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PENTRU PACE

I ană 
s’uu
care 
li.te-

in’reglme 
de u in 

război. In 
In*ă nu

nu 
lio-

lor

Oa enll muncii iurprcuoă cu țoale 
for ole Iubitoare do pace din luuiea 
lut eată •• uva ează cu tut mal 
mul A Iu tărîre. cu elan n ereu cres
când, Iu r'o luptă înverșunata lut- 
p i Iva luip rlnllsmulu'.

u județu nostru uu avut loc 
acum nenumărate n eet'ugurl, 
adop.ut sule de noțiuni prlu 
uiuueltOii., țăranii muncitor șl
lee usi I progres (11 ișl expr mă 
au al dori ța lor < e pace, dar șl 
tărirea de a lupta pentru ca.

A âud încă vil iu memoria
ti ate cruzimile răz’ oalelor In.pe la- 
lis c, toate bestial ăț'le fascismului, 
oamen i muucb lac un zid strâus șl 
pun rn’c u urul măreței l tihnii So- 
vl t ce, un z d care să rtea necl utlt 
In fața tuturor unel'lrllor răsbolnice 
ale Impe all mulul anglo-amerlcan.

I’aclur le șl flecurile n Uitare, iu- 
ar ăr.lr, amcn.nțarile cu bomba a- 
tomiea, șl iot ar e a'ul propagandis
tic cu care Wall-Str.etul încearcă 
să ’ntlu.ldeze lumea, nu pot să sfar
me insă încrederea de ne duuc'nat 
a clasei muncitoare in propride-l 
torțe.

Fiindcă FORȚELE PĂCII CRESC 
PE ZI CE TRECE. Clasa u uncltoare 
dev'ne ol ma conștientă, tot mal 
combați*&, tot mal dârză in lupta el.

In Franța in Italia, f.revele nu 
mal contenesc. Popoarele coloniale 
ob, o noui v clor I.

Iu Grecia ca șl in China, trupele 
reacționare suferă tot mal multe în
frângeri.

In țările de democrație populară 
eamenll muncii pășesc entuziasmați 
spre s c allsm, iar în Uniunea So- 
vlet'că, zi de zi se pune câte o nouă 
căiămidă Ia temelia comunismului.

Toate acestea nu ac decât să în
tărească Ionele păcii și să sape din 
temeli planurl'e șl uneltirile mlșe- 
lești ale Imperialismului. Toate a- 
cestea nu inseamnă decât o lărgire 
a frontului păc I mereu întărit de 
masse Imense de oameni.

E1 ' or 1 ă-'l as u- 
inc’ Idă ochii, 
vadă eea cc

să 
bi-
II-
tu-

lu Iruute cu comuniștii, milioane 
de iiamenl a’ muncii d'n întreaga Iu 
mc vin să cinsolide/c lagărul păcii 
șl al democrației condus de URSS. 

Acea ta nu lnsea,a’nă Insă că Im- 
per'n'lșt I au renunțat Iii 
'a planurile lor nebunești, 
cedla lumea prlidr'un nou 
svărcoll ea lor se vede
numai o epu zare a ul linelor torțe, 
dar șl TEAMA.

Dece guvernul reacționar france 
n’a dat viză de Intrare tuturor de
legații r !a Congrc ul Partizanilor 
Pă il ?

D- TE'MAt Imperialiștii vor să Im- 
p'edfco o grandioasă " anlfestațle d 
pace. El tnce rcă să înăbușe glasul 
milioanelor de oameni caro vor șl 
luptă pentru ■ ace. 
pe urech'le < I să 
uu audă șl să nu
mea întreagă dorește: pacea șl 
berta’ea, Iii ăturarea definitivă a 
gulul capitalist.

Imperialiștilor Io e frică dl glasul 
popoarelor el'bcrate d’ Tara Socia
lismului, care pronunță pu'ernlc șl 
hotărlt cuvântul PACE. El vor să 
ascundă adevărul asupra democra
țiilor populare, să-l mențină ascuns 

n dosul pălănlen’șuiul do minciuni 
pe care l-au țesut. El vor să 
vlngă popoarele să pornească 
nou război.

Dar glasul celor 609 milioane
ilzanl ai păcii, glasul su’elor de mi
lioane de oameni a1 muncii e puter
nic FI va rfșuna în t ată lumea, va 
pătrunde iu iulml'e tuturor, va fl 
purlat peste hotare șl oceane. Acest 
glas va ridica șl rid’că noul 
de irunctori cu brațele și cu 
la lup ă pentru că ’svorășto 
conș’ilnță formă. Dorin a de
in regii omenii e mal puternică de
cât toate încercările imperialiștilor.

De aceea în fața tuturor ațâță - 
rllor războinice se ridică milioane 
de gksurl care spun hotărite: NU 1

COfi-

un

par-

masse 
mintea 
d ntr’o
pace a

Pfuletari difi

DESCH10EKEA
Mjnerii sectorului IV Petrila reali

zează importante economii de 
material ’emnos și explosiv

ile cost redus
echipele de mineri care 
la „răpire" in abatajele 

condu-e de tovarășii Ko-

In lupta pentru îndeplinirea au- 
gaiainentd ■' luate iu în'âmplnarea 
zilei de I Mal. minerit dela secto
rul IV al tn nei l’etrila, se s'iă.îueSc 
să producă mai mult căr une și eu 
un preț

Astfel, 
lucrează 
frontali
nic'ka Matei și Hudai Eugen, cârje 
înainte lucrau cu 12 oameni pe 
schimb, au ren ,it să lucreze aciuit 
cu numai oameni pe schimb. Suc
cesul acesta, a fost obținut pr n re
ducerea timpului mort la transpor
tul lemnului in abataj, precum șl la 
podirea vetrei abataiului ci lemn 
crăpat din butuci de brad, care pe 
lângă ca necesită un timp de exe
cuție mai scurt, prez’nt ș< o sigu
ranță mal mare minerilor care lu
crează la extragerea cărbunelui Pe 
fâșiile abatajului.

Echipa minerului Cseszar Eugen, 
car? lucra înainte cu 12 l-l oameni 
într’un abataj frontal, datorită bu
nei organ zări a muncii lucrează a- 
cum numai cu 0 r ameni pe"*aceieasi 
fâșii, depășind asfel norma cu 45 
la sulă. Această ecl ipă ș:-a luat 
angajamentul să întâmpine ziua de 
I Mai cu o depă ir? de 5 1 li sută, 
angajament pe care este ho'Arîtă 
să-l îndeplinească. Paralel cu depă
șirea de normă, prin folosirea rațio
nală a explozivului, folosind mai

mult ciocanele de abataj pentru 
perea cărbunelui din trat, pe inter
valul 1 I Aprilie, tn nerl din u 
cia'la echipă au realizat o ccono- 
in'c de exploziv de 17 la sută.

Lucrând la deschiderea un”l ga
lerii î î acest sector, grupa condusa 
de tovarășul Raczek Ludovic, pen
ii u a economisi lemnul de ste’ar 
P ntru armătura. .usț ne tavanul ga
leriei cu armăturii de Fer, care la 
tiară-Irea galeriei poate fi răpită și 
in’rc’ uințală în alte locuri de munca.

Datorită faptului că armătura du 
fler poate fi fixată intr'un timp mai 
scurt 
uerii 
cum 
5 la
galeria era armată cu stâlpi de ste
jar.

Sublng. IILIP NICOLAE 
eoresp. voi, 

(Continuare In pag. Ill-a)
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și cu mai multă ușurință, rm- 
din această eru !i depășesc H- 
norma cu 24 la sută, față de 
sută căi realizau Înainte când

celui de al X-lea
Congres al Siodi
calelor Sovietice
MOSCOVA,1o(Ra-

Al 10-leador)
Congres al Sindi
catelor din Uniunea
Sovietică s’a des-

ora 1 după amiază
în marea sală a pa
latului Kremlin

Reportaj sportiv sau

Anul acesta, campania de inch.ieia 
a con ractelcr colective, se desfășoară 
în atmosfera unui viguros elan po
litic și de muncă ai cetățenilor sovie
tici. Oamenii muncii din Țara So
vietelor, animați de o uriașă însu
flețire, 
rea înainte de termen 
plan cincinal stalinist 
boiu.

Verificarea în masă 
contractelor colective 
cut, verificare care a avut loc la 
toate întreprinderile, înainte de în
cheierea nouilor con'racte colective 
pe anul 1949, a dovedit clar ce rcl 
joacă în întreprinderile sovietice 
contractele colective.

