
j

r

PENTRU REDUCEREA PREȚULUI DE 
PEXITKU SPORIREA PRODUCȚIE?

DE CĂRBUNE

SĂ LUPTĂM 
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CALITĂȚII CĂRBU -FLUl

lotr un articol do fond, Intitulat 
â ne spunem cuvântul asupra 

•roblemel calitălll cărbunelui', 
■ Inerll ulii Valea Jiu'ul au lost 
cbema|l de ziarul nostru st par
ticipe la rezolvarea problemei ca- 
litttli cărbunelui prin împărtăși
rea experleritll lor in lupta pentru 
calitate, prin pr.ipunerl practice, 
caro să ușureze munca minerului 
peutiu iiubuiiătatlrea calitălll căr
bunelui.

In încheierea 
Direcția M'nelor 
tr'un articol scris 
apreciat la Justa el 
lanta problemei 
■eril și tehnicienii mineri, pentru 
cercetarea șl rezolvarea cărora a 
șl pornit la muncă.

Deosebit de Importante sunt pă
rerile minerilor șl tehnicienilor, 
asupra felului cum șe poate munci 
cu succes pentru a se obține uii 
cărbune de bună calitate.

Aceste propuneri se impari in 
două categorii; Iii co'e mai nu
meroase răspunsuri, minerii s’au 
referit la intpâ tășlrea experienței 
lor in muncă pentru obținerea de 
succese in îmbunătățirea Calității 
cărbunelui, Iar o parte din răs
punsuri, sau referit la probleme 
le ordin administrativ, prin a că- 
or rezolvarea greutățile ce stau 
n fa(a minerilor in lupta pentru 
alltate.
Sa vedem acum, sintetizând pri

ita categorie de răspunsuri care 
rată nnj'oace practice <rt muncă, 
:lul cum trebue să se ocupe fle- 
are miner de imbunătăt rea ca- 
tăfil cărbunelui.
In abataj lupta pentru calitate 
instă in îndeplinirea a două con- 
fluni : REDUCEREA PROCEN- 
ULIJI DE CĂRBUNE PRĂFUIT 

ALEGEREA ȘISTULUI DIN 
ARBUNE
Experiența m'nerilor fruntași 

arată că FOLOSIREA RAȚ1O- 
ILA A EXPLOZIVULUI E HO- 
iRATOARE în inderlinliea ani
lor condiții arătate. Tovarășul 
'ola Nicolae. arată că el a reu- 

să obțină cărbune de calitate 
n escavarea cărbunelui cu cio
tul de 
I, fără 
varășii 
eorghe 
ae ți Rus Aurel-Lonea, precum 
■Iti mineri au arătat cum trebue 
folosească găurile de intpuș- 
S, cu ce cantitate de exploziv 
ncarcă pent u a rupe atât șis- 
cât și cărbunele in BULGARI 

__ T MAI MARI.
FOLOSIREA RAȚIONALA A 

EXPLOZIVULUI, ara cunt au ară
tat minerii fruntași in tăspunsurile 
lor la anchetă, ESTE CONDIȚIA 
CEA MAI DE SEAMA IN 
CESUL LUPTEI PENTRU 
TATF. Deaceia ea trebue 
preocuparea permanentă a 
rui șef le grupă, de echipă sau 
miner. Iii fiecare loc de muncă 
minerii terhue să apiec'eze cât 
mai bine care este tării cărbu
nelui, câte găuri de imPașcare

acestei anchete, 
Petroșani, in- 
In colectiv, a 
valoare Impor- 

r'dicate de nil-

abataj și mașina de ha- 
să folosească exploziv. 
Mlliut Zaharia si Roman 
dela Aninoasa. Pui Nl-

SUC- 
CALI- 
si fie 
iiecă-

tri buc
plozlv trebuesc încărcate. ,,l)up 
impus a ura, cărbunele di pe mar
gine se rupe din strat, tar mie
zul se slăbește In așa fel încât 
ti-e mai mare dragul sa-| dobori 
cu ciocanul de abataj", ne scr.’e 
tovarășul Roman Gheorghe, El 
știe sa plaseze găurile de împuș
care tl cu cât să le încarce. A- 
cest lapt care l-a 
lângă 
Uzeze

el In ce loc el cu ce ei-

Proletari dm leale jlrile, ubi|i-«A I

r
pa|. 4 lei Sâmbăta II lume 1444

noului ombosador al
DECTAKATia

de 33
IJn

permls ca pa 
cărbune de cal.tale să reu
și o economie

la sută.
lucru de care t
flecare miner, 

este
Sunt

de exploziv
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Pentru a conduce bătălia minerilor per tru 
îndeplinirea Planului pe cel de al II-lea trimestru 

Organizația de Partid și sindicatul dela 
Lonea trebue să lichideze cu delăsarea 
și să treacă grabnic la muncă pentru 

însuflețirea întrecerilor
In 11 Mui, minerii exploatări carbonifere delii Jief-lnneu 

s'uu strâns cu tofii in incuda exploatării, unde „u ră'puns cu 
însuflețire la chemarea la întrecere adresată de muncitorii intre 
prinderii frunlușe.

socialiste

COJJUiW

hlrulogiiij 
pohiM minuu

'.buc s!J (luă 
llecare arti- 

BURAREA GAURI- 
multl mineri șl artl- 
nu acordă prea multă 
acestui lucru După

seamă 
lider 
LOR. 
fleicii, 
Importantă 
ce Introduce explozivul In gaură 
introduce câteva cocoloașe de lut 
Șl apoi Împușcă.

Acest proc deu o absolut dău
nător In primul rând j cnlru ca 
periclitează s’guranfa locului de 
muncă, deoarecj pământul burat 
in cantitate mică roate II aruncat 
alară Iar detunălura liberă a ex- 
plosivului ar putea da naștere la 
explozii de gaz metan, iar in 
doilea rând reduce puterea 
escavare a explozivului.

împușcarea cu clilbzumtă

care

al
de

deși 
căr-

șisi
care

separat; prin 
intercalați! cu 

lată cum ne 
minerilor fnin- 

reducerea

a 
frontului de cărbune — cu găuri 
bine plasate și ble burate — se 
soldează cu cărbiute șl șist rupt 
in bucăți mari. Căzut iîii bucăți 
mari -poate -fi nlcs--eu wjiirluțâ și 
dat la o parte din cărbune" — 
nc-a răspuns la anchetă Rus Au
rel, șei de grupă dela mina Jlet- 
Lonea care reușește să obțină 
cărbune de calitate fără șist, 
are intrecalatii in frontul de 
bune re care-1 exploatează.

Reducerea procentului de 
care e încă foarte ridicat și
sporește cheltuelile de preparare 
și separare înrăutățind calitatea 
cărbunelui, este o datorie a fie
cărui miner. Prin împușcarea fron
tului de cărbune in bulgări ntari, 
in așa fel ca șistul să poată fi 
ales cu ușurință; prin împușcarea 
i ii ter ca la t ii lor de șist din stratu
rile de cărbune 
scoaterea acestor 
ciocanul dc abataj, 
invată experiența
iași să luptăm pentru 
piocentul de șist din cărbune.

In întrecerile foc'allste care se 
desfășoară intre echipele, grupele 
și exploatările carboi ifere dn 
' alea Jiului pentru îndeplinirea și 
depășirea Planului pe cel de al 
doilea trimestru minerii și-au fi
xat ca punct principal IMBUNA- 
TAT REA CALITĂȚII CĂRBUNE
LUI Acest criteriu a fost luat ca 
angajament de întrecere pent u că 
imbunatatirea calității cărbunelui 
p in inducerea procentului de șist 
si cărbune prăfuit, inseinnează 
ceșterea productei real de căr
buni, înseamnă reducerea prețuim 
de cost însemnează cărbune mai 
mult și de bună calitate t entrp la 
ori ile ți uzinele |ă ii noastre.

La atelierul de grup al minei Lonea

Tinerii muncitori întreprind acțiuni pentru 
repararea mașinilor unelte

la atei erul de grup al minei
I unea, tinerii muncitori se orga
nizează in echipe și întreprind 
diferite acțiuni demne de semna
lat Astfel, strungarul Drașovcauu
II e împreună cu Marcu Alexan
dru, au repaiat un strung defect,

in numa' jumila'e din timpul a- 
cordat, iar la diferite reparații 
de mașini și unelte, echipele de 
tineret conduse de l.ivarășil Popa 
N.colae, lacob Gheorghe ți Ca
zan Cornel, au derășit normele 
cu 37 la sută

Ea mina Jîeț-Lonea. aproape 
toate grupele lucrează după sis
temul de preluare a lucrului pe 
schimburi. Fiecăruia dintre cele 
trei echipe ale aceleiași grupe, i 
se calculează producția realizată 
aparate și fiecare echipa câștigă in 
măsura z producției realizate. A- 
ceasta metodă a dat posibilitate 
minerilor să pornească la între
ceri socialiste de tip superior: in
tre cele trei echipe ale aceleiași 
grupe.

N a fost echipa care sa rămâ-

na in afara întrecerii. Flecare și-a 
luat angajamentul să depășească 
norma, să îmbunătățească calita
tea cărbunelui sa economisească 
cxplos vul să reducă posturile ne
productive, etc.

I>upă ce echipele de mineri au 
Pomi, la întrecere, echipele de mi
neri din sectorul I au provocat la 
întrecere pe cele din sectorul 11, 
iar sectorul II a chemat la între
cere sectorul III la mina Jiet-Lo- 
nea

Astfel, la mina .Ilet-Lonea, |n-

trecerilor au pornit pe baze sănă
toase dela cea mal mică unitate 
de uiuncâ, până la întreaga ex
ploatare minerii având hotărirea 
ca sarcinile ce le revin In cadrul 
Planului de Stat pe cel de al doi
lea trimestru sa fie indeplinite «I 
depășite.

