
NOUL SISTEM DE SALARI 
TREBUE APLICAT IN MOD

Noul slstcui dw salarizare, preco- 
nral de I ar Idu arunc t nsc Ro
man după p Inclpiul „liecfru a după 
caut!,alta șl il’ta'va iiiimcll depu
se" are șerpui de u 1 bu ă(ă|l si
tua) a n ai tla ă a na arluț'lor ij mă
sura muncii depuse, de u deveni un 
stimulent In sporii eu producție! șl 
Producth Itătll muncii, Iii linbiiiiâtă- 
I rea calltat'l produs I i. FI ; re 
n enlr a de n da masseior de i' un
ei ori dlu mine, ’abrkl u 'Ine un 
nou Imb dd ii ’up a curu ludep'l- 
nlrea șl depă 'rea Pla-iu'ul de S'at 
pe anul 19,9 p na ăi pi real z re 
s construesc b zele e-ieHel oc'e- 
tă|il socla I io In | ra no stră

Acest nou i stern de «a ar'zarc 
care oglindește -l|a ' acidului Iută 
de cel ee muncesc.

Noul s'stem i’e
de Interesul genera' al ct tulul 
lor ce muncesc, de a crea In 
Scurt 
nulă.
v ată

pentru •culclT depășire de 
tovark. ul P burc'nl a c ș I at 30 13a 
ie lunar L'easem ma, ni nerut Mo- 
I an FI -rlaii, iu luna I ebruirle - 
după noua salar zaro a ridica! un 
sal riu de 17.U10 lei, pe e ud in Iu <a 
lanuar e, dură .- ul «i te n Je ra- 
larl-ere, cu o depi» re de normă 
mal mare rte ât ii I u tiarle, a câ»- 
t gat I ,'H el; ovară ul ' slm'nga 
loan, cure Iu luna lanuar e a că - 
tl-.-at 9 07 ' I. p n iu o dep'șlre do 
normă asemănă .-arc, pe luna Fe
bruarie ac ' -M 2 9 9 I.

La in'ua trla, cu o dop ș .e de 
3 ‘ Iu sută, i'u-ft vecii ul • s-eni de 
salarizare, m norul Vă'dean !■ an a 
c ști a 01 I I e ul Iar după noul 
s’st m de salariza o cu o d nă«lru 
de 55 la sută, a câșt gal 617 lei pe 
șut.

La Ai, n as» tovarășul Chin er- 
llch V cler, cil o dep 're de 39 la 
su ă pe 'una Inmmrle, dur>A 'ul 
s'st. iii de « • n-’ a-e, a câș ga' <82 
le' pe flit, Iar du ă noul s t m de

nor ml.
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Ha, au 
h.’khelat

I
și tehnicieni dela preparația 
himbaf valțurile dela mașina 
cărbunele prăfuit

Numeroase grupe de'i 
mina Aninuasi obții 
succese în economisiri 

explozi vu ui
I

record de 36 ore
în timpul

a'-ilzare alături
ce- 

’mp 
o putern ă economie nafo-
care să asigure uii nt el de 
sup.r'or tu uror c lor ce muu-

c sc. corespu d Intereselor po so- sa arlzare, o den Ire
n le ale salar'aț lor rrln faptul că ma1 n Ică 28 la sută — a c‘ț'1-
dă posibilii -ie tlccăru'a care se ga' 526 'el U ♦ P cnipi* care
s*răducște să produc m 1 mul șl pot fl r'ate cu sut le în ■ 'nele Văl'
do calitate mal bună -ă rAS’IGE JIutuL
M AI MULT. Pr n lut o ucer a nces- Par nil nu a' n ât Gr -pe Ir s'c
tul isterii, P rt dul ost u or ă eș'c codașe au ost st u’ata do n ’u'
î'.'bunătăfrea situației materiale a ststc’’’ de «• •’r’' re pen’ru a trec'

La 
tr la

fiecărui sa arlal, față c*e -cea pe 
c tre o avea po'riv t ceh u'ul «'steni 
de salarizare.

Ce se consta ă după două luni t*e 
aplicare a noului sistem de salari
zare in minele Văl' Jlu'u ?

Marea majoritate a mlnerilo-, a 
pr'm t cu entuz'acm noua sa'arizare 
cu caracter soclal'st. FI s'-au dat 
seama că munca lor pen ru ex
tragerea cărbunelui, care rs’e una 
dintre cele mal grele, a fost anre- 
c'ată in mod ’u't. 
r sirea ei în crl—a 
lar’zare. Fi s|-au 
□uluca necal ffeată, 
t'n calificată, munca 
med c șl sup r oară,
dul de răspundere al f ec-r.dn, sunt 
fu«t r'if ecțlale prin 
sa'arizare.

In toate cazurile 
tem de sa'arizare a
mod just pe Fn'a trasată de Partid, 
minerii au pornit la muncă cu un 
nou avânt ren'ru o p-oduefe spo
rită. Pentrucă, noul sistem de ra!a- 
rlzare. asigură acelora care îndepli
nesc 
p'ată 
tem.

La
reni Alexandru cu o depășie 
la sulă, după vech'ul sistem 
larlzare a câ’tlgat 15.719 Iei 
Potrivit noului sist m de salar'zare,

u tr cu 
-reluare
P' <r- r-
ace’ca*

prqraiația de clr'tini di i l*e- 
T>ri n. vu r I- Jc d u 

cărbunele pră.mt .co |iu muri nu 

mai putea fi făcută iii co idițiunj 
I une dm . auza u ii ' 
sei pentru bri.lie arca

Din aci astă caria 
deșeuri h pre.-ar a 
vo-de, a ic_cut In ul 
8-0 la sută iar prcluc 

a acesio Jcșe ir . n 

munca, chcllue i de tra 

bus ihil, , are s ump.i 

al aceslor produse

I1' I o' pre- 
cv i elor.
I ocen ul 

hi lelor 
e.cu: In ulinu t mp

de

o-
li

șea din nou 

I i brațe de 

yort și c an- 

: tț r d ■ cost

inaij ru ui Salca Vie or. 
ciiori, prin care se numără și I va 
rășii; Sundor loan, Opincaru | a 
Oh. L^xftr, fi. Al inan T. Colda •, 
Ungureanu, Sl. Ki s I ȘanJru, < >. 
Florian, M. Ccrcliizan și alții au 
pornit la muncă p.ntru schimbarea 
valțuri or.

Organizați in mai multe echipe 
care in.rau In activitate la i itcrvaU' 
scurle, opera|ia de s himbare a val- 
țurilor a 
cord de 
nerej at 
puțin 90

După punerea în funcțiune a pre
sei, randamen.ul a eres rut cu 14 li 
sulă, față de cât producea in t ,cut, 
iar d.șeu.ile au (ost c rinp c 1 chi 
date, a igurându--e toi odată buna 
litate

La
aport însemnat a fost dat de mais
trul V. SzLa, care în timp de 21 
ore a condus si a lucrat efec iv la 
schimbarea va'țuiilor la a castă pre
să, lucru care da posibili a ea mun
ți or lor dela br che aj să-ți îndepli
nească angajamen ele 1 a e în întâm
pinarea zilei de 1 Mai

N. CANDEA. loresp voi.

15 d,- inun

fost efectua ă In t mpul r - 
36 ore, lucru care ar fl 
în condi ini obi-nuite c 1 
ore de muncă.

Minerii din Ani lOa a se gaat-oc ti 
a in cins talii 

a Jici-Lonea P 
hi rec r intre :J- 
c p!oa ari S niv

p In ca'ego- 
grupă de sa

da' se r a că 
rcca mai nu
ri ' o cal'flcare 
preum sl gra-

nor»’ e" 
sa’ar' 
"rev? 
rlzarc

i ace

c te 8 c'a e de

unde n-ul s s- 
fost a'licat in

și depășesc normele, o r s- 
mai mare fa(ă de vech'ul sfs-

mina Lupeni, tovară <1 Pobo- 
de 120 
de sa- 
lunar.

ma’ "re - tă <te c~le 
e v blid «1« in de I 
exemplu elo'v nt n 

este aeda al -rupel tovară- 
Cralnlc PaniHI d'’a ni na Pe- 
La p'a a alar'ulul pe luna F-

t'-ernu n c- 
normă cu 1P 
c'șt g de ■' 
In z’- a urm’

Iii tân^u1 cel r m I ca-.ț al r ntaș- 
in producție Ne un1 cirarksoic cn 
z.u I e grup ’or conduse tovarăș ’ 
Colda loati-ln noa'a, S laghl A'e- 
xandru-Petr'n precum I a t< le d'r 
minele Văii J'ulu , care pen'ru a 
realiza iri â tlg mal 1 rn 
la muncă dună s s C'-u' de 
a lucrului pe s-l'’- hur'.
i ecarc ecli pă în cadrul
grupe să P'-'ă câștl-a tn mlsur 
indenlln' II ii de'ăs'r 1 
Acum, aceste gru-e c‘ș l-ă 
mult 
zu o

Un
sens 
țului 
Irita.
Fruarîe. " Inrr’l d!n cele tre’ schim
buri ale rriipei care 
Iert v. au rămas sub 
'a su'ă, re '’-ânri un 
IJ de o-n pe sc’-imb.
toare, cele ke' sc*’lm' ur’ a'e ere 
p-l Iul rra nl'. au ornit la —urc' 
după me'-da de p-e'unre a lucrulr 
pe sch'p’huri. sl toate 'r-i ech’oe^ 
au depășit nornie'e I n-rând dur’’ 
această metodă, -chl bul condus de 
tovarășul Cra'n'c Pam'il a eallzat 
o depă-lre de normă de 74 'a su ă, 
Iar plata pe un șut pen'ru mineri s'a 
rid cat a r03 lei. adică mai mult de-

(Continuare în frag ICI

Pentru r> medierea .1 
muncitori' ii ebn 
Petrila și au propus 
valțurile vechi, care f, 
nircuipt din anul ! 

noui. In a

Ștui n ajuns 
I ni-e"a at el 
I înl cui iscă 
țione ză ne- 

5, cu altele
aceas a op ițic n cesita 

mult t>.np ți b ațe <| muncă, iar 

stagnarea pentru mat nulte z ic a 
instalaiil o de biiclie aj.lnremna pe- 
îndep.inirea angajam .-nt.o 1 
munci o ii prepara,ici I* rila 
tânipinarea zilei de 1 dai.

