
Să luptăm pentru introducerea 
și extinderea nouilor metode de muncă

la ailuala Vâll Jiului, auiuerofl 
uiluerl |l telinlc'eiil hotarațl .& xpo- 
raatck avalul colectiv al celor ce 
atu cevc dând larii tot mal înalt căr
bune nu i'uu magi It numai la de
panarea aaor elorturl fizice atal 
ntar , cl aa cku'at ta Iuti educă unul 
aiatoda de eiploatare a cărbunelui, 
a căror întrebuințare sâ a’lgure 
realizarea unei product vilă(l rldl- 
ca‘o. cu alorturl ;| cu comuni de 
aiaterlate eiplualv tl enirge elec
trică reduse.

Strădu nfele acestor mineri șl 
teliulck’iii înaintați, n'au rămas lărâ 
rezutfat. In mal mu'te abata'e din 
minele Vă I Jiului au fost Introduse 
noul me'ode de muncă, care constl- 
tuesc un pas înainte spre realizarea 
unei productlvl'ățl superioare, spe
cifice soc'etățll socialiste pentru ca
re luptăm.

Prima metodă de muncă nouă, In- 
tr dusă In abatalele-cameră din mi
nele Văii Jiului, n’a fost de.ât o 
mal rațională folosire a mecan'zărll 
simple, adică a scocului oscilant, 
care constă In faptul că scocul os
cilant a fost prelungit până In apro- 
p'erea frontului de cărbune. Prin a- 
ceas'ă raționalizare, distanța intre 
eră — aila de cărbune împușcat șl 
scocul oscl'ant pe care cărbunele 
trebue nruncat cu lopata pentru a fl 
scos i’a-ă din abila', a fost micșo
rată. reducându se totodată șl efor
turile in muncă.

O altă nouă metodă de muncă, 
este acei a tovarășului Silnglil loan, 
șef de grupă in sectorul IV al minei 
Pe'rlla. care constă in mutarea cra- 
(eru'ul In iba'ajul frontal fără a mal 
fl demon'at. Prin această metodă, 
timpul de mutare a craterului in 
măsura înaintării frontului de căr
bune. ni mal necesită munca a cci 
10 miner' timp de 8 ore, cl numai 
20-25 minute, operație pe care o e- 
xe ută ch'ar echipa care lucrează 
la extragerea cărbunelui. Timpul e- 
conomlslt prin mi'area craterului 
fără a mal II demontat, e Întrebuin
țat de mineri pen'ru extragerea căr
bunelui. reallzându-se astlel o pro
ducție mu't mal mare decât prin 
mutarea craterului prin demontare.

Deasemenea, tovarășul Damian 
loan, șef de grupă intr* *un  abntal 
fron'al cu o 'înălțime de numai 1,20 
m. a Introdus o nouă metodă de 
muncă. Înainte, armarea acestor a- 
batale se făcea numai cu stâlpi de 
lemn. Acum acest abataj e armat șl 
cu stive de pia'ră obținută din ex- 
exploatarea cărbunelui, realizându-Se 
astfel o însemnată economie de mate
rial lemnos precum și de timpul în
trebuințat pentru transportarea lem
nului de amătură șl fiaxrea Iui pen
tru susținerea tavanului.

zației Județene UFDR 
femeile de aici 
pentru pace a întregii omeniri 
gresiste.

• * *
Vorbind în numele delegației 

ceze, juristul Marcel Villard 
ce a arătat că participarea sa la 
Congresin Intelectualilor din RPR 
pentru Pace și Cultură, a fost un 
bun prilej de a vedea lupta hotărîtă 
pe care intelectualii noștri o duc 
împotriva imperialismului, a spus:

. Am fost puăcut surprins de ni
velul înalt la care s’au desfășurat 
toate lucrările Congresului. Și a- 
ceastă impresie a fost 
întâlnirea cu minerii 
DIN TOT CEEA CE 
IN TARA VOASTRA

La Aninoasa, tovarășul Barna A- 
lexandru a introdus in abatajul său

Delegațiile străine participante la Congresul Intelectualilor 
din RPR pentru

din Petroșenl, 
de un grup de 
ziariști români, 
de tov. Maria

Pe peronul gării 
delegațiile însoțite 
scriitori, pictori ți 
au fost întâmpinate 
3ârbu secretar adjunct al Organi
zației Județene PMR ți deputat de 
Hunedoara, de tov. Baternay, mem
bru al Comitetului Județean PMR 
Valea Jimui, precum și de un mare 
număr de cetățeni muncitori veniți 
cu flori. Tov. Ostache Augustln pri
marul orașului a salutat oaspeții în 
numele populației.

A răspuns în numele vizitatorilor 
și a delegației austriace, Eva Pries- 
ter care după ce și-a exprimat sa
tisfacția față de primirea făcută cu 
atâta căldură, a spus:

..Ceea ce s’a realizat la voi, in 
Austria e doar un vis. Dar e un vis 
pentru indepl'n’rea căruia luptă în
treaga clasă muncitoare si toată in- 
te'ectualitatea progresistă.

Frumoasa primire făcută — a 
spus în încheere — arată că sunteți 
alături de lupta noastră ți acest lu
cru ne dă un nou curaj”.

In numele femeilor de mineri din 
Valea Jiului a salutat de-egația tov. 
Coconet Maria secretar al Organi- 

o nie'odă de împușcare a Iroalulul 
de cărbune cu găuri adânci, Iar lo- 
vară ui turca; a (ranslorniat anele 
aba ale cameră din mina 1 upenl, le 
abate e I on ale scurte, aietude care 
permit r allzarea anei producții Rial 
muri ;l economii de cheltuieli de re
gie *1  br te de muncă.

Cea mal noua metodă de 
muncă, este aceea a loloilrll scocu
lui osc'lant blindat In abatalele ca
meră Inovat de tehnicianul Zlnpenle- 
n'g Samol'ă dela m'na Petrlla Prin 

alte me'ode de 
In prezent In a- 
mlnele Văii Jl-

Iii care au lost 
noul metode de

folosirea acestui scoc oscilant hl'n- 
dat se reali .cază o producție mult 
superioară oricăror 
muncă folosite până 
batalele cameră din 
ului.

In 'oate abatalele 
Introduse aceste 
muncă, n.tnertl realizează cele mal 
bune depășiri de normă șl ecouomll 
de bra|e de muncă «I tna erlale Me
todele noul dc muncă au fo-t îndră
gite de m'neril care le aplică șl caută 
permanent -ă te perle'țloncze pentru 
a putea produce ;| nul mult, cum 
este cazul inlrebu'nțărll scocului os
cilant blindat, unde dimensiunile a- 
batnlulul vor șuieri uni le modlllcărl.

Alțl mineri, dornici de a produce 
mal mult si mal bine, darnici de a 
lucra dună metode de muncă supe
rioare, cer Introducerea acestor ra
ționalizări. In acest sens, tovarășul 
Mlezlva loslf din mina Petrlla. a tri
mis o scrisoare ziarului nostru prin 
cure cere Introducerea |n aba'a'ul 
grupei sale, a scocurilor oscilante 
blindate.

Nu aceeași atenție a fost acordată 
de conducerile exploatărilor, de teh- 
nlc'enl șl de com'sllle de producție 
noul'or metode de muncă. Metoda de 
mu'ire a craterului fără a mal II 
demontat a fost Introdusă doar In 
două abataje unde minerii au Insis
tat asupra acestui lucru. La An'noa- 
sa. deși sltuajla permite, metoda to
varășului Barna Alexandra na este 
introdusă in toate abatajele pos bile.

N'cl scocul oscilant blindat nu se 
bucură de atenț’a cuvenită. In loc 
să fie construl'e zeci sl zeci de noul 
scocuri osc'lante blindate pentru 
mecanizarea a cât mal multe abata
je cameră d'n minele Văii Jiului, In
troducerea acestei noul și bune me
tode de muncă se tărăgănează

Sarcin le puse in fața cla'el mun
citoare din (ara noastră de măreață 
operă a construirii socialismului, cer 
înlăturarea complectă a acestei a- 
titudlnl față de ceea ce e nou, revo
luționar in muncă.

