 

Concordia-Praliova
Tov. Ionescu Viorica, studentă 

(Cluj)
Tov. Flore.i llie secretarul jude

țene! Reșița

Bir'Hil nrez'diuluî activ
Pentru conducerea lucrărilor Con

gresului, tov, Duinitrescu Petre a 
eropus alegerea în biroul prezidiu
lui activ, a tovarășilor: Gbeorglie 
Florescu Pavel Lala, Paul Cornea,

Cuvântul d° deschidere a Conqrpsului 
rostit de tovarășul PovpI Lnla

TOVARĂȘI ȘI TOVARĂȘE,

In acest moment sunt ațintite a- 
supra noastră privirile a milioane 
de tineri din întreaga tară

Congresul nostru este chemat să 
făurească organizația unică marxis- 
tă-len nistă a tineretului munc tor, 
continuatoarea luptei eroice a U'itiu- 
■ii T neretului Comun st.

TOVARĂȘI Șl TOVARĂȘE,

Congresul la care luăm parte cu 
toții as'ăzi este încununarea muncii 
neobosite a tineretului muncitor d n 
întreaga (ară încununarea m ș.'ăril 
largi de închegare de jos în sus a 
organizației un'ce revoluționare a 
tineretulu'. sub conducerea și îndrn 
marea Partidului Munciioresc Ro
mân.

In acest moment noi ne îndreptăm

In Valea Jiului s au organizat numeroase 
manifestași sportive

(Urmare din oa.--’ l-a)______
Sistemul de joc a fest următorul: 
60 lovi.uri de fiecare jucător, 30 

In plin și 30 lovi.uri izolat.
Echipa care a totalizat cele mai 

multe puncte va fi declarată cam
pioană record a Județenii OSP, 
primind un brevet, precum ți di
plome pentru fiecare jucător.

Echipa cla ată a doua, va primi 
o diplomă cu mznțiuhea respectivă 
a clasificării.

Echipele au fost clasa c după cum 
urmează:

Din toa.e u îghiuri e țării au pir- 
nit ștafete ir.o'.ocic'isțe cari au dus 
mesagii adresate Congresului de 
unificare a tineretului.

Din par.ea tineretului din Valea 
JIULUI în ziua de 19 Mărie li c- 
rele 10.45 dim. a pornit ș a'ela 
căreia i s’a înmânat urmatoul

MESAGIU
„Tineetul sportiv din Valea Jiu

dl Congresului
Tov. Szalio Ștefan, țăran munci

tor (Trei Scaune)
Tov. Olteanu Mrcea, reciclând 

județene) lași
T v. Danelu Maria, muncitoare 

(Brașov)
Tov. Heulieduș Enierlc, responsa

bil organi-atoric al mdeteiic T nilș
Tov. Muzsnai Domluic. student 

(Tftrpu Mureș)
Tov Ceică Constan'ln, secretar 

de ra'on la .,23 August” București 
fnm'aș în producție

Tov Strat'n Coman, membru In 
Comitetul plăsil „Vaslle Roaltă”. 
Bacău

Tov. Hrenciuc Ștefan, soldat
Tov Stoica Dumitru, Dîmbovița 
Tov Stratopol Chir ac d ulcea) 
Tov. Ivan B'chctr, (Sever'n) 
Tov. Ges* Matei. (Maramureș) 
Tov. Buliea Andrei. (Râd iuti' 
Tov. Sârbii Trnian (Dorohol) 
Tov. Cismas Ecaterina țărancă 

munc’toare (Vâlcea)
Tov. Boca Ana, muncitoare (Tur

da)
Tov. Ogneanit Sivii, decorată cu 

Ordinul Mnnc'i cl. IlI-a (Târnava 
Mare)

Tov. Cota Viorica, muncitoare 
(Târnava Maca)

Tov. Orșa V'ctor, muncitor

Mircea Mal ta Roșea Aur ra, Manea 
An'on, Gănet Nicolae.

