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(.'•ionia t ‘ungui 
distant» de icn. 2 
irul vrafului Ibuu

Aici loeiicse nuli 
mamAtori și furării

află Ii u
km de cen-

bine de 3.0^)
suraci. l/.«

re» majoritate a locuitorilor din 
aceasta inburbie — ușii după 
euru ara'ă fi numele o fm 
mearâ popula/iu maghiară, i ev- 
plittabil dece in timpul regimuri, 
lor trecute, când burgliezo-mop' 
Tnuea propovăduia ura mire mi 
țiuid, învenina sufletele cu fooi 
nissuul reacționar, locuitorii 
aici au 
locațe de cultură, 
departe de orice mijloc prut iute

MII V\\<1.1 II «JIL lllîll SALUT 
către tovarășul Stalin adoptat de cel 
de al 9-lea Congres al Partidului 

Comunist Cehoslovac
PRAtiA, .9 (Agerpre s). 
cehoslovaca a publicat 

Mai mesagiu! de satul către 
râ ul Stalin adoptat la 27 Mai de
cel de-al 9-lea Congres al Par
tidului Comunist Cehoslovac.

Pre
ia M 
lova-

Scumpe tovarășe Stalin I

a nimicit pe invadatorii 
și t-a izgonit dm țar» 
Armata Sovietica a de- 
lupta de eliberare a po-

rle 
fost eu totul lipsi|i de 

erau liniiji

50 TONE DE CĂRBUNE
— Noroc Bun

Noroc bun

ar fi putut să-și imbogăteuM a
cunoș(ijn|ele. 

Din anul trecut insă o luni
aici flintă din i 1 ■>’ .
de Partid și U. P. ,W. — un !'•

..l’elo/t Aan'Uir 
lupta pentru

Org. Județ?"1*

nea Popular 
de alurni încoace 
culturalizarea țăranilor 1 
din suburbie a luat o șl > < >■ 
mare amploare.

Altfel s’a putut cu iu zil'le 
trecute, inlr'o atmosferă sârbă 
tocească, in cadrul miei feslioi- 
lăti Im cuie au luut puric pc 
lângă marele număr de celălalt, 
reprezentări ai
P. 11. li., a Comitetului l'rooi 
zoriu Județean și a organizații ■ 
lor de massd, să se facă inaugu
rarea fesliuă a unui linemido- 
Sraf. |

ilarele număr de participai.li' 
și-au exprimat mulțumirea fufă 
de grija pe care Partidul și 
oernul o poartă ridicării lor 
turale.

Aparatul de filmat a fost
ateneului din partea Ministerului 
Artelor și informafiilor.

Pa icheerea festivilătiilor de i. 
naugurare s’a ridul primul film, 
filmul sovietic „Jurământul".

««- 
tul

dut

Asta e produefia pe o zi a echipei de fineri 
a lui PETRIC PEIRU dela mina Jief-Lonea

t

cii

răspunse 
Francisc. 
cei cinci 
timpuriu,

sunt 
de 

așa de repede 
galerie se au-

grăbiti, indepar-

ăștia măi frate? 
șl au și ajuns la

să fie? Petric cn orta- 
îi răspunse însoțitorul, 
băiat....
mineri începură să vor-

de 100 Iu sută. Cine mai are o 
depășire Iu fel ca și grupa lui?

Tot vorbind despre grupa lui 
Petric, cei doi mineri au ajuns la 
pu'ul central. împreuna cu cilii au 
mirat in colivie. Au fost date câ
teva semnale, și colivia sa smuls 
iii sus. Sus au respirat aerul cu
rai al dimineții de primăvară. 
Soaiele se înălța deasupra Prin
țului... Minerii din schimbul de 
noapte, se îndreptau spre casele 
lor să se odihnească..

• ♦ •
lransportul cu colivia era in

toi, Cel care lucraseră noaptea, 
(>u fost scoși din miră. Acum, co
livia se .cufunda in adânc plină 
de mineri pentru șutul de dimi
neață.

Muncitorul dela pupil Central 
transporta cu colivia si oameni 
șl cărbune Unii intră In mină de 
dimineața, la ora 6 fix. Din aba
tajele lor se scoale mult cărbune. 
Alții intră cu întârziere, cu 
o jumătate de oră și se miră 
nu-și îndeplinesc normele. In

(Urmare din pau. ill-a,

le 
bătrânul miner Tamaș 
Vru sa vada cine 
mineri care atât 
alearga pe galerie 
spre abataje. Pe 
zeau doar pași 
tâudu-se.

— Cine or fi 
Nu e nici ora 6 
abataj-

Cine 
lui - 

Bun
Cei doi

bească despre grupa lui Petric.. 
A fost in concediu Petric. 1(1 zile 
a lipsit dela lucru, de a 1 la 10 
Mai. In timpul ăsta, treaba n a 
mers prea bine. Echipa a fost com
plectată cu un muncitor dela în- 
tiețiuere, care nu prea știa cum 
să lucreze in abataj. Dela o depă
șire de 70 la suta, a scăzut la o 
depășire de numai 7 la sută.

Dar acum s’a schimbat situa
ția — continuă tovarășul Tamaș, 
depășirea s’a ridicat Ia 30 la sută. 
Ui 2ț). Mai a ajuns la o depășire

PROTECTIUNEA MUNCII
MUNCITORILOR SOVIETICI

de E. PETROVA
Ltnin spunea că socialismul „va 

iace condițiile de muncă mal Igie
nice, va isbâvi milioanele de mun
citori de fum, praf și murdărie, va 
grăbi transformarea atelierelor 
murdare și respingătoare în niște 
laboratoare curate și luminoase 
demne de om''.

în Uniunea Sovietică s’a făurit 
o societate socialistă și condițiile 
de muncă create în URSS, nici nu 
se pot compara cu condițiile în 
care muncesc muncitorii din între
prinderile capitaliste.

A patra zi după Marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie, gu
vernul sovietic a fixat ziua de lu
cru de opt ore- Printr’o legislație 
specială a muncii s'au stabilit con
cedii anuale plătite de întreprin
deri.

Legislația sovietică a interzis să 
se folosească munca iemeilor în
sărcinate și a mamelor cu copii 
sugaci în timpul nopții și in mun
cile grele. In întreprinderile 
condiții de muncă dăunătoare 
fixat o zi de lucru redusă 
4—6 ore.

Statul socialist cheltuiește
me enorme pent u îmbunătățirea 
condițiilor de muncă. In anii ce
lui dintâi plan cincinal s’au chel
tuit pentru protectiunea muncii 460 
milioane ruble, in timpul celui de-al 
doilea plan cincinal tOO milioa
ne ruble, în primii trei ani ai 
celui de-al treilea plan cincinal — 
1 miliard 354 milioane ruble. In 
cadrul planului cincinal stalinist 
postbelic s’au investit pentru pro
tectiunea muncii 5 miliarde ruble.

In întreprinderile sov et ce. con
ducerea proiect unii munci pre
cum și re ponsabilitat-a pentru 
•starea acesteia le revine ingineri- 
lor-șefi ai întreprinderilor. In fie
care uzină, fabrică, mină sau Șan
tier există secțiuni pentru tehnica 
securității Si protectiunea muncii.

Iu organizarea protecțiun i mun
cii muncitorilor șl a iuncțlon: r br

cu 
s’a 
de

Sll-

un mare rol le revine sindicate
lor. Ele au dreptul de a controla 
felul in care întreprinderile șl orga
nizațiile economice aplică legisla
ția muncii. In numele muncitorilor 
și funcționarilor, comitetele de în
treprindere încheie in flecare an 
contracte colective cu administra
ția In aceste contracte se acordă 
o mare aten(ie însănătoșirii condi
țiilor de mutică. Sindicatele, îm
preună cu organele administrative, 
răspund pentru folosirea și teh
nica secuirfăfli. Organizațiile sindi
cale supraveghează zl de zi modul 
de funcționare a rnstaiațiilor de 
aerisire, buna stare a dispozitive
lor de proiecție, acordarea de îm
brăcăminte de proiecție șl starea 
sanitară a întreprinderii respective.

Sindicatele dispun de un mare 
efectiv de inspectori speciali pen
tru protectiunea muncii. Inspectorii 
tehnici au dreptul dc a opri mun
ca într'un atel er sau într’o în- 
lieagă întreprindere dacă via’a și 
sănătatea muncitorilor sunt ame
nințate în mod direct. Pentru în
călcarea regulilor privitoare la 
protectiunea muncii, inspectorii 
I ot aplica amenzi bănești direc
torilor de întreprinderi. Inspecto
rii participă la receptionarea în
treprinderilor și atelierelor noul. 
Fără permisiunea lor, nici o în
treprindere nu poate fi pusă în 
exploatare.

In afară de nspectorii sindicali, 
aplicarea legislației muncii este 
controlată în URSS de 900.000 oa
meni- Aceștia sunt activiștii mem
bri ai comisiilor pentru protec- 
tmnea muncii create pe lângă co- 
..îitetc'e de întreprindere.

El supraveghiază respectarea 
st ic'ă de către ntrep’in ’ere a le
gii in ceea ce privește timpul de 
’u ru, zi'elc de odihnă, ord nea de 
folosire a muncilor supl'mentare, 
acordarea la timp a concediilor.

Comitetul Provizoriu 
din plasa Deva a 
luând inițiativa și 

Comitetul Provizoriu din plasa 
Deva, Instalat de câteva zile, a 
pornit o activitate după uit plan 
stabilit, luând primele inițiative șl 
măsuri.

Astfel in zilele trecute, au lost 
repartizate pe comune un număr 
de 285 ol de rasă t'gae sos'te din 
Constanta pentru realizarea Planu
lui de tlgallzare.

Astfel, comuna Băcla a primit 
116 ol, Slmeria 95, Iar Cliselor 44, 

In ziua de 27 X-a crt., tovarășul 
Chiciudean loan președintele Co
mitetului Provizoriu, s’a deplasat 
in notariatele Nevoiași șl Buruene, 
spre a constata care terenuri au 
fost spălate de ploi și iteinsămân-

(Continuare în pag. IV-a)

vil, aceasta o datoram exclusiv U- 
niunu Sovietice a cărei viteaza ar
mata și-a varsal sângele ei pen
tru noi, 
1 t tic r>ști 
noastră, 
săvârșit
porului nostru și a dat posibilitate 
popoarelor din Republica Cehos
lovaca ra-și orânduia ca afacerile 
interne in felul lor de trai, con
form voinței lor; Armata Sovie
tica ne-a sabat de intervenția pu
terilor occidentale imperialiste în 
desvoltarea mai departe a Statu
lui nostru democrat popular.

Noi ne dam pe deplin seama de 
importanța colaborării cu Uniunea 
Sovietica in eforturile noastre de 
construire a socialismului, de ma
rele ajutor material pe care ea îl 
da economiei noastre, de impor
tanta murei forțe a Uniunii So
vietice pentru securitatea noastră. 
Puternica Uniune Sovietică ne a- 
păra pe noi șl munca noastră con
structiva de ura imperialiștilor.

