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Aprovizionând la timp grupele 
de mineri cu vagonete goale printr o 
bună organizare a transporturilor 

sprijinim puternic bătălia 
pentru cărbune

In numărul din 6 iunie a. c. 
ziarul nostru a publieat un arti
col scris de tovarășul Sebestșen 
loslf, miner dela sectorul IV al 
minei Petrila in care u ciitlcal 
administrația acestei exploatări, 

■pemru felul defectuos iu eaie u- 
Pi o viziona a est sector cu va 
goueto goale pentru încărcatul 
cărbunelui.

In articolul său. tovarășul Se- 
btstșeii a ară'at ci lipsa de va
gonete goale, e e ura dintre cele 
mal mari greutăți in munca. Nu in 
puține cazuri, minerii sunt ncvo!- 
(I să lase lucrul șl să caute in
tre parte șl in alta vagonete gea
le, pentru încărcarea cărbunelui 
extras, ceea ce inscană TIMP 
PIERDUT rupt din programul de 
lucru pentru extragerea cărbune
lui.

Două zile ia rând după publ'ca- 
■ ca ar'icilu'ul iov. Sebcstyen, toate 
grupele de mineri din sectorul IV 
au fost aprovizionate la timp șl 
in i; ăsură suficientă cu vagonete 
goale. In iceste două zile, înlnerll 
n'au trai p'erdut timpul iu căutarea 
de vagoneie, și au muncit dela un 
capăt la altul al șutului pentru 
eipleatarca căibunelu'. Astlel NICI 
O GRIPA N’A RAMAS SUB 
NORMA.
Pr'n ir.mere rcesc cât de importări 
lă este buna organizare a trans
portului de cărbune iu bunul mers 
r.l muncii in aba'aje.

Euna aprovizionaie a grapelor 
de in'neri dela sectorul IV-Pe- 
trila cu vagone'e goare n a durat 
însă decât 2 zile. Apoi lipsa , goa
le or" au devei; t din nou o piedică 
ser'uasă in mumă numărul 
grupe care rătrân sub norma a 
cepul din nou să crească.

. Nu este întâmplător faptul
• -torul IV rămâne in urma ci lor

iul.e dela Pe' ’.t', — ne scrie to
varășul \ _iea Nicolae. — Grupele 
din celelalte sectoare ale 
Petrila primes: la 
goale, in timp ce 
torul IV p erdem 
tănd”.

Această situație
numai la sce'orul IV al minei Pe
trila. Corespundea ul nostru, tova
rășa! I. Papa, urată că una d'n 
cauzele care lac ca minerii dela 
J’C-t-Lonea să rămână in urma ce
lorlalte exploatări d'n Valea Jiu
lui, este a.eeașl lipsă de .goale*. 
Alei atât pentru slaba organizare 
a transporturilor, cât șl pen'ru că 
in loc să l.e utilizate din Elin mul
te vagonete — unele de'ec e. altele 
in stare Lună — stau arunca.e pe 
diferite galerii ale minei.

In acest t mp grupele de mine
ri s. :-bat in grculâU din lipsă de 
gaalc.

M'ncril din Valea Jiu'ui se gă
sesc angajați in întreceri 
liste pentru îndeplinirea ți 
șirea Planului pe cel de a! 
trimestru. Zi cu zl tot mal
grupe reușesc să-șl organizeze 
murea mai bine, lichidând cu râ-

de 
in-

ca

mine'
timp vagonete 
noi dela sec- 
t'mpul, aștep-

nu exista inși

mânerea in urmă. ZI cu zl pro
ducția de cărbune crește.

Ori. cărbunele extras in abulal. 
irebue scos Iu suprafută. operație 
care c exccutu-â ic serviciile de 
transpurlur.. Odată cu creșterea 
producției de cărbuni Iii o.elasl 
rdui I REBUE SA SE TlESVOl TI 
ș; CAPACITATEA BE TRANS
PORT A EXPLOATĂRILOR lăra 
de care mărirea producției de căr
bune e INFRANATA.

In rezolvarea problemei lipsei de 
vagonete goale pentru încărcarea 
cnl'uuelul. tot sectorul IV al minei 
Petrlla ne dă soluția. In cele două 
zile când grupele au plinii vago- 
uete goale in măsură sulic!en<ă. 
convoacle de vagonete au c'rcu- 
lul cu o VITEZA SPORITA pe 
galerii, iar NEMARUL DL RAZ
NE NEUTILIZATE, aruncate pe o 
parte sau pe alta a liniei. A FOST 
TOARTE MIC. De mare însemnă
tate u fost șl faptul că Nl’MARUL 
DE DERAEPI A FOST REDUS, 
pcntrucă n uncllorli dela transpor
turi au lucrat cu mal multă A- 
1FNȚIE. Deasemenea REPARTI
ZAREA VAGONETELOR PE 
PICIOARE SI PF GRUPE A 
FOST FĂCUTĂ CONFORM NE
CESITĂȚILOR.

In felul acesta trebue să se des
fășoare transporturile 'a mina Pc- 
Irila precum șl la celelalte exploa
tări, pentru ca asilel grupele să 
l> a*ă pr'ni! >a timp vagonete goale. 
Pe de altă porte administrațiile 
exploatărilor a minei Jief-Lunea in 
special trebue să la măsur- urgen
te pentru REPUNEREA IN CIR
CULAȚIE A VAGONETELOR 
SCOASE DIN CIRCULAȚIE fie 
din cauza neglijentei, fie d ri cau
za nereparări la timp a vogone- 
telor.

-fanizall'lc de Palid și mai a- 
les stiidl- a' ' tm să hipte cit
stăruință rentm l'cltldcrcv tit’uror 
piedicilor ce stau in calea răr i li 
producției de cărbune dinlic care 
Fpsa de vagonete goale este una 
dintre cele mal acute.

Până iu prezent, întrecerile so
cialiste se desfășoară numai intre 
grupele de mineri: muncitorii dela 
transporturi sunt încă in afara în
trecerilor. ORGANIZAREA DE ÎN
TRECERI 
muncitorii
subterane pentru o aprovizionare 
bună a prorelor de mineri cu va
gonete, revine o SARCINA IME
DIATA a organizațiilor de Partid 
și sindicale șl comisiilor de între
ceri. Deasemenea muncitorii de
la întreținerea liniilor ferate- 
linii caie in multe locuri fiind de
fecte provoacă perturbați! în c r- 
culatie — trebue să pornească cu 
avânt ia întreceri socialiste pen
ii u lichidarea cauzelor care pro
voacă deraeri și pentru un ritm 
mai viu in truncâ.

In felul acesta, dUicleu|ele in 
aprovizionarea prupeîor de mineri 
cu vngonete goale vor fi lichidate, 
iar transporturile vor putea deveni 
un ajutor prețios a! minerilor in 

lupta pentru cărbune.

940 Anul VI. Nr. 855

A
•* ‘\

/ i
_______ —

I

I

SOCIALISTE intre 
dela transporturile

Prulela. t din (oale (Aide, unili-vA I

hiblioteca universității

Condițiile Orele de munca nu sunt o pied că in calea extinderi 
metodei de preluare a lucrului pe schimburi

socia- 
depa- 
do’lea 

uluite

Muncitorii Uzinei 
,,Victoria” Câlan 
iși depun economiile 

la C. t. C.

runul u- 
glușie — foloasele 
(rage d‘- pe urma 
fi fructific jridu-și 
din cadrul ședin- 

smdp ule. De a 
rii nerăbdare fa

In ziua de 2Î iunb ta lizuia 
icturia" din t alan » a deschis 

primul ghifeu C I.
Muncitorii cunoșteau

noi asemeni a 
pe care le pot 
lor ungurjnd 
< i o"mu ide 
lelo‘ de grup 
1 < .1 Ufl‘ ploii
llința/i., toi și d ihlderea pri 
mulai ghifiii au pilind.o cu marv 
bucurie.

Ion. ( rilu ibxuiidrii, decu 
ral .0 \ledahu \luiuii sputiea 
touuruțiloi ■ ăi :

I Ol fi printre primii care, 
fi nor depune banii econonutiți 
Ij t I t . li noi pă.irtt astfel 
mult mai bine. I a toamna om 
putea sa-mi iiimpar I, nuce și 
rele net < sar pe‘tru i .rua fără 
să-mi fnjumgtățc.. salariul.

’Și l,i fel < .i el sunt mulți mun
citori dela t olan A fu a gândit 
și Iov. l.rdely decoe.il ,, el
cu „Medalia Mumii' tând fia 
depus la I . ( . banii lâfligafi 
pe a, ord.

hica din prim.-,
“nre I.» ghișeul < . 
lungă [’zinu din

Grupa Iov. Miron 1 eodor dela sectorul 
IV Petrila a reușit să înfrângă greutățile și să lichideze 
rămânerea

Nici o uită grupă 
rul II’ al iniiiii l’.'lrih 
tumpiiia greui'ăți nmi i 
muncă cu grupu lomirăștilui \li- 
roii Teodor, țbalapil in < 
creuză

în urină prin preluarea lucrului pe schimburi
l‘H LII AULA J.l CHILII 1'1 
SlHIMU, O AIIMa FI NI'IU 
LICHIDAI.IA C.lll I I A I llxjli

dela serto, 
l nu 
mari in

oare lip 
grupa tovarășului \li <m 
nici abataj cameră, nici 
Straiul de cărbune e ue. 
uneori fac* curbe cura 

iarăși uter 
nu permi t 
de muncă

I

ii ii este 
frontal, 
regul.it, 
ating 00 grade, apoi 
«e drept, fapt care 
mecanizarea locului

Transportul cărbunelui se face
-------------------------------------------------- -----

Mari Miri de oariDă
la reconstruirea cuptorului
No, 1 a1 OJelări-. i Uz<nc-v 

lor I. S. S. Hunedoara
Pentru mărirea producției di 

fel, mu in. Horii dela revons ruc-, 
(iu ci» pl urni ni \r. 1 d Of el uri el 
dela l. X. X. Uiintdoaru au por^ 
nit Li intuită pe buza de intr*g»4 
cere.

de I 2'1 m. 
buni parte din 
al minerilor.
tniur.isul.il Mi- 

Ului uliii. 5 
nil i mi LI de 
ușor do inel:—

iii râvne" pe o diflanțu 
răpind mlfel „ 
timpul (/<- Im ru

Norinu gmp-i 
ton ou v d ii 
tom tiv om făru 
niocuni/xir-*. nu 
plini.

Pe luna mui, in primi'h* z.ili' 
ulr Iun iunie grupa t.ivurășu 
lui Miron Teodor din rauzu a- 
<i-tor -reutâți a iiinv.is sub nur. 
mu cu 27 la suri».

l' In gvirpa toiartltillui Miron 
Iîndur, uni un urlu, nu i-ru im. 
|r.unt ini situu|ic. < ii
lojii i-riiu fr.inijntuți d<- ghMiva 
vn-'iinui m>jioc, prin a ini i fo 
lo-ire . |xn<lă iiol-plini și de
păși norinu.
______ -___________________ T__ _

(Continuare in p.tg HI)
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Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al P.M.R 
asupra problemei stimulări și desvoltării 

culturii fizice și a sporluluicontinue a
Burgheza a transformat io da

la sportul in teren de cxr’t atare 
capital stă, de aiacerism și corup
ție.

