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DOUĂ EVENIMENTE DE MARE IMPORTANȚA S’All DESEÂȘURAT 
ERI IN JUDEȚUL NOSTRU

Eri a avut loc iutr o atmosferă 
sărbutoreas.a in iutreagă Valea 
Jiului instalarea Comitetelor Pro
vizorii ale orașelor șl de plăși, e- 
veuinxeat deosebit de important 
teatru toți oamenii muncii.

Comitetele Provizorii au in fa|a 
lor sarcîui importante in direcția 
lichidării inapotrii economice și 
culturale dela sate. Ia orașe au 
datoria de a li mereu preocupate 
de buna aprovizionare a celăient- 
lor ei răspândirea căt mai largă a 
oalturll iu rândul masselor munci
toare.

La țară Comitetelor Provizorii 
le revine sarcina ca in actualele 
condiții de ascuțire a luptei de cla
să să fie mereu a'ături de țără
nimea muncitoare, să-i apere inte
resele împotriva

Ca o sarcină
chiaburilor, 
specială, in Valea

ȘI ORAȘELOR
Jiului Comitetele Provizorii au Im
portanta misiune de a descoperi șl 
valorifica bogatele resurse ale so
lului și subsolului atât de bogat iu 
cele mai variate minereuri.

Având o justă componentă de 
clasă reflectând Întărirea alianței 
dintre muncitori șl țărănimea mun
citoare, Comitetele Provizorii con- 
stltue o chezășie a îndeplinirii iu 
bune condltlunl a marilor lor sar
cini.

Iată dece oamenii muncii din 
Valea Jiului au participat entu
ziaști la instalarea Comitetelor 
Provizorii, luându-și angajamente 
de a le sprijini efectiv activitatea, 
de a le da un ajutor permanent iu 
îndeplinirea sarcinii de desvoltare 
și adâncire a bazelor regimului 
nostru de democrație populară.

PRIMELE DETAȘAMENTE DE PIONERI 
din Valeo-Jiului ou primit cravatele roșii

bt ziua </<- 22 Mui a. c , jn orașul Petroșeni au luat ființă 
primele detașamente de piuneri

Et-te deosebit de importunt i semnificația infiiuțurii arestei 
noui orguni'Culii, cure lui aduna in sânul <t, cei mai buni fto- 
luri intre 9 fi 14 ani, pentru ca sub ‘„aducerea U.l .\l.; sub tu- 
d'umurea directa a Partidului, educufi in spiritul inuălutuUi 
rnurxist-leniiiiste să formeze rez rue de cadre folosioure putriei 
noastre, iu deitmllareu ei spre socialism

Spre deosebire de organirațiile de tinerel din trecut or 
ganizații prin cure regimurile de exploatare iți crețteuu uneltele 
sau setuoii printr o educufie olrauitâ impregnata de misticism 
fouinism, supunere oarba față de orânduirea sociala burgheză 
,,veșnică : orgunizufiu pionerilor având la buza un sistem peda
gogic sănătos formează oameni noui oameni care iubesc viata 
deoarece o triesc cu un scop, factorii prefioși ui desooltării in 
bine a inlregei omeniri.

In față cu exemplele mărețe ale pionerilor sovietici pio- 
nerii noștri vor continua opera părinților lor cure nu luptat și 
sau jertfit pentru cauza dreaptă a celor mulți

hi trebue să facă după turn spune Muxim (lorii 
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0 uiafd noua pulsează
in ruinele noastre d/n care 
capitaliștii făcuseră tem- 
ni]e pentru muncitori 

de SUDEK VILI tM 
meab u al C. C al P M.K.

după

itoul 
in u n-

Prlntie apasătoaiele amintiri ale 
îndelungatei epoci de exploatare 
capitalista, sunt cu deosebire vil 
in mintea noastră zilele grele prin 
care au trecut muncitorii mineri In 
perioada crizei capitaliste du 
primul război mondial.

Capitaliștii căutau lorme 
de exploatare a masselor de
citorl. Se pregătea atunci închide
rea exploatărilor miniere depe Va
lea Jiului șl aruncarea re drumuri 
a muncitorilor, care-șl aveau exis
tenta, a lor șl a copiilor lor, le
gată de mina. Căzând la invoiala 
cu capitaliștii români, trusturile 
poloneze au propus să trimită pe 
plata |aiil noastre un cărbune mal 
leilin, oferind in schimb câte 60 lei 
zilnic pentru fecare muncitor scos 
din mină. Acea» ta ofertă nu urmă
rea altceva decât ruinarea șl în
chiderea oricăror perspective de 
desvoltare a industriei noastre și 

Iin acelaș timp aruncarea pe dru
muri a maselor de muncitori mi
neri.

O mișcare uriașă de protest a 
crescut atunci din rândul munci
torilor mineri. In timp ce capi
taliștii se pregăteau să închidă ex
ploatările șl să încaseze sumele 
oferite de trusturile poloneze, 
muncitorii au manifestat Puternic 
luând atitudine butărită iată de a- 
ceste manevre. In felul acesta mi
nerii din Valea Jiului au pornit o 
serie de acțiuni, care au culminat 
cu greva dela Lupani din 1929. 
Aici șl-au dat tributul de sânge 
mul|i dintre cei mal buni tovarăși 
ai noștri. Atunci au fost impușcațl 
sau măcelăriți barbar 23 de mineri. 
Peste 200 de tovarăși au losl ră
niți, iar al|l 70 au fost bătuți, 
schingiui11 șl aruncați să zacă in 
închisori,

Mtilți dintre minerii care au 
trecut priit momentele de groază 
ale măcelului dela Lupeni. trăiesc 
și astăzi. El luptă cot la cot cu to
varășii mai tineri pentru mărirea 
producției de cărbuni, caută și a- 
pllcă noui metode de lucru pentru 
a mări productivitatea muncii, în- 
deplinlndu-și astfel sarcinile trasa
te de Partid in cadrul primului 
Plan de Stat. Mai mult decât ori
care al)il ei pot să-și dea seama 
că in Valea Jiului este astăzi o 
cu totul altă situa(le; că sau creat 
cond tll noui de muncă și de viată 
pentru muncitori, condiții funda
mental deosebite de cele din tre
cut. O viată nouă, pulsează ta mi
nele noastre din care capitaliștii 
făcuseră temnlfe pentru muncitori.

Azi noi lucrăm cu dragoste pen 
tru Republica noastră Populară, 
pentru consolidarea ei economică, 
muncim pentru noi înșine, pentru 
a crela o viată mal bună familiilor 
noastre. Valea Jiului a trecut in

serle in
să ridice 
și să le 
ce In ce

ultimii ani prlntrtan proces de ma
ri transformări, care au lâcut-o sa 
devină unul In cele mal importante 
centre Industriale ale țârii noastre. 
Azi mal mult de luinătate din pr - 
duețla totală de cărbuni a țarii 
noastre este extrasă de bravii mi
neri din Valea Jiului, care au răs
puns la chemarea Partidului, inten- 
slflcându-șl eforturile in muncă 
pentru a as'gura cantități tot mai 
mari din această mater e prima de 
bază, necesară dezvoltării Indus
triei grele «I întregii economii na
ționale.

Paralel cu masurile pentru mă
rirea producției de cărbuni, Parti
dul șl Guvernul nostru dau o a- 
teiiție deosebita îmbunătățirii con
dițiilor de muncă șl de viață ale 
muncitorilor. Grija lață de oame
ni este ilustrata printr'o 
Ireaga de măsuri menite 
standardul lor de viață 
deschidă perspective din
mal largi, pentru un viitor lerl- 
cil. Prin măsurile luate de Partid 
șl de Guvern, su reușit ca in de
curs de nuntaLșase luni tă soseas
că in Valeu Jiului 150# de mun
citori noul, dintre care un mare 
număr de tineri cărora II s’au asi
gurat posibilități rapide de califi
care.

Calificarea se obține prin frec
ventarea unul curs special care dă 
muncitorilor posibilitatea de a-șl 
insuși cunoștințele necesare pen
tru meseria de miner. Aceste 
cursuri de calificare au o durată 
minimă de un an și sunt frecven
tate in alara orelor de servieta. 
Celor care doresc să obțină o 
calificare superioară șl care an 
aptitudini pentru aceasta. Parti
dul și Guvernul le asigură posi
bilitatea de a frecventa școala de 
maiștri mineri și Institutul miner.

In trecut pos bllltatea de ridi
care profesională era rezervata u- 
uui grup foarte restrâns ales de 
către foștii acționari ai alinelor. 
Patronii ișl formau astfel uneltele 
de ajutor pentru a exploata cât 
mai sângeros pe muncitori. Abia 
după un stagiu de 8 10 ani putea
muncitorul să obțină calificarea de 
miner. El era silit să rămână la 
o muncă necalificată și fără posi
bilități de ridicare cu un salariu 
de mizerie șj expus mereu să fie 
aruncat afară. Tinerii in special ișl 
lăsau iii fundul minelor sănătatea 
și de multe ori chiar viața, de 
care patronii nu se hreresan câ
tuși de puțin. Interesul tor față 
de muncitori era mărginit la efor
turile pe care aceștia Ie puteau 
depune pentru a îmbogăți pe ca
pitaliști.

Astăzi posibilitatea ridicării pro- 
ieslonale este la îndemâna tuturor 

(Continuare in pag 4-a)

In orașul Pet roșeni, 
cadru festiv, în fu tu 
fanților organizațiilor 
udt de inassu, u -părui (ijur >i a 
educatorilor, pro tenorilor și în-
vâfutorilor. iu fiecare ^coulă, 
s’a desfășurat soLeinJiitateu for
marii primelor detașamente de 
pioneri din Valea Jiului

LA LICEUL MIXT: 
după ce solemnHateu a fost des- 
dusă de tovarășul profesor E. 
Bodea, a luut cuvântul tovară
șul Sicomaș, cure aducând su
lului Comitetului Județean al 
l .1 dai \alea Jiului a ară
tat apoi, in contrast cu organi
zațiile din trecut ce înseamnă 
incadrareu tinerilor în organiza- 
|iu pionerilor.

