
înainte spre noui victorii în lupta pentru cărbune
IN MĂRpAȚA 7J DE 1 MAI 

muncitorimea minieră din Valea Jiului 
trecăndu-și în revistă tortele, și-a mani
festat voin(a neclintită de luptă pentru 

pace și socialism
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En tuzias te le 
din centrele

manifestații
carbonifere ale Văii Jiului

Z.iua de l Mai a foit pentru in- 
treaga muncitorime din Valea 
Jiului un prilej de manifestare a 
solidarității sa’e cu lupta proleta
riatului din întreaga lume împo
triva exploatării; cu muncitorii 
care — eliberați de sub jugul ca
pitalismului de glorioasele Arma
te Roșii construesc în țările 
lor socialismul: de afirmare a 
dragostei ți prieteniei lor fată de 
popoarele din UliSS și mare'e lor 
conducător Generalissimul Stalin.

I Mai a fost pentru m verii 
Văii Jiului o zi de afirmare a 
voinței lor nestrămutate de a 
munci pe mai departe cu eforturi 
sporite pentru constru rea socia
lismului in tara noastră, A fost o 
ti de mare sărbătoare ți de afir
mare a hofăririi lor ferme de a 
apăra pacea intregii lumi de 
uneltirile imperialiștilor anglo- 
amer câni,

7hra însorită dr t Mai «'a trans
format intr-o puternică manifes
tație pentru pace ți socialism.

7eci de mii de oameni ai mun
cii din intreaga Valea Jiului 
plini de încredere In forjele lor 
ți-au făcui un bilanț al unei mun
ci rodnice depuse pentru mărirea 
producției și a productiv'tă(ii 
munrii, pentru cărbune de călită, 
te mai bună, pentru economii de 
materiale. Prin munca lor ei sunt 
conțlienti că nu contribue numai 
!a întărirea Republicii noastre 
Ppoulare, ci ți la întărirea păcii 
întregii lumi.

Cu câtă bucurie nu ți-au făcut 
bilan/til real zărilor minerii dela 
Lonea — fruntașii întrecerilor 
din Valea Jiului — sau oricare 
miner care a știut că tona de căr
bune pe care a daf-o peste nor
mă, fiecare inovație sau nouă me- 
Jodă de muncă, fiecare bucată de 
lemn economisit nu suni decât 
cărămizi la baza unei păci trai
nice.

Această conștiință de partizani 
ai păcii și constructori ai soc’a- 
lismului a fost isoorul cntuz'as- 
mului cu care fiecare om al mun
cii a întâmpinat ziua de 1 Ma!, 
el a fost isoorul urei neîmpăcate 
față de imperialismul agresiv.

Cu o săptămână inainte, Petro- 
șenii se pregătea in întâmpinarea 
Iui 1 Mai — să îmbrace ha ne 
noui- Organizațiile de massă, in
stituțiile, magazinele de Stat iți 
ornau și pavoazau localurile. In 
z un de 1 Mai orașul părea trezit 
la o nouă viață sub soarele pen
tru prima dată primăvăratec.

» * »
In piață in fața Organizației 

Județene PMR se înălțau patru 
pavilioane imense din vârful că
rora patru drapele roșii, fâ’făin- 
de In băta:a vântului dommau 
întreaga pr'vel șle, Dedesubtul lor 
un grafic arăta realizările obți
nute in muncă de m'nerii Văii 
Jiului.

îmbrăcată viu în roțu, O~ga- 
nizafia Județeană PMR a'răgea 
privirile tuturor.

Un panou roșu de proporții u- 
rlațe pe care erau așezate chipu

ri'e lui l.enin ți Stalin, iar de
desubt un citat — in litere albe 
din Stalin — acopereau o bună 
part ■ din fațadă,

l‘e balustrada balconului ? ta
blouri uriașe, reprezentând chi
purile secretarilor ( C al l'M/i, 
împrejmuite de slegulețe roșii fi 
ghirlande de brad.

Din piață, privită in spre li- 
oezeni, Str. (,'heorghe (iheorglvu 
Dej pare r o alee ile drapele roții 
fi tricolore.

lsbucnind par'că din mijlocul 
ci, clădirea Organului PMR pen
tru Valea Jiului —■ ,,7.ori Noi’’ — 
părea un munte roșu pe care 
albe străjuesc chipurile marilor 
dascăli ni proletariatului fi ale 
conducălori'or clasei muncitoare 
d' fura noastră.

In fată un panou cu rezultatele 
întrecerilor intre exploatările mi
nere, ateliere instituții etc.

Pavoazare* ți ornamentarea 
sublinia caracterul de b'lanț al 
realizărilor pe care-l avea 1 Mai.

In dimineața zilei. în sunetele 
fanfarelor lumea incepu si se 
strângă grupuri, grupuri în fala 
s ndicafului miner. Munc'tori 
funefionari, studenți ți elevi te 
întâmpinau cu „Noroc bun" fi 
entuziasmul intipă it pe fețe. Se 
încolonează . , nesfârșiți . cu 
drapele panouri, lozinci și portre
te ale conducătorilor clasei mun- > 
citoare in frunte

In șiruri interminab'le se în
dreaptă spre piață sub aleea de 
drapel- scanda îd lozincile CC al 
PMR.

Piața e neincăpătoare pentru i 
miile de oameni.

Rând pe rân'l, fruntașii mineri 
eoidențiafii dela ACP, elevi, spor
tiv în echipamente țărani mun
citori veniți călări din satele lor 
pentru a sărbători marea zi ală
turi de tovarășii lor muncitori 
formau o mare de capete deasu
pra cărora răsar drapele pancar- i 
te, portrete

Se decernează decorațiile eoi- 
dențiaților in muncă Ia sfârșit de 
b'lanț: mineri, strungari tehni
cieni, fărani muncitori, medici, 
ac1 or', etc.

In aplauzele entuz'aste ale 
mulfimii, pe piepturile lor se p in- 
de cea mai scumpă recompensă 
ți recunoaștere a muncii: Meda
lia Muncii.

♦ * »
începe defilarea in fata tribu

ne: îmbrăcată in brad in care 
au luat Ioc reprezentanții Orga
nizațiilor de Partid, decorații re. 
p-ezentanții organelor locale. I

Coloanele de bătrâni, tmer 
femei și copii, trec cu fanfare în 
frunte, cu drapele și zâmbete de 
bucune.

Când umbrele serii au început 
să prindă a se cobori de după 
dealuri, pe cer au început să S’ 
aprindă stele roșii, să se stingă 
din nou să reapară îndată for
mând mereu ; aceleași cuv n'e 
care au fost rostite de mii de 
buze: TRAIASCA 1 MAI.

PETROȘENI
Ziua de | Mul, Ziua Muncii, a 

lost serbată la Peiroșenl Iii ca
drul unul Eiandios niectliiE.

încă dela ora 9 dimineața cu 
muzica Iii Irunte se găseau colo- 
na|i in fața S ndlcalulul Miner ua 
număr mure de muiicllorl, tineri, 
elevi, sludeuțl șl (ă ani munci* 
lori.

Anul s’au ndreptat sure plată. 
Intr'o coloană nesfârșită.

In fața Judetenel PMR șuvoiul 
nesfârșit do oameni s’a oprit șl 
dlnlr'odată, din sule de piepturi a 
Isbucnlt intr'un singur glas:

.Scuațl voi or pslțl ai vlețll'L 
Internaționala l
Imnul muncitorilor ce au seu* 

furai, lanțurile sl viei șl luptă În
dârjit alături de cel c incă nu sunt 
liberi; luptă pentru distrugerea 
exploatării a tăi* ărlel a deslrău- 
lul burghez, pentru un trai mai 
bun.

Primit cu lungi aplauze a luat 
cuvântul tov. Crainic Roman, st. 
crctarul Organizației Judefene 
PMR-Valea Jiului ca e după ce a 
arătat semnlllcatla ilel d l Mal, 
Ziua Muncii, născută încă de acum 
60 de ani, ca rezultat al ascuțirii 
luptei de clasă, a analizat apoi 
Importanta el actuală. In ziua de 
I Mai 1949, forțele clasei munci
toare. s'au solidarizat in lup'a 
pentru pace împotriva ațâțătorilor 
la un nou război; pentru construi
rea social smulul șl a comunismu
lui.

După aceas'a, în cuvinte su
gestive, cu o boga'ă exemplificare 
in date, a făcut o expunere a si
tuației internaționale, rel'efând 
starea dezastruoasă a muncitori
mii din (ările aservite Imperialis

LUPENI
Aceiaș a‘mosferă sărbătorească a 

Caracterizat și manifestațiile ce 
s’au desfășurat în celelalte cen
tre miniere din Valea Jiului.

LA LUPENI, disdedimineață 
suneteie fanfarei au vestit locui

Oamenii muncii manuale și intelectuale 
din Valea Jiului distinși cu „MEDALIA 
MUNCII" cu ocazia zilei de 1 Mai

Ziua de 1 Mai tn care clasa 
muncitoare ți-a făcut strălucitul 
bilanț al luptei sale pentru mai 
bine, a fost un bun prilej pentru 
a recunoaște și răsplăti munca 
celor mai merituoși dintre mun
citori: cu brațelb ț'. cu mintea 
dela orașe și sate.

Ca o răsp'ată și inaltă prefu re 
a muncii lor, au fost decorați cu 

MEDALIA MUNCII" următorii 
tovarăși — muncitori, țăran1 mun
citori și intelectuali din Valea 
Jiului:

Damian Traan, miner Soc Pe
troșani Lupași Iustin, miner, Soc- 
Petroșani: Timar Alexandru, mi
ner, Soc. Petroșani; Brașovean 

mului anglo-ame-lcan care subju
gată une mlnorl(ă|l exploatatoare, 
n arc li ertatea de a manifesta pe 
fa|ă aspirațiile tale spre mal bine.

Iu r'un puternic contrast a ară
tat că in țările de democratic po
pulară, cu sprijinul prcf'os al U 
niunll Sovlitlce, poporul este In
dependent sl acț'onează numai 
pentru propriile sale interese, □- 
vânil d plina libertate de a-șl ma
nifesta sentimentele.

Vo'blforul a înfățișai apoi Suc
cesele obflnute dc oamenii mun
cii din Valea Jiului, pen ru socia
lism, in cinstea zilei de I .Mal 
1949.

Astfel, dintre t >ato exp'oatărlle 
minere din regiune, I.onca s'a si
tuat pe locul inlâl cu o depășire 
de 8,9 la sulă; apoi Anlnoasa cu 
6.7 la su*ă; Petrlla cu 2,1 la sulă 
șl Lupeni cu — 3,1 la sută. Pe în
treagă Valea Mulul, programele de 
producție au (ost depășite cu 2.2 
la sută.