Pentru aceasta, organizațiile de 
Part'd șl sindicatele, rrebue să scoa
tă in evidență cu toate ocaziile, ne- 
ces'ta'ea In'rnducerli șl aplicării in

< continuare in pat- ill

pace și cultură în mijlocul minerilor din Valea Jiului
Sâmbătă 2 Aprilie a. c. delegațiile străine formate din in

telectualii progresiști din diferite țări care au~ luat Pafte 'a 
Congresul Intelectualilor din R.P R. pentru apărarea păcii șt 
tidturii, au făcut o vizită în Valea Jiului. Cu acest prilej ei 
și-au exprimat admirația față de realizările obținute de poporul^ 
nostru munc tor condus de Partid arătând în ace laș timp că 
în'ăptuirile de aici nu sunt numai succese ale poporului roman, 
ci ale tuturor popoarelor care luptă pentru democrație pace, 
și progres.

arătând că 
participă Ia lupta 

pro-

fran- 
după

întarltă de 
Văii Jiului. 

AM VĂZUT 
NOI SCOA-
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ori Noi
Ne scrie tov. S 1 RAUȚI ION șef de grupă 

dela mina Lupeni

DESPRE NEAJUNSURILE CAUZATE DE LIPSURILE 
NEMOTIVATE DELA LUCRU

Lipsind nemotivat dela lucru, lipsim uzinele șl fabrl- 
cele țării noastre de cărbune mbi mult, împiedicăm 

mersul nostru Înainte spre un trai mai bun

Reprezentanții
o peste 500
oomeni au

milioane
aderat

ponă acum la Congre
sul Mondial pentru Pace

TovarAșul SlrAu|i loao eale griul unei grupe care IncreazA 
Infr'uD abalaj camerA din xeclorul I al minei Lupeni. In luna Mar
tie, aceaslA grupA cere se gAsegle în întrecere aocialislA deși 
muncește bine, a depAșit norma cu numai 1 I la sulA, fii, d ialreculA 
de alte grupe care au realizat depAșiri de aormt mai mari,

lalA ce ne a, rie lovarAșul StrAuți loan, despre cauzele care 
minerii din frnpa lui sA realizezel'au imo edical ca împreună 

depAțiri dc normă hune.
cu

Tovarășc Redactor,

Nl'a bucurat faptul că ziarul 
„ZORI NOI” se ocupă de scoa
terea in evidență a marilor 
greutăți provocate de repetatele 
lipsuri nemotivate dela lucru a 
unora dintre noi.

In privința aceasta, eu aș vrea 
să arăt oe urmări are ,n munca 
de fiecare zi a grupei mele, lip
sa nemotivată dela lucru a u- 
nor mineri, greutăți pe care cu 
toții din grupa mea le-am 
simțit.

Grupa mea este fo« nata din 
10 mineri și lucrăm intr’un a- 
bataj cameră din sectorul I al 
nunei Lupeni. In abatajul nos
tru luptăm cu multe greutăți 
pentru a da țării mai mult 
cărbune in cadrul Planului: 
presiunea care apasă greu 
peste stâlpii de armătură, 
căldura, tăria cărbunelui. Dar 
toate aceste greutăți le putem 
învinge când grupa ; lucrează 
complectă, pentrucă munca in 
abatajul nostru e bine divizată. 
Fiecare știe ce are de făcut, știe 
cum să muncească pentru a 
produce mai mult, și astfel de-

TEM NOUI FORTE IN LUPTA PE 
CARE O DUCEM ÎMPOTRIVA IM
PERIALISMULUI PENTRU ASIGU
RAREA UNEI PĂCI TRAINICE".

• * •
Oaspeții Și-au continuat drumul 

spre Lupeni unde — In fața Palatu
lui Cultural — au fost de asemenea 
entuziast întâmpinați de reprezen
tanții Organizației de Partid, de 
populația mineră a orașului, de un 
însemnat număr de femei și tineri.

POPOARELE ROMAN ȘI CEHOS
LOVAC SUNT LEGATE ACUM 
PRIN LUPTA COMUNA PENTRU 
CONSTRUIREA SOCIALISMULUI 

ȘI APARAREA PĂCII

In ura.ele entuziaste ale asisten
tei, în timp ce din sute de piepturi 

pășim norma zilnic cu 
40 la suta.

Dar nu aceeași este 
(când unul dintre noi 
nemotivat.

I
câte io- tete

situația 
lipsește

mal

(continuare in /«£. lll-a

Ce înseamnă îndeplinirea planului 
după nivelul

La aceasta întrebare pusă de 
M. C. Banmcov, președintele 
comitetului de întreprindere al 
Uzinei de mașini pentru indus
tria chimică, E. Kosinovslci a 
dat următorul răspuns in „Car
netul agitatorului” Nr. 6 
Februarie 1949

Trebue să deosebim d«iuă 
țiuni: 'îndeplinirea planului 
pă nivelul și după volumul pro
ducției.

Dacă întreprinderea a atins 
nivelul producției, stabilit de 
planul cincinal pe anul 1950, a- 
ceasta nu înseamnă că ea a ter
minat și îndeplinirea planului 
după volumul producției.

din

no 
du-

oamenilor 
un cald

mijlocul 
— pen-

eșea lozinca .Jos cu oei ce vor 
război”, Jan Drda, în numele dele
gației cehoslovace și al 
muncii din țara sa, a adns 
sa.ut minerilor din Lupeni.

,Ăm venit cu plăcere în 
vostra — a spus vorbitorii 
trn că și eu sunt născut într'un oraș 
de mineri, dintr'o familie de mineri. 
$i știi că minerii sunt aceia care 
stau în fruntea luptei pentru pace.

La noi ca șl la voi, in aiul 1924 
s’a tras iu vineri din ordinii guver
nelor reacționare. Dar dacă in tre
cut ne lega suferința comună, as
tăzi ne leagă alte momente. Atât 
în RPR cât șl la noi. clasa munci
toare luptă pentru o viată mal bună 
a tuturor celor ce muncesc.

Atât noi cât ți voi construim so- 
cia'ismul cu ajutorul URSS, cea mai 
mare garanfle a păcii. ȘI ACEASTA 
MARE OPERA A PĂCII O VOM 
APARA ÎMPOTRIVA ATAȚATORI- 
LOR LA RĂZBOI.

Flecare vagonet de cărbuni ce 
extragefl peste normă e o armă 
păcii. Aceasta o știm noi, o țtlu 
dușmanii noștri imperialiști dar 

(Continuare în pag. IV-a)

il 
a 

Si
o

PARIS, 4 (Riduri, — Peste clnd 
sute milioane ua enl țl-au ciprin.al 
ho ărârea sa t, Imită reprezentanți la 
Congresul Mondial pentru Pace. Iu 
24 târî ale lumii 
comitete pentru 

cărll

au iest înființate 

pregătirea convo- 

aces ul Congres. Aceste coml- 

prlmesc un număr din ce in ce

mare dc uiesagll dela diferite 

organizații

re«c să ia 

dial pentru

ți personalități, care de

parte la Congresul Mon- 
Pace.

de producție?
In ce constă deosebirea?
Fiecare întreprindere arc un 

plan stabilit și aprubuL EI pre
vede realizarea producției dtât 
in ce privește totalitatea planu
lui cincinal, cât și pentru fie
care an in parte.

Să luăm de exemplu, o uzină 
de mașini:

In decurs de cinci ani ea tre
bue să producă 1500 mașini; in 
1946 — 200, in 1947 — 250, in 
1948 300, în 1949 — 350, și 
în 1950 — 400. Uzina lucrea
ză bine. In 1940 ea 1 produs 
220 mașini, in 1947 — 295 ma
șini, adică-, planul primilor doi 
ani a fost depășit

După apelul muncitorilor din 
Leningrad adresat muncitorilor 
din industrie de a îndeplini pla
nul cincinal în patru ani, în 
uzină s’a desfășurat întrecerea 
socialistă pentru realizarea 
ainte de termen a planului 
cinai.

Totalizând posibilitățile sale 
și propunându-și introducerea 
unei serii de măsuri tehnice și 
organizatorice, care să accelere
ze procesul de producție, colec
tivul uzinei și-a luat angajamen
tul la începutul anului 1048 de 
2 îndeplini planul cincinal, du
pă nivelul producției, in trei ani.