Trecând la expunerea sarci
nilor ce revin atât micilor șco
lari, cât și .părinților și l .T.M - 
ullii, sujaini ce vor fi duse la 
bun sfârșit cu sprjinul nelimi
tat al Partidului.

\ orbitorul u arătat că tinerii 
irebuo să fie demni de cravatu 
roșie ce o poartă, o părticică a 
steagului prin rare mu înfră
țit muncitorii cinstiți din în
treaga lume

înti'u'J 
reprezeu- 
de Par-

Ei trebiif su 
sub conducerea 
trasată de Partid

Lmtutic exemplele, pionerilor 
sovietici, îuvă|und 
su devie ou meni
triei.

S’u dat upoi 
meatului-jurământ 
pianeri

urmive < ti tării-
UT.M. Inrudt-auna la bun sfârșit sarcin le de 

răspundem care i au fost date.
Sfere ar al comitetului e tov. 

bina Andrași funcționara, rari 
p in ac ivita.ea d pusa pîna acum 
în câmpul muncii și în cadrul or
ganizațiilor de massă. și-a do
vedit devotamentul față de clasa 
mu icitoare și Partid.

Tov Barbu Elena, mrmbrâ în 
comitet, este o muncitoare care 
s’a încadiar e'ectiv în tcate a țiu- 
nile 
dusă

In 
ti re
Comite ul Provizoriu al 
Petroșeni.

Ca președinte a fost 
tov. Doilea Petru, miner 
ninoasa, care în decursul

i în prezență tov. 
membru al C. C. 
lor. C tin (jrigo- 

prc'.-edinlelc Comitetului

Petroșeni 
Viltani.

La
Sudor
al PM.R. a
raș

Provizoriu Județean, a tov. Crai
nic Roman și Mana Sârbu. se
cretari ai Organizației Județene 
P.M R Valea Jiului ș. a., insta
larea Comitetelor Provizorii ale 
plasei șt orașului Petroșeni a a- 
vut loc într’o atmosfera sărbă
toreasca.

Dupta cuvântul de descindere 
rostit de tov. Suder VilLam, tov. 
C-tin (irtgoraș a dat citire deci
ziei de instalare a comitetului 
provizoriu al Orașului Petroșeni

Ca pre edinte al Comitetulu. a 
fost instalat tov Erancisc Pali, 
muncitor lăcătuș din Petrila, vechi 
Ihpnâ or in mișcarea sindicală din 
Valiza Jiului care și-a dus î Uot-

inițiate de partid în lupta 
împotriva burgheziei.

aceeași însuflețire s’a dat c - 
numelui tovarășilor aleși în

Plasei

instalat 
din A- 
aclivi -

(Continuare în pag. IV-a)

Muncitorii din întreprinderile fruntașe 
cheamă la întrecere socialistă 
pe muncitorii din întreaga țară

ta ziua de 19 Mai, Comitetul 
Executiv al Confederației Gene
rale a Muncii a convocat la Bu
curești o ședință la care au par
ticipat delegații întreprinderilor 
fruntașe in întrecerea socialistă 
organizată in întâmpinarea zilei 
do 1 Mai, pentru schimb de ve
deri asupra metodelor folosite in 
organizarea întrecerii.

Cu această ocazie, delegații în
treprinderilor fruntașe au lansai 
o chemare la întrecere către mun
citorii. tehnicienii și funcționarii 
din industrii, instituții, Gospodă
rii Agricole de Stat și S. M. T.-uri, 
pentru a 
ta luptă 
oului de 
tru. care 
aia.

In chemarea lor, delegații în
treprinderilor fruntașe au propus 
următoarele criterii:

— Depășirea programelor de 
prodoctta fixate in cadrul Planu
lui:

— Ridicarea productivității 
■uncii;

de noui meto-

repararea la

materiale și e-

sârgu uleios, 
folosi'ori l’u-

cetire unguja- 
td viitorilor 

îmbujorați de emoție, 
ITemutand de entuziasm cu sin
ceră convingere, toți copiii re
liefau în cor cuvintele celui ce 
cetea:

— Eu, pionerul RcqniJblicci 
Populare Române, ân fa|u tovu- 
rușilor mei, fugăduesc ca prin 
munca mea in învățătură, să 
devin cetățean devotat al scum
pei mele Patrii, R.l’.R. —" 

După acesta, 
I ,T.M. a trecut
mult doritelor cravate roșii.

Erau >în total 45 de tineri, 
fiecare ținând in ntuinu aitgaju- 
jiientul-adeziune scris pe o foue 
de hârtie, frumos ornamentată 
cu steluțe și alteiuirc felurit co
lorate, unele mai stângace a)- 

(Contmuar'e in pag, "-aj

reprezentantul 
la inmunareu

Pentru antrenarea masselor largi de mineri în lupta pentru depășirea Planului

porni cu un nou avânt 
pentru îndeplinirea Pla- 
Stat pe al Il-lea trimes- 
se va încheia la 3# Iu-

— îmbunătățirea calității produ
selor;

— Introducerea 
de de muncă;

— îngrijirea și 
timp a utilajului;

Economii de 
nergie.

Reducerea timpilor morți.
Reducerea procentului de 

absente nemotivate și întârzieri.
In încheiere, chemarea la în

trecere a delegatilor întreprinde
rilor fruntașe, apelează la oame
nii muncii din mine, fabrici, uzi
ne, șantiere, instituții. G. A. S„ 
și S. M. T.-url să invete din ex
periența minunată a oamenilor so
vietici, să folosească in cea mai 
mare măsură ajutorul neprecupețit 
al Marei Uniunii Sovietice, pe ca
re ni-l dă in materii prime, utilai 
și tehnicieni și să pornească la 
luptă cu hotărire pentru noul 
succese in ridicarea productivității 
munc i, pentru Îndeplinirea șl de
pășirea Planului le Stat pe anul 
1*49, pentru construirea socialis
mului In tara noastră.

SÂ DESFĂȘURAM LARG PROPAGANDA 
ÎNTRECERILOR SOCIALISTE

lată rezultatele în muncă ale minerilor dela:
Mina Aninoasa

unde propaganda întrecerilor este neglijată com
plect, jumătate din numărul de grupe nu-și în
deplinesc normele, iar exploatarea se află în 

urma celorlalte din Valea Jiului
fie popularizate cu 
tru ca și echipele 
ma să învețe din 
și să le urmeze

Deaceia e necesar ca metode
le de organizare a muncii după 
care lucrează, disciplina de fier 
a grupelor fruntașe trebuesc po
pularizate larg, eîe fiind factorii

Mina Petrila
exploatarea fruntașă în Valea Jiului, unde pro
paganda întrecerilor socialiste se desfășoară 
larg, scade necontenit numărul grupelor rămase 

în urmă
Oamenii muncii din Minele Văii 

Jiului, au înțeles pe deplin că 
întrecerea socialistă este princi
pala pârghie în mâna clasei mun
citoare pentru realizarea unei pro
ductivități ridicate, specifice so
cietății socialiste. Oamenii mun
cii sunt convinși că producând 
mai mult, pun umărul la înflo
rirea Republicii noastre Populare

in drum spre socialism, luptă cu 
succes pentru ridicarea nivelului 
lor de trai, cultural și sanitar.

Deaceia minerii din exploată
rile Văii Jiului au pornit la în
treceri socialiste pe echipe, gru
pe și sectoare, pentru ridicarea 
productivității muncii, pentru re
ducerea absențelor nemotivate de- 
la lucru, pentru economii de ex-

ploziv;, materiale șl energie ,e- 
lectrică.

Pentru ca întrecerea socialistă 
să trăiască în rândurile mineri
lor, să fie un stimulent pentru 
fiecare muncitor in lupta pentru 
depășirea normei, e necesar ca 
aceasta să 
publicitate, 
muncă al

se bucure de o largă 
Rezultatele și felul de 
echipelor fruntașe să

stăruință, pen- 
râmase în ur- 
experiența lor, 
exemplul.

(Continuare ta pag. FH-a) L
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PAGZjVA sportul ui
IN VALEA JIULUI

Pregătirile pentru C. T. M. continuă cu asiduitate
SPORTIVI ȘI SPECTATORI

ma-
Munci’or”, tinerii sportivi r’iw 
Pentru o cât mai bună reu- 
lor, tinerii n ștrir uponivi or 

St opul de a și verifi< a foițele 
radrul C T M

!■ vederea ,.Cupei Tinerelului 
Valea Jiul ui fac intense pregătiri, 
filă a acestei mâiețe competiții a 
ț'aniiea/ă diferite Întâlniri cu 

ntc de a evolua In c ._
La Wollcy_Hall. Hand-Ball, aileiism, matchuriie și probele ce 

loc drsco|M*ră elementele val Orna e. Sârguim ioși. lineiii spor- 
obțin rezultate din zi 1n *i mai bune, mai grăitoare.

înaii

■ u

tivi

enu-
l.upaș

Flai-

o probă la 100 in. ți'at, câștigată 
dc I Caldaiar Aurel 2. Voinea 
Au <1 și J Cal da rar Vaier.

Hand half

eștia 
da< a

Programul S|»ortiv de 
DuminicA 22 crt. la Pctrt 
scos în relief valoarea cât 
lemente (mere, pi intre ca 
mciăni pe Furnva Irina, 
Gheo ghr Witl Villiellll 
duci Gheorghe.

Rezultatele obținute de a 
Sunt din cele mai bune și 
se vor (antrena serics) rezultatele 
vor fi și mai hune.

Tânăra Furn a Irina în vârstă 
dc IO ani, promite a fi tuia din 
cele mai bune atLte nu numai dm 
Valea Jiului ci și din R P R.