TOTUȘI MUNCITORI SI 
NIC1ENII PREPAR ȚIE S AU HO
TĂRÂT SA EXECJTE At ESTE 
LUCRĂRI IN MOD VOUNT ‘ R ȘI 
INTR’UN TIMP CAT M.l S URT

Cu o săp ămână in.-inîc- u, f stpre- 
gă ite lagărele pe care s î ivârtesc 
valțurile, precum și alte pi se Iar 
în ziua de 9 Ap i ie. h orei- 22 
seara, sub conduce ea t linca a a is- 
(entului Bpcs Ludovic și coerativă a

a bi ichele'or ovoide. 
executarea a.es ei lucrări.

ca.

un
stagnam pentru

a e de 
In In-

TEH-'

fmre ere Oc'alis 
M 1 cu n in -ri! d 
tre rrîlcrfie de 
ncril celor două 
mără ji e onomli de e rp'oziv e I- 
terlu pr care minerii di i Ai.lnoaâ 
se sirădue c să-l îndeplinească

trei, a s-c orul I Aii n„a a, zr«» 
pa lui ffp ea loan. ca e lieriaz^ !•»- 
ir’un .-ba a, .am ră, on ml șt f» 
f'e-ire zi 5,7 la sită din e'pozivul 
acordat; giup i lai Rap |an li 
care lualnt. xl <u o galeri- 1 itr'un 
strat <lc că bune in cel ț s clor, r »- 
liieaZt o economie de exploziv 
•6 la su£i Una din re c le maf b ■» 

le.onomli de r-vp ziv rea'îzde fi *- 
cest sector, est-‘ a ca a gruoel lui 
C umk-r Ich Vie or ca în prima (ie
rnă ate a lunel Apr ’ie a e onomidl 
18 la șuti din expfosiv.

La sec’O ul II Pis u. minerii lin 
grupa 'ul Râbnic !o-n. carr d.seliide 
un pre: ba a , fac o ec-momfe z îtl 
de LA-p'oJv de 14 2 la na Iar la 
.ec'o ul III P ib 1. gru| i lui S r(B 
Ludoiic, lucrâ d la d «chider a u 1 
ga'e-fl Ii p’a1 ă e onn-mi eșt 8 h 
a‘ă din epolv G-ar» lui Poro4 

Pe'ru litcrân 1 la o galeri-.- a r-m'rtS- 
toare, economî<cște 17 5 la sută di» 
exp'o iv Iar grra lui B li i Pe'rB, 
care este forma 5 numai dia In 
mii, I i- o ■ î s’ 11 l.i s uă -!t» 
exp'ozîvul acordat — cea mai mare 
economic de'a mina Aninoasa. I

ANDRUC ALEXANDRU* 
miner, core-p v. '

I

Un băiat „strașnic"

O PUTERNICĂ DEMONSTRAȚIE
A FORȚELOR PĂCII $1 DEMOCRAȚIEI*)

toate 
baze

iarc
și

Dela semnarea Pactului A lanticu- 
lui de Nord pe baza căruia s’a creat 
un bloc mi.itar agresiv imperialist 
sub conducerea Saei r Unite, lupta 
pentru pace a r nfrat într’o f Ză ncua, 
într’o fază mai acută. Truman a- 
menințâ in mod fa'iș cu bomba a- 
tomi.ă. sporesc livrări e de armam- nt 
american pen.ru Anglia, Fra. ța șr 
celela/te țări capita iste din 
colturile lumii, se construesc 
militare, etc.

Pe imperialiș ii americani, 
tind spre dom'nația mondială
care încearcă să evi e prin deslan- 
țuirea unui nou război lovi uri e c i- 
zei economi e car.- e aoro~ie î 1 n- 
gă de ceilalți imperialiș i lacomele 
tendințe de câștig, ura comună față 
de Uniunea Sovietica iubitoare de 
pace care devine :o* mai puternic.! ți 
care cons i ue prin.ij-a'a piedici îa 
calea rea-zării planuri or imperia
li pr.-cu-" ș. n-a fiți de tarile 
de dcmocr^e paf.. ara. In,, vria iș ’i 
socotesc ca vor putea să s.lrobeasci 
prin sfo-țări unite mișcarea demo
cratică din țările lor și ini carea de 
eliberare națională din colonii, care

crește mereu, re, urlând mii victorii.
O mână de mi.ionaii americani, 

de provoca.ori an.Lovietici de gangs 
steri ai bursei, de obscuran iș i f s- 
cizanți încearcă să ap indă focul u- 
nui război mondial, să condamne li 
pieire mi ioane de oameni, să n mi- 
cească rea'izâri'e milenare ale cul
turii și progre u ui urive.sa'. Accas ă 
bandă caua să impună lumii , cul- 
tu a” canibal că a cot îist'tnr și să

aperpetueze jugul robiei asupra 
sute de milioane de oa.neni.

Blocul guvernelor care și au pas 
semnă ura pe Pac ul Atlanticului de 
Nord aininlcște foarle mult axa fas
cistă a târî o- .are au îicheiat „-ac
tul antikom n'ern'’ și au dezlănțuit 
cel de al do lea răzb i mondial, cu 
deosebirea d ar că b acul A 1 n i- 
cului esle co nlat de impe-i 'șlii a- 
mericani și englezi care reY-c pu
terea militară a militarișlilor ger
mani și japonezi.

Viibind depre Pac'ul Adanlic. 
Bevin s’a exp imat f iar.e precis: 
„Este cea mai mare întreprindere 
din câte am întreprins până a um'1. 
Suntem de aco-d cu Becin: Pacul

Atlantic înseamnă o aventură mult 
mai mare decât „pac.ul anlikomin- 
tern” al axei fasciste.

Popoarele țin bine minte suferin
țele fti grozăvii e fără seamăn ale 
celui de al do.lea lăzboi mondial. Au 
trecut vremurile rând masse'.e popu 
lare se 'ăsau mâna e pe câmpurile de 
luptă, servind imperialiștilor drept 
carne de un. Acum popoarele nu mai 
sunt lipsite de apă are. Forjele ră
cii. ale democratici și socialismului 
sunt superioare farfe’or imp rialis- 
mului și ale ațâțătorilor la război. 
Popoarele sunt în s are să î npitiicc 
realizarea planurilor rirrina e a 
gresori’.or. Dar da ă to.uși. cu 
dorința majori aiii covârși oare 1 o- 
menirii de a mcnți-.e pacea, irp-ria- 
!i; ii vor înc< pe aven ura mili ir , ei 
vor suferi un eșec și mai mare de
cât acela pe care l-au suferit a/re- 
•nriî fasci ti in

Roman l.aurean e lai ăr 1 mun
ci or a Uz nele „Vie oria'' d n < ă- 
lan. Și e plin de sănătate: are atâta 
ncut — după cum zic unii - mai 
po.i ' da ți la alții.

Și e conț'iiucios neooe mare. Cu 
norm ' stă el cum flă — mal mult 
sub decât peste — u r de lipsit de
la lucru, nici vorbă.

Dar cu toate că e sănătos tun, 
de nrco câteou z le s'a imbo nănit 
ți el. Ca omul. Var nici alunei nu 
s'a lăsa/.

— Cc-ai Romune de le clatini — 
îi z'ceau tovarăși' care l-au oăzul 
Denind la lucru pe două ca ări — 
ai umejcli ?

Și pi intre clătinătwi ți 
turi Roman l< răspu deu cu 
mălaie de gură:

— Bo'... nao... tare... ră
— Săracu' — se gândeau

uite cât e de tras la fafă Dar mei 
ața be.eag nu se lasă. S rațntc 
tânăr.

In ziua aceea nu țliu câte mie
zuri dela radiafoare la care el lu
cra s'au cam stricat de n'au mai 
fost bune de nimic...

Numai <ă ..strașnicul 
acum de Curând, in r'o 
venit iarăși „bolnav" la 
incenul îndată..■ să-i 
• fcsăifiui li un

uro- așezat după cuptorul de pră
jii miezurile de radiatoare 
mai „bolnav" ca nici oda ă

Tovarășii lui se străduiau să în
deplinească norma ți pen'ru el ți

<1 se necăjea să doarmă în locul 
lor. Hun băiat Și față de un aut
ul neu om i u țoii să ai decât mtă 
cânt Di-zi c'a dat rău! peste eL -

ITaia s’au apucat tooar ții •ă-l 
trezească ,-fi meargă la doctor: să 
n’o pite <•< £ fi m i rău dacă nW 
se căură.