• * •
Conducerea politică a întreceri

lor vocialiste însuflețirea, îndru
marea .,i desvoltarea lor este prin
cipala 'arJnâ a organizațiilor de 
Partid șl sindicale. Rezoluția din 
Decembrie al plenarei C. C. al 
l‘. M. R. asupra problemei sindi
cale, a trasa, ca sarcină de câ-

(C'ontinuure in pag, 3-u)

*->reg6tifi temeinic în codrul cercurilor de
studii și cu sprijinul efectiv al profesorilor

Studenții Institutul ui de Cărbune așteaptă 
cu încredere începerea examenelor

Iu urma Ileformei Invălâmâtiilui iljn Dura noului IU4H, au
fost înființate numeroase școli fi faudlJifi, menite a crea cadrele 
necesare desooltării nonei noastre, forme de

I aii
unde te pregătesc noui 
prin muncii lor să pu it t 
tarii noastre.

la 1 imifost'a, la lluciirefli. 
sufiiieul aprofundata. I , 

, fura a cobora in mină decât in 
. ..........i o siiperficiala practic i
școli, linufi departe de muncitori, 
aveau legături fj „u făc-.m 
desconsiderându-le expeiiența

Qunsiderâiul importanta i'giunii 
fost infiinlat Inutilului Cărbunelui', 
dre de iiigjne,i mineri capabili, cure 
titilurifica bogățiile ‘ubpămănl 'i>e ale 

l-.xistau fi inainie politehnici 
Ih'i insă specialitatea mineră nn era 

lorii ingineri inoăfau doar teotie, f 
limpid scurt al uacaUfei de oară, pentru 
Inginerii formali in asemenea 
un erau decât teoreticieni : nu 
schimb de experienfe cu minerii

aceste lipsuri

permanentă 
de muncă și

din 
sunt in-

legalură
cu mun-

In cadrul noului institut
Petroșeni, 
lăturate.

Printr'o
cu locurile
’.itorii mineri, studenții inva(ă te
me nic, închegând o armonioasă

.sl'in
Jiului. Iu I’i-trofeiii a

și practica.

vor începe 
de an.

legătură "ntre teorie
• * •

In ziua de HI crt. 
examenele de sfârș t

Intensificându-și munca, studen
ții -e pregătesc cu febrili ate pen
tru a le trece cu succes. Ele nu

mai sunt considerate — formali- 
ta'c -- ca în trecut- Privite cu 
seriozitate, examenele constitue 
acum o proba a capaciătil fiecă
ruia. Nu o notă sau o diplomă 
e'te scopul, ci cunoștiinteie pro
fesionale câștigate de noua școa
la.

Frica ce domnea în trecut cu 
acest prilej, a dispărut.

„Noi am dus o muncă organi
zata. ne spune tovarășul Muntea- 
nu Vasile din anul II — iar exa
menele le privim cu optimism și 
încredere. Ele vor fi o valorificare 
justa a cunoștințelor și posibilită
ților noastre făcându-se fără su
biectivismul examinatorilor burgezi 
din trecut

‘(.jniuih*

Jru (L-tvoltaiTij n-lapilur 

iiiKr 5i rultiirulr J'jjlrc 
tund i>4J3ci|ii 

P. B. unnâJi>c 

Jvii-xj realizările 
cii din Pol un m buxjurfi de

hue(<*M-lc ub|iiiu'e Jt <-j jn opr.na 
dc cumdruire a sucmlibinului 
lb publica Pttloihi

In j ndiCicaC mjibasu.<biriil R.
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ixpUmut rcnih<>71‘ii|a 
jjnmirej curdiiilâ <c i 

și a u led arat cu este
PO*-C llLUețl 

prieteni: t ]> Jonu-iomână.

Polurm ți-a

s vi
fer râ

CUM SE FAC PREGĂTIRILE 
PENTRU EXAMEN

Ne scriu muncitorii dela băi . . .

petrece c; n-

vremurile tre- 
climaterice e- 
pent.u a adă-

In ziua de 30 Alai, primul lot 
de muncitori dela Lupeni au ple- 

j cat la diferite st^iuni climaterice 
n localitățile Tușnad, Predeal și 

Brașov, pentru a-și 
cedlul de vară

Spi e deosebii e de
cute când stațiunile
* au de tiuate numai
posti liuzu ul desfrânat al elicelor 
de exploatatori, acum când prin 
Partidul său, pop irul (ine în mâ
nă cârmele țării toți, muncitorii 

i pleacă vara la băi pentru a î»e 
f recrcia, pentru a se destinde dp- 
I ă activitatea din câmpul muncii, 
ca apoi cu forțele sporite s o con- 
I iiuie cu ma! mult elan sfărmând 
normele.

Adăpostiți jn case de odihnă 
confortabile, ei se bucură de toa
tă grija pe care Partidul le-o 
Toartă având la indemân* camere 
luxos mobiliate, biblioteci, apara
te de radio echipament și mate
rial sportiv.

IbuJoind uriir !<• -< fisuri
pe can le piimim și prin rare 
mumiiorii iși mată mulțumirea 
lafă dc tnituuienlul dc cure se

l

Gîisfini cr|< m risc dela liișuud 
de lo\. \{if.huș lulin ck’cJ ri i iu ii 
l<i A tei ir nil I )iivi'z.i<jiiu.r l.uponi.

-din clipa in car^ um ujun.*> 
tii(i m'um simții cum nu .se poa
le mui bine fi n um <uuiitfe des. 
inie pentru a fiiiipiimi Partidu
lui fi (ittuernului nostru pentru 
condițiunjle de oiulă tot mai 
bum ce ni le

.i'(i stinleni
casa mure 
uneau numai 
Por mim in 
ua fi avem 
înde mânu : 
dio. mingi, etc. 
scroefte mâmuie multa fi buna.

I edem astfel că Iul cc se face 
es/e in folosul nostru fi asin ne 
in< ui'ujează. ( u mai timllâ xjr- 
guiiilă uom mumi alunei când 
,le iwm inlource^ căci vedem că 
iot ceia ie facf’m, facem pentru 
ii oi.

Iii ^cf isudrcii ihIk-atiî Sin Iiru. 
mini \l 4i( i din l.uprni muncito
rul M.hoc Ionii mecanic Iu Pu- 
I ul ( mirai a| M ini i Liiprn'. 
si fie. ;

Pentru as u ura munca acum 
în pi ea ma examenelor, in cadrul 
fiecărui an c'au format, 
colective irentru ed tarea 
plicarea cursurilor.

Studenții Rogozea M.

(Continuare In pag.

voluntar, 
șl mulll-

și Caba

II-a)

de viată 
’ < reiată.

adăpostiți intru 
fi fiumoasă așa cum 

< iot oi pe vremuri, 
pufuri albe ca 7ăpa
lo! ce ne trebuie la 
curii ca să citim, ru

in masă ni se

(( < ntilmi. ;■

Noui mașini și 
strunguri sosite 
din U. R. S. S. 
pentru fabricile ți între

prinderile din farâ
BUCUREȘTI, 9 (AGERPRESS). 

IN FABRICILE Șl ÎNTRE
PRINDERILE DIN ȚARA CObU 
TINUA SA SOSEASCĂ MATE

RIALE ȘI MAȘINI DIN UR.S.S.
AȘA DE PILDA ZILELE TRE

CUTE AU SOSIT LA SOCIETA
TEA SOVROMPETROL REGIU

NEA 11 O SERIE DE 
Șl STRUNGURI DIN

CU AJUTORUL
MAȘINI ML'NCITORIl Ș| TEH
NICIENII DELA SOVROMPE
TROL REGIUNEA 11 VOR PU
TEA OBȚINE NOUȚ SUCCESE 
IN MI NCa LOR.

MAȘINI
U R.S.S.

ACESTOR

Intr o atmosferă sărbătorească

La Petroșeni au avut loc alegerile Comi
tetului sindical Județean al Sindicatului 

salariaților din învățământ
Iu ziua de 8 .Mai, intr’o atmos

fera entuziastă sau desfășurat |a 
Petroșeni alegerile comitetului 
țindical al Sindicatului Salariatilor 
din Invălământ.

La această ședință a luat parte 
intreg corpul di.'actlc al școlilor 
d:n Valea Jiului și delegații sa- 
laiiatlbr in invătământ din Plă-i.

Cu această ocazie membrii cor
pului didactic și tnti salariatli 
sau unificat intruii singur sindi
cat al salarlafilor din învățământ.

Tovarășa Papu Letltia delegata 
Uniunii Sindicatului S'alaria(l|jr 
d'n învățământ, după c? in cu
vântul de deschidere arată scopul

acestor alegeri, cere sâ se acă 
propuneri pentru comi ille dc va
lidare, candidare și rezolutk. U 
aceste comisii au bst aleși în
vățători, profesjri și salariati al 
școlilor.

După alege ea Comitetului S ri
dicai tovarășa Păru Letijia a tra
sat sarc’ni arătând importanta a- 
cestul Sindicat H buna orgud. 
zare a învățământului, Subliniind 
că el im va putea să-și iude vi- 
nească sarcinile importante dc at 
sub conluceica d’rectă 
dulul și sub îndrumarea 
tul Sindical m care va trebui să 
tină o strânsă legătură

a Farti- 
C nsiliu-



2 iuti •«I

In cadrul
o

COLȚUL TINERETULUI
LA LUPENI

Cu sprijinul organizației 
l'tirl. !, iu Kupluiuâiki trecută, 
ouzlrul orgauiz.u|iei I T. M. 
l.upeni, s'n înființat o școală 
eadiv serală, unde 22 dintre 
huli buni lineii minează cu 
ide de două oii 
pentru u-.fi riil'ca 
și ideologic.

