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ș'-a lăcut

ln m'ii-, eu 
lată înalta

..M'am IntoiB acasă, am 
început sa luc ez, dar nu put 
•Ita minunată Yalta. Iuți 
apun ca m aui Ingră ut toar
te mult șl m’mii bronzat...

Muncesc acum in mină cu 
• energie sporită. Vreau să 
■aultuui sc astlel scumpului 
aostiu guvern soviete pen
tru griji cu care n: sta in- 
eon oară pe cam nil niun ■ I". 

Așa glăsuește scrisoarea mine
ralul S mlo.i Proi^ollev, din ba
zinul c i bunilor Klzel, In Inapoe- 
rea dela N a ta i raș situat pu 
Jărinol de sud al peninsule! Cri
mei». scăldat In ap Ic calde ule 
Mării Negre unde 
•oacediu de odihnă

Muncesc acum
• eaerg e sporită''...
recunoșt'niă a oamenilor sovie
tici pentru grija șl prețuirea pe 
care lo-o acordă P.ir idul șl Gu
vernul lor.

Iu Uniunea Sovietică, ca șl in 
țările de democratic populară, 
grija pentru oamenii muncii cotis- 
titno o preocupare du seamă a 
statului. Omul este considerat col 
mal prețios capital Iar grija pen
tru acesta Ișl găsește expres'a 
vie In largile poslb'lltătI ce I se 
acordă de a-șl reface sănătatea 
ia sanatorii, dc a so rec moi ta In 
casele de odihnă și Iii stațiunile 
balnco-cllmaterlco.

Datorită eforturilor oamenilor 
muncii din (ara noastră de a mări 
producția și productivitatea mun
cii, dc a indcplinl Planul de Stat 
pe anul 1949, Partidul și Guvernul 
■ostru s’a îngrijit ca anul acesta 
peste 171100'J de salartatl să-și 
petreacă concediul de odihnă in 
cele mal frumoaso stațiuni dela 
munte șl dela mare.

Minerilor din Val. a Jiului, cari 
in luptă pentru cărbune mai mult 
sl mal bun depun elorturl susținu
te, li sa repartizat anul acesta 
an număr de 1.700 locuri la casele 
de odihnă din partea Consiliului 
General al Asigurărilor Sociale de 
*■ lângă C.G.M., iar din partea 
Mia'steiulul Sănătății vor fi tri
miși gratuit la sanatorii șl stațiuni 
balneo-cllmaterlce 707 mineri.

pdg. 4 lei Vineri 3 Iunie 1949
Proletari diri tonte JArile, unifi-
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ac înapoia In producție 
sporite.
In mi' e odlhnlfl șl lusă- 
nniicrll noștri vo- putea 

nia- mult numele, 
programul do 

va aduce cu

Dacn In trecut nu putea ti vorba 
de trimiterea muncitorilor la ca- 
sc|j odihnă lllndcă acest 
d ept ira ac parat exc ușlv dc a- 
cel cari făcuseră din întreaga lor 
viată o vacantă Însorită șl plină 
de plăcu I astăzi mineiII du 
Vjleu J'u'nl or beneficia de drep
tul la odl nă «.a cum acesta este 
Înscris In Cui stltufta R.I'.R. In lo- 
cur |j nude altă dl'ă trândăveau 
exploatatorii șl oamenii lor, cel 
peste I 0 mine I dhi Valea J'u'ul 
sunt trimiși la oitilmă și la cură, 
p.-nt u n 
eu Iurte

Inturti 
iiătoșltl,
- ’i depășea că 
să iudep Incască 
producție, fapt c: 
sine creșterea tot mal simțitoare
a câștigului lor. Trimiterea oame
nilor muncii la odihnă nu în
seamnă altceva dvcăt o Parte din 
salariul social, pe care II pri
mește flecare muncitor pe lângă 
sularlul lunar obișnuit. Și acest 
salnr social partea pe caic Sta
tul o cheltuește cu ridicarea ni
velului material, sanitar șl cultu
ral al muncitorilor și familiilor lor 

crește ia măsura in caro mi
nerii și (o(l oamenii muncii din 
tara noastră depun eforturi spo
rite pentru indeplinirea sarcinilor 
ce le revin In cadrul Planului de 
Stat pe 1919.

0 pășirea p evederllor Planului 
pe prințul trimestru al anu'ul, a 
adus după sine lărgirea poslb'l'tă- 
filor do imlmnătătirc 
material, sanitar și 
muncitorimii. Dc aici ț 
sporit al salarla(llor 
petrece concediile dc 
munte sau la mare, fată de anul 
trecut . Șl cu cât lupta pentru o 
producție mal mare, lupta pentru 
indepl n’rea Planului va avea re
zultate tot mal bune, cu atât vor 
croște sl posibilitățile de rld'care 
a nivelului de t al 
muncii.

În primele serii a 
la odihnă se găsesc 
(ași din Valea Jiului, decorat! ca

a nivelului 
cultural al 

și numărul 
care-șl vor 

! odihnă la

al oamenilor

celor trimiși 
minerii frun-

(Continuare in pag 2-a)

BUCUREȘTI 1 (Agerpress). — Curtea București Sec- 
urma să dea azi sentin(a în procesul ban- 
în irunte cu Dimilriu. Xenopol. Litlman. 
amânat pronunțarea sentinjei pen'ru Vineri

ția IV Penală 
■dei de escroci

Curtea a 
5 lume a. c.

■
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și exploatări
le»

Inlruniji în mari mcetinguri, minerii 
din întreagă Valea Jiului au pornii la întreceri socialiste 

organizate între grupe, sectoare
In ziua de 11 lini, In toate exploatările cari onifere din
Jiului au umil loc m<fl‘i‘aiin însufleți e in circ mi. rii,

luni țiuiiarii ți tehnicienii mineri 
socialistă adresată de către muu 
tuțe.

In «ceste meelinguri, minerii 
mul trimestru ul anului airenl 
pentru mărirea producției de 
concrete pentru tndeplinirea 
de al doilea trimestru 
pentru economii de 
tioate delii lucru

1 au yiu/ui, cure au încheiat prl 
cu succese remarculiile in lupta 

cărbuni, ți au luat iingajunienle 
ți depățirea Plu'iulul de Slut pe cel 

pentru îmbunătățirea lulitufii < ărbum lui, 
materiale, pentru reducerea lipsurilor nemr- *1

MINERII DIN I.ONEA
l'EPLINIREA Șl DEPĂȘIRI A PLANULUI PE CEL l)E AL DOILEA 

TRIMESTRU l’E CEI

AU CHEM AT LA ÎNTRECERE PENTRU |N-

14i orele două după uri 
câiixl minerii d.n sijianbul I nu 
terminal lucrul iar cei din .oiiiiu 
bol II iir_m.ni sii intre in lumii, 
incinta exploatării lx>n«a i-ru

i,

DIN ANINOASA

plina <!<• mineri. Sau iiiluriat • u 
to|ii să răspundă chemare la in 
trecere adresata de muncit vrii 
intreprinder lor fruntași-,

Meetingul a fo t deschis -le

Manifestul 
celui de al treilea Congres 

al poporului german
Consiliul p ‘porunci g«rman chiamă pe fofi 
germanii Itt Kptă pe> tru o Germanie unită, 

independentă și pașnică
BERLIN, 31 (Agerpress). — Cel 

de al treilea Congres ul poporu 
lui german a adresat urrndlorul 
manifest către poporul german .

In acest moment atât de impor
tant pentru viitorul Germanici ce 
se discută la Sesiunea Consiliului 
Miniștrilor de Afaceri Externe, cel 
de al treilea Congres al poporului 
german, adânc preocupat dc re- 
lacetca patriei noastre șl de viata 
poporului nostru, ișl ridică glasul 
pentru unitatea Germaniei șl pen-

tru inclicerea cât mal grabnică a 
Tratatului de pace. Poporul ger
man nu poate decât să dorească șl 
să spere că această sesiune va a- 
iunge la un acord al cetor patru 
mari puteri cu privire la Germa
nia.

încă din Noembrie 1948 Prezi
diul Consiliului german a adresat 
guvernelor Franței, Marei Britanii, 
Statelor Unite ale Amerlcll șl U- 
ulunll Sovietice, o cerere pentru

(CoaUauare io paf lV-a)

CUM TREBUE SA LUPTAM PENTRU
ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII CĂRBUNELUI?

In continuarea anchetei noastre, publicăm astăzi răspunsurile tovarășilor
Ing. MOLi-tTA FOTI 
decaral C« ,.O dmul Muncii" 

dela acct.irdl iV al minei Pe rila

PUI NICOLAE
țef de g npă la mina Ji ( Lcrea

SZYLAGY ALEXANDRU 
șeî de grapA la mina Petrila

ARTIFICIERII TREBUE SA FIE 
ÎNDRUMAȚI ȘI SA DEA AJUTOR 
EFECTIV MINERILOR IN LUPTA 

PENTRU CALITATE
Un rol deosebit de important 

ia lupta pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui îl au artificierii. 
Ei sunt aceia care mânuesc ex
plozibilul, a cărui întrebuințare in
fluențează calitatea cărbunelui. 
Deaceea. artificierii trebue să fie 
încadrați efectiv în iup a pentru Ca 
litate și să indrumeze minerii în 
acest sens.

Iată ce ne scrie tovarășul IMol- 
feta Foti. ing ner la sectorul IV 
al minei Petrila despre această 
problemă.

Artificierii sunt recrutați din 
rândurile celor mai destoinici ml- 
weri. E1 au o vas.' i experentă iu 
minerit și alătu’i de răspunderea 
de deosebită importai tă ce o au 
In supravegherea respe:tării mă
gar lor de siguranță In ni nă. ei 
trebue să fie primii care să lapte

cum ar trebui: Artificierul așteap
tă in cabina lui până când e che
mat de vreo grupă să impuște, 
"iitreabă câte găuri sunt de pușcat 
în abatalul respectiv, Ișl la „mu
niția" necesară și împușcă atâtea 
găuri câte sunt perorate.

Altfel trebue insă să lucreze 
artificierul.

Imediat după ce intră in mină, 
artliicieru! trebue să viziteze toate 
locurile de muncă din sectorul lui 
de activitate. In fiecare abataj el 
trebue să arate minerilor care c 
tăria stratului de cărbune, câte 
găuri trcbuesc perforate și in ce 
loc, pentru a se ob(Ine cărbune 
cât mal buljjăros. El — artificie
rul — trebue să dea sfaturi prac
tice minerilor cum se poate lupta 
cu mai mult succes pentru tntbu- 
nă'ă.lrea calității cărbunelui de
oarece cunoaște cel mal bine du-

pentru Îmbunătățirea calității. 
Insă lucrurile nu se prezintă așa

ritatea stratu'ul de că bune. for(a 
de cscavare a explozivului.