Roman a deschis un ochi obosit 
fi umf ai cât o ceapă, <u greu apoi 
fi

tCon'inuare

suglv- 
o ju-

ci

rir a- 
tă

războ ul trecut.

în pag. IlI-a)

fond avărul în'1 Articol d
..Pentru Pace trainică, pen u demo
crație populară!" N'r. 8 fââ).

m ir osul de 
ca o dami. 

tă'a răsufla- 
boa 'ă din

tânăr" — 
Luni — a 
luc u ți a 

ir ga niște
’oc dosnic ți căl-

Era

pe celălalt..
— Ce- i Roman? Iar,..
— Rol. . bol... nan — zice tl.
Acum in-ă s’au ’ămurif munct- 

to'ii de unde ne e 
țuică: Roman duhnea 
geană fără don de-țl 
rea. tfla-i era Io ifa: 
oală.

..Stroficul băiat" care a trapa- 
fermat atelie ul în dormi'or nu era 
decât un chiulangiu care-ți bătea 
joc de toDară-it sxi.

— Vfa re ești Roma"i? Dumt- 
w ca 'răgi aghioase fi Lunea chiu
lul. Râzi 'e noi si dormi, c'nd <oli 
muncim. Ba mai ți strici miezuri'e 
dela radiafoare.

Roman I. urenn e acum 
dei d intr'un erlicol al 
perete. Un corescon ’ent 
noscut c.a exemplu rău 
lor din fabrică.

Articolul mai roate 
acum. Dar se- zice că 
mai e ,.b!ila ul strașnic”
bată mereu, ci tn urma critici 
nărăț~țfi caută acum să s'ea 
cinste alături <fe tovarășii săi

fncon- 
gazdei de 
a fă ut 'u- 
fuuror ce-

fi năzd li 
Roman 
care s •

'•-» 
fm- 
td- 
cu

pen.ru


PAGINA SPORTULUI ap
DIVIZIA NAȚIONALĂ A

Q etapă care a oporținut echipelor oospete 
Jiul io locul 4

Jilapa de ed a DiviziqjNa Joim'eA 
soldat cu recul ale în rnujori- 

Jak nesconlatc.

lnvingălor la Timișoara a răniar pe 
vechiul loc (7). In rest, C.Ș.C.A. 
n trecut dela locul 11 in locul 9.

CRO5SUL „SĂ ÎNTÂMPINĂM 1 MAI“
l-.veli nenul sportiv al zilei de eri la cons ituil Crossul , SA ÎNTÂMPINAM I MAI”, ce s’a des

fășurat inidifei.ee centre ale Văii Jiului ca și In Întreg județul nostru.
Sută de tineri și tinere disdedimineață s’au adunat pentru a țiarticipa la Cro^s dovedindu »c astfel 

a fi la IikiJțimca sarcinilor ce i revin tineretului. |

jPatru jocuri au fost câștigate de 
eetrtj e e oisjK1. un d aw și numai 
Joja din grupările gazde și-au tn- 
frJth. adversarii; opt gaalurî au mar- 
i f gazdele ți zero ecl^p^le in di- 
ta^sa.e. Despre etapa de Duminică 
Ks poate spune că a aparținut ca.

1 Re, uitatele surpriză au înaeput |n<ă 
0. Sambă.ă, când .C.S.C.A. a 'tis 
«6 de Petrolul, deși calculul kgrti i 
£ujlca favo ir pe Petrolițl. In țea 
ne a doua Jiul. Djnatno, C.F. 
fa.-- C. au fost ecldirele care au 

lîlTeg.slrat victorii cu adevărat sur- 
jffTnyâloare.

pa- umeri’ ul a suferit sch nrbărl in 
Atnlomu mijlocaș JJul p S himlmt 
Jjșul u RATA (1 și p), .C.F.R. C. 
cu £5U.T. [6 ji $). Dinamo d și

Petrolul dela locul <) li locul 10. 
iar 1 1 A., cedând I xul Petrolului 
s’a stabi.it in tocul 11, In zona de 
retrogradau

Cele trei fruntașe: 1 C O. C.F.R. 
T., C.F.R.-B , au rămas pe vechile 
locuri, C.F.R.-B. micșorând cu un 
punct diferența dintre ca și primele 
două clasate. Codași^ C.S.U.C . Gaz 
Metan și Melalorbunic au rămas in 
Iocurlle"l2. 13 șl 14

lată rezultatele t fonice:

1.1 A—Jiul 0 I
C.S.U.C. — Metalocliimic 2 I
I.C.O__ CER 1 0-0
U F.R-Buc. (laz Metan 2—0
CS.U..T. -Dinamo 1-3
RATA -C.F.R.-C 1-2
Petrolul —CSCA 2-3 '

Clasamentul Diviziei Naționale A
. 1. 1 c . x )tidea 10 15 3 3 47:25 29

2. C L KT. IQ 1 1 5 5 39:20 25
■ Ti • C. 1 R.-Buc.- IQ l 1 2 6 52:25 21

+ . J ul Peiriițieiu i9 8 5 6 31:35 21

■5, Rolei-1 -Mureș io 9 3 7 32:30 21
6 C.' K K ' 1. |’ , 1,9 9 2 8 31:42 20

DinantQ '■ . P 8 4 7 36:32 20
• 8. C. S u. i. 19 8 2 9 37:35 18

Q; C. >. C. A. ■ 19 6 6 7 59:42 8
'O. ’eh olul- Buc'. 19 7 4 8 29:29 18

? II I T A.-Arod 1 r 19 ' 4 9 6 24:25 17

12. C. S. U Cluj 19 6 4 9 26:33 16
I 5. Gaz Mt-I n 19 5 5 1 1 23:44 1 I

Me'aloch inie io 5 2 14 29;05 8

JIUL ÎNVINGĂTOR la arad
JIIH —IfA 1—0 (1—0)

TiiiHie'ul sportiv este deplin conștient că participând la manifestațiile sportive se inlare le fizicește 
Iii lupa pentru o producție ridicată, tn lupta p.-ntru o viata mai bună

1 >e
NAM 1 M

la

1 i cmtiuiasinul de 
Al”.
’etioșeni de pldă,

nedescris cu care tineretul a ținut

au particîțjat 510 concurenți. la 1

Să

upe

pariicipe la Cio-.ul SA INTAMPJ-

ii 100. t^i peste (ol Crossul s’a bu-
curat d< o lată | ir;icl|-ație din patea tineretului, la bl cei ce au ținut A asiste la marea manife&-
tațle de Duminică — sp datorii — au urmărit cu mult interes desfășurarea Crostu^ui participând în
nâmăr mare, cum a fost h Petroșeni.

lată multalele înregistrate:

1’1 r ROȘE NI LUPENI VULCAN

300 iii. 300 in. 300 in
Fttr 10 11 ani Băeți 10-11 ani r

Bacți
1. Ioana ’ «fi l. M Suba. 2’01”
2. Elitottbela Zihermaii, 58” 2. A 1 f*i inger, 2'07” 1. D Baciu
3. Mai ia CI un aș 59 2” 3. 1 Borzoș. 2’09” 2 A Kejemen.

Băeți, 10 14 ani Fete, 10-14 ani 3. St. Lungaciu

1. 1. Enac)| seu, 49 3” 1. Marcela Andrasik 2'22” 800 in.
2. 8. Vla<10av. 49 4” 2. Maria Juncan. 2'30”
3. A PetruA 50” 3. Maria Munteanu 2’34” Fele

800 m 300 m. 1. Terezia B’ok 3'33”

Fee 16-18 ani Fete 16 18 ani
2 Tămaș Giga 3’37”
3. Adam Valerla 3'4ș”

1 Severina lancu. 3 05” 1. Ana Cârslea, 2’23”
2. Maria V vi. 3 08” 2. Elena Gal 2'31” 1000 m.
3. Ana Dțh >ș, 3.12 3. Mai a Bărbulescu, 2'45”

Băeți
1000 m. 1.000 in.

1. I Olvedl 3’01”
Băț 14-15 api Băcți, 1416 ani 2. A Patra 3'03”

1. S Mifcii 4’03” 1. T. Popi, 3’34” 3. 1. Czi.ibo'maș 3'0T
2. 1. Benlo 4’05” 2. A Reti, 3,47”
3.i E. Gfli iș. 4'07” 3. A Bidea 3’52” 2000 m

1000 m. 2000 m. Băeți

Biiț 16-19 ani Băeți, 10.20 ani 1 L. Blok 3'22”
T. A. Arț, ’38” 1. V. With, 6’ 2 B Berci 3’35”
2. N. Tuda 6’49” 2. I. Bărbuș 6'18” 3. C. Morar 3'45”
3. Z. Lay,i6’5l” 3. Șt. Vlădulescu, 6’31”

2500 m.
aNO m. 2500 ni.

