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CEL PUȚIN UN CÂMP DE MINEREU PE SCHIMB, 

'iMINEREUrDERUNASCALITATF"'
Actasfa esfe lozinca sdIj care minerii riin Valea Jiului
cheamă minerii din explorfărilc dc i • fot cuprinsul țării 
să-și Intensifice eforturile în întâmpinarea zilei de 1 bl ai

I Jn numele tuturor mineri or tlm Valea Jiu fui, minerii frun
tași în producție IJIiirb Șlelnn-/ onea, Mohnn I lorco-/or eni, 
Iloviri Aîr..un&Tu-Pttrifa ^/’Andrice 1 vdowc-Amurasa. au adre
sat următorul ape! către minerii din întreaga țară, cfcrnăndu-l 
să-și in te isifice eforturile în întâmpinarea zi (ei de 1 Mai :

DEAGIÎTOVAKa^L’MINEM

[iiiiiinii miiîiim 
II Sllllllll PIPIIII JllltJIIII 
Intr'o atmosferă sărbătorească a c\ut foc fa Idei a în safa 

„lrofncsu!" șeamța feștilă de instalate a l omiteinlui Jude
țean ) rotizortu al Sfaturilor Popufare.

Au participat la festiv tatea instalării tov. ministru Eau- 
ard Mez ncescu tov. uder Vifi m membru al C.C. al P.M.P. 
reprezentanții Org, Jnaeiene P. Si. P r>eva~Hu>,cdoara și 
Va ea Jit-tui precum și un însemnat număr de muncitori frun
tași in pre atu ție, țărani muncitori și intelectuali.

Ședinta festivă a fost deschisă de 
tov. Florea Simion, secretar adjunct 
al Organ zat'el Județene PMR lltt- 
nedoara-Deva. $' prședinte al comi
siei jude'ene de Stai pen;ru aplica
rea legii Sfaturilor Populare, care, 
după ce a arătat scopul și impor
tanța întrunirii, a dat cuvântul tov. 
ministru Eduard "ezincescu

In aplau ele unanime tov. Mezin- 
cescu a ară'at că în ba a holărîri- 
lor Comisiei de S'at pentru aplica- 
rea legii

DE STAT Al
• I

șfa'uri'or populare, se nu- 
care judț Corni1 te J ’.de- 
;care iudet Com tet? iude- 
oriu al jud {ului Hune- 
ară at vorbitorul - fac 
Grigouș Con t, preșe- 

Dragomii vice-președinte, 
i, secretar, Kokosy Vi’i m 

Augus'in memb i 
instalării lăute funcțiunii ■ 
de Sțat în jud ț — până 
■a pe 
dețean

Comitetul

rLEȚIRE l IIEMÂRII 

CEFERIȘTILOR LELA 

„GRIVIȚA ROȘIE" DE 
A ÎNTÂMPIN ZIUA DE

INDPFPTA- 
PROLETARIATU-

a?um, când 'ntreg 
in 'runte cu c'asa im IN MUNCa

însuflețiți dc chemarea tovarășilor dela .Grivița Roi 
perii din exp’ojfările din Valea-fiului ne-ain angajat în 
socialiste, pvnfiu a întâmpina ața rum se cuvine ziua 
ziua solidarității iriternațion de a celor ce muncesc.

lată dragi tovarăși, care sunt punctele pe care ni 
fii întrecerile uite în Valea-Jiului:

a) REAL17AREA Șl DEPĂȘIREA PROGRAMELOR 
ȚIE IN CADRUL PIANULUI DE STAT.

ItlI’ICARi.A PRODUC I IVI TAȚII MUNCI.
ECONOMII ’E r PLOZIBIL.
REDUCEREA ABSENȚELOR NEMGTIVATE. 
ÎMBUNAT VflHEA CAI ITAȚIII CĂRBUNELUI EXTRAS. 
ECONOMIE DE REGIE

linul 
pi netelor 
preluării

Prin 
grupă vn 
la rf&rșiful fircărui sul 
fecfuaf de fiecare echipă. Acefală organizare 
va sfimula ți mai mult echipele fruntașe și va 
echipelor codașe. r—

Dragi tovartiși,

Facem un călduros apel către voi, mineri din 
cuprin ul țării — din Brad i Baia 
Ghelar din Dc.ua șt Anina ric. 
socialiste. ÎDsu^indu-vă pune ri- din apelul nostru.

Sub Io inca: , CEL PUȚIN UN CÂMP DE MINEREU PE 
SCHIMB, MINEREU DE BUNA CAI.ITâTE”, ÎNAINTE PENTRU 
ÎNDEPLINIREA Șl DEPĂȘIREA PI ANULUI DE STAT ÎNAINTE 
PENTRU RESPECTAREA ANGAJAMENTELOR LUATE IN ÎNTÂM
PINAREA ZILEI DE 1 MAI. r-

UIRICH ȘTEFAN-Lonea DAVID Al EXANDRU-Pefrila 
MOHAN FLORIAN-Lupeni ANPRIC* "IDOVI -Aninoasa

•” noi ml 
noui î.>tri-ci-rf 
de 1 Maiu,

Ic am însușit

DE PRODUC-
I

ie ba ă de a'egeri a 
— vor fi îadepli- 

Județean provi-

construirea Co- 
în primul rând 

elem -ntelor

nite de 
zoriu.

Sub'îniind că în 
niitefului s’a ținut
seama de promovarea 
munci'orești, d votate clasei munci
toare, tov. Merincescu a arătat că

instalarea Comitetului 
rul unei transformări 
voluționare.

VECII UL APARAT
BURGHEZIEI, ERA UN MIJLOC 
El DE A-ȘI ASIGURA SI EXERCI
TA EXPLOATAREA, ERA UN IN
STRUMENT AL CF« El MAI SĂL
BATECI DICTATURI 
TF. ÎMPOTRIVA 
LUI.

In cond'fi'c de 
poporul rruncltor
muncitoare mobiliza de către Par- 
Hdul Muncitoresc Român, luptă en- 
tru constru'rea socialismului în țara 
noastră, epuratul de cf't moment 
dela burghezie, bazat pe un centra
lism' birocratic, e nec» respunzător. 
Forma de până acum a aparatului 
do Stat a înfrânat clanul creator al 
oamenilor muncii nu asigură deci 
participarea largă a masrelor la l"O- 
fă pentru îndepFnlrea sarcinilor 
concre'e ale construirii socialismului. 
Numai un nou aparat de Sfat, s'atu- 
rile ponulare, pot face fată acestei 
cerințe fl'ndcă ele înseamnă antrena
rea masselnr la conducerea treburi
lor statului.

/continuare in fae fIr

li oum mitfîfip» wî7h»ii
ALE SFATURILOR POPULARE

Comitetului provizoriu 
desfășurat i itr'o atmns-

forma 
să In- 
muncl-

Instalarea 
Județean s’a 
leră sărbătorească. Oamenii muncii Șl 
întreg poporul munc’tor hunedorean 
a primit acest mare eveniment ca 
pe un Important succes obținut prin 
lup a Fartldului.

Lupta pentru construirea socialis
mului in (ara noastră cere particlpa- 

i rea milioanelor do oameni ai mun- 
| cil, cere antrenarea tuturor forțelor 
1 la această uiărca'ă operă.

Com'totele Județene vor 
nenumărate comitete în care 
tre ml' de muncitori, țărani
torl și intelectuali cinstiți cu sco
pul de a rezolva cele mai diferite 
probleme care se Ivesc pe plan local 
sau pe Județ. Administrația de Stat 

Prin însf-larea Comîte'elor Jude
țene prov’zori’ a’e cf->ti<ri|r>r Ponti
cei ce muncesc, noul aparat de Stat 
|eț nnt»c 'ntoo.aoa activitate în 

l sltilha nnmridiit m'inc’tnr.
lîare MASSELE IAU PARTE EFEC- 
j tiv i * m*’r'

D»npț ci f nMȚVTCTP • * CT ’ .

TULUT.
r» . - - .. ti- P''Oif’z'rp. r'jrn

consfifne baza noului apiraf de Stat, 
renre’int- cea mal rfemneratt-ă for
mă de guvernare cunoscută în țara

fndenl'nînd functiun'le Sfaturilor 
Populare șl ale Competelor lor exe
cutive, Comitetele rroDizorll au sar- 
c'na de a executa planul local șl de 
a participa la realizarea Planului de 
Stat.