A urzrat apoi conferirea Meda
liei Mun-ll — celor 238 cvlden- 
(lațl din țoale ramurile muncl1-

In aplauzele mulțimii, rl șl-au 
luat răsplata binemeritată a efor
turilor depuse.

Prima narte a manifestației a 
luat sfârșit prin defilarea ce a 
avut Ioc In fata tribunei In care 
se allau decorații cu Medalia 
Muncii, reprezentanții Județc- 
nel PMR șl organele administra
tive.

Cu muzica, drapel?le și tablou
rile in frunte, in acelaș lanț ne
sfârșit, defilau grupele muncito
rilor cvldențlațl, organizațiile de 
massă, școlile, sindicalele.

torilor măreața sărbătoare a tu
turor celor ce muncesc: 1 MAL

In curând piața din fața Pa'a- 
tu'ui Cultural a devenit o massă 
de cape e. Bucuria și satisfacția de 
a sârbă ori liberi cea inai însem

Victor, m'ner. Soc. Petroșani; Sil- 
vester Andrei, miner, Soc. Petro
șani, Poboreni Alexandru, miner. 
Soc- Petroșani. Popa Teodor, mi
ner, Soc Petroșani; Ordeg loan, 
miner. Soc. Petroșani: Iovan Sil
viu. trin r, Soc Petroșani; Pinfea 
loan, miner, Soc- Petroșani; Ioa- 
nosi loan. miner, Soc. Petroșani; 
Letean Petru, miner, Soc. Petro
șani; Vierul Pavel, Soc- Petroșani: 
Lakatoș Sigismund. miner Soc. 

Petroșani; Fazakaș Adalbert, mi
ner, Soc. Petroșani; SecăluȘi Ale
xandru, miner. Soc. Petroșani; Mi
cule Andrei, miner, Soc Petroșa
ni; Maxim Mihai, maistru minier, 
Soc. Petroșani; Circu Nicolae, 

nată ei a clasei muncitoare se 
putea citi pe fete e miilor de 
mum-lori veniți sa asculte cu- 
van.ul conducătorilor 1 r, -a și ex
prime Încrederea in for,ele lor, 
să și exprime Încrederea în con
ducătorii lor.

,,A fost greu, dar am învins. 
Suntem liberi" — spun au mi
nerii din Lup ni.

Vorbind tov. V. Suder, rrerr.b u 
în C.C. el P.M R. a a a a semni
ficația acea ei mârvțe îl do 1 Mai.

A urmat apoi lumânarea dec o 
rațiilor .MEDALIA MUNCII" u- 
□ui număr de 56 mineri, munci

ANINOASA
LA ANINOASA, entuzias a ma

nifestație a fost de-jchisă de tov. 
Cozma, se re arul organizației P. 
M. R„ după care iov. MARJA 
SARBU, secrear adjunct al Jude
țene! P.M.R. Va ea Jiului ți de
putat dc Hunedoara a subliniat 
semnificația revoluționară a eilei 
dc 1 MAI.

A urmat apoi decernarea deco
rații or muncitorilor evidențiați in 
producție. Un număr de 13 mi

PETRILA
LA PETRILA. sârbă orirea ai ei 

de 1 Mai s’a desfășurat Intr’o 
atmosferă plină de entuziasm.

Sub graficul care oglindea de
pășirile programului de produc
ție au fost fixate fotografiile 
fruntașilor in p.-cducție.

Manifes ația a fost desclii-ă de 
tov. M Covaci, secre;arul orga
nizației P.M.R.. după care tov. 
Mujic Mihai președin ele Uniunii 
Miniere și deputat de Hunedoara, 
a arătat însemnătatea zilei de 1 
MAL

A urmat apoi înmânarea de
corației „MEDALIA MUNCII'f ți
nui număr de 29 mineri evidențiați 
în muncă. Au fost premiate în 
ban' echipele tov. Silaghi loan, 
Văidean loan și subinginerii Zip- 
penffenig S. și Bacu Anton.

Pe sectoare, sectorul I s'a cla- 

maistru m'ner, Soc- Petroșani; 
Pralea Pe ru, miner Soc Pe.roșanI 
Ciminga loan miner, Soc. Petro
șani: Roman Ambrozie, m'ner, Soc. 
Petroșani: Noveczhi Carol. strun
gar, Soc Petroșani; Solomon Ar- 
pad, electrician, Soc- Petroșani; 
Farkaș Ios f, fief r, Soc. Petroșa
ni; Gref Arpad, lăcătuș, Soc. Pe
troșani; Kiss Iosif. desenator teh
nic, Soc. Petroșani; Poenaru loan, 
miner, Soc- Petroșan'; Bălănescu 
Emilian, subinginer. Uz. Victoria 
Călan; Sitaru Gheorglfe, cărbunar, 
Uz. Victoria-Călan; Păunescu Du
mitru, învățător, comuna Lupeni: 
Tecșa Veronica învățătoare, comu
na Lupeni; Lerint Francsc, învă

tor, ți tehnicieni. Au f st p>a 
mine apoi ; iupe!e Lua se p - 
boreni - u 50.060 lei, Mr.haa I lo- 
r.'.n iu 2'l.OfaO lei, iov. 1 urați u- 
|iu ți Saiu loan cu cate 3 >91 
lei ți Solomon Arpud ci 10 0 0

Pe ^ecto.re. dia etul ț ..duc ini 
a fost fnmânat seci jrulu. I cH 
m.-i bun sec or din nane e '. u 
Jiului.

In incheere s’a dat ciiire le 
legramei primi â din p ea 1 v. 
l-hi'U S oica, minia iul I cu tzj i 
care spune ,Tran n.ii salutul meu 
fierbinte de 1 Mat ei de »• 
rilicare a torțe' r |ru ru r soa
rea P,anului de S a’”.

neri au fost decorați cr . MEDA
LIA MUNCII", irr gn^aa tar. 
Co'dr loan ți Ba ini I ai li s’a 
acordat premii In bani

Din partea sineti aiului n.iaer t 
s'a predat sectorului I - arc-t 
torul fruntaș — drapelul țt duc- 
liei. In latre.erile grușe căț- 
"t’H’oxre s'a dovedit țr*upa t 
Balint loan, care a rb'inut cela 
mai frumoase reiul a a în -nu.ndL 

sat în frunte. A rra 
grupa tov. Kuder.-r. 
cea mai însemnată 
ani 1948—1999.

fosl prem ată 
Enî I pentru 
de . i e ia

LONEA
La LONEA, sărbătorirea rîld 

solidarității internitonale a celor 
ce muncesc, a atra un nu~ăr ia- 
semnat de muncitori. Sărbătorirea 
zilei de 1 MAI a decurs intr'ua 
cadru măreț, participanț'i ascul
tând cuvintele rostite și manifes
tând îndelung pentru solidar.tetea 
internațională a oamenilor muncii 
din luirea întreagă.

Și muncitorii aceste mine care 
au muncit mai b -e, cei ci-l s au

(Continuare în pag. IV-a) 

țător, comuna Lupeni; Bard t Va- 
sile, notar, comuna Lup n!; Poîak 
Petru, funcționar. Soc Petroșani; 
Zborovscki Augustin miner, Soc- 
Petroșani: Guia S efan, lăcătuș 
mecanic. Uz. Electrică Vulc. n; 
Poigai Ludovic, electric en. Uz. 
E'ectrică Vulcan; Altș scu Nicolae, 
foch st. Uz. electrică Vulcan; So- 
molie Laurențiu. tehneiao. Uz- E- 
lectrică Vulcan; Balea Elena, țe
sătoare, Țesătoria Vulcan; Stclanw 
Alexandrina, țesătoare. Tesătoria 
Vulcan; Omoia Marîa, lucr. la bo
binai, Țesătoria Vulcan: Grasz 
loan. zidar, Construcția; Muntean»

(continuare în pat IV-z)
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SA ÎMBUNĂTĂȚIM munca 
BIBLIOTECILOR 
DIN VALEA JIULUI

Manifestările sportive desfășurate cu prilejul zilei de 1 Mai au dovedit 
dragostea și atașamentul oamenilor muncii din Valea Jiului iată de 

proletariatul internațional, ia|ă de ziua internațională a muncii
lui I Alai, clasa muncitoare «l-a 

llcut un bilanț al muncii depuse 
In toate rumurile > do activitate 
Plin de real zări el marcbeaza o 
lupt* ludârjltă pentru îndeplinirea 
angajam ulcior ce au stat la bazu 
întreceri! r Iii care s’au angajat 
in c'nstea marotei sârbător a pro
letariatului dlu Intr aga lume.

l.a  lei ca «I In câmpul muncii, 
succesele obținute pe 'â am cul
tural au lost deopotrivă de Însem
nate.

In Va'ea Jiului cel mal bun mij
loc de a urmări deslășura ea vie
ții culturale a inuncltor'lor, e de 
a arunca o prlv'ro asupra unor 
■specie ale acilv tățll muncii cui 
turale d sfâțurate in cadrul clubu
rilor muncitorești din câteva cen
tre minere

ȘI dacâ Începem cu o privire 
asupra ectlvltățll bibliotecilor, a- 
ceast i pentru câ ea prezintă unul 
din aspectele cele mal semnifica
tive alo muncii pe care o depun 
cluburile.

Ceeace trebuo remarcat in pri
mul lând e faptul că pentru înce
put ele sunt bine dota'c cu cârti- 
Deschl Iii toamna anului trecut, 
clubul munci ori se de a P trlla are 
■cum o b'bllotecă de 1548 volu
me I limba română șl 768 volume 
In l'mba maghiară. La Lupenl cu 
toate că e deschis numai dela 1n- 
ceputu lunii trecute, clubul arc o 
bibliotecă de cca. 3000 volume

Ș tocmai pentru vechimea sa, 
cel de'a Petrlla, având acumulată 
o mal bogată exp.rl nță in mun- 
cf, a reușit ca, — făcând câte o 
II e Individuală llecărula din cel 
96 cititori permanentl să le urmă
rească mal concret desvoltarea 
prin citit șl In acelaș timp să le 
Indrumeze lectura.

Minerul Kolozsl Constantin de 
pildă, a citit In cursul lunii tre
cute ..Ist rla mișcă II sindicale din 
URSS" șl „Raportul, Congresului 
de constituire a F- S. M ”,

Tov. B (oc G''. — tot miner — 
In aceea‘1 perioadă de timp a clllt 
o biograf e a Iul Pu kin, „Marco 
Pop'o ’, , Șo mii" de Sadoveanu șl 
biografia tov. Stalln.