Beți peste 19 ani Băeți peste 20 ani
13 ac ți

1. T. Szifczlii. 8’37” 1. Gh. Lupaș 7’23” 1 O Ghergheiy 9’04”

2. M. Ruu 8’46 3” 2. A. Cintean 7’34” 2. S Kurom 9 05”
3. A. Angiel 8’51.2” 3. Gli. Stroia 7’57” 3. 1. Cocota 9'20”

ARAD (prin telefon). — In fa a 
«iiul publ'c nuneros s'a Ăispu’at 
fi?clml,de foot--ball in cadrul Dlvl- 
aicl Naționale A, intre ITA șl JIUL, 

prlrele minute de joc se desfă- 
sojră în'r’o notă de perfectă egall- 
la» , ambe e < clii e lup’ând din răs- 
etrteri să pună stăpânire pe Joc. A- 
Vstfen I ncearcă să P (rundă in ca- 
reol oaspeților î să Panalt șl Costi- 
tit Marînescu tn nia-e vervă de loc 
tonlberă cu ușurință atacurile gaz- 
< .
delor
! JIUL are apoi o revenire șl In
cursiunile la poar'a lui Ca’ranlcl. 
(fijyln tot mal accentuate. A'acurI 
irtFernlce sunt conduse cu ab’lltate 
țlfi. Parascliiva, Nlcșa, Roman și Mo- 
^aru, care Incearca să deschidă sco
rni, ceeace se șl întâmplă în m'nu- 
luT 16 când Roman reia o centrare 
a Iul Paraschlva.

I CAMPIONATUL
In cadrul Districtului Valea Jiu- 

(ui s’au sol lat Duminici urmălcar le 

șnateburi:
Filatura ^Lupeni) Jiul IJ 7 1 (3 0> 
JLF.R. Vie oria (Pelroșenj)— Mi- 

țerul II (Lupeni) 3-1
GFR-Victoria—Minerul (iun.) 4—0 

. STesfășurarea campuna'ului distric- 
(u'4 însă are de suferit qin cauzti 
0tqjrezen ării echtreor prpgramate la 
focuri. Grupările trebue să jațelcagă 

sunt oȘ.igate a se prezenta la 
țiate manifestațiile sportive progra- 
(jiafe.

• * *
|n Districtul ,.Valea Mureșului ' au 

țvut loc următoarele jocuri de cam- 
rffonat: I
pbeva: Mureșul—UȚM (Dob.a) 3 1 

l Qrăștie: CSM—CFR-Simeria 3-3

După goal, jocul devine mal dina
mic, insă apărările uu permit scliim- 
barea rezultatului.

In repriza doua acelaș lup'ă pen
tru modliicarea scorului, lucru care 
nu poate fl realizat, rezultatul ră
mânând cel lecetluit in minutul 16 a 
pionului mltan.

Dela JIUL s’au remarcat Panalt 
— cel mal bun — Costlcă Marlnes- 
cu. Bone șl Nlcșa, Iar dc’a ITA, 
Catran’cl, Petscbovskl șl Dumltres- 
cu 111.

Me buoasa comportare a JIULUI 
1-a adus un loc mai bun in clasa
ment, Iar Incur ie ce urmează (CFR- 
Buc, șl ICO) privite prin această 
prl mă se pot considera jocuri echi
librate, in care JIUL are destule 
șanse.

DISTRICTUAL
Hunedoara: ISS. CSCA (Deva) 3 0 
Cugir UMC—Metalospart (Călan)

4-1

CONCURS
DEMOTOCICLISM

După terminarea crcjgsnlui la Pe- 
troșeni a fost organizat de către 
Jude(eana O.S.P. un concurs de mo
tociclete, la care au participat 9 
concurenți.

Categoria l-a (97-150 cm.) 18 km.
1. E Fodor 23'15”
2. I. Kaproș 24’20”
3. I. Galinsky 25’30” 

Categoria II (150-250 cm.) 30 km.
1. Pârvu loan (Romu’.us) 28’30”
2. Nicoară Coriolan 29’35”
3. Cotva Franciz 30’59”

Minerul —
LUPENI, 2.500 spidato.i
Arbi ru: 3odat Dumi ru-Ttmișoara 

bun.
Echipele au aliniat următoarele 

formații:
MINEIJ.L: Ma'ei, Jakab — Ispas, 

Grozi-Capineț-Aș i eanu, Nemeș- 
GeorgeaaPu z-Fi imon-Bucur.

S.M.C.|Reșița: Sdivvager, Maiogin- 
Colnic, vida-P<.p Ill-Marcu, Șiclovan 
Lucaci-Zkizsik-Poșa-Almer.

Rep.iza l-a Minerul joacă cu vân
tul în splatc cciace ii p miile mai 
multe acțiuni, în care accentul este 
pus pe extrem» cu deschideri lungi.

Reșițenii au combinații frumoase 
in câmp, dar în fața porții se pierd 
In lupta cu apărarea gazdelor, care 
din primele minute joacă hotărît să 
nu lase nimic de trecut

In această parte a matchului Mi
nerul a avut o ușoară dominare.

Goalul reprizei a fost marcat î.i 
minatul 31 de Bucur direct dinlHo 
lovi ură de colț. Până la sfârșitul 
primii reprize Putz și Nemeș mai 
au Uicursiuni la poartă oaspeților 
trasa a aiuri sau parale de S.liwagcr.

In repriza Il-a. Reșițenii sunt a- 
ceia cari domină, au combinații spec- 
taculoase, dar în apropiere de ia- 
reu pierd regulat mingile în favoa
rea apărării imediate a minerilor.

Și totuși în ciuda dominăiii re- 
șițenilor Mineiul este acela care mar
chează în minutul 75. Nemeș des
chis pe aripă pornește de a mijlocul

DIVIZIA NAȚIONALĂ B

Metalochimic 2-1 (1-0)
terenului, iar Ia înălțimea liniei de 
16 m. centrează pwecis. Putz r.ia, 
mai face un pas înainte și trimite 
plasat pe lângă SBwager în plasă: 
2—0 pentru Minerul.

In minutul 83 Minerul are o nouă 
ocaz'e de marcare; Nemeș dema
rează pe tușe; c.ntrarea lui ajunge 
la Bucur absolut liber și nestin
gherit de nimeni, dar șutul aces
tuia trece cu mult lângă bară. A 
fost o ocazie rară, trei din înaintașii

AURUL —Industria Sârmei 1-0 (1-0)
Matchul de foot-ball. desfășurat 

pe arena sporturilor populare din 
Gurabarza, în cadrul Diviziei Na
ționale B. a dat publicului specta
tor din localitate prlejul de a vi
ziona o întâlnire aprig disputată.

Din primele minute de ioc parti
da a luat aspectul unei dispute di
namice. in care ambii combatanți 
execută incursiuni lămurite de apă
rările imediate. Pe rând se succed 
atacuri vehemente cu scopul de a 
deschide scorul.

Oa peții posedând o echipă tehni
că desfășoară un joc legat, însă 
gazdele le opun rezistență dârză. 
Minerii joacă cu mult elan, punând 
în dificultate deseori apărarea oas
peților.

Scorul este deschis In minutul 7 
de Moravetz, care pr.ntr’un șut pla
sat asigură avantajul echipei sale.

După goal caspeții contraatacă in

Minerului erau 1 b ri și nu aveau 
decât portarul advers in față

Insfârșit, in minutul 85 reșițenii 
reduc scorul prin Zsizik care înscrie 
cu capul: 2.1 p litiu Minerul.

Ultimele 5 minute de joc aparțin 
reșițenilor, cari deși joacă în t renul 
gazdelor, nu reușesc să s himbe re
zultatul.

Dela Minerul au fost buni: Ma ei. 
Carpineț. Ispas, Jakab și Putz. iar 
dela Me a'ocliimic Colnic, P p Va- 
sije, Lucaciu. Zsizsik și Poșa.

POP B. ADALBERT, coresp.

sistent, lancu, Staron și Guran cu 
mare greutate reușind să stăvileas
că atacurile lor.

La reluare lupta devine din ce in 
ce mai apriga. Gazdele se străduesc 
sa păstreze rezultatul. Iar oaspeții 
luptă pentru a aduce egalarea.

Cele 45 minute de joc se scurg 
in nota de superioritate a gazdelor, 
care prestează un ioc splendid.

In acest timp un atac al lor nime
rește în bară, pentru ca și AURUL, 
la rândul său să a’ace și să găseas
că de două ori bara.

In câmp, oaspeții au combinat cu 
succes, arătând calități deoseb te.

Totuși, după ocaziile de marcare 
pe care le-au avut ambele echipe 
rezultatul pare echitabil.

S’au remarcat dela AURUL: lan
cu, Moravetz II și Tigu.