De ceilalți noi (Lupaș. Witt ^i 
Haidu i) pu cni spu®e numai cu
vinte bune, sunt elemente tinere 
și dc \aloa e și conduși de an
trenorul Spodarich. suntem siguri 
ca vor hnegistra performanțe 

gii.it ou re
la:i rezultatele pe probe: 

100 m plat Hărți
Cel mai bun timp real zat este 

al lui Haiduci Ghcorghe (Lupeni) 
12 sec. 1, urinat de Edelini 
(Siud. Forestier Petroșeni) 12 
sec. 3/10. 3. Ștefan Alexandiu 
(Minerul Lupeni) 12 sec. 4 10.

100 m. plat Fete
1. Vasi Maia (S nd. Forestier 

Petro, eni) 15,2,10
2. Cârslea Ana (Mirictul Lupeni) 

15.3/10-
3 Traker Nora (Sindicatul 

restier Petroșeni) 10.6/10
Fe e 

min, 
1 rr. 
min 

Severina e te •

To în cadrul ce tu ut sur lor spor 
tive .iu fost oiganizate un match 
de tX’olIcy-Ball și unul ce fami
liali

l a llandball lânăi.c ec hipa a C. 
SU. Petro.eni progresează dm Zi 
in zi, au combinații frumoase și 
tra'Z bine la poartă am vrea In- 
sf,Ieșit sa-i Vedcnt jucând in com
pania unei eihi|e senoa-e. ău c ș- 
tigat c u multă ușurință c ntra Jiu
lui, care r< fortn.rt o echipă de 
tineri, rezuhrr’ul a fo t de 7-0-

Wolly-Ball

C S.U P. Selecționata Valca- 
Jiului 37-13. Și aici scorul arați 
superi on’.Tc.i n«’"1 ;i snid-ttțil nr 
ci i • U.Z1 pu caa cea mai 
gvnă echipă de Wolley din 
Jiului

Popice

Fo-

omo- 
Valea

Cu
pa- 

ternicn formație Indumin. Tg.-Mu
reș 11 fa*a căre a a ~edat cu sco- 
iul de 1320-1293. cu o diferență 
dc 27 lemne.

Cei mai buni dela JIUL 
fost: Budai, Henzel, Oagyi și 
bu Zoltan.

In felul acesta INDUMIN 
• lasat pentru finală, ce se va

aIn niatchul de semifinală 
pei Rl’.R Jiul a întâlnit

au
Al

s’a 
ține

500 m plat
1. Fu. nea Irina 1
2 Danciu Severina
3. Cârslea Ana 1 
Danciu 

și de realizări

sec. 
sec. 
sec. 
bilă 

_ _______ rrai frumoase, eri 
însă a concu at bolnavă, ’apt > 
nu i a permis mai mult

800 m p’at Băefl
1. Witt Vilhqlm 2 min. 15 

(Minerul Lupeni).
2. Julean Dumitru 2 min. 

ser. (C.S.U. Petroșeni).
3. S au (

25 sec.
1500 m. Băeți

1. Lupa? Oheorghe 
pen ) 4’40” 5.10

2. Ceț anu Andrei 
peni) 4’44”’.

3. Lasconi Victor 
tier Petroșeni) 4 51” 4 10

Săritura în înălțime Băeți
1. Mistrie C.S. Lonea) 1.65 m.

2. Tellmann (Min. Lupeni) 1.55 m.
3. Buzdugan (Min. Lupeni) 1 55 m 
Mistrie are talent și sare fru

mos, înșă stilul lui trebue co
rectat pentru a putea trece la înăl
țimi mai mari

Săritura în înălțime Fete
1. Onciu Lia (Minerul Lupeni) 

1,30- m
2. Traker No-a (Sind. Fores

tier Pe’ro eni) 1 25 m
Onciu Lia sare cu multă ușu

rință, iar Traker Nora, în Dl nă 
ascens une este capabili și de mai 
mult.. .

In afară de concurs rtprez nta- 
tiva romilor din Livezeni a făcut

31
. 37

39
< apaî

care

sec.

18

(Minerul Lupeni) 2 mm.

(Minerul Lu-

(Minerul Lu-

(Sind. Fcr-s-

CUPA TINERETULUI MUNCITOR
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la București în ziua de 6 lun'e 
a. c. unde va avea drept adversar 
pe câștigă o ul celuilalt match de 
semifinală; C.F.R. București— O 
do’lie u, rezultat circ încă nu n -a 
sosit.

Campionatul d'stric ual 
de popice

In cadrul câmp, districtual au

bine
< âști^e.

Ori cât ar fi de bun un muicii 
de loot-bull atenta nu reușește 
să mulțumească totdeauna 
pjriluleu spectatorilor.

Unii uoi apune:
lotuși au jucat mai 

ceilalți au nu-ritul ‘ă
Al/ii:
— Am pierdut fiindcă ui "oș

tii nu ,,i"tiâ Ai noștri joacă ‘a 
niște domnișoare ( e Dumnezeu 
doar foot-bulull este un joc bar 
balete Trebuia sa câfligc ori
cum! I)ur fi ghinioul asia .

Aceștia din urma tulit supor
terii fanatiii ui grupării care 
in fanalitmul lor nu pot vedea 
prin primi,i realității Pentru j. 
cCftia valoarea ciliipei, condiția 
fizica U lmii ă, coeziune fi tpi 
rit de ilub nu există f.cldp.i 
lor treime să câștige fi abil

Dacă insă te i'itumplă altfel, 
atunci cauzele le caută in altă 
parte lla arbitrul ba adversarul 
care joacă b'ulal fi dai a nh i 
unul nici altul animi lutul este 
put in teama ghidonului

Dar astu nu e totul. De multe 
ori mporterii iși îndeamnă bă 
e(ii" la acte de indiscpli'iă, ii 
incurajea/ă atunci când unul 
din ei prolesleazu impolrioa de
ciziei arbitrului

Uneori luporterii , devotați" 
încearcă să te substitue acbilru- 

dictând ,,11 m_", iar dacă 
atunci fine-te. 

un arbitru dă 
indrătriind să

lip a unei serioase 
unele ramuri ute 
fătul oble. Iul pre- 

Io' urilor superioare

Valea J Cluj
re
ale

mod deoseb’t portarul Carabura, 
alături de apararea 
oaspeților a făcut o

imedia-
partlda

un atac

a- 
e- 
fi-
e-

reprezentativa noas- 
o sarcină mult prea

fost însă alta.
puternic

Disputa de Duminică d titre 
prezeidativele de foot-ball 
Văii Jiului și Clujului a atras pe 
arena „Jiul’’ 3.500 spectatori cari 
țineau să vizioneze desfășurarea 
partidei și în deosebi să-șl poată 
da seama de adevărata valoare a 
adversarilor învinși la Cluj de 
selecționata noastra.

Mulți dintre spectatori și-au 
ratat insă nemulțumirea că in 
cliipa ce reprezintă Clujul nu 
Kureaza numele jucătorilor din
chipele clujene din prima Divizie. 
Aceștia erau convinși că specta
colul va avea uit nivel footbaJistic 
scăzut și ca 
tră va avea 
ușoară.

Situația a
Dela început oaspeții 

atacați se apară hotărîți și reu
șesc să respingă încercările re
prezentativei locale de a-și asigu
ra victoria.

Si chiar ceva mai mult, la un 
atac al clujenilor, Pdiu înscrie 
in minutul 3 cu ajutorul lui Matei, 
care a scăpat din mâini o minge 
ușoară: 1—0 pentru Cluj.

A fost un goal norocos, care a 
adus Clujului unul din cele două 
puncte ale partidei.

După goal gazdele atacă și mai 
energic insă timp de 20 minute 
nu reușesc să concretizeze nimic. 
In acest timp s'au remarcat

care 
tă a 
strălucită.

In minutul 23 din nou
la poarta clujenilor. Nemeș cen
trează la Balogli. Acesta cu ca
pul trimite lui Filimon, care, în 
poziție bună, înscre plasat: 1 — 1.

Până la pauză, deși inițiativa 
este de partea Văii Jiului, rezul
tatul nu poate fi schimbat.

La reluare jocul capătă o alu
ră deosebită. Faze spectaculoase 
se succed cu regularitate, ambele 
echipe prestând un joc frumos. îna
intarea oaspeților devine insisten
tă în timp ce a gazdelor joaca 
obosit. 
Balogli 
atacul 
voarea
Gogu Filimon sunt de nerecunos
cut. Filimon s’a făcut remarcat,

Roman intrat in locul lui 
nu reușește să conducă 

care pierde 'ușor in fa- 
apărării clujene. Nemeș si

In

Clasamentul Cupei orașelor
BUCUREȘTI 3 2 1 0 6 : 3 5
petroșeni 4 2 1 1 7 : 8 5
mediaș; 4 2 0 2 8 : 7 4
cluj 3 4 1 2 1 8 : 6 4
TIMIȘOARA 4 2 0 2 8 : 6 4
Tg MUREȘ 3 1 1 1 5 : 6 3
ORADEA 4 1 1 2 6 : 9 3
ARAD 4 1 0 3 7 : 10 2

ducă câștigăt dau bunchekt faz 
câmi pierd plâng înjură bai., 
fue uriie Am zii u pafta dkn 
publh fdndcă specfulurtt etna- 
tdi at t-i (urt talion mai «M., 
p'oblcmu zportului tulit <i» pg 
reri ii victoria trebue ta apar
ținu celor mai buni, moi bute 
piegălili.

De alifii 
pregătiri in 
• portului au 
mupurdor
de tpeciuldale 

t-edcraliu de loot-Hall a apli
cat ‘anclumi unor grupări oari 
sau prezentat m , am plouat ru' 
eildpele mfiute la punct Șl carii 
mi uu reuni >ă deu irdutnirilor 
un nivel mui riduut, (ă facă din 
match ultteuu decât o goană o- 
Lodtoure după mingea pa cura 
n'o mai iiiălneuu In aieaali ti- 
tuafie erau unde grupări din 
<are amintim /ie < III < tnj aura 
in vo minute de joc a primit jz 
goalun o duzină

Dar nivelul «< uzul id partidei 
mai are neajunsuri Uu
jurator rând nu are o ronditie 
fizKA cureapunzalourc sua ara 
uite lipsuri de ordin lelinic care 
in general nu poseda la perfec
ție joi ul cu balonul m eria nu 
uu puii U opri un adoarme mai 
bun decât 11 Aturu i, pentru a 
ajuta pe lueclupicri ln lupta lor 
pentru Victorie, meatu im va 
putea ajuta de< it uprmd ntre- 
glemeritar uduerrurul fie cu mâ
nu, fie cu piciorul putmndta-i a 
[ried ic ă 
reuși ,ă 
tăcând 
fundaș, 
P'in a 
știut To trimită in p/aiă

Fub forma aceu,ia iff' 
explcnfia și 
Filimon le-a apjicat 
inlăi in
Portarului Carabura Care a 
parat 
jului.