Pentru oamenii muncii din lu
mea întreaga și pentru noi dea- 
semenea Uniunea Sovietica 
garanția menținerii unei 
nice pe care noi toți o 
ardoare. Nui ne dam 
seama ca fără Uniunea
fură ajutorul ci, noi nu putem 
strui și realiza socialismul in 
noastră.

De toate acestea noi ne
mințim astăzi când facetn bilanțul 
luptei v ctorioase a Partidului nos
tru șl incâ odată scumpe tova
rășe Stalin, noi exprimăm pro
funda recunoștință a 
nostru fată de Uniunea 
și față de Dvs. personal 
liberarea Pariei noastre
marele ajutor dat refacerii Repu
blicii Cehoslovace in independență.

Cel de al 9-lia Congres al nos
tru mobilizează Partidul pentru în
deplinirea mal departe a marilor 
sarcini constitutive ple prunului 
Plan clnrinal, pentru lupta mai de
parte impetriva rămășițelor clase
lor capitaliste din tara noastră. 
Congresul conslitue un nou pas a! 
Partidului pe calea construirii so
cialismului în tara noastră.

Pe viitor ca și până acum, noi 
ne vom sprijini pe alianța trai
nică cu Uniunea Sovietică, vom 
studia bogata experiență a popo
rului sovietic condus de gloriosul 
Partid Comunist boșevic al Uniu-

Al 9-lea Congres al Partidului 
Comumst Cehoslovac va transmi
te cel mai călduros ului.

Al 9-jea congres al nostru s’a 
intrunit după glorioasa victorie a- 

' supra reacttunii dobândita in Fe
bruarie 1948 de clasa muncitoare 

, și popoiul muncilor du ț ra noas
tră sub conducerea Partidului Co
munist Cehoslovac. Congresul s’a 
intrunit in momentul când popo
rul cebosluvac a pășit cu curaj pe 
drumul s< C alismului, drum care a 
fosi curat t in urina victoriei d n 
Februarie. Inca depe acum dorința 
poporului muncitor de a aduce la 
indcplln re primul nostru Plan cin
cinal se manifesta cu toata am
ploarea. Angajamentele pe are 
șt le-au luut muncitorii și taranii 
in cinstea celui Ce al 9-!ea Con
gres al Partidului, amploarea în
trecerilor socialiste și sporirea nu
mărului mutic.torilor de șoc, con- 
slllue Cea mai buna 'dovada a 
creșterii inițiativei oamenilor mun
cii care au devenit stăpânii tării 
lor.

i acând bilanțul rezultatelor vic
torioase și îmbucurătoare ale ra
porturilor noastre actuale, noi ne 

||f_ dăm pe deplin scama ce rol nepre
țuit a jucat Uniunea Sovietică in 
istoria poporului nostru, cât de 
mare a fost contribuția la reali
zarea succeselor noastre.

Tocmai Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie a fost aceia 
care a înlesnit in mod hotărâtor 
eliberarea popoarelor ceh și slo
vac. Sub influenta ei a luat ființă 
m 1920—1921 Partidul nostru, 
partid cu adevărat niarxlst-ieninist 
al clasei muncitoare. Partidul nou 
s’a putut desvolla intr’un Partid 
bolșevic și a putut invinge numai 
pentrucă, acumulând experiența 
propriei sale lupte revoluționare, 
el a învățat toată experiența revo
luției ruse, cea mal bogată expe
riență a avantgărzii clasei munci
toare internaționale, Partidul Co
munist bolșevic al Uniunii Sovie
tice și dela Dvs. personal scumpe 
tovarășe Stalin.

Daca noi putem pași spre so
cialism, dacă noi am evitat sacri
ficiile sângeroase ale războiului ci-

căte 
dece 
aba-

al Sfatului Popular 
pornit la muncă 
primele măsuri

tate, pentru a se lua măsuri 
gente de insăiuântare.

La iiiițlatlv a Comitetului Provl- | 
zoriu, a fost convocată o ședință 
a Comisiei de lnsământarl de Pla
să, luându-se măsuri ca până la 
20 Iunie 1949, tă ile reparate toate 
batozele șl t. aciuai ele. iu vederea 
treeri șuiul.

fit zilele ctre urmează, tovară
șii Roșea loan, secretarul Comi
tetului Provizoriu al Plasei, se va 
deplasa in comuna Slutcrla, la pre
sa de ulei „23 August’’ șl restau
rantul comunal, unde va incheia 
contractele colective.

CORNELIU BUDA, coresp.

475 Muncitori din Simeria vor pleca 
vara aceasta în stațiuni climaterice

Partidul Muncitoresc Român și 
Guvernul, poartă o deosebită grijă 
sănătății oamen lor muncii, îngri- 
jindu-se in mod permanent de să
nătatea lor.

La 1 Iunie prima serie de mun
citori ceferiști vor pleca In stațiu
nile clima'erice, urmând ca prin 
rotație să plece un număr de 475 
muncitori.

este 
păci trai- 
dorim cu 

de deplin 
Sovietică, 

con
tura

rea-

poporulul 
Sovieticâ 
pentru e- 
și pentru

(CGflilnuare In pag. Ul-a)

CUM TREBUE SA LUPTAM PENTRU
ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII CĂRBUNELUI?

’n continuarea anchetei noastre, publicăm astăzi răspunsurile tovarășilor
ROMAN GHEORGHE 
Ștf de grj;ă le mina Aniaoraa

DAN IOAN
piim meiafru miner la mina Pelr'la

TOMOIOAGĂ ȘTEFAN 
Șei de grupfi la mine Lupcni

AȘA PLASEZ $1 ÎNCARC EU 
GĂURILE DE ÎMPUȘCARE PEN

TRU A OBȚINE CĂRBUNE 
BULGAROS

de- 
ex- 
ca- 
to-

Una din grupele minei Aninoa
sa care s’a remarcat atât prin 
pășirea normei cât și1 prin 
tragerea cărbunelui de bună 
Dilate. este aceea condusa dc 
varașul Roman Qheorghe.

lata ce ne scrie — tovarășul 
Roman libeorghe despre felul cum 
lupta pentru îmbunătățirea calității 
cărbunelui:

Una din coudițil'e principale ca
re ftau la baza îmbunătățirii cali
tății cărbunelui, e să cunoști tăria 
stratului de cărbune pe care-l ex- 
ploat z'. să șt i câte găuri trebuesc 
perforate și cât exploziv este ne
cesar pculru încărcarea lor, pen
tru a rupe frontul de cărbune in 
bucăți cât mai mari.

Spre exemplu, în abatajul in 
care lucrez acum, cărbunele e foar
te moale. Ce ar fl dacă eu aș pla-

găuri și Ic-aș incărca cusa atâtea 
atâta exploziv, cât imi este cota 
alocată? Aș scoate a ară din aba
taj aproape 90 la sută cărbune pră
fuit.

Cum lucrez eu insă: Mai intâi 
caut să apreciez cât mai bine du
ritatea frontului de carouue Apoi, 
fac socoteala unde trebue să pla
sez găurile, și după aceea mă apuc 
de operația de escavare a cărbu
nelui.

In frontul de cărbune cu ca e itt- 
a’nlez in strat, fac găurile cu so
coteală și nu pe toată suprafața. 
Cum am arătat mal sus, cărbunele 
pe care-1 exploatez e moale iar gău 
rlle de împușcare, le fac numai 
pe marginile frontului de cărbune, 
ți- ând cont ca pe marginea de lân
gă vatră, să fie puțin mai dese.

După ce am perforat găurile, 
am grijă împreună cu artifi
cierul — ca ele să fie încărcate po
trivit — cele dela bază cu ex
ploziv mai mult, cele din partea 
tavanului cu mai puțin — și le

„burăm' bine cu pământ, până la 
gură.

După împușcătură cărbunele dc 
pe margine se rupe din strat, iar 
miezul slăbește in așa fel încât |i-e 
mal mare dragul să-l dobori cu 
ciocănel de abataj.

Așa lucrăm noi, să dăm cărbune 
bu'găros, șl suntem avanla ați de 
faptul că stratul de cărbune pe ca- 
re-l exploatăm nu are intercalați! 
de șist. Paralel cu cărbune bulgă- 
ros, ceiace înseamnă că e de bu
nă calitate, economisim zilnic 35 
la sută din explozivul acordat.

ROMAN GHEORGHE
șef de grupă la tniha Aninoasa

SA SE ÎNFIINȚEZE ȘCOLI DE 
PERFECȚIONARE IN CARE ȘEFii 
DE SCHIMBURI, DE GRUPE Șl 
ARTIFICIERII SA ÎNVEȚE CUM 
SA LUPTE PENTRU CALITATE

de importantă este 
calitate, cât șl pentru 

productivității muncii.

Tot atât 
lupta pentru 
mărirea 
Pentrucă nu e acelaș lucru dacă

scoatem din mină cărbune mult 
in care avem un procent ridicat 
de șist șl cărbune pră uit, șl când 
realizăm o producție de cărbune 
cât mai curat, fără prea mult praf. 
Alegerea șistului din cărbune la 
preparatie, necesită cheltueii în
semnate de transport separare, 
ele., iar praful de cărbune (rebue 
brichetat pentru a putea li între
buințat ea combustibil, 
i-se prețul de cast cu 
la sută

Minerii. in marea
— cunosc importanta calității căr
bunelui care e strâns legați șl 
de reducerea prețului de cost. In
să putini nrneri st'u să lupte cu 
succes pentru calitate.

Tăria cărbunelui larla/ă dela 
strat la strat și chiar in acelaș 
strat int.ilnlni porțiuni unde căr
bunele e foarte tare, iar in alte 
porfiuni c mai moale. Suprafețele 
de clivaj ale straturilor de căr-

ridicându- 
peste I®*

ior parte

(Continuare în pag III a)



2 Z O t / N • l

PAGINA SPORTULUI gi
Învingând tradiția

JIUL A TERMINAT LA EGALITATE CU CER. 13. Duminica sportivă la Petroșeni

JIUL CFR-B. 1 I (1 9)
Au marcat: C. Marmescu (min- 

59) și Lungu (miu. 78).
Arbitru: Olt Dragomirescu-Plo- 

ești, corect si autoritar.
Spectatori: 6.000

I URMAT.ILE:
JIUL: Nemeș, Panalt-Szl'aghl. 

Pop IV-C. Marbiescu-Uono II, Nlc- 
m, Roman, Parasculva, Hulugli. 
Oroszi.

CF'R-Bucureștl: Stănescu, Mi
tuita cu, Darog (Peretz), Uree bata, 
Apolozan, Socec, Lungu, .Marian. 
Filjttl, Zavoda sl Tftnăseseu.