A arbitrat, foarte bine MJiț» 
(Arad).

inidifei.ee
stabi.it


1DIN CâM PUL MUNCIIF
I IN ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE 1 MAÎj

Muncitorii Uzinelor Metalurgice din Cugir congtruesc 
mașini și unelte care n au mai fost fabricate până 

până acum în (ara noastră

CE SA CITIM

„Aportul meu In renașterea Donbasolui**

Astăzi, când torta conducătoare In 
Repu lica Populara Româna este 
Par ului Munc toresc Român, când 
cl sa munciloaie in I uța cu țără
nimea muncitoare conduce destule
le (arii, la Cugir in loc de arme 
și munți' i.brieă mașini de cu
sut c ocane de abatal. di erite unel
te si perforatoare, necesare desvol- 
Urij Industriei noastre naționale,

Nn de mult cu s rii n I Mnlgte- 
Tulul Industr ei șl Comerțului îndru
mați de Partid ii Sindicat munci
torii dcla Cugir, au luat in ț a'iva 
de a construi iu uzinele lor mașini 
unelte

Primele 5 n>a Ini de ștelu't plan 
rapide, 5 maș'nl de ascutlt d ferite

Minerii din Munții Apuseni depășesc 
mereu normele

Muncind pe bază de întrecere In 
C'n te ■ ini ' M ti. minerii exploată
rilor aurifere d n Munții Apuseni, cu 
toate că au avut de lup’a" cu nor
me mărite — așa cum ei înșiși au 
ceru'. - în prima decadă a acestei 
Iun' au obt'nu* o serie de frumoase 
sucese în ceeace privește mărirea 
produc^ei.

LA MINA VALEA MORII cea mal 
mare depă lre de nr"-mă de <1 la 
su*ă a f st obținută de echipa Iul P. 
Tffău. urmată de depășirea de 55 Ia 
sută a echlp | Iul <"odr'n Constant n.

Au ma depășit normele echipele 
Iu- ct'nga Ion i hmn Nicolae cu 
4? la sută și Bocănici Nicolae cu 
30 la sută. Depăș’ri până la 30 Ia 
sută au mai obținut un mare număr 
de echipe.

Ostașii îndrăgesc
Mina Anlnoasa care acum este a 

ce r c muncesc, e păzită - a'ă- 
turl de muu.itorl — de ostași ai ar
gate! noastre papulare.

In timpul decând au venii la Anl
noasa. ostas I do ardă de pază, 
s'au apropiat șl au Îndrăgit munca 
pf nă de merite a minerilor.

In r'una d n z e'c <re u'e, alături 
de coman aiifii lor, ostașii d'n gar
da rrlnel Aiiinoasa. s'au prezentat 
penTu a munci voluntar In timpul 
liber h instalat lle de trasport dela 
suprafața mine'.

_____ (Urmare din pag, l-a)______  
In ev.n unitatea unui nou răzbel, 

pe tot întinsul g obului pământesc — 
în tarile capha'iste, dependente și co
loniile — se vor ridica massele po
pulare și vor desfășura prin toate 
mijloacele, cu arma în mână, o luptă 
necruță oire împotriva înrobitorilor 
lor, pentru răsturnarea lor. Noul răz
boi se va întoarce deci ir.et i‘abil îm
potriva dominației imperia iste, va 
sguduii din teme ii putredul sistem 
irpperialist care și așa este s abil.

După p mul război mond'fd, im
perial știi au p'erdut din lagărul lor 
a șasea parte a globului pământesc 
— Rusia, iar după cel u-_ al doilea 
ră’boi mondial, un număr de țări ca 
Polonia, Cehoslovacia. Ungaria, Ro
mânia Bulgaria și altele, precum și 
uriașe teritorii din China, — al ca
re' popor a desfășurat o viguroasă 
mișcare națională de eliberare. Dacă 
insă imperialiștii vor declanșa un 
nou război mondial al cărui carac
ter antipopular, tâlhăresc este atât 
de evident pentru toate ropoarele, 
imperialiști vor pierde ceva mai 
mult.

Apărând interesele vitale ale po
poarelor. apărând cultura și civili
zația, comuniștii stau în fruntea ma- 
sselor care nu vor război. Oamenii 
munci dn Uniunea fovietca și din 
țările de democrație populară vor o 

seule, cu câ e două pietre, șl 2 ma
șini de găurit rapide, sunt guta pen
tru a Iuti a in hincilune.

Iu ,i ns» de uc.ste ma ni unelte, 
ii mieilor I ș tehui leul' meta'ui giștl 
din Lug'i, se sti ădutsc să censtru- 
lase . ma 11 de Ire al un'versa'e a- 
doptate cu d erite dl ozltlve pentru 
execuții <tc mare preciz e, strunguri 
rn Ide t'p C. Al. C. r recuin șl ca
pete de dl v zluiie care p.'uâ acum 
n'au mal lost fabricate in fara 
nuas ră.

In cinstea z Ici dc 1 Mal, mun- 
c'torii șl tehnic enil uzinelor meta
lurgice din Cugir, mobilizați de or
ganizat a de Partid, șl-au luat an
gajamentul, să construiască 5 ma-

LA MINA MUSAR1U echipa Iul 
Cod eanu Petre depă Ind norma cu 
53 la sută a reuș t să ocupe lacul 
II in cadrul în'recerlor Intre ex
ploatări. I kasernenea, au depășit 
norma până la 37 la sută un mare 
număr de echipe chiar d nire cele 
care nu de mult erau codașe.

LA MINA BRADIȘOR, care s'au 
situat in această decadă în coada 
în'recerilor s'au real zat totuși de
pășiri de normă de ieste 30 la iută.

Rezultate'e de până acum dove
desc elor'urlle sporite pe care in 
c nstea Iul I Mal le depun minerii 
din Munți’ Apuseni pentru depășirea 
Planului de Stat.

N. BARBL', coresp.

munca minerilor
Ast'el, sergentul maior, Scfirlo 

Sergbie, sergentul Mistodea Con
stantin, impreună cu cstașil, au 
muncit xoluntar alături de muncitori 
șl muncitoare timp de 8 ore.

După termina, ea șutului, ostașii 
șl-au exprimat fa(ă de uiunc'torl și 
telinic'enil mine', dor'nfa de-a intra 
in mină, să înmiească alături de 
m'nerl, pentru a da tării cât mal 
mult cărbune.

V. BACINSCHI. coresp. voi.

O puternică demonstrație a 
și democrației

îorțelor păcii

pace trainică și durabilă care să le 
dea posibilitatea de a continua cu 
succes construirea unei vlețt noi, fe
ricite. Toi atât de dornici de pace 
sunt oamenii muncii și popoarele din 
alte tari care nu vor șă-și verse din 
nou sângele pentru interesele unul 
pumn de regi ai finanței. Popoarele 
înțeleg că un nou război mondial 
le va aduce suferințe și grozăvii si 
mai mari d’cât cele precedente. 
Conștiința primejdie: comune con- 
tribue la unirea tuturor acestor tor
re: se creazâ un puternic front al 
păcii, de care își vor sparge capul 
at (â orii la război.

La lupta pentru pace, condusă de 
marea Uniune Sovietică și de Par
tidele Comuniste, iau parte masse 
imense de muncitori, țărani, intelec
tuali, femei și tineret până și pături 
ale burgheziei nat onale cu tendințe 
democratice din țările coloniale și 
capitaliste. La această mișcare par
ticipă fără deosebire de religie, rasă 
sau aparență de par, d, toți cei că
rora le sunt scumpe in eresele păcii, 
viitorul culturii omenești și al pro
gresului, onoarea și independența 

Sini d găurii, o mașina de cjurit 
rapida de 1 ane. 3 ma 'n. plane de 

le uit, 10 n arldrine i njver Je pen- 
iiu s' ungur, și u capuri dlv zoare 
pentru fuze

Astfel, muncitorii uzinelor meta
lurgice d'ii Cu ir lupta pentru a în
tâmpina z ua dc I Mat, cu mașini 
un I e noul, fabricate Iii Republica 
noastr l’opu'iira cu care Industria 
noastră nalt, nnlâ >e poate mândri.

GH. TfrtXL', coresp.

1500 mineri sov etici 
pentru obținerea unei pro 
ducții de calitate superioară 
sunt în întrecere socalisfi

r cinstea «i

Zeci de mii de mine i d n regiu
nile Karaganda și l e. Jlitr. m !a- 
lurgiș'iid in Balba, și C nlcmt mun
citorii din regiuni e C Ir i ,1 șj A- 
ralu'ui, petroliș'i cin Epia <cn Iruc- 
tori de mașini din Al aaAla. i u parte 
la întrecerea so.iă.is.a 
lei de I ’.Gi.

O mie cinci sute de 
puse din 20.000 de 
meșteri, fabrică numi 
calitate superioară.

La uzina pentru p el 
bacului de Cimkznt ’ 
duse de meșterii Karai isk și Bri 
calina p aduc z Inie c.î 
de fibre de ca i ale 
loc de 35 tone cât p

Nouă brigăzi de’a filtura d bum
bac din S rnipa a in k pe, șese no - 
mele cu 130 135 la .«lâ, f ib i ând 
numai produse de ca'i a; superi ară.

întrecerea so ialistă î cinstea zi
lei de 1 Mai se d sfășa a deosebit 

big ui com- 
mneitori și 
șroduse de

earea b'im- 
giiile con-

50 55 t ne 
q>. ioară în 
r de noi ma.

de in'ens în întrepindete Jfcn c i șl 
tala Kaza! a-tanului — Jma-Ala.

La fabrici de tricotaj» 17 brigfzî 
pentru ob'ine ea caii.ați sup riure 
sunt în întrecere. In scțiunile fa- 
bricei de p.os'av au fost itaodcse așa 
nuini.ele grafice ale c dinii In care 

' n c ' nxl.’p ’n’rea 
normelor și caii atea prductiei.