Ce 
Dogii 
nu ure condific 
flic >ă jonce> g'c 
publicul care ur 
vadă pe ( arabUra 
Până lu ,fărfitul 
poate l-u ,,acoa" di
ntâi fiindcă apăra prea binaf

S*u ce vină pllled avea 'un 
adversar pr Care Filimon l-a 
pucat cu mâinile de pir?

Aee.te apucături trebneac Șrtaa 
dispară de pe terenurile 

noastre de ,port. Sportivii de 
astăzi nu mai nmt cei de eri 
•pectatoru de B,lgzi nn 
^i de en, ,{-i de cure niimon 
ifi aduce amnle că-l incnrajau 
cund fși lovea iUlvcr»orul H 
scuipa sau ii arunca cu ni,ip tn 
ochi. Asemenea lucruri nu nu. 
mai că nu trebue rB ,e in<iln,plt 
‘iar ele sunt dispr.fuite df pu
blic.

Bolul antrenorilor de sport 
e‘le cu atât mai mare cu cât lor 
le revine sarcina de a sehimba 
mentalitatea jucătorilor de a-i 
educa intr'un spirit nou de *-l 
pregăti cât mai bine pentru 
sportul pe care aceștia il prac
tică.

Fiindcă Duminici să putut 
vedea că un jucător care nu cu
noaște la perfecte sportul pe 
care-l pradică devine peri nlos 
pentru ceilalți.

Daci Semeț dc 
mai multe cunoștințe 
handbalului atunci 
dela CSl'P nu cșea 
cu ocliiut vânăt, sau dacă unul 
dintre clujeni ur fi putut mai 
mult atunci Bone nu ar fi pără
sit terenul cu nasul umflat.

1

lui 
acesta nu l acordă 

Alteori, cuiul 
decizii mai gram- 
elimine din joc pe ,,'el mui bun" 
om al lor, atunci e fi mal rău,

— Tul arbitru! .. boule, lată 
că efi Iu afară!

Cam afli tini petrecut lucru- 
rilc pe arena 
dc turul fi 
ifi ditpuliru 
Naftonnlc B,

Și suporterii sportivi tută in 
sută' ‘au Imul de cuvânt, la 
sfârșitul jocului l-au așteptat pe 
arbitru «ă-i , ceară" socoteala 

Insă lucrurile au cșit pe doi 
Vuit au foit urctlafi, inipreun i 
cu doi jucători dela Aurul, iar 
ceilalți și-au desfăcut pumnii șt 
au plecai

— Lasă că-l prindem noi al
tădată

lată un alt caz 
La Orăștie t a 

match de foot-ball: CS\I Orășlie 
. —CFR Simcria,

— Haide CSM! Haide CSM! 
Nu vă lăsafi bârfi! Alinge-I.. 
Fui arbitru.

Rezultatul de egalitate, cu tot 
goalul norocos al clujenilor, co
respunde raportului de forte al 
celor doua

Arbitrul 
dus foarte

VALEA
Szilagyi, Bone (Pop IV) — Car- 
mnetz—Groza, Nem«.ș— NicSa—Ba
legii, (Roman) — Filimon—Oroszi.

CLUJ: Carabura, Bokor—Tra
ian Vasile. Schier—Kurko—Binder 
(Dumitraș), Boitoș— Dobay—Penu

Boțoc—Fabian.

fost disputate 2 matchuri, Ia Pe- 
troțeni, Unirea Viitorul a pier
dut in fața Parângului ra s ora! 
de 1691—1610

La Vulcan S raja a dispus cu u- 
șurință de tânăra formație a O- 
limpiei C F.R. din Livezeni cu s ci
rul de 1648—1409.

POP B ADALBERT
< orespondenl

1-1 (1-1)

doar atunci când a nimerit cu bo
cancul in capul portarului care 
prinsese mingea!

In rest, jocul a decurs normal, 
evident’indu-se dela gazde Panait, 
Szilagy, Carpinetz, Nicșa și Oros- 
zi, iar dela clujeni Carabura — 
cel mat bun dm 22 Bokor,
Traian Vasile, Kurko, Binder, Boi- 
tos și Botoc.

reprezentative.
Colda Traian a 
bine formațiile: 

JIULUI: Matei, Panait-

con-

CILIP’A «OMR^SIEJLHl'llll
— a 4ja

Duminică s’a soldat cea de n 
patra etapă a Cupei Orașelor.

Din cele 4 -întâjuairi progra
mate s’a disputat trei: la Pctro- 
șeni. O adea ți Timișoara; cel 
programat între r-prezentativa Bu- 
cu ești și Tg Mureș neavând Joc.

Rezultatele înregistrate în cea 
4 a e apă sunt normale în 
de cel al matchului Petro- 

și Cluj, unde selecționata 
Jiului a avut de înfruntat

din <■ uruburzu un- 
Metaloiport Reșița 
in cadrul Diviziei 

seria 11.

Lu fel alăcunlul nu va 
mart bete goal decât a- 
m'eglctnenlur fie pe 

fie pe puri arul care a 
iiprifieu pe care el n a

loviturile pe care 
Duminică 

coaste apoi in capul 
u- 

poarta reprezentativei Clu.

.1

asemănător, 
disputat un

i>i'>â aoea Carabura eă\ 
f'ibmon a fost epuitnt ,\ 

fiiică »'au nu 
mni a aoiti 
fi i»rut sA l

• uni apără 
jocului? Sau 
pc teren tac.

a-

dc a 
afară 
peni
VMi
o echipă bună, care a jucat peste 
așteptări.

In fruntea clasamentului a ră-

('o se intumpluse insă? Cu n 
săptămână înainte minerii îi fu 
pinse.se cu n—f t iar mai inabil • 
eu fi—2. De data aceasta Or&s- 
fia u adunat jucători din altă 
parte t ndegitimafi^

— Trebur să i batem.Daci

de 
îti-
0.

etapă —
mas Bucureștii la egalitate 
puncte dc Petroșeni. Mediaș 
vins la Oradea o U|<& locul
urmat în locurile 4 șt 5 dc Clui 
și Ti ni.cara. Tg -Mureș numai cu 
3 jo uri. o upă lecui 0, Ultimele 
doua: Oradca și Aradul au s him- 
ba* locuril-* între ele

ia ă rezultatele tehnice înregis
trate Duminică în cadrul 
OrașelGT.

Petroșani—Cluj 1-1 
Oradea—Mediaș 2-1 
Timișoara—Arad 2-0

Cupei

nu
Și 

când 
pot, a intervenit el. De zece ori 
n intrai pe teren să facă ,răn- 
duială", A looit pe arbitru cu 
pumnii, cu pietre,,,

— Trebue să câțligăm.
Și totuși nu uu putut scoate 

pe teren decât match nul: 5—5.
Asemenea lucruri se întâmplă 

din nefericire destul de des 
Nimeni insă nu și-u pus intre- 
barca dece

Să oedem cum se ajunge la 
aceste incidente, întâi: acele cle
mente impulsive de pe teren, e- 
Icmente care nor ca băc/i si 
cuțfige ,,cu orice pref" jocul, 
inciirajcaiă sportivii in acte de 
brutalități, aceștiu lăsândii-se u- 
șor antrenați in ,,jocul" lor 
Apoi: jucătorii ncdiscipluiaji
cari nu-și cu»o'c menirea, prin 
jocul lor reușesc să antreneze 
dc multe ori o parte din publi , 
pe suporterii lor, pe acei care

așa a ți fort. Publicul, 
a văzut că ,,băefii" nu

pildă anca 
în domeniul 

un jucător 
de pe teren i

8

1

pinse.se
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DIN CAMPUl MUNCII SOLUȚIA SOLUȚIEI.
Muncește pe bozd de întrecere socialistă 
Cete trei schimburi lucrează pe ,,tișe aparte" 
Minerii necaliticsfi urmează cursurile școlii de calilicare

Iată cum luptă grupa lui Vasiu losiî dela mina Petrila 
pentru a trece în rândurile grupelor îruntașe în producție

Uult n avut <le luptat grupa 
tovarășului Vasiu losif până id 
lichidele cu rămânerea iu urm i 
£u< r«azâ iiifr'un abataj cume.iî 
nensecanizal din sectorul III d 
minei Petrila fi in trecut nu p:'. 
fine erau zilele când răinâih'i 
tub preliminat, deși norma pu
tea fi depășită.

Era acum i>reo doua luni 
Minerii din grupa lui I mia nu 
se gă’euu iu întrecere cu iui ,j 
altă g'upă, niuiua mergea greu, 
iar pr tabela de întreceri dia
grama prodtlcfiei acestei grupe, 
rare ori atingea norma

Grupa lui kuderna Emil, ex
ploata Stratul de cărbune intj-'ua 
abataj vecin. Avea aceleași cu" 
diții de mumă și uu de pu/iiie 
ori tovrășul kuderna îfi punea 
întrebarea: Dece o fi rămânând 
grupa (ui Vasiu sub normă?