După ce glor.oasa r > .ta Fo- 
vet»a a el'bvrai uia no.: ■In
sub jugul fascist, in noulle cor.di- 
l uni de vața create | porului m. - 
tru, Partidul Comun st Român a 
luat inițiativa înființării Organi
zatei Sportului Popular, chemata 
țâ mob lizeze massele largi popu
lare intr’o mișcaie sportivă de tip 
nou.

tivilor in spir tul ale proletare 
5: al atașamentului fel de regi
mul de ue ’o.rigle psiulară, obț- 
r.ând o ramă de -Uxcese.

2. '■' ■.„arca jr \ . a reușit
cuarindtl în ui: m'i trei ană un 

i. țâr importai.' r: rairun ai 
munci. Sau u un it intre.erl 
sror'ivc popul.-.r J.-o tul imjîu- 
lar de ski”, ..Cupa un iăti tuie- 
lerului", ,.Câmp.uitatul popular de 
șah". Crossur It d 
cn.hrie 
c or", 
de mi.
obt'nut
nivelului tehr. z 
rezultatelor in 
port.

.3. — Pentru
slliililâți dn ce in ce mai mar», 
necesare ati rii . tselor I» : 
tură fiz.'că și •ort, s'au refăcut 
unele ins'ala ii s terenuri de spot 
d struse in timpul războiului c« 
năvăDoril faccl-ti, s’au constru t 
noui Amenajări spor'ive și s'au 
In.-estrat o scr'e 
i v e cu materiale

ir^tnritâ I
mumii p‘dl aprovizionarea la 
timp, cu materiale, prin lichida
rea la maximum a timpului moi*, 
programul c:.?
fit cu
rii din schimbul i depășesc nor
ma ui
schimbul )1 cu 90 la sută. ( le 
mai frumoase succese uu fost ob
ținute
< are 
mar<* 
zilnic 
zidarii LlemHic .4bel cu 225 
.sută (ișmaș lotla cu 202 hi au- 
iă, litiduly Joaii cu 167 la sulă. 
('arcan1- Ion cu 138 Li suta i 
Turbuc Ion cu 134 la mi tu.

Muncitorii Urlu construcția 
cuptorului Vr. / al uțelăriei u2i- 

_  , nclor J. S. S. Hunedoara, muii- 
(es- cu mult elan pentru u scur
ta la jumătate timpul progra
mat, pt-ufru i ou^truc jia acCs'ui 
r uptor.

• lucrări este denî- 
iniilt iu ilecare zi. /.idu-

îndrumate 
contribut e 
unui om 
act v pen-

9" la sulă, iar cei din

de tuvurășitl Btdș Mdi:n 
lucrând organizat fi ru 
rapiditate depășește norm t 
cu 228 ia Mita, urmul ik 

225 h

Orgaiiizurea teniein că a cui u- 
ri iz re :.i a «i ortului d. ntassă. 
in condil unilc ac ua'.e de desvol- 
lare a ț-rii noastre, are o mare 
inipoilanlâ pcl:’c.'i, de .arece viil- 
THrft f r I s port t;f 
dî Par d. c'n.-ti.ue o 
însemna.a in f< rularea 
nun, iurta'or ho ărit șl
tru coustru rea socialismului.

Burghez a și moșicrimea n ta
ra noastră, ca Peste tot în t rile 
capital-te, a ț nul poporul mun
citor depar e de cultura f zică și 
sport.

Clasele exploatatoare au folosit 
sportul ca mijloc de cui' vare a 
nat.onalismului bitrgncz, de atâ- 
tare șovină s; rasial:.; .le au cău
tat să folosească sportul drept ar
ma de inlărire a exploa ăr i ca
pitaliste. Guvernele bu ghezo-mo- 
s crc$ti au . iolos t organizațiile 
raraniil'tare reacționare s: fascis
te. ca mijloc de abtu zare a t ne- 
retuiui. in scopul transform rii lui 
in carne de tun pentru rârhoăil 
ci'minai de agresiune s jaf ce l-au 
dus împotriva tării social smului, 
Ununea Republ’cilor 1 oclal’ste 
Sovie'ice.

— ~

I.

Anal zănd siiuuf a mișcări’ spor
tive din ultimii ani. Biroul Politic 
al CC al I1. M. R, constata ur
mătoarele :

I. — îndrumată d. Part d si 
sprijinită pe sndxa'c și pe orga
nizațiile democratice de t'nerel. 
Organizația Sportului Popular a 
combătu'- niciitilrtatea burgheză 
in sport, șovinismul, tas sinul și 
huligan smul de pe terenurile de 
loc. Ea a luptat pentru el m narea 
clementelor reacționare fasc ste 
din sport și pentru educarea spor-

r.ial și 7 no- 
și ..Gripa t'neretului mun- 
!a Care ii pv-t-c.rat suc 
de tiner. lrc„-viuen; s'aa 
unele succe ■ in r dicarta 

si o ameliorare a 
d I' rite ramuri de

a '-urarea de po-

de cluburi spor- 
$i ech'P sutien t.

(< oni‘nuare in Pag. ttf

LICHIDÂND O PARTE DIN LIPSURILE TRECUT

INTRO ATMOSFERĂ PRIETENEASCĂ

La Lupeni a avut loc o consfătuire 
a actorilor Teatrului Național din București 
cu muncitorii mineri asupra interpretării 

piesei „Minerii"
ziua de 26 cri a avut loc laIn

Lupeni o ședință de consfătuire in
tre muncitorii mineri din localitate 
și interpret!! piesei ,,Minerii’ — 
actorii Teatrului Național din 
curești.

Scopul acestei consră.uirl a 
ca folosindu-se de observa iile
tice ale muncitorilor, actorii sâ-șl 
poală îndrepta lipsurile interpre
tării.

Ședința a iost desch’să pr'n cu
vântul tovarășului Boro? din par-

Bu-

[cst 
cri-

tea actorilor, care a subliniat im
portanta e‘. cerând totodată tutu
ror ipineiilor de față, cât mai am
ple observații.

Dn partea n ur.citoiilor din lo- 
ca'itatc a răspuns tovarășul P. 
□ropean, arătând dorinla fiecăruia 
de a veni in ajutorul actorilor.

Vorbind primul, minerul Slmon 
a arătat că jocul actorilor deși 
prezentând unele deficiente, a fost

(Continuare în pag. III-a)

La Gospodăria Agricolă de Stat | 
din Lăpușnic sau introdus noui metode 

științitice de muncă
Agricola de Stal uin l.ăpușnic treburii? -iu 
bine, •leitul lalea grupei sindicule, a ndmi- 
org. de bază P. A( />’. nu arăta că ar fi în
de introduce rea metodelur științifice de mu“- 

cadrul Gospodăriei, de

Ia Gospodăria 
mergeau totdeauna 
nislrafiei și chiar a 
deajuns preocupate 
că in
turul al angajalilor.

Lipsurile in muncă erau

s nguru zi cu 
meni.

4 atelaje și on

ridicarea nivelului de trai fi cul
NOU) METODE DE INTRE 

ȚINERE A \ ACI LOR

Criticau» prin ziarul nostru a* 
tâ grupa sindicala. administra
ția cât și urg. de bază. au îutc- 
put o muncă mai intensa pen
tru dezvoltarea realizări or, jM?n- 
tru des voi tarea unui nou 
— mi uu — în muncă 
genera i pcn.ru 1 ichidarc« 
(iunilor care existau.

Timpul na fost cel mai
rabil in ultimele săptămâni- Cu 
toate ace? ea muncitorii Gospo
dăriei au fost mobi’izay ’într’o 
muncă rodnica. Pliviiul păioase-

favo.

multe

lur și lucrurile de inln , aere ci 
fiisumanturilnr au fo<t deja ter
minale în proporție d? 103 la 
suta.

De a 4’meni in c^cirid pregă'i- 
rîlor pc-itra muncile de i<‘col:urc 
nu fo>t reparate conwlet cn'.e " 
secerniuri ale Gospodăriei.

De ademenea, prin punerea în 
funcțiune a unei secerători sis
tematic’. o lucrare care mai î 
nain e ncesiîe J) oameni — co
situl lucarnei ck* pe o îrtS d^re 
de 6 ha. — s'a putut face intru

Un pas înseiuaat s'a făcui ta 
Gospodăria Agricolă din Lup.1.- 
nic an ceoa ce privește întreți
nerea vilelor. îndrumat Je 
ganee de conduc- re îngriji orul 
de vite Baciu Ion, a reușit - 
adepte metode sovietice tL lir 
mre rațională a vitelor, de mul 
gere sistematică făcând 
cu numai in dtturs de o 
• umătu e să duldexc Ița 
vaci cunlilatoa de lapte.

Altfel vara ,.11" oare în 
upri.ie dădea numai 151 k

lio r ?l delegației
defârani muncitori 
din R.P.R. a vizitat

Kievul
KIEM'. 27 (Agcrpresl. Sâmbătă

a sosit la Kievv vcu'iid dclx Mos

cova unul din grupurile

țăranilor muncitori d 11

care vizitează I niu .a

delc rafiei

R. P. R,

Sovietică.

La gară delegația a lost imam-

I
lui Comunist b Ișcvlc ai Uc a'neL

p liată de reprezentanți ai Parfdu-

i cprczentanti ai guvernului R. S. S,

astfcl
Iun) si 

u i I

Ucraina $1 aj Aosîcia;iei pentru 

Relațiile cu Stră uaiatea (Vaks).

Delegația va vi.l'a IGewul pre

cum șl o scr'e ue stațiuni de ma-
I
țini și tractoaie și in regiur/le 

Kievv și Harkov.
(Continuare ta pag. |I|-i) ____________
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Hotărîrea Biroului Politic al C C. al P. M. R/ 
asupra problemei stimulării și desvoltării continue 

a culturii fizice și a sportului
furnu^e />•/ l)

Deasemeni au fost crea(e scoli 
nicd'.i tehnice sportive s1 s'a reot- 
gan zaț învățământul superior 
NPortiv Iu odrul institutului de 
Itdu rație Fiz.ca.

4. — Pentru Prima oară la noi 
în tară se desvoltă sportul in ar
mai . la care part'c Pa din ce in 
ce mai mult, massa soldatllor și 
ofi'erllor.

5, Prin OSP tara noastră a 
stabil I legaturi sportive cu țările 
pre ene în'r’un spirit și cu un con
tinui nou democrat e, contr bu'nd 
șj prii sport la întărirea prie
teni. intre popoare.