Spre a lc veni

organizației U.T.M. s’a deschis 
școală serală de cadre

de
Iii

tu

I

iii ajutor, or

gunizafia l< pune la dispoziții' 
tot inateruiul nec ui.

Iiicx'pund chiar cu data înfiin
țării școlii, curburile su clesfn- 
șourii din plin, elevii aritluiul 
mult iutenxi ipcnlru mau r dul 
predut ; cunlând cu hârguin|â 
•să-și insușeuscă temeinic ide du 
g'a niarxist-leidni.stu slulinistu.

SEHICAN Ș TI ,I’A N, coresp. voi.

TINERII ȚĂRAN1 
muncitori d n comuua Ruși 

au curAțil burucnile 
depe pâșuni

îndrumați de (I H. fi o’g 
de bază P. W l< tinerii (âraiij 
muncitori din corn, lluși au p<u - 
nil o campanie susținută impo 
triva burui’nilor depe pășuni.

Astfel in zilele trecute, sub !o- 
zinca „Nici un fir de luptele câi
nelui pe pășune" II. T. M.-ișl‘i 
dm această comună au curant 
toată t>așunea numită ,,Topite" 
de această buruiană pugubitoui* 

< XJHI SP.

I IW I M
Despre lucrarea Iul Lenin „Ce sunt prietenii poporului și cu«& 

luptă ei împotriva social-democraților" ?

u.l-
« I

r.d
p • 
cu

Deslășurarea primelor competiții în 
cadrul C. I. M. la Deva

Dunihuicâ 5 Iunie concursuri k* 
du uLLetfein ('. T. M. pndxlr 
«luniiLUlorii pc cchipp Iu wolRy- 
b'jll ș hand-ba l au fost urmă
rite cu uitcnti dv un /public Ic 
Oi r en l.tXM) pci^ounc.

S uu înregistrat rvziiltii-ir bunv 
In uruucnji. grcutu.e și grenudu 
buc fi.

IjU wolley-bull cel mai Trunuis 
maicii a fost <e| dintru Gurni 
zoEinu și M. A. I. iar la hațiiJ- 
bali, Liceul DeccRnl și Școala 
Pedagogică ou fost o revela Pe.

In îuehvre s'u jucnt în r’rs- 
tea C T. M. iih niatfJi de loot- 
ball. Liceul 
a Amiat<‘iț 
de I—1,

Decebal și Școala 
teriiu'iUtt cu scorul

1ATA

1. Baciu
2. Moga
3. Anca
4 Paul

C liițecf Vmlin, Sc. Bei 
Bele'u G glie, l.ic. I). 
Pâiciu Homiilii'.. Lic. I 

>d)0 rn. t>lut băefi 
Vluil, Se. Ped. 
Doliu, Sc. l’od 

'1 iion, Se. Ped. 
Nicolue, Sc. TI 

t'iOO m. plat băefi 
Gunzu \'hid, Sc. I'i'cl. 

(Ireutate băefi 
Drugan Tiberiu, L. Dec. 
Orbi Ijii'I. I.. I) o. 
lui lu.| (.oniel, îpc. leb. 
Nunu Dragomir, ,Șc. Pod. 

(irenada băefi
Dragau Tilniriu, E Doc. 
Kuhn losil, Lic. De c. 
Nicliif Nic., Șc. Tch. 
Mihai Virgil, IJc. Dcx.

Greutate fete
1. Slo coi, 1. :.
2. Burjucă, Șc.
3. (.omaiuscu,

500 m.

1

1
a

5
4.

1

1.
2
3.
4.

I.

d. 59,06
6l

I). 65

(lân/lL 
( osleu 
Budiu 
Ncxli i f

2,35
2,U)
2.47
2.48

5.12

61.40
49
4 7
43.50

- 27
6.59
6,20

St) m. plat fele 
EltsaiM'tu, Sc. P. 
Gcxirge a. ,Sc. P. 
Violeta, Sa P. 
Eugenia, L. E.

lOo m. pluti băeli
1. CorL *iiu Victor, Se. P.
2. Chiseor Vidin, Sc. P.
5. (,'âadău Alcx. Lk. Dec.
4. Murgu Liviu. Lic. Dec.

12.02
I2.il*
12,01»
I2.9T

Fete
Ped.

Lie. bete 
plat fe(e

i. Anca Violeta, $c. Ped.
lnălțtme

1. Drăgoiri TîbtrMi,
2. Tornovîci Gh..
3. Jiavul Emil, L.
4. Corbcauu Victor, Șc. Ped.

băeji
L. Dec. 

L. Dac.
D v.

1.42

Sludenții
așteaptă cu încredere începerea

Institutului de C arbune

(ufmare din

examenelor
P*S. I)

C„ Giosan V., 
G din anul II 
și Cenușă din 
intens în a-

cerc de „.Tehnologia 
conducerea Jng.

schitele

temeini- 
studen- 

cu
învățând

I- din anul I; Colan 
Goron M„ Qâzdău 
și Bâbă'ău, Pop L. 
anul IU, lucrează
cest .cop împreună cu studentul 
Novac Serg u care aduce o pre
țioasă contribuție făcând 
și de-enele necesare

In scopul unei cât ma* 
ce cunoașteri a materiei,
tii organizează consfătuiri 
fruntașii în producție, 
din metodele lor de lucru, iar sub 
conducerea profesorilor fac eșiri 
pe teren. Astfel, cei din anul I 
au făcut o excursie de 2 zile cu 
intinerarlul Brad-Abrud-Roșia 
Montană, găsind ocazia de a pune 
în practică, prin determinare pe 
teren, lecțiile învățate la cu" ul 
de „Mineralogie și Zăcăminte".

Cercuri’e de studii funct onea- 
za din pl n cu colaborarea profe
sorilor si a s'udenților mai bine 
pregătiți.

In cadrul anului I activează un 
cerc de studii pentru ..Analiza 
Materiei" condu- de studentul 
loan to'cu Pompiliu și unul pen
tru „Mineralogie" condus de Ște- 
fănescu Paul cu ajutorul studen
tului 
III-

In 
și 12
ei învață și comen'ează 
primind contribuția activă 
fesorilor Maricescu Cr stea 
Ma'ca.

Lucrând în colectiv 
anul II au infiintal un 
stud i pen'ru „Mecan că 
tentă" sub conducerea
lui Ing. Balaban dela Exploatarea

I. Constantinescu din anul

fiecare zi dimineața 
Si după masa între

între 8
4 și 7 
lecțiile 
a pro- 

și

studenții 
cerc de 

și Rezis- 
tovarâșu-

I.ungime băefi
1 ( < i'biann \ ielor. Se. Pod.
2. loiu’scn Subiu, I e. Dol.
5. Biieiu (,11., Lic. Doc.
4 Gaz.da.ii Alex., Lie. Dec.

I.unghne fete
1. Buoiu El'sub. Se. Pod.
2. Oprișu I Ionii, l.ic. fete

suliță fete
1. Mogti Georgelu, Se. Ped.
'2. (omunc-sc.il, Jjc. lele
3. Bădiiu, l.k-, fete
4. Jnreii, Se. Ped.

In urmii acestor rezultate
juniori e.,ț

5,70
5,i6
5,3»
5.30

4 II
5 V»

g. nciai l.i .
Haejl 

Dc'ccbal 
l’c-dugogicu 
let-hniai 

Fete 
Pedugogicu 
feti) 
ll'olley-ball

Garnizoana—M. A. I. = 2—O 
(I5--3 ții 45-4).

.'jciiula loclinică—Azir.ior 
2—1 (15—9, 12—15 ții 15—10).

Iland-ball
L'ct'ul D. cebnl—Suoula INida-

țogicu - A—0
Garnizoana—M. A. 

(0-2).

SdliL '11 ul

191 puncte
144 puncte
26 ipuncte

122 puncle
82 puncte

I. - I 3

A. R KS 1G A, coresp. voi.

Când pe tânărul 
PEPENARU ION 
l-a luat chiaburul de 

suflet ..

Lucrarea lui l/‘iiin a u.păru.1 
din iKcesi'tutc'a de-a uimlute gru 
pul narodnicilor grupu|i in jir 
rull revistei „Ifuscoie Bogulotio'. 
Broșura lui I. Kulinin serisu pe 
marginea uu-siei lucrări, cuul ■ 
mu pună in evideuța nil nuinui 
faptul cu l.enin u fost nn 
vc rsur uil JiurodniciJor, dur 
in gcnerul, u fost impolricu 
șilor prieteni ,d puporului, 
cure i-a demu jt lin'o ciium 
muc ric politică.

Bezultatid pliu !ic nl ipc.-il 
C’onseiveji'c a lui Lenin u 
acela cu u asigurat |MliIvIi 
bolșevic sprijinul munci'oriloi 
|iîHanilor, care jiu pnoput 
prvle rine sunt cidevâui|ii 
prieten».

Intr'idciăr Iz-niii a demns it 
pe niiroliiic i cure-J îndiipuau 
hcMi.idi.iniil dând ituîna cu |,i- 
> i.inid și a făcut uceusI i îidr'o 
epocă când in Bii , i nu e xista 
o organ.zajie marxista cvutrali- 
ziștă ,ca:e sli iniprazjl'e i Iede

murxLtu și mi ((juibjtj jm* falșii 
d< mocniți.

Kxiliiun aratu apoi cu l.<Jniu 
l-u ioni butul ;i pe Pit'haJio». 
‘ ai\î deși luplu jinpoti ^u nu- 
jodn -cilul, sLibaprc (in insa po- 
tjbdituțdu luruiiimii' iu timp *■ 
(I însuși prețuia piiuniine-a ea 
|M- un al di, nădejde «d piu
it' aratului.