CIR începe insă Jiul este a- 
cela care conduce primele acțiu
ni. Minutul 6: Nemeș Prinde pri
mul slioot dela dl'tanla. Min. 7: 
Nicșa pornește cu murgea din ca
rt ul Jiului și drililânil pe toți a- 
|u ige la marginea careu ui CFR. 
Unde, împins de a spate de Socec, 
pieid Minutul 8: Balogli încear
că cu un slioot slab poarta Iul 
Stăne'cu. Ambele echipe joaca in- 
tr’uu tempo extrem de rapid. Mi
nutul 10: O acțiune CFR. se ter
mină cu shootul lui Tănasesc pes
te poartă.

Minutul 13: CFR executa un 
corner, bate Lungii. însă fără re
zultat, apararca Jiului nu lașa ni
mic.

Minutul 14: O minunată act u ic
a Jiului se termină cu un slioot
puternic al lui Paraschlva peste
poartă.

Urmează un contraatac CFR,
Marian trece lui Lungu, care din 
coltul careului de 16 metri, tra
ge mult alături.

Jocul este dinamic, ambele e- 
clupe au combinații frumoase; se 
succed acțiuni spectaculoase de- 
la o poartă la alta.

Minutul M): Pop IV acaparează 
mingea lela Zavoda, trece lui Ba- 
logh, acesta Iul Paraschlva cate 
trage, însă Stănescu prinde cu u- 
șurintă.

Acțiunile Jiulri se succed cu 
imillă regularitate și poarta apă
rată de Stănescu e te serios peri- 
c’itată. Tehnice CFR-ului, Jiul o- 
pune un elan ți o voință fermă de 
luptă...

M nutul 26: Filotti trece Iui Lun
gii. acesta înapoi la Filotti, care 
trage puternic lângă, ca peste un 
minut să facă acelaș lucru după 
o acțiune personală.

Minutul 29: Socec execută un 
corner frumos, Nemeș însă inter
vine și boxează.

Minutul 30: Oroszi lansează din 
wolley pe Paraschiva, acesta fu
ge singur și dela 13 metri trage 
puternic, dar lângă poartă. A fost

DIVIZIA NAȚIONALA B
C. F. R. Arad—AURUL Brad 0-0

C. 5. M. Baio-Marc—MINERUL Lupeni 4-0
Jucând în deplasare cele două 

divizionare B din județ — AU
RUL și MINERUL — an avut 
de susținui partide dificile in 
compania C. F. R.-ului din A- 
rad și C. S. M. Baia Mare.

La Arad. Aurul, deși cu echi
pa incomplectu a reușit totuși 
să stăvilească atacurile ceferiști
lor, ncperm’fiwidii-le *.1 înscrie 
în cele 90 mir.utu de joc nici un 
goal. Dar nici în a in'arca )>iă:li'- 
nilor nu a reuși- să facă ace t » 
lucru.

Cu to.i'e acxi-lca, întâlnirea nu 
n fes* - lip .tă de rțirctacul:»"- 
tatc. De ambre păi fi s’au suc
cedat combiraf:i frumoase, par- 
i da term nându-se totuși la e- 
, alitate.

o ocazie mare.
Minutul 31: Paraschlva este 

dm uou lansat și numai dela 10 
metri ratează din nou.

Intre timp, Nicșa schimbă cu 
Balogli, trecut pe aripa dreaptă.

Minutul 35: Lungii execută un 
corner pe care apărarea Jiului îl 
clarifică. Mingea ajunge la Paras- 
clnva care la marginea careului 
CI R-ist este foult.it de Milia lescu, 
Oroszi bate șl Paraschlva, de as
ta dată numai dda.5 metri, trimi
te puternic... in brațele Iul Stă
tu seu Inca o ocazie mare, ratata.

Atacul Jiului este complect 
deslantuit și cu toata opunerea 
uârză a apararii CFR, inevitabilul 
se produce in minutul 39: Nicșa 
la .Ml metri de poarta Iul Stă- 
nescu este foultat, C. Marlnescu e- 
xecuta lovitura peste zid șl în- 
Sciic: 1 0 pentru Jiul. A rost im
goal splendid

Minutul 40: Bone are mingea, 
diiblează pe Marian și trece Iul 
Nicșa. Acesta mal face câțiva pași 
și trimite o bombă puternica lân
gă poartă.

Jiul domină și Paraschlva ra- 
teaza o nouă ocazie.

Mlnu'ul 45: Mar an scapă pr’n- 
tre; e te urmărit de Pop IV, care 
nu-l mai poate retine decât cu 
mâna- Arbitrul acordă lovitură II- 
oeră. Execută Marian, însă fără 
rezultat.

In repriza a doua. CFR are 
prima acțiune care perlclitiază 
poarta Iui Nemeș. Urmează con
tra atacul Jiului. Paraschlva are 
mingea, dar este rethiut nereglc- 
mentar de Peretz; arbitrul nu 
acordă.

Minutul 44; Balogli primește 
mingea' dela Nicșa, e'te însă de
posedat de către Peretz care tri- 
mi e in out.

Minutul 49: Balogli execută pri
mul corner al Jiului, care rămâ
ne fără rezultat.

Minutul 50: CFR atacă pe ari
pa dreapta, Lungu centrează pc 
sus la Filotti, care jenat trage 
lângă.

Minutul 51: Nicșa trece min
gea lui Balogli; acesta lansează 
lung pe Paraschiva care din un- 
ghlu greu trage afară.

Minutul 52: O frumoasă com
binație a Jiului pc aripa stângă, 
Oroszi trece lui Nicșa, însă in
tervine Mihăllescu și degajează-

Mmutul 55: Tănăscscu centrea
ză pe sus, intervine Nemeș — în 
mare formă — și degajează.

Minutul 56: O nouă acțiune a 
Jiului este respinsă de apărarea i- 
mediată a CFR-ulut.

Nu acclaș lucru s’a întâmplat 
la Baia-Marc, unde Minerul a 
primii în cele două reprize de 
joc 4- goaluri.

Gazdele anincrilor au juO’it 
mai bine, desfășurând atucuri pe
riculoase la poarta acestora.

Formufia minerilor nu a fiinc- 
ționat satisfăcător. S’au comis 
greșeli atât la .înaintare, cât si 
la apărare, ceeace a permis lo
calnic lor să marcheze 4- go.i- 
llll'i.

(u această pierdeți' și mii ,i- 
Jc.s cu draw’-ul dela Reșij-1 — 
unde Dimimo B a tcrmin.it • Ia 
egalitate cu Mctaloehiniic — șan 
scle m acrilor ipentru șefia scr."i 
a Il-a din Divizia B, devin t<-t 
mai reduse.

Minutul 59: Lungu centrează Și 
Nemeș prinde-

Minutul t.O: O noua acțiune ce
ferista. Marian trage puternic și 
Nemeș prinde d'flcll.

Ul R-ul se f opune; combina
țiile lor sunt extrem de specta- 
culoise insa in lata apărării ime
diate a Jiului nu pot concretiza-

Mlnutul 62: Szilaglii trece Iul 
Paiaschiva, Mihăilescu intervine, 
in .a balonul scapa Iu dosul porții. 
Cornerul executat de Oroszi ră
ni. ne iu ii fără rezultat.

Minutul (4: roci comite hands, 
arbitrul acorda șl Costica Mari- 
nescu trage mult pe lângă-

Minutul 65: O acțiune a Jiului 
se termina la Nicșa, care trage 
puternic lângă poarta.

Minutul 67: Oroszi Uicearcâ 
poarta lui Stănescu d la distantă.

UFR începe sa domine, acțiu
nile Jiului devin mai răzlețe-

Minutul 68: După o acțiune pe 
aripa stânga. Zavoda trage aiară. 
Piste o c'ipa numai, Nemeș prin- 
Je ușor o minge pe sus.

Minutul 72: O splendidă acțiu
ne se termină la Filotti, care tra
ge frumos și puternic; Nemeș in- 

1 i> chcazâ.
Mmutul i74: Paraschiva aflat 

înapoi acaparează bal. nul, trece 
Iul Oroszi, accs a mai face câți
va pași și trimite lângă poartă 
im slioot slab.

IJ.ii acest minut, CFR forțează 
alura, conduce acțiuni legate șl 
șpecaculoase care în‘ă sunt clari
ficate de apărarea Jiului.

Minutul 77: Urechlatu lansează 
hi.ig pe Tănasescu care centrea
ză, intervine din nou Nemeș care 
piinde sigur.

Minutul 78: (Aduce egaîarea). 
După o combinație precisă min
gea ajunge la Lungu, care nu e- 
zintă șl trage plasat, pe Jos, Ne
meș mascat, plonjează zadarnic. 
I- 1.

După goal CFR, domină net. Jiul 
se apără cu 6 oameni.

DIV'ZIA NAȚIONALA A
După etapa 20-a

După o intrerupe-e de șase săp
tămâni, campionatul Diviziei Na
ționale A și-a reluat Duminică ac
tivitatea.

Jocurile din cea dc a 20-a etapă 
au fo t câștigate: trei, dc gazde, 
trei de oaspefl și uu draw la Pc- 
troșenl. Dintre cele câștigate de 
gazde, merită a fi subliniate, vic
toria repurtată de Dlnamo in dau
na leaderul - ICO. In schimb cele 
trei victorii obținute in deplasare 
de CSUC, CSUT și Petrolul sunt 
demne de toată lauda. Nici drasv- 
ul dela Petroșeni nu prezintă mal 
puțin Interes- CFR-B-, in forma 
actuală este cea mai de temut e- 
chlpă din Divizia A. Și la Petro
șeni a dispus totdeauna de Jiul și 
încă la scor. Dar, tradiția... s'a ter
minat.

Clasam1 ntul Diviziei Naționale A

1.

După
I C, 0,-Oradea

etapa 20-a
3 4 49:50 2920 13

2. C. F. R.-T. 20 12 3 5 4 1:20 27
3 C. F. R.-Buc. 20 1 1 3 6 53:26 25
4. Dinamo- Buc. 20 Q + 7 41.34 22
5. J ul-PcIroșcni 20 8 0 6 32:34 22
6. Rala-Tij -Mureș 20 Q 3 8 32:32 21

C. F. R-Cluj 20 y o 0 31:43 20
8, C. S. U.-T. 20 9 2 9 40:35 20
Q, C. S. C. A. 20 7 6 7 43:45 20

10, Pelrolul-Buc. 20 q 4 8 31:29 20
11, C. S. U.-Cluj ."0 7 4 9 29:35 18
12, 1. T. A.-Arad 20 4 Q 7 27:27 17
13, Gaz Mefan 20 3 5 12 26:47 1 1
14, Melalochimic 20 3 2 15 31;66 8

Minutul 83: In siârșit, scapă 
Jiul, insa acțiunea este oprită 
printr'un foult. Lovitura liberă 
c te executata de Bou. II; Mi hai
ta cu respinge.

Minutul 83: l’analt oprește |n 
tu lume pe Tănăsescu. Tehnica 
Ci R-ului se evidențiază.