Propunerea tov. Dumitre'Cu a 
fost acceptată de Congres cu ap'au- 
ze puternice.

cu dragoste $1 rccunoșt'nță rându
rile către Corn letul Central al Par 
tidului nostru (ap'auze. ovații). în
cercat și otelit în lupte, care prin 
Rezoluția ședinței sale plenare din 
Decembrie 1948, ne-a trasai ca sar
cină înfăptu'rea organizației unice 
revo'iîbonare a tineretului muncitor 
din RPR.

Organizația unica a tineietuiui 
muncitor călăuzită de măreața învă
țătură a lui Marx Fngels, Lenin Și 
Stalin, alcătuită din tinerii cei mai 
buni și mai hotăriti, i r niii în muncă 
și învățătură, va trebui 'să-șf de
monstreze carac'erul :âu ferm re- 
vo'uționar. educând massele de ti
neret în spiritul lupte revoluționa
re, n’obilizându-lc pentru a lua parte 
cu elan in lupta necruțătoare împo- 
tr.va dușmanului de clasă, impo riva

1. Alândra din Petroșcni 1 264
2. Jiul din Petroșeni 1.245- lemne
3. Unirea (Viitorul) Pe.roșe ii 1216 

lemne.
4. Minerul Lupeni 1 212 ’emne.
5 C F R. Vie o:ia P troșeni 1197 I,
6. Straja Vulcan 1178 lemne
7. Voivodul Lonea 1177 lemne.
8. Noroc bun din Aninoasa 1110 I.
9 Viscoza Luper.i 1139 ’emr.e
10. Parângul din Petri'a a rămas 

neclasată din cauza arbitrajului și 
grecii grave în conducer. a jcc.rilor.

CHEREJA PETRU, coresp. vo'.

Ștafetele
lui conșiint de marca nsemnătate 
a Congresului de unificare a Tine- 
rclului revo uțicnar din RPR, ralu ă 
cu viu entuziasm acest Congres, in 
care organizația de tineret din R. 
P.R. face o co i.ură istorică.

Condus de Par i-dul Muncitoresc 
Român, avan garda c'.asi i munci
toare din RPR tiaerelul munci
tor urmează calea fidelă a U.T C. 
luând totodată exemplu dela glo- 

exploatatorilor caie mal există la o- 
rașe șl sate. Orgnlzațla noastră u- 
nlcu ievolutionară va trebui să mo
bilizeze tineretul munc tor fu luptu 
condu a de Part l, m munca dârau 
pcn'rii transformarea socialista a 
,.g' ultur I.

TOVARĂȘI Șl TOVARĂȘE

Congresul nostru are cin te i de 
a se bucura de prezenta conducă
tor lor It'b t ai Paitldu'iii nostru 
(aplauze puternice), a membrilor 
Prezidiului Mari Adunări Nitționaie 
șl al guvetnulu1 (aplauze), de ure
zi n(a reprezentanților organizațiilor 
de masse. ciut ș de prezenta a nu
meroase delegat i ale t neretului de
mocrat din intrea a Iu ■ e

Salutăm prezenta in m'ilocul nos
tru a tovarășilor Gheorghe Gheor- 
gh u-Del Ana P.ulier, Va‘llc Loca I 
(urale prelung'te. ovații) și a altor 
conducători al Partidului nostru.

Vorbitorul a siluiat prez nța lui 
Kuttv Floockliam, secretari a Fe
derației Mondia'e a Tini r tulii Ie 
mociat d legației Uniunii Interna
ționale a Studenților în frunte cu 
pre;edin ele ti, Jo ha Orohman de
legat lor tineretului tărl'or iii de
mocrație popti'ară, de egațiilor tine
re u'ui din Fr mia. I alia Grecia S a- 
nia, Indonezia, Germania și Aus
trii (ap'auze) și a tuturor celorlalți 
delegați străini.