Prin urmare, uzina trebuia în 
1948 să atingă nivelul produc
ției de mașmi stabilit pentru 
anul 1950. Ce trebue să facă u- 
zini pentru a-și realiza 
tivul ?

Planul cincinal stabilește că 
in 1950 uzina va trebui >ă pro
ducă 400 mașini. La întreprin
derile pentru construcția de ma
șini, care nu se încadrează în 
ramurile de producție sezonle-

tn- 
cin-

(tontinuare in pag. IIl-a
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PAGINA SPORTULUI
DIVIZIA NAȚIONALĂ A

Din nou nici un draw în Divizia A
7 echipe și-uu păstrat locurile, 3 au ocupat locuri 
oui bune, iar 4 s’au mulțumit cu locuri mal slab-

• Kezultate tehnice» Clasament»

Minerul — C. A. M. T. 5-1 (3-1)

< CĂ de a 4-a etapa a l'iv*îiei  
țhftfif>nule .1, s'a soldat ci: 7 v. - 
tarii, cure au apar) nu' ga*di-  
Ln, cu excCpfia matchu ui dAa 
Cluj, unde feroviare tumșcreni 
«1 învins studenții clui ni. Ui 
fi in etapa precedentă, nici ae 
dala aceasta uu s’a înregistrat 
■fel un dra:v, ceeace denotă 
itâr'jCnia cu care grupările lupiă 
fti-rtru a ocupa locuri »tui bune 
itt clasament.

trebue sâ vegheze sa nu fie promo
vați in rândurile arbitrilor elemente 
nesănătoase cari din rrbitraj înțe
leg să-și facă un mijloc de câștig. 
Arbitri de astăzi trebue să-si dove
dească imparțialitatea pe teren, să 
cunoască și sâ aplice în'ocmai re

de joc. pentru a nu 
emulațiile sportive în 
n -ui'oase șl dăună

toare sportului în general
Deasemenea. o sarcină importantă

revine conducătorilor gTupări or. A- 
ceștia nu trebue să neglijeze educa
rea sportivilor într un spirit sănătos, 
muncitoresc. Jucătorii la rândul lor 
irebue sâ se lepede de manifestările 
d n trecut, să caute să-și însușească 
regu amentul jocului, pen'ru a nu 
prote'ti t' toate dec,.'ie d’ctate de 
arbitru. Manifestării ■ huliganice nu 
numai ca n'au ce căuta pe terenul 
de sport, dar organele compeflnte 
trebue să sancționeze cu asprime pe 
cei ce încearcă să se mai folosească 
de aceste metode.

GH. ȚIGAU, coresp.

Prunele trei clasate — l-C-O., 
CFR.-T. și CFR.-B. — și-i.u 
Pli'r.t ocurile, fiecare intbu- 
ftătă/nidu-și, fu urma victoriilor 
functajul cu câte două puncte, 
tă fel, ultimile trei clasate — 
v5T’.C., Ga? Uletan și Metalo- 
ehltliic și-au mcnfiftut locurile 
Ce le-au avut. Medieșenii, deșt 
itzdugători, pe teren propriut 
ku au schimbat locul penultim 
tii clasament. Dintre celelalte e- 
gfi'pe, CSC Armata e singura

Clasamentul Diviziei Naționale A
1. 1 C, O,-Oradea 17 12 2 3 42:25 26
2. C. F. R. T. 17 10 2 5 36:19 22
3 C. F. R.-Buc. 17 9 2 6 44:23 20
4, Rata-Tg -Mureș 17 8 3 6 30:28 19
5. C. S ll.-T. 17 8 2 7 35:27 18
6. C. F. R Cluj 17 8 2 7 26:39 16
7, Pelrolul-Buc. 17 7 3 7 25:24 17
6. Dinamo-Buc. 17 7 3 7 31:29 17
9. J'ul-Pelroșeni 17 6 5 6 27:32 17

10. C. S. C. A. 17 5 6 6 36:39 16
li. I. T. A.-Arad 17 4 8 5 22:20 16
12, C. S. U.-Cluj 17 5 3 9 22:30 13
13. . Gaz Metan 17 3 5 9 22:39 11
14. Metalochimic 17 3 2 12 26;55 6

Sportivi fruntași în producție
La atelierul de grup al mi

nei Petrila, lăcătușii Bredar lo- 
aif și Hiszem Alexandru, depă
șesc zilnic normele de lucru in
tre 40—50 la sută.

Bredan Iosif, lucrează la ate
lierul de grup Petrila din anul 
1940. In prezent Bredan s'a de
dicat mașinilor de extracție din 
■tinȚ.

Dar Bredan nu este numai 
un lucrator bun. De mic cop:l 
a început sâ joace foot-ball; 
întâi la pitici, apoi la juniori și 
așa a ajuns până in echipa di
vizionară a Jiului. Ca Și in pro
ducție, Bredan și-a tăcut din 
plin datoria pe teren, alături de 
coechipierii săi, luptând pentru

Jocuri amicale în District

I.S.S. Sadu-Gorj - C.F.R. Petroșeni 5-0 (4-0)
Pe arena Jiul din Petroșeni, 

s’a disputat matchul amical de 
foot-ball 'intre grupările distric
tuale ISS Sadu și CFR Petro
șeni.

Dela început oaspeții, pose
dând o echipă omogenă, au pus 
stăpânire pe joc, amenir.jând 
viguros poarta ceferiștilor. Su
perioritatea lor s’a dovedit in 
prima repriză prin cele 4 goa- 
iuri marcate. 

care a rămas pe vechiul loc — 10. 
in plutonul de mi/loc trei 1- 

cliipe au ocupat locuri mat bu
ne — CSU.-T. dela locul p a 
sărit ta locul 5, RATA dela j 
fa 4, iar Petrolul dela tocul ii 
a trecut la locul 7.

In rest, Cl-'R.-C. a trecut dela 
locul 4 la locul 6, Dinamo dela 
locul 6 Ia S, hui a cedat locul 
CSU.-T., siiuându-se am nou 
ta locul <), 1’1'd, iHt'in^« ia Tg- 
ifureș s’a stabilit pe tocul pă
răsit de Petrolul — locul 11.

Reeultate tehnice

CFR.-Buc. — Dinam» A 5—2 
l-tel rolul — Jiul i—o
RATA — 1TA 1—o
IDO — CSC Armat» 2—t 
CSU.-Clu.j — CFR.-T. o-a 
CSU.-T. — CFR.-Cluj 3—0 
Gir Metan — Metalochimic 1-0 

apărarea culorilor grupării tale.
In aceeași situație se găsește 

Hiszem Alexandru, tovarăș de 
muncă a lui Bredin. Și acesta 
este un sportiv de frunte al re
giunii Văii Jiului. Atlet de va
loare, Hiszem duce lupt» pen
tru promovarea sportului in 
Valea Jiului ș pentru ridicarea 
de noui cadre sportive tinere, 
de valoare și devotate cauzei 
clasei muncitoare.

Sportivi, urmați exemplul 
frumos al celor doi muncitori, 
cari luptă pentru a traduce in 
realitate lozinca; primii in sport, 
primii in producție.

P. A. coresp.

După pauză localnicii au reu
șit să țină piept deselor atacuri 
ale metalurgiștilor, cari nu au 
marcat în cea de a doua repri
ză decât un singur goal.

Fazele și acțiunile desfășu
rate de oaspeți in tot decursul 
jocului au fost din cele mai 
frumoase, satisfăcând publicul 
ce a ținut să vizioneze această 
intâlnire.

Teren M nern , 25 0 spectatori
Arbilru: N. Tuicnschi, Simeria

ajutai de FI. ecaicuiiu și St. Krausz 
Forma iile:

MINERUL
Zeli'iivak I. Jakab-Zelenyak II. 
Groza-Carplnetz-Așleleanu, Ne- 
mes-Geogean- lJutz-Fillinon-Bu- 
cur.

C A. M. T.
Morolan (Nagh ) Perșan-Depeș, 
Dragos-Fer ncz'-C obanu, Coti- 
Bozokl-Scortan-Lipal-Tierjung.