Pentru a arăta cât dc impor
tant este rolul artl lele ului in li'P- 
pentru îmbunătățirea calității

cărbunelul vreau să dau un exem
plu :

Acum vreo două luni In aba- 
tajul cameră a tovarășului Valea 
Nicolae s’a produs un incident. Mi
nerilor care perforau găurile de 
impușcare, pe unul din fronturile 
de cărbune nu le mat ajungea 
furtunul dc aer comprimat al ma
șinii de perforat până Ia frcntul 
de cărbune. Atunci ei au cerut ca 
minerii care lucrau pc celălalt 
front de cărbune să le împrumute 
furtunul dela mașina lor de per
forat. Aceștia care șl ei, lucrau 
intens la perforarea găurilor de 
împușcare nau vrut să-l impru- 
mute. Astfel s’a Iscat o ceartă care 
a ajuns până la report.

Cercetându-se cazul minerii ca
re duceau lipsă de furtuue au tost 
Intiebali dece n'au inădlt furtu
nul de aer comprimat al mașinii 
de perforat, cu furtunul dela uu 
ciocan de abataj.

Minerii n aveau insă ciocane dc 
abataj pentrucă impnșoan frontal 
de cărbune astfel incât nici o bu
cată de cărbune nu mai rămânea

să He desprinsă cu ciocanul de a- 
bataj.

Irtr'adevăr găurile de impușca
re erau perforate la o dl tauță de 
jumătate de metru uua de alta șl 
tot frontul de cărbune împreună 
cu intercalaflile era lăcut praf de 
explczlv, pentrucă artlllclerul im- 
ptișca atâtea găuri câte erau per
forate de mineri.

ACESTA ESTE UN EXEMPLU 
DF FELUL CUM NU TREBUE SA 
LUCREZE ARTIFICIERUL. ARTI
FICIERUL TREBUE SA SOCO
TEASCĂ BINE CATE GĂURI 
TREBUESC ÎMPUȘCATE. CE A- 
DANCIME TREBUE SA AIBA 
GĂURILE ȘI LA CE DISTANTA 
1REBUESC PLASATE UNA DE 

ALIA. SA FII UN ÎNDRUMĂTOR
ACTIV AL MINERILOR DIN A- 
BATA.IUL PE CARE ÎL ARE ÎN
CREDINȚAT, IN LUPTA PENTRU 
1MPUNATATIREA CALITĂȚII 
CĂRBUNELUI.

Ing. MOLFETA FOTI 
decotat cu „Medalia Muncii" 

dela sectorul IV al minei Petrila
(Continuare în pag IlI-a)
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tott» Al

tovar.ișul Kainenintzki, președin
ți Ic Suidii'-aiiilui Miinv: <1 u lui 
nm. cure u subliniat frunioii-eb 
rvzultute ub|:nule dc niiuvru i, 
u»lri cvplouturi ju tailreo-rde 
drsfâșuru'c in iiiishvi /ule. d ■ 1 
Mui, când programul de piudiie 
|,e a fix-t depășit eu j<e>tc 8 Li 
su ift.

Noi (rebuc sl desvoltăin 
mal mult întrecerile social ste
a spui toiarășul hamenintzkl. In- 
(rcceiile socialiste (rebue să por
nească de a echipele de mineri care 
luc'C«'ă iu acela) abatal, si se 
extindă intre grupe șl intre sec
toare. Numai așa vom reuși să 
dăm un nou avânt întrecerilor so
cialiste, care conslltue pârghia 
pr uclpală in mâna noasira -> a 
muiiclioillor — pentru lăurirea u- 
nul viitor luminos.

Propunerea tovarășului Kamc 
nintzki a fu.l prAiiită. cu entu- 
zia in dc mineri, tehnicuii și 
funcționari. Mineri fruntași ca 
tovarășii Kopetin Geza, Pui Ni- 
ixilue. Rils AurcL și alpv sau 
provocat lu Intriwn ouciulistc pc 
< rhițx.-.

In aplauzele muierilor, tovură

(Continuare in pag

lieruru Dumitru r, a otmi 
mult iu lalea Jiului, 
ahleu r un fnuucduf 
biiio. Lucfeutti 
• • torul III ai

( u tl odaia, 
nl(i Huli unu

td, ui (ii (ale lipirii' 
i»iit delii țui nu țt uhd d* 
/ a

lirrtiru Dumitru a'a naA
otifel dulăi ei.

l)elu 2 uj ii d nuiHcd pe La cida 
buri ta fHaiti nua let pă
Âutt odl le 
mtimubgă 
ira mereu 
t a nimeni 
t l DU

hi comufiti Sutini 
HulUȘ^ l tittil tău uu 
ți "iui ituca mia 6 
nil. I t ,i *i|t ‘ a 
l Arde t Iduburilur Iti 
cea.

ii o (hi ar in anul trecui, 
burul b oi ța Ion dm corn. i 
liui-< hij ia buiJt fă'ti 
DtriuUcd. numai f.Uubu c .i 
ți uerfe h* t uzul pe < itiroa

Adunti i u»,A n'b Itutârl-' ?-/ 
piere dela ifAp.ut ți a utnii 
I libia Jiului, ia l.upeni. Are < 
o mură om*'neatcă. doarme m put 
nu pe pu^ in ^rajd ca la <Iph 
bur, afe un tular bun 
Iu i aminul de muiuituri ți e fe
ricit

< ăta duotebire intre munrn de 
Iu chiabur ți cea din rrdnÂ. Ai^ 
touta lunu u i-e prietenai H « 
pJtÂ, tl îndeamnă ți f/ inuaiĂ 
cum mufii'uuti'ă mai biite.

De u‘a niui‘cefle el acum u 
ului» tragere dc l'iinci. Șpr . i 
de munca lui fl a tuturor depin
de u Diufa mai bună pe cure 
r>ri‘m so făurim.

Și alături Je ceilalți muttri'jțt 
Heruru Dumitru murueț'c 

’drg pentru u-p du ți el c<,n<r*- 
buția la îndeplinirea Pianului de 
Stat

DII. ILIJîSt I <xirn*p ml.

pentru u bucățea de 
ți ui» mu< egada Șl 
destuii ți desbrl'al 

nu e i»prijtu
inibrhi aiuUitr 
romuri»

sa i iltat

pamăn*
h'- 

ft
friUii-

din 
nur a
A’un du

îndure ttju.e
(alt-

fi»

■A 
t lo 
«ci

dintre muncitori și tehnicien 
de Ing 1OAN PISO 

Șeful Ser* Techslc de Eiploatsr 
zia D ec|aoev M atlcr 

tribul cu toate cunoștințele fa fa 
direa socialismului, care le cream 
adevăratele condițîuni necesare n 
nei activități rodnice.

Mai surit însă as'lzi inginer 
și tehnicieni care stau de o par* 
neintclegând drumul tra<at de par 
tidul clasei muncitoare și rolnl ts 
toi ic ai proletariatului. Aceștia tre 
bue sa înțeleagă că regimul demo 
erotic din R.P.R. |e de-ch de pers- 
nccti' c luminoase pentru o munc;

In fata oamen lor muncii sta, ca 
o sarcină de bază, indeplinirea șt 
depășirea Planului de Stat. Un fac
tor de o importanță deosebită care 
contribue mult la ducerea la bun 
sfârșit a acestei sarcini este colabo 
rarea cât mai perfectă dmtre in
gineri. tehniceni șj muncitori. 
I esi in ultimul t mp s’a înregistrat 
un progres simțitor in această 
recție, totuși mai este mult de 
cili.

di- 
fă-

Pentru a ne putea da seama de 
toate aspectele acestei probleme, 
trebue sa vedem care a fost po
ziția .nginerilor șt tehnicienilor In 
procesul de producție în trecut, 
irain'e de C3 August 1 44

Toata industria din (ara noastră, 
circi și industria carboniferă din 
Valea Jiului, a fost organizată pe 

1 aze capitaliste, urinar nd realiza
rea unor venituri cât mai mari 
>entru patron. In acest sistem a 

>șt încadrat și corpul tehnic. In
ginerii si tehnicienii punând expe- 
irența și cunoștințele lor in slujba 
intereselor capitaliste. Clasa mun
citoare în schimb, n a beneficiat 
de toadele progresului telin'c.

Astfel inginerii și tehnicienii au 
(ost rupți de clasa muncitoare și
chiar dacă 
încercat sa 
mai mult de 
t ttdv se legați

unii ar fi
se apropie

muncitori, sim- 
suflctrște de ei.

ar îl expus p? dc o parte perse
cuțiilor patronului iar pe de altă 
parte aceasta apropiere ar fi fost 
privita de ma oritatea nimicitorilor 
c« • justifica ă neîncredere.

Plină 23 August 1944 majoritatea 
inginerilor și tehnicienilor și-au dat 
seama ca locul lor este alături de

:• imc.iori având datoria de a con-

creatoare in colaborare cu clas, 
muncitoare. Studiind desvoltarex 
ur;a$ă a industriei din U.R.S.S e 
vor putea vedea ce importan'ă a 
coi dă un Stat socialist tuturor teh 
nicienilor.

i-entru a putea altțnge la o ca 
aborare cât ma strânsă intre teh 

nisieni si muncitori cei doi fac 
lori principali in procesul de pro
ducție se cere tehnicienilor să si 
apropie de muncitori căutând si 
ie înțeleagă nevoile și năzuințele 
Această aprop ere este mai ușoi 
de reahzat in'r o regiune minieri 
unde tehnicienii și mufe torii tră 
esc împreună pe un spațiu restâns 
dc multe ori izolat. înfruntând co 
ia cot în mină aceleași greutăți Ș 
pericole.

Inginerii și tehnicienii sa tic în
drumătorii și sfatuitoriimunc toriloi 
în toate chestiunile tehnice și ceh 
ce privesc organizarea muncii, ti 
iiând cont in același timp de pro
punerile si sugestiile muncitor lot 
izvorâte dmtr'o experiență înde
lungată în câmpul muncii.

Ei vor trebui sa vegheze ca nor 
inele de lucru să f c apl cate ir 
mod just, iar la acele locuri d<

(Coatinuarc ki pag. IV-a)
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Echpo sonitorâ a Asigurărilor Sociale 
Pttroșnii In comuna Voidrii de Munte

U">,i din problemele ouri pre 
ouușsi majt421c largi de femei fi 
li: apwjul mamele cute proble
ma ocrotirii mamei fi u uipiln- 
l»i-

Gouștiein'ă tic iiiiiM>rlun|u u- 
ottatei probleme orgunitza(ia jaidc 
|cuiui II. E. I>. U. Viduu Jiului 
u (pornii! o aerioiLsd acțiune In 
aoea.tă ijjrivui|ti.

Astfel fu colaborare cu servi
ciul medi» ul ul As'guiilrilor So
ciale Petroșenl aproape In fie
care Duminecă ccliijw «unitare 
in coluborure ou femei delu U. 
E. I). R. au plocut in regiunile 
linlmțiti jientru u du ujutor me
dicul gratuăt uicolo unde se uim
iră nevoia.

In ziuu du1 (Duminecă Mni 
a. c. fiica de dini!nouță, medicii 
sanitarii și ufederistele erau la 
dutoric așteptând cu multă ne- 
răLx'jire plecarea.

De us'u dată echipa s’u de

S’u deschis un curs de îndrumnto • * somtare
I’c lângă Filiala Cruccui Roșia 

Brud s'a deschis o §coalu de în 
druinătoure sain^an? frecventată 
<k* "30 dc eleve.