Tiimiem salu ul nostru frățesc :i 
o urare fierbin e d- vie ori-' ti e e 
tului luplă'or p ntru pice din în
treacă lume și il asigurăm c 1 - 
neretul muncitor di a țara aoaslra. 
Încadrat în organizația sa uni ă 
revoluționară. nu va cru a ninic pen
tru a și da întreaga contribuție la 
făurirea socialismului în Republica 
Populară Româna. întărind în felul 
acesta frontul păcii și al s cialis- 
muiui.

TOVARĂȘI Șl TOVARĂȘE,

Ne așteapiă o muncă încordată. 
Din partea Comisiei Centrale de 

Unificare, t'ansmit tovarășilor neș- 
tri delegați urarea de a duce o ac
tivitate spornică in lucrările Con
gresului nosru care va cons.i.ui or
ganizația unică revoluționară a ti
neretului muncitor organizație care 
să fie mândria Partidului, mândria 
poporu ui nostru, mândria tinerelului 
munci.or din țara noastiă.

D. clar deschis Congresul de Uni
ficare a organizațiilor de tineret, 
Congresul pentru făurirea organiza
ției unice revoluționare a tineretului 
munci or din Repubdca Populată 
Română (Aplauze, ovații puter
nice).

rio.-ul ineret Comsomolist al ui Le- 
nîn și Sta in.

In fața linere.ului nostru stau sar
cini mari, în lupta necruțătoare îm
potriva dușmanului de clasă și în 
procesul de recons ru ție a RP R-

Noi, tinerii spor ivi din Valea 
Jiului, uram spxir la muncă ac sui 
Congres ți ne luăm .-ngajamen.ul de 
a duce la bun sfârșit sarcinile cari 
stau in fața tinerelului muncitor din 
RPR.

T.ăiasca Congresul de Unificare a 
Tineretului Revoluționa din RPR!

Trăiască CC. al P.M.R I
Trăiască R.P R.I"*
Un mesagiu asemănător a fost în

mânat unei ștafete compusă ci i 60 
tineri mun.i ori sportivi adresat U_ 
niurii Tinere u'ui Munci or Județea
nă Va'ea Jiului, în ziua de 20 Mar
tie orele 11.30.

Tinerii sportivi din toate ramu
rile au dus cuvântul lor, încrederea 
în Congres și hotărirea lor dârză 
de a lup a neprecupețit in rându
rile Uniunii Tineretului Muncitor.

A POP coresp.

Coiitinuându-și acțiunile de mun
ca voluntară, tinerii (ăi ari munci
tori din;

Berllielnl un număr de 30 meri, 
ii'i pri-Jat Ixo u'e de niimcă volufl- 
' râ l i onMm rea unei 1. nlâii'. 
/.Iți lr tineri au nimicit vo'untar la 
electriiicu ta comum . Fa i . 'cu
tei: Witi:n*.l Mlrcloti i. ,n car 
mlrudns -Iti.'i r uuiduc'a cRc'i > 
In ■ .■).■! nu! cu''iir;.|.

Măceu, timp di- 6 zile, 2<i tii.cri 
an c. r.it ?'i ni c |,l ■ tri i e dru
mul de ț ira. Iti 14 au muncit i'e- 
cnre cât. r ore la curăt rca pasun'l. 
Iar 27 tlner au Iu t parte ef cllv la 
lucrările de îndiguiri- a râului din 
Cemui'ă.

Plopi, 12 tineri au muncit voltm- 
t... la amen'j rea c:i imdnl cultu
ral din local tate și un număr de 1 
tineri, munc'nd flecare câfe S ore, 
au part'cipat la c n tru rea unul 
pod pe»le râul Strei.

l:ch po mirpriilrj Torrpo Teodor d3lo ^rocinnQsti- 
Boifo extrono mjnpreu în contul lunQi Moi

La începutul lunii Marile la mliie'c 
Crăcaineștl șl I ro!|a au pornit noul 
întreceri sociali-le in'ro ccli'pe in 
vederea indepliu'ril I d' pășirii Pla
nului de Stat.