Ele trebue să lupte pentru desvol- 
fa«-ea Industriei soclaWUe: ele orga
nizează șl conduc toate acțiunile 
gospodărești menite să ridice nivelul 
mater'a’ I cidlurnl a! celor ce mun
cesc; rezolvi» nrnh'eme'e ne p'an 
local de agricultură, silvicultură, in
dustrie, comerț, aprovizionare, să
nătate publică. învățământ, educație 
fD’că e'c

Pentru îndeplinirea acestor Impor
tante sarcini. Comitetele provizorii 
trebue să albe o sfrârsă șl o penna- 
ncn’ă legătură cu rr?ccoie. ritN A- 
rr 1 cta 
n 1 FHF 
O c'HEF 
CA.

Orvan’zntmor do pnr’Td le revine 
șn-cina ca. îără să se *'iihsl’tno ’or. 
răn'ndu-'e înif'atlva — să njut-» Co- 
mPeMo nrovîzorîr în 
r'-ril-r în- --roțeL

La rândul lor membrii 
mitete, au datoria de a 
d- r ar’ie lor sorcînl, 
ren -- ce-o o Ol 
pnr - v
ceașcă astfel încât să
rllo ponul-re Ia InăRonea 
lor. să focă d!n ele Insfrumcn'e pu- 
tc—'ce a'c conștmlril soc!aUcm'»Ui| 
în tara noastră.

TFGATVPA SA-SJ F\CA 
A AFTIVITATIJ > nn CI 

a c-nrrFcrti.Trf >n mtin.
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din principalele angnjr nu nle cr re caduce la realizarea 
ani’nfafe mai 
lucrului după 
acreală norii 
căaliga după

sus eplr acera dr a generaliza lislemu) 
fiecare scliimb.
organizare a n uncii, fir care echipă din 
canlilnfra și califalea muncii sale, deoarece 
dc opf ere, mais'ri'l mirer prc>a lurrid r- 

a muncii roasfre 
duce la ridicarea

exploatările din tot
Mire, din Comăneș i, Tcliuc ii 
- p--n'ru a pomi și v>i întrec1 ri

TOATE LOCALITĂȚILE DIN VAI 
AU AVUI LOC (MARI ADUNARI IN CADf 
FlNERII ȘI-AU FIXAT”' OBIECTIVELE
— REALIZAREA Șl DEPĂȘIREA PRO

GRAMELOR DE PRODUCȚIE 1
— RIDICAREA PRODUCTIVITĂȚII

MUNCII ■
— ECONOMII DE EXPLOZIBIL

i
I— REDUCEREA b
1 NEMOTIVA'
— ÎMBUNĂTĂȚIRE

CĂRBUNELu.
|— ECONOMIE DE Rcuic

dela „Grivița Roșie” adresată muncitorilor si te|i-Chemarea muncitorilor și tehnicienilor ceferiști
nicienilor î__ ,---- -------- — „
1 Mai _  măreața sărbătoare a solidarității internaționale a celor ce muncesc — a fost primită
entu iasm de minerii din \Glea Jiului.

In ziua de 9 Aprilie. în toate localitățile Văii Jiului au avut 
cadrul cărora minerii au desbătut chemarea la întrecere a ceferișlilor dela 
zat podbiritățile de muncă pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce le revin în cadrul Planului de

întreprinderi'or din întrega (ară pentru intensificarea întrecerilor socialiste în cinstea ilei de
cu

înloc meetinguri însuflețite, 
„Grivița Roșie”, și-au anali-

In timp ce aparatul de Stat, apar- 
r-/.. . . . »-«••• - ■
(IC:n jff, ~ Sc.,nr: c’ pvp’i re
nu va l"'1* ■’ r■'•r
rat restrâns de funcționari, ci de în-

r-* ■ ’ f

fndcnt’n'rca

acestor Co
se pătrunde 

de răsnun^e-
Ho ■
- -X , ... I

ridice Stătu-' 
mtștrtntî

Stat pe anul 1949, luându-și angajamente în muncă, pentru întâmpinarea
Ră'punsul la chemarea la între

cere a grio'țenilor, a fost o adevă
rată sărbătoare pentru minerii din 
l.onea. In sunetele famfarei, minerii, 
tehnicienii și inginerii mii'ei Jie(- 
Lonea. s’au strâns in sala cinema
tografului din localitate, unde au 
ascultat cuvâniul tovarășilor dela 
organizația de Partid și sindicat.

După ce s’a vorbii despre felul 
cum se desfășoară munca în mină, 
despre importanta îndeplinirii și de
pășirii Planului, minerii și tehnicie
nii și-au luai angajamente în cinstea 
lui 1 Mai.

— TAVARASI. IN CINSTEA ZI
LE! DE 1 MAI. ÎMPREUNA CU 
MINERII DIN GRUPA MEA IMI IAU

zilei de 1 Mai.

ANGAJAMFNTUL SA ‘DEPĂȘESC 
NORMA CU 80 I A SUTA, SA REA
LIZEZ ECONOMII SI SA DAU 
CĂRBUNE DE CALITATE. — A 
SPUS MINERUL ULRICH ȘTEFAN.

După tovarășul Ulrich, alț' mln»- 
ri — printre care și tovarășul P»-

(Continuare în pagina IV)

Valoarea 'unui „minut sovietic*4

Din anul 1770 când a fost pusă în 
mișcare prima mașină — războiul 
de țesut — care ușura și mărea ran
damentul muncii omenești, viața so
cială a luat o altă înfățișare și în
treaga istorie a luat un curs nou.

Mașina producea mai multe bu
nuri decât mâna omenească și a- 
ceast;' mărire a producte* a influen
țat, după cum se știe, puternic via
ta socială și economicii a popoare
lor. Producția muncitorului înzetȘ- 
trat cu forța mecanică a mașinei a 
crescut de 27 de ori.

In Rusia țaristă, în decurs de 70 
de ani, producția s’a mărit abia cu 
10 la sută. Dece?

P.n'rucă lipseau mașini] » care pu
teau asigura creșterea masivă a 
productivității muncii.

va- 
cap 
pu- 
de

ruble pe 
Rusia nu 
cantitate 
medie dc 30

In 1910, uzinele și fabricile ame
ricane produceau mărfuri cu o 
loare nted e de 450 de 
de locuitor, in t mp ce 
tea produce decât o 
mărfuri cu o valoare
ruble pe cap de locuitor.

Datorită regimului de exploatare 
capitalistă care în Rusia Jua forme 
deosebit de aspre, în condiții de 
muncă 
imensei 
decenii 
pildă.

Rezultatele n'au întârziat să 
vadă.

Armata țaristă a intrat în primul 
lăzboiu mondial ducând lipsă de e- 
cbipament și muniții.

In timp ce viteazul soldat rus dis-

condiții
aproape prim'tive industria 
țari a rămas în urmă 

față de aceea a Americii
cu 
de

se

punea de 5 kgr. obuze, cel german 
putea folosi 100 kgr.

Anii războiului civil au ruinat șl 
mai mult economia sovietică.

Dar când după terminarea răz- 
I oiyiuf civil, s’a început uriașa o- 
peră de reconstrucție bolșevică, 
când în condițiile ru:nei și înapoia
tă industriale și economice generale, 
sa pus în aplicare primul plan cin
cinal statinist, s’a putut dovedi c& 
in condițiile create de regimul so
cialist o muncă efectuată almdată 
în de :cnii și veacuri putea fi înde
plinită intr'un răstimp foarte scurt.

Revoluția din Octombrie a revolu
ționai și munca.

'i'empourile comuniste au scurtat 

(conținuse în pag. IH-rO
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DIVIZIA A

Lt c*a de a 5-a etapă a Livi i i 
Na[fona'e A. desfigurată Duminică. 
1Q Aprilie a. c. nu s’au înregistrat 
ra uitate surprinzătoare. Din cele 7 
fritilniri disputate două au fost t r- 
miiiate l i egalitate, 3 cftșliga'e de 
ga de iar 2 au aparținut oaspe- 
plor.

In locul I se găsește 1CO, care 
coaduce plutonul fruntaș cu o di
ferență de 4 puncte față de CFR-T 
ji CU 6 puncte Înaintea feioviari- 
lor bucureșteni.

Iu sânul clasamentului nu s'au Î11-

Jiul nu a permis 
să evadeze din

Jiul — Gaz Metan 3—1 [1—0]
Teren: JiuL bun, în tot timpul 

natchului a nins
Spectatori: 1.200.
Arbitru: Țepeneag, Timișoara.
Echipele au aliniat următoarele 

formații: 1
JIUL: Nemeș, Panait-S i'aglii, Pup 
1V-C. Marinescu-Bone 11, Morariu- 
Nicșa-Oros i-Roman-Paraschiva. 
GAZ METAN: Kodacek, S abo-Su- 
Uok, Șerban-Molnar-Tomescu, Pop 
Iuliu-Szasz-Q. Tânase-Rășinaru-Mol- 
dovan.