Verificarea îndeplinirii contractele r 
colec ive pe anul 1948 s’a d sfășurat 
ca una din cele mai impor ante cam
panii economice și po idee, campa
nie la care au pari.ipat mi ioane de 
oameni ai muncii. A’ături de su
tele de mii de activiști sindicali, 
care verificau minuțios fiecare punct 
al îndeplinirii obligațijnițor prevă
zute de contrac'e. au participat la a- 
ceas'.ă campanie massele ce'e mai 
largi de muncitori și funcționari, 
care au discTat în numeroase în
truniri, rezol, .te'.e verificării, făcând 
observații și propuneri.

Verificarea a dovedit că ob'iga- 
țiile înscrise în contractele colective 
au fost îndeplinite întocmai. în ma
joritatea covârșitoare a întreprinde

se întrec pentru îndeplini- 
a primului 

de după răa-

a îndep'inirii 
din anul tre-

rilor. Aceste rezultate dovedesc e- 
locvent patriotismul cetățenilor so
vietici, care, animați de un puter
nic elan, se întrec pentru a îndeplini 
înainte de termen primul plan cin
cinal stalinist postbelic.

Realizările obținute se dafoiesc în 
cea mai mare măsură întrecerii so
cialiste care a luat amploare sub 
conducerea Parîidu ui Bolșevic, în
trecere pentru îndeplinirea înainte 
de termen a ,p'anu ui celui de a! trei
lea an al actualului cincinal stalj- 
uist.

In legătură cu desvoltarea impe
tuoasă a industriei și agri.u'turii sc- 
viefice s’a ridicat simțitor și bună
starea materială a masselor munci
toare. Sa'ariul real a 
și funcționarilor s’a i 
1948 de peste două 
parație cu anul 1947.

Verificarea punerii 
contractelor co’eclive 
organizațiile economice și sindicale 
au început să îndeplinească mai bine 
nu numai ob igațiile referitoare la 
problemele p oducției și la organi
zarea întrecerii socialiste, ci și o- 
bligațiile lor care se referă la 
construirea de locuințe, la protecția 
muncii, la aprovizionarea oameni'or 
muncii și la viața lor culturală. Ast
fel, la combinatul metalurgic ,.Sta_ 
lin” din orașul Magnitogorsc, pla
nul construirii de locuințe pe anul 
1948, a fost depășit cu 123 la sută.

iadustiia textilă so-

în anul care s’a în- 
refăcule, construite și 
sute de cluburi, pa- 

bi-

i muncitorilor 
mărit în anul 
ori. In com-

în practică a 
a dovedit că

re-

Caracteristicile contractelor colective 
încheiate în Uniunea Sovietică, în anul 1945

de A. OSIPOV
Secretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor profesionale sovietice

In întreprinderi’e indus.riei carbo
nifere din regiunea S.ali io, în con
formitate cu ob igațiile înscrise în 
contractele colective, anul trecut au 
fost construite circa 2 090 de case 
individuale.

O importantă intensificare a rit
mului construcției de locuințe, au 
obținut și organiza iile economice și 
sindicale din 
vietică.

Deasemeni. 
cheiat au fost 
utilate câteva
late și case de cultură, numeroase 
blioteci și colțuri roșii.

Comitetele S’ndicale Centrale, 
gionale și de fabrică au început să
lupte mai energic pentru îndepli
nirea tuturor ob igații'.or înscrise în 
contractele colective. La ședințele co
mitetelor sindicale de fabrică și u- 
zină, la adunările prezidiilor și la 
plenarele corni ețclor regionale și 
centrale ale sindicatelor este discu
tat sistematic mersul realizării con
tractelor colective și se elaboreiză 
măsurile care asigură realiza'r a in
tegrală și necondiționa ă a ob'iga- 
ții'.or bilaterale. Organizați je c< 
nomice și direcțiunile întreprinde iL r 
acordă deasemeni mai multă atenție 
acestor prob’eme. Prcb'emele con
tractelor colective sunt discutate re-

(Continuare în pag. Ill-a)

IU M T € IUI
Ca orice reportaj sportiv și a- 

cesta trebue început cu: Duminică 
pe arena ,.Minerul” din Lup.ni s’a 
disputat un match „tare” între ,.Me- 
talochimic”-Reșița 
locali ate. Terenul, 
trivite.

Echipa oaspe a 
■ieamnă un joc de foot-ba'I. Gaz
dele... hml... ca să nu vorbim de 
rău compatrioți de-ai n ș rii din Va
lea Jiului, trecem sub tăcere com
portarea lor. 
putem vorbi 
rente.

șl , Minerul’’ 
timpul, etc.:

ară at ceeacc

»»T \\ l« E
cu lupenis1 ,a-s juc. tori nu 

glumă.

QOAL LA , METALOCHIMIC”

d.n 
pc-

în-

De public iarăși nu 
din aceleași consido

FAZE

Faze însă putem reda, 
perioritatea gazdelor. Iată 
trec ele mai spectaculoase 
nul 1 care s’a repetat cu mici varia- 

(iuni de intensitate și în cel ur
mător:

„Minerul” înaintează.
Tribuna:... Haide Minerul, Haide, 

etc... de trei ori.
Minerul trebue însă să stea pe lc 

fiindcă cu toate îndemnurile a pier
dut balonul: l-au „umflat” cei dela 
„Metalochimic” dotați cu o tehnică 
superioară.

Tribuna:... nu te lăsa „Minerul”! 
Haide culare! Umflă-i1...

„Minerul” se repede... ( r'buria e 
cu sufletul la gură: Haide., etc.) 
..Minerul trasee”... în pici arele ad
versarilor care încep să se culce pe 
teren: „Minerul” i a „umflat”.

Tribuna: (entuziasmată de matchul 
care pare a fi spec aculos).. Bravolll

Arbitrul intervine cu autoritatea sa 
și fluerul: fiuuu! Faut.

Tribuna și ea: fui., afară cu ar
bitrul... măgarul... nu te lăsa .Mi
nerul”... ( ■

Fautul s’a tras și „Minerul” nu ș a 
lăsat: mereu confunda balonul cu 
picioarele adversarilor și tragi a în 
ele cu nădejde.

Le va fi cam greu acum reșiȚ'ni- 
lor să lucreze acolo la ei în uzină

cu picioarele ..umflate”. Dar te pui

Arată sa
una din- 

din mila-

Mitauul
Tribuna 

în plina înaintare... clipe grele pen
tru gazde dar mai a es p.n ru public. 
In tribună emoții, nervi, comentarii 
rămase la jumă a.e. .

Nemeș a rămas pe tușa stângă 
aproape de poar a a Iversarih r. (S’a 
pus să mai șadă nițel)

Hărmălae la poar a „MineruluL.. 
trage cineva... mingea e lespinsâ 
șf... ca o pară mălăiață cade la pi
cioarele lui Nemeș ca.e — fără că 
se mai obosească prea mult — o 
centr aza altor doi care „u depășit 

apărarea Metalochimicului și au căl
cat regu de jocului Nu se s ies.. Ins* 
să tragă cu mult calm ș* t rie...

Tribuna:... ah!... formidabil... 
goal... bravo!... goal.. lim a e In 
picioare și în sgomo ul pe care-1 face 
nici nu prea se aude șuera’.ul ar- 
hitrului: off-side.

Asta a f ost însă 
fru Libflc: nu că 
în off-side dar auzi 
acorde un goal așa „sp'endid1 
Să mai susțină că-i off-side.

Tribuna deci: a bi rul... 
fuuui si care mai de care s străduia 
să-și dea pe față educația sportivă 
— inai bine zis arama Dacă ar fi 
avu’ un ca a'og al tuturor a imal lor 
domestice n’ar fi scos mai multe 
comparații pentru arbi ru ■ dela b u 
rână la porc ci toate l-au asemuit 
Și ca să fie în ton cu evenimentul 
zilei au mai zis ceva și de Paște.

DECE TOV. CODAȚ E UN 
ARBITRU

II.
freamătă. Metalochimic e

prea mult pen- 
Minerul a fost 
doni’lel: să nu

I” și 
»

afară....

PROST?...

...pentru că e 
inadmi-ibil (sic

imparțial și asta 
după comentariile 

să năj’dst'ji’sc'î tn
e
locale). Se poate
așa hal , Minerul’’ încât să n i-i 1 .se 
să lovească așa din când în când 
picioarele adversarilor sau să mal 
facă câte un off-side? Se poate să

(Continuare în pag. l'I-a)



Si PAGINA CULTURALA
•• omenii muncii
V •• partizanii pocan

Clubul muncitoresc „11 Iunie" din Călan

Câteva zile tio mai despart până 
la deschiderea Congresului Mondial 
■1 Partizanilor Pflel1, zile in iare 
dorini i ne'trfiniutat i pentru p ce e 
exprimată pe Întreg cuprinsul Judo- 
tnul de Ikcare muncitor, d i'eeare 
(ir n muncitor, de llecare luKlectital 
cin» It.