Cu toate succesele obt nule, cul
tura t zică Și spirtul nu au crescut 
pc i aspra desvolCird generale a 
de" c a'iei Populare din tara 
no șiră. Astfel:

I. — linele organizații de Par
tid nu s’au ocupat in suf'clcnlă 
■nasuri! de sprijinirea iii șeării 
sport ve.

Ajutorul în cadre pentru con- 
ducrui sporiu'u din partea unor 
orga-'zațil de Partid a fost foar
te sl;i\ iar îndrumarea st contro- 
!'■' ” •. fc: ' su:' :en'* V g ținta 
unor membri de Part d in sport 
a fo ‘ scăzută, dușmanul de cla
să ;ă ndu-și aci de multe ori te
ren do manifestare.

U c!-' orga" tatii de Partid și 
un i irombri de par' d subaprec a- 
za 'au m nimalizează încă mpor- 
tan’a culturii lizi'e ș: sportului și 
nu contr buc la desvoltarea lor.

De semeni unele organe de Stat 
nu In acordă încă' tot sprijinul po- 
s’bil,

2 — Actuala formă de orga- 
irzare a mișcării sportive nu co- 
resp-ude intereselor și rosibil’tă- 
t’lo• d- desvoltrre a sportulu in 
R. P R. Legătura dintre OSP și 
sediile sportive ale CGM și UTM 
a prezentat lipsurt^erloase, care 
au dus la risipirea eforturilor și 
la sectarism. Nu au fost foloste 
toa'e resursele locale. Iar masse- 
le nu au parti.’pat în măsură su
ficientă la mișcarea de cultură f - 
zică și sport.

3. — Cultura fizecă și sportul nu 
au îmbrăcat încă la noi un ca
racter de massă. Procentul de fe
mei în sport este mic, iar parti
ciparea lor la conducere este in
suficientă. In însuș- Comitetul de 
Conducere al OSP nu este nici o 
femeie. Cluburile sportive, in spe
cial cele s'ndicale, nu ș-au în
dreptat suficient atent a asupra 
muncii sportive de inassâ. Ele cu
prind un procent de spor'i’vi încă 
foarte scăzut față de numărul mun- 
c lorilor din întreprinderi și iți i- 
roscsc munca și resursele malera- 
le in manifes ații de supiaîață.

Cele n ai multe cluburi se re
zumă la pract varea a unuia sau 
doua sporturi și îndeosebi a 
footbaliulu .

Cultura fizică generală, precum 
și ramuri importan'e de st ort ca 
gimnast ca, turismul, îunolul, tirul, 
sporiur le nau ice și altele au fost 
neglijate.

Cultura fizică ș: sportul nu au 
pătruns încă în inassele tarăn - 
mii muncitoare. Ac ix’ aba sporti
vă în rândurile inassclor de elevi 
și student’ nu este suficent des- 
voltată: in rrograma anali ka a 
instituțiilor de ins atârnăm super or 
nu au fost prevăzu e ore pentru 
cultura f’zică.

4. — Act’vitatca spor va de 
massă nu arc continuitate. Masse- 
le atrase în mișcarea sportivă 
practică încă sportul in mod spo- 
rad’c, deoarece nu s’au folosit a- 
cele forme care să asigure o ac- 
livi'ate continuă.

5. — Unele ramuri portive mai 
au un caracter de ..el ta ”. In ele 
predom nă încă eleinen e provenite 
d n rândurile burgheziei (scrima, 
tenii sul, etc.).

6. Cultura fzică șl sportul 
nu au devenit încă un factor im

portant iu educarea tinerelului. 
Munca de ridicare a nivelului I- 
deologic, politic, și cultural este 
slaba iu colectivele sportive, iar 
nivelul telul c al loriului es e în
că scăzut. Cadrele tehn ce au u 
Pregătire profesionala și politica 
nsufic cuta. Iar numai ui lor este 

complect neîndestulător.
7. Unele Instalații și teri nu

ri de sport sunt încă folos te în 
alte scopuri de â't cele sportive.

i'oale acestui consiliile serioase 
p edi 1 In desvoltarea culorii fi
zice și sportului in r. niturile oa
menilor muncii.

II.
Biroul Politic con-udeiu eii tre 

I ne uvigurntu. pe buza unei jus
te inilriunări, partieipareri spor 
ti vi lor la vitipi politică și socia
la a tării. ( ultura fizică și pj>or 
iul trebui' ,-u d.-vinî imul d»’n 
factorii importanța de >iuiur<r • 
fizică și morală a oam'"i 'or 
muncii. de întărire u Patriei 
iiouslre. Hi publica Populara Ho 
mână.

Clusicii mai xism-leninism li lui. 
genialii conducători ai proleta
riatului i-'leri'-'tio".  a*. au ură il 
lo’ul poporanii pe cure îl ari 
cnl'uin fiz.icu în cvlucația co 
munistă. Murv n arălui că pu*' 
tea cea mai luni mută u clasei 
mnneitouie e pe deplin conștien 
tu de 'fiiplul că viitorul intui-i- 
lorim.i, deci al omenirii, depin
de în întregime de educația g ■- 
nerafiei in «reștere,

I 1 urată apoi că prin educa
re marxi;tii înțeleg trei ,’ucruri 
și anume: educițiu spiritualii, e. 
dncațiu fizică și instrucția feli
ni eă.

Lemn a spus că tineretului „îi 
revine sarcina să ducă până la 
capăt, să desăvârșească cti-uza 
comunismului. tocmai pe el il 
așteaptă luptele pentru comu
nism și el treime să întâmpine 
aceste lupte puternic, sănătos, 
cu nervi de o|el și cu mușchi Je 
fier"

Tovarășul Sta.iu, .in raportul 
său la Congresul al XVI-lea al 
P. C. (b) al L'R.S.S,, a arăf'il 
că lin Uniunea Sovietică există 
toate condițiile pentru cu să fie 
crescută „o nouu generație de 
muncitori sănătoși și plini de 
bucurie de viață, capabili să ri
dice la iniuțime puterea Țării 
Sovietice și s'o apere cu pieptul 
lor de orice atac din parten 
dușmanilor"

Aceste cuvinte ale tovarășului 
Stalin trebue să devină și pentru 
orgai'i. itiile noa-ire .portic i 
pentru toți cei ce se ocupă de 
sport, un program de acțiune 
pentru educarea masselor tine
retului din orașe și sa*c.

Exemplul pe care ni-l dă vui
ta experiența a poipoari'or so
vietice ne arată ce puternic 
mijloc d" educație comunista, 
de întărire a stării sânutălii 
njvselor largi ale muncitorilor, 
e- e sportul. Rezoluția C.C- il 
P-C (bl al U.R.S.S, din 15 inii.’ 
1925, spune:

..Cultura fizică frebuc ă al
cătuiască o parte inseparabiiă a 
educației și instrucțiunii genera, 
le politic? și culturale, zi luptei 
pentru sănătatea mossclor și 
treime să fie cuprinsă in planul 
gcner.d de ac ivilate al organi
zațiilor cordipuiizătqaro obștești 
:i di- rtat...".

IXaceca. în -copul s'.ini'i'Si li 
și desvoltării continue a culturii 
fizice și a ■'portului de massi. 
Biroul Politic al C.C. al PAIR, 
con-'ată că este nec sar:

1. Reorganizarea ae'uul'Lir 
instituții sportiv ■ și inființarei 
unui Comitet pentru Cultură 
Fizică și Sport ipe lângă Consi
liul de Miniștri, din care* irebue 
să facă parte și reprezentanți 
ai C.G.M.. I TAL. Arma C. 
M.A.I. M.I.P, și Ministerului Să
nătății.

l‘o lungă (amuitetcjc Provizo
rii (in viilor |>c lungă Sfaturile 
Populare) județene, vor ftllK’țio. 
nu Comitete judep'ii pentru 
Culturii Fizica și Spori, kir pe 
lângă cele de (plasa vot Imupo 
na delega|t pentru culturii hzi 
că și npoil.

Comitetul pentru Cultură I i 
zică și Sport vu iivc-i cu i.iri.ui

u) Rciilizure.i politicii Part du 
lui și Guvernului in dom mul 
i-idtui i I izi; e i al - puri ulm

ii) Fixutou codi ului șt stabili
rea normelor și mumiilor tivn'- 
Mire desvolturii culturii fia. e 
și sportului spic aicle forme 
cure le asigură o ucivitute 'con
tinuu in eonx .rihni|iî i ii interi 
sile Repiiblu . uouslic Po iiI.i.i

c) <( onducvi. vi și lamlr. l.ir-a 
activ ilti|ii tuturor oigmijz-i- 
|.iilor rle < ullnră fizică ri 
sport ți a organelor pentru ml 
tură fizică .-,i port de pc lângă 
Sfaturile Populare și a uplu.irii 
programelor de ml ura fizică 
in insiitu|iile de ii>vii|umiint de 
toate gradele.

d) Orgunizarcvi po llxiză de
nia -ii a tuturor r.iimtriloi d- 
.'poit și iu spcxiiul a gimnasti
cei, utletismului, innolidui, skiu- 
lui, v oliev bal. ului, tirului, tu
rismului, uvki(iei sportive, .-.por
turilor numire ți șahului.

<’) .Studierea- stabiUreu și a- 
plieuren ipu lua: țliiii(ifjcc a 
meG.delor de predare și prae i- 
caie a culturi lizjicv în vederea 
îtițușirii de i.ilie tineretul uos- 
tiu a i< hm e' sportiv.’ cile m.ii 
uvișnsate. tehnica sportiv i so
vietică peutiu obținerea de re
zultata capabile să contribui’ lu 
intărircu și desvoltarea mai de- 
parte a sportului nostru.

f) Organizarea, îndrumarea și 
cotiolarca învu|âmuntidiii teh
nic sportiv ge tonte gradele pre. 
cum și recrutarea formelor și u- 
nlizurea rațională iii cadrelor 
necesare educu|iei fizice și spor
tului.

Comite id pentru Cultură l i- 
zica ți Sport trebuc să acorde 
uten|ie e.luca|iei ideologice a 
profesorilor, huit renori lor, ins- 
ti ueioriloii; deasemmi să acorde 
(atonfie ridicării Inivdlnlui ideo
logic al sportivilor de frunte, nl 
celor ce au realizat recorduri 
sau alte succese iu acest dome
niu.

g) Siimiilureii și iridicarc’a 
permanenta a nouilor cadre 
sportive din rondurile massei de 
tinerei, ceeace va înlesni ame
liorarea rezultatelor sportiv? ,-j 
întiuirica echipelor rcpiezentati- 
ve.

h) Controlarea ieieriurilor și 
lUstalajiior de sport și coord ,- 
naica Uiiiizurii lor.

i) îndrumarea presei sportive. 
Editarea de c.n|i și broșuri in 
legătură cu problemei euilurii 
fizice, precum și îudixpiare. 
buletine ți ulnim.uluiri anuale, 
care sa cuprindă cele mai liane 
rezultate ,a_e iu uior imnurilor 
de sport din pna noastră, din 
U.R.S.S., din |arde democrației 
populare. I)cu-emenr.i vor cu- 
piinde tecorduiiic mond ale.

j) A stabili și înuîri legaturile 
rportive cu străinătatea as fel 
cu și mișcarea sportiva '.in țara 
noastră sa participe activ la 
lupta pentru pace și plic cuie 
între popou ie.