ȘuriJu a lucit ființă cu '■'co
pul de u forum cadre de îndra- 
inutuarc sa rulare recru tarte aiât 
din rund urile fcinu&iJor dela or ui? 
cât ții u țărancelor din regiunea 
Mun|jlor Apuseni.

Durata acestor curs uiți e de 5 
lu ni. Cursurile sc țin în locului 
școlii eJcinen'airCf inr lucrările

Pușkin marele poet — cetățean
Alexandru Pușkin este părin

tele literaturii ruse noul. Activi- 
tuleu na literală a înibogăpt cul
tura rusă cu opere de o excep
țională for|ă ar istică. Marele 
poet a redat admirabil gânduri
le și sentimentele oamenilor îna
intați din epoca sa.

Pușkin este creatorul Limbii 
literare rusii; eJ a folosit limba 
poporului, înfdlegând că litera
tura este o aauzu națională a 
întregului popor. El a apărut in 
fata poporului rus ca un poet 
geniul, care a cântat în versuri 
fermecătoarea via.ă a tării, zugră
vind caracterele tipice și ară
tând cât de nesecate sunt bogă. 
fiile limbii ruse.

Războiul pentru Apărarea Pa
triei din anul 1812 a exerc.mt o 
influentă imensă asupra desvol- 
tării literaturii ruse din secolul 
al XlX-Iea. Generația Pușkin a 
crescut sub înrâurirea evenimen
telor istorice ditti 1812. Pușkin 
vorbea despre acest război ca 
despre „cel mai mare eveniment 
al istoricii noui”. .Sub influenta 
evenimentelor din 1812 s'a înlă- 
rit și a căpătat expresie defini
tivă iubirea poetului pentru Pa
tria sa. De atunci el a începui 
să-și iubc scă și mai mult po
porul, care a salvat libertatea 
și independenta Pa'rie.i sale. 
Pușkin era insp ral de vitejia, 
curajul, -‘piritul de sacrificiu fi 
disprejul fafă de moarte, carac
teristice oamenilor ruși. In f c- 
care luptător ,nl Rusiei, poetul 
vedea un voinic al cărui scop 
,,es'e de a învinge, sau de a ru
dei în luptă”.

Poetul era mândru de poporul 
său, de Pair a sn. Cu entuziasm 
a descris el sdrobiica armatei 
lui Napol >n și ilil-rar. a Euro
pei. în uinia victoriilor s răluc te 
ale armatelor ruse. Ii.c caiucie- 
î ;tic faptul ca Pușkin sublinia 
rolul hotărâtor pe care poporal 
l-a jucat în rcpur'area Victori ■: 
din anul 1812. Poetul vedea for
ja armatelor ruse în primul rând

COLȚUL FEMEII Să organizăm temeini< concediile 
de odihnă 

ale minerilor din Valea Judui

plasat In comuna i Vaidetl de 
Munte, unde a fost primitu ou o 
neqpmm dragoste de pircni 
muncitori d u «ai.

Cu acest prilej «’u recoltat 
«unge «leilu 51 ImrlKip fi femi i, 
nu fost consulitilo VI ifeuu. de 
către un medic gnu'colog fi sau 
făcut 90 exlruc|ii d'iniiire.

După termimireu coiumlbu|ii- 
lor au fost distribuite 15 kg. un
tura de peste pentru copiii de
bili fi 1-OUO buc. vitiiminc.

Ateti'e ax.1|iun.i du'-e în uu>d 
voluntar atât <k“ medic' fi sani
tari cât fi de ufcderisle sunt o 
vie dovada de felul cum aceștia 
înțeleg nulul pe cure il nu in 
luptu ]xsnlru treimea de condi
ții de viată mai bune pentru po
porul (muncitor.

UOCANICI ELENA 
coresqi. voi.

La Brad

practice se fac în grupe lu Spi 
tulul Ministerului Sănătății, Dis
pensarul Medical t?i Oficiul Po
liclinic.

J/i-oiji sunt U’ciu'uți din.re 
medicii din localituJe.

Pentru asigurarea frecventării 
în condiția ni bune, Comitetul 
Qucii Roșii, jd-Ji iocalitute s’u 
îngrijit ca elevele să aibe cuu- 
tină proprie în internat susținută 
din Jondurilc FiJialen.

BENFA SABIN, coresp. voi.

D

în sentimentul patriotic al mas- 
selor largi populare.

Pușkin spunea : „Să ne mân
drim cu gloria strămoșilor noș
tri este nu numai posibil, dar și 
necesar; cime nu respectă aceaslă 
glorie, dă dovadă de o rușinoasă 
lipsă de suflet".

Nu este întâmplător faptul că 
tocmai Pușkin a eternizat iu i- 
magini artistice ojzera istorică a 
lui Petru I, marele (transforma- 
tor al Rusiei. Bătălia dela I’ol- 
tava a avui o importantă hotă
râtoare în isoriu Rusiei. Aceas
tă bătălie câștigată de popor, 
Pușkin a cântat-o în poemul său 
„Polluva", închinând fl.de urni 
frumoase paginii descrierii avân
tului popular, en. uzliasmul de 
care au dat dovadă ajiărălorii 
Patriei. Pușkin a descris cil o 
marc căldură scenele devenite 
clasice, ale bătăliei dela Poltava.

Marele poet împărtășea cele 
mai vi'ale și mai arzătoare nă
zuințe ale poporului și anume, 
năzu:n|a spre independentă na
țională și libertatea politică. In 
perioada iobăgiei feudale, Pușkin 
a apărat libertidcia individualî. 
El a fost un mare umanist în 
cel mai bun înjcles al acestui 
cuvânt, deoarece întreaga sa o- 
peră se caracterizează, după »nm 
a spus foarte bine eminentul cri
tic rus, Vi-ariou Belinski, ,,prin- 
Ir’un nesfârșit resp-ct fafă de 
cm, ca om“.

Pușk >n a manifestul cel ni ii 
vin iu eres pentru xia|u polii-.â 
a E’ironei. El a cântat jn ope
rele siJe popoarele oprima : ,i]e 
mmii care luptau pentru elili' 
rare i lor. Marc.'e poet rus priv/a 
cu cea mai mare simpatic miș- 
caica mi|ională de eliberare a 
poporului grec, descriind <u o 
sinceră cmo(ic mișcările popu
lare din Spania și Itajia,

Pentru dcsvol arca ideologici 
a lui Pușkin, o importantă ia 
fel de mare ca aoe.'a a războiu
lui din 1812 a avut-o mișcarea 
decembriștilor. In operele sah*.

(Urmare <Mn pag l-a)

„Ordinul Muncii" cu „Medalia 
Muncii", Inovatorii fl ccl care In
ervară in oondltlunl grele de mun
că.

l.a  caselo de odihnă, acolo vor 
pleca, minerii fruntași din Valea 
Jiului vor avea prilejul si Iacă 
schimb do experiență cu minerii 
Iruutafl din alte părfl, dar inal a- 
les să împărtășească ,1 acestora 
bogata lor experiență Acolo vor 
găsi pe lângă prilejul de recreere 
fizică fl prilejul de a-sl inibogatl 
cunoștințele,, citind căr(lle, revis
tele șl ziarele ce le vor sta la dis
poziție In cluburi șt biblioteci.

Dar cu ocazia trimiterii mineri
lor din Valea Jiului la odihnă s'au 
constatul o scrie do deficiente.

Astlel, din lipsa unei muncii de 
lămurire din partea organiza (Iilor 
de Partid șl sindicale, unii mineri 
refuză să plece la odihnă pentru mo 
tivul că pe timpul concediului Ire- 
bue să ducă cu el cartele.

Minerii trebue să știe că pe tot 
timpul concediului de odihnă el 
se vor bucura de o întreținere o- 
menească, vor avea hrană îndestu
lătoare șl bună, cu toate că In 
acel timp el nu vor depune •- 
fortul 1.

Anul acesta Guvernul a luat 
toate măsurile din timp pentru ca 
restaurantele do Stat in'llnt te in 
cele 17 stațiuni deșt nule odihnei 
salarlat'lor să fie bine aprovizio
nate, Iar muncitorii să primească 
hrană cât mai bună.

O altă deficientă a tr'mltcril 
juste a minerilor bolnavi in sta
țiuni, se datorcșle .Inactivității 
responsabililor cu As'gurărlle So
ciale. Accșt'a nu vizitează bol

de ALEXANDRU E 
ire,toiul Institutului de literatură in>' 

lespondent al Academiei de Stiir. 

Pușkin s'u manifestat ca ideoiog 
și rapsod inspirat al decembriș
tilor. împreună cu decembriștii, 
el a îndemnat răscoala împotri
va tirunilor :

Tiruni ai lumii I Trc-murafi 
Iar voi, cutezați și asoidtafi, 
Sclavi diecăzuti. Vă rărculaji 1 

(,Jjbertalea" ).

Dragostea adevărată fafă de 
Patrie, a îndemnat pe revoluțio
narii ruși să luipte pentru elibe
rarea ei de sub jugul cotropito
rilor străini și de sub apăsar.a 
forjelor reacționare ale ttrri'smu- 
lui. Astfel în cou(x'])țția lui l\iș- 
kin, noțiunile de revoluționar 
patriot, coincideau. Dr-agos;ea 
lui Pu>kjn pentru Patria sa, era 
organic legată de lupta împotri
va feuzlalismului și iobăgie*, îm
potriva jugului auioeraț-eL

In „Evghenii Omiliin“, operă 
ce constituc o 'Cubiw a rcaiisin1!- 
lui lui Pușkin^ gândurile despre 
Patrie pătrund toate imaginile 
care reflectă realitatea, V. Be- 
linski a ppus pe bana d'cp'ai , 

„Evghenii Oi.eghin” este 
enciclopedie a vieții ruse", ’n- 
tr adevăr, în „Evghenii One- 
ghi.il , Pușkin ne-a dut o ima
gine poetică u unei întregi rpu?i 
istorice din viața soc-icia(ii rus? 
a secolului XlX-lca.

In „Boris Godunov4*, tc.i .și în 
celelalte opere is-oricc ale șale, 
în „Pol.nva" ..(ăiiuft >nl d ■ 
Eroi]/’, ..Fiica Câpi'.anuluin 
toate accrie opere ierna Paaie.i 
este mereu reluată.

„...Jur pe oiioaie, — scria 
riLșkin unuia dintre primenii * .i 
— că perdru nimic jn lînne n’.iș 
vrea să-ini schimb Pii’r :i sau 
să am altă istorie, în nfaru ik* 
istoria strămoșilor noș’ri”.

Poetul ikibea Ru-in și isrir a 
poporuiut rus, plină de fap c 

navii la domiciliu ,1 nici nu sotl- 
zeaza medicului carurile de boală, 
lia In unele locuri responsabilii cn 
Asigurările Sociale merg până a- 
colo încât deși cunosc cazuri de 
simulare, le ascund, le încurajează.

l.a  fel medicii din intreprlndurl 
nu (in o evidenta a bolilor, cu 
alutorul cărora ar putea urmări 
îndeaproape evoluția bo II pontru- 
ca apoi să poată face propuneri 
cât mal luste cu prlv're la tri
miterea minerilor bolnavi la sta
țiuni corespunzătoare.