Prezidiul Consiliului Central al 
jSindlcaelor Sovietice a hotărît să 
organizeze in perioada 15 Apr lîe — 
| Oc'.ombrie 1949, o trecere în re
vistă a activității tuturor cluburilor, 
bibliotecilor, caselor si Palaelor de 
cultură, sindicale.
. Această trecere in revistă se face 
|n scopul ameliorării muncii de e- 
ducație politică a muncitorilor și 
funcționarilor cât și în vederea ri- 
dicârrl nivelului ideologic al acti
vității cluburilor, bibliotecilor și a 
Palatelor de cultură.

La cinci Aprilie, s’a întors la 
Kuzbass o delegație a minerilor din 
localitate, după o vizită de o săp
tămână în Donbass.i

Cu acel prilej, minerii din bazinul 
Kuznețk au vizitat minele, uzinele 
de construcție de mașini, au făcut 
Cunoștință cu tehnica minieră mo
dernă, cu metodele sta'ianovlste de 
lucru, cu condițiile culturale și de 
viată ale minerilor din Donbass.

întâlnirea dintre minerii din Kuz
bass și cel din Donbass a fost de- 
asemenl un prilej pentru un schimb 
de experiență cu privire la lupta 
pentru îndeplinirea înainte de ter
men a planului cincinal. întâlnirea 
■ceasta s'a încheiat cu nn acord 
pentru o întrecere socialistă între

M >1 mult decât atât. Popoi ii 
munci or Ișl arată HOTARAREA I)t 
A LUPTA i entru apărarea păcii îm
potriva Impcrlarsmu'uS de a face 
un front puternic in frunte cu URSS 
pentru apar rea culturii, In potriva 
celor ce amen'ulă llnlștcg Ini cgil 
lumi.

Din flecare coif al județului nos
tru se ridică ntll de glasuri hotărâte: 
„61 EV SUNT PARTIZAN AL PA
CT*. In flecare om muncitor, din 11- 
zlnă. de i e ogoare «au din b roit. u- 
cum găsim un combatant pe bari
cada progresului culturii șl demo
crației adevărate.

Mul|l dlnt e cl au 'rSt ■! au cu
noscut urgil'c tă'bolului in care tara 
noastiă a f st târâtă de Imperialiști. 
Au cunoscut cu to(li jugul exploa
tării.

De acea, acuui, când (ara noas
tră s'a d sprlns din rândul (ărllor 
capitaliste, asezân^u-so in lagărul 
pidl șl democrației, condus de 
URSS, șl când — prin lupta dusă 
do Part'd — o nouă șl reală d mo- 
cra|le șl-a eăslt 'oc rn Republica 
Pornlară Română, acum când păs1m 
cu pași repezi spre noua orâudulre, 
cea socialistă, in care să domneas- * i

j ȘTIRI CULTURALE DIN U. R. S. S,
Intre 15 Aprilie—1 Ocfomvrie 1949, 
o comisiune specială va face

O trecere în revistă a activității tuturor clu
burilor, bibliotecilor, caselor și Palatelor de 

cultură sindicale din Uniunea Sovietică

ÎNTRECEREA INTRE MINERII DIN BONBASS 
Șl CUZBASS

. I c'sugul i entru to(l cr* ce mun
cesc, oamenii muticii fj rlllcă cu 
h'iiărlre glasul »l i. -auut de Iun 
împotriva celor caro vor sa imviă|- 
Lească popoa.'.ic pentru a le robi, 
li.-giotrt a i-dor caro vor .ă pornens- 
că un no.i răzbii do Jai și asuprire, 
inipol ivu acelora cure pr'n pacturl 
>1 L ocuri m llture vor să-șl asl jure 
.ora'nat a mondla'ă șl din (ara nuas- 
tiil să facă o moșie; împotriva Im
perialismului nngl --american.

„Salutăm cu bucurie Coturn sul 
Mondial al Partizanilor Păcii — spu- 
i e munc'torll dii llateg iu n'o|lunea 
adresată prezidiului Congre-uliii 
Mpnd'al al Partizanilor Păcii din 
Mad Id șl no luăm anga’amcnlul 
dș a sprlj'nl din toata pu'eren în
tărirea nestră: ulMă de a lupta 
împotriva provocatorilor la răz
boi".

, In mari iveelliigurl care au loc 
pg Întreg cuprinsul judofulul, glasul 
fqpt tor lor pentru pace se rld'că tot 
inal hotărî:

„Ne exprimam volnfa de neîn
frânt — spun in moțiunea lor tira
nii muncitori din Pui — de a lupta 
cu toate forjele pentru asigurarea 
pjlcl' in lume, ală'url de bastionul 
neînfricat al păcii, Uniunea Sovie
tică.

Ir fa(a Instigărilor războinice ale 
lipperlall iilor, forjele progresiste In 
frun'e cu URSS pun un frotărlt NU1

Acosta e cuvântul milioanelor de 
oameni al muncii, partlzaal ai păcii 
șl Independenții popoarelor.

-Pentru acordarea ae premii așe- 
z.arnintelor de cultură care s'au dis-
1
tins prin activitatea lor au fost a- 
locate credite din bugetul Consi
liului Central al Sindicatelor. . .

Ueascmeni au fost alocate 3.622.500 
ruble pentru cumpărarea cărților 
destinate caselor de cultură și clu
burilor evidențiate.

Pentru conducerea acestei acțiu
ni de verificare a activității cultu
rale și politice a cluburilor, Palate
lor și caselor de cultură, a fost for
mată o comisiune specială.

minerii combinatelor „Stalinugoli" 
șî „Kuzbassugoll".

Minerii combinatului „Stalinugoli" 
și-au luat angajamentul de a reali
za anul acesta extracția de cărbuni 
planificată pentru 1950, să extragă 
200.000 tone de cărbuni piste plan, 
să ridice cu 14,5 la sută productivi
tatea muncii realizând o economie 
de 6 milioane ruble peste plan.

De cealaltă parte, minerii combi
natului „Kuzbaceugoli" Si-au luat an
gajamentul să atingă anul acesta 
nivelul de producție prevăzut pen
tru finele planului cincinal, să ex
tragă 210.000 tone de cărbuni peste 
plan, Să mărească cu 120 la sută 
productivitatea muncii, realizând o 
economie de 7 milioane ruble psste 
plan.

C ubul inunii ortac di i ( al . este 
mândra oaitun li.r muncii . L Dilua 
Victoii.1 este un model o o.pa
nii ire și curățenie.

Sub îndrumarea permanenta a Or
ganiza i i o a e P M R și p 1 i S 
di aiul io I mun. horii din t'zi
ua , V’ic oria’’ au Im. put aiuna arca 
unui lo. il <!'• club ca e sa Inlruchi 
peze aspirațiile lor ■ pre progres.

C uliul a 1 al naștere din dorința 
oamenilor mim II de a avea un 1 c 
unde dii|s1 ne. d toa.ez’lele si șj 
luminii nlintea și sufletul, undo 
să se |.oi ă aduna să-și s himbe i n-
1 ie ii e și i nnoș ințcjo dobindi e In 
înmiea ti nică.

In zht.i de 18 Decembrie 1018. 
Ini ’nn cadril d sârbă oare muncit-1- 
rens-ă cubul ,11 luni-” a f st inau 
gnrat, iar i'orțile lui au fost d s 
chi .e tuturor celor ce dor au sa-și 
îmbogățească cunoș'ințile și sa cu
noască fain Ji: cărților, cari atâția a i 
le-.a fost interzise.

Astăzi Clubul isăe locul de In ■ 
lânire al num i orii ar din Uzina Ca- 
lan. Aii se desfășoa-ă întreaga va i 
culturală diit locațitale.

Sala de t ni> de massa . s(c In 
pernmiun ă popu’ată de tine e u* din 
localitate.

Partide simple și duble se suc
ced t ncle albe «hoara de- 

la un jucă’or Ia altul. înlr’o voe 
bună reconfortantă.

• • •
Sala bib'io ecii propriu ti e. este 

frumos mobilată.
Pe un pere c întreg (ln dulap bi

bliotecă. etalează cărți de toate fe
lurile.

Peste 2.600 vo’ume Ișl așțeaptă ci
titorii cari nu întârzie să v nă.