Jiul arc acțiuni prin Paraschi- 
vj, care Insa sunt clarificat de a- 
p.Ttarea irned'ata a CFR-ului.

Minutul 85: O alta acțiune se 
tei iii na cu un shout al lui Zavo
da, pe care Nemeș II pr nde fără 
d’lil uitate.

Minutul 87: Balogli este larnat 
lung pe extremă, Peretz intervine 
șt degajează.

Ultima acțiune a inatchulul o 
are CFR-ul in minutul 89, când 
Marian e.te oprit in offslde, ca 
Pe'te un minut, fluerul arbitrului 
să ununte sfârșitul purtidei.

S’au ev dentiat d l> Jiu). întrea
ga ap.irare in fript- cu Nemeș, 
înr dela înaintare Paraschiva și 
Nic>a, In repriza l-a.

Dela CFR: Stănescu, Mtlialles- 
Cu. Apolozan. Socec, Lungu și Fi
lm ti.
DECI ARAT II :

IhagOHtiresi u Gli. Plocșlt, 
arbitrul mati-liiilui.

..Jitii frutcii să câștigi': a 
jucat cti tu nit elan ,ri însit- 
// / r,\ CFR a jucat sub 
furtnii obișnulă și dacă 
IjaraschiTa nu rata ceh’ j 
ocazii clare în firuna re
priză, egaîarea nu s’ar 
tnai fi produs".

Angliei A/arinescu. antreno
rii1 Jiului:
, /'c’I tnai greu mateb al

Jiului. Deși Jiul a căutat 
să iutrerufiă seria icto- 
riilor cel," mai in formă 
echipe a Diviziei A, Ac
toria ne-a scăpat numai 
datorită nervogitălH jucă
torilor noștri.

POP ADALBERT, coresp

Primele trei claiate șl-au păs
trat locurile. Doar Jiul,, RATA și 
Dlnamo, in urma locurilor de Du
minică sunt: Dlnamo, Jiul, RATA 
(4, 5 și 6). Dela locul 7 până la 10 
nlclo schimbare, AcWIcaș: CFR-C-, 
CSUT, CSCA șl Petrolul. La ulti
mele patru clasate, două schim
bări: 1TA a cedat locul II CSUC- 
ulul.

Iată rezultatele tehnice Înregis
trate Duminică in cea de a 20-a 
etapă a Diviziei Natlona -■ A. :

Jiul - CFR-B. 1-1
Gaz-Metan — CSUC 2—3 

Dlnamo — ICO 5—2
CFR-C. — Petrolul 0—2

CSCA - Ita 4—3
CFR-T. — RATA 2 0

Dutnuiicâ dimineața
După pluuia <e u căzut din a- 

buiiderițu in ultimele zile, pr‘mu 
zi (ulda, de Dară a uira» in cele 
duuu parturi dm Pelruțani o 
mure pur(e ddi Imuiturii urb i.

I nil tei ture au lut ful in 
fulul de noapte uu mut rti- 
mu* pe acutăt ceilalți fi uu luat 
ruik»uk-ul fi... la munte.

Dar ga Pcdeni ce fac tei .mi 
hun râmai hui atagă^ u’au pl‘ 
tuf mei lu tnunte nici nu i 
iCțft fifiri pure...

Am pornit pe itruda pimciț fi
lă, um trecut pudul pt gte .\fale. 
la dlnCulu de Petiepțir. . h
• lângă...

I‘i,ta Vo. 1 1‘inu A o. 2.
I’opii ■

In fufa celor douu pitic, ;,te
un jucâtur.

lalâ l pe minerul Imb '1,
linlll, di l,, teelmul 11 . Se ț,ru

guli ei? trimită bda .. 1 d.it
noua . d un ropot de apluuzf 
mmeu/u . Dtir t tne aplauda t' 
J ut muncitori ta lmbrUf f 
tc.l pc balogli iogif, l.ailu Mar
tin ți ulțti.

l’n fluer Hfidtid...
lumirupt oa rog 1‘fiar t

Am *tin»-u ți mani mitrif^f 
d i Uiii. înmntt pophile ge ju
cau pi băutura, ge fuceau pan 
ti/i :

Șapte de o 'uta 
.\n fuge duru orei.
Stă ț

De fumat mei nu te mai oor. 
beu,

1 oDurațe, udr. .
.fui era un t am piuat didrtclu- 

ul: J riinu" pefroftni — ,/h 
limpiu f / K" Uriteni .

.W a imprt gionul plăcut djgt i- 
phna »pur(iuă de care oameru ni 
mimcti cu Ambruț' flalugh 1 
cvilidți duu doDudĂ.

H a n d b a 11
CSUP—Mureșul

( N I l'clroți-iu a d: «pu
dului mani lupiâ și in sjuc.al 
iniil|uinitu jocului primat m ,-v 
priza 11-a dc Mun-șul Deva. < 11 
scorul dc 8-3 (2-1).

1 orniu|ii|e ochijMlur :
< . 5. U. P. : (.mrgcji, Foilor. 

Mirică, l-uz-uriscu-ioiymosi-Gaabe 
C-ulomnu, Chihaiu, Manolc, An- 
gilcscu, J’anuiU-seiL

.'./iircjiif ; Botezau, R.idule-vu I 
I.iicaoiu, (’lnnr iu-lsar-laimoi hiș. 
iimașiu, Bana|eaiin, D«tgliic>, 
Oro.s, Mozer, (Radnle-cu 11;.

i.chjpa  din I.)e\a u opus o
i.zis(en|a  durzu, ta un moment 
u ți egalul, insă lochnica și vo- 
inju sludrai|;lor i-u obligat sâ 
C- 'Iczx'. Scorul e- e totuyi prea 
m vvr.

Wolley-Bftll
c. S. U. Pet roș<-ni—Liceul 

Mixt 2-1 (15-lt, 14-16. 15-9). L- 
i'hipa Liceului Mixt a dispus In 
gnia incercane echipa -tudenti- 
lor. iar faptul că de data aix-as- 
tu le-au răpit țl‘ UI| sei, arată 
ascezishinca formei jucătorilor. 
btuden|ii au jucat frumo.- ți Qll 
dovedit valoana lor in materie 
dc wolley.

Tcnnis de Masa
Matchurilc de ptng-pong dis- 

pulate Duminică înainte de ma
să intre gruparea Retzatul Ha 
Kg și Viitonil i.Simj. fon-trac 
tor-J JV roșeiu, au acuș rlm itou 
o victorie pre|ioasâ Vii orulai. 
Clic lin cele 5 icalegorii de mat- 
< tri jucate a ivu-ii dom) victo
rii fală dc una a adversarului.

La ■ ier.u!fa’ele :
Vi oriii (Sinii, CoiHtiucloril - 

lirnv i ul 4- 3
Vioriii II-Reteza ul II 5 >
l-u /c/c .•
Retezatul—Vi torul î-l).
Sau eviilenjiat Xenroth Cui

iliiitm dm I ulen Jiului gunf 
gpuftiui te plute gpurtul. dar it 
place ți digcipiuia in aport

Im a o luudura . iiu ă un 
fluer

Sug pista \u. 1. Lcmemn 
izolate ..

• ă *
Mai in jo», la S'indicaiul Mixlf 

acolo ulb cuu : plng pung.
lata I fie \eur(tth (>uidu, Lăpi- 

datu Inul, pe t ogtiitt (jiieurgli*; 
trimband cu paleta gumată inin 
gi a pt de plata

idoCul t < htpa de pi'iț-
porig a Shidit aiului ( untlruciuri 
— lupta tu „lictezatul' dtla llă. 
t(g

Aici iuta era greu, u*fixii i tt 
Atmugfi tu era un iată fi impro
prie > fiori ului ge fuma dln greu 
\oruiiil cu un gearn * are a i;â 
put împing dc cinema.

lihtv c ă mai ar» ui ide rți 
fumul ,i . dul unul d. la lla

Varti.a după ^i„mul i v 
laiul iundi.li

• • •
la afi'tia. maicii de fuot-l,ail .- 

Ulflii.il dela ( imlli liilizistul 
U. T U Hațe^

apei laturii matinali au urnii 
rit cu piAcere joiui frumo, al ti 
Iienlur din ud, doua e,l,ip(

■ ulud j, llarllia ( arul, uu pe 
(.ageanu ( ontlantin, uuni.i, u 
nul Unici,iflu fl celalalt cenwr- 
nhar, luptând dm rm/iulert j^n- 
tru a intnn/p

Ii'nultaliil. in fauaarea u.
nnicilur dela ( imin.

• t •
Dar nu aced,„ tuni toate nn- 

nifeitarde tjmrtiue de Duminica 
Aieniftua iulâlniri au aout luc 
•ntre Jiul, tfim-rul. Straja | ul_ 
cin-parângul p,lrii., fl ull£jr

iar du pi ma,S cujUy. luând- 
ball, fout hali, al lei uni

'1 k

8-3 (2-1)

do. lepădata E'm,l f 11/nw
Glu'urg’iir.

Atletism
liiaiiiir* nwELtilui

1 ■ b. Buc.—-J*ul 4 a u <ji_* pu
tă’ fwiru probe «Beliră pc ur- 
Uiatoarcje dePajițe ;

l«o M PLAT BA Hi
• ■ Ixlidiiu f raiuiac iruad. ( jn- 

slructori/ 12,3
2. H.imloreianu >icolac iii,.-!. 

Con-inictort) 12.5
3 < iocan Gliivirj-he iSîivl 

Constructori) (2,9

1 Ano M. BAI |I
I La-eoni \ iclor țStnd Con,- 

true'ori) 3 m n. 58 soc.

M PLAT FI.TE.
1. U-i Maru (Sind. Consiruc- 

•ori) 11.6 soc.
2. Trakkcr Nora (Sind. Cons

tructori; i|>
3. Boz-oki (Si-xl. Construi* 

12 sec.

■><>o M. Pî iT FETE.
I Furm-a Irina <S»nd. Cims- 

Iructon) t min. -,2
Cliereji lj; ajn-g c-nj

Constructorii t ntin. 54
3 Dam i Sererina (S( , j.

Construcbiri) t min. 38,5 »ec.

Coneurv atle.Jc de-fă-urat a 
prilejuit dm nou afirmarea 
Ion a dm lim-rHe demente, lin- 
tre care - a n k Ut in mod -țte- 
C-'I Vtsi Maria fiirnea Irma. 
Ainlx'k* >jnt noastre
pentru Cupa l?n'’rvnilui Munci- 
G<r unde vor nvea Bc spus >« 

bo ’/trâînr. In
c-c fonn i sc l'tmciu > -
verhris Tf.AL Nora -?i Clir- 
r ri I .lÎNiJwca.