Minerul începe si are Imediat o 
acțiune pe aripa s’ngă: I’1 imon are 
mintea, trace dar Morolanu este la 
loc ti pr nde ușor.

Min. 5 prima acțiune ? CAMT-ulul. 
Scorte-cu trate puterii c dar Zcle- 
nyak 1 prinde.

Min. 6 o ac'iune frumoasă. CAMT 
pune in pericol poar'a M nerulul.

Min. 7 Putz este pus în poziție de 
șut, trace dela 16 metri. Moroianu 
înKă prinde frumos.

Jocul este rapid, actiunte se suc
ced la ambele porii.

Echipe'e au combinații frumoase în 
câmp, dar apărările imed'a’e anihi
lează totul. Totuși in min. 12 o ac
țiune a Mineru ui este încununată 
cu succes, Pulz trace puternic Mo
rolanu scapă mingea din mălni $i 
Nemeș care urmărește faza, trimite 
în poartă. 1—0 pentru M'nerul.

Acțiunile Minerului con*inuă,  CA 
MT se apără cu îndârure.

Min. 16 Coti pr'mește o minge pe 
extremă, trece Iu' Bozoki, acesta 
deschide pe Scorteanu. care pierde 
insă in favoarea lui Zelenyak II.

Mmerul contraatacă. Nemeș are 
mingea, trage, dar nimerește a.ă- 
turi de poartă.

M:n. IA lovitură liberă contra 
CAMT-ului, execută Grozea care 
dela 20 metri trimite balonul peste 
poartă.

Min. 20 aduce goalul egalizator. 
Tierjung are mngea, trece de Ja- 
kab, centrează frumos pe sus. Min
gea este in’erceptată de Scorteanu 
care trimite în plasa lui Zelenyak II. 
un goal formidabil. 1—1.

După goal. CAMT-ti revine și a- 
saltează poarta Minerului. Min. 24, 
Coti după o pasă primită dela Scor
teanu ratează o ocazie sigară dela 
5 metri.

A fost un moment psihologic. Din 
acest moment Minerul iși revine 
treptat și acțiuni c înaintașilor sunt 
mai lega'e și frumos comb nate Jo
cul este viu și foarte spectaculos.

M;n. 30 corner contra CAMT-ului. 
Execută Bucur care trimite balonul 
în spatele porții.

Min. 32 Putz deschide prea .ung 
pe Nemeș. Acesta nu mai poate a- 
junge mingea care iese în out.

Min. 37 Tierjung execută o lo
vitură liberă de pe partea stângă. 
Scorteanu interceptează cu capul și 
trimite spre poartă; Zelenyak I, la 
loc, prinde.

Min. 38 Nemeș este frumos des
chis pe aripa dreaptă dt Groza; 
demarează și nestingherit de nimeni 
centrează. Putz bine p'asat preia 
ba>onul și cu un șut marchează im- 
parabil. 2—1 pentru Minerul.

Min. 39 Minerul ridică scorul tot 
prin Putz, care la o învalmașea ă 
produsă in careul timișorenilor, pro
fită de ocazie și marchează. 3—1.

CAMT-ul nu se descurajează și 
contraatacă. Scorțeanu este deschis 
pe centru; luptă cu Carpinetz și 
jenat de acesta șuti» lui trece Pe 
lângă bară.

In ultimele minute ale reprizei 
Minerul este mereu în atac și apă
rarea CAMT-ului este serios între
buințată. Sfărșitu reprizei găsește 
m ngea îrț centrul terenului.

In cea de a doua repriză Minerul 
joacă hotărît să mărească scorul. 
CAMT-ul se apără cu îndârjire. In 
locm lui Moroianu intră Naghi.

Min. 48 aduce prima acțiune a 
Minerului pe aripa stângă. Bucur 

este deposedat de balon de către 
Persan, Insă mingea ricoșează iu 
corner. Bate Bucur. Se produce o 
învălmășeală; Naghi clarifică s tua- 
( a. Min. 50 lovitură >iberă contra 
CAMT-ulu' bate Bucur ’ângă poartă.

Min. 52 Nemes-Piitz-J-'iliinon- 
< eogean șl ultimul din wolley tri- 
m te lângă.

Mii. 53 Geogean fuge p- extre
ma triml'e Iul Putz care nestinghe- 
rit trage puternic, Naghi plongeazâ 
s| prinde A fost o fază extrem de 
spec'acmoasă.

M o. ra Coti are o acțiune per
sonală, centrează dar Jakah dega
jează t renul.

Jocul este viu disputat. Co'l are 
rf nouă aepune centrează, dar Ze- 
lenvak II, e'te la loc.

M n. 57 Nemeș are balonul des
chide clar pe centru re Putz acesta 
scană de adversarul Iul direct. Fe- 
rencz: șl trimite puternic spre col
in. 'lâng b'achl cu un ploneeon ad
mirabil prinde șl de data acea'ti.

Min. 59 Nemeș demarează pe tuse, 
centrează paralel cu poarta; Fi 1- 
mon urmărește dar nu poate Inter
cepta; Persan trimite înainte.

Min. 61 un contraatac al CAMT- 
ulul gă’cște pe Coti liber pe aripă, 
trimite pe sus pănă la T'e'jung, a- 
cesta numai I3 6 metri de poartă 
trimite din wolley milimetric peste 
I ară.

Min. 62 o acțiune Fillmon-Nemeș- 
Filimon se term'nă cu un sut al u- 
timului în brațele Iul Naghi, bine 
plasat.

Min. 65 minunată acțiune, Geo
gean deschide pe Bucur, acesta tri
mite la Putz. care dela 5 metri 
stingherit de Deneș, nu poate decât 
să trimită peste poartă.

Min. 66 CAMT contraatacă, Coti 
pierde in luptă cu Zelenyak II Min 
67 Carpinetz. „intră" nereglementar 
în Bozoki, arbitrul acordă lovitură 
liberă, care este executat de Bozoki, 
Jakab inten ine și trimite lung îna

Aurul-Metalochimi'c (Reșița) 1-1
Pe stadionul sporturilor po

pulare din Brad-Guralnrza, s\t 
disputat Duminică 3 Aprilie 1. 
c. matchul de foot-ball in ca
drul Diviziei Naționale B, in
tre AURUL și Metalochimic 
din Reșița.

Mnerii din Brad mai buni și 
mai hotăriți au avut inițiativa 
jocului, insă și de data aceasta 
ineficacitatea înaintării a privat 
echipa de cele două puncte.

AURUL a condus cu 1—o, in

Districtul „Va'ea Mureșului**

C.F.R.-Simeria-U.M.C. (Cugir) 4-2 (3-2)
Pe arena din Cugir. a avut loc 

Duminică matchul Ae foot-ball în
tre U.MC și CFR-Simeria, în cadrul 
campionatului districtul». întâlnirea 
s’a terminat cu victoria oaspeților, 
la scorul de 4—2 (3—2).

La început, jocul s’a desfășurat 
într’o atmosferă plăcută.

Gazdele. care posedă o echipă 
compusă din e emente tinere, din 
primele minute de joc au reușit să 
marcheze două goaluri. Feroviarii, 
văzându-se conduși au încercta sa 
dea jocului un caracter de duritate 
ceeace au și reușit. Favorizați de 
arbitrul Savu loan (Orăștie), care a 
lăsat jocul la voia întâmplării și nu 
a penalizat desele abateri dela dis
ciplină a ceferiștilor, jocul s'a trans
format intr’o goană după picioare, 
mingea nemai fiind obiectul dispu
tei.

Așa, de pildă s’a întâmplat cu 
Găman (CFR) care în repetate rân
duri si-a lovit intenționat adversa
rul. fără ca acesta sâ fie sancționat.

Comisia Districtua ă a Arbitrilor 

inte, m ng' a ajunge la Nemeș care 
pierde 111 lupta cu Deneș.

Min 7j CAMT ataca pe aripa 
dreaptă Coli centrează, intervine 
Zelenyak 1 care prinde ba onul și 
dega eaza lung ina n'e.

Min. 77 Minerul ridică scorul Bu
cur trece 'a Nemeș, Nemeș Iul Putz, 
Putz trimite inapol la Bucur care 
vine cu mare viteză... și trm.te 
imparabil In poarta apărata de Na
ghi. 4—1 p-ntru M neru..