La început cârtițe se odihneau ît 
rafturi zi c întregi până când erau 
cerute. Astăzi b h'iotecarul cu c le
2 ajutoare, nu mai prididesc cu dis
tribuirea.

Tinerii cer cârti în care sa se 
oglindească viața tova-ăși'or munci
tori din U.R.S.S. și cărți ideologice. 
Vârstnicii preferă cărți’e țrof sio- 
ntle. din ari pot să-și î i b gătească, 
să-și verifice și să-și împrofțxăfcza 
cunoștințele tehnice.

Aiăiurl de bib'io.ecă o sală spa
țioasă de liclură aș'eaptă primit are 
pe ci ito-i

In linLșiea adâncă nu se aduce de
cât fâșâhul paginilor înlaarse. Aci 
se citesc z’arele se studiază cărți. 
Carncte'e de note stau în fața fie
cărui cititor.

Nimeni nu discută, fiecare stă a 
dâncit în lectură.

* * *
Tot în cadrul C abului există și o 

sală de șah amenaja a cu toate c le 
trebuincioase.

Es:e sa!a cea mai frecventată.
La început doar 5 6 jucători cu

noștea șahul. Astăzi sala este ne- 
încăpatoare pentru amatorii acestui 
sport.

In cursul anului trecut s'a organi
zat un campionat local la care au 
participat 42 jucători. La campio
natul popular din Ianuarie a c au 
concurat peste 60 jucători

Datorită organizării Cubului, șa
hul a ajuns cel mai popular ți mai 
iubit joc. Tineri și bătrâni s'au a- 
plecați deasupra tablelor da șah. ur
măresc cu atenție desfășurarea par
tidelor. așteptând să Ie vie rândul.

Peste 100 ama o i se perinda zil
nic la mesele de joc.

» * »
In sala de discuții muncitorii se 

adună după citirea unei cărți sau 
după o partidă de șah pentru a-Și 
schimba impresiile asupra cărților 
citite sau asupra parlide'or jucate. 
Dar discuțiile lor se comportă în 
special asupra Planului de Stat, asu
pra întrecerilor socialiste și asupra 
realizărilor în producție. Fiecare este 
nerăbdător să știe ce a făcut cela
lalt în- vederea măririi producției și 
mijloacelor prin care evidențiații în 
muncă au reușit performanțele lor în 
depășirea normelor.

Tot în cadrul clubului, funcțio- 

io iză corul și colectivul irtislic al 
sindicatului.

♦ * »
Pentru ridicarea nivelului p ofe 

(ionii, slmlh a ul imp > una iu direc
țiunea Dinei Vi o Ii au organizat 
șl amenajat două sar p-ntru ș reda 
prolesioua ă de ț'o A.. unde munci
torii li califi fi p .'ine - cum știnț- le 
m ire [ -ntru a i’ivcni muncitori 
fali i Mi.

Iii f ța unul num ■ 61 munci
tori, lei.orii alei din mai pir. 
pa i e elt m-nle inun l’c ;li t hni- 
te și tiyjii.L-ri pred . p- înțelesul 
lutuior l ițiili teor it c neccsaie, ca 
re ajroi in ziua următoare sunt puse 
in prac i ă de către c.irsi.li sub su
pravegherea maiștrilor

Nici pn i a i ea iJeologi a nu a 
fost ne, ija'ă Din iijtidiva orga 
nlzației de Partid din loca linte s’a

Concursul de coruri dela Deva
Dum'nlcă s'au întâlnit la Deva 

cele mal bune coruri ș echipe de 
dansuri din Județul n știu penlru a 
fl «elecțonate în vederea desfășu
rării cilii de a ll-a etape — dela 
București a conturului organi
zat de C. (i. M.

Au partic'pat din Valea Jiului co- 
rurle in'nerilor din Petroșenl, Pe- 
trlla ș' Aninoasa, precum șl corul 
sindicatului Mix'-Hațeg. Din restul 
jud tulul au par icipat corurile s de- 
rurglștllor dela Hunedoara șl Călan 
șl corul minerilor din Munții Apu- 
sen'.

Corl'tii au fost întâmpinat! Ia ga
ră cu flori, populația locală făcân- 
du-le o caldă primire. Dar nu numai 
acest lucru arată dragostea oame
nilor muncii fata de arta și mani
festările ci. In-uȘi n-linca ntensă pe 
care cele 7 formații participante la 
concurs au depus-o. e gră-toare în 
sensul că arată larga aprec’ere de 
care arta se bucură acum, găs'ndu- 
ș: adevăratii adtnira’ori în oamenii 
muncii care p'nă mai eri erau ți
nuți departe de ea.

Cea de a doua fază a c-ncursuri- 
lor n’a fost numai un prilel de ve
rif care a forțelor celor mai hune 
formații corale din județul nostru. 
Cu această ocazie s’a putut prezen
ta în fața numerosului șl entuzias
tului i ublic un repertoriu coral n u,

CE SĂ CITIM

„Noi no vă iubim, Domnilor din America" 
de HORIA UMAN

(Ed (ura de Stal — Co'eclia ; Probleme actuale)

Lucrarea aceasta, apărută sub for
ma unei broșuri, rezumă în puține 
pagini în mod g ăitor, mo iv Ie pen
tru care nimeni din rândurile ome
nirii progresiste nu poate să iu
bească pe „domnii” din America.

Sprijinindu-se pe date și ci "re des
prinse din evenimenee petrecute în 
ultima vreme și reda.c de presa mon
dială. reportajul tov. Hria Liman 
ne înfățișează imaginea adevăta'ă a 
[voji.icei de expansiune imperialista 
dusă de „domnii” de pesto Ocean. 
Autorul reușește, în f Iul acesta, să 
ilustreze faptele petrecute în diverse 
colțuri ale lumii sub un aspect rea

Ion Creangă și
(Editura de Stal)

Autorul face m această carie o 
apropiere între uneje pasagii oin bas
mele slave șl povestirile lui Iod 
Creangă.

Referindu-se la influența directă, 
pe care f olklorul rus a exercitat-o a 
supra operei marelui nostru poves
titor. autorul arată că Ion Creangă 
s’a inspirat în special din basmele și 
povestirile populare. Astfel influența 
folklorului slav nu apare direct în 
opera povestitorului român, ci in
direct, prin mijlocirea folklorului- 

org mizat o «coală se a’â uufr inu»- 
ii o ii Inv.ița noțiani Hmi -ntare do 
marxiun lniiiiih.n

• * •
In club i« d-r piaia adrvaiaa 

li ița miinci'o.i isea a talanului.
Când i na s ma încetarea lucru

lui. -.uvoiirl ciniinilor se ■ urge pe 
aluzie cu'oniii. flecare "rălrind 
spre casa ia mai târzia sulițe clu
bului a d lina iii iu. ipa oare |reaitru 
cei dornici de a p trece o oră de 
dr fa’are sufle.ra.-că.

St» a când amurgul se laaa ca » 
pânză iniș i » mun ltcii d la Uii- 
na Victoria Calm dopa ce au vă
zut un film la cin inatogra’u! Uzi. 
nei. «e Indreap'ă d,n nou s; re Cigele 
lor, pentruca a doua zi sa ,-jrnea că 
la munca mai hoiărîți sa producă 
mai mult și mai bine.

M. MATIAȘ, coresp 

bogat șl variat cuprinzând cântece 
populare sovietice șl românești deo- 
P'trlvă ca șl cântcce'e oam nilor 
munci din țara noastră,

Ș din acest punct de ședere co»- 
cur ul a avut un carac er instruc
tiv. Nu numai pentrn portic panțl, 
ci pentru toate fonrațiile artistice 
din județ. El a arătat că jus'a și 
bun i interpretare a or care- bucăți 
im poate fl valorlfca’â decât de 
conținut, de ideea pe care o expri
mă. ori ce program nu-sl poate a- 
tinge scopurile sale mobilizatoare șl 
educative decât sub raportul unei 
serioase selecționări a punctelor 
sale’

Concursul a arătat pe de altă 
parte necesitatea unei mal intense 
îndrumări a formațiilor corale < t> 
partea slnd calelor. Acolo unde sin- 
d cățele și an făcut o preocupare 
principală din munoa dusă pe tă
râm cu'turzl — ca la Hunedo.ra șl 
Petrosen d- pildă — s'au ob( nut 
rezultatei: ■ mal frumoase.