Prima repri -ă a decurs în nota de 
superioritate a Jiului. Gaz Metan s’a 
apărat din răsputeri pentru a stăvili 
atacurile echipei gazde.

Acțiunile Jiului sunt mai legate și 
mai precise însă Gaz Metan s’a apă
rat cu succes până in minutul 38, 
când Jiul înscrie prin Morariu. Faza 
a fost următoarea: Panait ajunge pe 
qxtrema dreap.ă, centrea ă la C. Ma- 
rfnescu, acesta ti imite frumos lui 
Morariu pe linia de 5 m., care îns- 
dlie plasat, 1-0.

Repri a se termină in nota de do
minare a Jiului.

Repri'a Il-a.
Repri'a aceasta a avut un aspect 

diferit de prima. Forțele echipelor 
s’au echilibrat. Jocul a devenit mai 
rapid cu acțiuni la ambele porți,

Clasamentul Diviziei Naționale A
1. I. C, O,-Oradea 18 13 2 3 47:26 28
2. C. F. R.-T. 18 11 2 5 39:20 24
3 C. F. R.-Buc. 18 10 2 6 50:25 22
+. Rala-Tg.-Mureș 18 9 3 6 31:28 21
5, Jul-Pelroșeni 18 7 5 6 30:33 19
6, C. S. U.-T. 18 8 2 8 36:30 18
7, C. F. R.-Cluj 18 8 2 8 29:41 18
8. Pefrolul-Buc. 18 7 4 7 27:26 16
9. Dinamo-Buc, 18 7 4 7 33:31 18

10. 1. T. A.-Arad 18 4 9 5 24:22 17
11. C. S. C. A. 18 5 6 7 36:39 16
12. C. 5. U.-Cluj 18 5 4 9 24 52 14
13, Gaz Metan 18 3 5 10 25:42 1 1
1 4, Melalochimic 18 3 2 13 28;61 8

CONGRESUL COMSOMOLULUI
a demonstrat strâduin a tineretului sovietic 
în lupta sa neobosită pentru realizarea 
unei adevărate democrații și a unei păci trainice 

împotriva ațâțătorilor la război
MOSCOVA. 10 (Rador). — Presa 

sovietică se ocupă în editorialele ei 
de lucrările celui de al Xl-lea Con
gres al Comsomolului care s’a ter
minat zilele acestea.

Ziarul TRUD arată că Congresul 
Comsomolu.ui a demonstrat străduin
țele tineretului sovietic în lupta sa 
neobosi.ă pentru reali area unei a- 
devărate democrații și unei păci 
trainice împo.riva ațâțătorilor la ră - 
boi.

Ziarul KRASNA1A ZVEZDA scrie 
ca al Xl-lea Congres al Comsomolu
lui a constituit un eveniment impor

l
registrul decât 2 schimbări de lo
curi: Jiul caro părăsind locul 8 s’a 
situat tomțiorar In locul 5, și ITA 
care a făcut scldinb de loc <_u C 
S.C.A., Învinui pe teren piopriu de 
RATA. 1

lată ret uitatele t.linicc înregislrale: 
Jiul—(iar Metan 3-1 (1-0).
CFR-B—Melalochimic 6-2 (3-1)
l I A .Petrolul 2-2 (1-0).

CFR.C—ICO 1-2 (0-1) 
Dinaaio—CSUC 2-2 (1-2).
CSCA—RATA 0-1 (0-0) 
CFR-T._CSU-T 3-1 (3-0)

Gaz Metanului 
locul penultim

totuși Jiul, cu condiția fi ică și cu 
o tehnică mai bună decât a medie- 
șenilor a reușit nu numai să men
țină, ci să și mărească avantajul de 
puncte din prima repriză.

Goalurile reprizei au fost marcate 
de: Paraschiva min. 128. Pop IV. 
fuge înainte spre poarta adversă, 
trece lui O ros i. Oreszi Iui Paras
chiva care driblea ă pe Mobiar și 
dela 10 metri marchea ă imparabiL 
2-0 pentru Jiul.

Minutul 30: Oâz Metan reduce 
scorul prin Guță Tănase, care în
scrie dintr’o lovitură liberă dela 16 
metri. 2-1

Minutul 33: Paraschiva trece de 
adversari trage puternic la poartă, 
dar nimerește în bară de unde min
gea revine in teren, Morariu atent 
înscrie prinți’un șut plasat

Dela Jiul au fost buni: C. Mari- 
nescu, S'daglii, Paraschiva — deși 
bolnav — Morariu și cei doi halfi 
de margine, Pop IV și Bone II.

Dela Gaz Metan: Kodacek, care 
prin forma arătată a împiedicat ca 
scorul să fie mai mare, din rest 
Guță Tănase, Pop Iuiiu și Suljok 
buni.

Arbitrajul cu scăpări.
Rap. cornere 4-2 pentru Jiul.

POP ADALBERT, coresp.

tant nu numai în viața tineretu
lui sovietic, dar și pentru tineretul 
democrat din lumea întreagă. El va 
servi caura unității forțelor tinere
tului progresist din toate țările în 
lupta pentru pace și democrație. In 
primele rânduri ale luptă orilor pen
tru pace se află tineretul sovietic, 
lată dece numeroși repra entanți ai 
tineretului democrat din celelalte țări 
au vorbit cu admirație despre Con
gresul tineretului sO’Selic îndrumat 
de Partidul Bolșevic în spiritul in
ternaționalismului și al prieteniei 
între popoare.

DIVIZIA B
Cele două divl ionaie H uin ju

dețul noslru — Minerul și Aurul —. 
jucând in deplasare și-au lăsat 
punctele prima la S.-biș Alba. Iar 
cealaltă la Baia Mare,

Dacă Înfrângerea .Aurului" cu 1 0 
la Baia-Maie se poate consideia 
normală, Înfrângerea redutabil 1 fur- 
mații a minerilor din Lupeni de 
Șuiianul chiar fi pe teren propriu, a- 
pare drept surpi irf'ăioare.

ȘURIANl L MINERUL 2-0

In cadrul Divi ici Naționala IJ, 
matchul de foot-ball ce a avut loc 
între Șurianul și Minerul din Lupeni 
s’a terminat cu victoria primilor cu 
scorul de 2-0.

înfrângerea categorică a minerilor 
din Lupeni le-a redus la minimum 
șansele ce Ie aveau în cursa pentru 
șefie.

In cursul celor 90 minute de joc 
ga dele lrolărî.e să învingă au des
fășurat atacuri periculoase reușind 
până în cele din urmă să înscrie de 
două ori In poarta apărată de Ze- 
lenak I.

Oaspeții au contraatacat încercând 
să reducă handicapul însă lucrul a- 
cesta n’a fost posibil datorită liniei 
de apărare a gazdelor care au spul
berat toate încercările minerilor.

C.SM. Baia Mare AURUL 1 0

Pariida disputată Ia Baia Mare în
tre C.S M. B.M. și Aurul din Brad 
a fost câștigată la limită oe către 
ga'de, cu scorul de 1-0.

Ra uitatul — dacă se ține seamă 
de perioadele de dominare și desfă
șurarea jocului în generat este real. 
Ga-dele au avut unele perioade când 
și-au manifestat superioritatea.

Apărarea oaspeților a fost punc
tul forte al formației reușind să 
destrame stăruitoarele incursiuni a!e 
ga'delor, în afară de cea care a 
și adus victoria la limită a a.estora.

ATLETISM
Prin muncă vo u ară

Sportivii din Lupeni au construit 
o pistă de alergare moderna

Săptămâna trecută s’au terminat lu
crările de amenajare a pistei pen.ru 
atie.ism a clubului polisportiv ,.Mi
nerul” din Lupeni: o nouă reali are 
a sporiului muncitoresc din Valsa 
Jiului. Sportivii din Lupeni —■ cot 
La cot cu muncitorii — au lucrat 
fără preget pentru a și vedea împli
nită o veche dorință, aceea de a 
avea o pistă de alergare corespun
zătoare cerințelor actualului stadiu în 
care se găsește atletismul în Valea 
Jiului, în plină transformare și as
censiune.