întruna din iile, kuderna se 
consfălui cu ortuci lui ți porni 
citre abatajul lut l'asiu, provo 
când-ul la întrecere socialistă

Minerii din grupa lui l asiu 
au primit cu bucurie prouocureu 
la întrecere, luând hotărirea >u 
nu mai rârnână sub normă

Munca a fost împărțită pe 
oameni fi pe lucrări, sa trecut 
la a mai bună organizare a 
muncii fi lucrul a început să 
meargă mai bine Încet, în fie
care zi, diagrama producției 
creștea A trecut peste linia ro
șie, ajungând până la 30 la sută 
peste normă,

• * ♦ *
De atunci, săptămânile a„ 

trecut una după alta. Munca pe 
bază de întrecere și-a arătat 
roadele: norma era depășită,

•Atr condifiunilc de muncă 
in abataj nu sunt aceleași in 
Permanența; abatajul tovarășului 
Vasiu a intrat în presiiiinc, din 
tavan a început să curgă apă 
iar ca cât înaintau, stratul de 
cărbune devenea tot mai dur: 
tare ca piatra.

Aoti-ite greutăți au .'influențat 
și producția, In ciuda eforturi

Primele detașamente de Pioneri 
din Valea Jiului au primit cravatele roșii

tând Importanta noii organizații 
și îndemnând pe membrii el să fie 
conștient! de sarcinile ce le stau 
in fa(ă, să fie mândri că poartă 
cravata roșie, șl devotat! luptei 
pentru socialism a oamenilor mun
cii conduși de Partid.

A arătat apoi câte suferințe au 
indurat șl îndură copiii din toate 
(arlle aservite capitalismului an- 
glo-american și cât de mare este 
dorința lor de libertate.

Trecând apoi la pionerii sovie
tici, a vorbit de marile lor reali
zări, cari trebue să fie pentru pio
nerii noștri uu îndreptar in orice 
acțiune.

Tov. Maria Sârbu și-a încheiat 
cuvântarea printr un apel către pă
rinții copiilor, care au datoria, 
printr’o colaborare strânsă cu 
școala, să ajute pionerii in toate 
acțiunile ce le vor întreprinde.

La școala magharu solemnita
tea u fost sărbătorită cu același 
fust După cv a luat cuvâni’-tl 
d'n .jrajtea U.T.M, tovarășul 
l'’rankfurt, dttpă ce sau înmâ
nat cravatele iașii și drap-Jul,

a vorbit ân numele pionerilor 
tânărul Orbau Andraș.

In încheerc, tovură^a Sigliety, 
a vorbit d»n partea organizației 
de Partid, aducând un căldu
ros salut arătând totodată câte 
au fost greutățile cu cure au 
trebuit să lupte oamenii muncii, 
|M*ntru a croia tineretului nos
tru coiulijii optime de dos vol
ta re.

Dcasemeni în fa|a unei mari 
adunări do părinți; în lațw de
legațiilor tuturor organizațiilor 
de massă, aceiași solemnitate a 
avut loc și la școliJc elementare 
Nr. 1 și Nr. 2.

Piom*rii au primit cravutele 
ro$ii luâiidu-și solemnul anga
jament de a le purta cu cinste 
în folosul lor și al colectivității 
în mijlocul cărora trăesc.

Pentru formarea detașamen
telor de pioneri din A alea Jiu
lui pentru întâia oară, urinând 
vuăUl experiență a Uniunii So- 
vietce tineretului școlăresc i <e 
dă importanja cuveiiitu. sub 
îndrumarea directă a P.M .11. ?i 
sub conducerea U.T.M., antrenat 
într’un spirit noii: înir’o nouă 
disciplină pedagogică.

(Urmare din pag, l-a)

tels mur reușite, dur toute cu 
dragoste și îngrijit făcute.
. .Sub privirea înduioșată a pă
rinților, în bucuria entuziastă 
a întregei asistente, rând țx; 
rând copii iprhneuu cruvatelc 
roșii devenind pioneri, răsplată 
în urma muncii depuse, stimu
lent pentru o mai rodnica acti
vitate de viitor.

A urmat apoi decernarea 
drapelului pioner‘Ior din par
tea U.T.M. după care a luat cu
vântul .pionerul I. Putalita.

Era emoționat căuta sâ du
ca în auzul mulțimii, bucuria, 
entuziasmul, recuoșiin)a nețăr
murită a ,,cravatelor roșii" pen
tru Patria lor R.P.R., pentru 
Partidvl care, se îngrijește de <-i 
pentru U.T.M, care ii conduce.

Qu acesnși sinceră emo|ie, 
muncitorul 1. Lăzărcsou, a adus 
rouii organizați* *le pioneri su- 
lplul părinților.

Din par'ea Comitetului Jude
țean P. M. R.. a vorb t tovarășa 
d 1 utat Maria Sârbu.

După ce a adus sa'utul Patti- 
dului, vorbitoarea a continuat ară-

lor depuse de mineri, iluigriiniu 
productivi u îiioipul sti scadă. 
lA'lu to [a «iitu ițieste, a cobo
rât din nou sub normă.

• * s
La o ședință de producție orga

nizata de comisia de întreceri a 
luat pai te șl tovarășul Vasiu, îm
preună cu tovarășii Variei Ion șl 
Raza Ștelan, șefi do scldinb in 
grupa Iul. S’a vorbit la această 
ședințe despre sistemul preluării 
lucrului pe schimburi, care este o 
armă in mâna minerilor pentru 
realizarea unei productivității ri
dicate. Mineri care lucruu după 
această metodă, au arătat că pro
duc mai mult decât inabile șl câș
tigă mal bine, deoarece l'ecaie e- 
clilpă primește un salariu in mă
sura depășirii normei sau neinde- 
pllnlrll lărâ să mal fie posibil ca 
uu schimb care produce mal mult 
să împartă câștigul cu celelalte, 
care eventual, produc mal puțin.

Plecând dela această consfătui
re, tovarășul Vasiu a cei ut celor
lalți doi șeii de schimb dlu grupa 
lui să- lucreze pe llșe aparte. Pen
tru a le arăta practic superiorita
tea acestui sistem, tovarășul Va
siu a mers împreună cu cei doi 
tovarăși in sala de apel, unde, a- 
rtalizând tabela de Întrecere, le-a 
arătat că grupele care rre'au pro
ducția pe schimburi realizează ce
le mal frumoase depășiri de nor
mă.

— $1 greutățile in muncă ne

Turnătorii dela fabrica de tuburi a uzinelor 
I.S.S. Hunedoara, îndeplinindu-și planul 
de producție pe primele 9 luni, lucrează 

în contul lunii Octombrie
Sub conducerea șl îndrumarea 

organizației de Partid, turnătorii 
dela fabrica de tuburi a uzinelor 
ISS Hunedoara, au reușit să în
deplinească Planul do Producție 
al fabricii de tuburi pe primele 
nouă luni ale anului 1949.

Imp edlca să producem mal mult. 
Dar dacă lucrăm in comun, nu pu
tem vedea caro dintre echipele 
noastre produc mal mult șl care 
mal pu|ln. Ori schimbul meu, ori 
ul Iul Vârtel, or al Iul Râza pro
duce mal pu|ln. Ș dacă nu cu
noaștem acest lucru, nu putem ști 
care sunt cauzele rămânerii iii 
urmă, le spunea Vasiu ortacilor 
Iul, cerându-le sa pornească la lu
cru pe schimburi.

(klalu cu preluurea lucruLii 
pe schimburi, in grupii lui Va
siu su iutii produs încă un eve
niment: schimbul Iul Vârtci n 
provolal la întrecere celelalte 
doini sclombui'i cuie hiereaz i 
sub cunduceriiu looariișilor Va
siu los,f și Hâ/a Ștefan,

Intreivrcu intri- <vlc trei scliiin- 
buri ale grupei tovarășului Vă
mii, a dat un nou aviint liqit-'i 
pentru liclitlarcu rămânerii -ub 
norniu. 1'iecure echipa a pus 
acum mure .prej pe blinu orga, 
nj/zire u niu'iicti. Minerii din 
fiecare schimb și-im împărțit 
sarcinile intre ei, |inându-se 
scamă ca fiecare sa fie repar
tizat la locul potrivit, iar utunci 
când o oțmiajic merge greoi, nu 
lipsește ajutorul celorlalți mi
neri din cclrițvu

Lucrăm! pc „fișe aparte", pe 
tabele de întrecere d'.n salu de 
apel, gruțpa lui Vasiu nu mai 
are numai o diagramă, ci trei: 
o diagrama este a schimbului

Din ziua de 14 Mai

Din ziua de 14 Mal, orele 0, el 
au iuceput să lucreze in contul tu
nel Octombrie. Deaseruenl, în pri
mul trimestru el au redus rebu
turile cu 4 la sută lată de anga
jamentele luate șl cu 7 la sută, 
față de media anului 1948.

coiului de Vusiu, u doua a e- 
cltlpei lui Vârtel. jar cea de a treia 
diagramă cate u 1<h uralul li i 
Hâ/a Ștofa ii.

l’iuibî (mi diagramele uu îu- 
(X“put -,â <-.icfiscâi tiu luând de
pășirea nornu-i. Ibagruma !ui 
Vasiu s'u rideat acum Li -9 In 
suta pist»* norma, u hti Sâr’.ci 
eu () iu sută, iar a lui Hâza cu 

lu Mită jicslc normă.
(<ipbjl c.i toate celiiprlc aces

tei grup* au reieșit su îmiugA 
gnutiLtilc și 6ă |Jiln*acu mirma, 
const'tue un Imnuri sucec’»

. Dar depășirea de noinm a 
1o\urâtului \umii, iîhI mm»* im* 
celelalte prii truca a avui o gri
jă: el a trimis la șroaJtt dr ca
lificare uri ortaci din erJupn 
lui, care după fir.oajr lcc|ir 
precum și datorita iindminărd >r 
primite, (kju tovurâ.>rrl Va-du 
munct*c cu mai muit spor,

Sâ desfășuram
(Coniinuare în pag. III a) 

care au contribuit hotăritor la 
obținerea succeselor în munca.

La exploatările carbon fere, un
de propauanda întrecerilor socia
liste se desfășoară lara, crește 
necontenit numărul grupelor frun
tașe. Iar acolo unde succesele in 
munca nu sunt popularizate, unde 
grupele de mineri nu știu dacă își 
îndeplinesc sau nu normele, unde 
propaganda întrecerilor socialiste 
e neglijată, întrecerile sunt doar 
formale, iar rezultatele sunt slabe.