Pentru [brii concursului ch s* 
va desfășura in ziua de 24 Aprilie, 
la București, au fost ale»e corurile 
sindicatului ISS Hunedoara și a Sin- 
d catului Miner Petro'en1, care au 
dovedit a fl depus cea mai Intensă 
n u că și cu reușit să dea ca mal 
Justă interpretare bucăților executa
te c'asându-se în fruntea cclorlalto 
part'cipante la concurs.

list și viu. care desigur nu este pe 
I lacul „domnilor" d n America.

Cititorul este condus cu îndemâ
nare mai peste tot pe suprafața glo
bului unde aparatul de , aju.oare” ■- 
merican deslănțuie binefacerile sale, 
încercând penlru a impune acxrte 
„binefaceri” să înfrunte massa co
vârșitoare a oamenilor muncii ho- 
tarlți să scuture jugul exploatării ca
pitaliste.

„NOI NU VA IUBIM. DOMNI
LOR DIN AMERICA!”, redă sri- 
gătul omenirei iubitoare de pace și 
libertate al popoarelor care sunt de
cise să-și creeze singuie drumul spre 
fericire și bună stare.

basmul rusesc
de BARBU LAZAREANU

moldovenesc. Tov. Barbu Lăzăreanu 
susține tema aceasta, sprijinindu.se 
pe o serie de comparații și citate, 
extrase di ndiferite basme și poves
tiri populare.

Limba frumoasă și p'ină în expre
sii pe care o întrebuințează auto
rul. este o limbă moldovenească pli
nă de influențe și împrumuturi s ave.

Cartea ne este astfel prezentată în- 
trio limbă neaoșă și curgătoare, care 
o face să fie înțeleasă de massele 
populare. .

sprijinindu.se
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1DIN CAM PUL MUNCIIF 
Muncitorii din Munții Apuseni 
depășesc normele în cinstea lui

1 Mai

900° lopeste normă la șlefuirea 
supapelor de mașini

— Din succesele metalurgiștilor din Cugir —

Pe lângă exploatare» auriferă da
la Gu abjrza e kăseș e un atelier 
uentru r<-p:rai»a vagonelvlor nece
sare Ir 11 portului 1111 ii e r >■ > 11 u I. cu
tiilor pcutiu couicr d'n litiu a 
aurului nvtiv unde e escut burgliile 
■en ni pi rfora oaie p c in v alte 
unelte necesai ■ exploaltiril in’ne- 
reu'ui aurifer.

fn înl.diip'narea zii I de I Mal, 
eehiple d • nucitori care lucrează 
la acest a el er, au porn't la t'iire- 
cere sod-l'stă intre ele pentru de
pășirea ir rinelor.

In cadru* II * 1 acestor întreceri echipa 
Compu .i d n I ivariiș | (ialta Gl'eor- 
ghe și Pircel Lazi'r care lucrează 
la ascuțitul l'urghlelor pentru per
foratoare, i rin'r’o mal bună org nl- 
znre a munci pr>n așezar"a unei e- 
ior ș| a burghielor pentru ascutlt la 
îndem’nă, au reușit să depășa-că 
norma cu 10'1 la iu'. . Li fe’, echipa 
compusă din tovărășii C ulai Petru 
și Tod Pe'ru. care lucrează 'a cons
truirea rmcazelor necesare ramifi
cațiilor Im ei ferate din mină, depă
șesc normele cu 0 'a șutii. Lucrând 
la ascuțirea securi'or pentru mineri, 
tovarășul Drăgol Gh'orgile -i Fu- 
fătă Solorron întrec normele cu 
100 la su'ă Deasemenea, muncitorii 
care repară lăinp'le cu carbid pen
tru urnă, depășesc normele cu câte 
70 la su‘ă, iar muncitorii care re
pară cut’lle pentru transportul au
rului iptlv reunesc să depășească 
normele cu câte 97 la sută.

gulat la ședințele colegilor minis
terelor.

II
In clipa de fată contractele co

lective au fost încheiate în aproape 
toate minele carbonifere și uzinele 
metalurgice. Este pe terminite cam- 
|»ania de încheiere a contractelor co
lective la întreprinderile i dustriei 
de mașini-unelte, în uzinele de au- 
tomobi.e și tractoare, în industriile 
textilă, chimică, de mașini și apa
rate, în transporlul maritim și în 
câteva alte domenii ale vieții eco
nomice.

Campuiia pentru î îcheierea con
tractelor colective pe anul 1919 se 
desfășoară sub I z'nca avântului pro
duc tiv crescând al oamenilor muncii 
din Țara Sovietelor, care se întrec 
pentru îndeplinirea înainte de ter
men a primului plan stalinist, pen
tru a spori economiile peste preve
derile planului, pentru a accelera cir
culația fondurilor de rulment, p.nlru 
a îmbunătăți ca itatea producției

Uriașul avânt creator își găsește 
expresia în marea amploare pe care 
a luat-o întrecerea socialistă în cins
tea celui de al 10 lea Congres al 
Sindicatelor profesionale, întrecere 
începu ă din inițiativa constructorilor 
de automobile din Moscova.

Toate acestea dele-mină conținutul 
campaniei de încheiere a contracte
lor colective, campanie care se desfă
șoară în prezent în întreprinderile in
dustriale, în cele de transport, pe 
șantierele de construcție. în între
prinderile de poștă-telegtaf și te
lefon. în întreprinderile comerciale,

tă, a Iul Vasiu losif 40 la -ută șl 
echipa tov. Câmpeanu Adant care 
și-a depă' it norma cu 34 la sută.

1 a realizările minerilor 4; la Cer- 
tei-Săcărămb contribue ciȘ destulă 
însuflețire și tehn'clenii minei cari 
prin indrumările de zi cu zi Ti a- 
jută în muncă.

Tehnic anul Benca Petru dela La
boratorul de analize a reușit să în
locuiască boraxul la anjfte reali
zând cu această ocazie Insemi a e 
economii de materiale.

Indeplln'ndu-și înainte de termen 
programul de producție șl rea iziiid 
economii cari conlr buc la reduce
rea prefulul de cost al produsului, 
minerii dela Certej-Săcărâmb denotă 
doiinfa de a-șl duce la indepltnirt 
angajamentele luate in cinstea zilei 
de I MaL

A. ALEXANDRESCU, eoresp. vuL 

ducat” pentrucă pur și simplu li sin
dicat și OSP nu s’a avut grijă sa i 
educe, nu s’a știut sa-i desvojte spiritul 
critic. Asta s’a văjul și după . in 
l-a . jude.at pe a b>tru. a huiduit 
oaspefii și a îndemnat la un joc 
..frumos” proprii jucători.

Halal să-i fiel
Dar și celor care s’au , ingriji.” 

de el. nu li sc pot aduce accât lau- 
.!c: au crescut un public — cu ex
cepții mdqzenden.e de voi ița Iar — 
de huligani care n’au ce căuta pe 
teren.

a b

crului pe schimburi. depă‘'eș*e nor
ma zilu c cu 17 la sulă 1 eascmciiea 
grupele conduse de tovarășii Bota 
Constantin, Varga Andrei, Valea 
Nicolae și Ciacnadi losif. realizează 
depășiri de normă intre 8—44 la su
tă, precum șl o economie medie la 
exploziv de 13 la sută.

Munc'tor i din echipa Iui Marin- 
caș loan care lucrează la renararea 
vaKone'elor pentru transportul mi
nereului d'n turnă la suprafață rea
lizează depășiri de normă de 28 la 
sută.

» * *
La exploatările aurifere dela Gu- 

ra-Barza, extragerea m’nereului în 
mină, n?cesită o însemnată canti
tate de material lemnos pentru zi
dărie și armătură, fără de care n un-

Caracteristicile contractelor cohctive 
Încheiate tn Uniunea Soviet că în 1949

(U.mare din pag. I-a)

ca nu se poate desfășura in condl- 
tiuill bune.

I.uc ând la pregătirea materialu
lui pentru zldar.j in mina, echipa 
tiivaiașulu I arba lotul depășește 
norma cu dl la sula, echipa Iul I aur 
Petru cu .34 la sută, Iar la fa'ona- 
rca lemnului pentru ai mătura, mun
citorii din echipele conduse de to
vărășii Ștefan beialmi și Clncti La- 
zar dep.ișex normele cu 2> la sulă.

40 muncitori dela depoul C. F. R. Petroșeni 
ou muncit voluntar câte 8 ore pentru curojirea 

depoului de locomofive din Târgu liu
Muncitorli ce’ r ști de a dep rd de 

locomotive din Târgu Jiu, au lansat 
un calduro apel câfre muncitorii 
d pimlu UFR Petroșeni, pentru a-i 
aiu'a să-și pună depoul in ord ne-

Irr urma acestui apel, in ziua de 
17 Aprilie a. c. un număr de 40 de 
muncitori și tehnicieni dela depoul 
CFR Petroș ni, cu un auto rotor, 
s’au deplasat la Târgu Jm, pentru 
a ajuta pe tovarășii lor de muncă.