In cadrul acestor in'reccrl linele 
echipa dela ni i a Crăclunești au 
ajuns să lucreze încă dela iiiceputul 
Jumătății a doua a lunii Mart e, iu 
coiful linii Mal. In 'runlc se a'lă 
echipa tov. T rnea Teodor șl ajuto
rul să • Munleanu Aron, urmată iu

ntr'un caici sărbătoresc

La Pui a avut loc inaugurarea 
uzinei electrice

(Urmare din pag !-*)

(iei Județene FMR șl diputat de Hu
nedoara, care au ven t să sărbăto
rească alături de ei acest însemnat 
eveniment.

Festivitatea a început prin cuvân
tul de deschidere al tov. Ghisoiu 
responsabilul comitetului de electri
ficare.

A vorbit apoi Iov. Mureșan Teo
dor, secretarul organizației de pla
să PMR. care a făcut o analiză a 
activiiăț I depuse in vederea con
struirii uzinei electrice. Sublinijrd 
greutățile care au fost întâmp nate 
din cauza elementelor dușmănoase 
exploatatoare vorbitorul a arătat 
că țărănimea muncitoare «i alături 
de ea intelectualii înaintat' din co
mună au răspuns cu dragoste la a- 
pelul Partidului.

ConȘtienti că numea ce o depun 
e numai în folosul lor, ei au prestat 
un m măr de peste 21 000 ore de 
muncă voluntară. A dat apoi c'tire 
numelui evidențiaților, subliniind că 
munca acestora, in maioritate mem
bri de Partid, a fost îndemn și pil
dă pentru toți ceilalți.

Tov. Mureșan a arătat deaseme- 
nea îndemnatul sprijin primit în a- 
ceas-tă rețiune din partea UFDR, 
l'TM ș Frontul Plugarilor.

Prini cu lungi aplauze și in timp

CITIȚI
FEMEE A

Și 
SATEANCA

Valea Dâljlț, 16 tineri au curățat 
Islazul comunei de mărăcini.

Cldt d. 10 t nerl, muncind câte 5 
o e voluntar fiecare, au reparat 
i. r Iul Vcol-1 dlfl localitate.

Râul d>. muri, rai : netl au luat 
tulite la câmp m .! di- curatiie a po
rii lor. As'lel lucr.'ml I r are cate

or'-, u cui. (i.t I.OtiO pr.mi la ter
ni de ‘■tal.

Tuț'ea. . 11 au cu . ț it păiu-
ii- "in I di- uni a. preș', nd 
in t 'al 'OU ore de unei voluntara.

Bol(a, in cadrul celor 260 i.re de 
munci volant 'ra ?> t nerl au luat 
parte acHivă la lucrăr'le de canali
zare a râului du comuni spre a 
te pe vl tor trăm'in'uril de Inun
dai

Toate acttite lucră I nu fost e-?- 
cutaii- prin muncă volimt ră n cins
tea Crurgre ulii' de ti ' Icnre a ! 1- 
r.crețului Munc-l'> r d'n l’PR.

A. Alr.rășan core-p. v-' 

de-proape de tov. Tudor Anglel »l 
R du Nlco ne.

Inlreccrl'e au antrenat țl pe cel- 
la'ti muncitori care — cu toâ e grea- 
lățilc intâmp'natc — muncesc ho
tărât! pentru a Inreg’stra succes» 
d n ce in ce n al mari In cadrul lup
tei pcn'ru îndeplinirea Planului do 
Stat.

CONST. OSTAP coresp. voL

ce prin urale și lozinci, Partidul er« 
îndelung ovaționat, a luat cuvântul 
tov. Cra n c Roman.

După ce a arătat condițiile poli
tice in erne ți externe in care eve- 
n mentul se desfă-oară, d-sa a ară
tat că în timp ce in țărle democra- 
t e populare urmându-se exemnlul 
mă eț dat de URSS clasei munJ oa
re ’ntreg poporul muncitor pă-eȘte 
li irit :e ca'ea marilor realizări, iu 
țările dom rate de imperialiști, dom
nește șomajul si mizeria, scade me
reu nivelul de trai al celor ce mun
cesc.