Pista de alergare este de 4.0 m. 
în părți de 7.20 m., iar în curbe 
de 5 m. S’au amenajat locuri p.ntru 
aruncări și sărituri; în acest fel te
renul care până nu demult deservea 
numai foot-ba'Jul, a i corespunde și 
pentru concursuri atletice internațio
nale.

Dealtfel, alleții din Lupeni și-au 
început demu t activitatea și pe lângă 
antrenamente au mai fost ergani ate 
mai multe concursuri propagandis
tice.

Ultimul concurs desfășurat. Înain
tea și în pau'a matchului divizio
nar de foot-ball Minerul-CAMT, a 
oferit celor 2.500 de spectatori, pri
lejul de a aplauda tinerii muncitori- 
atleți, cari — prin felul în care au 
concurat — au stârnit vii aplau e.

Crossul „Să întâmpinăm 1 Mai“( j
800 nIn vederea crossului care se va 

desfășură Duminică 17 Aprilie a. • 
,,Să întâmpinam 1 Mal", o garii at 
de juilețcnele O S P., în Valea Jiu
lui au avut loc Duminica tiecută un 
cross preliminar, care cu tot timpul 
nefavorabil s’a bucurat dc o parti- 
cipație deosebită.

La Petrașeni, peste -100 partici- 
panți, tineri, fete și băeți au stră
bătut orașul prin zăpadă și lapo- 
vițl.

La Aninoasa. numărul concuienți- 
lor au fost 28. la Hațeg 24, Vul
can 34, Lu|>eni 30 concurenți.

EntU iasmul cu care tinerii sjjor- 
tivi din Valea Jiului s’au pre. cu
tat la marea manifestație sportivă, 
denotă noua atitudine față de spor
tul de massă atât a sportivilor cât 
și a conducătorilor lui.

Re uitatele înregistrate Duminică, 
dc;i nu sunt din cele inai bune, to
tuși se pot considera meritorii cu a- 
tât mai mult cu cât timpul rece și 
ninsoarea abundentă a împiedicat în 
mare măsură desfășurare a crossului 
preliminar și care s*ar fi soldat alt
fel cu rezultate bune.

la'.ă re uitatele tehnice înregistrate:

PETROSENI

3 00 m.

Iele, 10—14 ani; 66 concurente

1. UDIȘTE IOANA 57 secunde
2 Voinici Victoriia
3. Vigu Viorica

i.ăeți  10—14 ani; 102 concurenți

1 LAZAR T1TUS 50 secunde
2 Kușu Lru-ail
3. Ciornei Mareea

500 m.

rele 14—li uni; 61 concurente

I. UNGl'REANU Victeria 1’50 s.
2 Igrat Maria
5. Bukuvai Elisabeta

S’au evidențiat Ciuțean Andr.i, Bar- 
buș ioan, S an Ghcorghe, Popa Teo
dor și Popescu Ioan.

• * ♦
Ca ți în pre ent, în anul trecut 

în Valea Jiului au activat 6 grupări 
cu secții atletice, ai căror alleți au 
participat la 11 concursuri organi
zate în diferitele ccnlre din tară 
înlre cari figurea ă Alba-Iulia, Bucu
rești, Cluj și Deva.

In Valea Jiului au fost organi
zate 4 concursuri, deci în total 15.

La aceste concursuri a leții Văii 
Jiului au obținut la concursurile zn- 
dividuJae nu mai puțin de: 25 premii 
L, 17 a II-a, și 11 Jfl-a, iar la 
cele pe echipe 4 premii I, 1 a 
11-a și 1 a III a. p ecuin și o cupă 
frumoasă de argint.

Esle demn de amin.it că aceste re
zultate au fost obținute de un ti
neret care lucrea ă efectiv muncă 
grea, fapt pentru care merită toată 
lauda.

POP ADALBERT, co.esp.

liceul Tg. lin - Liceul
In deschidere la matchul Jiul - 

Gaz Metan, s’a disputat matchul de 
foot-ball între Liceul din Țg-Jiu și 
Liceul din Petroșeni, terminat cu 
victoria Liceului din Tg.-Jiu.

Fără a arăta prea mult. elevii 

file t6—!8 ani; 21 concurente
1 MSTOR MARJA 516 sec.
2. Dsrnciu Scverina
5. Onc.i Dorina

1200 m.

Bieți 16 uni; ' ‘ toneurenți

1 MIIIA1 Ș1ITVN 5'55 sec.
2 Puseu Miroeu
5. Blidar Ioan

2 0O0 m.
Bieți 78—20 an,; 48 concurenți

1. LASCANE Vlf.TOR 6’52 sec-
2 Ari. Alexandru
5. Mariuuș Dragoș

2500 m

Băeți i>eete 20 uni; 28 concurenți

1. RLSU M1IIAI 8'55,5 sec
2 Julean Dumitru
5. Pohl Mihai

LUPENI

800 iu

fele: 1. CARSTA ANA 2'54 sec-

2 Cor Sena
5. Suba Elisabeta

1000 in.

Bieți: t. POȘA TEODOR 3'57 sec-

2 Lazăr I.
3. Ileiținger A

2 000 m.

Bieți: 1. WITI1 VILHELM 5'8 sec-

2 Bărbuș I.
3. blau L>n.

2 500 m

1. GII I l PAȘ 6’33 -ec.
2. Cintean AuTel
5 Haiduci Gheza.

După terminarea crossului s’a tre
cut la reparti area premiilor donate 
din partea sindicatelor: Mner, Tex

til și Mixt și a diplomelor din par
tea Județenei O. S. P.

înainte de reparii area premiilor 
și diplomelor în sala plină de tineri 
și tineri U.T.M.-iști din Lupeni a 
conferențiat tov. Lakscu Rudolf, din 
partea Județenei OSP-Petroșeni, ca
re a arătat importanta crossului „Să 
întâmpinăm 1 Mai" ca sport de ba ă 
și condiție fi icâ a oamenilor mun
cii din R.P.R.

Apoi a Luat cuvân ul tov. Munteanu 
Ilie, resp. sportiv a U.T.M.-Lupeni, 
care a dat îndrumările tehnice nece
sare acestei competiții.

LALESCU RUDOLF, coresp.

CITIȚI
FEMEE A 

Și
SATEANCÂ

Matchuri interșcolare 

Petroșani 4-3 (3-1 
s’au străduit totuși să joace frumos, 
reușind să dea disputei caracterul u- 
nei adevărate emulații sportive. Jo
cul a fost viu disputat, dinamic, iar 
lipsa tehnicii a fost înlocuită de a- 
vântul tineresc al jucătorilor.

pen.ru
amin.it
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.JDIN CAM PUL MUNCIIk
CU TOATE EIOKTUK1LE DEPUSE

Deși cu condiții erele de muncă

Minerii dela Certej-Sâcârâmb au depășit 
programul de producție pe luna Martie 
cu 17,9 la sută realizând și o econnmie 
de materiale și explosiv de 80.000 lei

Muncitorii și tehnicienii p re pa rației 
„VRSILE LCICfî" din Lupeni

nu și-au putut îndeplini programul de producție 
pe luna Martie^

“lATAIURMAREAplREClA A CĂRBUNELUI DE PROASTASCALirATEJH 
'FURNIZAT DE MINA (LUPENI £

In luna Martin, muncitorii ți tehnicienii pre|xna|i<i „Vă ile l.u- 
ca” din Lupeni, deși au depus eforturi spoiite iu muncă, nu și-alt 
îndeplinit programul de producție fixat Iu cadrul Planului.

Caua principală care a împiedicat niiincituiii piepurației «I de
pășească programul de producție, este pioasra calitate a cărbunelui fur-i 
nizat du mina Lup.-ni. Tați de 27 la sută șist Iii cărbune cât este 
procentul admis, cărbunele extras In luna Martie din mina Lupeni con
ține 34,5 la sută șist, adică 8,5 procente mai mult.

Având o greutate specifică mai 
mare decât cărbunele, procentul ri
dicat de sist nu a permis ca Insta
lațiile spălatorei să lucreze cu ca
pacitatea normala de producție. In 
luna Martie, randamentul spălătoriei 
a fost redus cu 21 la suta, pentru 
a se putea obține cărbune de bună 
calitate, necesar uzinelor șl fabrici
lor din țara noastră.

Pe lângă faptul că procentul ri
dicat de șist in cărbune a determi
nat rămânerea sub programat a 
preparației, aceasta a influențat creș
terea clteltuclilor de regie la pre
pararea cărbunelui.

