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La deschiderea Congresului
pentru apărarea Păcii și Culturii

Astăzi se deschide la București 
Congresul pentru Apărarea Păcii ți 
Culturii, puternică inaiillcsluro a 
lupte1 peu'ru trace pe care — ală
turi de întreg poporul muncitor — 
o duce ii Intelectualitatea noastre. 
Oamenii muncii Intelectua e. uka cum 
s’a văzut șl la Congresul d'n toam
na trccu’ă dela Wroclaw. sunt con- 
Vtlentl că p cea an cii'iifată acum 
de Imperialismul anglo-amerlcan nu 
poate II asigurată printr’o ati udlne 
pas vl LI sunt const'eutl că pentru 
pace tr'.bue dusă o luptă activ i sl 
pe tărâm cultural, că Intelectualitatea 
trebue să se înroleze sub steagul de 
luptă al c’asel muncitoare.

Iu tara noastră s’au obflnut rea
lizări deosebit do iiiseinnale in do
meniul șt'lnțelor, artei șl literaturii 
Reg'mul de democrație populară a 
deschis creatorilor de artă șl oame
nilor de știință. ce'e mal largi pers- 
pect've. El pot acum să-șl Intrebu'n- 
(eze din plin lor(a lor creatoare pu- 
nând-o In slujba masselor munci
toare. El au primit in mod perma
nent spr’JInul șl îndrumarea elect'vă 
a Partldu'ul.

Zidul arillclal. ridicat in trecut de 
burghez'e între muncitorii manuali 
șl Intelectuali a pu ut II astfel sfă
râma'. S’au creat astfel noul șl fa
vorabile condiții de desvoltare a 
știutei, artei șl literaturii in Repu
blica noastră Populară. A Imprimat 
un nou ritm activității culturale șl 
de culturalizare a celor ce muncesc, 
a dese per't șl rld'cat noul talente 
din rândurile muncitorimii.

Numai in județul nostru funcțio
nează in prezent peste 200 căm'ne 
culturale, cu II cinematografe, 13 
cluburi munc'torești cu tot a'âtea 
cinematografe, un mare număr de 
blb'loleci șl aparate de radio recep
ție pe lângă flecare club șl cămin; 
cca. 200 școl' de alfabetizare, zeci 
de ech pe artistice, coruri, orches
tre, etc.

Setea de cultură a poporului mun
citor din judelui nostru — fnut in 
cea mai neagră besnă culturală de 
către reg murlle d'n trecut — este 
dovedită de elanul cu caro s’a por
nit la ridicarea prin muncă volun
tară a unui mare număr de Școli 
primare, cămine culturale șl alte lo
cașuri de cultură.

Acești pași insemnati pe drumul 
cui ural zării nias.-elor muncitoare, 
sunt .tisă depar.e de a sat sface ce
rințe or tot mai mari, ale 
masselor. Noi trebue nu 
numai să inllintăm noul locașuri de 

cultură, dur șl să l« activizăm, să 
Ic eliberăm complect de sub Iul acu
ta putredei deologli burgheze pe 
cele exlsten'e. trebaa să îndrumăm 
masse c nimicitoare ia rplr tul celei 
mal progresiste cnltarl ăla lume, 
cultura sov'etlcfl.

Nu trebue uitat că teatru a putea 
trece In punereu iu aplicare a pla
nurilor lor mârșave de dominare a 
lumii. ImperialistII •• folosesc in 
pr mul rând de otrava Ideologiei lor. 
Această Ideologie ••■IA să cultive 
in rândurile masse’or muncitoare oc
ini. lorea in tortele lor proprii, pe- 
slm'smul. teama șl supunerea fată 
de exploatatori ș' mal ales ura șo
vină. ura de rasă, otiavn nat'onn- 
llsmulul burghez.

împotriva acestei ideologii, care 
face parte Integrantă du arsenalul 
de război al lagărului Imperialist, 
trebue să lup e cu toate forțele, In- 
lelectoal tatca noastră Tov. Stalin 
a ininUt cândva Intelectual I drept 
Ingineri a' suilclulul imcicsc Rldl- 
cându-se 'a inălfmea acustel apre- 
c'erl a celui mai mare geniu al tim
pului nostru. Intelectualii trebue să 
lupte pentru a transforma oamenii, 
el trebue să smulgă d ■ mentalita
tea popularei muncltoar* toate pre- 
judecăt'le șl superstițiile cultivate 
cu atâta insistentă de reactlune.

Intelectualii noștri an datoria ca 
In mine, fabrici sau uzine să con- 
tr bue prin cunoștințele lor la rea
lizarea Planului de Stat, la construi
rea soclal'smulul in (ara noastră In 
școli »l Insftu'.e, el trebue să apl'cc 
In viată principiile reformei iuvă|ă- 
mântulul.

Organ'zaflilor de Partid le revine 
sarcina dc a desvolta studiul ntar- 
xlsm-lenlnismulul in masse, dc a da 
un avânt șl mal puternic muncii clu
burilor inunc’loreșfi și căminelor 
culturale, să dea un ritm șl mal viu, 
acțiuni de culturalizare a masselor 
corespunzător desvoltăril pe tărâm 
pol'tlc și economic.

Conștient! de marile sarcini pe 
tărâm cultural, pornind cu prilejul 
Congresului cu un nou avânt la în
deplinirea lor, oameni' muncii Inte
lectuale din județul nostru, îndru
mați de Partid, trebue să-șl exprime 
hotărirea de a deveni elemente ac
tive in lup a pentru rid'carca culturii 
noastre progresiste la o treaptă su
perb ară. Ei trebue să-și exprime 
astfel voința de participare ho
tărâtă la lupta condusă de Uniu
nea Sovietică pentru apărarea păcii 
și culturi1.
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Un an dela vicliria
F. D. P. în alegeri

DIN 26 MARTIE DINI 8 MARTIE
] E C H I P ELE;_________

POP LUDOVICI Și [ fila ioa~ 
dela mina Petrila

DAU CAR3UNI IN CONTUL LUNII IUNIE
încă delb jumătatea [unei Martie echipa condusă efectiv de 

tovarășul Pop Ludovic deda mina Petrita, a început să fucreze 
în contul prepremuiui de pe luna Mai.

Continuând munca plină de avânt în cadrul intrecerilor so
cialiste, minerii din echipa tovarășului Pop Ludovic se menfin la 
mari depășiri de normă.

Astfel, în Zftia de 26 Ălartie, echipa tovarășului Pop Ludo
vic a îndeplinit programul de producție depe luna Mai, urmând 
ca după această dată șa lucreze în contul programului depe luna 
Iunie

Urmând exemplul dat de echipa lui Pop Ludovic, alte echipe 
de mineri dela mina Petrila, reușesc să obțină frumoase realizări 
în muncă. Unul din cele mai remarcabile succese dm ultimul 
țimp, a fost acela înregistrat de echipa tovarășului Tila loan, 
care deși lucrează intr'un abataj cu cortdițiuni de muncă din cele 
mai grele, în zida de'23 Martie, orele 11 a reușit să îndeplinească 
programul de producție pe luna Mai. După orele 11 ale aceletaș 
zile echipa tovarășului Pila loan, și-a îndeplinit șt programul 
de producție fixat pentru ziua de 1 lume.

Printr’o bună organizare a Întrecerii 
socialiste și extind rea metodei de 
preluare a lucrului re schimburi

hinerii din sectarul II al minei Petrila 
s au situat In fruntea celorlalte sectoare 
cu o depășire zilnică a programului de 40°L

Dela începutul anului curent și 
până acum catcva zile, minerii din 
sectorul III al minei Petrila s’au 
menținut în fruntea celorlalte sec
toare cu o depășire medie de nor
ma de 34 la suta.

Insă minerii din sectorul II din 
Petrila, s’au hotărît să muncească 
mai cu spor, pentru a ocupa ei lo
cul de frunte in cadrul întrecerilor 
intre sectoare.

Pentru aceasta, toate grupele 
sectormui II au llornit Ia întreceri

Intftlpctua'i | 
din R.p.R !

Intre ele. iar o parte au adoptat 
sistemul de preluare a lucrului pe 
schimburi reușind astfel să produ
că din zi in zi mai mult cărbune.