Analiza muncii de propagandă 
a întrecerilor dela minele Petrila 
și Aninoasa ne va dovedi clar a- 
cest lucru.

CUM SE DUCE PROPAGANDA 
ÎNTRECERILOR LA MINA 

PETRILA

De cum intri in sala de apel 
a minei Petrila, te izbește larg i 
propagandă a întrecerilor socia
liste Pe peretele din față, in 
partea dreaptă se afla tabela 
întrecerilor socialiste, îndrumată 
și aju-tată efectiv de organiza
țiile de Partid, comisia de in- 
Ireceri dela această mini, în
semnează in fiecare zi pe aceu- 
stă tabelă, care este producția 
realizată de toate exploatările 
din Valea Jiului. Im fel, fiecare 
sector al minei Petrila, fiecare 
grupă fi echipă de mineri, iți au 
diagrama respectivă, care arata 
la zi producția realizată de uni. 
tateu de muncă respectivă.

Privind această tabelă, se poa
te vedea clar, care mina din 
I alea Jiului e in fruntea celor
lalte și care e rămasa în urmă, 
care sector, grupă sau echipa 
dela mina Petrila produc mai 
mult și care mai puțin.

Nu. este miner dela mina Pe
trila care la intrare sau la efirea 
din mină să nu se oprească un 
moment în fața tabelei de între
ceri ca să nada cum slă grupa 
sau echipa lui cu producția, să 
oadă dacă a fost depășit sau nu 
de grupa cu care se găsește iu 
întrecere să vadă care grupe 
sunt cele fruntașe și câte m ii 
sunt rămase in urmă.

In partea opusă tabelei de în
trecere, se găsesc afișate trei pa
nouri frumos lucrate, incudrate 
cu pânză și flori roșii, pe care 
sunt evidențiate grupele de mi
neri, echipele fruntașe dela pre- 
parație și dela atelierul ițe grup.

E o mândrie pentru un miner 
sau muncitor dela exploatarea 
l’elrila, să fie afișat pe aceste 
frumoase panouri In fiecare lâ

De câteuu Iutii ctiuțenii din 
Str (ih, Gheorghiu-Dej și Dr 
Petru Grozuf trăefc cu frica iu 
buh Fiindcă din moment iu mo 
meni te UBieufftă *ă „pire" d 
neun dclu „Uzina dec trie ti ‘ ți 
uti-i anunțe:

— Azi na luăm curentul pen
tru două ore

Și ducă ui un motor electric 
unu uite intdidiiții cure iiicâ- 
pățuneuză *â meurgă numai > u 
curentt (rebue uti te consolezi tu 
gândul cu cele două ore prumi>e 
nu ne uur irunsformn m patra 
ușa cum u dovedit de nenumă
rate ori (•xpericnfu bogutu 
prea bogata.

Și nu e aproape săptămână 
in cure Uzina electrica bă nu lu 
țmâ Iu curent t fi nu oct uuen 
curent (informație zadarnică de 
uit fel fiindcă curentul nu e < a 
itput nu-ți pufi face prouiz.it iu 
toute aulele din bucătărie uit 
cât ui răsuci de comutator).

Dur nu rare ori iți id curen
tul fără sâ tv pună Iu <urcui 
de intui (iile nu tocmai dintre 
cele mai bune

( heatia e mai giuuu alun, i 
când ui un felemiprlcuatar m 
ore fixe de funcționare. Din

larg propaganda întrecerilor social ste
nă când pe acestea sunt evidiU- 
țiute grupele cure uu obținut cele 
mai frumoase succese in muncă 
un mare număr de mineri și 
muncitori dela ruprufuță le ad
miră ți mtilți dintre ei iți iau lio- 
lărirca de a munci cu mai mult 
elan, pentru u fi evidențiați :<* 
producție.

Aceste panouri nu sunt străi
ne nici de familiile minerilor. 
Nevestele ți copii lor vin cu drug 
să vudi ipceste panouri, și se 
simt mândri când soții sau pă 
rhifil lor, sunt eotdențlați în 
muncă.

In sala de u/>el u minei Petri. 
la, alte panouri uțezute Iu locul 
de cinste, popularizeuză succese
le în muncă obținute de manii, 
lorii sovietici fn cadrul întreceri, 
lor socialiste, oglindesc nivelul 
superior de viață al oamenilor 
muncii dm Juni Socialismului 
îndemnând minerii din- Petrila s i 
le urmeze exemplul

Această vie propagandă, ală
turi de consfătuirile de produc
ție și munca de lămurire dusă 
dela grupă la grupă, dela om In 
om, a dat posibilitate organiza
ției de Purtid, sindicatului și co
misiei de întreceri delu mina Pe
trila, sa lupte cu succes pentru 
însuflețirea întrecerilor socialiste 
ale căror roade se văd: MINERII 
DIN PETRII.A SE MENJ/N IN 
FRUNTEA CELORLALTE EX. 
PLOATARI DIN VALEA JIU
LUI, cu O DEPĂȘIRE MEDIE 
A PROGRAMULUI DE PRO
DUCȚIE FIXAT IN CADRUL 
PLANULUI DE 8,5 LA SUTA,

$1 LA MINA ANINOASA

La Aninoasa, nu se poate vedea 
acclaș lucru. In sala de apel, sunt 
așezate câteva table, pe care se 
însemnează cu creta din când in 
când, câteva rezultate obținute de 
unele grupe, însemnări care nu 
sunt finute la zi. din care cauză 
uu prezintă nici un In eres pentru 
mineri.

Aceste table neîngrijite, neflnu- 
te la curent, sunt departe de a 
trezi Interesul minerilor șl nu co
respund m'sluuii lor de a tine la cu
rent massele de mineri cu reali
zările în producție.

Organizația de Partid, sindicatul 
și comisia de întrecere dau do
vadă de o totală lipsă de Interes 
fafă de propaganda întrecerilor, 
subapreciind complect aceas'ă 
problemă. Următorul fapt ne va 
convinge și mai mult de această 
tristă realitate:

lipsa de curent — ața mm flu 
odată ni b'u întâmplat — ii* pa 
gina l-a a ziarului norfiu* 
„Ultimele știri" — n'um putut 
să dăm cititorilor decât 2 3.
Uzinu nt-u luat curentul și ne a 
mâncat știrile

Di»cu(iile pe marginea tubele 
(ului sar comportu cam in fe
lul

Uti cetățean dece Uzint 
electrica *â ne lipteaBca pe noi 
c hi Im ii de știrile din rtrăină 
tute A»ta e un fel dr nelegiuire

— l'/ina electrică: pine dar
linia de curent trunbfurmutprul 
ți celelalte (lebuetc re pur ale
Și z.iuu n me decât 24 ort Când 
ră reparăm?

O nolutic, bagându te pe 
fir, plină de indignare ,\ă »e 
repare totul udata ți biiu\ Nu ' 
pentru un fleuc de r.armâ care 4 
nu e la loc aau u a futi legată J 
bine bU ! amână toate apar alele 
clei frite dintr un cartier intreg 
fără curent iar (ifitorii ziarului 
fura țtiiri din tlruififitafe

— (etăfeunul / rdiu.'că Solu
ția, Ai auzit Uzi turti ^duta 
bine^,.

m i a*

Peste tabela — șl așa diituf de 
pufin atracUvo care arată rezulta
tele întrecerilor in Intâmp narea 
zilei de 1 Mal se lalâla până mal 
zilele trecute cu afiș mare care a- 
nuu(a^ SE DA SĂPUNI

Care este rezultatul acetic! 
subaprecieri a propagandei între
cerilor?

Nu este grea de observat:
Numeroase grupe de mineri de

la Aninoasa. nu cunosc Jtuațla 
producției lor. De multe ori, gru
pele care rămân in urma atla nu
mai la plata salariului că nu și-au 
inaepllult prellmlnatul, lucru caro 
ar II fost înlăturat dacă tab-ila do 
Întreceri tlnută la zl, ar 0 Infor
mat grupele de mineri, care este 
slfuafia producției lor.

In sala de apel a minei Ani
noasa. nu se găsește nici o gaze
ta de perele, nici un panon cu 
cvldeutlatil in muncă — care să 
popularizeze succesele Irnniașllor 
mineri și care să antreneze șl 
pe ceilalți de a le urma exemplu'.

Această neglllare complectă a 
propagandei întrecerilor soJaSsto. 
are urmări grave In producție. Nu
meroase grupe de mineri nu știu 
dacă se află sau nu in întrecere, 
nu cunosc crlterii'o după care se 
desfășoară întrecerea, rezaltând 
astfel întreceri birocratice șl uu 
este de mirare, că Jumătate dlu 
grupele minei Aninoasa ou-șl în
deplinesc norma.

Această lipsă totală de Interes 
față de propaganda întrecerilor so
cialiste, a organizației de Partid, 
slndicalu'ui șl comisiei de între
ceri dela Aninoasa, trebue llcb'da'ă 
grabnic. Pentrucă, lipsind munci
torii de o cunoaștere reală a si
tuației producției, lipslndu-i de 
experiența grupelor fruntașe care 
muncesc bine. IIpsIndu-1 de o cu
noaștere adâncă a rezultatelor 
muncii bazate pe intrccorca so
cialistă, nu insemnează altceva 
decât anihilarea, subaprecierea în
trecerilor socialiste, factomt prin
cipal care stă la baza făuririi o- 
rânduirll socialiste in (ara noas
tră.