Organele sindicale nu afinează 
din timp serl'le mlncrlor cari ur
nita >ă să plece 'a odihnă seu >ta- 
t'unl. S'au con tatat cazuri când 
minerii au lost anunțați la cșlrea 
d u mină că a doua zl pleacă la 
băl.

Ori, alunei când e vorba de o- 
diiina șl sănătatea celor ce depun 
eforturi In muncă se Impune ca 
sarcină org mlzatHlor de Parl'd șl 
s'ndlcale fă dea ma' multă atentle, 
să la la timp (oaie rn'surle ca 
odihna umerilor să fie întrebuin
țată cu lolos. pi nt’ii ca aceștia 
întorși in mină să muncească eu 
energ'c sporită așa cum mun
cește minerul Slrnlon Procoflcv 
din bazinul carbonifer Klz.cl șl 
alte mll de mineri sovietici.

De fe'ul cu vom ști să organi
zăm cât mal bine concediile de 
odihnă ale muncitorilor, do felul 
cum acestea vor fl întrebuințate 
mal cu folos, depinde In bună mă
sură Îndeplinirea Planului de 
Stat pe anul 1949. Odihna muncito
rilor e o cortrlbuflc in faur rea u- 
nel vle|i cât mal fericite pentru 
toți cel ce muncesc.

Fală ,,Gork “ — membru co-
: din Un unea Sovietica

croime. El descTie hdor-ti răscoa
lei țărănești a lui Emelian Pusa- 
oev (secolul ul W 111-lea), inli- 
țișundu-nc pe Pugacev ca pe un 
oiu deosebit, rid caj din popor.

Pușkin era conștient qă po
porul rus posedă iinopuîzabiic 
forțe creatoare. Astfel se explică 
interesul pe care podul 1-u ma
nifestat în cursul îniregci saie 
■vâ'ti Țața de crcațiunile popo
rului.

In epoca lîntunecută u rrucțiit- 
rii, din timpul țarului Nicolai J, 
l'ușkin visa la frăția dintre po
poarele Rusiei. El visa ca aceste 
popoare» ,,uitând dimensiunile cc-i 
despart, ee vor uni întro zi iu
ti’o mare funiilbe'’.

In fața muzei lui Pușkin. toa
te popoarele erau absolut egale. 
Poetul cânta pe țigani, zugrăvea 
viața și moravurile lor, admi
rând dragostea de Libertate a a- 
cestor veșnici nomazi. In „Fura 
căpitanului”, poetul zugrăvește 
(uiucterul original al cazacilor 
din Urali și ul Bașkirdor. Pu^- 
kin a marcat printre primii ui 
)l(ilcrutura ruso, particuliir'tățilc 
poporului gcorgVan, vitej a și 
«lentul Georgienilor. Poetul rus 

•’și dădea senina că el este cân
tărețul unui țări mulrti-naționab*.

Pușkin a fost nepu^Gios in 
fața atotputernicului despotism 
țarist șî de aceea soorla lui a 
fost atât de tragică; el a căzui 
într’o luptă inegală. Dar u ră
ni. v ,n:c opcre’c : ale pl- 
iriiH-v’ de idei umaniste, opere c- 
cânta libertatea omului. Poezia 
rîină de bucurie și optimism a 
lui Pușkin a devenit în vreimu 
noas-ră un m j’oc de educare m 
‘-piritul adevăratul ui umanism.

Diugosiea pe care milioanele 
do c?,aț’,ni ui Tării socialiste ’o 
monfiestă faț.i (/• Pttșkui, c-1? 
monumentul măreț lu care vi a 
genialul poet al poporului rus.

întruniți in rnari meelinguri 
minerii din întreagă Valea Jiului 
au pornii la întreceri socialiste orga
nizate între grupe, sectoare și 

exploatări
tunnure din pug. I)

șui Dipșunski, ihi nuinele mi.ii 
rdor <1.11 MX'l<jJ*ul 1 u vji.uuut Iu 
Jnlnxieze p<- cei din «ectorul II, 
ia<r minerii din sectorul II au 
el» mut lu întrvo n pe eei d>xi 
beclorul III.

Apoi, iuti'un iiuulle(lt entuziasm,

Dl l’ASIREA ELANULUI CU 8 LA SUTA:
DEPĂȘIREA PRIJGRAMULUI DE PREGĂTIRI CU i LA 

SUTA;
REDUCEREA PROCENTULUI DE $IST CU 6 LA SUTA;
ECONOMIE DE EXPLOZIV DE 3 LA SUTA;
REDUCEREA POSTURILOR NEPRODUCTIVE CU 3 LA 

SUTA:
REDUCEREA ABSENȚELOR NEMoTIVATE CU I LA SUTA;
ECONOMIE DE ENERGIE ELEv I RICA DE 1 LA SUTA Șl 

EXTINDEREA METODEI DE PRELUARE A LUCRULUI PE 
SCHIMBURI LA TOATE GRUPELE MINEI.

După fixarea acerlor ‘rite~ii.merge lu Aniiiuuiu, ipre u traus- 
minerii din I anca uu ulei pl inite clu rnareu lor lu inlrecere, 
tooarăfii Kopetm (letu, lumii} minerilor din Amuouia 
I runicisc fi hui Aurel, /fniru a

MINERII DIN AN NOASA AU PRIMIT LU ENTUZIASM CHEMA
REA LA ÎNTRECERE A CELOR DELA I.ONEA

Vestea sosirii <leleg':i|"ci mine
rilor diin Lonea la An uou-.i 
pentru a i provoca la întrecere, 
s’u răspândit cu rqiezc.une în 
rândurile minerilor dela Anjioa 
su. După sosirea delega|ici, gru
puri, grupuri ile niau-ri se în- 
dreptuu .pre sala de șcdiMe a 
s.ndicatuJui. care în scurt timp a 
devenit iieincâputoare.

După ce tovanișul Bam.i 
foun. pnșcxt.ntele comitetului 
sindicul ii desi’iiis mevtingul, toxe- 
rușul Altriiuii Gavnlu, delu C.m-

IN CADRUL UNUI MEEDNG INS 
AU CHEMAT LA ÎNTRECERE

Luni după ani liză, minerii lin 
I’etrilu dea-cmoru'a s’au întrunit 
într’o mare adunare, în care a:i 
luat în docili ie chemarea la în
trecere a muncitorilor întrepri:i- 
deriîor fruntașe, pentru îndep.'- 
nirea și depășirea Planului pc 
trimestrul II al anului.

- DEPĂȘIREA PROGRAMULU 
SUTA;

— DEPĂȘIRE^ PROGRAMULU
— REDUCEREA PROCENTULU 

REDUCEREA ABSENȚELOR
- REDUCEREA POSTURILOR 

SUTA;
— REDUCEREA CONSUMULUI 

I LA SUTA Șl
- EXTINDEREA METODEI DE 

SCHIMBURI CU 2 LA SUTA.

Apoi, inine.rii din Petrilu a 1 
ies o delegație, formată dai To
varășii Pop Ludovic și Schiler 
Grigore, care au și plecat la Ln-

MINERII DIN LUPENI ȘI-AU LU 
PLINEASCĂ CRITERIILE DE 1NT

PETRILA

Sala Teatrului Miner din Lupeni 
era plină de mineri, tehnicieni mi
neri și funcționari, care s’au strâns 
să răspundă la chemarea Ia între
cere, adresată de muncitorii între
prinderilor fruntașe. Au vorl'Ț re
prezentanții organizatei de Par
tid, sidicatului și Uniunii Minere 
despre însemnătatea întrecerilor 
scct->I sie. S'a ară’at că acolo unde 
munc'torii au muncit cu în uflejhe 
Iii cadrul întrecerilor socialste, 
succesele în muncă sunt din ce Î11 
ce mai frumoase atât în mărirea 
product.ei cât ș' în îmbunat .('rea 
calilătli și reducerea prețului de 
cost al produselor.

Când di cutblc d.sprc felul cum 
trebuesc organizate cât mai bine 
întrecerile socialiste, despre cri
teriile pe baza cărora trebue să se 

iniuurli din Lunea au provocat U 
Întrecere pe perioada cetut de ai 
ll-lea trlniebtru al auulul pe mi
nei ii din Anlnuasa, Iii aceasta ia- 
irecere, in urma propunerilor 
generale, minerii d n Lunea aa »r« 
pus următoarele criterili 

biliu.1 Sindical Valea J.ului, a 
dut cetire chemării lu întrecere 
u m acrilor debi Lorica.

Punct <11 punct a fost unalj- 
zut și iuaușit <n apluuzc dr i,U- 
<eru din Anhioasu.

Apoi, au lud ;uvanlul numeroși 
mineri, printre care tovară li An- 
drlca Ludovic, Săca uș Petru. Pop 
loan. dela abatajul tineretului, Ba- 
1 nt loan șl alt I, care t’-au expri
mat hotărârea de a lupta cu în
suflețire, pentru a îndeplini șl de
păși criteriile de întrecere.

UFLETIT, MINERII DIN PETRILA 
PE CEI DIN LUPENI

După ce uu luat cu. untul re 
j rezentun(ij orgunJza(iei dc Pa
lid și Sindicat, precum și nume
roși fruntași în producție, mme 
rit din PetriLa au provocat la 
întrecere pe cci d n I.nțxîni m 
iTmbtoarele condiții :

I DE PRODUCȚIE CU 8 LA

1 DE PREGĂTIRI CU 6 LA SUTA: 
I DE ȘIST CU 6 LA SUTA;

NEMOTIVATE CU 2 LA SUTA; 
NEPRODUCTIVE CU 2 LA

DE ENERGIE ELECTRICA CU

PRELUARE A LUCRULUI PE 

peni, pentru a provoca minerii 
acestei exploatări la întrcoarc 
socialistă.

AT ANGAJAMENTUL SA INDE- 
RECERE PROPUSE DE CEI DIN 

desfășoare înflreccrea ș:-a făcut 
apariția în sală detegat'a mineri
lor din Petrila, pentm a-l provoca 
Ia întecere.

In numele minerilor din Petrla. 
rovarăsul Klcmencz [osii, preșe
dintele sindicatului din Petrila. a 
dat cetire provocării la întrecere, 
care a fost prim’tă cu însuflețire 
șt entuz a m dc minerii din Lu- 
renl.

După ce numeroase rrupe s’au 
provocat la întrecere între ele, 
mo-'in'-ril a luat sfârCt. mtncrll 

<pr''i „ndu- ., Iioiărar.a fermă ca 
cel l’c al ll-lea trimestru al umi
lul curent, să fie Inchc'at cu cri
teriile dc întrecere propice dc mi
nerii din Petrila îndeplinite și de
pășite.

fl.de


î o ir« • i

DIN CÂMPUL MUNCII
Pentru a conți ibui la creșterea productivii i|ii muncii

Muncitorii dela A.C.P. își repară
mașinile care

Tovarășul Băgăluț Floria» mais
tru șef la secția de turnătorie a 
Atelierelor Centrale Petroșenl. a- 
jutat de echipa de reparație a ate
lierului compusă din tovarășii Har
ta Ștefan, Alinași loan și l.azăr 
Adam a pornit o susținuta mun
ci xle reparații șl revizuiri a ma
șinilor din atelier.