Oiilii barji. huni I lelini 
l.a*<îoii*. \'.< tor, amândoi capa 
b‘ii dc razultxi’c mai bune—

foult.it
tcrmin.it
Ulflii.il


Z • If 1 y O I

Cu m trebue să luptăm penlru 
îmbunătățirea calității cărbunelui

_ _ (urmare din pag. l-a) 

bune nu «unt la lei u« zale, el vu- 
rlazâ dela porțiune Iu porțiune; 
InturcalutHIo do șht sun minereu 
do lior, sunt uneori groase, 
alteori subțiri. Toato aces
tea cor din partea mineru
lui unele cunoștințe pentru a ex
trage cărbune do ealltao tară 
«Ist «I cu puțin cărbune prăfuit.

Deuscmeneu, explozivul lutre- 
buluțut In mina variază atât ca 
lorfă do escavaro, cât sl ca în
trebuințare. Daclt.i sau astrallta nu 
au acoeas Iurtă do escavaro. Da- 
ceca trebue să se sile cum tre- 
buesc perlurato găurile «I cu cât 
exploziv dat ti uimesc încărcate.

Aceste lucruri cor din partea 
minerilor cunoștințe serioase, care 
condiționează succesul in lupta 
pentru calitate.

Sunt niulfl mineri sl țe I de gru
pe, ca:o sunt hotarlU să lupte pen
tru îmbunătățirea calității cărbu
nelui. Insă el nu știu cum să pla
seze găurile cel mal bine, nu pot 
să aprecieze cât mal bine tăria 
cărbunelui pentru a întrebuința o 
cant tate de exploziv, nu șt'u să 
in puște șistul separat ți cărbune
le separat —- undo c cazul.

Penlru îndeplinirea inainle 
de (ermen a Planului de Slaf

Minerii din Munții Apuseni luptă cu succes 
pentru depășirea normelor și economii 

de explosiv
Iu lupta pentru îndeplinirea $1 

depășirea programului de produc
ție pe cel de al II-lea trimestru, 
ecliipele de mineri dela exploa
tarea aurifera Barza aflate în în
treceri socialiste, depun eforturi tot 
mai multe pentru sporirea produc
ției și productivității muncii.

Astfel, în cea de a doua deca
dă a luneî Mai, echipa tov. Miha 
Petru dela mina Valea Morii, da
torita efortului pe care l-a depus 
a depășit norma cu 111 la sută, 
reușind să realizeze și o economie 
de exploziv de 25 la sută. Acest 
frumos succes al echipei tovarășu
lui Miha Petru, a fost posibil prin 
faptul că nici un ortac nu lipsește 
nemot vat dela lucru.

A doua echipă fruntașă este e- 
chipa tovarășului Guga Emilian 
care a depășit norma cu 108 la su
tă făcând și economie de exploziv 

1 de 25 la suta.
La mina Brădișor a fost clasata 

în fiunte echipa tovarășului Laz'ar 
Nicclae care a depășit norma cu 60 
la sută, realizând și o economie de 
exploziv de 15 la sută.

MESAG1UL DE SALUT 
către tovarășul Stalin adoptat de cel 
de al 9-lea Congres al Partidului 

Comunist Cehoslovac
(Urmare din pag. I-a)_____

nij Sovietice. De aceia noi și pe 
viitor vom întări și adânci alianța 
frățească între popoarele Uniunii 
Sovietice și Republicii Cehoslova
ce. Vom sta credincioși alaiuri de 

’ Uniunea Sovietică in rândurile la
gărului mondial antiimperialist în 
lupta pentru pace.

Vom întări neîncetat in Parti
dul nostru și >n întreg poporul ce
hoslovac ideia 'iiiternationa’ismu- 
lui, a frăției interne ț enalc a cla- 
sei muncitoare $ a tu uror oani?- 
nilor munci, strâns unt intrui 
front social'st unrc al part d.'lor 
comuniste și muncitorești *ub con-

Pentru a se Putea linhnnătă(l 
peste tot calitatea cărbunelui, eu 
viu cu o propunere: va se liiliin- 
(eze școli do perfecționare pentru 
minerii șeii de schimb șefi de gru- 
P- șl ai tlllclerl, iu cure Inginerii șl 
tehnicienii cel mal buni să predea 
lecții despic felul cum trebue să 
se lucreze pentru u se putea ob
ține căibnne de bună calitate.

Iii aceste școli, minerii șeii do 
grupe șl artlll icrll ișl vor 
puteu însuși cunoștințe teore
tice valorouso care puse In prac
tică, vor udu.e o contribuție esen
țială iii lupta peni u Imbuiiătățlre.i 
cal lății cărbunelui.

DAN IOAN
prim maistiu miner la mina Petrila

Șl O ALTA PROPUNERE

In sectorul II al minei Lupeni, 
într'un abata) frontal lung, lucrea
ză grupa tovarășului Tomoiagă 
Ștefan.

In cărbunele extras de aceasta 
grupă, procentul de șist e foarte 
ridicat peste 40 la sut.i — ceea 
ce însemnează că prezintă o cali
tate Inferioară.

Răspunzând la ancheta întreprln-

Cu toate condițiunlle grele de 
muncă la mina Musariu, echipele 
de mineri, prin efortul pe care îl 
depun cât și prin buna organiza
re a muncii, au reuștt și ele să 
înregistreze succese-

Echipa tovarășului Botlcl loan 
a depășit norma cu 59 la sută fă
când și economie de exploziv de 
14 la sută, iar echipa tovarășului 
Bota Nicolae a realizat o depă
șire dc normă 58 la sută, precum 
șf o economie de exploziv de 8 
la sută.

Dar pe lângă aceste frumoase 
realizări, mai este și o lipsă. In 
decursul acestei decade au fost 
înregistrate un număr de 1198 ab
sente nemotivate dela lucru. Pen
tru lichedarea acestei plăgi, orga
nizația de Partid, sindicatul și 
lesponsabilii grupelor sindicale tre 
bue să duca o permanentă muncă 
de lămurire pentru lichidarea a- 
cestei stări de lucruri, caie produ
ce mari neajunsuri în munca pen
tru îndeplinirea și depășirea Pla
nului.

N- BARBU, coresp, voi.

ducerea Partidului Comunist bolșe
vic, al Uniunii Sovietice.

Trăiască alianța trainică dintre 
popoarele Uniunii Sovietice și ale 
Republ.cii Cehoslovace 1

Trăiască Uniunea Sovietică, pri
ma putere socialistă, care condu
ce lagărul mondial antiimper alist 
și apără pacea din lumea întreagă!

Trăiască Partidul Comunist 
(bolșevic) al Uniunii Sovietice, că
lit în lupte, îndrumătorul glorios 
și victorios al poporului sovietic 1 

trăiască Marele Stalin, în'.elep.- 
tul conducător al Uniun i Sovie
tice >i învățătorul oamenilor mun
cii din lumea întreagă.

să de ziarul nostru, referitor la 
îmbunătățirea calității cărbunelui, 
tovarășul lonioiuga Ștefan, ne 
Sui ie urmutoarele:

fu munca eleclha pentru extra
gi! ea cărbunelui, avem du luptat 
pentru două condiții; cantitate șl 
calitate.

Dacă se lucrează Intr’un strat 
unde lipsesc liiterculuț llo do șist 
sau de minereu do ller, fiiplă pen
tru calitate ie rezumă la grija pen
tru a avea un prucoul cal mal mic 
de cărbune prălult. in ucesl cuz, 
poți ol>.Ine succese șl in dipăr 
șlrea normei șl In Imbuuălățlrea 
cal tatii cărbunelui.

Alta c situația, in abatajul nos
tru Eu și ortacii mei lucrăm, in- 
tr'nii alintul frontal șl Iu frontul de 
cărbune avem liitercalațll dc mi
nereu de ller cuie reprezintă 30 la 
sută du cantitatea cărbunelui. La 
aceasta se mal adaug încă 15—20 
la sută șist, ceea ce înseamnă că 
aproape Jumătate din stratul pe 
care il exploatam conține Impuri
tăți.

Ce se întâmplă insă? Abatajele 
frontale au o normă care variază 
Intre 2,5 3 metri cubl pe cap de 
om. I a liol In abatal, norma e de 
3 metri cubl pe om, ad’că 6 metri 
cubl pe o echipă simplă formată 
d u 2 mineri care lucrează pe o 
lășle.

Aceeaș normă este șl In alte a- 
batajo unde hitercalațlllo lipsesc 
sau sunt foarte mici, adică undo 
cărbunele este curat.

Prin urmare, nul care lucrăm In 
abatalcle unde stratul de cărbune 
conține aproape 5(1 la sută Impuri
tăți, luptăm pentru a da aceeași 
normă ca șl cei caro exploatează 
stratul de cărbune curat, plus că 
nl se cerc să dăm șl calitate.

Șl ca să dai cărbune de calitate 
trebue muncă. Adică pentru a da 
o tonă de cărbune curat, trebue 
să rupi din strat două tone do căr
bune. O tonă Impurități — tre
bue aleasă cu grijă șl aruncată la 
o parte, Iar cealaltă tonă — căr
bunele curat —■ trebue lopătată pe 
crațer.

Ori, această operație cere mun
că multă, mu tă de tot. Ast'el, noi 
suntem intre ciocan și nicovală — 
cum s ar zice. Dacă vrem să dăm 
cărbune de cal'tate, nu depășim 
norma, Iar la plată nu primim de
cât salariul jumătate. Dacă lup
tăm pentru depășirea normei, când 
mal ai timp și forță de muncă pen
tru calitate?

Eu m ani consfătult cu minerii 
din grupa mea despre felul cum 
am putea da cărbune de calitate 
și am ajuns la o concluzie; dacă 
se reduce dela 3 mc. pe cap de 
om la 2,5 mc. am putea reduce pro
centul de fier șl șist la 27—30 la 
sută. Aceasta ar însemna că ad
ministrația minei n’ar pierde ni
mic. Fiecare am extrage 2,5 mc. 
cărbune cu un procent de 27—29 
la sută șist in loc de 3 mc. căr
bune in care este 40—50 la sută 
șist.

Lucrul acesta l-am propus con
ducerii miuei, insă n a fost luată 
in considerație. Dar nici eu și mi
nerii din grupa mea nu putem să 
dăm și norma de 3 mc. pe cap de 
om, și cărbune de calitate. Dacă 
am sta să alegem șistul așa cum ar 
trebui, însemnează că nu ne înde
plinim norma pe care o avem fixa
tă. far la plată să mergi la ne
vastă și la copii cu o plată mai 
mică decât salariul de bază, nu 
se poate.

DEACEEA, PENTRU A PUTEA 
DA CĂRBUNE DE CALITATE, 
EU PROPUN CA NORMA SA 
N'J FIE FIXATA IN MOD 
BIROCRATIC, CI SA SE IA 
IN CONSIDERAȚIE COMPOZI
ȚIA STRATULUI DE CĂRBUNE 
ȘI SA SE CALCULEZE O NOR
MA JUSTA-

IN FELUL ACESTA NOI NU 
NE DAM ÎNAPOI DELA BATA LI A 
PENTRU CALITATE.