O serie dc întreprinderi ăir. A'ma- 
Ata au și îndep.init pinul cinci 
nai, în ceeace p iveș e nvelul po- 
ducției indus.ria'e. Ap.oae 700 de 
s'ahanoviști au îndepl n t :âte 8—10 
norme anuale iir 2000 d istahano- 
vișii au depășit sarcinile1 planului 
cincinal.

patriei lor. In toate țările luntii, au 
loc congrese și manifestații impu
nătoare pentru arărarea păcii: pre
tutindeni iau naștere numeroase or
ganizai i de lupta pentru pace, reu
nind păturile cele mai largi ale po
pulației. In țările capitaliste, ia o 
amploare tot mai mare mișcarea 
g cvis ă împotriva agresorilor și 
acoliților lor. Un număr de organi
zații reprezentând 600 milioane de 
oameni au declarat că vor participa 
la Congresul partizanilor păcii ce 
va avea loc in curând la Paris In 
30 de țâri există Comitete alei par
tizanilor păcii. Aceste cifre arată e- 
locvent ce avânt putern c a luali'up- 
ta pentru pace.

Miliardarii americani militailștii, 
guvernele reacționare, socialista de 
dreapta, Vaticaniri, Truman Si Ac- 
liesoiț, Bevin și Churchill, Schuman 
și Mocli, de Gasperi și Saragat, 
Pius XII și Franco, Schumachet și 
hitleriștii germani nu vor fi în stare 
să deslănțue un război atâta tțnp 
cât va exista mișcarea mereu cres
cândă pentru pace si libertate a 
multe sute de mi.ioane de oameni.

Apor ul meu ,u r nașn rea Don- 
I asului1 e I unt Ici I Andin u este 
decât relatarea fidela a unea din 
motod Ic nom, gratie căreia iiiun-.- 
turi> d n mur au pulul atinge cel 
mai înalt rad de productivitate cu
noscut p na a uni iu istoria exploa- 
lar lor minere

Puiitefci I,Andin este un simplu 
in ner. dar el ar tot dieplu) s, se 
I m ire de aparul ce l-a adu, in 
rl face, ea llonliasutui. Intr'ades ar. 
grație rne'ndci insnat.i de el ca si 
metodei ,r a'tor Inovatori, nu numai 
ca s'a gr.,bit refnno'rea Instalații
lor d shuse de ncm(i, dar scurt tmip 
duli i aceasta, ren un.a lionlia'ulul 
s'a putut in'egra cu succes in exe
cutarea și chiar depă'irca Planului 
Cincinal de după lăzbol. Slm Iu, 
far., n cl o urmă d- îngâmfare, dar 
necontenit bucuros că a putuț să a- 
duea un fol cauzei general . Răn
ii n nc impâ'tâsesle cum a uums să 
gâs-.-ască cpa ina hună met dă in 
munca de aba'aj din mfnâ P nlru 
aceae-a cl n ‘tud'at ni„; in â u \ e- 
cliiul siste n de lucru ș a cercetat 
ind"lung ș râbdălor toate n‘afun- 
surile si toa'e greutăJ'e care -e le
gau de procesul de produc'ie De 
indiit ce șl-a dat st-am ■ că multe 
neaiurtsuri *i gre el pot f Ini tu- 
ra'e :i v»n't cu propunerea bine 
studiat i unul procedeu nu Jn 
felul aces'a munca pe care altădată 
o e'ecn'au c' vane pneuma’ ce, 
a fost îndeplin j de unul ‘ingur, e-

Comitetul de întreprindere în fruntea întrecerilor
de 1. BOKODKH

l-.d G •

In p.ină perioadă a întrecerilor 
pentru reaJzarea Planului de S at 
editura C.G.M. a făcut să apară lu
crarea lui I. Borodkin indtulatl su
gestiv: „Comitetul de întreprindere 
in fruntea întrecerilor”

Ca întotdeauna experiența avan, 
sală a c asei muncitoare din l nia- 
uea Sovie.ica aduce șt de da.a a- 
ceasla o contribuție b agata în c. a 
ce priveș e me.ode e cete m ii b :nfc 
pentru i.iibunatațiiea muncii și ridi
carea p.oduc.i.i.ății munci, in ge
neral, ine ode menite să duca li în
deplinirea sarcini.or programate In 
intreprinderi.

Cercetând mijloacele folosite de 
mumă.o. ii sovie.i i si analizând re
zultatele obținute p in organizarea 
rațională și disciplinată a tuturor 
sectoarelor dc inun ă, ne dăm seama 
și mai bine asup.-a rostului între
cerilor în descoperirea cclcr mii 
bune metode d luc-u și în stabili
rea unei noui atirudiii a tr.uncilr rilor

Conducând lup a pentru pace, 
Partidele comuniste demască în 
mod consecvent pe dușmanii de 
moarte ai clasei muncitoare s pe 
lache i imperiali-iilor anglo-ameri- 
cani — socialiști de dreap'a care 
caută șă s’arme uni.^tea îorțelor de- 
mocatice. Comuniștii demasca pe a- 
cei care striga că noul război este 
fatal și inevitabil, deoarece aceștia 
slăbesc lupta dc clasa a oamenilor 
muncii, subminează frontul luptei 
pentru apararea păcii.

Comuniștii arată necontenit nta- 
sselor ca pentru menț nerea păcii 
este necesar de a lupta activ, des
fășurând o mișcare de ofensivă. U- 
nitatea. organizarea, voința de lup
tă a clasei muncitoare constitue 
principala condiție a reușitei luptei 
pentru apărarea păcii, in târ le ca
pitaliste, lupta pentru pace este tot
odată și lupta pentru drep.urile oa
menilor muncii, pentru îmbunătăți
rea condițiilor de trai, pentru inde
pendenta țărilor lor. Lupta pentru 
pace este o puternică mișcare îm
potriva dușmanilor oamenilor mun
cii, împotriva imperialiștilor care

de RANtfELH KANDI •
Editura C. G M.

cimom's ndu-se a.-.t el I rate de mun
ca.

C l nd relatarea lui Rândin. des
prindem dou lucruri deopotrivă de 
irnporianle: mai intâi ca oamenii in- 
zes.’rat, dm l'R > la ente care, in 
Iar le . jpi'al ie zac in ntun r cui 
la care i-a condamnat cla-a mund- 
tOuic i e>țl ‘«starea pot orie nd Iii 
ermd ( uu le ijgimului 'i calst, s«ă 
e |, am este I b re i să-si alorifi- 

ce inovațiile i orice ni lahva crea
toare. 'n al dodea r. nj, este de re-' 
ținu- faptul că inovatorul 'ovie'.c.; 
cdiberji .<■ a minte de r - un a ori-- 
circ concurente nu s mulțumește 
sa realizeze 'uccese per-unide, ci, 
cau'a sa gem.ral zeze metod ie np- 
va'oare popular z ndu-le in sPaluri 
ca iii <i largi spre binele ț ferici
rea Intre u'ui p por n unei • r, a că-* 
rui buna tare es'e permanent lega-, 
ia de progresele product e Acesta 
este felul pildu < r n c. re bolșevicii 
t tiu a raspun. a anca ,-mentei r ce-

i iau in cadrul întrecerilor socia
liste „Aportul meu b r fac. rea 
Donbasului" este o lectură agrea- 
b lâ ‘ a’ât de ioludtoarr pen
tru cei donrei -de a-și aprop a ex- 
pei enț-le in<>vatoare de oamen lor 
muncii din Tara io. al smulu'. Mi
neri din Valea Jiului angrenați in 
munci pentru r'd carea product ei. 
vor ga in cartea lui Pan'dei R n- 
din cele mai prețioace Gturi și în
drumări tehn'ce în legăturii cu Inc— 
bunatai rea lucrului din mine.

față de munca lor In vederea ci-u- 
struirij societății socialiste.

Pe drumul trasat dc eroii muncă 
sovietice invațam rolnl ce r v.ne îa- 
deobț c comitetului de înt eprinuere 
in cercetarea ți p.rlecționan a me
todelor de munca organizând șe
dințe de producție folosind s h‘in
ii ul de expericn.e intre in.r pri dJri, 
ateliere și munu.ori d.sc peri d 
cauzele care întârzie siu imp'eJica 

rocc e < e producție lup ând con
tra deșeuri or și trezind in f’> re 
munci.or dorința sincera de a liclifa 
ipsu !'r greșel'le p rsonale din 

preajma lui.
Lucrarea tov. Borodkin este ua 

indrumă or de preț pe Jr imal c ns- 
truirii so.ii ismului in ța>a niasrn. 
Ea ar trebui citita și adânci a cl*. 
fiecare om al muncii pre <upn să 
dea lucrului sau valoarea unei a - 
t uni conștiente si organizate pe 
drumul construirii soci lismului ii 
noi.

plini de furie calomniază Uniunea 
Sov etică i t r le de democrație po
pulară. Cauza pac i cere intre? i o-, 
meniri progresiste si dea tot spi
jinul popoarelor Grec ci, Spân :i. 
Chinei. Viet-Namului, Indonez'ei, 
Malaeei, care luptă cu arma in mâ
nă pentru independenta țărilor Ie r și 
pentru democrație imp edicând rrin 
aceas'a pe imperialiști să deslăntuie 
un nou război mondial.