Astfel la tâmplarla de modele 
fiind o mașină de scos la grosi
me, care avea 5 transmisii cu 
curele late, care se rupeau des. 
au modificat mașina in așa fel 
încât sa funcționeze numai o sin
gură transmisie cu curele trape- 
zoidale, evitând in acest fel tim
pul mort când mașina nu mergea 
din cauza ruperii curelelor. Tot
odată motorul va fi Instalat în 
subteran, înlăturându-se astfel e- 
ventualele accidente.

La fel mașina de pregătit pă
mânt a turnătoriei t:p Burlacii

Muncitorii secției de Mașini Unelte a Uzinelor 
Metalurgice Cugir muncesc în contul lunei Iulie

Prin cunoașteri a tcineiirca a 
misiunii fu-.xurui turnător in pur
ic cât și pr utr’o bunii organi
zare a muncii, turnatorii dela ti
zi ude Metalurgice Cugir au reu
nii sa toarne niașini-uiieJle șt 
corpuri dela mașinile dc cusut iu 
coji ul lunci Iunie.

Acest frumos rcz.u i ta t obpnut 
de turnători a dut imbold și »»•- 
loriul e steții.

Astfel muncitorii dela socțiu 
inuș ni-unelte, angrenați în între
ceri socialiste depun eforturi spo
rite pentru depășirea .prevederi
lor Planului

îndrumați și mobilizați de H 
ganiznpa dt Partid nimicitorii 
aoes‘ci secții ou depășit planul 
de producție cu 162 lu suta, <-•- 
foctuand în plus diferite n pura- 
ții la mașinile C. F. K. și trac
toarele S. M. T. din județ.

Cum trebue să luptăm pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui?

(Continuare in pag. 4-a)
CUM FOLOSESC EU ȘI ORTACII 
MEI EXPLOZIVUL PENTRU A 
OBȚINE CĂRBUNE BULGAROS 

Șl FARA ȘIST
Tovarășul Pui Nicolae e Sef de 

echipă numai de câteva luni. Mai 
înante a fost ortac în echipa 
fruntașă condusă de tovarășul Pe- 
tric Petru.

I Deși e un nou conducător de 
echipă, tovarășul Pui Nicolae 4tie 
să lupte — împreună cu minerii 
din echipa Iui — atât pentru mă
rirea productivității muncii, cât 
și pe tru îmbunătățirea calității 
cărbunelui.

Iată ce ne scrie tovarășul Pui, 
răspunzând 'a ancheta noastră re- 
teritor la felul cum trebue să se 
ducă lupta pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui.

Noi mineri din Lonea, r.u stăm 
prea bine cu cabtot'a. Cărbunele 
scos din mina noastră conține un 
procent de șist de 33 4 la sută 
ceea ce e o mare pagubă.

Și când am fost miner șl decând 
conduc ecHpa pe care o ara a- 
cui'i. ml-am dat s ama ce însem
nează un cărbune r'e ’. ună calitate.

Dealtfel c’ne nu vrea nu-și dă 
seama că Ia procentul de 33,4 la 
S’.'.:ă. la 100 tone de cărbune brut 
«unt 33,4 tone șist și cărbune 
prăluit.

Ce mai rămâne curat d’n acest 
I u tone? Dmr 65,6 Ia sută.

Iată dece trebue să lupii pen
tru ca' tale, pentru reduce ea pro- 
centu'ui e !'t șl că’bt’ne prăfui*.

In acert sens, aș vrea să spun 
câteva cuvinte despre felul cum 

erau stricate 
funcționa prost nefllnd revizuită 
de aproape 15 ani.

La această nia'Jnă, trebuiau 
inlocu te piesele uzate și turnată 
o masă noua pe care muncitorii 
k’au angajat să o toarne in ore 
voluntare.

O a doua mașină, de presat 
forme automat, cu comandă du
blă, de 10 am nu mai funcționa 
automat fiind netvoo să se lu
creze la ea numai manual. A- 
ceastâ echipă a repus-o In func
țiune. dând posibilitate muncito
rilor caie lucrează la presarea 
formelor să mărească producția 
zilnică la forme cu 2tKl la sută.

Dar, această echipă nu se va 
opri aici. S’a angajat ca in cel 
mal scurt timp să puie in func
țiune încă două mașini de presat 
forme care vor da un mare a- 
jutor la mărirea productivității 
muncii la executarea formelor 
pentru turnare.

In col de tul d oii! va trimis ru, 
uiuuci'torii Neoțici <lc m^ini-u- 
nelte fiind uluneiPați în bune 
condițiuiti de vidre turnători, de
pun eforturi și diuii muri pen
tru a realiza depășiri mai frn- 
mOiise.

Echipa munții arului ‘Bunul 
Cornel cure în prezent lucrează 
la mașini dt uscupb produce in 
contul lunci Iulie. Din cele zaw 
mușin1 de ascuțit, cart* trebui uu 
terminate dt» «ceas a echipă pună 
lu sfârșitul lunci Iulie, 8 uu fost 
terminate iar celelalte două fii 1 I 
în lucru.

Grupa sinubcală din acest itic 
de muncă, în ședințele săptămâ
nale de grup, mobilizează pe 
muncitori în lup'a pentru ridica
rea productivității muncii, criti
carea delăsărilor și popularizxli
ză fruntași în producție.

mă străduesc — împreună cu or
tacii mei — să dau cărbune de 
calitate mal bună.

Noi lucrăm Intriun abataj ca
meră pe două fronturi. In stratul 
de cărbune pe care-l exploatăm, 
sunt Intorcalatll de p'atră fioroa
să. Dacă am intrebulnfa întreaga 
canttate de exploziv, datorită 
faptu'ul că stratul e prea tare, am 
iărămitat atât cărbune cât și in- 
tercalatlile.

Cum am mal alege șistul dacă 
ar fl prăfuit? Desigur că ar fi 
imposibil.

De aceia noi punem mare preț 
pe folosirea cu mare chibzuială a 
explozivului. Nu impușcăm decât 
atunci când cărbunele e foarte 
tare și cu exploziv puțin.

Spre exemplu in luna Mal, ar 
Ii trebuit să împușc in fiecare zi 
câte 16 găuri. Adică in total am 
avut dreptul să împușc 4C0 de 
găuri.

Insă în tot cu-sul lunci Mai n am 
Iront am perforat de tiei ori câte 
cinci găuri, pe care le-am încăr
cat cu exploziv și le-am împușcat. 
Ad'că in total am împușcat 27 de 
"ăuri în toată luna. In loc de 403 
de găuri cât avem dreptul.

Pentru a rure cărbunele din 
strat ani folosit ciocanul de a- 
bataj și astfel pe lângă că am 
realizat uu cărbune bulgărns, am 
făcut și o însemnată economie de 
exploziv.

ASTFEL RUP'ND CĂRBUNE
LE ÎMPREUNA CU INTERCALA- 
TIILE I’,' BULGARI MA’1! NE 
ESTE FOARTE UȘOR SA ALE
GEM PIATRA FIEROASA ȘI S'O

Muncind o geniat

Echipa de tinichigii dela A.C.P. depășește 
zilnic norma cu 35-40 la sută

Pentru acriei nu gulerelor din 
mină prrcuin tjt al Jocurilor ck* 
întiibcă, buiit nrutsurv tuburi de 
ueruj, ourt se construc^c la Vc- 
1 icrele Centrale Vet romani.

IxJiijjii dr inunc'tori d< lu m*c- 
țiu tinichigerta, forni'J^d din t«n 
Diberibundo l(r>if Diiiin'n** u 
('onstiLiitin cure lucrează Li u- 
e te tuburi lungi de 2 ni., <» <|ia 
iu< trul de 40 cui ți-u luai aiigu-

Muncitorii delo t-xplootorile s ’v din lupe ni 
ou împlinit pregr < mi I lunnr în zii io d< 25 Moi

Muncitorii din l.upenl, dela ei- 
p'oatarea silvică a uzinei „Victo
ria'-Călău, muncind pe- bază de 
întrecere intre e1 șl ulutațl de or
ganizația de Partid, au reușit să 
realizeze pană In zlau do 25 Ma1,

Aceleași eforturi le dep'in d 
muncitori echipei iov. Lu* a i 
l.uliu care lucrvu/i Iu mașinile 
de șlefuit care -produce in contul 
lunci lume. S’au ivalențiut In 
muncă din aceasta echipă t.ivi 
iașii Secuș A< hiin și Ib rlca Cră
ciun.

l’c lunga eforturile depuse de 
muncitorii echipei tov. Lucaci *L' 
mui adaugă și inovu|ia făcută d- 
șeful echipei în colaborare cu 
maistrul Jompan loun, care prin 
confecfionureu unui mic «parat 
de șlefuit a suprafețelor de ma
șini unelte n redus timpul de lu
cru la această opt rație eu 800 la 
sută.

Pentru toate a<ectc succede ob
ținute muncitorii secției Mușioi- 
Undtc au pr init Drapelul Pro
ducției care le-a dat uii nou 
prilej de angajamente pe viitor.

GH. ȚIGAU, coresp.

ARUNCAM LA O PARTE PE PO
DEAUA ABATAJULUI. IN FELUL 
ACESTA NE STRĂDUIM NOI SA 
DAM CĂRBUNE DE CALITATE.

Șl aș II bucuros dacă cele spu
se de mine ar lolosl șl celorlalți 
tovarăși mineri in lupta pentru ca
litate, in care trebue să fim an
gajați cu toții.

PUI NICOLAE
șef de echipă la mina J et-Lonea

CUM AM PUTEA NOI SA LUP
TAM MAI BINE PENTRU REDU
CEREA PROCENTULUI DE ȘIST

La sectorul IV al minei Petri- 
la. intr'un abataj lung de 38 in. 
lucrează grupa tovarășului Szi- 
lagyi loan.

Publicăm mai jos scrisoarea de 
răspuns a tovarășului Szilagyi 
Ioau, la ancheta noastră asupra 
calitatii cărbunelui.

Grupa mea este formată din 
30 de mineri, care lucrează iu 3 
schimburi de cât > 8 ore — 2 schim
buri — adică 20 de mineri — ex
trag cărbune, iar schimbul III e- 
xecută lucrări de regie, ca răpi
rea stâlpilor de fier pentru armă
tură, podlre, ele.

Cei 20 mineri care lucrează e- 
fecCv la extragerea cărbunelui, 
produc o cantitate zilnică de cca 
220- -25C tone cărbune.

Iii frontul de cărbune pe care-I 
exploatam se găsesc intercalat'! 
de șist și minereu de fler. Pentru

1 a'cgc, no; căutăm să le scoa
tem înainte de mpușcarc cu c1.- 
cane'.e de abatai, la o adâncime 
posibilă *;1-1 aruncăm înapoi. A-

jamoidul de <a inUi^oru timpul 
dr execuți** u wtv&l«ir cuinrnzi. 