Min 80 Neme1 are bi-lonul șl cen
trează: se produce o învălmășeală 
in careul timișorenilor Persan lo
vește greșit mingea care intră In 
plasă. Auto-goa 5—1 pentru Mine
rul

Min. 83 Nemtș lung de'chis, fuge 
spre poart Naghi il lese Înainte și 
acaparează mingea.

Min 84 Coti primește balonul de a 
Bozoki, dar Carp netz îl deposedea
ză și trimit» spre cen'ru.

Din ace-t moment CAMT nu mai 
poate reacționa Ina'ntașii p erd ba- 
lonu in luptă cu apărarea Minerului.

M n. IWo acțiune a Minerului. Fl- 
limon trece la Putz, acesta din po- 
z (ie bună trage, dar Naghi bine 
p'asat pariază un goa. aproape fă
cut.

Min. 90 Nemeș execută un oorner 
arbi'rul flueră sfârși ul matchului.

S’au remarcat: dela Minerul în
treaga echipă si in special C«rpi- 
retz Zelenyak I și II, Jakah Putz 
si F imon, iar dela CAMT. Naghi, 
Fgrenczi, Scorfan și Dragof.

Dec.aralia delegatului Federal. 
Peterfți Gheorghe: Minerul a ju
cat mai bine, a mertat victoria, to
tuși scorul este prea sever CAMT- 
ul a pierdut fiindcă nn a profitat 
de ocaz : a făcut totuși o Impresie 
bună.

Arbitraiul: cu mu.'e decizii con
trare care in-, nu au influențat re
zultau/».

POP B. ADALBERT, coresp.

urma goalului înscris de Ț tgu, 
l>entru ca Berindeanu (tot dela 
AURUL) să aducă egaJarea. 
inscn.nd in propria poartă, 
pentru oaspeți.

In această situație reșițenii, 
cu ajutorul lui Berindeanu, au 
smuls gazdslor un punct foarte 
prețios.

Dela localnici s’au remarcat 
Iancu, Țigu și Moravetz II.

A arbitrat Mcrariu (Simeria) 
cu multe scăpări.

gulamentul 
transforma 
manifestări
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Despre neajunsurile cauzate de lipsurile 

nemotivate dela lucru

Ce înseamnă îndeplinirea planului 
după nivelul de producție?

(Uriaara dia pagi l-a|

lată un caz. In abatajul nos
tru, lucrează și tovarășul Mo- 
ruț 111 Nicolae El este un bun 
miner. Știe să-și organizeze 
munca, știe să se descurce în 
situații grele, știe să producă 
mai mu t și de calitate bună. 
Dealtfel, în cadrul grupei, el o- 
cujiă un loc de răsjiundere, e 
tăetor.

Insă tovarășul Moruțan lij>- 
seșfce de multe ori nemotivat 
dela lucru , cum sjrre exemplu 
a lipsit în zilele de 1, 18 și 31 
Martie.

Inovând un nou sistem de troliu

Șeful de grupă Teodoran loan 
din Mina Lupeni. b redus timpul 

de transportare a tuburilor de rambleaj 
de suitori cu 75 la sută

Unele abataje din minele 
Văii Jiului, care nu pot fi pră
bușite după exploatarea cărbu
nelui, sunt umplute cu piatră 
(rambleate), pentru a nu pro
duce — prin prăbușirea lor — 
frământări în straturile de căr
bune și piatră superioare.

In mina Lupeni, cele mai 
multe abataje sunt rambleate 
mecanic, adică piatra măcinată 
de o moară dela suprafață, este 
condusă in abataje cu ajutorul 
apei, prin niște .tuburi de oțel 
sau fontă.

Transportul tuburilor de ram
bleaj, atât pentru instalații noui 
cât și pentru înlocuiri de tuburi

In luna Martie

Peste 40 muncitoare dela țesătoria 
din Vulcan au depășit normele

In primele două luni ale anului 
curent, muncitoarele dela fesătorla 
din Vulcan nu și-au putut îndeplini 
programul de producție din cauza 
lipsei de fire, ce trebuiau livrate de 
filatura ,,Meva" din Cisnădie.

In urma intervențiilor lăcute de 
conducerea (^sătoriel din Vulcan, 
filatura ,.Meva” și-a îndeplinit conș
tiincios datoria,, livrând la timp în
treaga cantitate de fire programată, 
ce trebuia pre'ucrate pe luna Martie.

Astfel, având materii prime sufi
ciente. muncitoarele dela această fi
latură au pornit la intrecerl indivi
duale In muncă, pentru depășirea 
normelor.

Tinerii din Hațeg au sărbătorit deschiderea 
celui de al Xl-lea Congres al Comsomolului

Zilele trecute a avut loc, in 
sala Școalci Tehnice de adminis- 
trafie economică din Hcteg, uu 
meeting organizat de lrTM ii: 
cinstea celui de al Xl-lea Con
gres al Comsomolului.

Cuvântul de deschidere a fost 
rostit de către tov. Măgureanu 
'Alexandru, secretarul organiza
ției de plasă a UT.\!-ului, după 
care au vorbit tov. lancu Ale
xandru, din partea comitetului 
Județenei UTM din Calea Jiu
lui și tov. Florea Nicolae, din 
partea organizației de plasă

In aceste zile, deoarece gru
pa mxistră nu Roate lucra des- 
conipkxlatî, am fost nevoit să 
cer șefului de sector, să-mi re
partizeze oameni din alte locuri 
de muncă. In toate aceste trei 
zile am primit muncitori dela 
întreținere, care nu posedă ca
lificare de 111 ner și care nu jxit 
lucra în cărbune cu un randa
ment norma), nefiind pregătiți 
pentru această muncă.

Astfel, in aceste zile, grupa 
noastră a rămas sub normă cu 
qâte 5—10 la sută.

Dar nu numai în ziua li]>- 

uzate, se face prin suitori cu 
ajutorul unor trolii primitive, 
cu care transportul tuburilor 
dura mult timp și necesita mul
te brațe de muncă.

Insă tovarășul Todoran loan, 
șeful unei grupe de mineri care 
lucrează la rambleaj în mina 
Lupeni, a inovat un nou sistem 
de troliu, cu ajutorul căruia 
timpul de transportare a tubu
rilor de aeraj prin suitori, a 
fost redus cu 75 la sută, reali 
zându-se totodată și o econo
mie de energie electrică de 10 
la sută.

REVITEA ION, miner 
corespondent

In aceste intrecerl. doar 4 munci
toare nu și-au indepllnlt normele. 
Restul de 43 muncitoare care lu
crează la diferite războaie șl mașini 
de depănat au reușit să realizeze 
depășiri de normă între 5—55 la 
sută.

Cele mai mari depășiri de normă 
au fost real’zate de tovarășele Ba- 
lea Elena și Loy Ellsabeta, care au 
depășit normele cu câte 55 la sută, 
urmate de tovarășele Ornota Marla, 
Mari Neomia, Sfoian Alexandrina, 
Prlcop Victoria s| altele care au 
realizat depășiri de normă de peste 
40 la sută.

Ing. ARION V1RGIL, coresp.

PAIR, care au subliniat marea 
importanță pe care o prezintă 
ținerea acestui Congres al tine
retului din Uniunea Sovietică.

Ca incheere au arătat sarci
nile car revin tineretului mun
citor din țara noastră urmând 
exemplul luminos al comsomo- 
liștilor.

La sfârșit, echipa artistică a 
tineretului din comuna Sântă- 
mărie a prezentat un reușit pro
gram artistico-cultural.

NICU SBUCHEA 
coresp. voluntar 

sei nemotivate a unui tovarăș 
nu merge bine lucru', ci și în 
zilele următoare, l'entrucă, dacă 
intr’o zi munca a fost desor- 
gailizită, lucrul nu merge bine 
mei in ziua următoare, ch.ar 
dacă toți minerii grupei sunt 
jirezenți; norma cu greu jxxite 
fi depășită., de multe ori ră
mânând sub norma.