Dar l/jiin a luptat și hnpoîii 
\a oportuni'inului un iip-vic < .ne 
urinaiua tic 4^j/t : ijfurdauai a
ci. L>ci luuiK îto-ire fuța 
gJiezic.

»Și la noi, Pâtrușcui.u 
t nd puii i '• ubi-'iă a 
I ii i no .11 ti. a iiFTi jh*
bor loiiui i t la.'.i jiiiiik {jț,i
de burgliv/M.*, pn* uii/âud după 
6 Martie gu «trilul de <-onipoziț ;e 
burghi ză.

hodin n arulA ca ac^tc idtj «t 
iui lj iLidi, (-\prihiLite < ii 5<J du 
Ulii înainte, gus.e,-> și aslâzi o 
ronfiffiiun* (tlopl-ui. Astî' I, evu- 
t aiua lupt ] Im Izmin împuții, a 
conduci urilor uporluii'.ști ai

M,d. Jjoiuxld 1 trauicw 
Anglki, \\ ioulcr ide ka 

purii jue?t<‘ lui LzJiaUi 
i'ipiupiuju dr politico 

a oi•baJjț'ilor dr
du S' iinler

i. \ oj-cj t a (« < mau ia 
ii 1 idjija J’r miii .3* 
opiu uliii*', a/A Iu
iiiil’lari--.muJui pri»*-» .

ipi* - 11 a I j unt n 1 an;;
(11 ( ulliUlPst. ujii ai.d

ji rkcli niuI. I)’ f i j.i

ii
O

iicmuo-
PtirtUhi-

llili.l ul

I iiilv Qllc 

llâlll 4 ți 
jli.sla".

1.0 5 lume a aparul

Știința și
Comitetul 

Tineretului

tehnica pentru tineret

dintre studenti. 
sigur că excep- 
de cartografie, 
a neglijat apli- 

e o 
in lâtu- 
se oor 

peste 
le nor

fi aceasta 
Irebue 

examene

Lonea și un 
metalelor" sub 
Skadovski dela ACP.

Studenții anului III, au dease- 
me ii cercuri de studii bine or
ganizate la care participă efectiv 
și colegii din producție, Kovacs 
Gh., Filip Nic. și Calat Fr.

„Ei cunosc chestiunile practic 
și ne ajută să infelegem teoria", 
ne spune unul 
In acest fel suni 
land examenele 
unde Iod. Ștefan 
cafiile practice, 
lipsă gravă care 
rată, la celelalte
prezenta tofi studenfii și 
05 la sută d>n candidați 
trece cu succes ca apoi să con
tinue să-și perfecționeze munca 
Prin practică Ia exploatări in 
timpul vacanfei de vară

Nici pregătirea politico-idcolo- 
gica nu e neglijată.

Insușindu-și lecțiile predate in 
cursul anului de tovarășa depu
tat Marin Sârbii studenții con
tinuă să le aprofundeze prin 
cursuri și seminarii de ..Materia
lism" și chiar 
de sluden(i in 
este o dovadă

Studenții au
descurajat cu toate greutățile în
tâmpinate.

Deși Institutul duce lipsă do 
materiale didactice, iar bibliole 
ca nu are suficiente cărfi tehnice 
care să satisfacă cerințele, ma
joritatea studenților se pregătesc 
cu seriozitate pentru importantul 
eveniment : examenele.

M. A. M.

activitat^a depusă 
celelalte domenii, 

a eficacității lor. 
muncit fi n« s'au

„Miloși" mai sunt chiabur 
ăștia. Nu scapă nici o ocazie xă 
,.ajute" pe făranii săraci.

lin astfel de caz, este acel i al 
chiaburului, C'iișun loan din c 
mima Săulești.

Acum câteva luni, chiubiir.il 
a inlâlnil pe țăranul sărac, l‘i 
penam loan, care o ma/u inlica 
ga a lot muncit pe 
inslărili 
za de sus 
e puternic 
ii spune _■

— Ști ce 
ri'ai Iu pe 
hotărât să 
fi copilul meu. n'ai să duci lip 
>ă de n'mic.

l'epeiiaru cure o (,jU|ă int> 
ga a fost exploatat, a lrâ‘1 c ,n 
a putut, a fost de ucord.

Muncea din zori și pan î în 
noapte, iar de cate ori Ci-a 
chiaburului câie ceva, aces'a n 
amâna spunându-i diferite i.uu1' 
bc dulci". Și-l amâna rner"u

Treceau zilele și chiaburul 
im se mai indura.

Intr'o zi Pepenaru mergea 
caii la apă. Pe drum u'i cal a 
căzut peste el și i-a sdrobit /1- 
cioarele.

( hiabiiml in loc su-l ing‘‘- 
jeasca — doar ii promisese ca I 
infiaza — l-a t>us 
la dus 
cora-sa. 
munca și l-a

Sindicatul 
ghiat. Pentru 
ve chiaburul 
inaintat 
justiția 
că cum

ia dife’ifi 
fi după c. I exnmine i 

până jos, văzând că 
fi capabil de mult'.ă

măi pe penar ule v i\,t 
nimeni și eu m';.m 

te iau de sujlet. Să

revistă editată de 
Central al Uniunii 
Muncitor pentru popularizarea 
științei și (ehnlcei in rândurile ti
neretului nostru.

In articolul-program Intitulat 
,,Revi ta Noastră", iată cum e 
piecizat scopu' Si orientarea nouii 
publicații:

Comitetul Central al U.T.M„ 
mergând pe linia itideplhiirii sar- 
clnei de intensiiicare a muncii 
pentru ridicarea rlvclului cultu
ral, șt Infilic șl pro eslunal al ti
neretului, trasată de Rezoluția 
Congresului U.T.M-. a hotărit e- 
dltarea unei reviste pentru popu
larizarea ștîlntel șl tehnicel: 
.ȘTIINȚA Șl TEHNICA PENTRU 
TINERET",

A.eastă revistă va prezenta ti
neretului din u Ine, de pe ogoare, 
d n școli și universități, principa
lei probleme științifice și teh
nice, ircesare lărgirii ori tontului 
fiecărui tânăr șl, in acelaș timp, 
orientării către studiul adâncit al 
cunoșt nțelor de. specîal'tate din 
domeniul de activitate al fiecăruia.

Iu coloanele revistei iți vor găsi 
loc problemele importante a'e in
dustriei șl agriculturii, cele ale 
diferitelor științe ca: fizica, chi
mia, astronom'a, științele naturale, 
biolog'a, ș. a„ cu apUcafii tehnlae 
ca aeronautica și radiofonia, le
gate de problemele actuale șl de 
viitor ale construi, ii socialismului 
iu tara noastră.

Vom acorda o deosebită aten
ție popularizării leadzăiilor celor 
inal noi șl in prințul rână reali
zărilor ștlintd șl tehnicel sovie
tice, cea mal inahitată din lume, 
comori de neprețuit pentru popo
rul nostru, pornit in marș năval
nic să construiască socialismul.

o mare Irn- 
tlnerilor pe 
îndeplinirea

Deasemenea vcin da 
Portantă reallzăr'lor 
Irontul producției, in
si depă Irea Planului de Stat, ra- 
tl nallzărll proceselor de produc
ție, precum și Inovațiilor telm'ce.

Orice tânăr care prin studiu șl 
muncă perseverentă va reuși să 
aducă vreo Inovație tehnică sau 
științifică, va găsi, in rândurile 
revistei noastre, locul in care să 
fl-o poytă expune.

Deasenienea vom purta o deo
sebită grijă rubricii permanente 
„Tânărul constructor", In care 
vom arăta cum se pot cinstrui 
diferite dl pozlt ve și aparate to- 
lositoa e tineretului, realizabile 
cu puține mijloace.

însușirea ștlin|el șl tehnice! este 
astăzi o sarcină 
tineretului șl in 
membrilor 
.Muncitor, 
drert scop

al t neretalal 
cetătli ștll»|ei. 
d n primul au-

a străduit să ou-

iot

pe
Au

in căruță ;i 
Pepenaru înapoi la 
mai era capabil 'lc 
aruncat pe drum 
Agricol insă a ve- 
faptele tale mârșa 
('rișan Ion a fost

in judecata urmând ca 
poporului să-l pedepseai, 
se cuvine.
C. BUDU, icoresp. voi.

ds căpetenie a 
Imul rând a 

Tineretului 
noastră are

la realizarea cât mal rtsâvârșil* 
a acestei sarcini, a lufăntuirll ■și
șului revoluționar 
pentru cucerirea

Intr'adrvăr încă 
mar revista
prindă in coloanele «a'e un m- 
ter al foarte bogat, variat și deo
sebit de interesant și nstructiv. 
„Cărbunele isvor de energie' sau 
articolul „Seceta poate II înviosa" 
la fel ca și „Apariția Vieții ne 
pământ" sau ,.V ala si tch.i ca in 
U R.7 S.“, întreg conținutul de 
alt el, fac din „ȘTIINȚA Șl TEH
NICA PENTRU TINERET" anul 
din'rc cei mai luni prieteni de 
fiecare z , un îndrumător, un 
sfatu tor rermanent.

Tineretul muncitor din Valea 
’iului, tnerii mineri, muncitori, 
țărani muncitori, 
saiută cu bucurie 
editată de C. C.

elevi $j studenti 
apariția revUlei 
al U. T. M.

• •

.Pușkin — spune iiuxeie Ger 
kt — u |ost primul scrii'or ru> 
caic și-a îndreptat atenția a-n- 
pra creației populare și a intro
dus auea^â cicu|i; în litura- 
turu“.