Pentru executant! liucrărh Li 
8*U acordul 83 miluite ilr fie art 
bucată. Muncind orgunizai, cehi 
]*u <le tinichigii depășit nor 
cu 55 40 lu buiu zilnic, ruuțpml
ttt>tfe| să producă inui mul e tu
buri neci*t»un. pentru ueribireu 
gnlendur ți u ulxilajdur iu mi- 

SI. MUIA!

programul de producție p« luna 
curentă.

Astfel, la mangallzare, progra

mul de producție a loxt depășit cu 

4 In sulă, iar In fasonarea lemnu

lui cu 20 la sulă. Un remarcabil 
succes a fost obținut de muncitorii 

acestei eipluatâ I, prin reducerea 

puțului de cost al mangalului cu 

2(1 la sută, față de luna Ianuarie 

IOD.

Insă muncitorii exploatării Vic
tor a mal întâmpină ș unele greu
tăți. Din lipsă de vagoane CFR 
Dentru transport, in gara d n Lu- 
peni sc găsi? t depozitată o marc 
cantitate de mangal, care e su
pună stricăciunii din cauza ploilor 
șj a intemperiilor.

R necesar ca organele CFR să 
ia măsuri urgente pvntru a pune 
la di-poz ția ace tel exloatâri va
goane la timp și în măsură sufi- 
cicn'â, spre a evita aceste pagu
be, care intluențează in rău mer
sul producției de fontă al furna
lului dela uzina „V ctorla“ din 
Căhn.
GLOPEANU RLMUS, coresp. voi.

ceste adâncituri făcute in stratul 
de cărbune mal au șl alt avantaj: 
frontul de cărbune e slăbit, fapt 
care ne permite să impușcăm cu 
exploziv mai pufln șl să producem 
cărbune bulgăros.

Cu toate acestea ooi nu pu
tem face lată alegerii șistului. 
Pentrucă 20 de mineri extrag o 
cantitate de cca. 220—250 tone 
cărbune, (xiace însemnează un 
vagon de 10 tone pe un om pro
ductiv. Așa că in cantitatea de căr
bune extrasă zii :lc de grupa noas
tră se găsește cca 10 vagonetc de 
șist care ar putea fl ales cu mâna.

Noi ne dăm seama de călăto
ria păgubitoaie pe care o fac cele 
<0 vagonetc de șist dela abataj 
la prepa~a ie șl dc'a preparat e la 
l.alr'ă. cbeltue ile de trai sport con
sum de energie electrică și cliel- 
lucll de alegere Ia preparare, 
cheltueli de transport Ia haldă.

Pentrucă și această cantitate de 
șist să poată fi aleasă, eu vin cu 
o propunere: in două schimburi 
când se lucrează la ex7 agerea 
cărbunelui să fie repartizat de 
către administrație un om la cra
ter care să aleagă bu.'ă(île de șist 
și să Ie dea la o parte.

Astfel noi din abataj care a- 
leg m o bună parte de șist din 
cărbune rupândtr-l din strat în
ainte de îtnpuș rre c:r ciocanele 
de abataj, ajuta I de muncitorul 
cnrc alege șistul rămas pe cra
ter. vom pu'ea să 4âm un căr
bune curat fără ș:st.

SZILAGYI IOAN
se de grupă la mina PetrTa

VIAȚA DE PARTID
Spre îmbunătățirea muncii org. de bază 

dela Org. P M. R. ~ Lupeni
Luna trecut» eiploatanle car- 

bunifere Lupeni uu și-au îndepli
nit prdiniinatul de cărbune; Ab
sentele au luat proporții și mai 
mari decât in cele precedente, ca
litatea cărbunelui extras n'a iost 
in intregime satisfăcătoare.

Cauzele unei asemenea situată 
trebuesc fara îndoiala căutate a- 
tât in inunca dusa de către or
ganizația de Partid in general, cât 
și in munca organizațiilor de ba
za, pentrucă in mare niasura bu
na desfășurare a întrecerilor so
ciali I și indeplinirea tuturor o- 
biectiselor (privitoare la cantita
tea cărbunelui, la disciplina in 
munca) depinde de felul in care 
iși organizează și desfașo»r . mun- 
La organizațiile de bază, latre ac
tivitatea organ,zațn.or de baza și 
realizările dn c.mpul muncii e is
tă deci o strânsa legătura, fiind
că după cum act vitatea lor e bu
na sau slaba, a'u sunt și realiză
rile in product e, mal mari za» 
mai m.ci.

Pcnlru a încerca o aplicare a 
s tuatiel iii„i sus aratjte a s e- 
dem cum iși duce munca organi
zațiile de baza dni cadrul orga
nizației P. M. R. Lupeni.

Trebue deta început semnalat 
un fapt pozitiv: in lunile din ur
mă activitatea acestor or .niza- 
(ii a avut la I aza i n plan dr mun
că stabilit concret cuprinzând an
gajamentele Pc care și le-a luat 
fiecare membru. Aceasta înseam
nă un pas înainte.

Să vedem insă alte aspecte ale 
muncii și anume: orientarea ei Ș> 
(elul in care ca se desfășoară 
(restrâns^ doar in cadrul :ediu- 
telor).

Să vedem — vorb nd de or en- 
larea muncii — care sunt angaja
mentele cuprinse In planul de 
muncă Iar pe de altă parte cum 
se desfășoară o șed'ntă care sunt 
problemele care se iau în discu
ție la ședințele organizației de 
bază.

Planul de munca a organizației 
de baza dela sectorul III. cuprin
de o seric de diverse angajamen
te ale membrilor caracterizate 
pr n concrctentă.

Dar sunt ele angaj nnentele ca
re să răspundă sarcinilor celor 
mai imp' rt nte și ia ordinea z lei?

Iov rășil și-au mai luat de pil
dă angajamentul de a c tl, de a 
muncii in general pentru rdlca- 
rea nivelului lor politice Prea 
puțini insa și-au stabilit in plan 
-- șl anume, doar 3 sau 4 — să 
ducă o nutncă d- lămurire Inten
sificata pentru lichidarea absente
lor, cent u a da un nou avânt bă
tăliei peii ru caii ate. In general 
din planul de muncă al organiza
ției de baza a sectorului III. la fel 
ca și la >ea a sectorului IV $i 
a multor altele, nu se vede că 
preiuuparca c nlrala a membrilor 
de Partid ar fi îndeplinirea Pla
nului de Ha'

lată deci în orientarea muncii 
un accent greșit, pus numai pe 
..muncă voluntară ori când va fi 
nevoe" sau „să aduc pe tovară
șul cutare la ședința organiza
ției de bază" Orientarea este jus
tă, trasând asem nea sare ni, dar 
e greșita fiindcă trasează sarcini 
unilaterale, neglijând în bună mă
sură problemele centrale și spe
cifice locale.

Acest fapt se reflectă și in fe
lul in care decurg ședințele orga
nizatei de baza dela l.upeni. In 
ordinea lor de zi și rezultatele con
crete pe care aceste șediate le 
dau.

Ședința organizație: de bază a 
sectoarelor II! ș IV au avut Ia ul
tima dată un singur punct la or
dinea de ': prelucrarea Rezolu
ției C. C. ăl P. M. R. din .4—5 
Martie urmată de discuții. Fără 
să mai vorb'm de faptul că e a 
petra prelucrare ncestci rezo
luții. trebuesc ajnt'ate mei multe 
lucruri;

Ordinea dc zi a fost cu totul 
incomi'Iectă; nu s'a dat dn tiinp

sarcina unui tovarăș s'o a*lu
creze, astfel încât nmieHi aa Ui t 
pregătit; nu Rezoluția &-5 
Martie reprezenta problema ce» 
mai actuala și la ordnea aiki 
cu at..t mai mult la Lapeai cele 
3 prelucrări uu fost suficiente ca 
cât Rezoluția a fost in bau» aarte 
iiisușita. tovarășii din oiiiufflaatic 
n'au mers planul de inuncâ uic 
nu prevede ișiri la ca
agitatori, și ceea ce c mai prin
cipal la Lupeni au mai rămas a 
sire intredgd de probleme — le
gate de îndepl nirea PI. an m de 
Mat. de noul s stern dc Salarizare, 
etc. a căror lainurire Ire4>m v» 
vina tocmai din partea membri
lor de IJurtid după ce ele au iost 
desbatule și rezolv..te in cadrul 
ședințelor organizației de bam.

lata dece ord nea de zi așa 
cuin a fort ea conceputa, e fur- 
nială, birocratica și nesatisfacâ- 
luare prin faptul că e «complect 
Și unilaterală.

I>ar daca la Lupeni inca «u se 
șt c cum treime stabilită o ordine 
de zi tot așa nu sc :tie nea cum 
treime c organizate discuțiile

Ordinea de zi trebue sub.it, 
in cșa fel incât dup-a epuizarea e. 
membrii de Partid să cnnoasua 
linia politica generala a P, rtidu- 
lu: și felul cum ia trebue adapta
tă specificului locului.

Discuți Ic la rândul lor trcLue 
■a se comporte in jnrnl acetorași 
probleme complexe le ate iu spe
cial de indc4>lin rea Planului de 
Stat.

La Ședințele recente s'au ridi
cat o ser:e de probleme privi
toare la noul sistem de sala' zare, 
la absențele n-motMate s. a Cum 
au decurs insă aceste discnfr ? 
Ele s'au rezumat la simple con
statări. Problemele au râmai lot 
nelămurite, nu s'au dat solntii de 
îndreptare a und situații, nu i au 
tras concluzii practice

Cum vor putea in acest caz 
metnbr.i de Partid lămurească 
pe alți tovarăși când el in«»s r.u 
surit in primul rând larnuriț?

Iată unul din aspectele negative 
ele șed ntelor organizației dc ba
ză dela Lupeni.

Aceasta situație va trebui I ciu
dată prin stabillrei unt orjiae de 
zi pe baza real tăt lor locale, prin 
arătarea in întregime a hmei po
litice a Partidului, iar prin discu
ții din care să se tracă concluzii, 
care sa ducă la cele mai tuae so
luții, sa se arate concret felul io 
care această linie trebue aplicatâ 
In viata.

Ședințele de pâr.â acum du ra
re ori au luat un a-pect formal, 
n’au dus la n ci o lămurire și au 
avut ca rezultat o slabă activi
tate practică, slăblc une care s'a 
resfrânt defavorabil asupra bunu
lui mers al muncii, întregii ex
ploatări.

Pentru a da un rou av.nt vie
ții de Partid, pentru a se îmbu
nătății calitativ munca, la Lu
peni trehue să se pă-ească cu 
hotărire pentru rezolvarea Impor
tantei probleme a orii.n arii mun
cii organ zației de bază, a îndru
mării activiștilor.

Stabilind ord nea de zi va tre
bui sa se țină seama de proble
ma centrală și la ordinea zilei 
J’a trebui ca în 'ed ntele orga
nizației de l ază di cuțille să ia 
un caracter mai organ zat sa aibe 
ca rezultat noui I o'a i i, noul an- 
fnjamenle. și în trtdeauna sft f.e 
urm;-le de condurii pract'ce. șl 
soluti; imediat ap! cab le.