Ajunși la depoul din Târgu Jiu, 
muncitorii dela Petroșeni, s’au or
ganizat în echipe de muncă împreu
nă cu cei dela acel depou, pornind

Minerii din abatajele tineretului dela 
dela Jieț-Lonea realizează însemnate 

depășiri de normă
Răspunzând apelului mine. Hor din 

abatajul de tinere dela mina Jieț- 
Lonca, echipele de tineri a iul Deak 
Ventzel, Petric Pe ru și Torok An
ton dela aceeași n Ină au opț'nut Im- 
porlan e succese in cinstea Iul I 
Mal.

Astfel, echipa lui Peltic Petru 

în stațiunile de mașini și tractoare și 
în sovhozuri.

In contractele colective cc se în
cheie anul acesta, sunt însciise o- 
bligațiile concrete, meni e să con- 
tribue la inten i i arca și mai irar1 a 
întrecerii socialiste și la organiza
rea unui mai amplu schimb de ex
periență între stahanoviști.

Ini|iativa celor 10J întreprinderi 
din Moscova care și-au asuma! obli
gația să accelerez? circulația fon
durilor de rulment este și ea reflec
tată în contractele colective care se 
încheie pe anul 1949. Astfel, contrac
tul colectiv încheiat la uzinele , Za- 
porojstali”, cuprinde obligația de a 
ețrtrera dur circulație 9 500 000 ruble.

Inițiativa patriotică a hi Alexa 1- 
dru Ciutkin — ajutor d? meșter — 
la combinatul din Krasnoholmsk. care 
a fost promotorul întrecerii pentru 
calitatea excepțională a producției, 
își găsește deasemeni expresia în 
contractele colective. In mod mai 
concret decât anul trecut, sunt în
scrise obligațiile referitoare la in
troducerea felini cei noui și la folosi
rea mai bună a utilajului.

III
Contractele colective pentru anul 

1949 vor juca un rol uriaș în desfă
șurarea întrecerii socialiste a între
gului popor, pentru îndeplinirea î a- 
inte de termen a prevederilor ce
lui de al patrulea an a' actualului 
plan cincinal stalinist. pentru îmbu
nătățirea și mai mare a condițiilor 
culturale și de trai, .pentru îndepli
nirea sarcinilor puse în fața oame
nilor muncii din U.R.S.S. de către 
Partidul Comunist (b) și de Guver
nul Sovietic, de marele Stalin.

Echipa Iul Malel Nicolae care lu- 
creaz la car er:i de p atrti pentru 
fasonarea pietrei de zidărie In mi
na depașc.u norma z Inie cu KM) 
la sută.

In întâmpinarea z lei do 1 Mal, 
muncitori dela serviciile de supra
față alo exploataillor auritei» dela 
(iiir.i-llarza, muncise cu el ii, pen
tru ca .da'url do mineri, să lupta 
pentru a da (ăr I cât mal mult aur, 

N. HAR.RU, eoresp. rol.

la numea pe baza de întrecere in
tre ele.

După o munca plina de avânt timp 
de 8 ore, inc lila depoului d'n T.rgu 
Jiu a fost cuiătit' de sgură și ma- 
tcrale vechi au pus în ordine di
ferite materiale, dând deroulul un 
aspect sărbătoresc.

Piln aceasta act'une, muncitorii 
dela depoul CFR Petroșeni au aiu
lui pe cei dela Târgu J u, In lupta 
lor pentru buna desfășurare a mun
cii, care in întâmpinarea lui 1 Mai 
a luat un nou avânt.

ST. MIRAI

care până in zhia de 11 Aprilie a 
avut o depiș're de normă de 51 Io 
fu ă a realizat în ziua următoare o 
depăș're de 135 la su'ă; ecl'lpa lui 
Deak Ventzel care dela Inc. putui a- 
cestel luni până in ziua de 11 A- 
prllio a depășii norma In medie cu 
18 la su'ă a real zat fn ziua urmă
toare o depășire de uor.u.ă de 24 In 
sută; iar echipa Iul Torok Anton 
care pe aceeași perioadă de timp a 
depășit In medie norma cu 23 la 
su'ă, in ziua de 12 Aprilie a real'- 
zat o depășire de normă de 33 la 
sută

Echipele din abatajul de tineret 
condus de Slolcescu Ion care au 
lansat apelul de cheu are la între
cere către t'ncrll dhi întreaga (ară 
au real'zat succese și mal Impor
tante.

Astfc', schimbul Iul Stolcescu Ion, 
care di la începutul lunii a avut o 
depășire medie de normă de 62 la 
sulă, in ziua de 12 Aprilie a depă
șit norma cu 125 la sut»; schimbul 
II a lui Culda Teodor care până a 
cum a ar ut o depășire medie de nor
mă de 53 la su'ă. In ziua de 12 A- 
prllle a depășit norma cu 58 ia sută, 
iar schimbul III a Iul Socs foslî in 
aceeași zi a depășit norma cu 25 la 
sută.

J. POPA, eoresp. voluntar 

crfiȚT 
FEMEE A

SATEANCA
PIERDUT

PIERDUT Buletinul Biroul Popu
lației eliberat de Primăria com Lu- 
peni pe numele Rusan Rozalia Mana

Declar nul.

Muncitorii și tehnicienii secției 
Mașlni-Unelte dela Uz uele Me'alur- 
l.ice din Cugir, >e străduesc >a con
fecționeze cât mai niuEe maș nl ne- 

r ar Industriei noastre. Pen ru h- 
ceasla. cu sprij nul orguiiizațiel de 
Partid, numeroși nunc'torl caută si 
introducă diferi c ino.al'i in munca 
c. re -,a le a cure o productivitate 
ridicată s| produse de I ună caii' a te.

A' IFEl . CU f-PRJINUL ORGA
NIZA |ll 1 DE BAZA DIN ACEASTA 
SECȚIE. MUNCITORUL LUCACI 
II LIU. AJUIAI DE MAISTRUL 
CUPAN IOAN, A INOVAT UN NOU 
DISPOZITIV PENTRU ȘLEFUIREA 
SUPAPELOR Dl.LA DIFERITE 
MAȘINI UNEI.il’. CU CARE REA
LIZEAZĂ I.FP/șlRl nu NORMA 
DE !>H) LA SUTA.

Inabile, șlefuirea acestor supape 
se facea cu m.na, lucru care nece
sita mult timp, împiedecând buna 
de iașur.irc a lucrului Iu construirea 
mașinilor unelte.

11EASEMENEA, TOVARĂȘUL 
PoPE'CU BAZ1L A CONFECȚIO
NAT O FREZA PENTRU TAEREA 
SPIRALELOR LA BACURILE NE

DIN 11 A P R IL1E

MINERII DELA CERTEJ-SĂCĂRÂMB 
LUCREAZĂ ÎN CONTUL LUNEI MAI

însuflețiți de dorința de a contri
bui la realizarea șl depășirea Pla
nului de Stat, minerii dela uzinele 
Ccrtej-Săcărârnb au depus eforturi 
sporite in inuncă, reușind ca pfină 
in ziua de II April e sa îndeplineas
că prom amul de product e pe pri- 
>n.le 4 luni ale anului curent. în
cepând cu ziua de II Aprilie mi
nerii dela Certej-Săcărâmb lucrea
ză In contul Ionel Mal.

In întâmpinarea zile de I Mai 
ziua internațională a celor ce 

muncesc — minerii dela Cerlej- 
Săcărâmb și-au luat ; ngaiamentul să 
muncească cu clan, >ă producă mai 
mult șl de calitate mai bună.

Astfel, echipele tov. Mârza Avram 
a depășit norma cu 72 la sirtă, echi
pa iui Serba» Aron obfnând o de
pășire de 50 la sută, uni ate de e- 
chipa lui Mealha Petru cu 1 la su

Un match tare
(Urmare din pag. l-a)

fie sever și să arbitreze corect așa 
cum a arbitrat tov. Codaț?

Tribuna din Lupeni și-a spus cu
vântul incompetent și huligan: 
NUUUU! Chiar dacă sunt mai s abi 
cei dela Lupeni sunt mat buni și 
mai corccți fiindcă . sunt dela Lu
peni..

Afară cu arbitrul... la oase...!

...Șl PUBLICUL DIN LUPENI E 
EDUCAT?