Pentru lichidarea acestei grave 
slăbiciuni, organizația de Partid, 
sindicatul șl comisia de întreceri 
dela Aninoasa trebue să la exem
plu de ielul cum se face propa
ganda întrecerilor socialiste la 
mina Petrila, pentrucă astfel, suc
cesele In muncă ale mlrferîlor de
la An'noasa nu vor mal fi cu ca
racter spontan. Iar numărul do 
grupe rămase in urmă sa li In 
permanentă scădere.

prouiz.it
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La deschiderea sesiunii Consiliului
Miniștrilor

— Un articol d
MOSCOVA. 22 (Rador). — In 

legatară cu viitoarea sesiune a 
CausHiulul Miniștrilor de Alaccrl 
Externe, Juri Jucov, corespondent 
dla Paris al ziarului PRAVDA, 
scrie ci cplula publica din intrea- 
gt lume a t rimit cu bucurie ș.lrl'c 
potrivit cărora in fa|a politicii de 
pace dusa de Uniunea Sovle Ică, 
puterile occidentale au iost ne
voite să renunțe la metodele de 
boicotare a acestui Important or
ganism Internat ouai, crclat prl i a- 
cordul dela Potsdam in vederea 
pregătirii (ratatului <*e pace cu 
German a și cu celelalte fosta |ărl 
Inamice.

Reierindu-se la comentariile 
care au apărut in presa franceză 
in această prlv n(ă autorul arti
colului declară că la Paris nln cal 
nu ișl face Iluzii in ce prlve te po
sibilitatea delegațiilor franceze șl 
engleze de a adopta o atitudine 
Independentă la viitoarea ses une.

Muncitorii apară fabricile
SHANv.llXI, 21 (Rador) 

Agenția China Noua transmite 
că mulți cotii peni ai Shanghatii- 
lui pot vedea dela ferestrele aa- 
fcv'or lor luptele înverșunate <’e 
se ch^if ușoara între unitățile 
Armatei Populare șî trupele 
K uorniutajigului în districtul 
PootiMlg dui aeest onch?

Iii ulLuncile două zile, pe» te 
10.000 soldați ai Kuomîntangn- 
lur uu fost suoși din luptă în j- 
ccst «L«triici; 4.000 au fost omo- 
iu(i, iar (i.OOO au fost luați pri
zon'cri

In timp ce din ordinul co
manda menitul ui guniizoanei Kuo- 
iii in tângui ut din Shagliai se ii- 
dicâ baricade pe străzile ora
lului, muncitorii se pregătesc i 
ajiere fabricile lor de distrugere

O viață nouă 
capitaliștii

_____ (urmare din pag. l-a) 
uatacaifor muncii, fără deosebire 
de rasă, sex sau naționalitate, fără 
a se (Ine seamă de religia fie
căruia fără a se căuta dacă este 
sau nu in corul bisericesc. Prin 
introducerea noului sistem de sa
larizare și prin acordul progre
siv, muncitorii din Valea Jiului au 
posibilități nelimitate de câștig. In 
trecut câștigul era limitat la 12 
posturi pe lună, deși muncitorii 
munceau până la istovire, prestând 
un număr de posturi de 2 sau 3 
ori mai mare decât salariul cal
culai.

iată cum jonglau patronii cu 
salariul muncitorilor.

Se stabilise că salariul mediu 
e de 148 de lei pe post de miner. 
Exploatatorii plăteau unora 230 
de lei pe post, altora 200 de lei, 
iar altora numai câte 72 sau 50 
lei pe post. Rezulta in medie 148 
de lei pe post de miner, iar ca
pitaliștii arătau că media salariză
rii este satisfăcătoare, iar munci
torii nu au dece să fie nemulțu
miți. In realitate sumele cele mai 
mari le primeau uneltele patroni
lor care nu prestau o muncă e- 
lectivâă Iar muncitorul care lucra 
din greu pentru a-șl câștiga o pâi

de Externe
■ Juri Jucov —

Juri Jucov subliniază c'. presa 
britanică și franceză Publică știri 
aproape identice cu privire la fap
tul că cele trei puteri occ'dentalo 
se vor prezenta la viitoarea sesiu
ne a Consiliului Miniștrilor de Ex- 
terne ca un ,.front unit*. I

Judecând după presa pariziană, 
con Inuâ Jucov. este probabil ca 
reprezentanții celor trei mari pu
teri occidentale la viitoarea sesiu
ne, să încerce să Impuuă Uniunii 
Sovietice unele dintre „condtllle’ 
lor. Dar nu odată s'a dovedit că 
astfel de metode, uu pol II apli
cate Uniunii Sovlet'ce. Opinia pu- 
b ici franceză așteaptă deschide
rea sesiunii Consiliului Miniștrilor 
de Externe cu speranța că de rân
dul acesta acel care folosesc pre
siunile șl dictatele vor renunța să 
acționeze con'orm principiilor: ,,or| 
acceptarea necondiționată a pla
nului nostru, ori nu va exista nici 
uu fel de acord'. I 

împotriva distrugerii de că 
de către trupele Kuomintangului 
în retragere.

Pe de alfa parte, guvernul 
Kuonun tângui ui va fi transferat 
dela Canton lu C'ungking, ca
pi taLi provinciei hlieeiuan de
oarece unitățile Armatei popu
lare înaintează vertiginos pe 
calea ferată dintre liuukcu și 
Canton.

In grup de funcționari supe
riori a Kuomintangului uu pu*- 
cat la Ciungking’ țientru a face 
toate pregătirile în vederea 
1 ruimfera.ru guvernului.

• * •
SHANGHAI, ji (Rador).

I" unor Bosse tranșările ca aero
portul l^ingluilu, situat lu câți-

pulsează în minele noastre din care 
tăcuseră temnițe pentru muncitori

ne, primea un salariu minimum 
care nu corespundea nci pe departe 
efortului depus.

Astăzi noul sistem de salarizare 
asigură fiecărui muncitor salariul 
tarifar după principiul socialist: 
fiecăruia după calitatea și cantita
tea muncii lui. Iii afară de aceasta 
fiecare muncitor are posibilitatea 
de a cere din trei in trei luni re
calificarea sa pe baza unui examen 
prevăzut in indicatorul tarifar.

Acest examen permite muncito
rilor avansarea după capacitatea 
fiecăruia.

Astăzi muncitorii din Valea Jiu
lui nu mai sunt expuși situației ca 
la sfârșitul fiecărei luni să aș
tepte împreună cu familiile lor 
concedierea fără vreun motiv, 
printr'un simplu afiș lipit pe por
țile exploatării respective. El au 
acum asigurate posibilități largi de 
muncă, de ridicare profesională și 
se depun eforturi pentru aducerea 
de noui și noui muncitori in ve
derea improspătărll și măririi e- 
iectivuiui actual al Văii Jiului cu 
cadre noui care se pot ridica prin 
școală, devenind astiel capabile să 
asigure cantitățile tot mal mari de 
cărbune necesar pentru dcsvo ta
rea! Industriilor noastre.

Crește șomajul și mizeria 
masselor muncitoare 

din țările aservite imperialismului
PIIVONGYANG. ?3 (Rador) 

Postul dc udio Ovilii anunța 
departamentul muncii dupe lângă 
iMinisieiul Ptevederilor S i ale 
din gu.-emul m.ni unuia al lui 
Siiijr Man Riee a imbl.ial date cu 
priviic la numaiul șomerilor din 
Coreea d ■ Sud. La 1 ,Mat în 
Cor< < a d- Sud exista un nuniar de 
074 000 șomen din tare 310 000 
ei au muncitori agricoli. Ministerul 
Prevederilor Sociale din guvernul 
inauone ă al lui Sing Man Rhce 
a dei la ai că in momentul de față 
nu poa'<‘ lua masuri pentru li
chidarea șomajului.

OTTAWA 22 (Rador) — Bi
roul tanadian de satistică a re
cunoscut ca numai în rrgiunc.it 
Quebcc exiști 53.475 șomeri. A- 
ceasta cifra arată o creștere a 
•șomajului cu 4/) l.i sută. in 
cursul unui an. Sindicatele c.valu- 
ia/ă însă numărul șomerilor din 
regiunea Ouehec la 100 ooo, hi

ARMATA POPULARĂ CHINEZĂ 
A PĂTRUNS IN SHANGHAI

•e trupele Kuominfangului 
va Lin. de Sliaiighai, a firi c- 
vacuat Sâmbătă dimineața «Ir 

X I -nirpLii
* ♦ *

HONGKONG. 22 (Rador) — 
Al e pa*ru vase, ale Kuominlangu- 
lui au trecut de partea nrmatei 
populare de eliberare ridicând la 
52 numărul vaselor de răsboi ale 
Kuomintangului car«* s’au alăturat 
forțelor populare.

Marinarii și ofițerii dîn a d ua 
și a treia unitate navală, a Kuo- 
mintangului care au trecut de 
partea forțelor populare, și-au luat 
angajamentul să formeze unități 
navale și aero-purtate în cadrul 
torțelor de eliberare.

Asigurând exploatărilor din Va
lea Jiului cadre calificate intr'un 
număr din ce in ce mai mare, noi 
punem in valoare rezervele de 
cărbuni care și din punct de ve
dere al calității și ai cantității sunt 
suficiente pentru acoperirea nece
sităților industriilor noastre, lichi
dând astfel situația pe care o crc- 
lascră capitaliștii; importarea din 
străinătate a cărbunelui și menți
nerea intr'un stadiu înapoiat și 
deficitar al exploatărilor noastre 
care conțin rezerve mari de căr
bune de cea mai bună calitate.

Azi muncitorii din Valea Jiului 
sunt chemați să-și însușească ma
ximum de cunoștințe titanice pen
tru a putea face fată sarcinilor 
mărețe pe care Partidul nl le tra
sează in cadrul lupsl pen ru con
struirea socialismului in tara 
noastră. O sarcină a noastră este 
aceia de a introduce noui și noui 
metode de muncă și inovații pen
tru a putea obține cărbunele la un 
preț de cost din ce in ce mai scă
zut. Prin aceasta noi vom contri
bui din plin Ia intărlrea târli noas
tre $1 in acelaș timp la îmbunătă
țirea nivelului de viată a celor ce 
muncesc.

jeg ujiea Noui Scoție, numărul șo
merilor este de 20 000 dintre car 
1300 mineri au fost renerd ați fu 
der urs de o îptamAnă numai d la 
o singu a m> ic .i c Provincia 
Oua ario arc 03 000 șom-ri.
Pr de alia f»arte Canada u înre
gistrat in I94K. o ereș’erc de 50 
la suta a falimentelor față de 
1917.