O mare ateiife u fost acordată 
grupelor codașe, pentra a Ic aju a 
să llch'dcze cu rămânerea sub nor
mă. fn urma acestei acfluni, grupele 
d'n acest sector care mal inalnle 
rămâneau sub normă, acum depă
șesc normele. Printre acestea, este 
șl grupa tov. Muntean Nlcolae. fn 
luna Fcbruar'e, această grupă a ră
mas sub normă cu 12 la sută. Por
nind la întreceri socialiste și lu
crând după metoda de preluare a

(continuare în pag. Ifl-a)

S'a împlinit un an dela istorica 
v c orie m alt wi a frontului De
mocrat ei Populate. Martie 1H4S 

a iiscrir iu stnra upl> lor pe care 
ntreg poporul nostru munci or, con

dus d.- clasa muncitoare iu Trunle 
cu Partidul ei de avan’Cardâ, le-a 
dus pentru sdrohirea reacționii și 
consolidarea reg mulu noMru de 
democra'le "opularâ ca o z de stră
lucită biruință.

Oamenii munci manua.e sf 'nta- 
!• ctuale dela orașe și ia'e și-au dat 
cu încredere votul lor listei Nr. 1 
a Fron'ului Democratici Populare, 
alerîndu-ș in Mana Adunare Na
ționala pe adevăratii lor reprezen
tanți Iar anul care s'a ‘curs dzht 
aceavă Istorică da a a Îndemnat n 
lung * r de victori pe care clasr 
muncitoare le-a obținut ub condu
cerea P M. I?.

In timn ce în târle impedn-Aete 
cla'a p unclloare geme ‘ub jugul ex
ploatării. e deposeda'â de ultimele 
drep'ur si libertaț1 ponorul nostru
N-a câștigat depina pe ere pol tlcS. 
ar>- in stăpânirea 'a principilete 
mijloace de producție

Marea Adunare Națională a dnt 
pr porului nostru o nouă con't futle
eire ’S-' reflecte șl ‘â-1 con-flnțea»- 
c.1 cucerr'le câștigate. I-a dat a 
constituție care nu numai C.â îi fn- 
scre d-en'ur’e c:‘șt pate pr'n atâ
tea = acrl'lcl dar i e șl a‘‘gură n» 
teri llceș'e Constituția RPR asi’urfi 
libert dea individuală asigură drep
tul bi muncă drepturle politice ■ 
celor ce muncesc, a'lguri drepții, h 
cul'ură a mamelor munc toare drep
tul la o viată mal bună a tuturor 
celor ce muncesc.

Dar ea înscrie ș| îndatoririle fie
cărui cetăfean fată de Republica 
noastră Pomi ară Fa arr 'ă că mun
ca e o datorie de onoare a f'ecăriftu 
că dator a tuturor e O” a apăra Si 
de a lupta pentru desvolfarea bunn- 
r lor comune ale întregului popor 
irmncRor.

Noua const’tufle — rezultat al 
maref ylctorif a F. D P. d'n 38 Mar
tie 1948 — are un caracter profund

(continuare în pag. (I-a)

Imp• v tan♦e succese ale 
sider urgișiilor hunedoreni

FIIRRILIJTII $1 «FIORII DELII I.M-NIW 
ȘI-AU ÎNDEPLINIT PROGRAMUL DE 

PRODUCȚIE PE PRIMUL 
TRIMESTRU AL ANULUI

In ziua de 26 Martie, la ora 11 dimineața muncitorii și tehni
cienii furnaliști dela l.S.S.-Hunedoara au dat ultima șarjă în contul p i- 
mului trimestru al anului curent Dela această dată ei dau fontă în 

contul lunii Aprilie.
La fel și muncitorii dela cuptoarele de prăjit minereu — înde- 

pjinindu-și în ziua de 19 Martie programul de producție al primu
lui trimestru din acest an — au realizat 22.73 la sută din programul 

'.unii Ap.iiie.
Cu toa.e greu.ă,ie întâmpinate, oje a ii — care în ziua de 13 Mar

tie au atins norma trimestrială — în perioada de 13-24 Martie au 
realizat 16.65 Ia sută din programul primei luni a celui de al ll-lea tri

mestru.
C. BUTANCHE o esp

Strângeți tot mai pu
ternic rândurile în jurul 
clasei muncitoare, pentru 
întărirea democrației noa
stre populare, chezășie 
a liberei desvoltari a po
porului nostru spre so
cialism, chezășie a inde
pendenței noastre națio
nale și a înfloririi culturii 
în Patria noastră.

BUCUREȘTI, 28 (Rador). — In 
cursul zilei de Duminecii au conti
nuat să sosească în București, pen
ii u a participa la lucrările Congre
sului Intelectualilor din RPR pentru 
I'ace și Cultură, numeroase dele
gați străine.

In cursul dimineții a sosit df.e- 
catul german și delegația belgiană.

După amiază la orele 14, a sosit 
in Gara de Nord delegația poloneză.

Sculeanu Ion, turnător la l.S.S.-Hunedoara

FRUNTAȘ IN PRODUCȚIE 
Șl AGITATOR ACTIV

Turnătorul Sculeanu l-'asile 
se numără printre fruntașii 
fn produc/ie ai uzinelor 1SS 
Hunedoara. Fotograf ia sa sti 
la loc de cinste pe . panoul e- 
jndcnfiafilor, așezat in curtea 
întreprinderii.

încă de prin anul 1945 — 
așa cum l-a îndrumat organi
zația de Partid — cl a fost 
printre primii din secție care 
și-au organizat munca pe bază 
dc yîntrccere. Pe atunci situa
ția era însă alta la uzinele dm 
Hunedoara. Absentele nemoti- 
zate atinseră un procentaj foar
te ridicat, mașinile utilajul 
erau neîngrijite, producția era 

1 în scădere. . . .
^1 in acele timpuri grele tov. 

Sculeanu căuta să arate celor 
din sccfia sa că Partidul cere 
tuturor celor ce muncesc să-și 
mărească eforturile pentru că

mai multă fontă, mai mult o- 
lfl, înseamnă mai multe ma
șini, mai multă pâine, deci o 
t iafă mai bună pentru ci.

Erau pe atunci și dintre a- 
cei care arătau des'ntcres fafj 
dc produefie, dar Sculeanu 
l’asile nit j’a dat înapoi t»ș fa
la greutăților.

Când întâlnea — chiar la 
locul de muncă — muncitori 
îti grupuri, sau pe câte unul 
singur, nu stătea fără să-l lă
murească dece trebue să se 
muncească fe bază de între
cere, dece trebue mărită pro
ducția.

împreună cu alfi agitatori 
ai Partidului a reușit să creeze 
în secție un nou spirit m mutt- 
că. fi moi mult. Cunoscând 
b ne situația din ajuta

(continuare în pag. IlI-a)
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PAGINA SPORTULUI

Jocuri strânse în etapa de Duminică.
Rezultate tehnice. Clasament. 8 echipe 

la 3 puncte diferență

JICJL-nErHLOCrilMK 3-2 (3-0)

CXa dp a treia etapă desfășurat* 
LJuiuUulS iu cadru Diviziei Națio 
uiu A, a inrcgis rat rezultate d.a- 

ul surprinzătoare.
La Aiad I.T.A. după ce a condus a 

«priză a cedat în fața fcaderului, 
l,QO , care și-a consolidat din nou 
■ozi;!.. periei aiă în etapa trecută 
fa urina Înfrângerii suferită pe fe- 
•en propriu în fața petro iși|or bu- 
atrcșleni Aradanii din locul 5 au 
taOcut in focul 8.

Gri mai frumos joc al etapei a 
fort prezentat de ceferiștii din Bu 
curcș.i și Timișoara, cate s’au în
tâlni. în Capita a Banatului. Bucu- 
reștenîi iu mare fo rnă și au insu. 
^t cale două puric e care i-a săltat 
din locul 7 în lo.ul 3 al clasamen
tului.

In forma actuală bucureștenii se 
înscriu printre concurenții ce iau 
parte Ia cursa pen ru șefie. Totuși 
f.C.O mai păstrează un avans de 
4 puncte față de CF.R T. și 6 
peMctp față de C.F R. Buc,

Un salt p ste 4 locuri au făcut 
i oaferiș ii din Cluj care — în ur
ma victoriei la linii ă asupra C S. 
IL-Cuj — s’ au si uat în locul 4

Victoria Qaz-Metanului asupra lui 
□inama A, este oarecum o surpri
ză prin fap ul că bucureștenii au ce
dat pe teren propriu. Dacă se ț ne 
iasă seama de forma slabă a lui 
Oha mo. rezultatul p ate fi corist 
«arat normal.