2. Acordări a d‘ că re Partid 
ți Guvirn a sprijinului moral 
politic și muterial necesar des- 
voltarii culturii fizice și sportu
lui. Susținerea unei ivc|iuni largi 
de umenajuri de terenuri și ins- 
lala|ii sportive, fabricarea și 
dotarea cu material și echipa
ment sportiv: crean.i de maga
zine sportive de Stat sub îndru
marea Comitetului tpeniru Cul
tură Fizică și Sport, care su 
pună lu dispozilia asociațiilor 
sportive echipament eftin și de 

bunii culitute Acordarea, prin 
M iiHNtem! Sunu(h|ii. u ahklvnței 
midii ulc noiiMii<* aporiiv i]or.

M:nic-leirlc i»trc mu ^<uli ;i 
instihilr wr iiii!Hinîitii|ii in m- 
laboiMiv < ti < pinlru
( ultura 1 i/ii i >i Spun p’ngru- 
imil h* <ul urii fi/ii ii u t’lvv ilt>r 
d j n școlile ți in><iiu|iil >1 in 

de hiute gi, 1 ’c v<ir 
Di^ri ruhpuiidvrt a d r< < urilor in 
On • i ilitiiiiMiiio.

Ahiimuriil AHclor, în 
rarr (.umili* ul pmtiu ( u' 
turu i i/ica ti Sport va iiiiiuind 
tâ|i prup<iguiJ(Lj «ipuilisH pnn 
< iin iiuitog^m fii\ u mâni pru- 
dii<(ia sj a 1-/ oii.ii i i'giiinu 
di* jiiriml ț-j (dini' «locniiii ii nrc 
șl ii n|i I i< i»-pupul.i ic privind tml- 
tiiru fiyita ;i s|>orlul.

( uimit ul de Ruduificar»* 
H.idiudi | ii/iujK* d<- p lanț a 
(un-Jiul du Mjiijțlii in cuiidju- 
nirc cu ( onuictu pi ihu < \d 
tura l’iyicu și Spoit. \a inibu 
nZi'ăli pi <ipng uhJi «.purilva prii) 
radiu.

( .<• M I . I M. ți l nimic.i 
Scriiturilor \or pr<*v< d. în p'u- 
cuiik- lor d.t udiiuit* de ddviitc 
liienîri prh.nd pioldcrnub* dc 
cultură ii/iiti ți sport.

3. >arvilia principalii u (’un- 
fedcru|î i General 1 a Muniii 
în < drul stimulării ți dus\ o la
rii cun iuti.» u culturii luicv ți 
sportului, c le mobili/ar; a ma- 
5svlur Jl* hiunciiori, tehnicieni 
și fu uc| ioduri ți iad ruinarea lor 
spre prux In an,u metodica, pe 
baze țdrinj|il □ culturii fizice 
ți aportului.

C (re.bue să organizeze
ți 'ii conducă •^ucia|iijc dc cui. 
tură fizică ți ^purt pe baza nor
melor tdibi.ic du cutie Comi
tetul pentru Cultură Fizica ți 
Sport tji su le dea tot sprijinul 
pentru practicarea in Luue con- 
di|iujii a sportului dc masă; 
sii.%|hul cu toa c inijluocde ini- 
|iativeJe ^portivibrr menite să 
îiubunu*ă|eatca ac ivitului usu
că) (iilor sportive.

Asucj)|iiie sportive M'nJica’c 
trebue sa organizeze regulat în
treceri sportive in intrepriiiikrl, 
in iiiupi, gospodarii dc stat, s a- 
fiuni dc mașini agricole, e!c., cu 
purticipurea masivă a sportivi
lor și o largă atragere a sp cti
torilor.

Sindicatele, prin comitetele dc 
intreprindeie și instituții împre
ună cu dird'|iîjc lintropriederi
lor, trebue să sprijine ne^’oiL' 
juste sportive ale masse- 
lor de muncitori, ele tre
bue să îiPnreascîi buza 
tihiuiă motcruilă, a 'grupurilor 
sportive, senîiidu-se de posibili
tățile locale, pentru amenajarea 
și construirea de săli și teren uri 
de sport și pentru procurarcna 
de ichipanioiit : să planifice fo
losirea timpului liber al munci
torilor pentru a da posibilitate 
dc practicare a culturii fizice și 
spoitului; să se îngrijească în
deaproape de pregătirea nporli- 
' dor de frunte pentru a pul 
face față cu succes întrecerii r 
’a care \or purticipa echipele 
icprezentaiive a’e Republicii 
Populare Române.

4. — L niujicu I inereiului Mun
citor trebue să fie un factor ac
tiv pentru atrugerea masselor dc 
tineret în mișcarea sportivă și 
I iiui'nulul ajutor ul Partidului 
în educarea niarxis'-lonuiistă a 
acestor masse.

Participând in mod concret la 
actixihitva sportivă si Iu condu
cerea asociații or, l . I. M.-r l>t 
trebue cu contribuc la asigurai ea 
unei juste îndrumări a acestuia 
î t întreprinderi, instituții și fa
cultăți: organbț ițiile l. I . M 
din școli, trebue su asigure par
ticiparea elevilor la cultura fi- 
alica și ‘porL cu sprijinul pruțe
serilor de sp.'Jaliiate $i ?u în- 

diuntr/r în uccsluș spirit afgani 
/dțiile di- pioneri

5. ( itfiiituiul puntr i ( uit i-
ju I i/;< a și di- 1 Iâh-'i
< ujiftiliul dc MtiHș'ri, l'hmn -j 
1 inriv.idui Mumjiui. sindi. Helc 
dc MjuiK'it'jri ucii oii și ( imi- 
m h* (. uhiifnl ■ tr.li.i? ti (<>n'n-
* i**/1* pi ii'i u ury vi iii/ar. ii xj C v

(indurcu < ii h id n 1 iz i« <* i a
r d n Iu • »l» < otnTi* ul p ulm
( uliioa 1 i/icj și bjiuii bi litiu
• u iriiuiiu in» rut lori și iht i •*
iioj i < v * ar.lur p *rii\ii i. « V'T
I ' H- 1 Ul la %d(r, - t * in<‘ a-
piux iziuuun*u lur < i iiiuhT. ik
-pul (Kt*. ( Jr/diii/ 11ijlc Je UIU 'J
;i in primul râu 1 I uium a I > 
m-rulu'ui Mhiu Jur itvlw r- - i a-

și mi indiumrzi m * ie Li 
circuri -pu» j' • oigJDi/âi I su
in <' ti iutii uli“ in raiiiurd ■ ■! 
rpu l ! • Ic mai potrivite (f n ’i 
plinilor tocale jla inuiiJ' ’ Kkr 
lui'gu u.jmî : iniio . caii'itai. oh !•

| 1 . M mi tiebui ‘ I *h*u ’*
niiHțn- >|« <»al:. < r. 7 ■
J c n -c«* ire t .ii'lm Iii < rciiri- 
lor .-portițe ‘l-d ‘ ' •

6. ( i.mitrtul p'.uru < ul’u-
»,i FiZcă șî >| <«r’ de ne lăn» i 
( «Hi-ăliul d< Miniștri, ( <. M
ț J . \l. 1 ici u - i i ■uni. ■ . lo-

i ul-pfttriidi-miil ;>i *6 Jr-,M»ltr
spiîihil d ■ cc»l-ib<»r .re in nii-?ca- 
r< a spoitiva; ticbu ‘ duca lup
ta hnputriv* coHmiiixibti-niulni 
In spor*-. *»u țmanif** ’u prin
shigurniiia față de aportul in 
<h- compunere «F.n Ap iv prin 
ti, wor-, liTarr’i im t jocuri 
H|>onivi' naționale cu uftiu, 
c c.; șă lol :• in râjulu
rile tincri'tnliii sportiv. «Iru- 
gorten iiiflăcâriită țwnlrn
l’.rtrie, R‘-j>ubl ia J’oput.iiă 
Română și spiritul interna 
ționalisniuliii iproh nr. u nșamen- 
(ul și dragostea per. tni marca

Jiul— C.5.U. Timișoara 4-0 (3-0)
Matcliul s'a desfășurat in pre

zența a cea. 3.500 spectatori pe 
un timp ideal pentru foot-Dall.

Eclt rele au aliniat următoarele 
formații :

JIUL :
Nemeș
Fanat — Szilagtil 
Pop IV - C. Marinescu Bone II 
Paraschiva—Nicșa—Balogfi— Ro

man— Oroszl
C. S. U T ni șoara-: 

Franc'scovlci, Gli tâ Duml'ru — 
Păcurarlu, lovan — Popcs.u 
Mice, Morja — Marcu — Mazăre 
- Dee — Chloreau.

Dn primele mituite, JIUL pune 
stăpânire pe joc șt acțiunile în- 
a'ntaș lor periclitează poarta apă- 
tatii în mod ser os de Francisco- 
vici. Acțiunile sunt încununate cu 
succes abia în m nulul 10, când 
o centrare a lu Paraschiva Kă- 
sește re Balogh re I nia de 5. 
Acesta trece înapoi la Nicșj al 
cărui slioo: este imparabil.

In minutul 12, JIUL r dicâ sco
rul: Nicșa centrează pe sus și Pa
raschiva reia cu capul in poartă.

In minutul 40, Balogh este bine 
lansat pe extremă, centrarea lui 
precisă găsește pe Oroszi venind 
dn urmă in plina viteza - șhootul

Situația jocurilor de duminică
26 iunie în cadrul diviziei A

<1'- (col-bail de dunrn'- 
câ 26 iunie disputat la Fotroțent 
în cadru! P’v'zie' A. pr'n învin
gem un'vcrs’a ilor timișoreni 
de către J ul cit 4 -o, as’gură ul
timului poz ția în clasam,nt ți în 
diviz’e. putând in cele ’ mat- 
cliuri rămase sa editeze jocuri fru
moase în compania CFR-T’m'șoa- 
ra S: mai ales cu ICO. cu care

1'uJa u ,S<n i iliMiudui victorios, 
t limiicu Sol ' t i<-a

?. < Irvanizațulr d' Paliul
și membrii ,1 partid au xuri uț 
•u muu e, ț.' -i ru i-liînmarej 
tuturor lip-uribir urits < in a- 
<Crt dlK-UJUl'Ul, țientiu ., 1: llldu
u udm|a de ,ubu|»u‘ .<‘ri' u ■ >re 
umile oi gajiiz.ițil d>- Partid ți 
ni< nibri de pirtul nu privi' țl 
latul probkuia culturii lizieis ji 

a pai .nlu.
()I ;.un utili • i I ' 

brii <!c partid .ol rai’tina de ■> 
ij.rijmi -i l< m.i ,< ti < ii ' 1,J 
I u i . < uliuru I " -i " l,r*^
Iul; dl- u lua uiSruri țM-ntru în- 
lâinia «ouduivrii or,. :u/.r!' ‘r 
de eulturS iizu.î și ■ ■ ''

Zjuii-Iu di- | .îrti i l.r bm « 
pupulurizAize tuul" uițiunile ’i 
l'CZultutl-k* ț>ozi'”.‘ d:U iliniii'- 
niiil wJluiii liric»’ >' uporlulul 
J -u MipiHui critiiji iip-u’iri 
c<ui»1ut«le.