Dintre t'nerl, elevul Csurga 
Franclsc a criticat cel mii mult. 
In perioada 14—29 Aprilie el a 
scos din bibliotecă ,,Taras Bulba”, 
,,For(a Cerului”. , Moa tea In văz
duh”, , Alarmă reste Ocean", Iar 
din co'ecț a ,.Știința p ntru toți'”: 
..Vulcanii". ,,D la Focul de semna
lizare la radio”, „Soarele depe 
masă", ș. a.

Fată de luna Decembrie când 
uu fils au 'a Petrlla 6—9 cititori 
permanentl. astăzi s'au înregistrat 
pași mari.

Ceea ce nu înseamnă Insă că 
in dl-ecțla cititului r.u se mal ma
nifestă o serie de slăbiciuni.

La Lupenl s’au dstrlbuit In 
cursul lunii Aprilie 153 vo'ume. In 
n ară do aceasta câte 10 15 citi
tori fac lectură ch'ar la club. La 
Petrlla s’a distribuit pe a eeașl 
perioadă de timp 159 cărți in lim
ba română șl 156 cărți în 1 mba 
maghiară.

Dacă in c-eace privește canti
tatea. fată de trecut — cu toate 
că mal sunt multe de făcut 
s au obținut real zări Însemna e în 
sensul că se c tește Incomparabil 
m-i mult, în ceeace privește cali
tatea lecturii, însă, Ia Petrlla în 
special, trebue dusă o muncă mal 

atentă.
Aceasta cu atât mai mult cu 

c pura a cărților nu s’a făcut 

tndealuns do riguros. Se citesc ia- 
tr adevâr mult romanele Iul Șolo- 
hov, ale Iul lllhens, Iar din litera
tura română ale Iul Sadovea u sau 
Camllar Dar se mal citesc in pro
porții InadnJslb le ron ane din a- 
cea .colecfle do 15 lei”.

Problema unei șl mal atente o 
rlentărl u cititului trebue să com
porte aici multă serlozta e Cu a- 
tât mal mult cu cât se observă 
preferințe variabile, nestabllo cu 
privire la cârti dovedind un 
gust nu Iii In'reglrno format — șl 
In special pentru că aceste bâ|- 
bâlrl se observă mal mult la ti
neri. deci la cel mal rnale bl'l prin 
literatură pasibili la In'lu-nțe 
străine de convingerile lor ch'ar.

Fără îndoială că acest lucru 
cere epurarea totală șl definiții ă 
a tuturor cărților nocorespnnzâ- 
toare alături de îndrumarea cu 
mal multă grilă a cititori or In □- 
legefea cărțl'or.

Pe <'e altă parte, o a'are si
tuație pune o prob'emă Importan
tă In fa(a sindicalului miner din 
Petrlla, s| pe tot locul unde cazu
rile sunt Identice sau a emănătoa- 
re. Șl-a'iume, probb-ma procură
rii de n* ni c‘r(l In tot cursul lu
ni trecute biblioteca din Petrlla 
n’a fost îmbogățita <kcât cu 18 
volume noul. Șl dacă la aeeace 
privește cărțile românești proble
ma nu so prezintă atât de acut, 
in ceeace prlvettc procurarea do 
cărfl in limba maghiară aceasta 
trebuo să constltuo o problemă i 
mcdla'ă șl deosebit do importan
tă- Din cele peste 700 volume, 
doar o mică parte, cca. 100 sunt 
in întregime corespunzătoare- 
Restul In malorl'are, sunt romane 
llns’to de conflnut, uneori chiar 
dăunăt are. făcând <-arte din colec
ții dubioase, care, In lipsă do al
tețe, mal circulă încă In masse.

S' Ia Petr'la populația maghia
ră se prez’n'ă Intr’un raport de 
arroap* e0 la sută fată de popula
ții română lată dece forurile con
ducătoare alo clubului 'or trebui 
să-șl facă o 'arclnă principală din 
procurarea de noul că-țl șl in lim
ba magh’ară cel pufn d'n ce'e 
apărute nână acum in Valea Jiu
lui.

Scăderile do mal sus sunt fntr'o 
măsură Inerente începutului- Dar 
e'o pot șl <rrbue să fio lichidate 
câ* m’l grabnic. SI pentru aceasta 
nu se cere numai o muncă 'ntensl- 
flca'ă. Trebuo cn flecare club să 
so folosească de cx-e-leți pe care 
au acumulat-o cehlalfe, fmbogă- 
flndu-șf-o astfel pe a fa rroprl” cu 
noul metode de muncă aplicabile 
situat• lor speclllce.

Acest luc-u cer” Insă ca tn're 
e e să se creze o s rânsă legătu
ră, să se organizeze consfătuiri In 
care dlscu ându-se diverse proble
me șl metode do muncă, să se pă- 
șerscă intr’un ritm șl mal viu spre 
succese ma! mari

UN SCHIMB DE EXPERIENȚA 
PERMANENT ȘI ORGANIZAT, o 
muncă mal atentă mal activă, a- 
cestc vor trebui să fie principalele 
m Jloace de imbunătătire a activi
tății b bliotecilor cluburilor mun- 
cltoreșt din Valea Julul.

Aceasia va însemna o trecere 
la metode superioare do muncă — 
menita a ridica bibliotecile la ni
velul marilor misiuni — având 
ca rezultat o mal largă diluzarc 
— prin c tit — a culturii în masse- 
le muncitoare-

H. N DOREANU.

In după amiaza zilei de 1 Mal 
populația din Iktroșeni și jur a 
luat | arfe in număr de r pi ste 
șapte inii |a maniieerații'e sjxtr- 
tivei orjp.picate in cinstea zilei 
de 1 M i ziua 'solidarit'atil 
internaționale a tuturor celor ce 
muncesc.

In a in in'e de ora 15 tribu 
na s’a doi edil netncapd oare pen
tru miile de muncitori și țaraiA 
eari au finul să urmărească des
fășurarea probeli r ce urmau ă 
aibă loc.

Un program bogat cupriniând- 
probe ,Ie atletism, Wolley-Ua'l, 
Iland-Balt Box, etc., a f st pe- 
rentat publicului începând dela 
orele 15.

Wolky-Boll
C.S.U.-Liceul Mixt 2-0 

(15-3; 15-8)
E>hl|>a de volley ■ studenților 

a disjtus Iară diIicul ate In numai 
două set-*iri de echipa e'evilor 
Liceu ui Mixt din Pe.roșeni. S'u- 
denții au fost viu ap a ud ați pen
tru jo ul frumos pe care 1 au 
prestat. C.S.U.P.: Ibobre. Colo- 
> nu. Giurgea, Mano'e. Ange eseu. 
ș‘ Sin.

Hond-bol’
(mafeh demonstrativ) 
CSUO I - CSUP II 

5-5 (2-0)
In r’un match demonstrativ de 

hand-ba'J cele două formafii stu- 
tdențești au preientat publicului 
spectator o frumoasă donoi frați» 
h rndta is ică.

Ma citul s’a terminat cu victoria 
echipei I care a Incer t pr n An- 
gelescu (3). Gambe și Mano'e, 
Iar pentru învinși punctele. au 
fost înscrise de Caloianu (2) și 
Panaitescu.

S’au remarcat Ange'escu, Ca'o- 
Sanu, Panai eseu și Mano'e.

Atletism
50 m. Fetite (Demonstrativ)

Oamenii muncii din lumea în
treagă sărbătoresc cu clan xiua 
de 1 Mal — sărbătoarea lor tra
dițională, ziua solidari ății prol - 
tare internaționale, aiua consoli
dării frăției m imi orilor din t ate 
țări'e. In aceas ă zi, massele brgi 
populare trec în revistă forțele 
lor de lup â .unite In lagărul de- 
mocra Ic sub steagul luptei pen
tru democrație, ’ soria'ism, pen ru 
scopurile comune imediae: con
solidarea și lărgirea cuce iri'or 
democra ice, apărarea libertății șl 
independenței naționale, obținerea 
unei pă.i trainice, durabile.

îndelungatele tradiții au con
sfințit minunata pirticu'ariiate a 
sârbă oririi a -estei zie: oamenii 
muncii fac bi anțul luptelor duse 
și fixează principa ele probleme pa 
care vor trebui să le rexolve. 
O astfel de p oblemă esențială 
este lupta împotriva ațâțătorilor 
la război. împotriva imperialiș-r 
ti or americani care aduc popoa
relor robie și dictatură fasd-tă. 
mai cruntă și mai barbară d eât 
dictatura lui Hitler nimicită tn 
al doilea război mondial.

In fruntea luptătorilor pentru 
pace se află măreața Țară a So
cialismului — Uniunea Sovietică 
Da orită superiorității sistemului 
socirlist și a eroismului poporu'ul 
său, Uniunea Sovie ică a sdrobit 
Germania hitleristă în Marele 
Război de Apărare a Patriei, a 
salvat lumea de primejdia ro
biei fasciste, a aju al țrrilor din 
cenlru' i 7ud.Es.ul Europe' să 
se elibereze de ub jegul inp- 
r'.a iș'i'or și să-și re ape e Ibe - 
tatea și independența. Numele f u- 
ri.orului victoriei a apra faici-- 
mu ui, al conducă orului și îrrvă -

1. Udriște Ioana 9 sec.
2. Uci Margare a 9 sec. 2 10.
3. Enăcescu E eni 9 s c. 7 10.

50 in. Bâeți (I , monstrativ)
1. Vladislav Sl.iu 8 sec. 02 10
2. Vlad loan 8 sic. 03,10
3. Roțcoban Corml 8 s>c 06/10
4. Coșa Traian 9 sec

80 in. Fele
1. Furnea Irina 12 sec O4/'O
2. Nis or Marii 12 sec. 09 10.

3. Unea Doina
100 m. Hărți

1 P.inai eseu Brite 12.04 sec.
2. Vulvarii Ni olae 1 *.06 ara.
3. kniiel Mircea 13,2
4 Maria Cons amin 118

200 m. Fe;e
1. Furnea Irina 33 02 S
2. Dalco, Ana 34 05
3. Truță Elena 35 sec.

400 m. plat Fe e
1. Din iu Ma ia 1 min. 18 sec.
2. Ddco Ana 1 urli. 1 ' se<. 4 10
3. Truță E i-n t 1 mm 23 s c. 5 10

400 m. plat Bai ți
Aceas ă nrobi a fn runit’c I n al

inu ți pir i ipanți In număr de 12
Proba a fo-t câțtiratl de
1. Ju'e n Duniru (C.S.U.P.) 59

sec.
2. Mano'e (C S.U.P.) 1 raia 2

sec. 4/10
3. Prnaile,. u (C S U P.) I mfrt. 5

sec 6/10
4-5 Knhel Mircea și Bul»t 1 Oan 

1 mln 7 sec.
6. Sovarin Ionel 1 min. 8 sec.

800 m. Băețl
1. Dobre Gheorgftn (C.SU.F)

2'29” 1/10
2. Mizolf Vin i ă (C.S.U P.)