I)»spr<* povestirile și busnich* 
fo’klorului rus (povestiri -mnăs
cute de puc-l dela doica sal. Puș
kin scria în Octombrie 1Ș26 fra
telui său : „...scula uscuh po- 

îmi completez 
mele edu- 
simt aiv-.e 

l'iceaie cs‘t un poem", 
p re Im-re uz a liljcr, •- 

< iiles; și Ic 5 lt- 
popular, cuutuml 

nu al orez * nimic 
lor originar. Ast-

vc-ști șî prin iuda 
lipsurile blestema iii 
călii. Ce ininunute 
pocești. Fiecare cs‘t

Pușkin
ti vele de Ixism 
sîfică în >pirit 
to' deodată SU 
d;n suletratuil

pt 
Uniunii

Revista 
principal să contribue

ib: s «i>fi ii " 
de A | PUȘKIN

ful, ritmul ba-nudor puș-kirnene 
e v’n, curgă’or ; cursurile sunt 
ainiph*. du iih udiinc caruo'er fok 
kloric ?i o rarii puri: de d< 
< > presie. Lumea acestor basme 
e în rculitaiu larga Rusie, cu oa
menii ui du toak* felurile ' 
parați, preoți, țărani, 
cu caracterul oii eroi- 
a rival, cu aderii’ul și 
care înving totdeauna 
răul <i asuprirea. In 
Doinn'-jei și ,a odor

Ne scriu muncitorii dela băi

îm- 
iârg«»Fcti : 
3ii patri- 
binulc ci, 
minciuna, 

povestea 
ipt voi

nici, in i> uria iui I&dun — cra
iul ccrtArcț și nerecii-
luiscutor — in întâmplarea Na- 
lașei, puste iot. naturu și viața 
xechri tRu>ii e reflectă prrn 
-' hiinbuii simplu, prin în tâm
pla ri pliii£ du tâh.

,.Bas;neIo“ nuintlui poet găsesc 
o jnsiu explicare h valorii și va- 
labilității lor in 1 mp, în
ca îmbinare a gcn'n’ui p ' kinian 
cu gcjiinl Milion im u' marelui po- 
[M)T rus.

..Ba>niulu“ bii Pușkin au apa- 
î ut in c lituia v(uitca Ruâ5“, in 
gingașa traduceri1 a Andei Ful- 
ga, înirTin volum tipărit în oon- 
d (ii grafice excepționale.

axlân-

(Urmare din pag. I-a)

„ Mg Sindicalului Mi- 
I.upeiii ajunși la I uș- 
fost cum nu se poale 
primifi și suntem foar-

alte scrisul i >u 
zii plinesc <u

"oi .v"
nier din 
nad am 
mai bine
te niul|uin'(i de viafu pe care o 
ducem aici.

Mulțumim pe
f dubii mistui 
m-o poarta și 
meritul ca prin
cere să ne arătăm 
ce i-o purtăm.

Noroci bun, 
Jlilioc loan

nccusiă i <*/e P*tr- 
'{leiifru grija <e 
ne luam ungă ju
mulită la inloar- 

recuncșli l(a

Z>buc ne sosesc 
can munci orii 
biicuiir Aiu|a frumoasă pe caic 
o duc în tot timpul concediului 
la stațiunile climaterice.

•Sunt mul|i care n'au 
încă ii'ciodata la băi 
nă. âiuî iCtun și ’oli 
iai sc rit <» ii le lur poai 
<;dd al bucurai siimi 
\ ia|ă. a recuuo; ml. i 
Partidul și Guvernul care le 
cază condiții tot mni bune 
Valii-

i ,-c i i i 
â sul lui PIERDUT

— Buletinul Biroului Popula
ției pe nume) j’onrii Grigore 
cu Nr. 55k| x'I'Imtui de Miliția 
Petroșani.

Declar nul.

chiubiir.il
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DIN CÂMPUL MUNCII
Importante depășiri de normă ale munci

torilor dela atelierul de grup Petnla

Organizația de Partid și sindicalul dela Lonea trebue să lichideze 
cu delăsarea și să treacă grabnic la munca pentru 

însuflețirea întrecerilor socialiste
he Gmtv sLXijiiie atelierului de 

gr«p IVirila, vcliipulv de munci, 
lori au fuht uiilrcnuțt in îiUrtî- 
ocri fcoiJuh'.ie pe lumi Mu* 1 reu
șitul altfel sa obținu îiuauiuute 
depășiri <k norma.

vitoare la Berlin fără cumandatu- 
ra aliată. Delegația sovietică sus
ține punctul de vedere că toate 
botărirlle comandaturi! aliate, ast
fel cum se prevedo prin articolul 
trei al statutului comandaturi! a-

I la te șl al constituției din 1949, tre
bue să fio adoptate in unanimi

(im umi mmv depășire dr noi" 
uij a Iod realizata ]u 8ee|ia do 
sudurii eleelruui <J« tor. Ghcr- 
gjiirș bunii, caiv lucrând lu t>u- 
Mtirea a doua jATcchi dc roți de 
iirn penii* o I) it.se le t a depâțit 
imuna cu 229 lu sută-

Lu întieți ncica mașinilor pne. 
iimalui* din ndnn, echipa iov. 
l'chhnun Anton a rt‘aliZu.1 44) lu 
t»u(â «|< pășire iar ech’pu de tiaii- 
sport, rompiisu din tov. Fodur 
Alex., Horvid I ou a. și .Sus Ier loa*< 
au depășii iioriiiu cu '24 la sula.

ha ►ecțiu lu< atuși coiislruclori, 
t!ch',]>a Ini (ucty M hui lucrând 

1 ia repararea coliviilor și confec
ționarea u mii colbuite r în oii - 
«lit, a dqpașit normu cu 44 ia 

iar (thiipu Pupeș tosif, Li 
c’»ufec|ionurea și nudul a rea unui 
h«n| jxiitri' vaguiietde de trans

Muncitoarele și muncitorii dela Filatura 
(,Lupeni" au depășit programul de pro

ducție pe luna Mai cu 12,16 la sută
.’âxib îndrumarea organizației 

ik l’urtid ți u sindicalului mun
citori delu l'iilutura ..Lupetii" 
ivalizeuzu depășiri tot mm mari. 
Uda 2,15 la sulă sub normă cu 
căi ou rămas în Juna Februarie, 
pa luna Martie- programul de 
producție u ajuns să fie depășit 
<*« 9,82 lu sută, în luna Aprilie 
ou Î.14 la sutu, iar îm luna Mai 
cu 12,16 la sutu.

Pe înlreuga întreprindere se 
), i;Awc acum angujujî în între- 

rnri social Ste wulividualc 476 
muncitori și muncitoure.

La secția „Filatura** în intre- 
ooue* socialista sub lozinca ,cal 
nuu pup ne bobine rele" s’a c- 
victanțiat tovarășul Frății u Oeta- 
TiaB din echipa tov-. Nuda Vu- 
sdfl «are, la 2500 bobine a avut 
7 rele, fufă de 15 bobim. «rele lu 
2236 realizate, cât a avut tova
rășul Cridiuu Va'iile eu care era 
în ÎM trece re.

Întrecerea tfntre echipele dela 
secția „Celofibră" sub lozinca 
„cât mui puține deșeuri" a fost 
câștigată dc echipa tovarășului 
Crăciuncscu Ioan cu 1,28 Ia suta 
deșeuri, urmat de echipele tova
rășului Purcăiln C Constantin cu 
2,86 la sută și Gradină Ilic ou 
4/H La suta deșeuri.

Izj secția ^Tratare** sch'inbul 
tovarășei Jakoboc Iu liana a în
trecut cu 4,4 lu sută pe cel al 
tovarășei Biro Matilda, cu cure 
era în întrecere, tratând în 2261 
ore, 286.055 scuturi pe când cel 
de al doilea a tratat în 2312 ore 
279.661 sculurt

Cele 5 tovarășe ce compun

La fesăforia din Vulcan

Tot mai multe muncitoare 
lucrează la câte 4 războae

La ..Țesătoria Vulcan", munci
toarele lucrează cu puteri sporite 
in cadrul (întrecerilor socialiste 
pentru îndeplinirea înainte de ter
men, al Planului, pe cel de al doi
lea trimestru.

In iruntea întrecerilor soc alis- 
te sunt muncitoarele: Cuzur Mar
care a. Kuming Maria, Popa Zam
fira. Pereny Rozalia, Kaloy Ilea
na. Man Noemi, llnitki Maria, Roș
ea Maria, Haidu Anzela, Colda 
Lucretia, Stoian Alexandra, Berci 
Irina, Rodean Maria, Apahidian 
Irina, Faozkaș Irina, Kișu SuSana, 
Rodean Ana, Hibei Ana, Heia Ma
ria Popa Maria Si Grober Nina, 

portul cărbuni, a depășit cu 34 
Lu sută nori na.

La fel gi strungarii un reușit 
să ob|iim irzuliutc humua.*»0. 
Astfel tov. Svobo ia l’berin u de
pășit norma cu -Li la sula. Iov. 
Gubor (.11. cu 44) la nula și ,Sa- 
jady lovii cu 39 Ji suta, jar e- 
cliipu Iov. K ru gel Cai ol care lu 
crvuzu la intrețiiioroa coinprtsud- 
rvlor, -uiu o d» pășire de 48 la 
sutu pe luna Mai.

.Sci5|iu fierărie lucrează In spe
cial lu ur-.uu|jrca uncUelor mi
niere. Aici cMiliijjut compușii din 
tov. Ahleu hm, Angli* 1 Fluriun 
a i<l<ijiășii prugraimil cu 74 la 
sidu, echipa Puneai/ \ rtur h 
1'ojo lusif cu 64 Iu sută și echi
pa Mușik Vențel și Muntean Ion 
lu confecponarcu dc sagoiutc uit 
reali/ut o depășire dc normă de 
39 Iu sută.