Aici e mai ușor de răspuns: , c-

Minerii sectorului IV Petrila reali
zează importante economii de 
material lemnos și exploziv
(Urmare din pag. l-a)

Deasemenea alte grupe din acest 
sector, realizează frumoase depășiri 
de normă. Pe intervalul 1—15 A- 
prilie, grupa lui Jampa Alexandru, 
care înainte «ainânea sub normă cu 
5—10 la sută, datorită preluării lu

CESARE MÂNDRI FIOR UN1VI.R- 
‘ ALI: PENIRU tTRUNGURI. CU 
ACI A IA FREZA, TAJ REA SPI
RALI LOR !■ E FACE CU MARE 
IRIX’ZIE. INI.ATURANDU - SE 
A. Ili’L Ni AJUNSURILE PROVO- 
C 5 IE Di. IA REA ACI ! TOR SPI
RALI cl CI |,IE șJMI-LE, CARE 
NU PPEZI.NIA PRECIZIA INIȚIA
LA. CU AJUTORUL ACESIEI 
I REZE, I IMPUI. Dl LI . RU LA 
lAF.i'EA ‘ P PALELOR LA BACU
RILE J’ENIRU MAJ4DRINE A
I oSl REDUS CU Ml LA SUTA.

IN AFARA DE ACE IA. TOVA- 
RAb!-l- POPE CU BAZIL A MAI 
C<iN: 'H..UIl o I REZA SPECIALA
II Mii IVIREA IN 'ERIE A 
l'.MJLl I LA BACURILE DELA 
MANIiR .'.r.l E LN1VF.R -ALE. Pl lN 
A CĂREI PUNERE IN FUNCȚIUNE, 
PRODUCI IVII Al EA MUNCII CA 
Aci IE OPERAȚII A CRESCUT 
CU 4ir.) LA SUTA.

Pr n re 1 zarea acestor Inovații, 
se aduce un însemnat aport |a mă
rirea productiotani muncii, la îm- 
biinaotir-a calității și reducerea 
prețului de cost al produselor.

Cili. Ț1GAU, eoresp.

HAR.RU


^EVEHIMEKTELE ZILEI
In ajunul deschiderii Congresului 
Mondial al Partizanilor Păcii

CONGRESUL GENERAL AL UNIUNII 
DEMOCRATE A TINERETULUI CHINEZ

MIȘCAREA PENTRU PACE Șl ÎMPOTRIVA 
IMPERIALISMULUI IA O AMPLOARE DIN CE IN 

CE MAI MARE
Uriașe niamfi stări pentru apăraiea 

pocii, in lidliu
ROMA, 18 (Rador). — Mișcarea 

pentru sprll n’ ej Congr'sulul Mon
dial ui i uit zan'lor I ăcil, îmbinată 
cu mișcarea de milet impo r va 
semnări tratatului Atlan Icului a 
cuprins r a 8 le largi alo popu'a(lel 
din Ital a. Conlederațla Gen.'rală a 
Munci, l'n'unea Femeilor lall.ne, 
Comitetele agr re șl alte organiza
ții de massă, împreună cu „comite
tele cil” locale iiifllntn1 do oame
ni' muncii au o gan'zat inii de mee- 
tlngurl n fa r cl il uz ne la orare șl 
la s t . Aceste nee ingurl care au 
dovedit sprll nul entuziast adus Con- 
gre u'ul Mond'al al I’ar panilor Pă
cii au atras utențla lumii întregi In 
ciuda încercării r presei guverr.-’- 
menta’e dj a trece tub t cere pro
porțiile atinse In Italia de trlșcarea 
pentru pace.

PEKING, 19 (Rador). — Nego-
i ierile de pace dela Peking conti
nuă. După numeroase ședințe de lu
cru cu delegația Kuominangului de
legația Partidului Comunist Chinez 
a elaborat proectul tra aiului de pace.

La 15 Aprilie a avut loc o con
ferință oficială între cele două dele
gații. Delegația Parfidu'ui Comunist 
Chinei a remis delega1 iei dela Nan- 
king proectul definitiv al tratatu-

CU AJUTORUL „COMITETELOR 
LOCALE ALE PĂCII" S'AU CON-

Poporul fran< ez se ridică cu hotărîre 
împotriva refuzului guvernului de a 
acorda vize de intrare tuturor delcgatilor

P.4R/|,jf8 (RADOR) P de- 
mo< rală’franceză semnal ză pro
testele o/ in e publice franceze Îm
potriva hqtăriiii guvernului fran
cez de a reduc" numărul de v ze 
pentru delesatiile diferi'e'or țări 
care urmează să ia p irte la l cră- 
rile Con greșului Mondial al P rti- 

zanilor Pă ii.
Ziarul CE SOIR arată că r.ce te 

măsuri conslitue ,.un gest arb Var 
al guoer ul i francez care execută 
instrucțiun le Washingtonului .

UNIUNEA TINERETULUI RE- 
PUBIICAN FRANCEZ A DECLA
RAT CA MALURILE < ARE AU 
DREPT SCOP INTARZ.1EREA SO
SIRII IN FRANȚA A UNUI NU
MĂR DE DELEGAȚI STRĂINI LA 
r ONGRESUL P RTIZANILOR PĂ
CII DOVEDESC TEMERILE GU
VERNULUI FRANCEZ FAȚA DE 
MAREA AMPLOARE A MIȘCĂRII 
PENTRU APARAREA PĂCII.

Delegația Comitetului Francez 
de pregătire a Congresului Mondial * i 

Negocierile de pace dela Peking
Până la 29 Aprilie delegația Kuominfangului 
tr> bue să se pronunțe dacă dorește sau nu să 
închee (ratatul de pace propus de Partidul 

Comunist Chinez

VOCAT „CONGRESE ALE PĂCII" 
PE REGIUNI. PRIMUL CONGRES 
RIGIONAL A AVUT LOC LA GE
NEVA CU PARTICIPAREA A 
DOUA MII DE DEI EGATI. A LUAT 
CUVÂNTUL PRIMARU1 ORAȘU
LUI. REPREZENTANȚII CONSl- 
1 IULUI, DI PUTĂ TI Șl SENATORI, 
ETC. APOI S'A Al ET DE EGVJTA 
LA CONGRESUL MONDIAL AL 
PĂCI' DELA PARIS I A MII ANO 
A AVUT LOC UN CONGRES ASE
MĂNĂTOR UNDE S’AU ALES O 
SUT ■ DE DELEGAȚI.

Con'orm știrilor pu leate dc pre- 
sî, in uit n ele zile s au alăturat miș
cării In favoarea Congresului Mon
dial rl Partizanilor "rc'l: Asoclnfa 
It lanț a Meserlaș'lor, dllcrl'e or- 
gan'zaț I profeslona'e șl cooperative, 
„m'șcarca de unitate a ere linilor 
progresiști", personal'tățl d n vla(a 
culturală șl artistică, etc.

al Pa’tizaitilor Păcii, a protestat tn 
cursul unei aud enfe la prețed n- 
te'e Consiliului de M niștri ți la 
ministrul de Externe, impo'r va ho- 
tăririi de a se limita numărul de 
vize ce urmează a f acordat dele
gațiilor străine la Congres.

Proteste asemănă oare au fost 
inregis'ra'e din partea Asociației 
Franța-URSS, miț ării intelectuali
lor din Franța pentru apărat ea pă
cii, ț a.

Noul organlzpții aderă la 
Congres’ 1 Partizanilor 

Păcii
PARIS 18 (Rador). — Din ce 

in ce mai multe organizații fran
ceze își exp-imă dorința de a parti
cipa la Congresul Par.izanilor Pă ii.

Consi iul Muni ipal din Saint 
Denis a adop'at o rezoluție In care 
declară că „întrucât pacea este cel 
mai scump bun al omului și întru
cât războiul nu este inevitabil și 
se poate împiedica Consiliul Muni- 

lui de pace. Acest proect cuprinde 
opt puncte și 24 articole.

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST CHINEZ A ANUNȚAT CA 
PANA LA 20 APRILIE, CEL MAI 
TÂRZIU, DELEGAȚIA DELA NAN- 
KING TREBUE SA SE PRONUNȚE 
DACA DOREȘTE SAU NU SA IN- 
CHEIE TRATATUL DE PACE. LA
20 APRILIE TREBUE SEMNAT 
TRATATUL DE PACE. p

clpal din Saint Denis adoptă cu en
tuziasm hotăilrca de a participa h 
Congresul Mondial al Pat.izanilcr 
Păcii”.