2'30” 2/10
3. Rusu Mih i 2'31” 1 10
1. D- bre, u I . n 2'3 i"
5. Mustafa Nicoae 2 37*’

4x100 in. Ștafetă
1 C.S.U.P. 1. (P nai eseu. Dobre, 

Ju'ern, Va varie) 52 sec. 4 10
2. CS.U P. II. 57 sec.
3. J u‘ — Șc. d,- sbor 57 aec. 1/10

Box
La programu' ma clruril r de tox 

au foit disputate 4 partide: 

ți oru ui genial. I. V. 5 alia, e ta 
ros it cu dragoste și r spect de 
oamenii muncii din lumea În
treagă. Succes ele obținute de po
porul soviclic în dezvoltarea po
li i ă și economici a Tării So- 
cia'ismului, in lorirea culturii sale 
socialis e, creș erea bunei stări 
materiale a popoare'or LI.R S.S. 
— toate acestea umplu de bucu
rie inimile tușuror oamenilor pro
gresiști de pe g'obul pământesc. 
Creș erea forțelor U.R.S.S. în
seamnă consolidarea forlel lagă
rului democra ic, înseamnă o 
nouă con ribuție importantă la 
cauza păcii și securității inter- 
uaționa'e.

In U.R.S.S. se vor desfășura 
in aceas ă zi uria e mani esta ii 
ale oameni’or sovie ici; tn mar
șul coloanelor se va simți încre
derea poporu ui sovie ic in a ua 
de mâine, ferma lui hotăr're de 
a-și consacra toate forțele con
struirii comunismului Sub con
ducerea Par idu ui lui Lenln și 
Stalin, poporul sovietic a obținut 
pe aceas ă ca'e suc ese însemna
te. In 1948. Indus.ria U.R.S.S. a 
depășit nive ul an ebeli ■ al pro
ducției cu 180,'o; |n agricultură 
re o'ta globală de cerea’e a a ins 
nivc'ul anului 1940 iar li h clar 
a depășit pe cea din 1940. In 
1949. economia națională a 
LI.R.S.S. co. i nuă să se desvohe 
,n r’un ritm impe’uos. Planul > o- 
ri: al prrimu ui trimestru din a est 
an a io t î d pini; îi p por ie 
de l()O.2o/o. Efecivul clasei mun
ci o re a -pxrrit în compara,ie eu 

riinul trimestru al anului 1948 
cu 1.100 000 oameni. S’a ridicat 
considerabil nivelul material de 
trai al poporului sovietic.

1. Categ. llârlie. Beriorici Hi- 
rian (Demonsiraiiv)

2. Ca eg. Cocoș, S urtu-Găgean 
(Demonstrativ).

3. Categ Pană Pai el Mire a — 
Țifrțer (Demon- Iraiiv)

4. Ca inebeer,- a avut >loc ui 
un match cu caracter d mondrativ

MIM Rlll -JIUL 4-1 (2-0)
In douâ rc riic «30 n inu e Mi 

nerul din Lup.-ni a di-t ut d Jiul 
cu storul de 4 I (2-0).

Minerul prezen and e hipa cu 
care ac ii cază in < adrul I i.izâ'i 
Naționale B a di-pus ușor de 
formația Jiu.ui din rândurile câ-

In cadrul ărbâ oriril «il i de I 
MAI ta Lup.rri s'au desfășurat 
țurobe de atle-țiun matehuri de 
foot ball, ș. a

WOLLEY-BALL

Minerul—Viseoza 2-1
100 m. plat

1 Buzdugan l/OS”; î Flaj- 
ducsi 13’; 3. < iriperu 11'4’’.

4OU m. plat
1. S an 1W; 2 Băses » 1'07’*,

1 Gyongyosi 1’09”.
1500 m. plat.

1 A LIIPENI

Match-antrenament pentru alcătuirea 
reprezentativei Valea-Jiulni

— I otui va fi format în cursul săptămân i —
In vederea formării e hipei c te 

Va rc,Fernta Vi'ei Jiului in 
jocul ce se va di pa a 1 u riini- 
că 8 M ,i la Cluj In cadrul Cu
pei Orașe ar ie le d mă divizio
nare Jiul și Minerul s'au Întâlnit 
l uni, 2 Mal pe a ena din Lup 4 
intr’un matdi de antrenament în 
care au tos' u i irați c i mai buni 
jucălori dela ambele grupări.

An renamentul a fot c nlus de 
cei doi an renori A. Marine cu și 
Lazăr, care au încercat echipele

SPRE
Oamenii muncii din țări e de 

demo. rație p pu ară in âmpină 
ziua de 1 Mai cu r<aTzsri im
portante obținute tn toate dome
niile: economic, pol ic ș c Ru
ral. Unificarea par idelor munci
torești în crearea unui piartid unic 
al clasei mun.ioare pe b 11 mar
xism -leninismului, a întărit uni
tatea p.opoare’or din acv-te țari 
și a creat condi iile □ ce.are c n- 
slruirii cu succes a baxelor so
cialismului și înlăturării rapide 
a grelei moș:eniri U-ate de re
gimurile fascisle ți reacționare. 
Pe străzi e orașe'cr ți sa elor 
Ce os ov ciei, Pooniei, României. 
Bu gariei. Ungariei și A b n-el, 
massee populare vor purta cu 
bucurie ți în mod 1 ber s eagurile 
lor de 1 Mai, nianileslându-ți 
ho ărkea nestrămutata d a urma 
drumul ales de ele, de a con
strui so iilismid de a 1 Aiărnici 
ferm și necruță'or orice încer
cări ale rechinilor imperialiști de 
a nimici liber a.ea ți indepen
dența cuerilă.

In țările capi aliste, ac astă 
sărba oire tradționaa a oameni
lor muncii se desfășoară sub 
semnul intensificării lup.ei Împo
triva guverne'o- de tră are n nio- 
n 1 i. pen ru pâine -1 iber ă i de- 
mocn ice. In această «i. în Ita- 
i ți Fr 'n i. ’n S a ’e t ni e 

ale Americii ți in Ang'ia. In 
Aus ralia și India. în L at țirile 
c pi a iste, coloniile și dcpcnd.nla 
va răsuna și mai pu'emic gla- 
su. p. r izanilor păcii care a 1 e - 
primat Jerm |i ho arii li Ccn- 

im re mar tru Cuj.u ți - leiut Mar
tiri.

Ace» r demonstrai i aporlive aa 
fost urmărite u \iu ii.tcres de că
tre țmblicul spot, lor cifrat la cca. 
7.000

KJp ADALBERT co.-sp 

ruij au i »î* țar titulari Mi
nerul a fost mal bun, pi estând 
un joc legat.

Pentru iniizi-'atori au maraat 
Nemc; (2) și Pu i (2), Lr pen 
tru Jo.. Bone dln-r’ j lovitură de 
pedeapsa

LUPENI
1. Lupj- 9'41”, 2 C inteaa

4’5(j”; 3 Vi h Frao i c 4'52 
Ștafeta A IiiO m

1 Școrla nitiiera 52'; 2 Mine
rul 1'02’

FOOT-BALL

Minerul—Vist, axa (pi ii) 2-1
Minerul—Viroza .jururi 20 
Vtscoia—Minerul II 1 0.

ANJNOASA (

Aninoa-.a—LFR Petra eni 3 1

In ved-m - alulirii e hij«i re- 
prez n-ap c i \ „jj li rlui

Edrij. A (jv ,i..u>i ar a Lvina 
echipa B cu c jru te 9 2

In cursul aj am-.-Ji va avea 
loc încă un antrenament cu car» 
ocazie osp.-ul va jka'ui defi
ni iv lotul care var eienta Va
lea Jiului Dumitri a la Cluj la 
Cu|ia Orașelor

Din lot vor lipsi j a -ii Coa
da Marine-u și Pantchiva. ae- 
lectiaa ți j entru uehipa r -ti nală.

N O U I
greșul receni dela l'aria voința 
popjere'or de a up a p a:ru în
frânam ațâțătorilor la un nou 
război.

Trâd , o.-ii da» i munci re — 
sociili ii de dreap a care ai de
venit menenari ai burghexi-L 
ți-au aria- din nou li a.cs'e ai e 
fata ădevăra a. Interzic rea da 
câ re puvernu laburist . soialist* 
a mini Ies a iei de 1 Mai la Lon
dra dovede. e câ B' inii și 
Att'ee.,. rup și cu a eastă tra
diție a mi carii muu. i oreș i. tra
diție ie dainueș e de mai mult 
de o jumă ate de veac. Le • 
teamă de ma-pc e pa : are ei runt 
im; o riva muștelor. Oamenii Bun
eii se conving acum prin jxx>- 
jiria lor experiență ci s cialiș ii 
de dreap a servesc cu credință 
și devo ament burghezia in peria ■ 
listă.

Guvernul laburist poate ai in
terzică manife a ia d 1 Mal, 
dar el nu e e în -tare al as
cundă fapul că po irul englez 
a primit In 1948 de doul ori 
mal puține grădini de t-ri ori 
și jumătate n ai ină cerne, de 
patru ori mai pu in « hăr decât 
în 1938. Trum. n și \cheson pot 
arunca In ii chisori p.- comu-iș I, 
pot persecuta pe pârtii iii pi ii. 
po: vpi despre uperi, .i atea 
— o 'uui ’e • i -a i~ i Sn* dar 
ei uu vor pu ea a . unde munci o- 
rilor americani pe .<i 3 7 mili- 
o.n. dc șomeri ți 0 5 milioane 
de șomeri pariiai. Fi nu ver 
j u ea as unde poporului american 
f p u'. că In perioada 1935—1948
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ZORI NOI

Muncind cu elan în cadrul întrecerilor socialiste

MINERII EXPLOATĂRILOR CARBONIFERE DIN VALEA 
JIULUI AU ÎNTÂMPINAT ZIUA DE 1 MAI CU PROGRAMUL

Cu o dej ășîre de 8 6°/0,
Cu mult elan au lup at oamenii 

muncii din minele Vili Jiului, 
pentru a întâmpina mana sjrbii- 
toare a celor ce muncesc cu suc
cese cât mai frumoaso. Teci și 
Teci de grupe de mineri d la mi
nele Ji< Lunea. Aninoa-a, l'»ri- 
La și LupL-ni au pornit la În
trecere Intre ee pentru a dovedi 
dragostea și entuziasmul cu care 
Întâmpină această mare sărbătoare 
a oameni'or munc ii de prctu in- 
deni. sărliătoare cu a cărei pri
lej munci orirnea își trec în re
vistă lupta plină de sac i i ii pen
tru dobândirea libertății și p zi- 
t i or cuceri e până . cum, precum și 
forțe'e pentru apărarea păcii, c >n. 
di Ța cea mai de seamă pentru 
făurirea unei vieți prospere’ și 
fe ici e pentru toți cei eaie mun
cesc.