Aceste succese ob|iniile yor li 
un nou imbold pentru muncitori 
de a rculizu >i mai mari dvpK- 
viii de noimă, în inuiufi lor de 
viitor.

PriB întreceri socinlitle

schimbtd lui S^ramn Ana cure 
lucrează la secția ..Condiționare'' 
în luna Mai au depășit norma cu 
19,62 la nu ta.

In întrecerea socialiMâ, sub !o. 
zjnca „nici un fir rupi", tovară
șa KasUdicz Irina a realizat în 
4175 ort prestate 0.36 fire rupte 
pe post, urmată de schimburile 
tovurășe.i June Aurel’a cu 0,79 
fire rupte pe post lu 44)98 orc și 
a tovarășei Pop Florica cu 0,95 
fire rupte pe post în 4623 ore.

Iu soctiu de „lXipănat" echi
pele din cele două schimburi ale 
tov. Czuru Elisabctu și Alexan
drina Bcdint au realizat : pri
mul câte 5.78 vârtej ni |c pe ora 
și cel dc al do’lca 5,91 vârtelnițe 
pe oră. Jxi această sec|ie mași
nistele au realizat depășiri între 
48.81 și 75,56 iar legătoaixJe în
tre 6(2.80 și 91,75.

întrecerea pe schimburi lu Sec- 
țiu de pBobinaj” a fost câștigată 
de echipa tovarășei Jakob Elena 
cu producție pe post de 16,560 
kg., urmată de cchijxde iov. Fu- 
zakas Pauli na cu 15,995 kg. și 
Guiaș E!ena cu 15,112 kg. la post.

La fel muncitorii dela secțiile 
de Sortare", p Împachetare** și 
..întreținere" uu depus eforturi 
susținute pentru realizarea pro
gramului lor dc producție.

Pentru a munci cu moi mult 
succes în cinstea închecrii celui 
de al doilea trimestru, muncito
rii (lela Filatura „Lupani** au 
acceptat cu bucurie chemarea Ia 
întrecere a Filaturii „Viscofil** 
din București.

F. UZ TEL. corespi voi.

care și-au luat1 angajamentul, ca 
dela data de 1 Iunie să lucreze 
deodata la 4 războae.

Deascmenea tovarășele Hening 
Ema și Popa Ana Si-au luat an
gajamentul să lucreze la 3 râz- 
boae-

Tânăra muncitoare H bel Ana, 
deși nou angajată și-a luat anga
jamentul să lucreze și ea la 4 
războae.

Tovarășa Omota Maria deco
rată cu ..Medalia Muncii" dela 
secția de bobinare a cerut să lu
creze la 33 fuse fată de 15—20, 
la câte lucrează celelalte.

fhw: * irc l 4___
petenie organizațiilor de Partid Și 
membrilor de .Partiid din 'sindi
cate, să antreneze massele largi 
de muncitori 6n întrecerea socia- 
lis a metoda comunistă de con
struire a social sinului; să insu- 
ileleascâ întrecerea șl sd urmă
rească rezultatele muncii pe bază 
de Întrecere.

Pentru a duce cu mai mult suc
ces la îndeplinire sarcinile ce lo 
revin, organizația de Partid șt 
sindlca'ul depe lângă flecare ex 
ploatare dm Valea Jiului, au loi- 
mat conil.il de întrecere, care sj 
>e ocupe in mod special de des- 
lășurarca in întrecerii soc'uliste.

La muia Jiel-Lonea comisia de 
întrecere socialistă e compusa din 
tovărășii: Duc l'ranclsc, secreta
rul organ zatiei de Partid; Kame- 
ni(kl, președintele comitetului sin
dical; ing. Stalculescu Emilian, 
șeful exploatării; Kopetin Geza. 
decorat cu „Medalia Muncii" Se
tul unei grupe fruntașe; Deak 
Ventzel, decorat cu „Ordinul 
Muncii1 șeful unei grupe fruntașe; 
Tamaș Pruncise ți Pelric Petru 
decorați si el cu „Medalia Mun
cii" șefi de grupe fruntașe; lln- 
gureanu Ioan și Mlclea Ioan 
maiștri ni neri, șefi de sectoare.

După cum se 7 ede, comisia de 
întrecere are o compoziție justă, 
e formată din reprezentanții or
ganizației de Partid șl sindicale, 
mineri fruntași șl tehnicieni.

Să vedem însă, cum a căuta' 
această comisie să sprijine și să 
urmărească întrecerile socialiste

Conferința Miniștrilor de Afaceri Externe a luat
în discuție cel de al doilea punct de pe ordinea 

de zi Berlinul și problema monetară
(urmare din pag. IV) 

D i s c u
Acheson care a urmat la cu

vânt a declarat la începutul dis
cursului ău că delcgat'a Sta'elor 
Un te propune folosirea ,Jn mo
dul cel mai eficace" a legii electo
rale din 1946 șl că consideră ne
cesar să facă ,,câteva mtet schim
bări" acestei legi. Totuși precizând 
imediat în ce constă aceste ,.micl 
schimbări", Acheson a arătat că 
in realitate este vorba de o schim
bare principială a unei serii de 
clauze fundamentale ale legii e- 
lectorale din 1946.

Insistând ca controlul cuadripar- 
tit asupra alegerilor să fie orga- 
n zat într'un alt fel, șl anume așa 
fel încât să f e pe placul Statelor 
Unite si nu cum era în 1945, d-1 
Acheson a observat în treacăt; eu 
nu știu dacă va fi sau nu ca în 
1946. dar aceasta nu este chiar a- 
tât de important.

In continuare Acheson s’a opus 
categoric propunerii sovietice ca 
comisia germană pentru conduce
rea alegerilor municipale să fie 
formata pe principiul parității adi
că pe baza prezentării egale a 
sectorului sovietic pe de o Parte 
și a sectoarelor occidentale pe de 
altă parte.

Cred că fiecare comandant, a 
spus Acheson, trebue să aibă 
dreptul de a numi o pătrime diu

la care minerii dela Jie(-Lonea 
au pornit cu atâta Însuflețire?

• • •
Ne găs in la sfârșitul primei de

cade al luuei Iunie, la mai bine 
de o săptămână decând m'nerii 
din Vulea Jiului, respee v cei de
la J et-Lonea, au porii t la între
ceri sociali'te pentru îndeplinirea 
I'lanului pe cel de al doilea >ri- 
mestru

In sala de apel a minei Jiet- 
l.oneu Insă, găsim o tabela de în
treceri sarbadâ și superf, la|j, ca
re aia a depășirile de noima rea
lizate de ni'iier i acestei exploa
tări in cinstea zilei... de I Mai'

Deși suntem la sfârșitul primei 
decade a lunii Iun e, la mina Jiet 
Lonea nu se [mate ști care e- 
tlilpa dep.ișeș'e norma țj care nu, 
cum stau grupele cu Calitatea căr
bunelui, cu economia dc exploziv, 
cu absentele iieniolivate.

I.a exploatarea Jiet-Lonea, șe
dințele de consfătuire între mi
neri și tehnicieni care (rebuesc or
ganizate de comisia de întreceri, «- 
jutatâ efectiv dc sindical și sub 
supravegherea organizației dc Par
tid, nu sunt cunoscute de m'nerii

In sala de apel a minei Jief- 
Lonea, nu se poate vedea nici o 
gazetă dc Perete care si populari
zeze succesele in înmiea obținute 
de echipele fruntașe -I met.dcle 
lor de muncă; care si fie un e- 
xemplu. un îndemn ren'ru echipe
le râmase In urma.

Lii lucru cunoscut insă, dar nu 
de mineri, cl numai do organizația 
de Partid, sindicat șl de câțiva 
funcționari șl tehnicieni; minerii de
la Jle(-Lonea, sunt SUB PRO
GRAM cu 5 la sută șl la urma 

tate. Ilotărirea unanimă este ne
cesară in toate problemele de sub 
competenta comandaturi aliate. F.a 
este necesară pentru airobarea de
cretelor consiliului municipal șl ad
ministrației municipale. Ea este ne
cesară in examinarea contestațiilor 

făcute împotriva hotărirllor au
torităților localo ale Berlinului, 
consiliul municipal șl administrații

r s u I lui Ach
membrii comisiei de pregătire.

Astfel, el a reafirmat încă o 
data pretenția puterilor occiden
tale de a avea o maior,tale docila 
in comisia dc pregătire.

Apoi Acheson a trecut la pro
punerea sovietica care prevede ca 
dreptul de a numi candidați In a* 
legeri să nu fie acordat numai 
partidelor politice, ci și organiza
țiilor de massâ ca de pilda KuR 
turbund-ul, Uniunea Democrata a 
Femeilor și sindicatele.

Acheson s n opus acestei Pro
puneri.

Secretarul Departamentului de 
Stat al Statelor Unite a crezut 
ca este necesar să repete mereu 
atacurile imporiva propunerii U-

Discursul lui Schumann
-SchuuKinu u ilcclnrat că nu in 

tințioiiează să examineze textul 
propunerilor sovietici' ^deoarece 
aceasta s’u și făcut". Iude clar 
că Scliumaiin s’a gujkLit la dis
cursul lui Acheson.

Că și Acheson, Scliuinann a 
pretins că propunerile sovietice 
au drept scop su acorde orică
rui membru al comandaturi! ali
ate dreptul nelimitat <fc a opune 
un veto activității consiliului mu
nicipal. Cu toate că propunerile 
sovietice prevăd transmiterea de 
puteri largi consiliului și aduii 

tuturor celorlalte exploatări carb 
litiere dhi Valea Jiului!