Spre exemplu, in ziua de 18 1 
Martie când tovarășul Moruțan 
a lipsit nemotivat, in locul lui 1 
a fost repartizat un muncitor 
dela întreținere Acest tovarăș 
nu a putut munci așa cum tre- 
bue, iar toată grupa nu a putut 
realiza decât 43 la sută din nor
mă. In ziua următoare, tovară
șul Moruțan a venit la lucru, 
insă din cauză că in ziua tre
cută munca a mers prost, rar 
unele lucrări de regie au rămas 
neefectuate, tot sub normă am 
rămas. Numai a treia zi am 
putut da cărbune peste normă.

Par lucrul acesta nu se pe 
trece numai în abatajul nostru. 
In luna Martie, la mina noastră 
au fost înregistrate aproape 
2500 absențe nemolivate dela 
lucru.

Și nu e lipsa nemotivată 11c 
dela transporturi, dela întreți
nere sau din abataje, car: să nu 
îngreuneze munca ceiorlatp.

Deaceea, ca miner bătrân, 
care știu cum s’a muncit sub 
teroarea din J9.-0 și in lot tim
pul cât minele noastre au fost 
in ghtarele exploatatorilor de 
teapa lui Bujoiu, Balș și altora; 
ca miner care văd — ca și ori
care alt miner — cum se mun
cește astăzi când minele suni 
ale noastre ,ri când roadele 
muncii noastre ne revin în 
întregime, spun că tm e bine să 
lipsim nemotivat dela lucru.

Lipsind nemotivat dtla lucru, 
lipsim uzinele și fabricile țării 
noastre de cărbune mai mult, 
împiedicăm mersul nostru, în
ainte spre 1111 trai mai bun.

Dar noi, trebue să mergem 
tot înainte, să ne făurim o via
ță nouă, fericită. Lucrul acesta 
insă, ne cere să nu mai lipsim 
nemotivat dela lucru.

STRAUȚI IOAN 
Șef de grupă la mina Lupeni 
'A apărut:

tV E A. C NOU

Nr. 3 din 1 Aprilie 1949.
„Suntem datori să fim soldați 

viteji și dârzi ai armatei 
mondiale a păcii”.

— „Salutul delegatului sovie
tic, poetul A. A. Surkov la

j Congresul Intelectualelor 
din RPR pentru Pace și 
Cultură”.

— Congresul al Xl-lea al U- 
niunii Tineretului Comu
nist.

— „Răspunsul complotiști
lor”, de N. Tihonov.

— Bătălia împotriva secetei 
prin plantarea perdelelor 
protectoare de păduri.

— Un sat colhoznic, pildă de 
organizare și de producti
vitate sporită a muncii pe 
ogoare, ș. a.

8 pagini — 7 lei.

(Urmare ăia pag 1*4  

ră (producția for nu variază 
dujra anotimj), ca de exemj/u 
cea a fabricilor de zahăr, a in
dustriei de turba, ele.), jrroduc- 
ția crește in Decan.' trimestru.

Conform aprobării Departamentu
lui CFR, echipele culturale care 
participă la concursurile regionale 
de coruri și jocuri naționale, ce se 
vor tine Î11 ziua de 17 Aprilie in o- 
rasele Galați, Ploești, Brașov, Cluj, 
Oradea, Timișoara, Deva, Craiova, 
Iași, Bacîu, Suceava, vor beneficia de 
reducerea tarifară acordată că Sfo
rilor grupuri dela stația de îmbar
care până la centrul respectiv și 
retur.

Pentru finala concursului, care se 
va ține in București intre 28 Aprilie

Planul uzinei [>entru con
strucția de mașini prevede că 
realizarea producției jk- trimes
tre se repartizează in felul ur
mător: in jirimul trimestru -■ 
22 la sută din numărul anual 
de mașini, in al dodea trimes
tru — >24 la sută, in al treilea 
tiimestru — 26 la sută, și in 
al patrulea trimestru — 28 la 
sută. Pentru fiecare întreprin
dere, se stabilesc planuri tri
mestriale.

Printr’o hotărire a Guvernu
lui Sovietic se prevede dease- 
menea repartizarea planului tri
mestrial pe luni. In al pitrulea 
trimestru, volumul producției 
jie luni trebue să fie rejiartizat 
astfel: in < Octombrie minimum 
34 la sută, in Noembrie — 32 
la sută și in Decembrie mini
mum 34 la sută. In acest fel, în 
al patrulea trimestru al anului 
1950, uzina pentru construcția 

de mașini trebuia să producă 
cel puțin 112 mașini (28 la sută 
din 400), printre care in De
cembrie un număr de minimum 
38 mașini (34 la sută din 112).

In Decembrie 1(148, uzina a 
produs 40 mașini, iar în tot a- 
nul 390. In Decembrie 1948 u- 
zina nu numai că a atins ni
velul producției stabilit prm 
plan pe anul 1950, ci chiar a 
depășit acest nivel

Uzina și-a îndeplinit angaja

NOTE Șl COMENTARII
Primim din partea tovarășu

lui Revitea Ion, miner din I.u 
peni, și corespondent al ziaru
lui nostru, o scrisoare in care 
ne semnalează următorul lucru

Intr una din zilele trecute, tu- 
aarășul Revitea Ion a trec u 
pe la abatorul comunal din I.j- 
peni In curtea acestui abato', 
tovarășul Revitea a observat ca 
peste un vagon d. fân este îm
prăștiat, fiind expus stricăciu
nii. ,

In continuare, coresponden

Să luptăm pentru introducerea 
și extinderea nouilor metode de lucru 

(Urmar» dii MC l-«ț
cât mal multe locuri de muncă ■ 
nouilor metode de exploatare a căr
bunelui. Noulle metode de muncă 
trebue să constltue subiectul unor 
vil discuții în șed ntcle de producție, 
pentru a le scoate in evidentă su
perioritatea lor fată de metodele de 
muncă învechite , pentru a se trezi 
interesul tuturor minerilor fată de 

Reduceri pe CFR pentru participanții la con
cursurile regionale de coruri și jocuri naționale

mentul luat — planul cincin d 
dujiâ nivelul producției a fost 
depășit.

Uzina n’a indcphmt insă 
planul producției după vțjlum. 
In trei ini, ea a produs 905 ma
șini (220 piu' 295 plus 390), iar 
jianul cincinal prevede produc
ția 1 1500 mașini. Eeiitru a in- 
deplim jilanul cincinal după vo
lum, uzina trebue să mai exe
cute 595 mașini.

Actualmente, colectivul și-a 
luat angajamentul ca jx: data de 
1 Ianuarie 1950 să indeplincas- 
că planul cincinal dujjă volum: 
in anul acesta el trebue să pro
ducă 595 mașini.

l'rin urmare, pentru a înde
plini planul cincinal după nive
lul producției, trebue -ă se atin
gă producția medie lunară ,sau 
zilnică), stabilită de plan pe 
1950. Pentru a îndeplini jilanul 
cincinal după volum, trebue să 
se realizeze producția prevăzută 
de jilan pentru toți cinci anii.

Tot astfel se determină și în
deplinirea planulpi cincmal de 
către fiecare muncitor in jaarte. 
Dacă muncitorul a atins nive
lul productivități muncii, sta
bilit de plan jientru anul 1950, 
înseamnă că el și-a îndeplinit 
sarcina sa um planul cincinal, 
după nivelul productivității 
muncii. Daca muncitori» ■ rea
lizat producția stabilită pe pla
nul lui cincmal pentru toți cei 
cinci ani; a țesut pânză, a ex
tras cărbuni, a produs piese, 
etc., înseamnă că și-a îndepli
nit planul cincinal după volu
mul producției.

tul nostru arată qă o bură p.i- 
te din acest fân a început să 
putrezească, din cauza zăpezii 
-,i a ploilor, .ar vitele aduse ’.a 
abator pentru tar re ș. care tre- 
I uesc să mai fie intrețiivate cât
va t.inp, nu pot consuma fânul 
alterat, pierzând din greutate.

E necesar ca aceasta delăs re 
să fie imediat înlăturată, di <a- 
tece știrbește avutul celor ce 
muncesc, agonisit cu atâti f u- 
dă

ceace e nou ți revoluționar Ia mun
ca de zi de zi.