Și lup'a oamenilor muncii p n- 
tru a intâmpna ziua de 1 Mai 
cu noui realizări fn muncă, nu a 
rămas fără rezultat. Programul 
producției de cărbune pe întieaga 
Valea Jiului fixat tn cadrul Pa 
nulul pe luna Aprilie a fost de
pășit cu 2,2 la sută.

MINERII D|N LONEA IN 
FRUNTEA EXPLOATĂRILOR

DIN VALEAI JIULUI

Când ceferiș ii dela Grivi a Ro
șie au chemat la Întrecere mun
citorimea din întreaga țară în 
cinstea zilei de 1 Mai, minerii 
Alela Jieț-Lonea au răspuns cu 
entuziasm. După ce au p ovecat Ia 
Întrecere pe cei dela Aninoasa, 
au pornit cu hotărîre la muncă 
pentru a da țării cât mai mult 

, cărbune, iar luna Aprilie a fost 
încheiată cu programul de pro
ducție depășit cu 89 la sută.

Fac orul de însemnătate care a 
l>ermis mineri'or dela Lonea să 
realizeze acest succes — alături 
de o mei bună organizare a în- 
treceri'or soda iste — este GE
NERALIZAREA METODEI DE 
PRIELUARE A LUCRULUI PE 
SCHIMBURI.

Lucrând după această metodă,

V I C T O R 1 I r)
salariul real aț munci orilor a 
scăzut cu 20°/o-

Manipu'ând s a’isticile, cirmui- 
torii țărilor marshalliza'.e împreu
nă cu pro*eclorii lor americani 
se piot lăuda că producția indus
trială a Ang iei și Franței a a- 
tins nivelul dinainte de război, 
dar ei nu vor putea șterge din 
memoria popoare'or faptul că ni
velul dinainte de război, adică 
nivelul din 1938 din aceste țări 
apzroape că n’a depășit nivelul din 
1913. Cu m iun fel de echilibris- 

< tică a cifrelor, imperialiștii nu 
vor putea ascunde stagnarea și 
degradarea indus'riei. șoma ul și 
mizeria clasei muncitoare, pauper
izarea mereu crescândă a țără
nimii, ruinarea meseriași'or și mi- 
cplor negustori, mara mul cui urii 
și descompunerea întregii socie
tăți căpiță iste.

In ziua de 1 /Mai, oamenii mun
cii din lumea întreagă salută vic
toriile istorice a'e armatelor de 
eliberare națională în ofensivă al* 
Chinei, care dau ultimele laviuri 

, regimului feudalo birocratic, pu- 
Ătred și venal, al lui Ciang Kai 
' Shak, în ciuda ajutorului enorm 

dat acestuia de imperialiștii. a- 
mericani și to.odată dau 1 ivituri 
puternice sistemului imperialist. 
Lup'a arma ă a popoare or Cre- 
• i. j. '' a i. 1 ’d ne iei • i ' - 
Nar.i-utu . a -.1 'ber a'.e și i - 
dependen’ă națională se conto
pește cu lupta popoarelor din 
toate țările împotriva robi.i im- 
peiialis e și a ațâță ori’or la răz
boi. Forța mișcării popoarelor din 

• PRODUCȚIE 
mineri din I cnea s au si 

minerii dela Lonea au pornit la 
muncă pentru a realiza o pro-* 
duc (ie mai mare, deoarece aceasta 
asigură fiecărei echipe o retri-J 
buire In măsura inun ii depuse tn 
cadrul aceleaș grupe.

Un alt secret al minerilor dela 
Jieț-Lonea, care a dus li creș
terea ptrodludtivilătii muncii și 
cire laceela e e piua ări a fost 
neglijat este SCHlMBUl UE 
EXPE 'II NȚA INTRE GRUPE.

Astfel, grupa fruntașă a tova- 
rășu'ui U'ricli Ștefan, a lucrat 
Iii aba a u' 'ui Berci Ghcorghe, a 
cărui grupă muncea greoi.

Deasemenea. grupa țov. Jurca 
Avram, care lmp-eună cu prilț a 
lui dei’ă ei norma cu IC> la sulă, 
a lucrat mai multe z le fn cadrul 
gru-ei ov. Ulrich Șcfan unde a 
învățat cum să- i organizeze mun
ca, cum să muncească cu o pro
ductivitate ridi ată. Reîntors în 
grupa sa. ‘ov. Jurca a ș iut să ți 
organizeze munca mai bine, iar 
depășirea de normă zi nică s’a ri
dicat dela 16 la 45 la sută.

Deasemenea și a' e grupe, care 
au fo'o i s himbul de exp rim ă 
au reușit să muncească cu mai 
mult spor.

In cursu' lunei Aprilie, |a mina 
Jieț-Lonea, s’a trecut Ia remedie
rea unor stări de luir.tri, care îm
piedecau producția. Transporturi
le sub ertine și dela suprafață au 
fost reorg niza e aprovizionar a 
cu lemn s’a făcut la timp, căutân- 
du-se ca grupe e să primească 
leânn cu dimensiuni potrivite, 
fapt care a dat posibilitate gru
pe or să muncească mai mut în 
cărbune.

Cele mai frumoasa realizări în 
cinstea zici de 1 Mai au fost 
obținute de grupele tovarășilor 
Stoicescu loan, cu o depășire de 
normă cu 73 la su'ă, Ulrich Ște
fan cu 68 la sută «Culda Teodor 
cu 64 la sută, Petric Petru cu 
55 la sută, Luca Petru cu 54 
la su ă, Junca Avram ți Rus Au
rel cu o depășire de normă d« 

țările coloniale și dependente 
constă astăzi în faptul că, în 
fruntea luptei acestor popoare stă 
clasa munci oare.

Ce pot opune acestei mișcări 
conducă orii lagăr lui imperialist? 
Ca orice clasă muribundă, impe- 
rialiș ii folosesc poențru prelungi- 
reii dominației lor, teroarea și 
prigoana pao i is ă, beciurile închi
sorilor și lagăre de concentrare, 
tribunale ți spânzurători. In dome
niul propagandei, imperialiștilor 
nu Ie rămâne decât minciuna și 
provocarea, în cel al artei — ob- 
scuran ismul și apelul la instinc
tele cele mai josnice ale omului, 
în cel al științei — șarlatania, 
scama orii teologice și rasiste, 
preamărirea idei’or celei mai în
tunecate perioade din evul mediu. 
Adevărul nu este de partea im
perialiștilor. Ei încearcă să-1 ucidă 
prin minciuni să-l interzică prin 
legi, dar istoria societății ome- 
neșli arată că adevărul nu poate 
fi ucis. La fel cum în evul 
mediu ,.sfânta inch’ziție” nu a 
putut distruge ideile timpurilor 
noi. tot așa inchizi ia lui Tru- 
man nu va putea opri marșul 
triumfal al ideilor socia’ismului.

Vii orul aparține clamei munci
toare. Comunismul este tinerețea 
lumii. Noi trăim într’un secol în 
care toate drumurile duc spre c 
•nuni m. Pc a es e drumuri pișe c 
pături fot mai largi a'e popula
ției. care văd în comunism izbă
virea de robia capiais-ă. Cu 
loață înarmarea lor. imperialiștii 
n’au pu ere să închidă aceste dru

DEPĂȘIT CU 2 
luat în fruntea celorlalte

41 la sută. Un alt mare număr 
de grupe au realizat depășiri de 
normă Intre 5—10 la sută.

Depășind programul de proiec
ție pe luna Aprilie cu 8,9 la sută, 
minerii din Lonea s’au situat In 
fruntea celor deLa Aninoasa cu 
lard se găsesc in în'reiere. I a 
1 Mai In cadrul mărci sărbători 
a oamenilor muncii din întreaga 
lume, minerii dela Jie’-l onea au 
primit drapelul întrecr rilor socia
liste.

IN CINSTEA LUI 1 MAI Ml 
NE'RII l)JN ANINOASA AU 
DEPĂȘIT PROGRAMUL DE 
PRODUCȚIE CU 6 7 LA SUTA

La începu ul lunei Aprilie, când 
au fost chemați la întrecere de 
cei dela Lonea mine ii dela A- 
nirio sa nu- i îndeplineau progra
mul de producție.

Răspunzând chemării ce’or dela 
Lonea, grupe c de mineri d la A- 
ninorsa au pornit cu insufle ire 11 
muncă jven'ru îndeplinirea și de- 
pă irea Planului Num roase grupe 
și-au reînoit angajamen ele de 
întrecere între ele, introduce
rea de noui me.ode de 
mun ă, cum es e acea a aia a e'or 
frontale, scurte, cu aplicarea di
feritelor inovații cum este dis
poziții ul tovarășului Bocan ios E 
mii. — cu aju'orul căruia sco
curile os ilan e sunt puise în miș
care de mo'oare e e'ectrice c re 
acționează crațere e .— înlăturând 
lipisa aerului comprimat etc., au 
fă ut ca numeroase grupe de mi
neri să producă mai mult, depă
șind pirogramul de producție pe 
întreaga mină cu 6,7 la sută.

lai cadrul întrecerilor gruipa 
tov. Balint loan a depășit nor
ma cu 39 Ia sută, Berindca A- 
lexandru cu 36 la suă, ‘Mihuț 
Zaharia cu 35 la sută, Săcăluș 
Petru cu 34 la sută, Mieu Va- 
sile și Co'da Simion cu 32 la 
sută. Hoțea loan cu 31 la sută, 
Juhasz Francisc si Barna Ale
xandru cu câte 21 Ia sută. Colda 
loan cu 19 la sută, iar alte grupa

muri, să despar ă pe oamenii mun
cii de socia'ism prin cortina de 
fier a minciuni'or și provocărilor. 
Aceas ă nepu ință este izvo-ul ner- 
vozi'ății si furi i pe care o ma- 
nifes ă Trumanii șLXhurchilii. îi- 
jghebând b o uri militare și înte
țind cursa înarmărilor.

Făcând în ziua de 1 Mai bi
lanțul lup ei pentru pace consta
tând succesele obținute, oamenii 
mun ii din toate ări'e simt încre
dere în forțele lor și totodată își 
dau perfect seama că lupia cere 
efor.uri îndoite și întreite pentru 
strânsa unire a forțelor păcii. La
gărul imperialismului este slăbit, 
dar fiara rănită devine și mai pe
riculoasă. Aceasta îi ob igă pe 
toți oamenii cinstii să-și strângă 
și mai mult rândurile lor în ju
rul clasei munci oare — singura 
clasă în stare să conducă .lupta 
pentru libertatea independența 
țării sale.