Congresul mondial al pa-tiranilor 
păcii va fi un jalon istoric In lupta 
dusă de oamenii muncii și de po
poarele de re globul pământîsc pen
tru pace și pentru a a«igura ome
nirii un viitor mai bun. Sutele de 
milioane de oantcni care-ș’ tr mit 
reprezentanții la acest congres vor 
spune un „NU hotarit at’titori- 
lor la război. Congresul mondial va 
strânge mărețele rânduri ale ap ră- 
torilor păcii și va face să crească 
și mai mult numărul lor. El va fi 
o torță ce va lumina calea tuturor 
oamenilor cinstiți, d n lume care nu 
tor o nouă robie fasc’stă, un nou 
război distrugător. Singura cale pe 
care o pot urma este aceea a unei 
ofensix-e energice si tot mat pu'er- 
iiice împotriva imperialiștilor c" m1- 
nali auglo-americani si a comp" ci- 
lor lor, împotriva succesorilor lui 
Hitler, a du-manilor oamen lor mun
cii și întregii omeniri.



icxtijl 1 ratatului de Prietenie, Colaborare 
și Asistentă Mutuală Ungaro-Cehoslovac

BUDAPESTA, 17 (Rador). — Ha
latul de P iekuie. Co ibo are și \- 
tis ență Mu.ua â ungaro -cdioslovac 
semnat la Budapes.a. după ce subli 
n ză ca numai prin lua'ci puterii 

de către popor s’au creat condițiile 
tavo a Iii c de vo j ii olab ira il u i- 
garo .ehos ovate, s aliileș e uimăloa- 
rele:

' it Înaltele părți semna are sunt 
sic acord -ă ducă o politică d Per
manentă prietenie | e care o v r 
Jiitar prmtr'o colaborare strânsa Iii 
toate domeniile.

Art. 2 înaltele părți seni talare vor 
lua toate in i.urile ne esne penii u i 
face impo.ibil pe ic lai unei noui 
«greș un' din par ra > ernian el sau a 
al.ui stat care se va a o ia a e tui 
in mod direct sau in o i c 1 alt mo I. 
In acest s op inal ec părți s mnilaio 
vor uari'c na la toate actluii'lc iu
tei naționale inc ie s i ipe e pac a 
și se uriatea i île in ională și v r 
contrib ii în mod a iv la r alizar a 
acestui s oo in spiritul Chartei Na- 
țiuniioi Unite.

Art 3 I acă vre-una din înaltele

părți se" ua'are va 
vreo acjhme mi i ară 
nici care ar Iii era să-.,i r Inoiască 
pai i a si agre ici sau cm ra unii 
alt stat care in mod direct saif indi
rect s’ar aso ia a esței politici a- 
greJve. cealaltă țxirțe Ii va a orda 
imediat ajutor mi ilar sau de a tă 
natu a.

Art. I înaltele pa, ți
vor lonsu'ta iu privința 
clic; iuni or in e ni i mri'e care 
te zi intere se ce or două țări 
menținerea păcii și securității Inter
naționale.

Art. 5 Inalșple păiți semnatare i i

(I implicată In 
con ra G< rina

semtuhre se 
tuturor 

a ec ■
B!*U

iau angajanianul dc a nu se a'ătu.i 
nici im i al z ițe și de a n . | ai i i. a 
la nii o acțiune Rid ep ala irnjM- 
triva vreuneia din părți e senina are

rt. 6 înaltele pui ți s mnatare vor 
desvolta și Iuta i rd țiile 
mice-i ultuiale și de oi c • 
spi i li' | rimi i i in cont 
cu .no durițe li lieiale in ac

Art. 7 Acest Datat iiilrl
go.ne inu dal dupl s ,n ian și va 
li ralifi at in cel mai s uri ti ■ p

Ins iiinuii e'e d rati i re vor fi 
scliiaibite 'a p ■ <a citt ina cirânil 
posibi'. Tra a ul c le In vig ir t mp 
de 20 ani (lela dala —una li

ec n o- 
f I ia 
mii I al 
st s 'llfi
i i vi-

Noul sis4em de 
aplicat in

(Urmare din pag. I-a)
a, minerii din 
rcaLzat câș-

de s; la Izaro 
mul.it pulcr-

in m d r'g d, fără 
s tuaf a snccii că a 

încadia-ca unor 
flaut *eai'ă de ca-

s abilii de

cât indu tă. Deasenicn 
celelal e schimburi ru 
lîpurl mal bune.

-Astfel, noul sistem 
s>a d sedii a li un s1
u.c peniu grupc'e codașe, io I c 1- 
darea lămmrri. in urmă, pen ru 
rca'lzar a unul câștig mai,buo.

Nu insă in toate cazurl'e noul sis
tem de al rizare a fost ap leaț po- 
ăilv lin d t csate de C. al PMR. 
Iii unele c zuri cl a ost anl'cat in 
itmd mecan'c după d agra rele de 
sal r are întocmi e de Ce t ala In- 
(’us'ria’ă Conducându-'c după a- 
ces a diagrame 
să t n cont dc 
intre ’iider'l, la 
munc tari nu s'a
ll'icarca i a'ă, do condițiile e mun
că, de alit tea - unc . preș ate în 
cn orm' ate cu Indica’oarcle tari
fare de încadrare.

Sunt cazur', spre exemplu la Lo- 
nea, unde miner I vârs'nlcl, cu o 
vas'ă exper'ență in muncă șl cu o 
hună ca'i'icare au fost încadrați ca 
transportori sau încărcători pentru 
ca numărul de ăe ori
diagrama de salarizare a in'renrln- 
deril să nu fie d 'Păși . Sunt cazuri 
când unii m'n rl in vărs ă, cu o bo
gată exoer'ență in muncă șl care 
au aiutat cu oxper'ența lor la ridi
carea mu cltorlrr lrer>, ru fest în
cadrat in categorii Inferioare capa- 
c'tățli lor reale de muncă, pentru 
mo ivul că n'au răspuns bine la u- 
ite'e întrebări ’eorotlce, fapt care se 
datore^te l'psel de posibi Ita e a 
aces'or ■ de a urma o școală de spe
cializare 'ebnltjU Sunt ma'ștrl mi
neri care îndep'inesc funcț'l de ma
re răspundere, care au un rol ln- 
i crnna1 in bunul mers al muncii in 
întreprindere sl care au fo t Inca- 
< rațl în clasa 8-a do sahrizere, în 
loc să fie trecuțl într'o ctegorie su
re loara nrevă’u'ă penTu perso- 
ralul tehnic dc conducere.

Acns(° d-v'erl dela prevederile 
salarizării se datoresc faptului că 
tine'e comisii d' salar zare nu au 
studiat t r elnlc care este calificarea 
sl munca pe care o presea'ă Ee- 
c-re rrupă, flecare sal riat în parte, 
pentru ca flecare să f e reparHzat 
la catezorla de salar'zare corespun- 
rătoare rolului ce-1 are in câmpul 
rr.uncl'.

UN DIKTAT CARE A DEPĂȘIT CEi E 
MAI PESIMISTE AȘTEPTĂRI

MO C VA. 17 (RadoO.
IU t n ' tocn'ea'a dea V.
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GUVERNUL KOUMINTANGULUI NU MAI 
ARE FORȚA NECESARA PFNTRI) A SE 

MENȚINE IN CHINA DfE SUD 
tățll textul jmel rcr sori 
adresată la 15 Martie d

S'at, Aer
epiinc
aiulor

WASHINGTON, 17 (Radar). — 
Președintei ■ Cont'sl I Senatului pen
tru H cor le Externo a da' publlcl-

salarizare trebeu 
mod just

ca-

vor 
ex- 
for-

noul sls'em 
rarc nă ex- 

intreprln- 
Partid si

Luerul aces a a dat ocazia ca unii 
muncitorii să cășt gc mal puțin 
față do veci Iul s stern de sala- 
riz iro.

Ori. această situație nu poate fl 
admisă. Acola unde fiica'rărle au 
lost I cuie in mod |ust, f ccare mi
ner sau muncitor tiebue să cășl ge 
la indepl u rca normei cel puțin a- 
cela sa uilu pe care l-a câșl gat șl 
in trreut

Devier Ic ela noul sUlem de sa- 
lariz re t ebucsc gra' n;c r'med'a'c. 
Trebue să se revină asupra tuturor 
cazur lor, in care, deși inuncȚorll 
posedă califica ea necesară șl în
de îl nes: luncțl corespunzătoare, au 
fost încadrați iii mod nejust in 
tegorii inferio re.

Comis' Ic de salar'zare care 
fi ini in ate pe lângă fiecare 
ploa are șl care trebue să fie
mate din reprezentanți al irganlza- 
țlilor de Part d, sindlca e, rep. ezen- 
tanțl al adri In strațiilor și telinlc'enl 
specialist, trettue să examineze a- 
niĂnunțit leale cont stațiile munci
torilor privitoare la incadrare și să 
le soluționeze In mod ust.

Felul in care se aplică 
dc salarizare nu este o 
c'uslvă a director lor de 
deri. Organ zațlilor de
sindicale e revine sarcina să con
trele e modul de aplicare a noull sa
larizări șl să ia măsuri grabnice de 
îndreptare acolo unde se constată 
devieri.