TOMOIAGA ȘTEFAN
șei de grupa la mina Lupeni

50 TONE DE CĂRBUNE
Asia e producția pe o zi a echipei de tineri 
a lui PETRIC PE1RU dela mina Jieț-Lonea

(Urmare din pag l-a) 

laj ajung cu câte o oră mal târ
ziu 'de începerea lucrului, pier
zând a*tfel o oră din timpul pro- 
giamuhii de nimica. O oră de lu
ciu face mult socot ta m cărbune.

♦ * *
l a 6 și jumătate, In abalalul 

lui l'etilc munca se de'fâșura din 
plin. Oamenii din echipă au fost 
Imparlițl flecare la locul |or. La 
ml In galeria de bază, vagone
tarul Timar Alexandru încarcă 
cărbunele In vagonete. Pe un 
front al abatalulul, lucrează Pe- 
fric ajutat de Zartoc loslf. Iar pe 
celalalt front. Bolog foan. ajutat 
de losif Mlliai.

Cei doi mineri, „oblesc" frontu 
iile pentru Împușcare. Ajutorii lor 
liunsporiă lemnul In abataj șl-l po
trivesc penlru fixarea armăturii. 
După ce obllrea fronturilor e ter- 
mmuta, stâlpii de armatură sunt 
ridicați, grinzile ,pe tavan 6unt fi
xate, și armătura e gata.

Intre timp, sosesc Iii abataj 
montcurli de tuburi. Au adus cu 
ci două capete de tuburi, cu care 
urmează să prelungească țevile de 
aeraj, până lângă fronturile de 
cărbune.

Petrlc șl Bolog, perforează 
găurile dc împușcare. Gaură după 
gaură e terminată. Mai sunt câ
teva și frontul e gata pentru îm
pușcare. Din când In când Pe- 
tric mai trage cu ochiul la mon- 
teurli de luburi.

— Dațl mal repede măi băieți, 
altfel ne Încurcați!

In acest timp Zartoc a fost tri
mis după artificier.

COLȚUL MEDICAL

Să sprijinim prevenirea bolilor 
molipsitoare prin vaccinările în massă

Bolile molip'itoure (contagioa
se) reprezintă unul din cele mui 
mari pericole pontau sănututcu 
noastră.

Ele extată sul» |forniu de ca
zuri izolate (endemia) în tot tim
pul unului, dur pot izbucni in 
unumile perioade și se pot întin
de rapid ta întreaga coleclivitu' 
ie, luând aspectul de epidemii ce 
socxră un înseninat număr de 
vieți omenești, atât copii cât și 
adulți.

Ravagiile acestor epidemii pot 
fi îndeosebi muri în centrele in
dustriale și muncitorești, în școli, 
în cazărmi, otc. Lupta contra lor 
este extrem da grea, mpi ales 
cu, in multe din ele, nu dispunem 
decât de tratamente paliutive și 
uneori, singura posibilitate de 
vindecare cons'ta in rezistența or. 
ganirmului, fie naturală, fie cuș 
liga tu.

De aceea, pentru feiireu co
lectivității de aceste boli, se pune 
accentul pe mijloacele dc a cre
ta organismului o rezistență la 
boală, lucru ce se obține prin 
vaccinările în nșussu.

Dintre bolile molipsitoare ce 
pot fj prevenite prin vaccinări in 
massă, cnumărănt : variola, d>f- 
teriu, scarhitina și febra tifoidă

Variola sun vărsatul este o 
boală ce lasă cicatrici di grați
oase, în .'■peciid la față.

Pentru prevuireu ei, sx- faie 
vaccinarea obbgutorie u tuiuroi 
copiilor până la un an și rcvac- 
< narea lor, de asemenea obli- 
’.uiorie, iiitr.- ~ iși H ani, tar iu 
iaz. de epidemie, revaccinarea 
întregii populații.

- hă vie repede cu „muniția’’ 
ca găurile sunt aproape gala! Șl 
Zartoc disiăru pe suitoare .

N'a trecut decât puțin timp $1 
găurile de împușcare au fost ter
minate. prelungirea tuburilor de 
aerisire a fost terminată sl ea, Iar 
Zaitoc și aitlficlerul aduceau cu 
ci o ladă cu cartușe, fitil si alte 
Instrumente

Munca continuă în liniște. Ar
tificierul Introducea carta ele Iu 
găuri, iar in urma lui Petrlc le 
ii funda cu pământ.

Din când In când liniștea al a- 
lajului e spartă de vocea tui Pe
trlc.

Dă pământ mâi Zartoc, dâ 
pământ...

Zartoc. cu grabă mare face la 
palmă cocoloașe de argilă, șl u- 
nul câte unul le aruncă Iul Pe. 
tric, care cu vergeaua dc lernn 
îndeasă in găuri, p mă Ic umple.

Ceilalți doi mineri. strâng u- 
ueltele d n abataj și le scot afară 
pe preal alai. Nu trebue *â ra- 
mâie nlcio unealtă in abataj, caie 
să fie lovită de expl zle. Craterul 
fu încercat de Zartoc pentru a se 
convinge dacă merge bine, arlifi- 
cerul a Întins firele electrice dela 
explozor Ia frontul de cărbune, 
mai face apoi un control sa vadă 
dacă nu cumva e metan și astfel 
totul e gata pentru împușcare.

Minerii părăsesc locul de mun
că Din preabataj cu ajutorul explo 
zorului artificierul execută aprin
derea electrică. Un bubuit surd 
zgudue galeria pe care s'au retras 
minerii. După un timp scurt, fu
mul c împins afară de ventilatoare.

I)ifteria, ca și xcarlatina, sunt 
boli contagioase a- lovesc în
deosebi copiii dc vârstă școlară 
și preșcolară. Ele se răspândesc 
prin contact direct suu indirect 
Cu bolnavii suferind de uceste 
muladii.

Petru a /feri populația de u- 
ccstc boli, se fac vaccinări Ja 
copii, sub formă de injecții, cu 
anutoxiuu difterică și anatoximi 
scarlutinoasă, asociate.

Rezistența (imunnalca) ]>e ca
re oragnismul o capătă sin urma 
acestor inoculări durează dela I 
uu ta mui mulți uni, ferind ast
fel pe vaccinați dc* primej Li i 
de u se îmbolnăvii și eventual 
dc a-și pierde viața.

Febra tifoidă suu tifosul ab
dominal este o boală foarte gra
vă, uiingând toate vârstele. Eu 
se datareșlc unui microb in for
mă Ide bastonaș, care pătrunde 
pe gură, fie prin contact direct 
sau uidirect cu bolnavii, fie o- 
dntă cu apa suu alimentele in
fectate și «e localizeaz., pe in
testine.

Dc lungă durată — ținând 4— 
5 săptămâni, — boala pune în 
pericol viuțu bolnavilor in deo
sebi prin complicațiile sale (he
moragie intestinală, perforație 
intestinalu, ele.).

Pentru evitarea îmbolnăvirii, 
se fac ikioculuri in modul i,-- 
mutor; 0.5 cmc., prima inj ție; 
după o tsăptămână, 1 cmc., tar 
după altă săptămână, 1.5 enic.

Rczisicnța față de boalu, că
pătată după injecții,, durează 
până Iu un an. După ac,st in

terval, rezistența c-lc prelun
gită printr’o singură injecție de

Pelric, Împreuna cu artificierul 
au dat o fuga prin fum. păun la 
abataj să sada „cum e oi tul

Bulgari mari de cai buric ruse
scră piavâliți din strat. Se iatoar- 
se șl găsi pe ceilalți ortaci mân
când cu t> Jta. Iți desfăcu și el pa
chetul cu mâncare și începu sj 
mănânce repede. Repede penlruca 
in t mp scurt fumul va fi evacuat 
complect și până la sfârșitul su
lului, tot cărbunele trebue să fio 
încărcat in vagonete, iar abalalul 
anual si curăț.t P'ntiu cel de al 
doilea schimb.

» * •.
Va one'arul Timar lullu are a- 

cum mult dc luciu. Cu un fluviu 
negru craterul transporta cărbu
nele huruind șl-l var-.i in rol Va- 
gonelc'e inșlrate pe linia galeriei 
de baza, așteaptă lâ fie umplute 
cu cărbune.

La fel ca și cei d n abataj, tâ
nărul vag metar Tf'nrr c un mun
cită harnic. Vagonel <u vagonet e 
împins iii gura n lu'ul, i șa e dată 
la o parte ti cărl unele in bul
gări umple cu vârf fiecare râznâ.

Cât trebue sa încarci leva
tă'e Timar in fiecare zi?

— 22 tone șl jumătate. Dar as
tăzi, până acum am încărcat 40. 
Până la sfârșitul șutului mul în
carc cel puțin 10. Mai e un cea» 
pa nă cșim din mină...

Mai poți tovarășe, n'al obo
sit ?

— Nu e azi prima dată când 
depă Im norma. Doar aici lucrează 
echipa de tineret a lui Petrlc...

1. POPA, coresp. voi.

1 cmc. de vaccin auliufo pîru- 
tific.

Acum când .prin gruu regi
mului nostru de dc-mocrape jk>- 
pu Iară sc duce o Iuțită hotărâtă 
pentru upărarea sănătății ador 
ce muncesc, planul sanitar de 
muncă pe 1‘>W, prevede, vacci
narea întregii populații u 5 un 
Jiului, incepându-sc cu ce, din 
producție iu deosebi contra fe
brei tifodie. Pentru a nu «tau- 
jeni însă producția, s a luat lio
tă rărea ca, odor d n câmpul 
muncii să li sc facă injecțiile, 
dacă se poate in Umpu) conce
diului.

Organi zțiilc de massă irebue 
6ă ducă o luptă dc lămurire, a- 
lături de organele sanitare, pen
tru a nu sc eschiva nimeni del.i 
vaccinările acestea contra boli 
lor molipsitoare, vaccinările au 
cu scop apărarea poporului no- 
tru contra epidemiilor care ’r 
timpul regimurilor trecute ai 
secerat în fiecare an, atatca ini 
dc vieți nevinovate.

Dr. BABA ION, coresp. vof.

Executam

Adresați»vă la Adm. ziarului 
„Zori No “ Petroșeni, strada 
Gh. Glieorghiu-Dej Nr. 33



Z O K I N b i*

Cel de al 9-lea Congres al P. C. Cehoslovac 
a trasat ca sarcină de căpetenie educația tuturor 

oamenilor muncii în spirit marxist-leninist 
Kapoilul lui Vaclav Kopecki ministrul Informațiilor 
și membru in Prezidiul C. C. al P. C. Cehoslovac

FKA<;\. 29 (AgvrpriaB).
I rl d<- al 9-leu (’oiigio al 

Partalului Couuini-M l',rhi»4»«ai’ 
iți <oiituui!i lucrurile intru al 
nm-diră de deplina un uiunitiit*' 
«i mure entuziasm. IX lqj“l11 u1-' 
muncitorilor ți țăranilor, reții*' 
zcutuuțî ui difiu-itvlnr «rguni 
ziițn ulc oamenilor iiuinen din 
Roțmbliuu (’< lio Jovucii soresc Iu 
Congres pentru u uduw sulului 
lor

Iu duniliicatu zilei *li- 2H Mai 
a luat «iranul \ ucluv Kopockv, 
ni'uistru Informațiilor ți Cultu
rii ț.i na-inbru in Prezidiul (.(■ 
ui l‘in-tiduliii (.âimuuist Cehoslo
vac lai in<*ij>ubvl raportului său, 
Kopecky, subliniază ii cel de 
ul *>-lea Congres al Partidului 
Comunist <’elio.-Jova*; Iu care 
participă delcgu|i clm purl.-u 
Partidelor < 'oiiiuii.de șl Muncito- 
roțli din 30 de slute, este expre
sii! iitterna|iouuLi.suiului proletar 
din oe iu cc urni puternic și u 
solidarității între jxirtidele co
muniste și muncitoroțti Idin toa
te firile.