< om.telul (>i-:i*i u < ul ui.i I i- 
zicâ și A|»orș dc pe liu-pu Coii- 
rtliul de Mmi-tri, < onful» rația 
(.eiiviuLi a Muncii, l.uium-u 1 i- 
ni-ri tulul Miuirtlor « ' mre-nu 

J u-igul*' » lulgâ do'oPm»- u 
vulturii Ii't-c și u spor ului iu 
rândurile mimurilor munco. <>r- 
pani/dițiite lle Portul 
i pr.jiîu* *u»*aactivii* l*®®*- 
(ru c.i in cd ui«ii :<urt i’iiqj 
mi devină ui. impormiil mijloc 
dc eilinații- rtimuni- i ;> pulno- 
tic.i, un f.a-tor care -,i .onlrdsue 
activ la uanalutcsi ț^^iorului 
muncitor ți la |>n gutin u tinere
tului pentru niuiic i. ț i ntru 
rurca patriei, Regiubllcu Pojni- 
luru Româna.

Biroul Politic ol <. C. al Pur- 
tulnliii Munci'orc^c Roman rv- 
coniundâ tuturor organizațiilor 
de Partid țirelucr rea ucvrt i 
hotăriii.

lui dela 6 metri nu mai poa'e fi 
reț nut.

In repriza secunda, jocul devi
ne mai ech librat. cu faze iuti de
la o poartă la alta, insă superio
ritatea JIULUI este evidentă.

In minutul 75, Paraschiva s'a- 
b lește scorul final: Nemeș dega- 
ic.,. . o nărts’c dela poartă. Ba- 
togh primește mingea ș tr-mite 
precis lui Paraschiva, care mii 
face câțiva l>as' spre pi artă si 
trimite un sboot plasat ie lângă 
Franciscovici.

JIUL și-a surclasat adversa ul 
care cu toate cele 4 goaluri pri
mite a corespuns mai mult in a- 
părare decât in înaintare, care a 
jucat slab.

S’au remarcat dela JILȚ: C. 
Marinescu, Szilaghi, Panat. Pop 
IV foarte n uncitor, Nicșa si Pa
raschiva.

Dela CSU-Timișoara: Popescu, 
Franciscovici cu toate cele 4 goa
luri primite. Marja, ."fjzăre și 
Marcu.

Arh trajul tovarășului Sandu 
Grigore. corect ș autoritar care a 
cules aplauze din partea rubinu
lui merită deasemeni a fi men
ționat.

POP B. ADALBERT

va juca acasă.
ITA învingând pc .‘4e alo-Chi- 

mic la București, iși consolidează 
situat a in clasament, iar adver
sarul ’tuându-se definitiv în zo
na dc retrogradare. ,,t az Metan' 
d n Mediaș care « pierdut in fața 
,.F’.trolulu ” cu l 2. Celelalte 
matehun din diviza A se vor 
desfășura miercuri 29 iunie.
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DIN CAMPIJL M'uin^n
I olos nd o nouă metodă de lucru

Tovarășul Todor loan dela Secția Electrică* 
a A.C.P. decorat cu ,,Medalia Muncii4, 

a redus simțitor timpul de lucru 
la rebobinarea unui transformator

Ca si la celelalte xecții a Ate
lierelor Centrale l’etrosen . la 
Secția Electrica, munca In cadrul 
întrecerilor so uliste se desfășoa
ră cu intensitate, normele1 f.ittd 
depășite și productiv,iatea niui’ch 
in continua creștere.

Dat fiind spre rebob nare un 
traii'fornialor de 900 kw., la a- 
ceasta secție, lucrarea i-a (os în- 
credinta'a tovarășului l'odor loan 
șef de cchiță șl tovarășului Ha duc 
Vasile și Gheorithe Maria.

Înainte, aceasta lucrare se fă

Din realizările muncitorilor 
dela Atelierul de grup Pefrila
Jgh aburii» de crater au pe 

margini cârlige sudate, in care 
■uni fixate s,iodurile de aiurare 
l entru a nu ii d strune de cai bune.

Aceste cârlige se rupeau foarte 
des 11c est."ud n uit timp la su
darea lor.

Tovarășul Brândușa Aurel dela 
scclia cratere a Atei crului de 
< rup Petrila. a confecționat un 
mu model de cârl ge care numai 
<>ebuesc sudate, ci numai atâr
nate de margine.

Prinlr’o inovfl|ie a (ov. Țip(er Victor și Vesa loachim 
dela atelierul de grup Lortea

Timpul de funcționare a lirelor de troliu 
dela locomotivele electrice s'a mărit 

dela 2 luni la 2 ani
Una d ntre lucrările cele mai 

gr le dela atelierul de grup Lo- 
nea, secț a lăcăiușerie. es'e repa
rarea troliului de cules curent de
la locomotivele electrice cari fac 
transportul de cărbune dela mina 
I eț-Lonea la spălătoria Petrila.

La aceste trol'i, lira de con
tact era confecționată din lamă 
de cupru groasă de 1 — 2 cm. fiind 
încadrată cu plăci de aluni niu 
care m cșora uzura.

Dar aceste lire se uzau foarte 
repede, ele trebuind să îie schim
bate la fiecare două luni.

Elevii Școalei Tehnice Horticole 
din Geoagiu în vizită la Calan, 

Hațeg, Pui și Petroșeni
In zilele de sâmbătă și dumi

nică cit., elevii evidențiați dela 
Școala Tehnică Horticolă din 
Geoagiu au făcut o excursie în 
plasele Hațeg, Pui și orașul Pe
troșeni.

Sub conducerea unui profesor 
delu această școala, elevii au vi
zitat uzina „Victoria'1 din Ca- 
lan, la Hațeg e.i au vizitat fa
brica de marmeladă, unde s’au 
interesat îndeaproape de toate 
procedeele de fabricație a mar- 
meladei.

La Pui li s’a explicat despre

In zilele de 23 iunie, 5-9-10 iulie, 
\ în cadrul Cupei Tineretului AÂunciforesc 

vor avea loc mari manifestații sportive 
în Valea Jiului.

Etapa Il-a a Cure Tineretului 
Muncitor se va desfășura marți 28 
iun'e, urmând ca în ziua de 30 
iunie a. c. să se desfășoare cam
pionatele județene care vor avea 
Joc pe terenul grupăr i ..Minerul” 

din Lupeni,
In zilele de 5. 9 și 10 iunie vor 

cea intmzând sp rele și curațindu-l 
cu șnilrgliel, iar izolația era arsă 
cu lampa de benz na.

Aceasta muu ii pe lângă că 
mergea greo.u iieoss ta 4 oameni 
care lucreze efectiv 180 ore.

Preocupai de ușurarea uiuncu. 
tovarășului Todor și echipa sa, in 
loc sa desfacă >p:rele le-a înde
părtat puțin între ele. curat ndu- 
le in aceasta formă, cu angaja
mentul de a termina lucrarea in 

30 ore în loc de 1&0 orc.

Acest mu fel de ârl ge pe lân
gă ia sc confecționează mai ușor 
Mint nai avantajoase pentrucâ sc 
put înlocui cu ușurință.

Dei'semctiea șeful ițe grupa Er- 
dos Carul dela avecaș; secție îm- 
pr imâ cu lucratorii Nemeș Ca
rul. Brândușa Aurel s‘ Boșca Gh. 
au reușit să confecționeze capuri 
de întindere pentru Crater care au 
un volum mult mai mc decât cele 
vechi care ajută la reducerea 
timpulu de instalare a craterului.

Tovărășii T Pier Victor S Vesa 
foaebim care deobiceiu făceau a- 
ceste reparații au studiat mo
dal tatea de a ușura munca, reușind 
după multe încercări să construia
scă o I ra mobilă.

Această lira de contact este fă- 
.u.j dintr'un rulou de cupru care 
se învârtește pe bile și trei perl 
de cules curent care funcț onează 
pe arcur , reușind să prelungească 
timpul de funcționare a bilelor de 
trolii dela 2 Iun la 2 ani tă
când astfel o importantă econo- 

m e de material.

diferitele varietăți de mare și 
despre esențele de flori lemnoase 
care cresc în aceasta regiune.

In treacăt ci au vizitat Peș
tera Boli, iar la Petroșeni Ate
lierele Centrale, unde ii s’au dat 
explicații amănunțite asupra tu
turor mașinilor, dela secțiile Me
canică, Electrică și Construcții.

In tot decursul vizitelor devii 
mi prezentat un viu inteTCs, fă
când astfel din excursie un mij
loc de a-și îmbogăți cunoștin
țele.

avea loc concursurile regionale 
ale C. T. M. care const’tue cel 
mai mare eveniment sportiv din 
acest an în orașul nostru. La ele 
vor participa tinerele talente spor
tive dn cele 4 județene: Valea 
Jiului, Hunedoara, Alba Iulia $’ 

Târnava.

Nimilirii dela H.P. 
trebue să lucreze cu mai 
multă atenție la ăudorea 

stâlpilor de abataj
Mutic'.orii dela se ta Consiruc- 

tti Metalice dela Atei erele Cdig- 
uale Petioșeni. ixicuiâ toate |u- 
cr.uile de constiuct i n elalice s 
de sudura necesara msaUțlhr 
exploatai,lor carbonifere din Va
lea J ulei.

Unii din i rlu; relele lucruri pc 
care le executa aerar ă secție 
n ș confe toilaica smlpilor de 
fier pentru armarea abatajelor.

IL cur nd. ȘTcț a Conștru ții 
a primit o emnanda de fot) stâlpi 
de armătura care după conlectfO- 
naie au i'uH repartizați -ubseciici 
ue sudura. La aeeas'.î Iu rare, a 
fost fixata o norma de patru 161- 
t Ați iu t mp de H ore.

Mun horn din ceh pa căreia I 
s'a repaitzat lucrarea, au căutat 
ca fec.ne 'a '■udeze un număr 
c„: mai n are de stâlp .

Asiiel sa u;im-. fu I de 4 
stâlp iiiir'un schimb Je 8 orc, să 
tud.ze 5 S âlpi depășind norma fi
xa* cu 2 la sulă.