Con i iul Municipal a adresat tu
turor locuitorilor din Sai it D.nl 1 - 
diferent de păicri'e lor politice și 
credințele lor r li ioase un apel la 
unirea în lupa p.litiu a| ărarea păcii.

* . *
V1ENA, 18 (Rador). — Comite

tul Austriac de pregătire pentru Con
gresul Mondial al Par izani;or Păcii 
continuă să primească scrisori și te
legrame din toa.e jxtrțile țării Le 
legația aus riacă a pi in it rezoluții dc 
aprobare a Congresului din partea 
munci orilor d la f bricile Holherr 
Schranz — Auslria Eiat — Werlen 
și altele.

Z ci di I unlași ai intelectualității 
auslriacc au făcut d asemenea decla 
rații In care salută Congresul.

PEKING, 19 (Rador). — Agenția 
China Nouă anunță că la Peklng a 
avu loc un mare meetlng convocat 
de organ zaț.lle democrate din Chl- 
in n semn de pro,est impătrlva ho- 
târiri guvernului franc z de a limita 
numărul de vize acordat membrilor 
numer. a clor delegat i care urmau 
să pa'tc pe la Con re ui Mondial al 
Part zanilor Păcii. A fost adoptat 
textul unei telegrame n care se ce
re guvernului francez să revină a- 
supra hotărîrii sale.

• • •

BUENOS AIRES, 19 (Rador) — 
O mare manifestație de pro.est a a 
vut lo la Buenos Aires în urma 
hotărîrii guvernului argentinian de 
a interzice un meeting pentru pace 
ce urma să se desfășoare în sala 
unui teatru din Buenos Aires.

Poliția a atacat pe manifestanți 
și a operat 85 arestări. Numeroși ma- 
niefstanți au fost răniți.

BULETIN EXTERN
Guvernul argentinian a Inteizls 

tipări ca ziarului LA HORA, orga
nul Par idulul Comunist Argentinian.

Conducerea ziarului a protestat 
împotr ia acestei măsuri samavolni
ce șl a anunțat că, in c'uda tuturor 
piedicilor, LA HORA va continua să 
apară.

• * •
— Ministerul Afacerilor Stră ne al 

Italiei Sforza a avut Luni o fntie- 
vedere cu Dean Acheson secretarul 
departamentului de S'at în chestiu
nea coloniilor italiene. Sforza a re
fuzat să lă'pundă la mtr bările zia- 
riș ilor cu privire la rezultatul dis
cuțiilor.

* » »
— Salariații Soc. de Te'efoan? din 

rovincia Toscana (Ita ia au decla-

PEKINtj, 18 (Rador). — La pri
mul Congres General al bouii Unu- 
ni Democratice a T ineretului Lh nez 
Jen Bi Si, Membru al CC ul Partidu
lui Comunist Chinez, a făcut un ra
port in care a prezentat situat a ac
tuala din țară ș a precizat sarci
nile Un uni Tinere'ului.

Cerate caracterizează actuala si
tuai e a d'-clarat Jen l i SI este In
ii.ngerea dec siva pe care Armata 
Popula1 a de elib. rare a prlc'nuit-o 
forțe'or reacții nare ale Kuon in'an- 
> u'ul. Totoda'ă e de un ti.a'e e'or- 
turile pen'ru construirea noului Stat 
democrat.

LI a arătat că In urma vlc’ori'lor 
Armatei de eliberare teritoriul re- 
glun lor e Iberate a atins aproape 
2 6I0 0M1 km. patrațl ceeace repre
zintă 27 'a sută d'n Intreag terlto- 
r'ul Clilnel.

Nom amănunte cu privire la 
nebunia lui Forreslal

dupâ tiuțdr /mNeW-YORK, 18 (Rador), _ Co
mentatorul postului de radio N<‘iu- 
York, Peu'son, publ că un a'tcol 
In zaiul DA1LN MIRROR din 
Washington, tn care dă noul amă
nunte ca privire la starea psihica 
a lu Forrestal fn cursul uit melor 
luni ale uct uilății de fățurale de el 
in caii ale de minjs ru al apară ii.

In afară de ideia 'ă armata so
net ă cs'r pe cal1 dc a i'iuada

i---------- ------------------------------------------------------- --— ■ —

DIN SFERA IMPERIALISMULUI
Scăderea nivelului de trai 
al muncitorimii japonez*

TOKIO, 19 (Rador). — A fost dată 
publ c tatii o cane alba referitoare 
la situația muncitorilor japonez care 
prevede creșterea rapida a șomaju
lui i arata 'căderea serioasă a ni
velului de trai al clasei muncitoare. 
Salariile rrale nu reprez'ntă decât 
47 la sută din salariile dinainte de 
război.

Numărul șomerilor 
americani

NEW-YORK, 18 (Rador). — Bi
roul dc recensământ al Statelor Uni
te a anunțat la 1 Aprilie că numă

rat o grevă de avertisment de 72 
ore. in urma refuzului patronilor de 
a le satisface revendicările.

In semn de sojdari.ate, muncitorii 
funcționarii societății de telefoane 
din Milano au declarat o grevă de 
două ore.

* * *

Secretaria.ul Uniunii Internaționale 
a Studen'i.or de c. Praga a comuni
cat că guvernul monarho-fascist dela 
Atena a refuzat să acorde viza de 

intrare în țară a reyrezentanților U- 
niunii Naționale a Studenților bii- 
tanic:. Aceștia urinau sâ as stc în ca
litate de observatori Ia procesul in

tentat unui număr de cinci s'udenți 
greci printre care se găsește o slu- 
demă de origine b i'anică. Pentru 
toți acești student Tribuna'ul mo-

Pe un ier orlu locu't de o popa 
laffe de p sie 60 ni lloane s’a lezll- 
zat rtforma agrară. Pe rrinul plan 
Mă relaci r a și desv.ilL.ri a pr .duc- 
ț'ei Indus'riale șl agricole, ce^ac* 
înseamnă c nsu'ldarea 'ndc-pcadea- 
(et C' Ine'. Industria g ea d aș ară, 
precum H Iranspirtul leov’ar da 
regiunile e’H erate sunt iu recoa- 
« ruc| e. Aceste re uni au bogate 
resurse de n eter ate cărbune, ller, 
c.reale, humb c. sa e, petrol șl lemn.

In acest teritoriu PaH'dul Comu- 
nl-i numără 3 milioane de membri.

In inc eir". Jen Bi Si j ara'at lu
struirii atea s'or ca . nfinț .ri noul 
l’nuni de r.crate a T inere'ului Chi
nez șl a de larat că Con i etul Cen
tral ul Par'idnlni Comun st Chinez 
in frunte cu presedin ele sau Mao 
Tse Dun acorda acestei Un nn! O 
importanta deo«ebr'u.

son, Forres'al mai avea ți altă ob
sesie fi unume că I iroul federal dt 
uruitele fi urntărețe. Auto ul arti- 
co'ului seri ■ ,Forreslul telefona ms- 
reu la M ni ts sul Justiției c' laud să 
nu mai fiu urmărit de agenții Bi
roului Fade al 11 tra obsedat dt 
idea tu in cartier, le ocuhiței salt 
fusesiră iiis'ulute d clafu-siiv ți că 
iste supi.it> ghird ro.itinnu" 

rul persoanelor Inscrire oflclnt pen
tru a'utorul i'e șomai este de 320000*. 
Aceste c'fre trehue c contlde ate In
să ca lllnd Io rte aproz mai've, dat 
fiind metodele lol. site de ancheta
tori.

O apropiată devalorizare 
a lirei sterline

LONDRA. 19 (Rador). — Cores
pondentul din Washingt mi al zia
rului OBSERVER anunță câ in cer
curile fin-niiare americane circuli 
svonuri d spre o apropiată devalori
zare a 1‘rei sterline, făcând part* 
din programul de devalorizare a va- 
lute'or din Europa Occidentală.

narho-fascist a cerut pedcaffa ca 
moartea.

*

— Coresponden.nl cin Berlin al 
ziarului OBSERVER anunță că au
toritățile militare din Germania con
form recomandări or fă ute dela Wa
shington intențione ză să angajeze 
personal german tn „aviația civilă”.

* * *

— Duminică a avut lor li Dublin 
ceremonii proclamării Republicii Ir
landeze prin care Irlanda rupe ulti
mele legături de dependență cari o 
uneau ca coroana b i anică.

s * ♦
NANKING. 19 (Rador) -- Tru

pele Kuominlangului au evacuat o- 
rașele Kao-Jad-Hen -i Van Hcx la 
65 km. Est de Nanki.ig.
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