Pentrucă, sprlțlnlnd iatrodoccrea 
de noui metode de muncă menite să 
asigure o productivitate ridicată ca 
economii de materiale, cheltuieli de 
regie $1 brațe de muncă, luptând 
pen ru extinderea lor in cât mai 
multe abataje, contribuim efectiv la 
îndeplinirea și depășirea Planului, la 
scurtarea drumu'ul nostru spre un 
v’itor luminos, spre socialism.

Și 1 Mai a. c., se va acorda prin 
derogare dela prevederi e tarifare 
o reducere de 50 la șuti, indife
rent de numărul ce compune gru
purile.

In ambele cazuri reducerea se va 
acorda numai în baza delegației eli
berată de Consiliile Județene Sin
dicale. Stațiile vor emite certificate 
de reducere, iar acelea care ne po
sedă asemenea certificate vor în
druma pe delegații echipelor la sta
ția care deservește capitala iude- 
tu.ui respectiv pentru obținerea lor.



♦EVENIMENTEJLE ZIJLEI<
Comentariile presei străine despre Memoran

dumul sovietic cu privire la tratatul 
Rtlanticului de Nord

Delegațiile străine participante 
la Congresul Intelectualilor din KPR. 
pentru Pace și Cultură în mijlocul 

minerilor din Valea Jiului
HAGA, 3 (Rador). — Zia

rele olandeze s'au ocupat pe 
larg de Memorandumul sovietic 
cu privire la pactul Atlanticu
lui de Nord.

Ziarul ALGEMEEN HAN- 
1>ELSBLAD. publică textul 
Memorandumului sub titlul . 
„URSS protestează ÎM
POTRIVA PACTULUI AT
LANTICULUI ȘL CONSI
DERA CA ACEST PACT E- 
STE CONTRAR PRINCI
PIILOR CUARTEI ONU”.

Ziarele DE NEDERLAN- 
DER și WAARHEID, publică 
in întregime textul Memoran
dumului și subliniază caracte
rul agresiv al pactului Atlanti
cului de Nord.

• * «
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PRAG A, 3 (Rador). — 
.Toate ziarele din Praga pubit- 
■ că sub titluri mari textul Me
morandumului guvernului so
vietic referitor la pactul Atlan
ticului de Nord.

Ziarul ZVOBODNE SLOVO 
publică Memorandumul guver
nului sovietic sub titlul: „U- 
NIUNEA SOVIETICA APA- 
RA SECURITATEA ÎNTRE
GII LUMI”.

* * •SOFIA, 3 (.Rador). — Zia
rele bulgare au publicat Sâm
bătă la loc de frunte Momoran- 
dumul guvernului sovietic cu 
privire la pactul Atlanticului. 
Ziarele subliniază caracterul a- 
grcsiv al acestui pact îndreptat 
impotnva Uniunii Sovietice și 
a democrațiilor populare și ara
tă că el este contrar principiilor 
Chartei ONU.

MEMORANDUMUL GU
VERNULUI SOVIETIC — 
scrie ziarul IZGREV — CON- 
STITUE O NOUA DOVADA 
A TĂRIEI POPOARELOR 
IUBITOARE DE PACE IN 
LUPTA LOR PENTRU SE
CURITATEA LUMII.

• * ♦
VARȘOVIA, 3 .(Rador), — 

Toate ziarele poloneze au pu
blicat la loc de frunte textul 
Memorandumului guvernului 
sovietic cu privire la pactul At
lanticului de Nord insoțit de 
articole de fond în care au scos 
in evidență caracterul agresiv 
al pactului, care este îndreptat 
.mpotnva Uniunii Sovietice și 
a țărilor de democrație popu- 
Iară.

< * •
BRUXELLES, 3 <Radop; 

Toate ziarele apărute Sâmbătă 
seara la Bruxelles, au publicat 
textul Memorandumului guver
nului sovietic cu privire la pac
tul Atlanticului de Nord.

Ziarul „SOIR”. publică tex
tul Memorandumului sub titlul 
„Guvernul sovietic demască pe 
deplin caracterul agresiv al 
pactului Atlanticului”.

DRAPEAU ROUGE scrie că „pac
tul Atlan'lculul este un instrument al 
agresiunii sl că el subminează Or
ganizația Națiunilor Unite.

Uniunea Sovietică — subliniază 
ziarul — nu anienlnfă pe nimeni.

Paclul Atlanticului nu are nimic 
comun cu scopurile Națiunilor Unite 
tl este imp itrlva Uniunii Sovietice.

• * •
STOCKHOLM, 3 (Rador).

— Presa suedeză a publicat 
Sâmbătă textul Memorandumu
lui guvernului sovietic cu pri
vire la pactul Atlanticului.

Ziarul NY DAG, publică 
Memorandumul sub titlul „GU
VERNUL SOVIETIC DE
MASCA PE AȚAȚATORII 
LA RĂZBOI. IMPERIALIȘ
TII AU UITAT LECȚIA 
SERVITA GERMANIEI 
HITLERISTE.

• * •
COPENHAGA, 3 (Rador)

— Toate ziarele daneze au pu
blicat Sâmbătă Memorandu
mul guvernului sovietic cu pri
vire la pactul Atlanticului.

• * •
ROMA, 3 (Rador). — Pre

sa democrată din Italia a publi
cat Sâmbătă textul complect al 
Memorandumului guvernului 
sovietic cu privire la pactul 
Atlanticului.

Congresul național 
al Uniunii Femeilor Italiene

ROMA, 4 (Rador). — La 2 
Aprilie s’a deschis la Neapole 
al patrulea Congres Național 
al Uniunii Femeilor Italiene.

Raportul asupra primei ches
tiuni de pe ordinea de zi, „A- 
părarea Păcii” a fost prezentat 
de Maria Rossi, președinta U- 
niunii Femeilor Italiene.

Congresul a aprobat textul 
scrisorii adresată președintelui 
Statelor Unite, Tniman, în care 
participantele la Congres decla
ră că pactul Atlanticului de 
Nord stă în contrazicere cu do-

ȘTIRI EXTERNE
Duminică la orele 20 a fost 

semnat armistițiul între Israel 
și Transiordania.

Deasemeni, se anunță oficial 
că Marți vor incepe negocierile 
pentru incheerea armistițiului 
intre Siria și Israel.

» * •
In insula Ja\a au loc lupte 

înverșunate între armatele o- 
landeze și forțele indoneziene.

Pe de altă parte, ziarul bel
gian DRAPEAU ROUGE, a- 
nunță că tribunalul militar o- 
landez Jokjakarta a condamnat 
la moarte 17 soldați olandezi și 
alți șapte la închisoare pe ter
men lung pentru faptul că au 
refuzat să lupte împotriva indo
nezienilor.

♦ * *
WASHINGTON, 4 (Rador).

Ziarele REPUBLICA. U- 
NITTA, PRESE și AVANTI, 
au publicat textul Memorandu
mului pe prima pagină sub tit
luri mari.

• * •
PARIS, 3 (Rador). — Zia

rele franceze au publicat Sâm
bătă sub titluri mari textul 
Memorandumului guvernului so 
vietic cu privire la pactul At
lanticului.

Comentând Memorandumul 
guvernului sovietic, I’ierre 
Courtade publică in L’Huina- 
nite un articol intitulat: „O 
ACUZAȚIE CE NU POATE 
FI RESPINSA” in care sene 
următoarele:

„Pactul Atlanticului, ața cam se 
<u' I n ază In Memorandumul guver
nului sovietic, nu asigură secuil'alaa 

In'ernatlonală împotriva unei posl- 
bl e amenințări șl anume amenința
rea unei agresiuni germane. Pe de 
altă parte, in cadrul pactului Atlan
tic se continuă refacerea Industriei 
do război din Germania occidentală 
la care a consimțit Schumann la con
versațiile pe cart le-a avut acaai 
două zile la Washington**.

rința de pace a popoarelor.
„Jurăm să facem tot ce va 

sta in puterile noastre spre a 
împiedica noui conflicte arma
te”.

Scrisoarea inchee cu lozinca 
„Jos cu pactul Atlanticului. 
Trăiască Pacea”.