Gorun M rec,, și Bogdan Av- 
ram care depășesc norma cu 67 
la sula. realizând in 30 orc de lu
cru 2‘ de liuiaț stâlp de abital 
sudați.

I’ar nu toți munc’torii din echi
pa s’au străduit ca alături de de- 
păș rea programului sa se ingr- 
jeasca de cal late.

S’a constatai altfel la controlul 
de recepl omirc că fovarâ'ul Har
ța Miliai, a axul un mare număr 
de âlpi i ros: sudat caic .ebufau 
a f’ sudat din nou.

In felul acesta, pc lângă că s’a 
pierdut în zadar o parte pretoa- 
să d n tinmul de executare a lu
crării narindu-se costul produselor

De aceea e necesar ca ecli pele 
de sudori dela A C. P, — atât 
șeful de echipa cât s: fiecare 
muncitor iu parte — sa dea o 
mai mare atent>e nu numai mă
riri producției, ci calității pro
duselor.

ȘT. M1HAI

Muncitorii Uzinelor 
„Victoria44 Călan 

își depun economiile 
la C.E.C.

(Urmare din pag. I-a) 

complectul I9rt formulare de de
punere in oalourp de câte 200— 
500 Iei.

Depunerile din prima zi se rj. 
dtcă In suma de ?4:20u Ici^

Zilnic al/l și glii muncitori uin 
să-fi depună economiile la ghi
șeul F. C. Fi știu că astfel 
bunii câștigau prin munca lor 
cinstită, puși la păstrare intr un 
loc asigurat, nor contribui In im- 
bimătălirea iiioelului lor de trai, 
penlrucă lipsiși de griji materia
le să poată lupta mai actiu pen
tru desooltarea și inflorirea uzi
nei lor.

S. BLASIL. curesp. voi.

PIERDUT
— Buletinul Biruu’ui Popula

ției pe numele Buhniun Elena cu 
Xr. 1830 eliberat de Primăria Lu
peni.

Declar nul.

I CITIȚI |

: SCÂNTEIA: 
^TINERETULUI: 
♦ ♦• •

kuiupct iov. ivnfon leodor dela sectorul 
IV Petrila a reușit sa înfrângă greulăjile și să lichideze 
rămânerea în Urmă prin preluarea lucrului pe schimbu^

(urmare din pag I)

Acă, propunerea tovarășu
lui \Ldih *Ui a se lucra
pe apune, u |o*< pnmitu ru 
ban tu ir de toți minerii grupei.

I»»< i din prjnj i - /ilr de lutru 
|ie fișe ii.j)ufl<- organ zaiva muti
cii a foit UMi <1 ii1 re jHulJrmeU 
(c inbukiu ir/j.lv-uî. iin .Iul

1 jvedre o Jupa tdir Iu crea/ii 
tn liLiidi <D h mc și , i orgaui- 
zut munca punâiul calc doi mi
ner. la fiiKaiv, .'in < *k- thui 
Imnuri a’.r uljutajuluL

liHie i«.clr diiua "tuph

V44.FV jlK i\kl za iu alAvkl;l Șlil f d 

sluJiiJit o 4-fint ( îiție : 

dist.âjița pe cj» / .cărbundc r
truii-j'orldt <u \^gunuLh t- lun
pu. in limpid «ât p; ii ii fl.JH

ilc car bune -• fac găti rîlr pe r
irti imputare . u ui m iii nu
• tljic frontul Iruiis-
jMiria enrbun k* -,p_- ... •sr lîclii-
da o bună par c 4 ii -t impui
mori prin cm niu J h- <i țleilliii i
() -i it.i r <j| iuiiiili/aj r. Ctl Irv/.ul »!e
bune, ti L»M adie..i in c < a ru
|>iivc*x*r trao-jMirtul material
Irmnov Inaniu. du p i < x' twrhp-
iude vru cvaoua’ <li li abataj, mi-
m-rii mergi.iu din urma iu va
gont’lul -j ualiHw‘<tii !*-:»■ nul. \-
emu .lup, «-'n-1,1.... I- • ' îrwit
in rol vagonetul r in-fârcid eu 
lemn și udu- in alu aj, r\n u- 
laiulu-N/? asif* 1 -louâ lucruri »l<*- 
odută.

DI I A SLB NORM\
LA 1—DEPĂȘIRE..

\u a trecut nici o lună de 
când ți rupă iov arășului Miroii 
b-odor lucrează după s’-lemul 
de pnduarc a ludului j>e 
‘(hjjuih.

Re/ul<aiek* în muncă obținu le 
de cele trei xli’inburi .ilr gru
pei toxaru.șuJui \1(ion Teodor pc 
juna iunie, arați a-
ceshti <isteni de munca. Dela JT 
1j “iita, cu cât erau sub norma

La Gospodăria Agricolă de Stat 
din Lăpușnic sau introdus noui metode 

științifice de muncă
(urmare din pag. I) 

te in luna iunie sa dc<] Sul 
lapte; xaoj H” cure in Iujju 
aprilie dădea abki 120 kg. lupte 
acum <lâ 274 kg.

Cu toate ca vacile nu 
de ra<i superioară s»’u reunii ca 
țin general cantitatea de lapte 
colcctuta sa îie spontu acum cu 
60 la sutu.

O .ȘCOALĂ DE IMȚ1ERE
TEILXICa

Dând mai multa atenție ridi
cării profesionale a angajaților 
Gospodăriei și a țarinilor mun
ci lori din canin nu. org. de Laza 
P. AL R. împreuna cu grupa 
sindicală și administrația, au or
ganizat pe lângă C.osjxMlărie un 
curs de inițiere in probleme de 
agro-tehnică, pomicultura și vi
ticultură. lecțiile leoretice fiind 
imediat aplicate practic-

Cui^uride au fo't urmate in 
special de tineri dând rezultați 
dintre cele mai bune.

( I- MAI LSTE DE I aCI T

Gospodfijia Agricolă de Siai 
din Lăpușnic mai ari' încă mul
te de făcut.

Printre iircinib' sale imediate 
se numiră ți grăbirea prușitn- 
lui porumbului care a rămas in 
întârziere. I>^emenea pe cere 
$a m? strângă cât mai grabnic 
trifoiul spre a nu sc strica.

A a trebui pentru aceasta să 
se folosească orice moment in 
care timpul e prielnic.

<ănd lucrau iu colectiv inter
valul 1— junie, pa 1 - 
sa <T»ti' iv de luidr.is | \1. mi
Ivăi.lor u puMit noniu «. <1 .*
In 5U >1 lui t 111 Ion «a
? Iu ”U<il, Iar dLCla d 1o> 

1111 Moga la/<r <u I Ia &i1!li.
Irtrând Iu pr* lua re.ț J 1 ru u 

pe Schimb p lAnj-'â drp .^ir i*' 
de Jiormă <i»b(iniiu n. ' • r, «Ln 
a«.rzi«.tă irrHjiu □ ihii

<H-upe intrus de iiiib JHb ipH d 
tuli’ iții < rbuir lui Lbltnan-.] <<i 
in up-iWflj durepr succede n*- 
inuJA abile.

Alte grupe 4b la nriiu Pe rda, 
lucruri! <lu>â sistemuj pre
luare Ițe , ulm jM- ‘ himbun 
recjli/cdzâ d: pâ^iii de n-Nruiu in
tre 5<i Iufu;i gr*'pa tu\.

La Lu peni a avut loc o consfătuire 
a actorilor Teatrului Național din București 
cu muncitorii mineri asupra interpretării 

piesei „Minerii*
(urmare din pag Îl 

nidi pit-siiî do așlcj’ărf, dmedlnd 
dragos u ,u care ei au slujit >1 
fmro'undat rolurile.

Mal departe el a subliniat ’m- 
f r,an|.- ui sine a pEm ; pca 
caie a nfrodus pvntru prima dala 
pe nvnerul munca t 1-jpta
lui. in’j’o lumină jusiă- dJcctisă.

A luat ap'il cusântul loxară-ul 
Bahna Ion, făcând propuneri in 
tederea redării mal fidele a spe
cificului local, atât In ceva ce prl- 
»cș'-e Culoare cât șl mentalitatea 
a conturării mal precise a perșo- 
tiagl.lor mai puțin Impor auic.

Priv'nd interpretarea, iotarâsul 
Iferbal Ion a dat câ'e.a sugestii 
blite venite. Spre exemplu atitu- 
d nea cărclumăresci d'o p’e-ă tre
buia să fie mai insinuantă șl 
ca. In general mal l'ngujiloare 
mai puiin rczcrxgtă f .trel ceasuri 
se (Inea după noi crâșmărița de
la Vulturul Negru șl pană nu ne

ProLwma asigurării brațelor 
de inuocă suficiente drewemenea 
trebue sâ preocupe mai mult nu 
numai administrația Gospodării1 
ci și grupa sindicală. De acwa 
tr(buc să sc pornmscă cât mai 
grabnic la înclicerca contracte
lor cu muncitorii agriadi.

Org. de baza P. A( R. ii re
vin nartini importante. Ajutată 
de grupa sindicală — cane va 
trebui ți ea sa duca o mun^ă 
efectivă — trebue sa lupte pen

tru a da un nou avâut întrece
rilor sociulisle in care s'au an
gajat muncitorii gospodarî.*i din 
Lăpușnic împreună cu cei dela 
Dealul Ocnei, jud. Sibiu.

Pe de aUu partq va trebui să

Partidul Comunist Italian salută victor a 
muncitorilor agricoli

ROMA, 27 (A^erpres). — Zia
rul UNITA anunța cu la 24 iun e 
conducerea Partidului Comuni?’ I- 
talian a luat in d scuție situaț a 
creată în țară în urma intens f carii 
lupte: oamenilor munc/ pentru 
drepturile lor s-ndicale $i rezul- 
taMe grevei agricole.

Un comunicat special dat publ.- 
J’âții spune intre al ele: ..Condu
cerea Part.dului salută \’ctoria 
r uuc lorilor agricoli ca pc un e- 

xcmplu strălucit de unita:e ți ho-

XLimi I «x<|ur tonali ut un
r \* ditfdu» peni fu (a hti CUullt 

iitjjr. infruuUi jrva’up prju c .r© 
IJT’X <H U. J țm U/d-ȘU m MțlCJlt

Vt it .j4.tr grup - «' t - <lr>i m- 

t t IM: gir u .4* m.u tiu 5 rr
fi 1 ->r di iu r<d p ii?r up i • 
conif'ju .14 I în <-.il
țn 1 -a ramâijfi Mi’ nur..u.

foXdfâș<i’* Miroji Ii'wr'i».’ ur_ 

fi lui nu r t th- £|tu-
Iuți ;l uu , . f .1 lu u-

rm pe fișe zirU sjutâiid 1 ic 

ru-. po /irih niJji jj - 1 b- h a-
pi.: d 4 .1 suf-4? - în 
tixniai ti*- -■ ■ • 1 < 4ui M«-

r«»n Teinior a Inlii 1 <-<> ramâ-
SKii-d în urmă lupt-î azunt

ț.“iiî‘rn a înv*- iu in diink' (run- 

îjk! ir. VAHXTlVj ANllRtl

Inc har:” nu * lă a si s ia să 

se bas.- sub pielea ,,.rc'a.“l.

ii'iarășul ai Au-el ri-
d\-r.d txrxâniul a rin are»' lu.ul 
r.a’ft a! aclor>:«: Mu'tl din re 
r ■! ne-ait cur<>.»iit !n pcrtOM- 
r. ile di re scenă.