Și iată dece:
Dacă cantitatea de cărbune spălat 

pe luna Martie a fost redusă cu 21 
in sută lață de capacitatea reală a 
spălătoriei, numărul do muncitori, 
uzura Instalațiilor sunt aceleași. Cât 
prlveș e consumul de energie elec
trică, e mal mare decât In luna pre- 
ce|en‘ă când spălătoria dela Lupeni 
a lucrat mal bine.

De plică, la spălare, consumul de 
energie electrică pe o tonă de căr
bune a crescut dela 2,6 kw. pe oră 
la 3.91 kw. pe oră. La flotațle con
sumul de energie electrică pe o tonă 
rfo cărbune a crescut dela 14,15 la 
19.69 kw pe oră, Iar la uscătorie, 
dela 1,21, consumul a crescut la 1,76 
kw. pe oră.

Toate aceste cheltuell de regie 
sporite, repartizate pe o cantitate 
mal mică de cărbune spălat, au in
fluențat creșterea prețului de reve
nire a cărbunelui.

Trei muncitori din Aninoasa au pus în func
țiune două locomotiv' care ajunseseră 

aruncate la
De mult timp, două locomotive 

Diesel pentru transportul vagonete- 
lor In mină, au fost aruncate la ci 
■milirul de fier vechi al minei Ani- 
noasa, deoarece toate ate’ierelc de 
speciali ațe refu'aseră repararea lor 
fiind degradate și cu multe piese 
lipsă.

întrucât transporturile subterane 
dela mina Aninoasa se făceau cu 
greutate din lipsă de astfel de lo
comotive, iar munca minerilor pen
tru extragerea cărbunelui avea de 
suferit, șeful de echipă I ieș Ni- 
colae împreună cu lăcă'ușii Maidik 
Desideriu și Savin Constanlin au 
pornit cu curaj la repararea 1 r.

35 lle zile au muncit cei trei 
tovarăși la repararea acestor loco
motive. Au fost confecționate din 
nou multe piese care lipseau, pie-

Deschiderea cpIiiî de ol doilea Congres 
ol Sindicatelor de

In Capitală s’a deschis zilele tre
cute cel de al doilea Congres a* 1 Sin
dicatelor de Salariați Agricoli.

Kimeml de producție și au atacat 
la rădăcină cauzele înapoierii se
culare.

PRIMUL PLAN STALINIST 
N'A FOST UN VIS FANTASTIC"

Inca In 1917, când Rusia era rui
nată de razbolu, când in jurul tine
rei |ări socialiste sc organizau a- 
tentale de tot felul, mergând până 
la Intervenția armatei, când in fața 
puterii sovietice se profilau per pec- 
tlvele sângeroase ale războiului ci
tii, marele Lemn a arătat că singu
ra cale de apărare șl deci de des- 
vollare a Rusiei Sovietice este de 
i creea o industrie grea ea,re fntr’un 
termen cât mal scurt sa f e capa-
b. la de a întrece cele mai avan
sate țari capitaliste, țări care erau 
in acelaș timp și dușmanele cele 
mai înverșunate ale Uniunii Sovie
tice.

Crearea linei industrii puternice 
nu era necesară numai pentru apă
rarea tinerel puteri socialiste, ci și 
pentru asigurarea Independenței Sta
lului, ea constituind In acelaș timp 
oicmiza bogăției șl eliberării econo
mice progresive a maselor de oa
meni al muncii.

Rusia poseda țoale resursele de 
maiorii prime pentru a fauri o in
dustrie puternică și a asigura înde- 
tularea cu bunuri a milioanelor sale 
de cetățeni, realizând in acelaș timp 
cu revoluția socială și cu revoluția

I tehn'că bazată pe sinteza tuturor 
disciplinelor științifice.

Această sarcină, trasată cu un 
strălucit spirit de previziune de Le- 
nin a fo't îndeplinită de planurile 
cincinale staliniste.

Când s'a anunțat primul plan cin-
c. nal stalinist, el a fost considerat 
de presa capitalistă drept un „fan
tastic vis bolșevic". Fantastic deci 
irealizabil!

Bolșevicii, spunea această presă 
care respingea orice alt mod de 
pioductie in afară de cel capitalist, 
încearcă sâ facă în cinci ani un 
diurn, pentru care, in cele mai fa
vorabile condiții sc cer cel puțin 50 
de ani.

Și totuși, deși condițiuniie erau 
intr’adevăr nefavorabile, drumul dc 
50 de ani a fost parcurs nu în cinci 
ani, ci în 4 ani și 3 luni.

Cum s’a produs această ,,minune"? 
in Uniunea Sovietică a apărut un 

regim nou, nemaiîntâlnit în istoria 
lumii, un regim care a reușit să de
clanșeze forțe umane și mecanice de 
p.oducție, nelimitate.

Poporul sovietic devenit în urma 
Revoluției din Octombrie singurul 
stăpân al imenselor bogății ale Ru
siei, și-a desvoltat considerabil eco
nomia după planurile unitare stali- 
niste.

Explorarea și exploatarea zăcă
mintelor miniere, cultivarea egoare- 
lor, edificarea fabricilor și uzinelor 
nu mai depindeau de voința capi
taliștilor șl moșierilor.

Toate bogățiile aparținând popo-

La acest Congres iau pirte dele
ga'* din toate județele țării repre en- 
tând organi ațiile sindicale ale Sala 
riatilor Agricoli din comune, Gospo
dării Agricole de Stat și Stațiuni 

de Mașini și Tractoare, precum și 
delegați ai sindicatelor din Uniunea 
Sovietică și țărilor cu democrație 
populară.

Ședință a fost deschisă de tov.

IAR 8.5 PROCENTE MAI MULT 
ȘIST IN CĂRBUNELE EXTRAS DE 
MINERI. ÎNSEAMNĂ CA PRODUC
ȚIA RI ALA DE CĂRBUNE A MINEI 
LUPENI, E MAI REDUSA DECÂT 
CEA ÎNREGISTRATA IA GURA 
MINEI. CU 8,5 I A SUTA.

Ort această situație nu mal poate 
dăinui. E licee ar ca d'recțluuea mi
nei din Lupeni împreună cu massa 
larga a minerilor să treacă 
grabnic la lichidarea acestei mari 
slăbiciuni in muncă. Cărbunele sens 
din mină, nu trebue să conțină «Ist 
pesie cota admisă, deoarece ACEA
STA ÎNSEMNEAZĂ SCĂDEREA 
REALA A PRODUCȚIEI DE CĂR
BUNE.

Instalarea Comitetului Provizoriu
(Urmare din pag l-a)

După ce a subliniat că sfaturile 
populare și acum Comitelui Jude 
țean provi oriu, au ca o condiție 
primordială a îndeplinirii mislunjj 
lor, păstrarea unei cât mai strânse 
legături cu massele, tov. ministru 
Mc incescu a trasat sarcinile ime
diate ațe Comitetului Județean in 1ti- 
clicere arată că reali' ările de până 
acum — ie uitat al inițiaivei Par
tidului — în direcția creerii unul 
nou aparat de Stal, înseamnă o 
contribu'ie deosebit de importantă la 
construirea socialismului in țara 
noastră.

fier vechi
sele motoarelor Diesel, axele ro
ților, supapele și pompele de mo
torină, precum și alte multe piese 
iratc au fost încărcate cu sudură 
și reparate, și astfel cele două lo
comotive au fost puse în s'are de 
funcționare.

Dar nu numai atât- La u ia dintre 
cele două locomo'ive tovarășul Iii ș 
a făcut o modificare ingenioasă. 
Garnitura de carton dintre camera 
de exp'a ie și camera de răcire a 
apei a fost înlocuită cu o garnitură 
de aramă, care înlătură multe de
fecțiuni.

Acum, cețe două locomo ive Diesel, 
reparate de tovarășul I i:ș Nicalie, 
Maidik Desideriu și Savin Cons
tantin remorcă trenurile cu cărbune 
pc galeriile minei Aninoasa.

E. UOCANCIOS, coresp. voi.

Solorioti Aqricoli
de organi are a Sindicatelor de Sa
lariați Agricoli, care a rostit cu- 
vânlul de deschidere a Congresului 
salutând preența participanți'or la 
acest Congres.