însăși această mică uz nă este un 
fapt elocvent de arece electrifica ea 
înseamnă lum'nă, cultură ți progres.

Luând cuvântul tov. Maria Sârbu, 
in entuziasmul general a felicitat pu 
toti ace care au participat la con
struirea uzinei arătând că — acțiu
nea — găsindu-și explicația in noua 
at tud ne faț.i de muncă și in faptul 
că tot ce se construcție e în folosul 
celor ce muncesc — trebue să fie 
o pilda vie pentru țăranii din alte 
sate, fiindcă un lucru oricât de ne
însemnat ar părea, el contr bue la 
întărirea Republicii noastre Popula
re, este deci o cărămidă pusă la te-
melia păcii.

Din rândurile asistenței s’au ri- 
d cat vorbitori care și-au exprimat 
încrederea nemărginită în Partid, 
in țiatorul lucrărilor luându-șl tot
odată angajamentul de a face din 
munca de până acum doar un punct 
de Plecare spre noui realizări.

* * *
A urinat un program artistic dat 

de echipa artistica din local late, 
după care, cu aparatul cinemato
grafic pr mit de către căminul cul
tural s'a rulat filmul soviete „Că
pitan la 15 ani". i



Z*RI N«i

Deși în momentul de față au de luptat 
îmnuViva șomajului, a exploatflrli, a foa- 
meteț mizeriei si lipsurilor provocate de 
cercurile conductoare ale Mat» lor Unite, 

Oamenii muncii din Porto Rico — 
sunt hotărâți să lupte — împotriva agresorilor 
în cazul des’ănțuirii unui război împotriva 

Uniunii Sovietice sau împotriva oricărui 
alt stat democrat

DE/WSCRRER CflRHCTERULUI RGRESlV
fIL PflCTULdl flTLRNTKCILUI

’.Noi vom lupta împotriva pactului militar al Atlanticului și a sco
purilor sale criminale44 — scrie Palme Dutt într’un articol 

publicat în Daily Worker

NEW YORK, 20 (Rador). - 
Partidul Comunist din Porto lti- 
co a dat publicității o declarație 
care spune printre altele: „Dacă 
imperialismul american va des- 
lănțui un război de agresiune 
împotriva Uniunii Sovie'iee, 
sau Împotriva oricărui alt stat 
democrat, ponorul nod-rii, sub 
conducerea Partidului Comu
nist va lupta împotriva agreso
rilor și pentru independența 
Statului Porto Rico.

„Poporul nostru, spune în con-

Să introducem mefoda 
preluării lucrului ne schimb

Aîrmare din nag '-»)

rea lucrului re schimburi sl'uafla a
UI- S him^ii • --I « d- l> ■ 

Toma leau a a|i!i:s la 8 la su'ă sub 
normă, tar’al tov. M,-«cavei Ghcor- 
clie a a'uns la ’ la su'ă sub normă 
ru convingerea că in put'ne zile să 
inderlncască ș să depășească nor
ma.

In slliiaț'a ro mal sus au fost șl 
mal sunt încă n«ulte grupe de mineri 
din Valea .fulul. că luăm c cmn’iil 
unc grupe frun'așe — aceea a tov. 
Fila ’oan de<a mina Pe'rl a. In luna 
Februarie, muncind colect'v ce’e 
trei schlmbu I ale "rupel au reali
zat o depă'lre medie de normă de 
38 la sută. La 3 zile dimă nre'imrea 
lucrului pe schimburi, rroducfa a- 
ceste' grupe a înregistrat o creș'erc 
însemnată. Sch'mbcl rondus de tov. 
Lup Sabin a dat 70 'a sută peste 
normă, acel al tovarășului Fila loan 
a depășit norma cu 67 la sută, iar 
acela al tovarășului Szilaoy Ale
xandru care mai Ina'n'e depășea 
norma cu puțin, acum dă 120 la 
sută peste normă.