D'O f arte-a orgaa'rat el de Par- 
td a .■•rbil r.xarăMil Vaslnțuug. 
-.;hl nilnd importanța etJucârfvă a 
p'cseL

In numele a.’ rilrr rutarăsuf 
Bora» a n uliumlt minerilor peni u 
«•bsenațiile aduse exprlwâudu șl 
încrederea că prin însușirea h>r 
x»r putea să imbunăiăteas.ă jo. ul 
tu'nror actorilor.

In încheiere l »ară-ul Pa' 
secretarul organizației de Part • 
a mulțumii actorilor pentru tur
neul făcut io Valea Jiului.

Consfătuirea a leat ap--! - . r- 
șlt In’r'o atmosferă prlcter.es că. 
ea constituind un nou prilej de în
frățire Intre muncitori șl artiști.

se ducii o acțiune largă - *as- 
ținiitâ. o acțiune orpâZtix&*.l 
fx^raîarizare le râaai.rsL' țară- 
nimu muncitoare a 
muncii duse pe |>ize ă(<n!li 
și a nouibir niHodi' dc u- » fc 
Va trebui ca in ao^t î*‘l Gospo
dăriei.

A a Trei mii ca în acest C^spo- 
daria sa \inĂ în ajutorul țăra
nilor muaotori ți sa-i ecoxinga 
de Oiloase’e a gr icul luni dinte în 
cadrul mani g^-podărfi coinr- 
i ivc.

Xumaî «șa Gospodăria de 
din Lăpușnic se va ridica la ț. 
uâlpmna imporunldor ,-j -ar- 
cinL

C. BL DA. a.r.-:

’.iiîre '■ țr rr-cneu In xp-
■ă p.ntru sai >f.cerca rexc: , 
r lor lor Icct iac -i ;>« o rea
lizare iinportanlâ a forjelor po
pulare.

Uupâ ce a luat io discuție ca
zurile repetate de act uni ilc.ale 
și -amavoln ce com sc de polilie- 
și dc ... ei ; i e c< crea Par- 
t dului a autorizat pe deputată $> 
.'maiorii coirun>ti strâmtă Jo
ci cniilc necesare i e ru a de
masca in parlament ș in fața po- 
porulu violările const uției".

prlcter.es
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In urma propunerilor reprezentantului sovietic

In ședin(a Consiliului Aliat pentru Austria
a aprobat legea

\ iENA, 27 (Agerpres). - Iu 
ziua de 2-1 iunie a avui loc șe
dința Consil ului Aliat pentru 
Au'lria.

Generalul Loeoleiienl Sv r'dov 
înaltul Comisar al URS' penii u 
Austria, a atras atenția membri
lor Consiliului Al at asupra ur
mătoarelor fapte: I.a slilrș tul lu
nci mai a. c. a avut loc la Giriun- 
de.i un acord secret intre repre
zentanții Partidului Popular'' 
Austriac și numeroși crini'nall de 
război carora li s’a interzis prin 
Iezea nr. 25 din 19-17, orice ac
tiv tale politica și care Prin ace
iași lene simt lipsiți de dreptu
rile electorale, prin acest acord 
f< ii conducători naz ști și-au luat 
obligația sa acorde Partidului 
..i opular" Austriac votur.le foșt- 
loi națonal socialiști cu condiția 
pa Partidul ..Popular" Austriac 
să pună la dispoziție o cantitate 
Considerabila de mandate in par
lament șl posturile reluate In Fe
ti r d s in guvernele piovinciale. 
Acordul reabzat între Partidul 
,,Popula" Austriac și foștii con
ducători naz'ști care au provocat 
lud gnure a opiniei publice demo
crate nu poate fl considerat alt
fel decât ca un complot împotriva 
democrației, ca o încercare de re- 
înv ere a partidului naz St.

Generalul Locotenent Sviridov 
a ichluat ca Consilml Aliat nu 
po. e trece cu vedetea violărele 
hri ta'c ale legilor guvernului atis- 
tr ș. ale iio’.ăririlor Cons 1 u.ui 
ol ac, referitoare ia problema na- 
ziș.d r școlari săvârșite de că
tre landul .Popular" Austriac.

In buza acestor fapte, Gene
le I Locotenent riviridov a propus 
lurmatuarelc: Sa se dea avertis- 
inen. ■ artidului „Popular" pentru

Lucrările conferinței de constituire 
a Departamentului Profesional Internațio

nal ai muncitorilor metal, rgișfi 
s au încheiat

ROMA. 27 (Agerpres). — Ziarul 
UNITTA, anunță că Ia 24 iunie 
sau încheiat lucrările conferințe: 
dela Torlno, având drept scop con
stituirea Departamentului Profe
sional Internat onal al muncitorilor 
melalurgiști

C mierința u adoptat statutul De
partamentului Profesional Interna
țional al muncitorilor inetalurg ști 
în cadrul Federației Sindicale Mon
diale și-a ales organele de condu
cere ale acestuia. In Comitetul E- 
xecutiv au fost aleși: Rovedz. 
Italia; Jourdain-Franța; Savelka- 
Republica Cehoslovacă. Berezin-

Duminică a sosit în Capitală 
scriitorul brazilian Jorge Amado

BUCUREȘTI, 27 (Agerpres). — 
Duminică seara a sosit în Capi
tală marele scriitor braziEan și 
dârz luptător pentru cauza demo
crației și păcii Jorge Amado mem
bru în Comitetul Permanent al 
Congresului Mondial al Partizani
lor Păcii, invitat să ne viziteze 
tara de către Institutul Român 
pentru Relațiile Culturale cu Stră
inătatea.

electorala Iară nici
faldul ca publica lui de apurare a 
fruntaș lor naziști si de încurajare 
a mitc'ării noul fasciste violează 
llagranl legea nr. 25 a Guvernu
lui Atistr ac și liotarirea Consiliu
lui Aliat dn II septembrie 19-15; 
s.i se ceara Guvernului Austriac 
un raport privitor la iudeplin rea 
liota rîr i Consil ului Alai, referi
tor la aplicarea legii nr. 25 din 
.947, fața de naziștii activi la pe- 
J' ps rea criminalilor de război și 
la intere cerea mișcării nazjste.

consiliul Aliat a luat aot de pro- 
IMi’erea reprezentantului soviete 
și a holarit sa transm tu propu
nerile sovietice spre examinare 
I ■ rt clura'ulu 1 oliț e care a fost 
însărcinat cu elaborarea recoman
dat Hor corespunzătoare.

In aceiași ședința s’a exam nat 
legea Guvernului Austriac privi
toare la alegerile in Cons liul Na
țional (Parlament). Reprezentantul 
sovietic a propus aprobarea aces
te'' legi tară amendamente, ară
tând ca ea nu contrazice liolarî- 
tile iu vgoare ale Consiliului 
Aliat.

Renrezcprautul american spriji
nit de cel francez a încercat insă 
se facă ;;t eșueze adoptarea a- 
cestei legi.

Reprezentanți'! francez a ceriu 
cu listele de când dati propuse de 
alegatorii austriaci sa l e supuse 
spie aprobare Consiliului Alai.

Generalul Locotenent i-vindov a 
criticat aceasta propunere rid cân- 
d'i-se împotriva limitării cu totul 
i cjust ficata a drepturilor demo- 
viaice ale poporului ausir ac.

După discuțiile care au durat 
cinci ore reprezentanți americani 
și fiancezi s’un iazul siliți -și 
rc raga propunerile. Astfel acea
sta încercare a delegatului anieri-

URSS; Marin-Republ ca Porulară 
Romana; Tliorntou-AustralG; Mc- 
yers-Olanda; Semilli-terltornl li
ber Triest și Pesclike-Germania 
Răsăriteană. Din Corn tetul Execu
tiv va face parte și un reprezen
tant al Chinei Libere a cărei de
legație nu a primit auorizația au
torităților italiene pentru a parti
cipa la conferința dela Torino. Ca 
președ nle al departamentului pro
fesional internațional al muncitori
lor metalurgișii a fost ales Rove- 
da. iar ca v'cepreșcd nte au fost 
aleși Berezin și Thornton. Jour- 
da n a fost ales secretar al de
partamentului.

Pe peronul gării de Nord dis
tinsul oaspe a fost întâmp'nat de 
reprezentanți ai Institutului Ro
mân pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, ai Comitetului Per
manent pentru Apărarea Păcii dn 
R P. R. ai Uniunii Scriitorilor din 
R. P. R., precum și de către nu
meroși scriitori, oameni ai arma
tei, etc.

un iei de condiție
ian de a împiedica ținerea unor u- 
legeri democrate iu Auslria u 
eșuat.

Cons lini Aliat a holarit a u- 
dm:i la cunoștința Guvernului 
Austriac ca aproba legea eleclo- 
mla lar.i mei un fel de condiții

Bugetul militar aprobat 
de Adunarea Națională Franceză 
e o mărturie a politicii războinice 

a guvernului
PARIS, 27 (Agerpres). — Adu

narea Naționala frameza a exami
nat in ultimele trei ședințe buge
tul militar pe 19-19 Se subl niaza 
că pentru prima oară d ii 194-1 o 
până acum adunarea exanț.neaza 
bugetul anual penii ii apăraiea na
ționala.

In ședința din scara z lei de 22 
iunie Coste-I lorel, nrnlstrul Te- 
ritori lor de peste mări a arătat 
cauzele pentru care Ministerul Pe 
care-l conduce aru nevo e de mu
rirea creditelor mii laie dela Wi la 
ii,, mițarde franci. ITl a declarai 
ca aceasta suma trebue să acope
re cheltulilje peutiu întreț ncrea

Matineu închinat comemorării 
lui I. V. Miciurin la Casa Prie

teniei Soviefo-Române
HUCURFSH, 27 (Agerpres). - 

Duminică dimineața a avut loc la 
Casa Prieteniei Sovieto-Române 
un matineu închinat comemorării 
marelui om de știință sovietic han 
Vladmiiioiiil Miciurin. dela a că
rei moarte s’a împlinit I I am.

A cimlerențial Profesor 'dihai 
Maitoliii despre: ..MICIURIN. 
TRANSFORMA 1 OR AL NATU
RII".