Gaz-Metanul a trecut la locul 13, 
in schimb Dinamo din locril 3 a tre- 
«ut tn ni 5.

Jirf învingând Metalochimic a 
tetcut la locul 6 lă ând în urmă pe 
ălATA, 1TA și CSUT.

Parolul deși a dispus la Bucu- 
MgU dc RATA a rămas pe vechiul

Clasamentul Diviziei Naționale A
1. J C, O,-Oradea 16 1 I 2 3 43:2+ 24
2, C. F. R T. 16 9 2 5 34:1 o 20
3 C. F R Boc. 16 8 2 6 39:21 18
4. C. F- R.-Cluj 16 8 2 6 28 36 18
5. Dinanio Buc, 16 7 3 6 29:2+ 17

0. J ul-Petroșeni 16 6 5 5 27:31 17
7, Rala-Tg.-Mureș 16 7 3 6 29.28 17
fi. 1. T. A.-Arad 16 4 8 4 22:19 16
9. C. S U.-T. 16 7 2 7 32:27 16

10, C. S. C A. 16 5 6 5 35:37 16
11, Pefroltil-Buc. 16 6 3 7 24:2+ 15
12. C. S. U.-Cluj 16 5 3 8 22:28 13
13, Gaz Melan 16 2 5 9 21:39 9
14. Melalochmtc 16 3 2 11 26:54 8

DIVIZIA NAȚIONALA B
*lc două echipe din jud țul nos- 

trc ce activează în Divizia Națio- 
■nl* B — Mine ul și AURUL — 
jw.âad în deplasare au obligat e- 
ekipale gazde să împartă frățește 
•de două puncte puse în joc.

Surianu—AURUL 1-1
Oq>ă un joc dinamic în care am- 

twle echipe au avut perioade al
ternative de dominare, matchul din- 
tm Șurianul și AURUL s’a termi
nat nedecis: 1-1

Rezultatul întâlnirii se datorețle 
celor două apărări cari și au spus 
cevăa ul cu p i o ință. In deosebi a- 
pirarea oaspeților care a funcționat 
Bel greșeală.

C. S. Satu-Mare
Dr^i .timp de 90 minute nu s a 

pntut marca niciun punct, jocul a 
fost totuși viu disputat până în uti- 
■ral minut.

Minerul în deplasare s’a compor
tat mulțumitor și numai datorită 
ghinionului nu a reușit să deschidă 
scavt.

Hoc, — 11, în schimb RATA dela 
locul 4 a coboriI la locui 7.

Iniâliiirea de Sâmbătă după mas* 
dintre CSA și CSU-T fără să 
schimbe poziția miljtaii or a adus- 
toluși modificări jn clasament ti 
mișorenii au cedat locul Jiului.

I>c remarcat că in aleasă el .pi nu 
s'a înregistrat nici un draw; 3 jo. 
puri au fost câștigate de gazde și 
alte 3 de oaspeți (inafară de clu
jeni cari s’au due at intre ei) l)ea- 
semenca, o remarcă deosebită o 
constj.ue faptul că toate întâlnirile 
s’au soldat cu diferențe de un goal 
La pauza Jiul ț condus cu 3 0 1 I A 
și Cf R.C. cu 1-0. festul întâlniri
lor având rezultate de eualita e.

In coucluzie șe poate spune că ac- 
lua'a conformație a clasamentului va 
fi dc scurtă durată, cu atât mai mult 
cu cât In unsa etapei de Duminecă, 
opt echipe au între ) 5 ți 18 puncte, 
deci o diferență de puinai 3 puncte 
între ele.

Forpiâifdu-se un p'.uton de mijloc 
gU pupete aprppiate, aceasta denotă 
că lupta pentru locuri mai bune în 
clasament române deschisă pentru tot 
plutonul mijlocaș, iar modificarea 
plasamentului pi etapa viitoare este 
foarte probabil».

lată rezultatele tehnice
I.T.A—I.C.O. 1-2 (1-0).
C.F.R.Ț. -C.FRB 1-2 (1-1) 
jiul Ațe aincjrimjc 3-2 (3-0).

GFRC—CSUC 1-0 (1-0).
pipawf? -Cjaz-M.ei»u 1-2 (1-1).
Pc rolul—RAȚA «i0 (0 0).
CSA—CSiUT 5-4 (2-2).

Draw-urile obținute de diviziona
rele noastre B sunt cât se poate 
de mulțumi oare dacă ținem seama 
de faptul că ambele au avut de su
portat jocuri grele jn fața gazdelor 
care prezintă oarecare valoare.

Jn schimb înaintările au arătat 
multe slăbiciuni, fncurcându-se ia 
faze și nedecis în fața porții.

Totuși neluând în seamă unele 
mici durități, jocul a fost plăcut șl 
viu disputat.

Dcla AURUL s’au remarcat Iancu. 
Morar, Staron și Guran, iar dela 
Șurianul, Huzum, Dumitrescu șl 
Micșa.

— Minerul 0-0
Ambele echipe au ratat cele câ

teva ocazii de goal. în rest jo
cul desfășurându-se mai mult îh 
câmp.

Rezultatul de egalitate oglindește 
în mod real valoarea celor doi com
batanți.

C

Teicii ..JIUL’’, 3 500 spectatori 
Arbitru: Ri-jnhardf, Arad, bun 
formațiile:

JIUL: Nemeș. I’.mait-Szilaghi Pop 
IV- t. Marinescu-Bone 11. l’aras- 
cliiva-Nic-a-Roman Balop.h-Oioszi 
(Morariu).

MLTALOCII MIC: Voinescu Saita- 
l’ozrgai I opa Moisc Ma inescu N. 
Nu es. u. Cos el-N'icușor-Angheluță- 
Talmaciu-Lne,
Lovitura de Repere o execută 

bucureștenii, după care mingia se 
|*rindă apoi de pe un teren pe al
tul. Mm J o a țltme a Me a ochi i i 
cului pe uiipa dteap ă, cariticriă dc 
Szilaghi, care nqmai după un mi
nut op.ește din’nou atacul oa-jc- 
ților. Urmează o a ți ine a Jiului |e 
aripa dreap â. Pozsgai fiind de data 
accas.a cel cuie Jălliureștc situația

In con inuare, joc de câmp. Alin. 
7 o frumoasă acțiune a Jiului se t' r- 
rnină prhitr’un șut suab, prins de 
Voinescu.

Min 8 Jiul are o acțiune pe 
dreap a. Pop IV deschide frumos pe 
Parascliipa; acesta driblează aJver- 
sarul și centrează frumos pe sus, 
Interceptează Oroszi care tr.ee luj 
Nicșa care dela 15 metri cxp.diază 
o bombă mi iinotric peste bară. A 
fost o ocazie clară de marcare

Alin 9 o nouă acțiune a Jiului 
provoacă panică in careul Metalochi- 
tpicului. Jiul domină.

Min 11. Romap după ce primește 
o pasă dela Nicșa, trage pu e nic 
dar intervine Voinescu — in marc 
formă — și prinde cu un pțongeon 
splendid.

Urmează un contraatac al Melalo- 
chimjculur. dar înaintașii pierd ba
lonul in favoarea apară.ii Jiului, 
cane în această parte a jocului nu 
lasă nimic să treacă de ei

Alm. 14 o acțiune personală a lui 
Costel se termină cu un șut al aces
tuia pe caro înjî Nemeș îl prinde 
fără dificultate.

Jocul devine confuz. înaintașii nu 
pot înjgheba acțiupl din cauza apă
rărilor carj la ambele echipe for
mează punctul forte.

Aii» 15 Balogh deschis pe cen
tri aleargă după minge însă je
nat de N. Marițiescu. se ciocnește 
c« Voinescu eșit laain ea lui Amân
doi cad la pământ. Voinescu lovit 
este înlocuit cu Ștefan lonescn. Ba
logh are aceeași soartă, lovit la 
glezna piciorului dre|rt nu mai 
poate con inua jocul și e»te inlccuit 
cu Morariu.

Mia. 17. lovi ură liberă contra 
Jiului executată de N. Marine-cu. 
Mingia es.e trasă frumos,pe sus, in
tervine însă Panait care degajea
ză lung.

Con raa acul Jiu’ui rămâne fă ă re
zultat. Saita și Pozsgai sunt li 1 >- 
cui lor și intervin prompt de fiecare 
dată.