Kopccky a auulizut apoi pro
blemele concrete privind eiliica- 
țiu marxint-luniuislă a membri
lor de Partal ți educa(iu poli
tică u tuturor ouiucnilur uium ii 
din Republica Celioslovucă care 
pătase pe drumul spre social>i>ni.

KoțM-cky u declarat că educa
ția inurxist-leumistă a comuniș
tilor ți tuturor oamenilor mun
cii este în momentul de față 
sarcina de căpetenie a Partidu
lui Comunist, că educația poli
tică a nuisselor trebui; să se des- 
fășoaTv în spiriul ntarxisni-li-’ii- 
nismului. iu spiritul intcrna|io- 
îuilismului proletar, în spiritul 
devotamentului față ide Uniunea 
Sovietici, fu|ă de Partidul l>ol- 
șevic ți fu|ă <le conducătorul 
popoarelor, lovurățul Stabil.

Kopccky a arătat mai departe 
că una din sarcinile de căpete
nie ale cduca(ici politice a nia- 
ssclor este lupta împotriva moș
tenirii- trecutului, rămășițelor 
capitalismului d>n conștiința oa
menilor. Această luptă trebue să 
fie dusă paralel cu idesvoltarea 
celor mai bune iți imii progre
siste tradi|ii na|iouale ale popoa
relor och și slovac, tradiții de
mocratice și de prietenie intre 
popoare.

Educația politică .și ideolog'- 
yă a oamenilor muncii u ileelu- 
rut Kupeclky trebue să sc des i ii- 
șoarv sub semnul întăririi inter
nii Ițomulismulut proletlur, sub 
semnul solidarității clasei muu- 
ciioare din Uniunea Sovied-ii 
și dan țările de democrație po
pulară sub semnul solidari Citii 
cu toți luptătorii adcvăru|i p ‘li
tru socialism și cu partizanii 
luptei pentru pace și prietenie 
între popoare.

Kopooky a arătat că imtion.i- 
lismul. cosmopolitismul burghez 
sunt dușmanii oui mai înverșu
nați ai socialismului, eu națio
naliștii și castnopoliții alunecă 
inevitabil lin lagărul raacțiunii 
internaționale^ în lagărul duș
manilor socialismului, ul duș
manilor Uniunii Sovietice și ai 
anumtgBrzil clasei muneitoarn 
internaționale, l’art'dul bolșevic

Naționalismul burghez a spus 
Kopecky, se imanifewtă în spe
cial prim acea că naționaliștii a. 
firmă că socialismul s'ar piilân 

construi fără ujulorul altor |i*i 
de dijinoi i a|io popularii, iă"* 
sprijinul fortului- iiilorna|ion<ile 
ide socialismului.

O arentoua afirmație consii 
tue o trădure. Exemplul trădă
rii clicii lui l'i'o unită cu nu|i<>- 
naiismul dure lu tr.idiinui prie
teniei cu l uiumul Sovietică, la 
traducea ideii socialismului și o 
murxtsui-luniiiisiuului

N'a|ioiuilisiiiul duce In cel*- 
din urină 'in lugărul imperial1? 
Iilor. Drumul nostru spre 
ciali-in cen- din partea uoudra 
renții i’liinvn constantă ți upîru 
nu ‘principiilor internu(i<>nali<- 
miilui proletar.

Apoi Kopccky s'a referit Iu 
problema relațiilor reciproce fu 
tre s'al >i bisericii in Republica 
t ejucsloviu a. E'l a declarat cîl 
Republica O-lioslovucă nu v.i 
admite mu Vaticanul să sc unies- 
tece in ufuccrilc iutorne ale (ă 
rii.

Kopccky u urăta* că teoria 
inurxismaloiiiiiisiiiului. u socii 
liantului științific, trebue să f,e 
jnvă|ută nu numai do .comuniști 
ci și de toți oamenii muncii. ,., 
a citul ,o seră- ide f.-pto oaie do
vedesc dorin|a arzătoare u tutu
ror Joumonilor muncii, atât a 
comuniștilor, căi ți a celor fără 
de partid, dc u studia teoria 
marxisiă leninistă. Operele cla
sicilor Murxisui-I.cuinismului, o- 
pcrclc liri Ix-iiin și Slalin sunt 
editate lin Republica Cehoslova
că într'iin mure număr de c- 
xemplure.

Kopecky a subliniat că ce 
importantă uriașă pentru stu
dierea teoriei .Marxism-Lenini-- 
mului este editarea în limba ce
hoslovacă a operelor lui l. V. 
Staliu.

Citând operele lui I. V. SLa- 
iln, oamenii muncii din Repu
blica Celioslovucă vor învă|i 
cum trebue să construiuscă =o-

PROTECTIUNEA MUNCII 
MUNCITORILOR SOVIETICI

(fjrmare din pag l-a)

Membrii acestor comisii suprave
ghează cunoașterea de către toți 
muncitorii noul a regulilor secu
rității.

lit măsura necesităților, sin
dicatele sovietice organizează 
in mod periodic treceri în re
vistă publice a stării protcctiu- 
nii muncii in întreprinderi. Cu 
prilejul unei astfel dc trecere 
în revistă dela I fetita de auto
mobile „Molotov" din Gorki. 
ou luat parte câteva m i de 
muncitori șt funcționari. Gru
puri speciale de activiști au ve
rificat starea tehnicei securită
ții in toate atelierele, in fiecare 
sector la fiecare agregat. In 
tiinpul trecerii în revistă, mun
citorii au făcut ~.iqo de propu
neri, dintre care șt.190 au fost 
puse in practică.

Sindicatele sovietice au 5 insti
tute de cercetări științifice și 12 
laboratoare pentru proteefiunea 
muncii. Aceste instituții se ocupa

cialLsmului. S'u fucul totul pen
tru ea o|M>r<-l<i lui 1 \ Sialin
să iu- Li indemumi maiveior n 
lor unii lorgi ule popoiului u 
hoslovue.

Kopi-ckv s'u oprit apoi usikira 
unei soni de iniiMiri corn rele 
țirnHoure lu oigunizurcu învii 
țirii iimî|uluru 111urxSt-leui11-.il' 
de latre im-uibrn Partidului Lj 
muiilal, de cutie sluikup șt 111- 
leleelmili.

Dc laiul oum vom organiza < 
du<u|ia Marxist laiuiustă a i»i 
divlor iioualre, u sjiiis Kojnky, 
vu dețiiiuh- in jnare jiuîauru. fi - 
Iul in care ne vom. îndeplini ru 
Iul dc detuț-uJUviitc ile uvalllgnr 
da iu ityMUvki du construire a 
sminliamuliii in |uru noastiu

Noi vom (inc vii in sufletul 
poporului nostru llucăru de în
tins a iubirii pentru murea 
noastră solă aliată, jmntru Țari 
socialismului — Uniunea Repu
blicilor Socialiste Sovietice 
(Hmtrii gloriosul Partid Comu
nist bolșevic ți țH-nti'u condu
cătorul lui, gemului învătulo! 
ul tuturor popoarelor ți al între- 
gvi omeniri, tovarășul nostru 
iubit, J. $iu|in.

Ultimele cuvinte t.ic iul To- 
jxxky prin ivire a curut coni'i- 
Jijțtilor oeluxslovaci ți oamenilor 
mumii din Republica Ohoslo- 
vmă sa-și utrăngă ți nmi mult 
rândurile și să jiorncuscu inuinle 
pe drumul spre socialism mb 
steagul lui Mut x-1'jigels-Ix.'.ii t- 
Staliu, .să fie credincioși și le 
voQi(i Partidului Comunist Ce- 
lioslovue, siî îm«i[e lotdouiinu de 
lu Purtidul lmLșevic, ilelu Ge.-iin 
Iul conducător al popoarelor, I. 
V. Stalin an fost acoperi'c de a- 
plauze furtunoase și prelungite.

In sală s’uu uuz.it strigătele : 
Trăiască Partidul Comunist (B> 
al Uniunii Sovietice, Trăiască l - 
niuiiea Sovietică, Trăiască Mare
le Staliu 1 

de problemele tehnicei securității 
si ale stării sanitare industriale, de 
problemele teoriei și practicei ae
risirii și iluminării industriale- In
stitutele ajută întreprinderile să la 
măsuri pentru însănătoșirea condi
țiilor de munca.

tirija permanentă a Statului so
vietic. a Partidului Comunist, a 
sindicatelor si nivelul ridicat al 
'clinicei din intreprlnder le sovie
tice au dus la o bruscă scădere 
a Polilor profesionale. In ultimii
2.)  de ani. bolile profesionale s'au 
redus de trei ori in întreprinde
rile sovietice, iar in unele ramuri 
industriale — industria construc
țiilor de mașini, siderurgie, in
dustria chimica — de patru ori. 
Astfel de boli profesionale ca de 
pildă tuberculoza la textiliști și 
otrăvirea cu plumb la tipografi, 
au fost reduse la zero in Uniunea 
Sovietică.

In URSS se cheltuiesc sume e- 
norme pentru asigurările sociale 
ale muncitorilor și funcționarilor.

Declara(i.le fâcute de Bevin la ședința Consiliului Miniștrilor de externe, arată că

Proectul celor trei puteri Occidentale în privința 
reglementării problemei Germaniei se ^depărtează 

dela baza stabilita la Polsdarn
Discursul lui A. I. Vașinski, Ministrul Afacerilor Externe al URSS

PARIS 29, (Agiinpro ). La 
iiii'ișmtul șixiiiițoi Miniștrilor .1.' 
Afaceri Exii-rm- iliu 2H Mul, Re 
vin oara jiiezidii. a preza-mtut in 
Humele ivlor / tivi pituyi Oi.i 
dentale, jiiopuiiereu asupra pri
mului jmm ile pe ordim-a le 
zi. „problemele uiiUii|ii t.er.d 
nul eupiuizaml . prlu-ljiid e < 
noiui-e. principiile pulitue. 
controlul uliul'

Picza-iiluiid ui*v>t prmit t im 
siliul .Miniștrilor dc Afuivii I x 
terue, Jlevin u iloclarul : „Noi 
credem iu d.ii a vom porni d v'.’i 
ceuix- propune D-l VașinsAi, 
uluitei vom spline Inlrvgei lumi 
iu i xamiiuîni ‘im .1 problema 
mana |>e aivci,- bazai |»e oare i.m 
exuinina' o Li Potsdum .