Au fost instalate Comitetele Provizorii ale plaselor * 
și orașelor

(Unnttrr din png Lui

tații sale d< -piKc in calitate de 
primar al orașului a dat dovada 
dr mult spirit gospodăresc, ini- 
ț a i\â și di-voiaiilunt față <’e Pai- 
lid.

Sccic ar al comite’ului e iov. 
Bardo zi Va ilc. noiar în Lupeni, 
atașai și devotat mișcării munci
torești, iar <a m inbru a { st in
stalat un vech u luptltor sindica
list tov Munleanu Gh. muncitor.

In i ontinuarr tov. Grigcraș C. 
a su i| ma1 strein 1 - ce revin co
mite clor provizorii de pl și | rt- 
cum și răspund<Tva pe care ele 
o au față d • masscle muncitcare, 
ale tăror interese trebue să le 
servească.

Ca î elice luând cuvân ul t v 
Sudur Villiam a araiat ca îi mun-

LA HAȚEG
lntr'o atmosfera deosebit de en

tuziastă s’a desfășurat instalarea 
Comitetelor Provizorii ale plasei 
și orașului Hațeg.

Un mare număr de muncitori, 
țărani muncitori si intelectuali pro
gresiști din plasă și localitate au 
ținut sa f.e prezenți la această 
solemnitate, pentru a saluta noul- 
le organe locale și pentru a-si ex
prima angajamentul de a le ajuta 
la ducerea la bun sfârșit a sar
cinilor ce le revin.

După ce a deschis adunarea, to
varășul Suder Viliam membru în 
C. C. al P. M. R. și deputat al iu- 
dețului nostru în Marea Adunare 
Națională, a dat cuvântul tovară
șului Bodea Ioan. secretarul Co
mitetului Provizoriu al Județului 
Hunedoara, care a dat citire deci
ziilor de numire a celor două co
mitete.

Participanții au ascultat cu a- 
tenție biografiile celor aleși: oa
meni simpli, cinstiți, luptători de
votați cauzei poporului muncitor 
— calități care constitue cea mai 
mare chezășie ca vor fi și buni 
gospodari in conducerea adminis
trației locale.

In aplauzele asistenței a luat 
din nou cuvântul tov. Suder. care 
a subliniat importanta istorică a 
evenimentului, trasând principalele 
sarcini ce stau in fata Comitetu
lui Provizoriu.

..Dacă vom fi gospodari buni 
a spus d-sa — dacă vom Sti 

să exploatăm bine solul ș'i sub
solul nostru, dacă vom depune 
toate eforturile pentru realizarea 
si depășirea Planului de Mat. 
vom contribui la îmbunătățirea 
traiului oamenilor muncii dm țara 
noastra și vom da dovadă că sun
tem demni de a sta în fruntea tre
burilor obștești".

In continuare tovarășul Suder 
a atras atenta câ elementele re
acționare. rătnăși'ele burghezo- 
moșieresti. chiaburimea. vor lup
ta cu ură și mai înverșunată îm

Lupta pentru pace a femeilor 
poloneze

VARȘOVIA 22 (Rador) — 
La < onfetința naționala a Uniuni 
f eme.lui Poloneze au fost adop
tata o rtZ'jIu'it in <aie se expri 
ma Jioiarîr«a a lupta j»entru 
pa. r. (tenliii d<-mas« arca ațâțăto
rilor la război < arc se folosesc 
de ,|il.inul M.irschall’,T ș i'e t a- 
tulul Atlanticului puitru a aM^ura 
dominația im|K rialiștilor .mjlo a- 
nirricani, demni succesori ai p li- 
tivii criminale a Jui Hidrr 

ca toi g ca și jrlină d« răspun
de r Co nițelele P oxizorii au un 
neprețuit aju or: experiența s vie. 
trlor.

I)c avemenea ca un alt ajutor 
însemnat tiebu? să fie sprijinul 
jivint-aiicnt al tu uior onmcn lor 
mum ii <are t:ebur să a be o 
particijiație activă la treburile gos- 
ixxlărcști ale plajei și orașului

Ară'ând că în alegerea mem
brilor Comicelor Proxizorii s*a 
ținut .‘cama d- o j stă c^myxiziț c 
de clasâ, tov. Sudor ș -a expri
mat conving» iea în succesul pe 
<are acestea le vor obține in
Jup a lor jK-ntru un t ai mai bun 
al celor ce muncesc. ș dința fc— 
tixâ luând sfârșit intr’un vu t n- 
tuz asm.

potriva cuceriri'or poporului nos
tru. încercând să saboteze și să 
arunce cu noroi în Comitetele 
Provizorii. Tovarășii numiți în 
Comitete trebue sa respecte do
rințele poporului și sa lovească

Comitetele Provizorii, ale orașelor și pla
selor din jud. Hunedoara

ORAȘUL REȘEDINȚA DEVA
Președinte: Hi’ ț Oetavian mun 

citor: secretar: Solomon Adalben 
muncitor: membru- Steiner Eug n 
muncitor.

ORAȘUL PETROȘENI
Președinte: Pali Fiancisc, mun

citor: e car: Rarbu E ena. n un- 
citoare; membru: Andrași Iriua. 
funcționară.

ORAȘUL HAȚEG
Președinte: Ralica Ioan țăran 

muncior; secretar: Tripon Mia. 
muncitoare; membru. Pascovitz 
losif. muncitor.

ORAȘUL HUNEDOARA
Președinte: Sendruc Vaier mun

citor; secretar: Sculeanu Vasile, 
munctor; membru; Vinca luliu, 
funcționar.

ORAȘUL ORAȘTIE
Președinte: 'Bilia Ioan. țaran 

muncitor; se< re ar: Olteanu Avram 
muncitor; membru: Buțurcă Ion, 
funcționar.

ORAȘUL BRAD
Președinte: Siurec Ludovic, mun 

citor; secretar: Polvere Avarm ța- 
ran muncitor; membru: Luca Oc- 
tavian, muncitor.

PLASA PETROȘENI
Președinte: Dunca Petru mun

cilor; secre ar: Munteanu Oheor- 
glte. muncitor; membru: Bardcc- 
ri Vasile, funcționar.

PLASA HAȚEG
Președinte: Jurca Aladar mun

citor; secretar: Fodor Adalberc, 
muncitor; membru: Viți lonercu 
Viorel muncitor.

PLASA PUI
Președinte: Țurlea Vasile mun

citor; secretar: Dragu Adela mun-

Conferința (•munii Eeraeiloi 

Poloneze a înmit o

no a d’- pio est pna t> •
Atice împO riva arr> tarii Jvpttto- 

lului an'ifas- ist g iHiaa Grih-idt 

Lisler, Conferința a adaptai ho- 

lâriria femeile d« Vai'ovia

sa dea 51)0 OO'i Oi r Wiua' ă- 

\oluna a pentru r<-r-n-ltuețh ora

lului.

(ară cruțate in toți acei care ‘►e 
vor pune deacurme/lșul mersului 
înainte al Republicii noastre Po
pulare.

In încheiere, tov. Suder a sub
liniat sprijinul moral 5 pol n<_ de 
care trebue -a e bucure Comi
tetul Provizoriu din partea or
ganizațiilor de l ariid ca » d n 
partea tuturor organizațiilor de 
inas^a — sindicate. U. T. D. R,# 
bromul I lugarilor, ARLUîS eK. ia 
îndeplinirea sarcinilor ce le stau 
în față.

Din rândur Ir axi'ttnței sau ri- 
d cat tovarășul N ChindUr (Sin
dicatul Muncitoresc Mixt Hețr^l, 
Pop Rozica (UPHR). Pașca 
(Sindicatul sa'araplor atrcoli) și 
alții, care in cuvinte enioțioiiantt 
au ‘alutat Coinitettle Provizorii 
as gurâtidu-le de tai sprtj aul.

Solemnitatea a luat <fârț-t prin- 
tr'o entuziasta șnanite‘tație fată 
de Partidul Muncitoresc Român, 
i'.rța conducă» are in L epubl a 
Populară Româna, fata de axârea- 
ța Uniune Sovietica și genialul său 
conducător I. V. Stalin.

ritoa e; membru Jurca Trsiu, 
funcționar.

PLASA SARM1SEGETUZA
Președinte: Macavei Ion, mua- 

citor; secre ar: Găină Paulo 
ran<a muncitoare; membru: Ser- 
g anu Vitalia. muncitor

PLASA BAIA DE CRIȘ
Pre-edtne: Ruda Miron mui

cilor; secre-ar : Budugan Aurel, ți- 
ran muncitor; membru: Giurgiu 
Sabin, funcționar.

PLASA HUNEDOARA
Președinte: Panoi Ion mun- 

to; ; se re ar: Cau.z Adam ț ran 
muncitor; membru: Ptrima Au
rel, funcționai

PLASA GEOAGIU
Președinte: Stoica Vasile, țaraa 

munctor; secretar Clcanță A<him, 
țăran muncitor; membru: losifes- 
cu Octavian. ța ian mi.n -toi

PLASA ORAȘTIE
Președinte: Sandu Petru mun

citor; secretar: Stârc Js'icolae, 
muncitor; membru: Adam Mari.t, 
funcționară

PLASA DEVA
Președinte: Chiciudeanu Ioan, 

muncitor; secretar: Gcbes» F'rdi- 
nand. muncitor; membru Roșea 
Ioan, funcționar.

PLASA ILIA
Președinte: Vasiu Teodor, ță

ran muncitor; secretar: Negru Su- 
zarța. țărancă muncitoare; membru 
Belei Ioan, funcționar.

PLASA DOBRA
Președinte: Lala Ghcnrghe, ță

ran muncitor; secretar: Suzana 
Colariu. muncitoare; membra: Ra
du Victor, funcționar.
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