Alin. 22. Nicșa deschide lung pe 
Paraschiva, dar centrarea acestuia 
este respinsă în ter n de Saita.

Min. 23. Metalochimic con.raat.ică 
prin Costel dar arțiunea es.e oprită 
de arbi ru pe mo.iv de off-side.

Min 24 acela» Costel scapă sin- 
. gur pe extremă; intervine Szilagy 

care trimite mingii în oat.
Min 31 ,1a o centrare aii Cos ei, 

Nemeș iese din poartă, prinde min
gii dar o scapă. Bone II cire u mă
rește faza in crvine și t imite min
gii peste linia de tușe.

In minutul urmă or un corn r la 
poar a Ale.alochimicului rămâne fă ă 
rezultat.

Inain.așii Jiului n î-și găsesc locul. 
Alin. 33 corner con ra Jiului. Execută 
Costel, care trimite mingia pe sus, 
intervine C. Alarinescu care dega
jează în ul.ima ins.anță. Apărările 
se re evă de ambele părți, toate ac- 

l țiunile înaintărilor sunt respinse de 
acestea

Min. 34 Paraschiva lung deschis de 
Bone il driblează pe Pozsgai pa
sează pe jos lui Roman care dela 5 
metri din poziție sigură frage pe 
lângă ba'ă.

Ațin. 36 Paraschiva .dupa un dri
bling încercat in dauna lui Saita, 
trere de aces.a și fuge spre poarta, 
dai iu inoiiien.iil In care vrea sa tra
gi intervine Pozsgai care-l i a ,,în 
biațe”. Albi rul acordă 11 metri

Bate Nicșa și înscrie plasat iu col
țul stâng al |ior,ii.

1-0 |xnlru Jiul.
După acest goal Jiul parc a-și fi 

revenit, dar acțiuni'e înaintașilor sunt 
mult anemice, singur Paraschiva pre- 
ZÎn ă pericol serios pen.ru Atetalo- 
chiruic.

Afin 41 Para chiva scapă singur pe 
centru însă este offside.

O nouă a -țiuite Nicșa - Moraiiu, 
se termină cu un -ut lingă bară a 
lui Morariu. Jiul nu riăbește atu a. 
Ale alochimic pare obosit.

Min. 13 adure ridi area corului de 
către Jiul, Njcșa pa ea za luj Pa
raschiva care drib’ează pe Saita, Ște- 
fjn lonescu îi esc înainte Pa
raschiva face o feintă de corp și 
por.arul Me a ocliimicului rămâne în 
urmă, apoi Paraschiva introJuce ba
lonul in poarta goală... 24) p'r. Jiul.

Min. 41 urmează o nouă acțiund — 
copila ce’ui din min. 43 — Nicșa 
trece lui Paraschiva acesta nu e- 
zită și trage plasat pe jos iu poar
ta lui lonescu, care nu poa c r ține: 
3-0 pentru Jiul.

Min. 15 un corner la piarta Ale 
talodaimicului exe u aL de Oro zi, 
care rămâne fără rezultat. Arbitrul 
flueră sfârșitul reprizei.

Repriza II-a.
Cea de a doua repriza se [oate 

spune că aceas a a aparținut î.i mare 
parte Meta-o.himicului. care — cu 
forțe uoui — a pus des în dificul
tate echipa Jiului.

Jiul are prima acțiune care se ter
mină la Paraschiva surprins în off- 
sside..

Min. 4 Coslel bine deschis fuge 
spre poarta Jiului, încearcă un dri
bling însă Szi agy îl d posedeiză 
de ip;nge.

Urmează joc de câmp, in caro i.ici- 
una din echipe nu poate înjgheba o 
acțiune din cauza apărărilor care se 
țin dârze.

Ațin. 7 lovi ură iberă con ra Me 
talochimicu ui pic»:ru un foult co
mis de Nuțescu. Executa Costică Ma- 
rinescu, ,nt ernjc, dar mult deasupra.

Min 6 Atorariu demarează pe la
șe. centrează frumos dar centrarea 
rămâne neexploatată.

Jiul atacă. Afin. 10 lovitură li
beră contra Metalochimicului. min
gia este trasă pe sus de C. Ma i- 
ncscu. intervine Pozsgai care dega
jează terenul.

Din acest moment Metalochimic 
revine și acțisnie lor sunt mai le
ge interceptează Angheluță, care 
derutează gazdele

Min. 11 Panait ..luflcază” O min- 
gie .intcrccp ează Angtieluță, care 
trimite pe le bară.

Min 12, aduce primul goal al 
A1e alochimicului

O acțiune frumoasă pe aripa 
dreap ă. centrarea lui Ene ajung la 
Nicușor care deja 16 metri înscrie 
cel mai frumos goal al zilei

3.1 pentru Jiul.

Camuionat i* Oistrictnal . Valea Mureșului"

După goal. Me a oelii.nic ■ aci me
reu șt apaiarea Jiului e^le pusa 4e 
multe ori in difi-u.talc.

■Min 10 o acțiune Nuțescu N>iuș«r 
se termină cu un șu aii Nicușer 
(ra, pe lângă poar.ă.

Alin. 18 Nemeș aie ocazia sa se 
releve .prinzând frumo, un șut (41- 
ternic al lui Tâlmaciu.

Peste un mi mt Co tel trage d<la 
dis an ă pes e poartă.

Alin. 20 o a (iune Bone II R»- 
inan Paraschiva s termină cu ua 
șut puternic al ace tuia din urm* ar
bitrul in a nu acordă pe motiv de 
off-side.

Con raa acă Mela ochimic Ene e,te 
lung d<--chis p extremă d inar. 
pe tu e șl lin cotul careului de 1* 
ni. trage un ut slab

Min 2t o acțiune • bucurisie iilor 
se termină cu un corner executat 4e 
Ene pe sus dar Nemeș prinde

Min. 31 ari i rul a or ’jf Iovi u>ă li 
beră contra Jiului pentru un foult 
corni de Bone II. Bate Nute-cu pes e 
bară

Min 33 urmează o * țiun ■ a Ve- 
talochin icului, ne aripa dreaptă, 
Costel centrează până Ia Fne care 
nesiingherit de nimeni rrd.ice sco
rul la 3-2.

La arest goal, Nemeș are o mare 
vină, nu a încercat nici un gest 
măcar. .

M n. Af o nouă acțiuqe a Meata- 
lochalmicului se termniă în nut.

Soarele care cade pieziș încurcă 
apărarea Jiului ,care este d zorioi- 
tată

Metalochimic încearcă si egaleze 
situația lucru ce pare a le reuși, 
dar in min 37 o frumoasi acțiune 
fie dreap‘.a după ccnirarea lui Cos
tel este p-'uală milimetric lingă 
bară de A * 1 leluță. A fost o ocazie 
rară de c.-a a-c .

In urma desființării Diviziei Na
ționale C grupa ile C F.R.-Simeria 
și I.S S.-Huni doara retrogradate din 
campionatul Divizi i Naționale B.. 
trecut, activează în campionatul dis- 

ț triclual al Districtului ,.Valea Mu
reșului’’.

Posedând elemente de reală va-
loare foot-ball-i. ică ce'e d'-uă gru- 

I pări foste divizionare, așa după cum 
indică însăși rezulta ele de p. teren

I nu gă-esc adver ari în rândurile gru
părilor districtua.e.

C.F.R.-Simeria—U.T.M.-Dobra 12-0 
Pe arena din Dobra, sitnerenii net 

superiori nu au pu ut fi opriți de 
a perfora piarta gazdelor de 12 ori 
în 90 minute.

Ațin 10 a 1 me pe arira dreaptă 
a Jiului Alo ri i trece lui Paraschiva 
aces a en rează pe sus, Romae, Ni»- 
șa și Oroszi sar toți trei li mf«- 
ge. dar 'parvine în ultima secun
dă Voinescu .care cu ua rrfongeoe 
splen rid pa rează

Ultimele minute a at ale [iulii 
care și-a revenit — prea târziu — 
și acțiunile se succed li poarta 
Metalochimicului, unde fundașii și 
Voinescu sunt serios angajați.

Sfârși ul ma-chu'ui, găsește echipa 
Jiului în careul bucureș enilor.