N’umai iiâhunătă ir-.j r -iert ur.i- 
ta'l de baza a Partidi.!.:; se va 
ri'tw.j da im nou ioibr J bătă
liei pcr.tTu dan, pumai organi
zând temeinic și orie- t nd drept, 
numai a:a membrii de RarwJ. de- 
la Lupeni vor putea -a insufle- 
teoscă bătăi:, pent u să b ::e mai 
tnult și mai bun, numr>[ va
putea întări d'scinl na in mcă 
si n - ani/at j d: Part d .. po. 
te; >.. ducă la indedin re ‘arci- 
nilc c.:. i <tau 1:i f.-.t ..
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Mani/estul celui de al treilea Congres 
al poporului german

[Urnia/e din pag l-a) 

uaavocaroa ueântârzlută a Consi- 
■Wil ■ilui»tillur de Atacuri Extcr- 
■? la scopul de a discuta Tratatul 
de pace cu Germania »l de a pre- 
AtU Conferluja de Pace.

la aKxda-s timp Prcz.iliul a 
transiuiA guvernelor participai le 
ți |>e(>oujxaJ<ir din lunieu întrciuă 
uanblauavlc propuneri :

Uajuri pregildoare
1. Ehdioruiva princip: lor de 

pane pe bazai hotărârilor ik-l.i 
YaJtn si Potuduin.

8. Restabilirea uuită|ii ccono- 
aixx* ți udu»inisirutiie u CYirnm- 
11*».

A. Restabilirea uniiâjii moneta
re pentru întreaga trennane ți 
rMiaLiva rcstricfiilor econom l<w 
>i <k- tratiusporl dintre zone.

♦. Alcătuirea unui guvern jen- 
tral democrat provizoriu iul Gor- 
maaiei din reprezentanți ai Par- 
U<Wor si organizațiilor deino- 
ixutioe. Componenta acestui gu
vern trabuc să asigure o politici 

|X‘ o j>erioadu îndclui:-

■». Convocarea Conferinței ’e 
l'.ioe. la lucrările careu si par- 
Ancpc guvernul klemuicrat provi
zoria al Germana*:.

Principiile Tratatului de Pac?
a) Obligațiile poporului ger- 

«aua.
I. LXvrăidle de rapaiaR i i cu 

< ‘««dijia să se usigutv un st-in- 
mndiu dc viată. Stabilirea

Să întărim colaborarea 
dintre muncitori și tehnicieni

(urmare din pag 1)

moaca unde se constată că gru
pele sau echipei; nu îndeplinesc 
uoraiele timp mai îndelungat, să 
examineze cu atenție cauzele, dând 
un aiutor electiv muncitorilor prin 
luarea de măsuri organizatorice Si 
letiaice astfel ea muncitorii să-ți 
mata realiza si depăși normele 
stabilite.

la minele Văii Jiului avem câ
teva exemple e re dovedesc cât 
de necesară ți cât de rodnică e 
munca acolo unde ea se desfășoară 
pe bară de colaborare Intre mineri 
■si tehnicieni La secorul IV al mi
nei Petrjla. un abataj cameră in 
care o grupă rămânea In urmă, a 
lest transformat in abataj frontal, 

âitd astiel posibilitatea să se de
pășească norma. La mina Aninoasa, 
din colaborarea tehnicienilor Și a 
minerilor au isvorât abatajele 
frontale scurte, in care se poate 
realiza o productivitate superioară, 
bcasemenea. In alte locuri de 
muncă, unde tehnicienii și minerii 

u colaborat, greutățile în calea 
productivității muncii au fost in- 
Lălnratc.

Dar acesta nu este decât un în
ceput. caic trehuește continuat și 
dezvoltat cu îndârjire.

Preocuparea de bază a ingineri
lor ți telm cienilor trebue să fie 

volumului generul al cererilor de 
rapura|ii |inundu-sc suduia «le li 
v rări le efectuate.

2. IjcliUhiniu definitivă «« po
tențialului de razlxiin, in speui.il 
a Industriei de urimuneid.

3. I Jiimilitamzai«vi ți ulemurri 
li/areu vix'jii <le stat, economi c 
țji publice «Un < ■«■ruiuniu.

■L Pedepsirea tuturor eriminu- 
lilur d<> răz.lmi și celor care iui 
suiiîrșit ornic împotriva uni'.i 
Iii.

5. Iteciinoiișleraa unui control 
întemeiat pe principii obiective ți 
Limitat în luitp, ul celor patru 
puteri, oaupru desvoltar, <<i» mi
mice ți politice a Germaniei.

b) l)repturij<‘ pojwrului ger
man :

1. Elaborarea nuci constituții 
nfiitru in’rougu Germanie care 
să asigure structura democratică 
a uneS viofi uafionulc indepen
dente, pe târâm polii ic, economic 
și cultural.

2. IJesvoltaraii lilveru a pro
duc] :ci dc pace prin forjele oro- 
prii ale muncitorilor, techJiici'ni- 
lor. făj-anilor, niescria-șilor și mi
cilor întreprinzători, fură mono- 
pobști ți mari moșier:.

Cel de al treilea Congres al po
porului german confirmă aceste 
propuneri șl in numele poporului 
german, le transmite sesiunii Con
gresului Miniștrilor de Afaceri Ex
terne dela Paris.

cunoașterea problemelor politice 
și sociale care frământă clasa mun
citoare. aceste probleme fiind 
strâns legate de progresul științi
fic și tehnic.

Inginerii și tehnicienii trebue să 
dea tot concursul tor pentru ridi
carea calificării profesionale a 
muncitorilor și pentru formarea de 
noui cadre tehnice ridicate din 
sânul clasei muncitoare.

Muncitorii la rândul lor să spri
jine pe inginerii și tehnicienii 
cinstifi in munca lor, să le întindă 
o marjă tovărășească și să uite 
neîncrederea avută in trecut.

Să considere pe ingineri și teh- 
ncieni. care sunt salariati ai î'i- 
tieprinderii că și ei trăesc în 
urma muncii lor, ca colaboratorii 
lor sinceri, care împreună cu mun
citorii veghează ca patrimoniul co
lectivității să fie păstrat și apărat, 
luptând intr'un eiort comun pentru 
progresul intreprnderii la care lu
crează.

îndeplinirea acestor îndatoriri 
va atrage după sine realizarea unei 
colaborări într'adevăr armonioase. 
Muncitorimea împreună cu ingi
nerii și tehn eienu. sub îndrumarea 
Partidului Muncitoresc Român va 
putea învinge toate greutăt le ivite 
in calea ei, pășind cu încredere 
înainte pe drumul construirii socia
lismului în tara noastră.

Spre clcoacbin* de ores'e pro 
jiuneri, holărârilo luate In Lon
dra de puterile <>ccăli-ntrnu 
«lus la dcsmenibnirea G-rniunii i 
Au fost «iplicu'e mimuri «a i.i- 
troduivrau monedei n i|KirirU*, sus 
peivhire.1 < oiuiinictij: Ijor iiUcr'iu 
lionnli', scjmrurcu ruginii i rxiur, 
ndoji'nreii statutului Ruinului și 
transioriuuraa rag'unii Rulir i.i- 
tr lin arsenal de ruzjroi, roind.t.i- 
liz.uroa zonelor Occidentale, eki. 
boruri a unui atutut supurut al 
germaniei (Jocului. ale

Aixsrstd dc inembrare a Ger
mane: a ere.at o siuiipe națio
nala nenorocită. Consiliul popo
rului german o îndemnat poporul 
su se refucă prin propr. le suie 
forje și u ipu, lrazcle miși irii 
IHHitru ijxici' și unitateu Gcrin i- 
niei.

Cel de al treilea Congres al po
porului german adresează un apel 
tuturor germanilor: este vorba de 
unirea tuturor Iurtelor naționale 
conștiente. Desmembrarea patriei 
noastre atinge pe flecare german 
și desparte familiile. Ea amenință 
pe muncitori cu șomajul șl pre
zintă im pericol pentru (ăranl, pa
ralizează comerțul șl transportul, 
distruge forțele de muncă și îm
piedică schimburile culturale și 
spirituale.

Aluucitori, jărani, meseriași, mici 
industriași, negustori și oameni al 
culturii, voi tojl aparțineți Fron
tului Nafional! Pături tot mai 
largi ale poporului german Iși 
dau scama că lupta națională pen
tru un late, pentru pace și pentru 
retragerea trupelor de ocupație 
const tue imperativul momentului 
de fată.

FRONTLL NAȚIONAL - ÎN
CHEIE MANIFESTUL NU
ESTE ÎNDREPTAT ÎMPOTRIVA 
ALTOR POPOARE. NU ARE NI
MIC COMUN CU NAȚIONALIS
MUL. EL LUPTA PENTRU STA
BILIREA ÎNȚELEGERII RECI
PROCE SI PRIETEN El CU TOA
TE POPOARELE LUMII. DFA- 
CEEA EL LUPTA CU HOTARARE 
ÎMPOTRIVA AȚAȚATOR'LOR 
LA UN NOU RĂZBOI ÎNDREP
TAT CONTRA UNIUNII SOVIE- 
IICE SI A TARILOR DE DEMO
CRAȚIE POPULARA.

FRONTUL NAȚIONAL SE SIM
TE UNIT CU FORȚELE PĂCII 
DIN ÎNTREAGA LUME CARE ȘI- 
AU DOVEDIT PUTEREA LOR 
DIN CE IN CE MAI MARE LA 
CONGRESUL MONDIAL AL PAR- 
UZANILOR PĂCII ȘI LUPTA ÎM
POTRIVA PACTULUI ATLANTI
CULUI. CONSILIUL POPORULUI 
GERMAN CHIAMA PE TOȚI 
GERMANII LA LUPTA PENTRl 
O GERMANIE UNITA, INDEPEN
DENTA ȘI PAȘNICA, PENTRU 
INCHEEREA NEÎNTÂRZIATA A 
TRATATULUI DE PACE Șl PEN
TRU RETRAGEREA TRUPELOR 
DE OCUPAȚIE.

Propunerile făcute de puterile Occidentale la 
sesiunea Consiliului Miniștrilor de Externe, cu 
privire la Unitatea Germaniei, sunt inacceptabile 
deoarece ele contrazic Acordul dela Potsdam

n «rotat A. 1. Vâsiniki. ministru de externe ol U. K. S. S.
în onalizn propunerilor

l’ARTS, 51 (Agvrprrss). - Ea 
>0 Mtti, in ^cdinpi <4>n uliului 
Mulatrilor de AltUcii Externe 
prezidată iii* A. j. a
toritinuul d :**i ii tarea primului 
puiiei de pe ordinea dr zi: „Hui 
Iu ea GermuuJji, ciLpriu/.â’id 
principiile econom ce, priiu ioiilc 
publice ții nunțiului uliul

Ministrul Afacerilor Externe a 
I ir unii Sovietice A. 1. Vâ7inski. 
cure u luni pEinu4 cu vâri. ul, a 
niiabzat propunerile asupra uni
ta | ii Germ unici prezentate în țe 
dințu unicriourâ da cele trei pu
teri occidentale și u ma'ul că a- 
citste propuneri suni uiucceuia- 
hiie deuuRxx* ele cuntriL/jc ucor 
dul dela l’<»t <Lmi.