In ziua de 1 Mai, apelul de 
lup ă al comuniștilor , Pro elari 
din toate țările unți-văl”. va ră
suna în lume cu o putere deose
bi ă. Această lozincă, sub al că
rei stindard mițearea comuni tă a 
parcurs calea sa glorioasă de un 
secol și a repurtat victorii gran
dioase, pă runde azi cu atât mai 
mu t în inima fiecărui om al mun
cii din țările capi a iste, cu cât 
problema unității clasei muncti-1 
doare consfitue una din princi
palele condițiuni ale victoriei sale 
fin le. Aceas ă lozin ă cheamă la 
in ărirea so idari ății proletare in
ternaționale. baza unirii oameni
lor muncii din lumea întreagă care 
luptă pentru țeluri comune.

Par idele comuniste și muncito
rești înarmate cu învățătura in

:,2'1„
exploatări din Valea Jiului

in acelea ale tovtartfșilor I arae 
go loan Bă in Petru, Stros I u 
dovic, Stros Andrei Colda Nieo- 
lae, Poenaru Gheorgfie și altele, 
.iu realizat <lcpa?iri do norma intre 
4-19 la sută.

CU O DEPĂȘIRE DE PRO
GRAM DE 2.2 LA SUTA MI
NERII DIN PETR1LA AU CAȘ 
TIGAT ÎNTRECEREA CU CEI 
DIN LUPENI IN < ț.NSTFA I UI 

1 MAI

Tot la Incepnilul lunei Aprj )<- 
minerii dela Pe rila au chemat la 
întrecerea socialistă pe oe.i din 
I upeiii.

Deși în cur ul lunci Aprilie mi
nerii din Pctrila au iiitâm|țmal 
mai. greu ați în muncă. progra
mul de producție a fost depășit 
cu 2,2 la sută.

Ce'e mai frumoase depășiri do 
normă au fost obținute de tova
rășii Cuderna Emil cu 43 la 
sută Siibu Gheorgtie eu 40 la 

u ă Vâide nu |, an i Marian Va- 
sile cu câ'e 39 l.i • 'tă. Silaphi 
loan cu 36 la su'ă, David Ak- 
xandru cu 25 la sută Holda No- 
inu'us cu 20 la sută, pre, înn si 
al e multe grupe cari au avut de
pășiri mai mici de norme.

Plin fap u' că minerii di» Lu- 
peni au rca'izat o producție mai 
mică față de cei din Pe'rVa la 
1 Mai .drape'ul în re crilor s<«ia- 
lis'e discutat între cele două ex- 
ploitări a fost de< ermtiîntr’u» ta- 
dru deosebit de entuziast, mineri
lor din Petrila.

Astfel, fn cinstea zilei de 1 
Mai, minerii exploatărilor carbo- 
ni'ere din Va ea Jiului ț>i au înde
plinit sarcinile ce le revin la ea- 
drul PDnului.

En uziasmați de acest Inimos 
succes, ei au pornit la muncă pe 
o nouă perioadă a între orilor so
cialiste în care se desvofă 1 și 
mai mult succesele obținute pxâaă 
acum, pentru a g-abi îndeplinirea 
Planului pe anul 1949, f.'uirind 
un trai mai bun paentru toți cei 

ce muncesc.

vincibilă a marxîsm-Ieninismului 
stau în f ui ea luptei pentru poce 
și independența națională. Demas- 
când cu ho ărîre pe agenții im- 
perialismu ui — spargă orii uni
tății forțelor democrati e, indife
rent dacă ei acționează sub masca 
sociilismu ui de dreap a Blum a 
eosmoptoliților burghezi sau a 
troțchisfu’ui Tilo, partidele co
muniste și munci orești luptă p li
tru democrație și libertate pentru 
crearea unui front larg al pficii și 
sprijină pe toți cei cărora le 
sunt scumpe progresul și viitorul 
civilizației.

Mișcarea pen'ru pace se va în
tări. Popoare'e vor prune frâu *.a- 
nibililor nebuni de teapa lui 
Kenan și Forestal, care, tn de
lirul lor, visează să nimicească 
omenirea cu bombe a ornice Mai 
devreme sau mai târziu, nebuaii 
vor fi îmbrăcați în cămăși de 
forță, iar criminalii vor f aduși 
pe banca acuzaților. Aceasta este 
voința popoarelor. Un țel măreț 
crează o energie măreață.

Aceas'ă energie și-a găsit ex
presia în lup a popoarelor pentru 
țrace, împotriva ațâțătorilor im
perialiști la război. Sărbătoarea de 
1 Mai 1949 dovedește încrede! - 
rea oamenilor muncii în victoria 
lor.

Sus s'eagu1 solidarității proleta
re internaționale — steagul lui 
Marx, Engels, Lenin, Stalin!

*) Articol de fond din 
..Pentru pace trainică, p n- 
tru democrație populară’’ 
Nr. (36) din 1 Mai 1949.

In întrecere între e’e

Echipele conduse de tovarășii Mihe( 
Nicolae și Hogman Serafim dela 
atelierul depoului de locomotive 
Petroșeni au depășit normele in 

cinstea lui 1 Mai cu peste 200°lo
Muncind fx luxă de întrecere 

intre c!r, cele două erliipc de 
munci oii dc|a atelierul depoului 
du Io oino ivt <?.l R. Perrușeni au 
obținut irisrnmatc d» pișiri de 
Normă, in inlâmpinarca zilei de 
I Mai.

I u rând h rujiar. rea în cât mai 
bune condițiurj și în timp cât 
mai scurt a loconiojvcor, echi
pa tov. Mihtț NicoJae compusÂ 
«iui tovarășii UrccRia u Io if Pe- 
fruș Gheorgfte, Ccteraș Vir îl, 
Honiorodianu loan, Studinszk” 
Ludovic, Rusu Pe ru, Jos n Adrian 
și (iroza Romuius, a d<p șit nor
ma uj 210 la sută.

La fel ți echipa tovarășuluiH

Muncitorul Kameninski Cornel dela Atelierele
Centrale Petroșeni a întâmpinat ziua de 1 Mai 

cu frumoose succese în munca
In clns'en zilei de I Mal. tova

rășul Katnenlnskl Cornel, de’a sec
ția sculărlo a Atelierelor Centrale 
Petroșani, a realizat o nouă spar- 
■ere de norm-.

Muncind la tăerea roțl'or de 
brichetă necesar, aparatelor de 
aprindere a lămpilor pentru mină, 
iov. Kameninsk' a reuși* să întrea
că norma zilnică cu 200 la sută.

Acest su ees, a fost posibil da 
lorllă bunei orranlzărl a muncii, 
prin aranlarea iculelor la îndemâ
nă șl prin folosirea la maximum 
a tlmpu'u' normal de lucru.

in urma realizării acestei ma-i 
depășiri iov. Kamenlnskl, a văzut 
ca norma nu mal este corespun
zătoare, șl a cerut ca t'mpul de 
lucru să fie cronometrat din nou. 
pentru a I se fixa o normă Justă.

Judecă'orla Populară Mixiă 
DEVA

Nr. C. 532/1948

SENTINȚA CIVILA 
Nr. 144 1918

Admiie acțiunea. Dispune rezi
lierea con'.racțu'ui de vânzare- 
cumț ărare încheiat la 27 lu'ie 
194ț), între B nra E onomică din 
Deva ca vănzfi'oare si Riucșan 
Romulus și soții Ciorogar O i- 
via ca cumpărători. In partea in
tabulată asupra pârâtei Cioro— 
gar O.iv'a din imobilul cuprins 
în c. f. Simcrla Nr. 78 Nr. top. 
25/7/2/b.

Obligă pe pârâta, să recunoas
că drcp’ul de proprietate asupra 
acestei părți a reclamantului și să 
elibereze act valabil de intabu- 
lare sau să tolereze, ca ințabula- 
rea să se facă în baza prezen ei 
cărți de judeca'ă. Ob igă pe pâ
râta să pfătească redahnaptului 
1500 lei chel'ueli de judecată și 
oaorar de avocat.

Cu drept de apel în 15 zile 
dela comunicare.

Dată și pronunțată azi 27 Au
gust 1948.

Judecă'or aj. Em. Medrea S5. 
Grefier Cionca ss.

Asesori:
Lovasz ss. Oprișa FI. ss

Publicațiune
La Primăria comunei Dobra se 

găsesc 2 cai de pripas cu urmă
toarele semnalmen.e:

— Cal vânăt de 7 ani, pințe- 
nog triped.

— Cal dereș de 6 ani, pețe 
de lovituri de crupă.

Proprie'arul este ruzit a se țpre-, 
zenta, cu bi'.e.e de proprietate în 
regulă pentru a-i primi.

Hogman Serafim r orpusS dij| 
tovurâ ii (iruber Lud-a ic, Venț-l 
LudoUc M no iu IJkiniitru, Po- 
dnj loan Ma<i Consiautin și 
Ștcf Augus in in întrecere eu e- 
chJpj to\arâ u ui Mihef a depă
șit norma cu 214 la șuti.

Muncind u elan pen rn a mă
ri produi iviutra muncii p îq re- 
jzararca a cât rnai multe loco- 
moi'.e, cei d uâ e liifje 4 mun
citori C.F.R._ișți d< la depoul do 
locomotive Petro-ixii, au sărbă
torit ziuz de 1 Mai eu frumoa e 
realizări in tâmpul muncii.

VAGAUNA PETRU
col c-p. voi.

In urma cererii sale, limpid de lu
cru pen'ru o rot'ță de brichetă, 
care până acum era de 4 mlnuie 
pentru o bucală, a lo-t redus la 3 
minute Astf I la o 1000 de bucăți 
rof de Er’che'ă, te câ tlgl an d’P 
de 1006 m'nute.

Deasemenea lucrând la pon’ec- 
(I narea de arcuri n- cesare arrlo- 
zătoarelor de lăm I tov. Kame- 
ni skl, a reușii ‘ă depășească nor
ma zilnică cu 145 la «aflL $1 la 
această lucrare In urma eercrfl 
sale, n rma a fost mărită ca 20 
la sută.

Astfel, tovarășul Kamenlnskl 
Corne* n I tâmp’nat a cinat* ziua 
de 1 Mal ziua <oltdar tățli Inter
naționale a celor ce mancele.

S. MIHAI

R. P. R.
Jude ă orii Pomi1 ară Mix‘1 Orăț- 

ție, Județul HunedBar»

Nr. 4202/1918

Citație
Dl. Walter Andrae en domici

liul fn Viena, V. M*'garetengur*el 
114-116, — lu iu IX'u f d inkiliat 
în Viena IX. Virio"'Țasse Nr. 4’3J 
— Graf Brunno cu domiciliu! !n 
loc necunoscut. — sunt citați a 
s« prezenta la Jud- -aorta Po
pulară Mixtă, Orăș ie din județul 
Hunedoara, tn ziua de 30 Mai 
1949, orele 8 a. m., în calitate 
de moș'enitori ai decedatei An
drae Hedviga născ. Wo'f, pentru 
desbaterea succesiunei, cunoscând 
că în caz de neurmare se va pro
ceda conform legii.