Aieiuvtu d<-olarul le, o -uii-it i a 
i> niiiriiirixiiv- cîi primitul i.lor 
trei puteri «c indapăilixiz.a 
buza stabilită lu Poisdajii in pn- 
vin(a | r»șrli-imiiitur»i problem ’i 
(lerniuiiiei.

Inn-rvilnd sa prezinte mulu
rile Imite de puterile Oixilen- 
laletin Trizonia drejrt un pro- 
griH, Bevin u spus; „jveriouil.i 
pndimiiiuru de iK-ujai|ie sa ter
minat ți mu dorim nu morg iu 
Inuinle".

Proectul de liolurure il'sln- 
|-uit de Revin, propune stabili u 
unui „guvern fișierul |x-ntru n- 
trenga Germanic '■ iu k -t pro
rei m- apune cil unitatea t.ermi- 
niei trebue rvulizaUi in nuif.ir- 
niilutc cu „lz-gvu ' fumlunu-nluiu 
delii Bonn'. înțelegând uțu im 
n ilu Constituție u Stalului g’.r- 
inun udoptatu lu Bonn și con
firmată de uuloriui|ile de oiupa- 
(ie ule .Slutelor l uite, Muiei It.'i- 
tuiiii ți Eruntei.

Autorii procctului propun < a 
Im liderele din zona riisarilcann 
a Germanici, -,i adere Lu „Ix-ge.i 
fiind.uiicntuhî ilelu ,Boau'.

PriHCluJ prevede < xlinderea 
„stutiilului de o>upu!|ie pe bazai 
quudripartitu'. asupra iutn-g.-l 
Germanii, i

Numai in anul 19ă9. Statul sovie
tic a investit in acest scop peste 
J7 miliarde ruble. Pin fondul asi
gurărilor soc'ale sunt plătiți mun
citorii și funcționarii in caz de 
pierdere temporară a capacității de 
lucru, din accsle fonduri sc plătesc 
concediile femeilor însărcinate și 
ajutoarele de naștere, din aceste 
fonduri se întrețin taberele de pio- 
neri și se plătește îngrijirea copii
lor în afară de scoală, se plătește 
alimentarea dietetică a muncitori- 
l' r și funcționarilor, se plătesc 
foile de drum pentru stat unile 
b dneo-climaterice și sunt întreți
nute sanatoriile și casele de o- 
dinnă.

iii anul 19.19, în URSS 2.5 mi
lioane de nimicitori și funcționari 
s'au odihnit și s’au tratat iu ca
sele de odihnă și in sanatorii. In 
URSS există o rețea largă de casc 
de odihnă pentru femeile în ărci- 
nate si femeile cu copii sugaci. In 
anii din urmă s’a creiat o rețea 
largă de profilactorii și case de

iu h-.gululu CU rtOCa.-.lu lo'ljie 
ii'auiMilii lai slutului *1' mupii- 
(ie al Trizoliei inloiniH lu W- — 
lungtuii de reprezi-iitunl w ' '
lor I ii.te, Moli i l*r zu i t>* 
I raii|ei. urmarv.ș'e meii|.UM-r,u 
(,iiiiiali.<i (Xi uliUlulv in sita i 
(ia unei (uri mujiuie |xiilru o 

rwiudu de |tni|i ui'-lef m:iu
In afârțil irvl>iu- uralul *a 

priH-ilul prev-de iviizuireu a- 
i orvluiui ilelu YMta ai iuliu ’*''1 
puteri, |pr|v v'or J i mpurațiuiii. 
I’roei'tul spuiu- ,.iul vor ;»ie 
li.uu ini fel de biruri in eon ul 
n |Mirațiilor drn prodin (..a euri 
tu suu din stocurile exi-ien'e 

llcvm a WK'aUl iieiMuir si 'O- 
bl-UU'/e <11 propunelje JiC -1 re 
le-a j»r<-zeiitul sunt i’z dUitul i- 
< oribilul ixdor trv t jmieri <hi.- 
denlali*.

A luat i»p<>i cuvântul AeJuxra, 
care a subliniat importanța i ap
tului ca oXiT-lc priipuiw-ri au fml 
făcute In numele color trei p i 
teri, ian- <-’uil ințcl<> intre ele. 
I I u afirmai ca mwisla ii vu 
iuis-siii rvabAirea unui țMord al 

celor |iuiru puteri.
Iii imhix-re, Aciuam a d«ia- 

rul <a el ere-Io iux<--,v a -c da 
gciniundor po^lMlitatcu ,.de uii- 
to-guvernare '.

CH'hunian a ihxvlaial ..Aprob 
in lotul ți lulcr Iu cele spuae dc 
colegii mei.

După aceea u luat cuvântul 
A. 1. ATiținski.

( tA ANTARI \ MINIVI (ti I l | 
Dl I XTERNIi Al. U. R. b. V.

A. I..*\ AȘINSKI

Diipîi <v a arătat ni Bevi’l, 
Aelu-son ți vScIlUHUHI 411 stlllli 
lliut IKVmitalcva de a Isc aaor.lu 
popunilui gernum jKv'bibtuka 
su-și conducă singur afacerii", 
fura a fi sub tutela pu'c-rilur 
străine- Viișinski ci dec arat :

-M- nașii- fiitrvliurea, dvcv toc
ului ucnini v delegații -ocolesc 
ncn-sar ți oportun ea ucovdc 
germanilor țiosibll iluteu de a 

odihnă pentru muncitori și func
ționari chiar pe lângă întreprin
deri.

In întreprinderile mijlocii s’au 
organizat infirmerii. In marile în
treprinderi d n industriile carboni- 
f ră. petroliferă, rjictalurg.ca. mi
nerii, de mașini, a hârtiei, texti
la. energetica s'au infiiutat uni- 
t..|i iiiedico-sanitare specale. Ast- 
icl, unitatea mdico-sanitară de pe 
lângă rafinăria de petrol din Ural 
are o policlinică, un spital, câte
va infirmeri și un sanatoriu de 
noapte. Muncit rii ș funcționarii 
sovietici primc-c ajutor med cal 
giatuit-

Activitatea tuturor organizații
lor publice din Uniunea Sovietică 
este pătrunsa de grija stalinistă. 
I o(i muncit vrii și funcționarii so
vietici simt la fiecare pas grija 
pentru cond'tiilc lor de muncă, 
pentru sănătatea lor și ei muncesc 
cii un simțământ de adânca recu
noștință pentru binele patriei lor 
socialiste.

participa la r</zdvxin'a ftioe-ci- 
jor lor ,.i vfi<>- uo->l<* didagațu uu 
uU lolisldelilt uli'.i-la -wxnv-BIi lu 
m luulu și oportuna am ua a« 
și jumaUlc "

A I. Vu-am-ki a riuininUt câ 
inia din lk-oi-ido .< I la se- 
aiuiasi <li-lu lxiduira a t xribilia- 
lui M'uițiriL*r Vuiv Ex
terna. d<4< gulia Hnuli.a a ța<r- 
11*1 tomnai di,u o<<s-l purwt <le 
vixii'rv. u'radaindu-M su uirașă 
do puriea iv-i pe d-iui Mulidl-xll, 
Bonn și Bi-lauli

Autlel <lo 04 "iu Iu 5 1*SJDI- 
lira- 1**4’ Mui'-'rul de AfaOuri 
l.xti-me ul l o unii W» IX»- ă 
M Mo'.olov, o.'.ițiă .iu -> de pro
blema nfaiv-,*! rnilk>mi'-i ’e 
pu- <• u ( u-ri,unii'a a iLv-uiral : 
.Ori*', lU'bsJH-llîMlbd • -l pojarului 
germuii uă J m- iLa posdaLxa ou 
-ul M* oi UJX' MMgUT <lr eujvallllc 
eeuhomu 1 *‘.d<- de Jur-- Deț/aZle 
d<- u imțuedivaa aarxuta noi tre
bui- t-ii ajutam țu rvalrx^urea <•- 
lomnuiei < eruuluri ți In radica
le» buia-i utâri niufc-raaLe a po- 
j.oruîui pxrniuii ți m.o ik-puKe, 
,,trebw jr.x ulur-i-ut <ă nintaba 
iivMUM-in.i a < -ernmitir-i nu juri le 
fi o-ig'iirata fură joirlicajiarea ao- 
lii u la aci«*ta uțxs’â a [-oporii- 
liii eeiuuii. .Uuisi .

Daț.a ei.'ia m- țt> <L4<»rapi 
Slatrior Unite. Mari* Britanii ți * 
I r.ihp'; till ull -oCotrl atouei 
țHribii .'-a si ■riji.u- dnîușa- 
ț.-i Uniunii Soiiemv

A Vâ-.nskv • u o<.ui.at apoi de 
d.i--!aiația lui Ache-on ca proec
tul prezentat este rezultatul acor
dului celor trc. puterr șl cl i- 
ceașia „este un fapt foarte im
portant'’.

'n consecință faptul ca Cile trd 
puteri au ajuns la un acord In
tre ele. este considerat ca un 
puiul tare al problemei in dis- 
cupe. Cu toate acestea, mie mi 
se pare că ace'ta nu este un 
pjiict tare ci dinpotriva un punct 
slab deoarece Cele trei delegații 
au ajuns la un acord netmlnd sea- 
i--;t de cea de a patra delegație, 
in timp ce acesta problemă nu 
poate fi rezolvată astfel decât pe 
1- :zc quadripartita Ș-e poate 
cbiar creta impresia că cele trei 
delegații care au căzut dc acord 
intre ele, propun celei de a patra 
si considere propunerea lor ca ua 
fapt împlinit

<lcupându->e de fondul propu
nerilor anglo-lraiico-amerlcane A- 
\ isinski a spus că e'c desigur ne- 
cc<t.i ,v fi examinate.

c i' toate acestea, a observat 
el cli ar și o legătură furară a •- 
cestor documente, arată că ele 
•unt elaborate in mod extrem ae 
i nilateral Acest fapt creiază difi- 
cu't.*ți considerabile in examina
rea ui'cumentului dc-t nat sa ser
vească drept bază pentru un a- 
cord quadripart :.

hui parc ca i'psurțle ,1espre 
caic as vrea să vorbesc pe larg, 
mal târziu, după examinarea mal 
amănunțita a acestui document fac 
cu greu posibilă, sau fac cbiar 
imposibilă realizarea unui acord i 
cei.crai pe baza procctului pre-^ 

zcma t.
intru cât timpul fixat reptru 

sedii,tâ trecuse, vedinta a fost 
su'pendată. urmând ca viitoarea 
st aibă loc Luni 30 Mai.
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