S’au remarca de'» Jiu1: Pararehiva 
cel mai bun de pe teren — Cos id 
Alarinescu, Pop IV, Nicșa ți Szi
laghi, iar dela Metalochimic Vot- 
ncscu, Codel, Nicușor, Popa M in 
și N. Marinescu.

O remarcă lăudabilă o constitua 
fap ul că deși bucureș enii erau con
duși la pauză cu 3-0 to.uși au 
con inuat să joace cu multă voință. 
reușinJ să piardă matchul la limiă.

In schimb. Jiu ui, tpbue să-i dea 
de gândit acest lucru. Duminică, d» 
pildă. în loc să continue atacul s au 
retras în apărare permițând as.fel 
echipei oaspe să-și desfășoare jocul 
în voe și chiar să marcheze de d ul 
ori.

POP ADALBERT coresp.

Din cauza inferiorității gazdelor, 
jocul nu a pu ut avea caracterul unei 
emulații ci mai mult oaspeții. In 
formă buna, au făcut doar un antre
nament folosind drept adversar tâ
năra echipă din Dobra.

I.S.S.-Hunedoara S.S.M-Orăștie 10-1

Cel dc al doilea mafeh dispu at In 
cadrul campionatului districtual la 
Oraș ie. a adus cu des ulă ușurință 
victoria I.S.S-.iș ilor, care posedă o 
echipă pu ernică.

Și aici goa'urite s’au marcat la 
discreție gazdele nefiind în stare să 
stăvi'cască desele atacuri ale hune- 
dorenilor.

pen.ru


CIMM Ml

Prin construire^ unui dispozitiv 

StrungarulGaborGheorghe dela atelieruldp grup 
ol minei Petrila a redus timpul de lucru la un tub 

de legătură cu 42 Io sută
La atelierul minei Petrila, strun

garul Gabor Gheorghe a primit o 
comanda pentru confecționarea a 
>40 de tuburi de legătură necesare 
instalațiilor de aer comprimat In 
mină. Pentru executarea unul tub 
s’a fxat un timp de lucru de 35 
minute.

Insa, strungarul Gabor Gheorghe 
care se găsește in întrecere socia

listă cu alti strungari, și-a luat an

Muncind pe bază de întrecere

Minerii d in Lupeni au obținut 
importante depășiri de norme

Minerii din Lupeni, sporindu-SI e- 
torturi.e în muncă, obțin rezultate 
«lin ce in ce mai bune in cadrul în
trecerilor socialiste ce se desfășoa
ră intre grupele din abatajele mi
nei.

Astfel, grupa tov. 1. Gozman din 
sectorul | care lucrează ,a înaintare 
In cărbune până ța 20 Martie a 
depășit norma cu 27 la sută. Grupa 
tov. I. Gașpar a dat 21 la sută peste 
normă, grupa tov. Ț. Demian 12 I4 
sută, iar grupa tov. E. Bartlia, care 
lucrează la înaintare in sterk a ob
lului o depășire de 15 la sulă.

(Jn an dela Victoria F. D.
(Urinare din paj. I-a)______

Jeniocratic și un caracer de cla- 
ssă. Ea apără ș asigură interesele 
celor ce muncesc, dar in acelaș 
timp ea I mitează și înlătură putin
ța de exploatare și manifestare a 
• eacțiunli burghezo-moșierești, a 
reacțiunii de peste hotare.

Prin v’ctoria în alegeri a F. D. P. 
clasa muncitoare și întreg poporul 
muncitor a putut să pășească spre 
nouț victorii.

fruntaș în producție 
și agitator activ

țțjrm»r» din pWC» Iu)______
ba 1. unul, ba pe altul, cu în
drumări concrete in ceea ce pri
vește mai buna organizare a 
muncii, iar prin felul său de 
muncă a căutat să fie exemplu 
pentru toți ceilalți.

La turnătorie numai la vreo 
câteva luni de cănd Sculeanu 
și ceilalți membri de Partid 
au început să ducă o mai tn 
tensă muncă de agitdfie, s'au 
organizat întreceri socialiste. 
Și di» prima săptămână a în
trecerilor mai multe echipe au 
reușit să dea 20 saboți în loc 
de 15. In săptămâna a doua se 
durnau deja saboți în 8 ore.

Producția era în creștere.....
.. Dar asta încă nu-l mulțumea 
pe tov. Sculeanu. A început să 
•ațlice el însuși practic ceea ce 
a învățat la ședințele de Par 
tid: să-și organizeze mai bine 
munca.

7 oameni la bătutul nisipu
lui sunt prea mulți — se gân
dea el. Și nu rare ori se în
curca unul pe altul ne având 
sarcini precise.

Așa a redus efectivul echipei 
numai la dar fiecare d ntre 
aceștia știau bine ce au de fă
cut așa încât să nu piardă met 
un minut dai timpul celor 8 
ore de muncă. Echipa lui Scu- 
feanu turna prin introducerea 
acestei raționalizări 60 de sa
boți. A ajuns echipă fruntașă 
ridicându-se din nou deasupra 

■celorlalte.
Când cu vorba, când cu e- 

zrcmplul personal — agitator 

gaiamenlul să execute această lu
ci,ire intr'un t.inp mai scurt. Pen
tru aceasta e. a construit un nou 
dispozit v pentru fixarea tuburilor 
in strung intr’un timp mai scurt, 
lapl ca e i-c p r|nis tovarășului Ga
bor să execute tiu tub in 20, in 
loc de 35 minute, reducând astfel 
timpul de execuție cu 42 la sută.

TANȚAS PAVEL coresp. voi.

In sectorul II, cea mai mare de
pășire a fost realizata de grupa tov. 
A. Poborenl, care a dat 58 la sută 
peste norma urmată de grupa tov. 
I*. Krisanovski cu 50 la sută, 1. 13ac- 
zonl 37 la sută, iar grupa Iov. A. 
Zoborovski cu o depășire de 22 ’>a 
sută.

Din sectorul DI, grupa Nr. 167 a 
tovarășului Popa Teodor a înregis
trat o depășire de 43 la sută, V. 
Braioveauu 27 la sută, iar cea a mi
nerului A. Hegheduș a obținut o de
pășire a normei de 16 la sută.

FURNEA coresp. voi.

Actu, revoluționar inițiat de Par- 
t d paționalizarea principalelor 
mijloace de producție, ptiu care fa
bricile, uzinele și minele. Instituții 
le bancare, etc. au devenit bun co
mun a, întregului popor muncitor, s 
constituit una dintre cele mai mari 
victorii obț'nute pe plan economic 
in lupta impotr va capitaliștilor din 
tară și de peste ocean. In aceeași 

serie de succese se Încadrează și 

activ și lucrător priceput — el 
o reușit să facă tovarășii din 
secție sa se gândească mai 
mult la organizarea din ce in 
c< mai bună a muncii, la intro
ducerea de noui metode de 
muncă.

Acum la turnătoria dela 
/SS Hunedoara se toarnă 80 de 
saboți in loc de 15 cât turna 
înainte o echipă în S ore. Na 
fost ușor să se ajungă aici, 
dar Partidul prin agita
tori a organizat întreceri, a 
desvoltat spiritul critic al mun
citorilor. Ic-a mărit pretențiile 
față dc propriul lor fel de a 
munci. .Vi la aceste succese 
Sculeanu P’asile n'a avut o 
contribuție mică.

* * *
Astăzi în cadrul bătăliei pen

tru depășirea Planului de Stat, 
r tot fruntaș in producție. Din 
ziua dc 20 Martie echipa lut 
produce în contul programului 
dm luna dprîlie.

La turnarea unor rame și 
capace de canal la care lucra 
zilele acestea, a reușit să de
pășească norma cu 200 la sută 
Acum nu-l mai mulțumea 
norma.

A cerut comisiei de crono
metrară să-i reducă timpul de 
turnare dela 23 la 12 ore.

Sculeanu l'asde a dat un 
nou exemplu care trebue să-l 
urmeze toți tovarășii săi dela 
turnătorie.

H. N. DOREAXT 
(după o corespondență a tov. 

A. Mitrofan.

C re e vigi!en|a 

oamenilor muicii 

Oii atolii îslîlw|i 
din conducerea 
Restaurantului 
comunal dm Hațeg 

Datorita vigllenfel organizației 
PM1< dm Hațeg au losl deinasca|l 
ș1 inlălurall un postuille lor, doi 
afaceriști strecurațl in conducerea 
Restaurantului Comunal din Hațeg.