El a iirutat ca ucesfc pruj)iin'*ri 
nu dovedesc dorința puterilor oc- 
c dentale de a ajunge la un a- 
cord cu Uniuneu Soviet ic u intru 
problema ulut de importuiită: >n 
ucelași timp aci’Mc propuneri v>- 
oleuzu -inlercstdc legitime ul<> po
porului german și se impot.i- 
\esc iuizuiii|vior dc u obpnc in
die icrea cât mai grabnică a tra
tatului de puci' d i noii tarea ie- 
gjmdiii dc ocupa|k*. Rcuniintind 
CoiLsihultH propunerile pre/eu- 
tu'e dc <’eJ<‘gu|ia sovietica, A. 1. 
VA; iiif-xki anu'u (A mucurile pro
puse de aceasta ur putea Înlemni 
rezolvarea aure inilor <le rcstibi 
lire a unita (ii Germaniei din 
purnii dc vedere wononix ți po
litic.

Aclienson, beh tini an d Revin 
care au luat apoi cuvântul au 
incercat în toate felurile să jus
tifice propunerile lor ți In .iee- 
luși timp sâ p TVAii ic într’uu 
mod lipsit de obUvUvitatr po/.i 
țiu adoptata de delegația I ni li
nii Sovx’iikr.

( nu- nu știe că u<-cțti 65 Ger
mani docili nu alcătuit un grup 
ales în mod artificiul ți ca po
porul gciiiian a fost lipsit dc po
sibilitatea de a-și spune cuvâu 
iul ?

( ine mi cytir cu textul final nl 
acelei consti’tufii dela Bonn i 
fost didut dc autoritățile mih 
turc sde ipuUTlor occidentale a 
ces or <lc (iermani ți apoi 
MenderiJor cure uu ratificat la 
ac;*sl text cu o graba ncjust’li- 
cată. tocmai în ajunul sesiunii 
rida Paris u consiliului Miniștri
lor de Afaceri Externe?

AcJieson a ridicai d'n nou un 
nuniâr <lr probleme economice, 
care după cum a a- 
râtal ți \ uș.TLski nu m* refereau 
Iu firoblenui unității (Jermuuie’ 
ce sc aila în discuția Consiliului 
Miniștrilor Afacerilor Externe.

Aclieson nu a neuștl sâ H1G 
toarne dcckiralia lui A. I. Vâ- 
șiniki, uniune cu propunerea pil 
erilor OcoiidcnUile de a se ex
tinde ușa n urnit ni Statuii <lc u- 
(upuție asupra întregei Germa
nii. este dc fapt renunțarea !u 
încheierea tratutu'ni de pace eu 
Grnuuiui și prelungirea regimu
lui <le ocupație (pentru o peri
oadă de ii mp nedefinita.

Din partea sa. Schumun oare 
a luat apoi cuvântul a încercai 
su demonstreze ca măsurile se 
partite JiiaJe fie Sfci'dc Uni4**. 
Marca Britanic și Franca. în 
Gin maniei Orc denîalâ ar fi le

puterilor Occidentale, tăi
gilime.

Se știe Insa câ comanda ni î t’J- 
jTvmi ui zoimlor de oo’ipuțu- ^c
< deULale nu numai cu uu dx'tat 
ivitul Iu cure s’u nderit Sch'i- 
uuiii germanilor convocu|i in 
fciurir-u delii Bonn, dur uu luat ți 
masuri pt*n(ru a împiedica pupii 
Iu | iu du (âirinaJUxj ()oci/b?iiula 
nu M- pronunțe uMipra fondului 
uGfitstui text. »Se ș’âe, jn sprcUil 
(a udminLstraț. a militară bina 
n<cu a dizolvat ( uiiferiri|a dda 
llanovia u fruntașilor pnli<it*i 
din lidrraga țară ai curei oar- 
’ic jjuriți doreau aa dibOiic pro
blemele cconuniiiv, < ulm r te, 
KHi-l iuțiomilc ți pobtîrc In Je
gul uru cu rcBiubiiireu uni'uț.
(fi'rniajiiei.

Schuman a iiiicrcul sa dej o 
iiilcrpreiurc unilaterala bine cu 
noscută dcdurații deLu \urșt»ria 
a miniștrilor de Afaceri Externe 
ui Uniunii Sovietice, Repubb.ii 
Populare A litania, Republicii Po- 
pulure Bulgaria. Republică Uj- 
gare. Republici* Polone ți Jugi- 
hlavc, din 24 Martie 1<HH, ou pri 
v re la hotărârile M*pzi nn.1 îs te c- 
Mipra Germen’ci luate de Con
ferința dela Dmdra a celor trei 
puteri Occidentale.

A luat apoi cuvântul Bevin 
cure a proslăvit Statutul de i - 
cu puț ie și o șa numita constituție 
dela Bonn susținând ca acea-Li 
ronsfitiițje „or pune arco hu/ă 
rare sA dea posilnlitatfia cn-erj 
unei Republici Populare Gernii- 
nr ?! Bei di ca ți «Scljiimon a 
derJarat că la baza consulți|ici 
iMa Bonn ată principiul federt 
lizăNi...

Revin a vorbii apoi pe larg 
despre neccsitutoa dc H se e\u- 
mma în primul rând o scrie de 
probleme econom ier cure, diipâ 
cum u arătat Yațin^ki, nu suit 
în legăturii cu problema unității 
<»ormunici ce se d'sculă ac.un 
de către Consiliul Miniștrilor ur 
Afaceri Externe.

In jncheerc Bevin a ridicat 
chestiunea dacă nu este posibil 
su se lase deoparte amănuntele 
propunerilor odor trei delegați- 
tini și sa sc cadă dc acord asu
pra „chestiunii principale**. Fi .i 
propus adoptarea proponrn'or 
Statelor Unite, Marii Britani' ți 
Franței ca baza <k* discuție ur
mând sa fie examinată punct cU 
punct.

Că răspuns Iu propunerea iJ« 
Bevin de n se lăsa la o parrn a- 
niăiiiintdc propunerilor celor hei 
deleguțiuni și de u se ajunge la 
un acord asupra „chestiunii prin- 
<■ pale" din problema in discuție, 
A I. Aâșinski u <lrcl a du I :

„Divergențele d;ntrc noi uu 
suni în chestiunile di* amănunt 
ci In chestiuni prinripufc. FD se 
explică prin faptul cu proniin?- 
rilc prezentate de cele trei pu- 
icri contrazic fundiunental ucor- 
dul deja Polsdam. deși astăzi ca 
și înamU' ScJiaman, B?vin și A-
< heson au declarat că aceste ptu- 
puner: corespund princip ido r dc 
Iu Potsdam. Nu ] hi tem sub nici 
o formă su fim dc acord cu n- 
«vaslu. Dura propuncrHr reL.r 
trei dcieguțiutiî ur oonMp itidc 
principilor acordului deda ?<>■<- 
dam atunci nu ar fi greu să a- 
jungem la o luțclegere.

■te în ședința anterioară
A I Vâșidiski a nmi aublinUi 

cu «k'ltgupa sovietică oun inuă 
hu *:.H| uâ ba/ttlc acordului ut ia 
Poi.>dum tiziborut dc tx-lr li ei 
m«»n puteri 1 R. S. .S . L. S A., 
țj Marea Britanic, la rare a udq- ( 
rat ultrr^r ți I răriți Ni ae im* 1 
lit‘ a continuat \ hș-'nski câ 
în cursul celor 16 luni Cant- au 
trecut dela ultima •• suine <kdi 
l^ondra a ( ajIimIlllIu. M.Jj^trdur 
du Afaceri Externe urnita b'*ia 
țin’amplul. «Sau schimljat ui uite 
ți noi tn-biu* să J tneui kvutm ue 
nco'te «cliwnljăn

Cu ’outr aui-Mea, principiile a- 
cnrduliLÎ dnlu Potadum rămân nr- 
ftchhnbata ți Ja tiroitr principii» 
dvs. doninihir ruxruțtn de Afatvn 
Externe ai Statelor Ulițe, Ilarei 
Britanii și Franței, v'ați r*“fciit 
nuii mult decât odata In cursul 

<«i s**s-VLnL Dvs. ap spus ai»i 
undi decât odată că vă situați 
j>e < melia acordului dela Puis- 
dam.

Astăzi d-1 Schuman a leeerrat 
«ă (lovexlească -că (propunerile ce 
lor trei guverne emană chn a- 
cest acord ți corespund princi
piilor lui.

Delegația sovietică nu poala 
ii. de acord cu aeeasta. Reamiu- 
t.nd cjjjia4hi1 lli că ]« aeeasin ■«. | 
dința ea și La ședințele prr* e- 
dente, Schuman a dedurat rrt a_ 
«ordul dela Potsdnrn ar prevtxlctt 
pentru Germania o structură ee- 
Tierală, Vuținski * t^ius : 
crasta este o gre^ila. In halărâ- 
rile d<*la Potsdam nu se țxxjte 
găai un tiingur cuvânt o singură 
literă, caro să confirme te^u lui 
Schuman. La Posedam m s’a 
vorbii dn^pre federaEzarm (>jr- 
man.ei, ci despre licliidrtrra cta- 
truizărvi hitkTi>tc“.

Dcleguția frovetică a atras și 
atrage atanțiu asupra nocrsi uțîi 
de a sc IdehiJa cdidaJimjca hit- 
kristă, introdu când o-st un s.s 
tem de tipul Rqpuhluxi Weiunr.

Reamintind Consiliului de la- 
rația lui Schiiman câ prRu-ipiiil 
fcvlcralizării sta la 1 mizai ușa ?i- 
sci consUtupi dela fkmfi. dec 
rație confirmată di- Bevin ți A- 
clmson. Vâșmski o «leelaral i« 
încheiere : „Așa tssm ctw-Hoție 
dela Bonn arată ca pr nciptal 
fcde.ialL/ârii reprezintă exact fl
er ia ți iezii ]M“ care delegații «da
lelor I uite ți Murei Britxuui au 
susținut-o Iu soi-unea drln Mos
cova a < onsiliului miniștrilor de 
A Tăceri Externe, afirmând că in- 
trragn putere trebue <i apurțiuâ 
laenderîlor. Acum se mani fes Iu 
dor.nța dc u impune jiuporubii 
german uu sisteui federativ îm- 
|Hdr:va cu ratn cercurile demo
cratice germano pm esteazu. Ast
fel divirgențele in legătură tu 
problema in extrs de < xamtnane 
nu privesc liniile tle amănunt ci 
linia prâncjipaliJ.

< u aceasta șed-tapi a luai îr- 
șit. Iji *1 Mdi. («insiiiti! m u Ș- 
trb.nr de Externe va continua C- 
\ .m nana primei sesiuni d^ție 

ordinea de zi.
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