Raportul asupra celei de a 
doua chestiuni de pe ordinea de 
zi „Lupta împotriva sărăciei șt 
șomajului” a fost prezentat de 
Rosetta Longo, secretara gene
rală a Uniunii ■ Femeilor Ita
liene.

— După conferința dela 2 A- 
prilie dintre secretarul de Stat 
Acheson și Miniștrii Afacerilor 
Străine ai țărilor participante la 
tratatul Atlanticului — s’a dat 
publicității o declarație prin 
care se respinge Memorandu
mul guvernului Sovietic asupra 
tratatului Atlanticului de Nord.

Declarația ocolește propune
rile precis formulate ale Memo
randumului sovietic împotriva 
cărora nu poate aduce nici un 
fel de argumente.

• * •
La Nanking s’a confirmat 

Duminică știrea că forțele ar
mate populare au ocupat loca
litatea Sinyang, principala bază 
a forțelor Kuomintangului, pe 
linia ferată Peipeng-Harker 
în sudul provinciei Honau.

(UIrin*re  din pag. |i|______
știu to(l uu.ncnll pregres'ști care 
văd cum prin munca voastră armele 
Păci dev 11 tot mal puternice.

Noi nu tremurăm pentru pace, 
dar o construim lllndcă ea este nă
zuința mll oanelor de oameni al 
muncii manuale țl Intelectuale din 
In'reaga lame.

NOI NU VOM ÎNDREPTA NICIO
DATĂ ARMELE ÎMPOTRIVA ȚA
RILOR DE DEMOCRAȚIE POPU
LARA SAU A UNIUNII SOVIETICE

In aplauzele unanime a luat cu
vântul profesorul negru, Aime Ce- 
caire, deputat comunist de Martinl- 
ca In parlamentul francez șl mare 
poet.

Tovarăși șl prieteni — a spus el
— în nume»e delegației franceze țin 
să vă mulțumesc pentru primirea 
călduroasă, de neuitat, pe care ne- 
atf făcut-o.

Peste tot am întâlnit fete zâmbi
toare, mâini întinse prietenește, 
peste tot am fnâlnit prieteni to
varăși. frați.

Țara voastră — In timp ce la noi 
re pfi-aște pe calea descrlm'năr'lor 
rasiale — ne-a oferit un tablou de 
adevărat umanl'arlsm, de respect șl 
dragoste lată de om. De aceea vă 
salut călduros șl In numele popoare
lor coloniale care îuferă încă sub 
jugul Imperialismului. Vă salut In 
numele acelor popoare pen'ru cura 
voi nu suntetl slră'nt șl care urmă
resc cu încredere eforturile voastre. 

De flecare dotă când averi un 
succes, când minerii depășesc nor
mele, considerăm că șl noi am ob
ținut un succes. Noi știm că nu nu
mai pentru voi luptați cl sl pentru 
noi. pentru libertatea noastră, a 
soflllor șl copiilor noștri".

După ce arată situația grea în 
care se găsesc popoarele coon'ale
— o situație identică cu a României 
de acum câțiva ani — și subbniază 
că realizările din țara noastră se 
datoresc luptei clasei muncitoare 
condusă de Part'd. care a alungat 
monarhia șl a dat capitalismului lo
vituri după lovituri a continuat:

„Dar Imperialismul ang'o-amerl- 
can amenință acum din nou pacea 
căutând să recâștige pozițiile pier
dute.

NOI SUNTEM INSA VENIȚI AICI 
SA SPUNEM CA NU SUNTEM SO
LIDARI CU GUVERNELE NOAS
TRE REACȚIONARE. NOI AM VE
NIT SA SPUNEM CA POPORUL 
NOSTRU NU RECUNOAȘTE SEM
NATURILE PUSE SUB PACTUL 
ATLANTIC. AM VENIT AICI SA 
SPUNEM CA IN NICI UN CAZ NOI 
INTELECTUALII — MEREU ALĂ
TURI DE CLASA MUNCITOARE — 
NU VOM ÎNDREPTA ARMELE 
ÎMPOTRIVA TARILOR DE DEMO
CRAȚIE POPULARA SAU A UNI
UNII SOVIETICE. DIN CONTRA. 
LE VOM ÎNDREPTA ÎMPOTRIVA 
IMPERIALIȘTILOR.

Noi suntem cei mulți — a spus 
Aime Cesaire în incheere — și con
vingerea mea este ca și cei mai 
tari convingerea mea este că noi 
știm și vom ști să luptăm peutru 
pace”.
VOM SPUNE MINERILOR ITA
LIENI CA MINERI DIN REPUBLI
CA POPULARA ROMANA SUNT 
ALATURI DE EI IN LUPTA LOR

In numele delegației intelectuali
lor italieni a vorbit Alfonso Gatto, 
redactor al ziarului „Unita”.

, Vă sa.ut — a spus vorbitorul —

In numele a m.lioatielor de eroi că- 
zuți In lupta pentru libertatea popo
rului italian dar mai ales in numele 
milioanelor de oamenii ai mund 
din Italia care lupta acum pentr» 
pace împotriva imperialismu ui

Va aduc salutul Partidului Co
munist Italian Vă aduc '-aiului țării 
mele sărace și jefuite de imperia
liști, al oamenilor muncii d n (ara 
mea care nu mai vor sa fie robi și 
analfabeți”.

După ce a arătat că minerii Itali
eni din Sud, dela m'n&e de sulf a 
minerii din Sardinia dela minele dt 
cărbune duc — sul) conducerea Par
tidului Comunist Iialan — o luptă 
hotarltă pentru pace Alfonso Gatto 
a Încheiat:

„Voi șpune minerilor șl popora
lul ital'an că Republica Populară 
Română e alături de Marea Uniuna 
Sovietică și de ceelal'e democrații 
populare e alături de ei In lupta ne 
care lumea nouă o duce Impotr'va 
lumii vechi, împotriva războiului".

• » •
Roman W'erfel. după ce salută 

minerii in nume.e delegației polona 
arată:

„Acum ca și voi — cu ajutorai 
Uniunii Sovietice — noi ne-am eli
berat de sub jugul capitalist. Ca • 
voi aici clasa muncitoare din Po
lonia luptă hotărft pentru construi
rea socialismului, pentru pace.

In entuziasmul general a încheiat 
prin cuvintele spu’e in limba ră
mână: „Trăiască lupta unită a oa
menilor muncii pentru pace! Tră
iască Marea Uniunea Sovietică!".

Spontan — după ce tov. Radu, se
cretarul Organizației de Partid a 
salutat oaspeții în numele minerilor 
din Lupeni — muncitorii adunați să 
asculte cuvântul de pace a! intelec
tualilor intelectualii veniți să-și ex
prime voința lor de a lupta alături 
de clasa muncitoare împotriva răz
boiului, au intonat internaționala. 
Era cântecul prin care minerii din 
Lupeni și oamenii munci! manuale 
din toate părțile lumii se înțelegeai 
unii pe alții exprimându-si aceeași 
dorință nestrămutată de libertate și 
de pace.

• • •
Oaspeții au vizitat apoi mina Lu

peni rămânând plăcut impresionați 
de condițiile in care se muncest» 
în minele de aici subliniind grija ce 
se poartă în RPR față de muncitori, 
față de sănătatea și viața minerilor 
și desinteresul manifestat de guver
nele reacțonare din țările imperia
liste față de asigurarea securității în 
mină. Au rămas deasemenea pro
fund impresionați de entuziasmul de 
muncă al minerilor din Valea Jiului, 
de frumoasele realizări din produc
ție.

A avut apoi loc o masă comună a 
delegaților ' intelectualilor progre
siști și a minerilor fruntași In pro
ducție.

• ’ •

Vizita reprezentanților intelectua
lității înaintate din diferitele țări 
ale lumii, in Valea Jiului a depă
șit cadrele unui eveniment ocazional. 
Ea a dat prilej minerilor de aici de 
a vedea valul mereu crescând de 
ură tuturor popoarelor lumii îm
potriva imperialismului elanul for 
de luptă pentru pace. Ea a fost o 
bună ocazie pentru intelectualitatea 
înaintată de a-și întări convingerea 
în victoria păcii a democrației și 
progresului.

Ti, 'îpografîa „Jiul Cultural” Petro.eni,