In urma cercetărilor făcute de tov.
V. .s’olonion responsabil al restau- ' 
ran'e'or comunale din Hațeg, s'i 
descoperit că gestionarul I upu linill 
ț1 pontatorul Aron Sbuchea, foști 
cumerclanți — p*strându-șl obiceiu
rile din trecut, au incercat -ă-șl facă 
d'11 Insl'tut'a la care erau angajat1 
o sursă de câst'g personal. 

Aceste elemente cu fotul străine 
de Interesele clasei muncitoare au 
fost Inlă urile Inda'ă din posturile pe 
care le ocupau.

N. SBUCHLA, coresp.

POȘIA RbDACȚItl
N. MARUNȚELU, Hunedoara. — | 

Despre ceiace ne scrii ne-am ocupat. 
Corespondenta este buna și numai 
din acest niot.v nu poale fi publica
ta. Așteptam totuși sa ne scrii des
pre munca din secția unde lucrezi. 1

GREGOR OSCAR, Călan. — Co- ' 

tespondenta a fost primită cu În
târziere. Ne bucura faptul că ne 
seri însă, fă In'așa fel încât cores
pondenta să ne so-cască in cel mal 
scurt timp dom match.

P. în alegeri
smulgerea din măîn.le ultimeor ră
mășițe moșierești a pământurilor 
care le-au mai rămas in urma re
forme agrare și trecerea lor In pro
prietatea Statului.

Pe linia programu ui F. D. P. s’au 
obținut succese in direct a ridicării 
n velulul de viață a celor ce mun
cesc, în direcția ridicării nivelului 
sanitar al muncitorilor șl famiă lor 
lor.

Prin victoria din 28 Martie au 
fost posib le marile realizări pe tă 
râm cultural. Instituții e de artă și 
cultură, așezămintele culturale au 
luat un avânt nemai întâlnit. Prin 
reforma Invătămân u.ul s'a asigurat 1 
Iilor de muncitori sl țărani săract 
dreptul la învățătură In cele mai 
înalte școli, Jntregul învățământ a 
fost așezat pe baze noul, științifice, 
făcându-1 capabt să ridice cadrele 
de special ști necesare economiei 
noastre.

Si, In sfârșit, numai după ce po
porul și-a ales reprezentanții săi a- 
devărați In Marea Adunare Națio
nală a fost posibil să pornească 
spre înfăptuirea reformei admln's- 
trative. să se creeze un aparat de 
Stat nou. care să slujească cu ade
vărat Interesele celor ce muncesc.

Victoria dela 28 Martie a însem
nat un pas mare pe calea realiză
rilor în toate domemile, un pas pe 
care clasa munctoare condusă de 
Partid l-a făcut cu hotărlre.

Această victorie a fost însă șl o 
puternică lovitură pentru reactiunea 
dm tară și de peste ocean. Și acest 
lucru nu trebue uitat. Pe măsura 
succeselor trebue să crească Si vi
gilenta celor ce muncesc rață de 
uneltirile dușmanului de clasă care 
in u timele-i svârcoliri mai încearcă 
să-și câștige poz (iile pierdute, să 
lovească în cuceririle poporului 
muncitor.

Prin muncă neobosită, printr'o mai 
ascuțită vigilență, vom putea păși 
spre noui realizări. V'ctoria Frontu
lui Democratei Populare din 28 
Martie a deschis un drum pe care 
trebue mers cu consecvență: e dru- 
triu. unei vieți mai bune, drumul 
luptei pentru pace și democrație pe | 
care îl urmează oamenii muncii d:n | 
întreaga lume sub conducerea Marei 1 
Patrii a Socialismului, Uniunea So- | 
vietică.

VIAȚA DE PARTID

Cum a mobilizat organizația de bază muncitorii 
secției Construcții Metalice dela i.S.S Hunedoara 

în lupta pentru îndeplinirea planului 
înainte de termen

De peste o săptămână, mune turn 
secției Contrucții Metalice dela 
1. Hunedoara lucrează In couiul 
programului de pe luna Mai.

Iii olițmerea acestui frumos suc
ces ori mizațiia de baza a ace ci 
ecții a avut un rol hotaritor.

La incvputul anu ui curent, când 
a Intrat in vgoare Planul de Mat 
pe anul 1949 preconizat de Partidul 
Muncitoresc Român, planu. de pro
ducție al uzinelor l-S Hunedoara 
a fost defalcat pe secții. Pr ma gri
ja a organizat e de baza din secția 
Construcții Metalice, a fcsl să pre
lucreze planul de producție al sec
ției. in cadrul unt/ adunări gene- 
i.ie cu toți muncitorii secției, după 
care, planul secție’ a fost repartizat 
pe echipe și chiar individual pe 
nimicitori, b’a Inșistat asupra faptu
lui ca fiecare ech pă sâ-și cunoască 
cât niî’ bine ce are de produs in 
fiecare luna, săptămână sau zi.

In ședințele organizației de bază 
membrii de Partid șl-au luat anga
jamentul de a fi primii care să-șl 
indep'nea'că și să depășească pro- 
grante'e de producție șl să antrene
ze alături de ei pe muncitorii ne- 
membrl de Partid.

Pentru real zarea acestor sarcini, 
In adunările grupei sindicale, mun
citorii membri de Partid au fost a- 
ceia care antrenând alături de ei pe 
nemembri de Part d, au pornit la 
întreceri socialiste între echipele 
sect'ei și chiar Individual intre 
muncitori.

In timpul mesei muncitorii mem
bri de Partid au organizat cititul 
în colectiv al „Scânte I". După ce 
articolele, in special cele de fond ș 
cele din câmpul muncii erau citite, 
se ridicau discuții in jurul lor tră- 
gându-se învățămnte Membrii de 
Partid au lămurit muncitorii secției 
Construcții Metalice, că de el depin
de bunu mers și desvoltarea celor
lalte secții ale uzinelor. Pen’rucă, 
munc'toril dela Construcții Metali
ce construesc vagoane pentru linia 
îngustă C. F. U. mecanizează fur
nale e. repară macaralele, constru
esc șl repară armăturile cuptoarelor 
dela oțelăria Siemens Martin si alte 
lucrări de a căror execuție la timp

[GDlru de reeducare aroîesiona^ aroduniva 
pentru invalizii, accidentați! de război 

și asimilafii acestora
Direcția Reeducării din Ministe

rul Muncii și Prevederi.or Sociale 
aduce la cunoștința invalizilor urmă
toarele:

Min sterul Munci! și Prevederilor 
Sociale a înființat un centru de re
educare profesiona ă productivă, 
care a organizat la București o se
rie de ateliere ca: strungărie, croi- 
tore. cismărie, tipografie și legato- 
rie de cărți, urmând ca pe m..sură 
ce nevoile masselor de invalizi cer 
deschiderea și altor școl . acestea să 
fie înființate atât tn București cât 
șl In a.tc centre ale țării.

Fiecare invalid va fi îndrumat du
pă dorința sa cât și după priceperea 
și puterea sa de muncă în urma e-

Minerii din sectorul li al minei Petrila 
s’au situat In fruntea celorlalta sectoare

(Urmare din pag. I-a)_______
lucrului pe schimburi, accas ă gru
pă în cursul lunci Martie a realizat 
o depăș're medie de normă de 27 
la sută.

Deasemenea, s'a acordat mare a- 
(enție transporturilor subterane. 
Muncitorii dela transporturi au mun
cit cu sărguință pen’ru ca grupele 
de mineri din abataje să l'e apro
vizionate la timp cu material lemnos 
potrivit, necesar armării abatajelor. 

și in bune condițium, depinde bunu. 
meri :i marirea ț roducl.ei in sec- 
ț ik prmcipule ale uzinelor l>S Hu
nedoara

In cadrul intrecerlor i<■. laliste, 
muncitorii membri de Partid au 
• 1 I primii cure au dat exemplu in 
măr rea producție, Șeful de eclrpă 
Solocoi A'cxandru mpreun.' cu tov. 
V felii Ekmer lucrând la construi
rea cuptorului Nr. -. dela Pielăria 
Semene M.irim, au știut ‘ă antre
neze pe cei.alți muncitori dm eclilpâ 
alături de el pentru reducerea t m- 
pulu1 de lucru, reușind sa termine 
■ ons!ruct:i cuptorului cu 7 zile in
amic de termen.