După alegerea prezidiului de o- 
noare și a p.-O'idiuhii activ au luat 
cuvântul, primul ministru Dr. Pe
tru Gro a, îi numele guvernului t->v. 
Lothar Rădăceanu în numele C C. 
al P.M R., tov. Vasile Vaida, mi
nistrul Agriculturii iar d n partea de
legați,'or străini tov. Ooleghin. șe
ful delegației sindicatelor sovie- 

I upia pentru calliute, pentru redu
cerea prețuirii de cost al cărbunelui, 
trebue axată pe reducerea procen
tului <le șist in cărbune. In llccare 
«balul llccare miner cinstit, dorale 
de a produce mal mult șl mul ellln, 
Irobuo să aleagă cu utențle șistul 
din cărbune. Tehnicienii șl mprave- 
ghelorll însărcinați cu controlul lelu- 
l'il ciiui se lacc alegerea șistului In 
nbulale, treime să descopere lacurile 
de muncă de unde pleacă lui bunele 
de proastă calitate șl să se la mă
suri de indreplare.

întrecerile socialiste dintre grupele 
de mineri,, trebue să cuprindă a- 
ligerea șistului din cărbune ca unul 
dintre cele mai Însemnate criterii, 
Iar organizația de Partid șl sindi
catul, Irclnie să controleze felul cum 
se duce lupta pentru calitate șl să 
lămurească minerii pe deplin, asu
pra necesității îmbunătățirii calității 
cărbunelui.

R. ALBU

Plini de entuziasm reprezentanții 
sldcrurgiștllor dela 1SS Hunedoara 
fl Calau, al minerilor din Valea Jiu
lui șl Munții Apuseni, al ceferiștilor 
i'ela Simerla, ui luetalurglștllor dela 
Ctiglr, ni țărănimii muncitoare șl an- 
gajațllor gospodăriilor agrlcolo de 
Stat, al Intelectualilor din |ude(, 
precum șl al organizațiilor de massă, 
au adus salului lor Comitetului Ju
dețean provizoriu, urându-1 spor la 
muncă. Totodată in numele celor pe 
care-i reprezentau el și-au luat an- 
ga'amente concrete dc a sprlbnl Co
mitetul in (oale acțiunile sale pen
tru îndeplinirea tuturor sarcinilor 
ee-l revin.

In nuincțe Comi'efului. a luai cu- 
vân'ul tov. Constanlin Grigoraș care 
după ce ș*-a exprimat mulțumirile 
față de încrederea arătată și liolă- 
rîrer de a munci — sub conducerea 
Partidului — pen ru îndeplinirea ma
rilor sarcini ce le stau în față, pre
cum și de a crea o cât mai strânsă 
legătură între Comitet și masse, de 
a antrena întreg poporul muncitor în 
acțiuni e de gospodărire și conduc re 
a județului.

Primit cu entuziasm, a vorbit a- 
pol ton. Sudor Vlllam accentuând a- 
supra neces'tății unei 'ascuțite vigi
lente de clasă pe care va trebui s'o 
manifeste Comitetul provizoriii șl 
staturile populare. Acestea vor tre
bui să ducă — nșa cum Partidul 
trasează ca sarcină — o luptă ho- 
tărită și dărză pentru îngrădirea 
chiaburim!!, pentru demascarea u- 
nelHrilor e' sabotoare.

In încheere tov Suder a arătat 
că toți pirficipanții la «edință au ci 
sarcină de a aiăta iuluror importanța 
inOa'ării Comiietuiui Județean -i să 
lupte pentru traducerea în viață a 
angajamentelor luate.

Ședința festivă a luat sfârșit în- 
tr’o atmosferă entu iastă prin în- 
tonarea Internaționale.____________

PIERDUT
S'au pierdut următoarele taloane 

de cartele alimentare pe trimestrul 
Ianuarie—/Aprilie 1949.

Marinescu Dumitru: cartela Nr.
710.781.

Bârsan Ludovica: cartela D Nr.
710.781.

Cheles Marin: cartela B Nr.
732.158.

Hristoi Maria: cartela B Nr.
702.506.

Ghergliei Oclavian: cartela Nr. 
941.741.

Sc declară nule și fără valoare în 
■m’, îiiilzs zarlnsiî C*or rv^îr-i

Iu luna Martie minerii exploatări 
lor aurifere din Certej-Săcărâinb și- 
au îndeplinit cu cinste sarcinile ce
le revin iu cadrul Planului. Pro 
gramul producției dc minereu a 
fost depașiț cu 17,9 la sula, rea- 
)i'ându-se și o economic de explo
zivi de 83.0 kg. în valoare d< 
32.109 lei.

In Inlieccrile socialiste organi ate 
Intre echipe, minei ti dela Certej- 
Săiarâmb au reușit să reduci timpii 
morii la extragerea minereului, pre
cum și la efectuarea transporturi
lor iu mină, fapt care a peimis să 
se realUeze o economie de 14 801) 
lei, iar la alte materiale necesare 
muncii In mina, s’a realizat o eco
nomie de 32.191 lei.

In lupla |xnou di-pașirea norme
lor, eel mai frumos succes a fost

Ritmul stalinist și scurtarea 
termenelor de producție

(Urmare din pag. l-a) 

reali al de ei hipa lu) Mârza Aviam, 
cu o depășire de 72 la sută, ur
mat de echipele toV. I luli Blăguț 
cu OJ la sută Mellia Petru cu 61 
la sută Șe ban Aion și Morar 1< -u 
cu 50 la sula Crainic Miliții, \ a- 
siu Iu if și Cânipeami Iun cu 40 
la suta iar alte echipe au reali
zat depășii i de norma mar mici.

A'e.te frumoase succese In mun
ca obținmc de minei ii dela Certej- 
Sacărânib, au fosl înregistrate la lup
tă eu gieutățilc. UliLițui ixn.il 
Iransțajriul minereului u at, lipea 
n așin lor pneumatice, uzura înaintați 
a mașinilor de preparare a minereu
lui sunt greutăți pe care minerii a- 
ceslor exploatări, însuflețiți de or
gani ația dc Partid au știut =a |e 
invmgă.

ru'ui, colectivității, ele erau exploa- 
taie dup.i cerințele și interesele co
lective.

Planul cincinal, spunea V. M. Mo- 
•otov, asigura , unanimitatea de 
vu u|a I de *c„p in desfășurarea 
i’iuucH poporului".

Sentimentul de a fi părtaș, la ma
rile bogății comune și convingerea 
c.i munca este mijlocul cel mai e- 
ficacc de făurire a socialismului, a 
creat in spiritul fiecărui cetățean so
vietic o noua concepție a muncii, I- 
re.alizabilă ia condițiile de exploa
tare specifice sistemului capitalist 

Realizarea iiitr'un termen prescur
tat a celui dc-al doilea olan stalinist 
C'ncinal a convins pe cel mai în
verșunați dușmani ai regimului so
vietic că în afară de fabrici, turnă
torii ș| stațiuni electrice, în Uniu
nea Sovietică și-a făcut apariția un 
cm de tip nou, omul sovietic', Ilu
minat de idealul comunist, viteaz in 
luptă ț| nebiruit in muncă, un om 
gata să se Jertfească pentru făuri
rea unei lumi noul.

VALOAREA UNII .MINUT 
SOVIETIC"

In 1931, Stalin spunea: ,.Am ră
mas cu 50 de ani In urma țărilor 
capitaliste înaintate. Aceasta d stan
ța trebue s’o parcurgem In 10 a

In 7 ani, URSS s’a situat pe pri
mul plan in ceeace privește produc
ția In anumite ramuri ale industriei 
grele

Milioanele de tone de cărbuni, 
petrol și otel, miliardele dc kilomc- 
trl-tonă reprezentând traficul pe 
căile feroviare, fluviale și maritime 
sovietice, sunt un fragment din ur.a- 
șa muncă a popoarelor sovietice d n 
epoca antebelică.

Valoarea timpului a < rescut intr'o 
uriașă măsura.

In 1940, valoarea unui ,,minut so
vietic" era reprezentată de 4<l tone 
otel și 60 de tone petrol.

Producția industrială totală din 
1940 reprezenta 377.000 de ruble.

Deci în 3 minute, Uniunea Sov ie- 
tică se îmbogățea cu peste Î.OOO.OOO 
ruble.

Și pentru a face o comparație cu 
Rusia dinaintea Revoluției, e sufi
cient să spunem ca în 1040, URSS 
producea în 8 zile tot atâtea ma ini 
cât producea industria țaristă în- 
tr'un an.

Ritmul stalinist de muncă a trans
format deci anul intr’o săptămână

Deaceca, la scara sovietică de 
concentrare a timpului, de maximă 
valorificare a lui, de lichidare totală 
a timpilor morti. se poate spune că 
un muncitor sovietic trăiește Intr'o 
singură existență, mai multe v’eti.