Alte grupe, cu o rămânere In ur
mă care n’cl nu era cunoscu'ă până 
acum ca aceea a schimbu'ui condus 
de llea Miron dela mina Aninoa=a, 
care rămâneau sub normă cu 78 la 
sută, a a'uns acum la 4 la su'ă sub 
normă. Alte echipe rămase in urmă 
ca acelea ale tov Roman Gheor- 
ghe, Polontol Ilie dela mina A- 
n'noasa și altele depășesc acum 
norme'e. Iu general, toate gru
pele care au trecut la preluarea 
lucrului pe sch'mburi realizează a- 
cum o producție superioară celei de 
până acum.

Din cele de mai sus rees clar două 
lucruri de mare însemnătate:

Preluarea lucrului pe schimburi 
dă posibilitate ca fiecare miner să 
tie retribuit după principiul socla- 

litiuaro rezoluția, respinge pla
nurile agresive ale imperialiști- 
lor americani. Problemele noas
tre esențiale sunt in momentul 
de fată lupta Împotriva șoma
jului, a exploa'ării, a foametei, 
mizeriei și lipsurilor provocate 
poporului din Porto Rico de 
cr curii ■ con lu' ă'onr • ale I a- 
le'.o Unite”.

„Ne luăm angajamentul să 
luptăm pentru pace, pentru in
dependența și Înflorirea slatuiui 
nostru, Împotriva agresiunii im
perialiste".

Ilsl: fiecăruia după ca'it'talea ț! cn- 
11‘otca muncii depune.

/'reluarea lucru'ul pe flecare 
schimb e'te un n-l|loc de cunoaștere 
a cch'pclor codașo in cadnil grme', 
este o armă rctru I chldarca ruti
nei șl a Inertl1'!. caro cauzează ră
mânerea în urmă a multor grupe 
din minele Vă1! ’ltilul.

.Minerii din Val-a J'ulul, ală'url 
do clasa muncitoare d’n întreaga 
fără sun* încleștat! in marea bătă
lie pentru Indep'lnirea șl depășirea 
Planului de Stat pe anul 1919,

Pentru realizarea acnste' sarcini 
trasate de Pa t'dul Mimc''oresc Ro
mân, condu âforul celor ce muncesc 
d’n (ara noastră soro nn v’ltor lu
minos, spre soclalbm, m’nerl' din 
Valea J i«'ul 'rebue să folosească 
toa'e mijloacele care rermlt reali
zarea unei prnd!ict|vi'ă|l ridicate, 
realizarea unul cărbune de I ună 
cal’tate.

linul dintre c-le mai eficace mlî- 
loace pentru realizarea arestul (el, 
este preluarea lucrului după fiecare 
schimb. PcnOucă acens'ă meto ’ă a- 
sfgură sfr'cta salarizare a fiecăruia 
în mă ura p-oductie« realizate, are 
menirea de-a antrena ec,’’p',te coda
se în lupta pent-p llch’darra rămâ
nerii în urmă, pen'ru trecerea lor în 
rândur’le celor fruntașe în produc
ție îmbinând aslf I interesele per
sonale ale mfner’lor cu Interesele 
generale ale Statului celor ce mun
cesc.

De aneea, organizațiile de Partid 
Ș’ slndic’le conducerile exploa'ăr’- 
lor carhonife-e s| top mineri cin
stit! și conștient!, trebue să d««că o 
muncă hotărîtă pen ru lămurirea 
tuturor minerii r d’n Valea J:uîul 
asunra Justețe" ș’ neces'lăți) Intro- 
duce-il metodei de preluare a lucru- 
lu’ pe schimburi. In scurt timp, nici 
o grupă de m'ner’ d'n Valea Jiului 
nu trebue să rămână străină de me
toda preluării lucrului pe schimburi!