Lucrând la consfrucțl.i metal că a 
unui 'opron pentru gudroparea tn- 
lur.or de fonta turnate, cei, pa iov. 
I'uposici loan a execu’at lucrări 
prog’amate pentru un timp de 1111 
ore, in 617 ore: echipa tov Mihuț 
Uuard 1 executat lucrări progra
mate pen’ru 16or> ore in 1122 ore. 
Iar ech pa Iov. Balinl Carol a e- 
xecutat lucrări programate pentru 
1659 ore In 768 ore.

Sudori din această secție au uu 
rol de mare însemnătate In depi- 
Slrea planului lecției. La construcții 
metalice sudura e foarte de» Intre- 
bumța'ă și de felul cum se fac a- 
ceste operații, depinde progresul lu
crărilor. Sudorii Plrșa Cornel Sol- 
kav Iu iana, Gr’zner Irina, Gudaș 
Rozalia Sentpal lacob Pascu Pe
tre, Valter l.iviu jl alții, au înțeles 
acest lucru. Tca'e lucrării» de 
dură au fost executate fntr'un timp 
mai scurt. Au fost cazuri când -u- 
crările de sudură la mecanizare» 
furnalelor, fa diferite lucrări erau 
foarte nrg»nte A’unci, mulți tova
răși rr.emhri si nemembri de Par- 
t d au lucrat câte 8 ore vo untar» 
peste programul de muncă.

Toate aceste realizări <e datoreac 
In bună măsură munci' de agitați» 
sl exemplului în muncă dat de mem
bri organizației de bază, care au 
șt'ut să mah Uzeze muncitorii »ec- 
tlel Constrocțil Metalice dela uzi
ne e ÎS? Hunedoara în lupta pentru 
îndeplinirea Planului de producție 
îna nte de termen.

I BRANTA

xamenului medical ce j se va face.
Invalizii, accidentat de război și 

asimitații lor care vor urma la sco
lie de reeducare profesională, vor 
avea transportul până la centrul de 
reeducare în mod gratuit.

Deasemenea. intreț nerea pe tot 
timpul școlarității (casă, masă, îm
brăcăminte. incălțămin’e) va fi gra
tuită. Termenul r-entru învățarea 
meseriei es'e de ce» mult un an.

La terminarea pregătiri sale în 
noua meserie, fiecare invalid va că
păta o calificare ti va fi plasat in 
câmpul muncii.

Inval zii plasați In câmpul muncii 
după ca.Ificare vor avea dreptul să 
primească ne lângă salariu și pen
sia ce o încasează in prezent.

precum ș1 cu vagonete goale pentru 
încărcatul cărbunelui extras.

MUNCIND IN FELUL ACESTA. 
GRUPELE DE MINERI DIN SEC
TORUL II AL MINEI PETRILA AU 
REALIZAT O DEPĂȘIRE MEDIE A 
PROGRAMULUI DE PRODUCȚIE 
PE LUNA MARTIE DE 40 LA SU
TA. ÎNTRECAND ASTFEL CELE
LALTE SECTOARE ALE MINEI. 
CARE AU REALIZAT DEPĂȘIRI 
MAI MICI.



300 milioane de oameni ai muncii au răspuns 
prin organizațiile lor la apelul pentru convocarea 

Congresului Mondial pentru pace

Prin crearea de blocuri care vor complecta 
pactul agresiv ti Atlanticului de Nord

Rmericanii urmăresc întărirea 
influentei în țările din Oceanul Pacific și Indian i i '

PRAGA 28 (Rador). — Comitetul 
de pregătire cehoslovac pentru p. r- 
ticiparea la Congresul Mondial pen
tru pace a anunțat că Cehoslovacia 
va fi reprezentată la acest Congres 
de 70 delegați.

Printre delegați se află reprezen
tanți sindicatelor și al organizațiilor

Ne-am unit pentru îndeplinirea nobilei 
misiuni de a aporopacea împotriva dușmanilor ei 
Declaraț a delegatului sovietic la Congresului pentru 

pace al intelectualilor americani
NEW-YORK. 37 (Rador). - Le

25 Martie s’a deschis la New-York 
<'r'ng,.<'si|l pentru pace al intc.ectua- 
I lor american .

Luând cuvântul la deschiderea 
Congresu-ui președintele prof. Sha- 
p’ey dela universi’atea Harvard ș'-« 
exprimat protestul față de acț unea 
d'parlamentului de stat american 
care a împiedecat pe reprezentanții 
a numeroase țări de-a participa la 
Congres.

Tel g tul .sovetc Sos‘akovici, a- 
ducând reprezentanților progresi ti 
ai ci'Uurii americane salu'ul mem
brilor delegației sov etice, a spus: 
..No1 ne-am unit pentru îndeplinirea 
nobilei misiuni de a apăn pacea îm
potriva dușmanilor ei. Suntem feri
ciți să întâlnim pe ce' mai buni re
prezentanți ai intel-ctualkor ameri
cani. Sunt convins că această întâl- 
n re va fi folos toare pentru cauza 
noastră comună.

In calitate de muz'cian și repre
zentant al unei arte care nu re ne
voie de traducere dintr'o l'mbă în 
alta și este astfel accesib lă tutu
ror eu îmi dau bine seama ce con
tribuție însemnată se poa'e aduce 
cauzei păcii prin s'ah'Iirea unor re
lații strânse de prietenie, în'emeia- 
te pe încredere și respect r°c'proc.

Să facem astfel ca s'răduinlele 
noastre să nu se dovedească inu-

Marți se deschide I Moscova
al 11-lea Congres al Comsomolului

MOSCOVA, (Rador). -- 
Din toate colțurile Uniunii 
Sovietice sosesc la Moscova 
delegații la cel de al 1 i-lea 
Congres al Comsomolului, care 
re va deschide Mirți. Tinere
tul sovietic a trimis la Con
gres pe cei mai buni reprezen
tanți ai săi: muncitori stahi- 
noviști, oameni de știință, frun
tași ai vieții publice, artiști, 
conducători ai organizațiilor 
comsomoliste și colhoznici.

♦ * *
MOSCOVA, 27 (Rador). — 
La Moscova continuă să so

sească delegațiile organizații
lor democratice1 de tineret din 
numeroase țări pentru a par
ticipa la cel de al 11-lea Con
gres al Comsomo'.ului lenimst- 
stalinist.

în ziua de 26 Martie au so
sit: secretarul Uniunii Tine
retului Popular dm Bulgaria; 
secretarul Uniunii Iineretului 
Polonez, Ludavig Moravvski; 

de inassa culturale de tineret și fe- 
menlne ale țării.

* * »
TASS anunță că comitetul 

de pregătire aJ Congresului 
mondial (x-ntru paca a primit 
până acum mesagn de adeziune 
din partea unui număr de or- 
L uiiztții care reprezintă

I le. Să facem ca speranțele noastre 
să >e realizeze.

Ihipa ce au -.orbit deegații din 
1 ulo.ua. Cuba și 1-orlo Rico a luat 
cuvântul singurul delegat britanic 
S-.apledon care ș'-a început cuvân
tarea cu observația că el este în 
acela’ timp sngpru, reprezentant al 
Europei Occidentale, datorită refu
zării vizei de către departamentul 
de s*at american celorlalți delegați.

In continuare. Stapledon a accen
tua' ca poporul britanic se opune 
războiului din toa'e puterile Și că 
in ciuda propagandei dușmănoase 
ant'soviotice el păstrează, sentimen
te de prieten e fată de poporul so
vietic.

Congresul a primit un număr ma
re de telegrame de salut din partea 
savantilor si in*e-ectualilor din di
verse părț ale lumii.

Abalele Boul-er. care făcea parte 
d‘n de>egația franceză și căruia du
pă cum se s'îe, autor-tătile ameri-«» 
cane au refuzat să-i acorde viza de 
intrare scrie în telegrama sa că 
..ideea monstruoasă a unei cruciade 
a bombei atomice trebue să f'e în
frântă. Refuzul de-a mi se permite 
să spun adevărul, scrie Boulier,
cnnstifue o dovadă a voinței de a- 
gre’lune și a intoleranței ascunse
sub ma'ca cuvintelor care cer liber
tatea rengoasă si apărarea păcii".