Clasa muncitoare din tara noas
tră >e găsește in plin efori pentru 
hideplmirea și depa Jrea Planului 
de S'at pe amil 1949, care sta la 
baza ndicarii nivelului de viata al 
oamenilor iiiuneii, peniiu construi
rea '■oc ela(ii socialiste.

Organizațiilor dc Part d le re
vine sarcina de a conduce ma- 
ssele dc muncilun in aceasta lup
ta Sindicatele sub indiuinarea și 
supravegherea organ,zatiilor de 
Part d Irchue sa fc aclive n in- 
sufHIrea iiiuiic ii rin r și tehnicie
nilor pentru o produ-lie sporita

Se ach a oigatl zat a de Partid 
Și sinduatul dela Lonea de acea- 
;!;i sarcina ?

Organizația de Partid și -.indi
catul dc a Jiet-Lonea privește ca 
o sarc.nu principala lărgirea D în
suflețirea întrecerilor socialiste 
aia cum ne insula rezoluția dm 
Decembhe a C. C. al I' M J< 
asupra problemei sindicale ?

» * »
M iicrii dela J.et-Lonea an por

nit cu in ufle|ire la întreceri so
cialiste peiilru indeplmire.i șl de
pășirea Planului Pe cel de al doi
lea trimestru.

Iii felul cum arguii za(ia dc Par- 
tld si sindicalul dela l onea . se 
ocupa" dc iiitrcucrile socialiste, 
vor putea minerii acestei exploa
tări sa șlle dacă au depășit nor
ma sau nu? Vor putea ști înmeni 
dela Lorica - care au câștigat 
drapelul întrecerilor oc'ahsie in 
inlâiup narea zilei de 1 Mai ca 
sunt inlreculi de minerii din A- 
nlnoasa. care dealtfel sunt tot 
sub preliminat?

Desigur că nu!

municipale. Numai prin aprobarea 
unanimă a acestor decizii va pu
tea fl asigurată slața normala la 
Berlin.

In inclieere I ufintki a vorbit 
despre problema clielluelUor de 
ocupnlie dela 1‘CDola de a te ob- 
fine reducerea la minimum u a- 
cestor clieltueli prin ndjlouce co 
Irebuesc adoptate pe buia /cuu- 
dripartită.

e s o n
niuidi Sovietice, de a menține 
principiul unanimității in adapta^ 
rea de hotărîri de către couran- 
datura aliată.

Acheson a fost nevoit să recu
noască justețea observației lui 
Vâșinski și anume că fn Austria 
exis u cond ții diferite de celo 
din German’a. deoarece Austria 
nu este considerata ca o țară 
dușmană învinsă.

Acheson s'a împotrivit apoi 
propunerii sovietice ca proectui 
noue: constituții pe care consiliul 
municipal ii va elabora să fie 
supus în conformitate cu artico
lul .35 al contstitutiei privizorlo 
a Berlinului spre aprobarea una
nimă a celor patru puteri.

nîstru|iei municipale în uilniiiiLs. 
trarca orașului. Scliuniann u Je 
ekirat : nu xad ce hotărâri ar 
puica fi luate in mod lilxsr <le 
germani fără o intervenție Jiu 
partea puțurilor ocupante.

Cu toa'c că a admis că este 
imposibil să se îucâ o paral'Iă 
între situația din Austria și si
tuația din Gerninrua. Scliuniaun 
sprijinind fură rezervă pe Aclie- 
son. a insistat su fie aplicată la 
Berlin aceiași metodă de jiunc:e 
iu aplicare a hotărârilor con-i- 
Liului municipal Care există îu

Și daca acea'U s taat'a cunti- 
nua sa mai persiste, elanul eu au
re minerii de aici au pornit ia 
întrecere va fl d iniuuat. iar în
cetul cu iucctul futrecerile so- 
c ali.ie vor ram: ne doar pe hăr ie, 
in sertarul tovar țu ai l u. EraU' 
coc, secretarul «rr.auizaliei ia 
Pa.l'd și președintele cornis'el de 
intri ceri

Ori, cliiar ixperical.i organiza
țiilor dc Partid d n Valea Jiului, 
,i ceici de'a Pcirda dc pildă «e 
toata cu uiiiiiirind intiecerde zi 

z dc '-ollâi.d o larga propa
ganda i întrecer lor socialiste, or
ganizând cou-laluiri Je producție 
iniie iii in rl i iclnic tnl. i npula- 
r zând experiența fruntaș lor, alta 
e s tuatia producției: m ner i dela 
Pelrda sunt in iruntea celorlalte 
e-.ploutarr din Valea Jiulu cu o 
depa ue de program de 14 la sută.

Membru comisie: de întreceri 
soc aliate nu treime se lase in- 
câiitați de succesele trecute, un 
tiebue sa e ctih e laurii vic
tor ei ante1 mare

Minuția trebue pro 4ă iu Iată, 
cu curaj; mun.a rcbuc a lic trial 
activa Șl mai pi rse-•_ renta Oii 
cât dc mari ar I realizările dm 
trecut ele nu pot sa ius' fie 
sa acopere inactivitate.! de a mii.

Minerii dm Lonea au dioedr> 
luna trecuta chiar, c-a 1"'' să rnun- 
censcă cu spor, pot să înfrunte 
greutățile >i sâ depășească 
gr. mul de pioducție lu ac«s 

pro- 
sens

ci trcbucsc ajutați dc organiza
ția dc Partd șl de «ind cat ta
ce trebue sa lichideze cu dt'aia- 
rea ' sa plivească Ca sai uâ
Principala conducerea și însufleți
rea întrecerilor socJal'sle.

Austria exi ț»ris"ir<’ lu Lu'a.r.1 ah' 
guvernului urnirinc.

I><viscm<*rii Nliiimoirxi a t*pr 
jurii propunerea .statelor L'rriie 
ca în esenuuilitatea cărui nu s« 
ujringe la unununitaie in . u 
iiianduiura almtâ, «imiuridaupi 
M < tourvlor su poală a. țmnu m 
ikpendciit in «ectuurele nsp.t- 
•ise dur Beri»n.

Discursul lui Revin
Bx vixi și-a început < >ivânt-ar.jH 

deUarând că in diest mik fu 
•lanientafe , există divergi u|e 
care nu pot fi înlăturate". 1 1 
s’a opus propunerilor sovietice 
rejK-tând argumentele lut Adu- 
: ou.

Bevin s’a opus îndeosebi pro
punerii delegație» l . R. S. S. Je 
a se ucorda organizațiilor deaio- 
cralc de niassu dreptul de u și 
alege candidați! lor in alegeri.

Cu șl Acheson și Schumon i, 
Bevin a încercat prin toute mij
loacele. sți interpretezi? projruir - 
rili- delegației L- R. S. S. in wn- 
■111 câ ilc ar prevedea tutela .x>- 
mandaturii «liatc asupra orga 
uelor consiliului municipal.

In iiichct re Bevin a repetat de
clarația lui Aclu-sun și anume 
<ă propunerile soviet ce ui fi 
ralculalc astfel încât „un sini: ir 
om să poată opri întreaga viată 
municipală a mnrcbii or..-".

• * »
După discursul său Eevin carc 

Prezida ședința a încercat să in
dice desbaterllc Acestei încer
cări I s’a opus Vâșlnski care a 
declarat că este necesar să răs
pundă la o serie de afirmații fă
cute de Acheson, Schumann șl 
Bevin.

Timpul fiind înaintat discuțiile 
asupra chestiunii luată in exami
nare au fost amânate pentru șe
dința din 8 iunie.

conil.il


CONFERINȚA MINIȘTRILOR DE AFACERI EXTERNE A LUAT IN 
DISCUȚIE CEL DE AL DOILEA PUNCT DE PE ORDINEA DE ZI

BERLINUL Șl PROBLEMA MONETARA
DISCURSUL LUI A. I. VÂȘINSKI, MINISTRUL DE EXTERNE AL

AU MAI LUAT CUVÂNTUL ACHESON, SCHUMANN ȘI BEVIN
U. R. S. S

'-st. la 4 lume f'unviliul Minișlnioi
'l<.> Im B.riii |.> irtru .1 .li.iutu i.-l dc 

uuiut'l ara".
'IUII* li' <1 li- <

iu Ime.i <h- zi.
lllll III șo<liui|;i

•i iu' pe de ultâ parte de «lelega|'a Stuleior Unrie

dini 3, 4 |și 6 luni' 
Mini-strui de 
<!'li 7 Iunie

uu lost consucruJc discuțiilor a.-»u-
Extcrm J U. R. S. S. A. I. Vâ- 

pi czcnlutc jx* de o
\fuzcii

o a na I icul t propuneriile

D i s c u r sul lui A. I. Vâșinski
Iii fa(a noastră stau de lapt 

doua probleme. Aceste probleme 
au fost formulate de delegația 
sovietică cu două săptămâni in 
ui mă. Ele sunt:

Restabilirea administrației mu
nicipale pentru intreg orașul Ber
lin și restabilirea comandaturii 
Interaliate a Berlinului.

a

pentru întreg
După cutn se știe administrația 

municipiului a fost aleasă in anul 
1946 pe baza legii electorale a- 
probate dc reprezentanții celor 
pai u puteri de ocupație și a lunc- 
(im at până in toamna anului 1948. 
Acțiunea administrației municipale 
s'a intemeiat pe așa zisa „constl- 
tu( c provizorie" a Marelui Berlin, 
dramenea aprobata pc bază 
cu dripartiiă șl a propus adminis
trației municipale pentru intreg 
D.riinul prin însărcinarea celor 
patiu comandanți aliat! de a line 
ale ieri mun'clpale libere la Ber
lin sub controlul cuadripartlt ti
ran Ju-se seamă și asupra acestui 
luciu celelalte trei delegații din 
Cons liul Miniștrilor de Externe 
an lost de acord cn acest control 
. ă lie efectuat în același mod 
care a fost efectuat iii timpul 
legerilor d.n Octombrie 1946.