Datorita acestei creșteri uriașe a 
forței sale industriale. Uniunea So
vietică a putut învinge aracul h< ,r- 
delor fasciste sprijinite de for'a i n i 
tehnici avansate, iar In anii un: :i- 
tori a victoriei ea a reușit înainte de 
terminarea primului plan stalinis 
postbelic, să aținei si chiar să depi 
șcască în multe sectoare nivelul de 
producție din 1940.
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Guvernul bulgar prolesfeazt cu cea mai mare energie 
împotriva propunerilor ca Adunarea Generală a Na- 

(iunilor Unite să ia în discufie chestiunea pretinsei 
îngrădiri a libertăților în Bulgaria

TELEGRAMA ADRESA I A
GEHEKALISSIMULUI I. V. STALIN 
de primul ministru al Bulgariei Gheorjiiii binntrov 

cu prilejul primei aniversări a incheeni 
Tratatului de Prietenie Sovieto-Bulgar

SOFIA, II (Rador). — la legătură 
cu propunerea fflcntîl de guvernele 
anumitor state ca Adunarea Gene
ralii a Organizației Națiunilor Unite 
să la tu discuție chestiunea pretin
sei îngrădiri a libertății religioase 
?i a celorlalte libertăți din Bulgaria, 
Vasile Colarov, vice-prefedlntele 
Consiliului de Miniștri și Ministru al

Consiliul de Miniștri Unqar 
a propus dizolvarea Adunării Naționale

BUDAPESTA, 10 (Rador).
După cum se știe, Pre idiul Fron
tului Popular al Independentei Un
gare a holărtt în unanimitate, în 
ședinfa din 0 Aprilie, să ceară gu
vernului de a propune președintelui 
Republicii dizol'area Adunării Na

ționale.
Sc anun(ă oficial că Con i iul < e

,r* întâmpinarea
din pag. l-a) 

iul unei echipe de tl- 
-au luat angaiamente
Ingineri ș'-au luat 

să asigure ( .ate ccn- 
și administrative pen
ii să poală lupta cu

realizarea unei pro- 
ri Iu cns'ca zilei de 
ășul Ungureanu loan, 
d II gl minei Jlcf- 
oc-t la Întrecere pe 
eful sectorului II pen- 
ilzaro a transporturi- 
area la t'rnp cu ina- 
licare a sistemului do 

piciuuie a pruducțlel pe schimburi 
șl indrumarea in munca a mirurilor 
din sectoarele respective.

In numele muncitorilor dela ate
lierul de grup al minei Lonea, to
varășul Florlan și-a luat angajamcii 
tul să repare in bune condlfiunl uiai 
multe vagonete, mașini, unelte șl In
stalații necesare exploatării cărbu
nelui in mină.

Intr’o atmosferă de însuflețit en
tuziasm minerii din Lonea au pro
vocat la întrecere in cinstea Iul 1 
Alai pe minerii din Anlnoasa pentru: 

DEPĂȘIREA PLANULUI; 
ECONOMIE DE EXPLOZIV;
LICHIDAREA LIPSURILOR NE

MOTIVATE DELA LUCRU;
ÎMBUNĂTĂȚIREA calității 

CĂRBUNELUI;
RESPECTAREA MASURILOR DE 

SIGURANȚA IN MINA;
PRELUAREA LUCRULUI PE 

CHIA1BURI;
Apoi, a fost formată o delegație 

de mineri și tehnicieni, care a ple
cat la Aninoasa. pentru ca în nu
mele minerilor și tehnicienilor dela 
'iet-Lonea, să provoace la întrecere 
re minerii dela Aninoasa în ’instea 
zilei de 1 Mai.

* * *
Când angajamentele minerilor șl 

tehnlc’cn'lor dela mina Aninoasa in 
cadrul ineet'ngului de ră'P ins Ia che
marea grîvlțcnllor era mai in toi, 
sosește delegat a minerîior d;n Lo
nea cu chemarea fa întrecere adre
sată minerilor din Aninoasa. Pro
vocarea la întrecere a fost primită 
cu viu cii*uziasm. După ce au ver

Afacerilor Externe al Republicii Po
pulare Bulgare, a trimis Iul Trygvo 
Lic secretarul general al ONU, o te
legramă în care spune următoarele: 

,,Guvernul bulgar protestează cu 
cea mal mare energie împotriva a- 
ceslel propuneri atât din motive for
male, deoarece se referă la ches
tiune externă, cât șl din punct de ve
dere al fondului, deoarece această

Miniștri a adop al propunerea Pre
zidiului Fronlumi Popular al In
dependentei și a propus președin
telui Republicii să di olve Aduna
rea Națională.

Președintele Adunării. Imrc Nagy, 
a convocat pentru iua de 12 Apri
lie. adunarea care sc află a tualmente 
in vacanta.

zilei de 1 Mai
bit tovarăș I Andrlca Ludovic șl al
ții, precum șl tovaiăi! dela orga
nizația de Partid șl sindicat, nume
roși mineri șl-au luat anga amoniul 
să îndeplinească co:.d țh'o do înlre- 
cero cu cel din Anlnoasa, pentru 
a întâmpina așa cum se cuvine z'ua 
de 1 Mal.

• * *
1.3 Petrila, meelingul r. a desfă

șurat inlr'un cadru insufle/it, Mi- 
tterii și tehnicienii, muncitorii dela 
atelierul de grup și preparație, nu 
norbit despre importanța îndeplini
rii și depășirii Planu'ui. După ce 
mai mulți mineri ca Fila loan, Surb 
Gheorghe și alții, ingineri, munci
tori dela atelierul de grup și pre- 
pnrație, și-au luat angajamente pen
tru întâmpinarea lui 1 Mai, cu mult 
entuziasm, minerii din Petrila au 
provocat la întrecere pe cei din I-U- 
peni cu următoarele criterii;

DEPĂȘIREA PLANULUI, 
RIDICAREA PRODUCTIVITĂȚII 

MUNCII;
ECONOMII DE EXPLOZIVI SI 

MATERIALE;
REDUCEREA LIPSURILOR NE

MOTIVATE DELA LUCRU;
REDUCEREA CHELTUELILOR 

DE REGIE;
ECONOMII DE ENERGIE: 
PRELUAREA LUCRULUI PE 

SCHIMBURI.
Mcetiiigul dela Petrila, s’a încheiat 

într’un cadru însufleții, cu liotărîrea 
ca ziua de 1 Mai să fie întâmpiuată 
cu succese, cât mai frumoase în 
muncă.

♦ * *
Răspunzând chemării la întrecere 

a minerilor dela Petr'la, adunat! în- 
ti'un mare meeting, minerii din Lu- 
Penl și-au luat angajamentul să de
pășească programul de producție cu 
5 la sută, să realizeze o economie 
de exploziv pe întreaga mină de 211 
la sută, să reducă rrocentul de șist 
în cărbune la cofa admisă.

Cu această oc: zle, 25 grupe do 
m!"?rl au -ornlt ’a întrecere socla- 
Hriă între ele pentru depășirea nor
melor, pen'ru economii, pentru căr
bune de calitate. Numeroși r-mcl- 
forl de'a suprafață șl-au luat anga- 

Jamentc concrete pciitiu îti'âmp’n.’i- * ♦ *
rea lui 1 Alai. — Patriarhul Moscavei și al între

propunere se bazează pe informații 
false și rău Intenționale.

Libertatea religiei în Republica 
Populară Bulgară este pe deplin a- 
slgurată pentru toate cultele. Opi
nia publică Internațională nu cu
noaște nici im singur caz de îngră
dire a libertății religioase în Repu- 
hl'ca PopularAltiilgară și cu atât 
mal puțin a cultului protestant din 
Bulgaria, care numării 15 000 de 
credincioși.

Dacă anumite cercuri străine au 
folos’t procesul celor 15 clenci, c re 
s'a desfășurat in condițiunile celei 
mal largi publlcltă»! ca pretext pen
tru organizarea unei campan'i ca
lomnioase împotriva Republ cii Po
pulare Bulgare, aceasta nu se da
tore-te faptului că libertatea religi
oasă ar fi violată, ci pentru ca 
c!l: condamnați nu numai că au
recunoscut crimele lor comise îm
potriva patriei, dar au demascat și 
acele cercuri și înalte personalități 
stră'ne care i-au recrutat și trans
formai in agenti p'ăliți ai serviciilor 
lor de spionai.

Cei 15 preoți au făcut mărturisi
rile lor în public în prezenta repre
zentanților presei și legațiilor străi
ne d n Republica Populara Bulgară.