LONDRA, 20 (Rndor). - Pal
me Dutt, vicepreședintele Co
mitetului Executiv al Partidului 
Comunist Britanic a publicat In 
DAILY XVORKER un articol de- 
masefind caracterul agresiv al 
pa tului Allanlicului, In care 
spune prinlre altele: „\ziața sau 
moartea a milioane do englezi 
va fi hotărâtă de un iaci mili
tar a'e cărui tratative uu fost 
secret-', care nu a fost disrulat 
și nu a căpătat aprobarea 1 opo- 
rului englez. I'alul Atlanlicu'ui 

P , l I J t a -
nic In codrul OrtranDației N țiu
it tir l'nile i vămi drept scop 
să asigure apărarea împotriva 
unei agresiuni.

Aceasta este însă o in cor are 
de a înșela opinia publică. In

Poporul englez a 
ru d • ctuI

LONDRA. 21 (Rador). — Aso- 
ci iți i Pr'c eniei Ang'o-Soiic i< a 
pub icat Vineri o declarație in care 
carac.erizează pactul Atlanti ului 
drep: , pasul ccl mai periculos care 
a fost făcut pentru pregăti-ea unui 
război”. Angia — arată declara
ția— trece In lagărul agresiv In-

BULETIN EXTERN
Sâmbătă a avut loc la Paris 

un meeling al oamenilor mun
cii, consacrat celei de a 78-a ani
versare a Comunei din Paris, 
sub președinția lui Marcel Ca- 
chin.

♦ * ♦
Numeroși dcmocra(i din sec

toarele occidentale ale Berlinu
lui au fost ares’ati și triini«i în 
cătușe la închisoarea militară 
americană dela Lichfenfeld sub

A. TT E
(Urmare «lin pag. l-a) 

mari panouri roșii, cuprinzând două 
citate din Rezo'uția ședinței pi nare 
a C C. al P.M R. din 22 24 Decem
brie 1948 asupra ac ivi ății Parti- 
lui în rândurile tineretului.

Delegații au început să ;e adune 
în sală.

Sunt aici tineri dintre ei mai 
buni, mai vrednici de a reprezen'a 
tineretul muncitor al țării — cei 
mai merituoși în muncă. în învăță
tură și în activitatea politică. Sunt 
tineri pe pientul cărora rtrălucesc 
decorațiile .Ordinul Muncii” și 
..Steaua R P R”. Este aici tânărul 
Stoicescu loan. frun‘aș printre mi
nerii Văii Jiului, tânărul tăran să
rac Coiocaru Ion, Io o'e en'ul Tro- 
fin Virgil, studenta lonescu Viori
ca. eleva Nina Se'băne;cu atâtii și 
atâția tineri care fac sa'a să fiemete 
de emoție abia stăpânită.

* * *
Ia'ă-1 într’un colț a1 ă'ii pe Par- 

na Ion, miner din \ra'ea Ji dui Când 

realilale, pnefn) Atlanticului esle 
o uniune militară creată in afara 
Organizației Națiunilor L'nile, 
in nilâ -ă o saboteze și ca o ln- 
locuias ă printr’un bloc militar.

In Incheere, Palme Dutt scrie: 
„Noi v< ni lupta im'-otriva pac
tului rniH'nr al Atlanticului și 
a scopurilor sale criminale. Să 
plinrm r» A* r-'««,: r r- ’■
br.aie coloniale de asimrire. Să 
readucem trupele din Himalaya, 
Grecia Orientul "propial

Să refacem unitatea mișcării 
sindicalo engleze cu FSM pen
tru tisivuarea pă ii s pri teniei 
Intre popoare. Să bimi'em de
legați la Conge’ul Mondial pen- 

Iri» PflfP «iM i’fd m fi li poce 
al&turi do jxj poarele lumii.

p nevne e pace
Atlant cuHn

drcp'.at înifolriva Uniunii Sovieti
ce - -re nu ..muîilnș» c nimeni Si 
dorește să trăiască In pace cu ve
cinii săi și cu res ul lumii Poporul 
eng'ez nu are n vo:e de pac ul A- 
tlanti.u'ui. Li ae nevo:e de pa e, de 
muncă constructivă p nlru ridicarea 
nive u u- său de trai, iceace se poa e

acuzația de a fi arnoret steagul 
In cinstea nniversării revoluției 
germane din IH’-R și în cinstea 
s“sinnii Consiliului Poporului 
German, care a avut 'oc la lb-r- 
lin.