Iii expunerea sa conferențiarul 
u arătat că prin munca neobosită 
■u marelui savant sov c ic Mlel.'- 
iln alături de realizările celorlalți 
oameni de știință sovietici, ca : 
Seicn.iv, Pac Iov, Mecemcov, Ti- 
miriazev. Docuclaev E-a ere at o 
epocă nouă in dcsvoilarca știin
ței biologice.

Desvoltătid apoi pe larg aplica

Cea mai mare parte a provinciei 
Cekiang a fost acum eliberată

Tuceu, capitala provinciei Tukien este 
înconjurată din trei direcții de orțele 

armatei populare

COMUNICATUL BIROULUI POLITIC
AL PARTIDULUI COMUNIST LKANCLZ

P\IGS, 2? (Agerpres) La
24 iunie . i axul h .<• o ^-luițu ii

Bin>uliH J‘ohtK al Partidului
( oiJiiiuLst 1 ram r/. pi. ‘/iiliiiu de
S.UTVIIII 111 (i<‘u< ral al Pui tulului
( XHiiiini .1 r i aiKtv, Maumt* 1 ho-
FIM. NTi <Lil apoi ț Hildkiiu|ii
ui iiihlorul <«imuiHcal :

Biroul Politic al P.ii Iabiliii

corpului expediționar In Indochl- 
nu ale caru' efective se r d că la 
llt.lHid soldați Cu toate Protes
tele depui.iților după ample dis
cuții și propuneri. Adunarea Na
ționala a aprobat întregul buget al 
Apărării Naționale pe 1949, iu cu
loare de 517 m barde franci

Deputății comuniști și deputății 
grupurilor republ cane, au arat.it 
ia acest buget militar excesiv est.' 
o mărturie a pregătirilor de răz
boi ale guvermilu' francez in i. - 
drul pactului militar de agres une 
ai Atlanticului de NorJ îndiepi it 
împotriva Un unii So ieCce și țâ
rilor ue democrație populară.

țiile șlliiilei lui Miciurin, vorbitorul 
a ai: .t cuui ciiiicepfla miciuri
nistă asupra naturii a lăsiurnat 
concepția biologilor burghezi care 
uu admit posibilitatea de a schim
ba natura rlantelor și animalelor.

Cu ■.mrențiarul arată apoi cât de 
nti'i a trebuit să lupte Miciurin, 
in regimul (siișt, pentru aplicarea 
descoperirilor Iu* 1. Deabla după 
Ma-ea l'tvoltiție din Octombrie, 
Miilor'n a avut p'sibliltatca, fiind 
i .hii.it de Partidul Comunist (bl 
(in iu a pune (oară sll'nța lui in 
. o" i I-’ali ei Sovietice.

I EKING, 27 (Agcrț ies). — A- 
geiiția china Nouă tratlsnrie:

Forțele de partizani care ope- 
rea.-.a in Sud de Cekiattg au eli-
I erai noua capitale de d strict, în 
timp ce forțele populare curata

CANTON, 27 (Agerpres). — 
Fuceu, capitala Provinciei Fukien 
și unul d n marile porturi ale Chi
nei, esto actualmente înconjurat 
d n trei direcții de forțele arma
tei populare.

După cum s’a anunțat trupele 
Kuoniintangului au început evacua
rea Fuceului. La Nord de oraș, 
trupele populare din provincia Ce
kiang a făcui joncț une cu forțele 
r pulare din sectorul Fout’n la 150 
km. Nord-Eest de Tuceu. La Nord-

Aiața și opera Iul Miciurin — 
a inclie'at profesorul Mlhal Mano- 
l’ti fiebtie să ne sere cască ca 
u râdă v'c in munca șl lupta noas
tră pen'ru construirea socialismu
lui in R. P. R.

r.g un le de Nord ale provinciei, 
li accas'a reg une au fost nimi- 
c.t 9.t;ot'l soldați și of țcri ai Kuo- 
in n. ringului.' Cea m.ii mare parte 
; provin i Cek'ati:--. a fost acum 
eliberata.

\ est uiiituț Ic de sub con a mia Ge- 
iiera’u.if Lin Lo Cen, au ehbetal 
orașul Kengsu. In ^ud imitaț ie 
de partizani desfășoară o activi
tate imem-a in imej ata apropie
re a orașului Euceu.

* « •
SI1ANGHAI, 27 (Agerpres).

După emu anunță Agenția Reutcr 
unitățile Kiiuniiiifansulu] au înce
put evacuarea orașului Fuceu ca

pitala provinciei Fukîen.

( oiiiujiiM 1 rdim z < oti-luln i 
iui-><drta <h‘ nni'hi con i-n 
găsit în ulljfiui \ ri nu*
1u conți i’' |id <l< hi<> ro
IU u Ja 15 juiljC, jll givxu I diH- 
iJOJIuriloi țiublit < în dtjludiuuj 
du-r/.u u nmiKiio i'or <h i jniji- 
prinderih- iid|ionulr de <oiKtru<. 
ții urnind ti hcr. j n pioi< .ijil < <> 
inerciau| ilor împătri * i mipo/jtv. 
lur • t» • - in uni-d < n mani
fr-tatu de | .u ani pciiii a im
piudn.u <mii i.-u a h i pradip* i< o
lor cu lnr(u, pi- un) ^i țin pr 
gatirilr p< utili d‘-nion-'lrupă •• 
(erunilor dr iuzJjoj J<or*lrțh 
xoihța <Tc cmida dr lup a a cm- 
inimilor nniniii.

loțt oamenii mumii atât i i 
tiudimili/ați cat ți clu nu-Jndi- 
ruliZați, îți shuug luiidur l. int 
po 11»a politii ii dv j»i ]i i i 

ța impoziii wci-hixc du j 
dr guirm.

lup lepublkaui i;i >tjdiij. 
rândurile prnirti u nu ii.de < ab a 
relKialor lui l)r Cmulk , nk t (1- 
roi ui-putii ciimiua'r unt im n-

evri I '.trrne, it‘prziriia ptiuiui

rujate, tb- ]> diliui guvernului.
Biroul I *(»lllic .-aiulD u ii Huit a

mus>e|or largi, ar.- ih-lilru

tdirzâțift rezj.Mt a c i t ii -oriuu'.c

fu|i dv Jiulliie.t <le ..|a;.iie 1.

ra/JjiJi caic duce 1 >poruj *a

mi/jene.
.-\turdiil pai |-ul rRilizul iu

('oiifiTiiiț i Mm ;lrili n- de Aft

Autoritățile americane au refuzat să acorde 
viza de ieșire a lui Harry Bridges, fruntaș 
al Sindicatelor marinarilor de pe coasta 
occidentală care urma să participe la 
conferința de constituire a Departamen

tului Profesional Internațional 
al marinarilor

M W \OltK, 17 i\*crpH‘>).— 
Auturitdp’c atiieri' mr au refu
zai i ucurde xiza de ie.ire u 
lui Han x B . 11 î rillltaț a 
sindicatului nuiiinui nor <kpe 
coas.d ocvitknlaia ca v urma să
1 ui i i< îpc ia o >r. feriri pi <le CtUls-

tiiuhe a 1.)‘paitumcmu 'ui Pri
fesional 1 titvnia|ionul t il mari-
narilor ce xu axea loc la Mar-
silui Iu 13 și 14- iulie.

Ilariy Bridge., a L>- t |iiltd
prrnuumită a a tac mii: :>r rvjc-

Hui e t in extern
LONDRA, 27 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția I RESS 
ASOCIATION, cei patru depulați 
br .anici care au constituit grupul 
parlamentar laburist independent 
Sollcy. Priit, Z II acuș și P.alts 
Mills, au înaintat o moțiune Ca
merei Comunelor cerând sa se pu
nă capăt acțiunii de înlăturare a 
elementelor progresiste dn serv
ei le ț tiblice ș; să se fata' revend - 
cârile Cotit.teiului țenlru ap. rarea 
l.bertații politice a funcț onarițor 

ir/ull.il ui pj«'Kl<“ ului iufaptuil 
tl< ldji.Mul dcmutruii' dt 
cuit foprijma poliiica T pace a 
t nhi iui Su irlif*’

Bunul Poli oiiv oU'Mwm’hn
iiniiț d j. puL ianilor ți lutu 

ror o.ntirndof |j&c!i ivi tu4 t i fi 

'•lip -i iți i hlaHviiU d unjtnh .j 

jrtuitrii uipurufitd

xi<-|u, bir-Hujțr 7i

Biroul Poliln

dreptului
pure
ii blin to

miș<\ii4'a tJ« nid'-îi mr<: u im

put -ă m rv t.ij r2LApuij>
Li HiTiuiru dr u ruin □ lin j 

i'juirt puilanirnhiia u jm M iu 

iar llioirz d iLt .VLiJiiir; • 

\d|RiHalU ' • , • • • • i*»(u

ii c r uK* I uj'tu] e.) ni trucurile 

S«.lr ÎUxjHipItilr țlllpjlj-Vd îilî 

UtHint • I Lorrz •■<.(. idli-ud, Mu 
? < r u fou spj ijnij dr tu|

Mu !rr, do\ rolul di frun
ir jnc.il condu tai lorii p_ni-
dului '<iti<iți-i iu p<diuia <if- r •- 

prv iun ■ «niiniuiK itoK^-cj.
J'olib exprimă

;d C.i Uiulitl <n.j lijti
cnnddu'li.i lii .j* . i ptdr. < - î
<CO- JUr.țJjrdof Parlțdult . (>,

miHiiM ( |uj

piiilru u ic..; /a luiiidU.i -u to- 
' ar<j ni lor ij|i?-ii. p-, ; j 
rc-pu yr i.iu r .jUi.îtîiir m am
ilului poporului.

Hiiun J#<i;i lc a in».. ' i 
lUiMot.* w* in c.j < o, i ; ;uiui 
( tiaJ al R.oij luilui Comuni j 
in zilele ilc 1 m 2 iuhe.

punii nnit'» .vane m ultimii 10 
.ini, ia; acum te unul dm’n?
prim i' ; i urnn. )p ctmiii»

’ul pentru (■..•rccturea <ciivila|i
l«r aut-uiiHiî.mhh‘ lîin Salul
CulikrDa. In ultimul timp
pt rs'ina‘iia|i dr : âspuii'lorr d n
.Satele l iuau .tiiieumțat ca
.-<? vor lua mii'uri in vedere..
depui tării lui Bridge» daca ei
nu >c va c<imforrua a
longic u'iu orgdiiuapitur indus-
triale.

publici care reprezintă ârd.tflO de 
funcț onari pubi ci.

• « •
Blll XI 1.1 I s. 27 (Ageipres) -- 

Se anunță ci tsOt.il muncitori 
constructori din Anvers. nu de- f 
ilarat greva c rând nutrirca saț 
larilor și iniNiătâțirva condi- 
(ilor .Ic muncă.

» » »
ATENA, 27 (Agerpres). — Se 

anunță că sâmbătă 5 pa(rio(i 
greci au fost condamnați la 
moarte de Tribunalul ulin Corltv
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