SUTET?” F.XTl
— Legația Franței dela Budap sta 

a informat Sambă ă inini Irul Atace 
rilor Externe al Ungariei că guver
nul fran e nu acordă autorizația de 

I intrare in Franța decât la 8 dele
gați din cei 10 pe care poporul mun
citor din Ungaria voia să-i trimită 
la Paris spre a participa la Con- 
gre.-ul mondial al Pari ani|or Păcii

♦ * »
— Componența delegații i polone

ze la Congresul Mondial al Par i- 
zani'or Pă ii a fost anunțată în mod 
oficial. Delegația este alcătuită din 
71 membrii. Printre ci se află cu- 
noscuții oameni de știință și cultu
ră, personalități poli ice, muncitori, 
țărani și funcționari.

. * * *
— La Pekin? a luat sfârșit sesiu

nea de șase ile a primu'ui Congres 
pentru reorgani arca tineretului de
mocrat din China. Congresul a a- 
dopiat o re olu(ie cu privire li sar
cinile viitoare ale tinerelului și a 
a'es pe delegații la Congcsul I ine- 
re'u'ui Democrat din China întreagă 
care se deschide zilele ■ acestea la 
Peking.

* * *
— Grupul parlamentar al Uniunii 

Democrate a poporului finlande' a 
pre entat Biroului Dietei o inter
pelare în care atrage atenția guver
nului asupra campaniei provocatoare 
dusă împotriva democrațiilor popu
lare de o aniuri ă parte a presei șl 
dc unii fruntași po'i ici finlande i.

* * *
— In ultimele zile au avut Inc în 

i Panama mari manifes ații împotriva 
. conventi i aeriene cu Statele Unite 
| a cărc’ narobarc a f st propusă Ca- 
! merci de că1 re guvern.

lae mitropolit
permanent al Sf. 8>nod șl protoercul 
Kolcițchi. vicarul biericîi patriir- 
bale din Bogoiavle nsk.

lui în afacerile interne ale vreunui 
stat.

Delegația so>ieiică. a spus 
Malik în condu ie, respinge 
propunerea formulata dc repre
zentanții Aus.ralici si ikilivi i 
împotriva Ungariei i Bulgaici. 
Delegația sovietica atrage încă 
odaia atenția Comitetului Gene
ral asupra faptului c& includ rea 
acestei chcsiiuni îi ordinea de i 
a Adunai ii Generale ar repre- 

■ enta o violare flagrant i a a I.
2 din Cliarta Națiunilor Unite 
care s iinu'ea ă nspectarea drep- 
iurilor suverane ale statei, r și 
popoarelor.

Delegația sovietică insistă că din 
respect p ntru Organi ația Națiuni
lor Unite prorur.erca delegațiilor i o- 
liviei și Australi, i sa nu fir inclusă 
in ordinea de i a Ac'uiatii Gene, ale

A vorbit apoi delega1 ul polonez, 
după care discuțiile au luat sfârșit. 
Blocului anttlo-amercan nu i-a mai 
ramas altceva dc făcut decât sa re- 
cureă la vot. Cu majoritatea de vo
turi împotriva vo'urilor d l'giti’i 
URSS și a Po'ori . Corri c ut i e- 
neril a hotărît -a ri.ornând” 'du
nării Generale i"dn<|erea p.1 ordin a 
dc i s p.opune ii ,: >-ici i și a 
Australiei si examinarea ci d Co
mitetul Politic special

Po i i> a atacat în mai mu'le rân- 
du-i pe manifestanți, făcând u r’e 
bombe lacrimogene.

MOSCOVA, 10 (Rador). - Tass 
transmite textul telegramei adresa
ta de Gheorglil Dltnitrov, primul 
ministru al Republicilor Populare 
Bulgaria, (jeneralissimulu1 Uniunii 
Sovietice I. V. Stalin, priședințele 
Consiliului de Miniștri al URSS :

Cu prilejul primei aniversări a 
semnării Tratatului de Pr elenle, 
Colaborare șl Asistentă Mu uală în
cheiat intre Republica Populară Bul
garia și l numea Republ'cllur Socia
liste Sovietice, sunt fericii sA va 
(r-itsinlr Dumneavoastră, precum șl 
popurulul >o"le‘lc Irate, șl guvernu
lui său, cele mal călduroase felici
tări din purica întregului pop «r bul
gar, a guvernului Republicii Popu
lare Bulgaria șl din partea mea per
sonală șl să Vă exprim cea mal a- 
dâncă recunoștință pentru ajutorul 
trăiesc șl dezinteresat pe care l u u- 
nca Sovietică il acordă neiu r iop 
Patriei noastre.

Anul care a trecut, a dovedit in 
mod convingător că Tratatul inliă- 
(eș'c cele două (ărl ale noastre, este

Răspunsul Generai
MOSCOVA, 10 (Rador). — Tass 

transmit - răspunsul Iul I. V. Stalin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al URSS trimis lui Gheorghi I iml- 
trov, președinție Cons Jiului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulga
ria :

„Vă roz pe dumneafoaslră, dom
nule prhn-m'nls'ru, cât șl guvernul

gii Rusii, A'exr-i peciun și Sf. Si
nod al biscri.il ortodoxe ruse a ho- 
tărît să trimită la Congre.-ul Mon
dial al Par,i anilor Păcii pe Nico-

Furând în funcțiune mașina de votare 
tir cui arglo-amercan a inclus în ordinea de zi 
a A urări' Generale propunerea formuiaiă 

de Australia si Bolivia împotriva 
Ungariei și Bu'gariei

NFAV-YORK, 10 (Rador). — Co
mitetul Gen ral a continuat lj 7 A- 
prilie discuțiile provocate de do
rința blocului anglo-ameriean de a 
impune Adunării Generale amânarea 
ches'iunii în legătură cu procesul 
dela Budapesta al spionului am ika.i 
Minds enty și cu p oiesul dria So
fia al grupului de clerici reac|ioniri 

| conspiratori.
Repre entantul Uniunii Sovie'ice

M- ik. a ară'at că propun rea pre m- 
tată de delegații Boliviei și Aus
traliei. ca Adunarea Generală să e-a- 
mine e ches'iunca pro e-u'ui din Un
garia al cetățeanului ungur Mind- 
S'entv și a procesului din l'ulga ia 
al grupului de cetățeni bulgari care 
au comis cele mai grave crime îrn- 
po'riva poporului lor, nu cons ilue 
decât un act de ostilitate față de re- 
pub'Lile populare democrate Bulga
ria și Ungaria, o încercare de a 
ob'iga Organi alia Na'iunilor Unit 
să intervină în afacerile interne a'e 

I acestor state.
Propunerei delecaților Boliviei :i 

I Xus ra i i con ra ice în im d f agr mt 
I Cliarta Națiuni or Unite și pripei- 

rije sale f i<l ■ n le. în f-eci'l 
principiu; enunț . în p.r ag.aful 7 a . 

i art. 2 din Cliarta Na'iuni'.or Unit ■, 
care nu permite amestecul O.NU.- 

expit .. prieteniei de m.-drunclnat 
dintre popoarele noastre șl consiliu» 
garanția deșt uitării politice, econo
mice șl culturale a Republicii Popu
lare Bulgaria.

Acesi tratat constltue o nouă con
firmare a Jurtei și conscc'Vei țel po
litic I externe ««vle.lce, ale cărei e- 
iortiirl -unt îndreptate înspre conso
lidarea democrației șl recurba) i na
țiunilor, in spre întărirea tron ului 
păcii, a"âud in irunte marea Uniu
ne Sovietica.

in numele poporului buh ar, al gu
vernului Republicii Populare Bulga
ria și deaseiucnea in numele meu 
pe -ouai, eu urez poporului sovietic 
frate, noul succese iii măi-( le sale 
uluituri creatoare de con mire a 
comun smulul in I pta pentru pacea 
mondială și sunt fe ni iucredlnf it că 
prle'enla șl colaborarea dintre po
poarele noastre vor cont mia să ce 
desv Ite intr’o măsură șl mal i are 
ceencc ne va a|u a la coni-tr. Irea 
rap'dă a sociali;mulul iu țara n as- 
tră.

ss'mulir I. V Stalin
bn’rar, «ă primi I mulțumirile mele 
punfru prietenoasele ftllchiri țJ u- 
rărl (rhilse cu pHIijul primei anl- 
\ e. sari a semnării Tratatului Snv’e- 
fo-Bulgar de 
șl Asistentă A

Urez din toa 
poporului bulg 
Populare Bulg * 2
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