♦ * •
După cum anunți publicația 

LE COMERCE. nu I/evanl, pre
ședintele consiliului de mlntș- 
l-i al Irakului a declarai In se
natul irakian ci bugetul tării

II vezi in primul moment ai impresia 
unui om domol, liniștit. Abia când 
începe să vorbească iți dai scama 
câtă energie și forță se ascunde sub 
aceaslă înfățișare. Barna e doar mi
ner. și încă un miner fruntaș, deco
rat cu Ordinul Muncii. El a fost 
inițiatorul Aba ajului Tineretului, 
unde, în cinstea Congresului, tine
rii mineri au depășit norma cu 300 
la sută.

— Aco'.o jos în măruntaele pă
mântului. — spune tov. Barna — 
noi ne luptăm să scoatem cu fiecare 
zi tot mai mult cărbune. Și câteo
dată această luptă ne cere eforturi 
neînchipuit de mari. Dar niciunul 
dintre noi nu dă înapoi, pentru că 
fiecare vagonet de cărbune mai 

mult, face ca noi care vrem pacea 
să fim m i tari ia bagătajii care 
vor război. 

realiza numai pr.n stabilirea relații
lor prietenești cu toate tarile și ia 
special cu URm>. Noi trebue k răs
pundem la projzunerea de pace a 
lui Stalin.

Acesta e-te drumul sp-e securita
te și -p c a, ira ti inter, sclor oa- 
incn.'or i npli - spune n incheere 
declarația A uciafiei iJ.j< «.ni i Aa- 
glo-Sqvie;lce.

A ișcâr ie de protest împo
trivit inciud< ril I aliel 
în pac ul A liant i li1 ui 

cont nuă
ROMA .0 tRcdo ) — Demons

trații e de pioe t iinț triva inclu
de.li Italiei la i a. ul Xtaii ului au 1 
ion imit p întreg teri; ii.:l tării. ! 
Munci o ii din provin, ia UmblLa au 1 
declarat g «vă generală D«as«me. 4 
nea. a fost de la a a grevă grn-raM 1 
la I1 rugia. I

La fur.n a tu <x un mate mec-R 
ting de |>ro.e I la care au luat | arte 
muncito ii din intr. prinderile cele 
mai î.i- mna e. 1 a \'i enza «i tn 
centre e i idustriale din ap opiere, 
toate fab-i i:e au încetat lucrul, țj 

u avut loc ineclinguri in db'ric'ele 
munci oreț.i. La Modena an avut loc 
noi demon, rații deasemen a In pro
vincii Toscana și 1n Ita ia de Sud.

?iif<‘ră .le un ileficil -arc e ac- 
cenfiieazli lrepi.il -a r zul’at al 
unui grav dezechilibru ul balan
ței de plăti-

Pentru acoperirea aces'ui de
ficit guvernul Irakian '-sie ne
voit să ceară un împrumut -lela 
banca de export ți import din 
Statele Unite.

• * •
La 20 Martie n plecai la

York o delegație a infeleHualilOr 
sovietici condusă de Alexandru 
Fadev pentru a participa la lu
crările Congresului amermn a) 
savantilor, artiștilor și liberilor 
profesioniști pentru apărarea 
pă<'ii, invilați de inițiatorii săi.

* * •
Prezidiul consiliului sindica

telor din Ungaria a adoptat o 
rezoluție prin care salută Con
gresul pentru pa*e In numele 
celor 1.0000.000 muncitori din 
sindicatele ungare.

• * *
Uniunea Studenților din Am

sterdam a publicat un protest 
împotriva j'regătirilor de război 
ale guvernului olandez și impe
rialiștilor anelo-americani. U- 
niunea studenților din .Amster
dam salulă cu entuziasm onvo- 
carea Congrejsnkji mondial pen
tru pace.
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