Gheorghe Florescu, prim se
cretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Munci
toresc din RPR; Paul Cornea. 
secretar al UTM; secretarul 
general al Organizației Tine
retului Popular Albanez; con- | 
ducătorul Uniunii Tineretului 
Democrat a! Spaniei Republi
cane; președintele „Alianței 
Tineretului Italian’. lEnriccț 
Servinguer; secretarul gene
ral al Uniunii Tineretului Re
publican Francez; secretarul 
C.C. al Tineretului Comunist 
Englez; președintele Uniunii 
Tineretului Liber German, 
Frich Honecker; reprezentan
ții Uniunii Tineretului Comu
nist dn Norvegia.

Oaspeții au fost întâmpinați 
de reprezentanții C.C. al Com
somolului leninist-stalinisi 
ai Comitetului Antifascist al 
Tineretului și ai organizațiilor 
Comsomoliste d n Moscova.

300.000.000 oajneru din toate 
părțile lunii i.

• » *
PARIS, 27 (Rador).
Comitetul file inițiativă al 

Congresului Mondial jx'ntru 
pace, continuă să primească 
telegrame din partea organi 
zațulor democratice din China, 
care iși declară dorința <L a 
lua parte la lucrările C'oiigre 
sulul.

Asociația cooperativelor ță
rănești din 1‘uluma care nu
mără jx'ste 3 milioane membri 
și-a făcut de r-emcnea cunoscu
tă intenția de a lua parte la 
lucrările Congresului.

• * •
l.‘(’J A, . - (Rador). —- 

ComiUlul it ihan de pregătire 
a Congresului Mondial |»entru 
pace a primit in ultimele zile 
numeroase rezoluții din par
tea diferitelor organizații de 
ntassă, sprijinind inițiativa 
convocării Congresului Mon
dial pentru pace.

z\u trimis adeziuni la acțiu
nea comitetului Confederației 
Generale a Muncii din Italia 
care numără 6 țnihoanc mem
bri, Liga Comunelor Demo
crate din care fac parte 31x1 
consilii municipale, Confederația 
Muncitorilor agricoli, Adunarea 
Comitetelor Generale ale mun
citorilor agricoli, care luptă 
jxaitru înfăptuirea reformei a- 
grare in Italia, Frontul Demo
cratic din Italia de Sud, Uniu
nea Femeilor italiene, Alianța 
Tineretului, Comisia de Tine
ret, Uniunea Sjvortu'ui Popu
lar, Asociația Națională a An
tifasciștilor și numeroase alte 
organizații.

BULETIN EXTERN
MunJ.orii agricoli șom i au în

cercat să ocup# terenurile mcultiyate 
ale moșierilor pentru a le lucra. Cu 
acest pri.ej s’au înregistrat ciocniri 
Uț poi.ia in două localități din a- 
pro’piere de Bologna.

* • *
La chemaiea Par.idu'.ui Socialist 

Unit German, peste 500 mii de c.tă- 
țeni au ținut un meeting de protest 
împo.riva reformei mone.are din sec- 

e e occidentale al Ber nulei. Ale- 
tingul a condamnat politica de îm
părțire a Germaniei dusă de pute
rile occidentale de ocupație.

» * *
In primele 2 săpiămâni ale lunci 

Mar ie, numărul șomerilor din Vest- 
falia a crescut cu 9000- In acelaș 
timp în Bizonia se observă un fe
nomen de pauperizare continuă. In 
decurs de o -ăptămâna peste .00 fir- 
m comerciale și-au îucetat complect 
activita ea, iar alte firme au conce- 
d at salariată fără a Ie p ătj sala
riile cuvenite.

* * »
La Londra a avut loc un mie ing 

de pro est împolriva persecuțiilor ra
siale din Africa de Sud. Asistența a 
ascultat cuvân'ărîle cântărețul i 
gru Paul Robeson și președintelui

DELIII, 27 (Rador). — La 
Deliii va avea loc intre 4 și 
10 zXprilic, con-fatuirea repre- 
•eut nților diplomatici ai St i 
tcior Unite din țările dm O- 

1 icntul Mijlociu, Asia de Sud- 
L-'st și Extremul Orient.

Ofic.d, această conferință 
este convocată „jx-ntru .1 dis 
cuta probleme de interes co
mun ac serviciilor diploma
tice americane din țările O- 
r.catului Mijlociu, Asia <:e 
Sud-E-t și Extremul Orient

In cercurile ziaristice del l 
Deliii, se crede ca conferința

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Chinez a luat hotărîrea ca n gocierile de pace 
cuguvernul reacționar dela Nanking să înceapă 

la 1 April e, la Peking
I’EKING, 27 (Rador). — Agenția 

CHINA NOUA anunță că Comitetul 
Central al Par i lului Comunist Chi- 

I nez a luat ho:ariiea ca negocierile 
I de pace cu guvernul reacționar d la 
I Nanking să in apa la 1 A| ilie li 

Peking. Corni e ul Central al Parii 
dului Comunist Chinez a însărcinat 
pe generalul Ciu Eu L i, vicepre
ședinte e Panidului cu conducerea 
delegației ca e va lua pirte la a.este 
negocieri.

Discuții e vor fi du-e pe baza ce
lor 8 condițiuni cuprinse în decla
rația dela 14 Ianuarie a p.eșcdin- 

I telui Mao T^e Dun.
Se știe că accs.e condiții cuprind: 

pedep i ea criminalilor de razboiu. 
abrogarea constituției fictive, des

congresului indian din Transavaal.
Mie.ingul a adop at în unanimi

tate o rezoluție în care se ix’p imă 
indignaiea împo riva ..persecuțiilor ra 
siale bruta e pe care le exe.ci.ă gu
vernul malan asupra celor 9 mili
oane de africani și indieni”.

* * ♦
HAGA, 28 (Rador). — Cu prilejul 

unui meeting ul tineretului muncitor 
care a avut loc ra Amsterdam, de
legatul Uniunii Naționale a tineretu
lui olandez a declarat că „tineretul 
oandez nu va lua niciodată parte 
la un război îndreptat împotriva L- 
niunii Sovietice".

Femeile Vieneze au maniiestat 
împotriva pactului Atlantic

VIENA. 28 (Rador). — Pe Ring, 
celebra promenadă a Vienei s’au 
desfășurat Duminică manifestații 
împotriva pactului Atlant c.

Mii de femei au defilat timp de 
aproape o oră strigând lozincile: 
..PACTUL ATLANTICULUI I" 
SEAMNA RĂZBOI'". „JOS CU A

va hotărî măsuri concrete pen
tru întărirea influenței ameri
cane in acv-te țâri, precum și 
măsurile ce urmează si f-e 
luate împotriva organizațiilor 
democratice.

Se crede elca-enilenea că pe 
lângă problemele arătate mai 
sus, conferința va lua in dis
cuție criarea unui număr de 
blocuri care să cuprindă țările 
din < Iceanul Pacific și Indian, 
blexuri care vor complecta 
pactul agresiv al Atlanticului 
de Nord.

ființarea organelor ți insiituțiilor re
acționare ale Kuuminfan. ului, reor
ganizau a tuturor armatele r r< acțio
nare pe baze democratice, confisca- 
r a marilor (i a'uri, reforma agrn- 
râ sonvo.area unei conferințe pc>- 
I 1 e consultative fără pârtii lpaien e- 
lemen e'or reacționare și stabilirea 
unui guvern drmocrat de erudiție 
care ‘ă preia toa C puterile guver
nului reacționar al Kuomin ngult4 
dela Nanking și al organelor saț» 
administrative.

Guvernul dela N nking va fi in
format prin radio de hotiririle de 
mai sus p< ntru a și rutea trimit# 
de'ega ia sa, cu d • umen e p iviioare 
la cele 8 condițiuni. la locul și data 
fixată.

..Tineretul olandez — a spus de
legatul — va lupta din toaie pute
rile pentru menținerea păcii”.

Meetingul a aprobat inițiativa 
convocării Congresu.ui Mondial pen
tru pace.

• * *

La Viena au avut Ioc miri mani
festații împoiriv^ pactului Atlantî- 
cu ui si inipozi ului de ocupație care 
cs • des inat să acop re ch Ituelile 
de înarmare.

Panicipanții ța manifestații au ce
rut încheerea grabnica a tratatului 
de paie cu Austria.

TATATORII LA RĂZBOI", ..VREM
ÎNCHEEREA TRATATULUI DE
PACE".

In fața primăriei a avut loc un
meeting in cursu. căruia au luat cu-
vântul conducătorii Uniunii Femei-

1 - • ’ - - r ’ r» c , i - . " ! ■Iui Co-
munlst Austriac.
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