Orăștie, la 19 Aprilie 1949.
Judecă or. Emi'. M. Vaida

Grefier, Crăciun Romoțan

Judecătorii Popu ară Mix.ă 
DEVA

Nr. C. 8204 1948

CARTEA DE JUDECATA EE 
DIVORȚ Nr. 6/1919

In Nume'e Legii, /HoSreșfe:
Admite acțiunea reclamantului 

Rtpoșan Romulus din comuna 
Simeria. Declară desfăcută din 
•vina pârâtlei. căsătoria dintre 
părți încheiată în fața Ofițerului 
Stării civi'e din Simeria, Ia data 
de 5. III. 1934. Ob'igă pe pâ
râta Ciorogar Lidia cu dornici iul 
în loc necunoscu , ă plătească 
redaman ului 6500 lei cheltueli de 
judecată. Cu apel.

Dată și pronunla-.ă în ședința 
din 13 lanjarie 194L

Judecă or: Dr. Francisc Ncpcea 
Asesori: Lovasz F. rdinand, 
Hrubi Victor.

Grefier: Carol Sbptwek. i
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In ciuda 
aservite

piedecilor puse de guvernele 
imperialismului păcii

CU PRILEJUL ZILEI DE 1 MAI
Entuziastele manifestații din 

centrele carbonifere
popoarele din țările capitaliste și-au manifestat cu dârzenie 
hotărirea de a intensifica lupta pentru pace, pentru 
independență națională, pentru libertate și progres, îm
potriva ațâțătorilor la război anglo-americani

ale Văii Jiului
(urmare din p«g l-a) 

evidențat Iu product e au foat 
răsplătiți conferlndu-se unui nu
măr de I* minori ,,MEDALIA

MUNCII", iar un număr de grupe 
și de m neri au fost premiati pen
tru devotamentul și sârguinta de
pusă In muncă.

In Italia cu toate măsurile luate de călăul 
Scelba au avut loc uriașe meetinguri

ROMA, 3 (Rador). — In toate 
orașele italiene au avut loc Im
presionante maui.estații cu prilejul 
rilei de 1 Mal

In ciuda timpului nefavorabil 
aproape I00.U 0 persoane au par- 
Uc'pat la mectii gul organizat in 
Pla /za Del Popo'o din Roma. Din 
ordinul ministrului de Interne Scel
ba, piața a fost înconjurată de un

Poporul olandez este alături de milioa
nele de oameni ai muncii cari luptă 
pentru pace, democrație și prietenie cu 

Uniunea Sovietică
IIAGA. 3 (Rador). — In nume

ros e orașe olandeze au avut loc 
mariifeda(ii și meetinguri de 1 
Mai, organizate de către Partidul 
Comun st Uniunea Sindicatelor 
Progresiste' Federafia Femeilor 
Olandeze fi alte organ zafiuni de
mocratice,

fjt Amsterdam Rofterdam, m’i 
de oameni ai muncii au ețit pe 
strai pur'ând placarde cu lozin. 
e le: ,Țră asia prietenia intre po- 
poar^' ,Jos cu ațâțătorii la raz- 
boiu", "Trăiască Un’unea Sovie-

Oamenii muncii din Austria și-au manifes
tat dorința pentru pace între popoare

* 1B
VIENA, 3 (Rador). — Demon- 

atrat a de 1 Mai organizată de 
Part dul Comunist Austriac a du
rat peste trei ore și a fost mult 
ma impresionată decât în anii 
precedeati.

Oamenii muncii au manifestat 
sub lozinca luptei pentru unitatea 
mișcării muncitorești, pentru pace 
ți pr'etenie intre popoare, pentru 
prieten'a cu Uniunea Sovietică Și 
democrațiile populare și împotri
va ațâțătorilor la război, împo
triva tratatului Atlantic și planu
lui Marsliall.

♦ ♦ ’

PARIS, 3 (Rador). — Iu ala ă 
Ue impresionanta manlle'tafle a 
oamenilor muncii, care a avut Io: 
la Paris cu prilejul zi'ei de 1 Mal, 
demonstrații asemănătoare au a- 
vut Ioc Și în celelalte orașe fran
ceze.

Buletin extern
ROMA, 3 (Rador). — Marți di- 

m neata a fost proclamata greva 
muncitor lor dn industria chimică 

italiană.
Această hotărîre a fost luată în 

urma ruperii negoc'er lor dintre 
reprezentanți muncitorilor și pa
troni.

* « ’
RTENA, 3 (Rador). — Tribu

cordon de 3009 de polițiști. echi
pați cu arme automate.

Mari manifestații au avut dc- 
asemenea loc la Milano, Geneva, 
Neapoll. Livorno, llologna. șl alte 
localități- In marile orașe Italiene 
autoritățile militare au consem
nat pe soldați in cazărmi in iot 
cursul zilei spre a-i împiedica a 
lua parte la demonstrațiile de I 
Mai.

tică’’, Jos cu tratatul Atlanticu
lui de Nord",

La Amsterdam a avut loc un 
meeting la care au participat 
50.000 persoane. Paul de Crool, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Olandez, a rost t un 
discurs,

.Astăzi - a spus el — milioa
nele de oameni a! muncii din lu
mea întreagă își manifestă voinfa 
lor pentru pace, demoCrafie ș 
prietenia cu Uniunea Sov:etică. 
Poporul olandez este alături de ei.

Astfel, la Marsilia au manifestat 
30.000 persoane, 20 000 La Salut 
Etienne și Lille, 10.000 la Dnnker- 
que, etc. Manifestații de massă 
s’au desfășurat deasemeuea li 
Lyon Brest, Havre, Toulon șl iu 
alte orașe.

• a •

BRUXELLES. 3 (Rador). — 
Manifestat a de 1 Mai a oamenilor 
muncii organizată de către Parti
dul Comunist Belgian și organi- 
zatiunile sindicale a avut un uriaș 
răsunet,

Manifestanții purtau pancarde 
cu lozinci de protest împotriva 
participării Belgiei la tratatul At- 
lant cului de Nord și împotriva 
spor rii cheltuiri lor militare.

Meetingul care a avut loc in 
Grande Palace, una din ce’e mai 
mar pie(e din Bruxelles, a fosi 
deschis prin/Co cuvântare rostită 

nalul mlitar dn Larissa a pronun
țat sent nta în procesul a 84 de 
comuniști, condamnând Ia moarte 
23 de persoane.

* a *
TIRRANA, 3 ,Rador). — Agen

ția telegraf că albaneză anunță că 
guvernul Republicii Populare Al
bania a hotărît să stabilească re
lații d plomat’ce cu Guvernul Re
publicii Ital ene. 

de Net eram, secretar al Partidului 
Comunist Uelgiun, care a vorbit 
despre tupta dusă de oamenii 
muncit din toată lumea pentru 
făurirea unei pici tra’nice.

In ooițide manifestanților rnee- 
tmgul a adoptat o rezoluție de 
protest împotriva includerii Bel
diei in blocul Atlanticului de 
Nord.

OTTAWA. 3 (Rador). In

Oamenii muncii manuale și intelectuale din Valea 
cu „Medalia Muncii" cu ocazia zilei de

(urmare din pag. I-a)

Aurelia. învățătoare; Pascu Ioan, 
dr. Școală; Bereczki Francisc, 
miner, Sec. Petroșani-Aninoasa: 
Cowna Francisc, profesionist. Soc. 
Petroșan Aninoasa; Băcăian To- 
dor, asist, miner, Soc. Petroșani- 
Aniaoasa; Mihut Zaharia, miner, 
Soc. Petroșani-Aninoasa; Barna A- 
f:xandru, miner, Soc. Petroșani- 
Auinoasa; Dunca Petru, miner. 
Soc. Petroșani-Aninoasa; Bredea 
Nicolae, m ner, Soc. Petroșani-A
ninoasa; Bălin Petru, miner. Soc. 
Petroșani-Aninoasa; Pop Ghțor- 
ghe, maestru mecanic, Soc- Petro
șani-Aninoasa: Junca Ioan I. Du
mitru, asist, miner, Soc- Petroșani- 
Aninoasa: lancu Aurel, profesionist,. 
S«c Petroșani-Aninoasa; Bulea 
Teodor, tehnician. Soc. Petroșani- 
Aninoasa; Lazăr Dumitru, miner, 
Soc- Petroșan -Petrila; Sinea Va
sile. miner, Soc. Petroșani-Petrila; 
David Alexandru, miner, Soc- Pe- 
troșan'-Petrila; Văidean Ioan, mi
ner Soc. Petroșani-Petrila: Ma- 
roși Dominic, miner, Soc. Petroșa- 
ni-Petrita; Deack Vilhelm, miner, 
Soc. Petrnsani-Petrila: Kuderna E- 
mil, miner, Soc. Petroșani-Petrila; 
Zippeaffenig Samuilă, șef ma'str. 
m«er, Soc- Petroșani-Petrila; 
Moldovean Traian, lăcătuș, Soc- 
Petroșani-Petrila; Teșeau Cornel 
electrician, Soc. Petrosanl-Petri- 
la; Szilagy Ioan, electrician. Soc- 
Petroșani - Petrila: Munteanu
Gheorglie. miner, Soc. Petroșani- 
Pe'r.la: Potoscki Vil'an, af- mai
stru Soc. Petroșani-Petrila: De- 
karli Eugen, lăcătuș, Soc- Petro
șani-Petrila; Rusu Auzustfn, mi
ner. Soc. Petroșani-Petrila; Kra 
ger losif min-r, Soc Petroșani- 
Petrila; Dan N-, maestru m'ner, 
Soc- Petroșan'-Petrila; Sârbu 
Glieorghe, miner, Soc- Petroșam- 
Petriia; Csacnadi N.. miner, Soc- 
Pekoșani-Petrla: Siller Grigore, 
m'ner, Soc. Petroșan -Perila; Szi- 
lagy Alexandru, miner. Soc- Pe
troșani-Petrila; Flechan Anton, 
lăcătuș. Soc- Petroșani-Petrila: 
Borodi Victor, maistru lăcătuș. 
Soc. Petroșam-Petrita; Haidu Iu- 
liu, m n?r. Soc PetroSmi-Petrila; 
Dron. Florin, med'C, Soc- Petro
șani-Petrila; Verdeti Elisabeta, 
funcționară Soc- Petroșan -Petri
la; Pașut Ioan. director, Cerami- 

peste 10 mari orașe din Canada 
a avut loc meetinguri de massă 
ale oamenilor muncii cu prilejul 
zilei de 1 Mai. Mari meetinguri 
organizate de Partidul Muncito- 
re progresat au avut loc Ia To- 
ronto, Vancouver și în alte orașe.