ZJelc trecute la Petroșenl a avut 
loc o șcd'nță a tu uror slndica'elor 
minere d n județ șl împrejurimi In 
cere s'a d seu at ' roblema justei a- 
plicărl a noului >1 em de ral irizare. 
In această șed'nță de'agafil CG.M șl 
Un unii Minere .au trasat ca sarcină 
princ'pa'ă tuturor sindicatelor grab
nica lichidare a tuturor devierilor 
de'a noul s' tcm de salarizare.

Organizațiile de Part d au sarc'na 
ca împreună cu sindicatele Șl con
ducerile exp'oată llor să in ăture 
grabnic deiiclențele ex s’ente in a- 
pl'carca noului s stem de sa’arizare. 
Pentru că numai as'fcl noul s'stcm 
de sal rizare bazat re principiul so
cialist; fiecăruia Cupă cantitatea șl 
calîta'ea muncii depuse — devine 
un stimulent al masselor de munci
tori in svâit'ul intecerllor soc a'isle 
pentru indepl nirca și depășirea Pla- 
i'u'tr

Tiparul la tipografia „Jiul Cultural” Petroșenl, Str. Oh. ( 
Trxa poștală plătită
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( T. 'd ->t-<t, rț , (l. c , flinj 
.aplca'-a drep'ulu poporulu' ger- 

n a a 'o ii canare". Toate măsu- 
■ l'e <,ilr 

vor '
r>ii' ' 

prob "
M" 

NIC V” 
Tll

e va orul di-
Kj'A'NAIA 

Ce mne t)c- 
vor fi trans-

t ti ae e> i r- 
Marei Brita- 

r zul a'elor
.1 a \\ a-hiiiglon cu pri- 

< ' >an a. ob
• aruliT 

.; că -le
•Ir ocupație

n.r un ta' 'edera v al t'er- 
■ .u i. .|. ( ll n

ci n r liilir comun al 
Alifiei ș Frânte c 
or ’i intermediul

IC

i’u’. crn" 
'••‘aitlor 
nlr I c- 
înaltilor

.guver- 
Germanlel 

c <

'nfnls ratV șl 'r.-rlatl- 
n ra fn • care numai d cî 
' I al nu le 1 or de'a-

T '
i

N U T' XTI'L COM'J-
■ > • aț pțpp . ța. 

TE'-Ți 'l. STATUTUI UI DE

CELE- 
CER-

1‘reia 
cur

ia 
i ia

ca 
ire- 

dik-

7'riparhl fur'• f
ar a 
atu 
nor
un >

rn ,1 p '«f-

OCUPAȚIE, PRIN CARE SE MEN- 
Ț NE C NTR( LI L MPI.Fc I AL 
1,1 RP E T Ț I OR | L" iloR 

■ C 1 PN ALE A'UPRA INTI EGII 
\IFTI FCo OMICE SI POLITICE 
' ’N ’ R V " OCC D’-NT LA, 
INCLU I POL'T A INTER .A SI 
&XTCRN' MI PTI C'
I '1.4 1. Ț'PI FINANȚELE 
CPT "ILP ȘTIINȚIFICE

BIIIL1V 16 (’lu '» ). - 
di mo <4 g rmană mnri t ră 
dul keparat
II '*’• ' g'i n u pr.nire li n 
dut'r ei Cermini-i fie d n 
țl lifta intrcprtnderib r re 
bu1 s ■ f d mo I 1 ' "cep! 
’al, care a di-păț t i I 
rn ‘’e a leptăr .

7i.rul Ml’/dC D/rr'CZO.șVD. 
'erbu-

Art-f acord face inipo1 b li r fa
ce ea i conom ei de pare in ^.'arnia- 
r ii Ou '<■■■•» ă. In'ăliir r a d fn- 

n <onru enț i de-
g odarea Germaniei Occi n* Ic fa 
ri‘ua'‘a d,- fum loara d‘ ma'cr i 
P' • ", i i r‘a ca e progr mul capi- 
t drl ii anglo-amer can .■ nr'mat 
li p ih fn , '’*a'utuf Indus'ri if".

DIN SFERA IMPERIALISMULUI
Mascor d t p ol ii i c A 

d n ''iria
I' (Rador). Ge e aiul 

7. i rn la i»«Sr, in ( ;, 
cu urmarea oului cu

BEIRl’T.
Ilusni E’ 
I uiz A a i 
rrern riri i".

II unui El 7.uim a rubli'ii t că 
noul gunern tr hm form t din par- 
I 7a"ii no ' i '<gim. I' i a înce
put negocieri cu diferiți oameni po
litici.

/.‘are e sub iniacă că Ilusni El 
7.aim a fus! . eoo I iS accepte < rea-

Perspreciivle sumbr ale 
economi I J p n /e

PARIS, 10 (Rador). — Până 11 
deschidefa Congiesu ui Mon iii al 
Parjzanjjcr Păcii a ramas n ai pu
țin de osăpămână. Ș.irile primite 
de Corietm de p egalire a Con- 

arata ca in 50 ț iri se fac 
inteii e i 1 vederea Con- 

Pe adresa Corni e.ului cor 
sosească ncui mesagii de

gresujui 
pregah 
greșului 
tinuă st 
adeziune la Congres. La 14 Aprilie
s’au primi, telegrame din parlea 
munci o ilur și funcționarilor din dl-

din

In 50 de țoii se fac pregitiri intense 
îi vederea Congresului Mondial 

al paitizanilor pecii
\oui mesagii de adeziune la Congres

feiile întreprinderi și i islituții
Bulgar'a și Cehoslovacia între care 
și o telegrama din p.rtea a 1 mi
lion de locui.ori ai orașului Prag* 
Fruntaș: a veți; pu. I ce din Ar- 
gen ita și Ven^za li au adi.a dea- 
sentenea la Congres.

H.i.-bi Vț'a lace. 1 adcrul Partidului 
Progresist amorican a trimis o 
scrisoare in care spâne:

„D n toată itima urez succes Con
gresului vostru. I

TOKIO. 17 (Rado.). — Guver
nul japonez desvalu I itHo . Carte 
alba” p.ib.Ka a li 16 Apri ie p rs- 
pec.ivele sumb e ae e oa'mi i ja
poneze.

, Cartea albă ’ declară că di i ca .ia 
creșterii prețuri or la artic .1 le de 
prima necc i a e sala >n ■ reale șanț 
in momentul de fața Intimii de 47 
la sută față de nive'ul dinainte de 
răsboiu. Șantajul s’a ex ins consi
derabil. Numărul șcmerilor s va 
mă i și mai mult deoa e e ii rcprin- 
derile mijlocii vor trebui să Închidă 
porțile.

Șomaj la Holl w.iod
— Ziarul Bri ani DAI LI HER

ALD arată in ulpmul său număr că 
șomajul cons.i.ue o gravă p cblemi 
la Ho.lvuood. Zia ui sablini ia că 
țtes.c 40 la sută din a lo ii li lly- 
svood-ului datori a atitudinii lor pa
li, ice nu mai au angajamente.

BULETIN EXTERN
— Peste 400 sfu lenți d la Queers 

Coliege” din New Kork au mini- 
festat- împotriva pactului de Noid 
și militarizării Statelor Unite.

* * »
— |Ziarul DE VAARHEID o.ibiică 

: primite di:i Madrid cire arată 
și.ăți ale ,.armatei” lui Anders, 
ite din fasciști polonezi au so- 

Je curând în Spânii f anchis'ă.

știri 
că uli 
formai 
si', je _____  ... ____ ______
Ele Lu fost încar.i uite î.i suburbiile 
Maâridu'.ui. Barcelonei, și a 
lui felbao.

orașu-

* * .*
— Tibuiialul nilli'ar din U 

"Thessalia) a condamna la 
5 pttrioți greci pentru faptul că au

ri1 ' a a 
ipoarte

par.i.ipat la nzislen a împotriva hi- 
tleiișlilor. A.elaș 
nat la moarte in 
de patrioți.

*
— Biroul de j.ie ă al Con idera iei 

Generale a Muncii din Italia aiunți 
că Guiseppc di ttor'.e președin ele 
interimar al Federiției Sind ca e Mon 
diale și se.re.arul gei.erul al C.G. vi. 
din Italia, a ple<at Sâmbătă din 
Roma la Moscova în urma i avi atici 
Consiliului Ccnt:al ,1 Stndi ahltr 
din L'.RS.S. sp e a par ici.u li Con- 
greîu'. vi.idi a c‘-> ■

* *
— In Italia de Sud organele de

tribuna a o ndam- 
conlumacie a li 25

* •

s s i' i e.
*

electrice au ho’.aril si îa- 
curentul ele.tric t mp de 15 
24 de trei ori p ■ sat imani 
de doua ori ca pini în

>n rd în ăriinate cu r<-paitiz rea e- 
nergiei 
trerupă 
ore din 
în loc 
prezent.

In Italia de No d curen.ul c’.ctric 
va fi întrerupt timp d; 12 o-e din 
cele 24 de trei o i p.' sap amâna

• • •
— Greva tipoT a fior d n Ncw- 

York a luat sfârșit ca v.itiri' gre
viștilor. Editorii z’arelor au fost si
liți a ac .pe mijoarca salariilor 

ii o 1 r li i.bL.ia a irca c niii- 
ții.or de muncă.
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