Mee'ingurle s'au desfășurat sub 
loz'nclle luptei pentru pace și pen
tru îmbunătățirea nivelului de trai 
al muncitorilor.

ca-Baru Mare; Manea Gavril, ti
părit. cărâm'zi, Ceramica-Baru 
Mare; Bardoș Estera muncitoa
re, Ceramica-Baru Mare: Dăian 
Ioan, sobar, Ceranrca-Baru Mare; 
Torok Ștefan, cond. tehnic, Cera
mica-Baru Mare; Serec n Ioan, 
mecanic, Ceramica-Baru Mare; 
Manea Ianoș șef de tarla, Cera- 
m'ca-Baru Mare; Griro'u Eugen, 
profesor. Pui; furca Ioan, telefo
nist, Pil': Gherlac Vilhelm, cen
zor statist c Pui; Bocănciu El na 
secretară UFDR, Pui; Tirea Ioan, 
sef de cultură, Pui; Crutovciuc 
Dum tru, învățător. Pu': Roman 
lotn, (ăran muncitor, Pui; Mafe- 
șoi Ionel, țăran munci or, Pui; U- 
drea Peru, țăran muncitcr, Pui; 
•Băttean Vasile, țăran muncitor, 
Pi5 ; Bârlea Marin, tiran 
muncitor, Pui; Horbura losif, în
vățător, Pui; M'cu Șerb- Gh., di
rector fabr. marm., Hațeg; Mo- 
țoescu Ioan, inginer tehnic marm. 
Hațeg; Tripon Mia, lucr- cazan, 
marm Hațeg; Filip Victoria, lucr. 
ap. Vacum marm, Hațeg; Bug- 
nariu Ioan, șef. Ocolul 
Agricol Hațeg; Mendrean Ioan, a- 
gent agricol, Comuna Silvaș: Co
cioabă Ionel, agent agrico’. Co
muna Bretea; Purceloni Vaier, a- 
gent agricol, Comuna B tolot; 
Vasiu Alexandru agent agricol, 
Comuna Silvaș de Sus; Dragotă 
Gheorghe, șef de tarla, Ocolul 
Agr'col; Mureșan Gheorghe, șef 
de tarla. Ocolul Agricol: Csak 
Ioan, șef de tarla, Ocolul Agri
col; Lucaci Vladimir. șef de tar
la, Ocolul Agricol; Cozma Naval, 
prim pre’or: Pascovici losif, 
primar, Hațeg; Vulc Viorel, pri
mar, Sâmpetru: Buciuman Traian, 
primar. Boșorod: Vlă'coni Jacob, 
administrator. O- A. S.; Bitcrli 
Rudolf. administrator, G. A. S.; 
Popa Traian, învățător subinsp-; 
Sandru Juliu, dir. Lic. Te'i- Ad-tiv, 
Solomon Viliam, director. Coope
rativa ,.Tara Hațegului”: Mhc.il 
Doru, medic. Dir. Prcventoriu 
TBC-PăcFța; Modâlcă Alexandru, 
Brigadier. Silvicultură; Barbu 
Ioan, deleg, sătesc.; Maier Ma
ria. funcționară; Roșea Virginia, 
șef de tarla. Satul Reia; Drago- 
tescu Ioan. șef de tarla, Cărnesti; 
Aytai Edmund, notar, Comuna 
Chitid; Covaci Martin, cond. teh

HAȚEG
La HAȚEG, manifestat a sărbă

toririi zilei de I MAI a avut Ioc 
in Piața Stal'n. în prezenta unul 
număr impresionant de cetățeni 
din oraș și comunele învecinate.

Man'festat'a a fost deschisă de 
tov. C. Dascălii, secretar ai or
ganizatei PMR, după care tov. 
Coconet Maria, membru in Comi

nic, M'.ia Fier C F. M- C.; Bol
dea Sofron, miner, Mina Fier C. 
F. M- C-; Pipau Vilma, salariată, 
C A. S. Agricolă; Găină Paullna, 
primar, Corn Boufari Suprior; 
Cristian Vasile, plugar; Pădureanu 
Moise, pădurar: Adămonl Cornel, 
pădurar; Păsculescu Mănase, plu
gar; Micșoni Victoria, casnică; 
lobeSan Gheorgliita, casnică; Pa- 
poi Cornelia, sub'nsp. școlar; Scr- 
geanu Vitoli, notar; î-'ardoș Fran
cisc, director, Filatura Lupeni; 
Hammer Ludovic, medic. Spitalul 
Lupeni: Petreanu Cornel, medic, 
C. A S ; Lepădatu C-tin, mcd'c, 
Spital; Magdalin Constantin, zia
rist, Zori Noi; Molnar Clara, 
secretară, Ocrot. Mamei și a co
pilului; Auerbach Frânt, director. 
Teatrul Poporului; Negr anu Ana, 
artstă, Teatrul Poporului; Carpi- 
net Ioan, sportiv, Soc- Petroșani; 
Mureșan Teodor, Radu Victor 
Muscalu Samuilă, Horva h Tibe- 
riu, directo- Șc. Medii, Dascătu 
Constan in, Hațeg; VinereanU 
Vasile Sarmisegetuza; l atkulik 
Maria, Simon Francisc dir; șc. 
Szilagbi Dezideriu miner spo tiv; 
Costică Marin seu, Sportiv; Radu 
Vasile, Schlesinger Clara, Gor
gan Ghizeia, lucrătoare, Fila
tura I'.upen : Zăvoi Filip, Aj. Mai
stru, F latura Lupeni; Demeter 
Vilma, lucrătoare, Filatura Lupe- 
n'; Varga Ludovic tinichigiu, Fi
latura Lupeni: Lado Miliai. sudor, 
Filatura Lupeni; Vișki Eugen, in
giner șef, Filatura Lupeni: Zimer- 
man Petru, maistru, Filatura Lu
peni; Iașkiev'ci Iran, lucrător. Fi
latura LuP’ni; PurcSrln Constan
tin, lucrător. Filatura Lupeni; 
Mate Mar’a. lucrătoare. Filatura 
Lupeni; Scdlak Berta, lucrătoare. 
Filatura Lupeni; Duda Maria. lu
crătoare. Fi'atura Lupeni; Uilecnn 
Mar'a. lucrătoare, Filatura Lupe
ni; Szilagyi Tudor. elev. Petroșa
ni A. C. P-: Paraschiva Tudor, 
muncitor. A. C- P.: Kriștalv Ludo
vic turnător, A. C. P-; Bulbucan 
Gheorghe, turnător, A. C- P.: 
Birta Emil, turnător. A. C. P-: Ti- 
bula losif. fierar, A. C- P.: Jura 
Cornel, lăcătuș. A- C. P-: Iacob 
Adalbert, electrician. A. C- P.; 
Fodor Ioan. electric'an, A- C. P-: 
Scovavschi Sergiu, inglnre, A. C- 
P.; Straca Matei, tâmplar, A. C 

tetul Județean PMR șl secretară 
a Județenel UFDR-Valea Jiului a 
arătat înalta semnifictie a zilei de 
1 MAI.

Trecându-se la decernarea de
corațiilor, a fost înmânată ,,ME
DALIA MUNCII" unui număr de 
20 muncitori evidențati în pro
ducție.

Jiului distinși
1 Mai

P-; Szabo Andrei, dulgher, A C- 
P.; Ozmaș Dumitru, dir. minelor, 
Necșea Teodor, profesor, Liceul 
Mediu, Pelroșani; Bodea Elena, 
profesoară, Liceul Mediu, Petro
șani: Hust! Ana, directoare, $c- 
Elementară Nr- 1. Petro'ani; A- 
postol Nicolae, lăcătuș. Depoul de 
Locomotive CFR PetroS ni; Cos- S 
tln Francisc, mecan'c, Depoul de 
Locomo'ive CFR Petroșani; Ma- 
rineți Vasile, fochist, Depoul de 
l ocomotive CFR Petroșan1: Coz
ma Ioan, mecanic, Depoul de Lo
comotive CFR P> troșanf: Armacu 
Gheorghe, mecanic. Depoul de Lo
comotive CFR Petroșani; Groza 
Nicolae lăcătuș. Atei, zonă; So- 
locan Victoria, luc/ă'oare. Atei- 
zonă; Petric Petru, m’ner, Mina 
Jieț-Lonea: Sloicescu D. Ioan. mi
ner. Mina Lonea; Culda Teodor, 
miner. Mina Lonea: Tamasl D- 
Francisc, miner, Mim Lonea: Co- 
petin Gheza, miner. Mina Lonea; 
Berci Gheorghe. m'ner, Mma Lo
nea: Rusu Aurel, m:ner. Soc Lo
nea: Marian Ioan L. Andrei, mi
ner. Soc Lonea: Batea losif, mi
ner. Soc. Lonea: Colda Gheorghe. 
miner. Soc- Lonea; Staul nger A- 
ladar, m'ner, Soc. Lonea: Boda 
Ioan, d'rector, Soc Lonea: Stai - m 
culescu Ermlian. inginer șef. Soc. ’ 
Lonea; Vesa loaclilm. lăcătuș. Soc. 
fjinea: Vaholt M'hai- strungar. 
Soc- Lonea; Wuh Jos f lăcătuș. 
Soc- Lonea; Pălra-cu Moise. în
vățător, Soc Lonea; Melțer Mi- 
hai, electrician. Soc. Lonea: Nșgy 
Ludovic, funct’onar, Soc. Petroșa
ni: Todorovici Vasile, profesor. 
Lic- Băieți Petroșani Mătăsărea- 
nu Ioan, m'ner. Soc- Petrocani; 
Miclea Maria, S ern lonf, 
Loco; lercan Ludovic, funcționar, 
Soc. Petroșani; Popa Nicodim, 
Mampulant de mașini, Ceramica- 
Baru Mare; Neică Mărcu'i, ț rai 
munci or; Panaitescu Alex. in
giner prncip-. Direcția Micelor: 
Hrisanide Dumi ru, ing. șef mina 
Lupeni: Molfeta Foii, ing. șef 
Sect. IV Petrila; Echizii Eugen 
serv, acraj Petri'a; Kimmelmann ■ 
S egfrid, ng șef Sect. I Aninoa a- 
Scadovschi Sergiu. irg- sef turnăt. 
Atei Centrale Petroșani; Baca 
Anton tehn'cian, Petrila; 7ippfer- 
feing Sanuilă, tehnician, Sect. II! 
Petrila; Baternai Tiberiu-
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