Totu i propunerile piczcntate
6 Iunie in Consiliul Miniștrilor 
de Externe de către delegația Sta
telor Uni.e in legătură cu proce-

iilor Marelui Berlin, Vâșinski 
deci urat .

„Dar de ce nu se pomenește ni
mic in propunerile americane des
pre libertatea alegerilor, despre 
necesitatea că această libertate să 
fie garantată șl că nu trebue să 
existe nici un fel de limitare a

llberlăfli alegeillor care ar con
stitui o violare a principiilor de
mocratice elementare? Doco nu 
se pomenește nimic despre aceste 
propuneri, despre faptul că popu
lația organizată in sindicate șl alte 
organizații do massă trebue să albă 
dreptul nesiânjenlt de a-șl numi 
candldatll lor proprii șl de a duce 
campania pentru alegerea germană 
in consiliul municipal șl apoi jn ad
ministrația municipală? Aceasta 
este o misiune esențială, Iar prin 
propunerea de a se modifica ar
ticolul 8 al legii electorale dele
gația URSS urmărește să înlăture 
această omisiune*'.

Propunerile Statelor Unite înseamnă 
micșorarea rolului Comandaturii aliate 

în administrarea Berlinului

in 
a-

la

la Berlin, 
consideiă 
trebue să 
parităților

că 
lle 
a-

Restabilirea administrației municipale 
orașul Berlin
darea alegerilor prevăd numai că 
a li numit pentru supravegherea 
alegerilor un organism aliat, pe 
baza cuadrlpartită.

întrucât inaiute de alegeri nu 
va exista o administrație munici
pală trebue să fie formată o co
mise alcătuită din Germani care 
să conducă alegerile

Delegajia URSS, 
o astfel de comisie 
bazată pe principiul
dică pe baza rcrezentărll egale 
a sectorului sovietic pe de o par
te și a sectoarelor occidenlate pe 
de altă parte.

Delegația sovietică nu poate ac
cepta propunerea Statelor Unite 
că această comisie electorală să 
lie alcătuită dintr'un număr egal 
de reprezentanți al comandanților 
fiecărui sector al Berlinului. A- 
ceastă propune; e este evident dic
tată de dorința de a asigura o 
poziție avantajoasă autorităților 
din cele trei sectoare occidentale.

După uceustu A. I A ușinski a 
observat câ delega] ta Statelor I 
uite a insistat asupra eliminării 
articolului 36 din constitu|ia pro 
vizorie a Marelui Berlin, adop 
tatu in 1946. care .prevede că 
toate decretele elaborate de con 
siliul .municipal, precum și Ji- 
donuiijole riale <k' udimiiustra(ia 
jiuinicijtală, trebue să fie cou-

dilte
ger-

forme <m legile $i ordinele 
de autoritățile aliufu din 
mani și dc eoni nud ut una ni iută ii 
Murelui Berlin 
apl obate 
l)clugu|ia 
<|c acord 
Unite dc
’b, a >(j>us Vâjinski.

1 unerea înseamnă

drqptul (ouiahdaturii uluite dc a 
liprubu muu urile IiuTc <le alini 
nibtrapu muni* ipalu, <.x‘iu<>’ iu 4 
șuiea/â rolul cumulului urii alm- 
t<- in utlini nistru pa Berlinului. 
Potrivit propunerii sovietice ur
mează a fi supuse uprohuiii nu 
una nd aluni idiute ni 
leit* (oon.sdLului mituj 
fudmiiir iraȚiei nmiiic 
loiire ia chestiuni de 
(omun<duhi rii uluite, 
clu buni buni (pilim 
In afară -de u<casta, potrivii pm 
punerii so\i«,licet upifdniicu ru
in iiida tu rii uJiutr este iiccrsai.i 
pentru acele dcirrrtr ale cun>.ii-t 
Ini municipu] nuu ale admitii tr j 
|iei iiiunicSpuir iniipotriva europa 
< oniunduntul vreunci-j «linii'1 s<*< 
ton re ar .prob-tu pe lungă <<»- 
inamiutu.ra aliulu. Lrrbue» sa p. 
supiinc-fn fiicști*, ca nici u.sein’1 

vor fi numeroasă. 
iu*4 'ixjr, 41 subit- 
sa lăsaju in
’b cu mod fim-

mui su-s. A<xș,i luciu 
interesele

<<

și trebue sa Pe 
de aceasta din urmă 
sovietr.u nu pou'e I. 

cu propunerea Statelor 
di se elimina articolul 

Aceasta pro. 
renunțarea la

m a oaznri nu
-( bnsidcruiii 

niut \’âșinski, 
goan urticolul 
i il<‘ arătate 
este cerut de in’crusclr cauzei 
loiiștiiuții ruspundi rii pe < arv 
pourlu autorilățtli dc ocupJ|ic 
in usi^unirca vieții Jiorrnulo la 
Berlin.

«i

la viața municipalăÎntreaga sferă a problemelor referitoare
a Berlinului frebuesc lăsate în competența consiliului 

municipal și administrației municipale a întregului Berlin

E.s(e absolut necesară restrângerea cate
goriilor de persoane lipsite de drepturi 

electorale

f.

Im

Ppsiir iLe drepturile <■-
Delegația sovietică 

*» că este necesar siî sr 
«liopturi elcctorulc loș!i- 
ibrii ar pui 1:<Iului nazist 
lor organizații nazis'e < n 

aceluia cărora li "'«m 
ti: este (heptnri de cutre

Trecând la problema funcțiilor 
administrației municipale a intreg 
orașul Berlin, Vâșinski a reamin
tit că delegația URSS propune 
că intreaga sferă a problemelor 
referitoare la viata municipală a 
Berlinului in sensul cel mai larg al 
cuvântu'ui să lle lăsată in compe
tenta consiliului municipal și ad
ministrației municipale a întregu
lui oraș Berlin

Vâșinski a subliniat că, potrivii 
propunerilor delegației sovietice, 
multe dintre aceste probleme ur
mează să intre in competenta 
exclusivă a consiliului municip I 
și a administrației municipale a in
treg orașului Berlin. Comandalura 
aliată va examina aceste probleme 
numai dacă se vor 
din partea vreunuia 
tru comandanți fată

luată de consiliul municipal sau 
de administrația municipală in ast
fel de cazuri hotărirea contestată 
Intră în vigoare numai după ce 
a lost aprobată de comandatura 
al'ată. Delegația URSS Introduce 
un amendament țn legătură cu a- 
cest punct in sensul că in cazul 
unui dezacord in comandatura a- 
llată cu privire la conte tafiile 
prezentate impoiriva hotăririlor 
luate de administrația municipală

sau consiliul municipal, probîema 
va li trimisă spre examinare u- 
nei Instanțe superioare care o va 
rezolva șl hotărirea iiu va II pro
mulgată pâră ce nu se va a'unge 
la un acord Aceasta corespunde 
exact articolului trei al statutului 
din 1946 al comandaturii aliate a 
Berlinului care prevede o astlel de 
procedură. Iii felul acesta noi do
rim să menținem situația prevă
zută in statut.

de massă autorizate

ivi obiect uni 
dintre cei pa- 
de o hotărire

Acordul aliat 
săvârșire 

și în
Wșiuski n irujniii'f H 

Statelor Unite 
rxiindcfi'ii asupra 
sibilinului aplicat

Austriei este cu deasupra
inaplicabil Germaniei 
special Berlinului

dccretvh-lrgi 
ii u tatii ați lor 

11 lcguturi cu 
probleme s.i

< â ilele 
a promis 

Berlinmu' a
in \n-iriii

<
ti.mplr 
Ik’rtui

și ordn 
marelui 
o -fer3 

intre

semen, a automat ia 
ea nu vor fi <ont«*'ut<- de 
mundaturu abătu in termen 
21 dc zih ricin dala pn-zi ulărij 
lor la rrmiuriduturu.

Astlel dc propunere 
fi acceptată a spus Va 
oarece condițiile exh 
Austria sunt diferite
din Germania. După cm 
Austria spre deosebire 
mania nu este considerat; 
Inamică invlnsă; Iar 
când a fost semnat aci 
pra mecanismului de c 
Austria iu 1916 eilsta < 
uu guvern tecunoscut d 
Sovietică, Statele Unite 
Brllanle șl Franța, li 
trebue să f e limpede c 
aliat asupra Austriei es 
săvârșire Inaplicabil < 
șl in special Berlinului, 
frazlec in lotul statutul 
al comandaturii al ate ț 
tutia provizorie a Berii 
dă o greșită inlerpr.lart 
lor comandaturii aliate ș 
lor ce trebue să existe I 
mandatura aliată a Berii 
de o parte șl administrat 
clpalâ a consiliului munl 
Berlinului pe de alta i art

Vâșinski a reamintit c< 
ca propunerile uru-ricari 
<ă con->liul munieip.d u 
nului. nou ales, va fi im 
eit sn elultorcze proci’u. 
constituții a Martini Beri

In consecință delegația 
l'cti, proptim- >â ț.aragra 
tf'spnnzâ.lor ul rezoluției 
liti-hii Miniștrilor de I v:.r 
viloun Iu problema Be 
■ ă fie formulară in modul 
tor ..< n- țiul muim i|Hil n 
ul orașului. Berlin vu fi ii 
nicit -â clabonzc procent 
const’tulii a martini B#i 
> onforniitali cu pret.dtr 
prinse iu uri. 35 al cont 
orașului Berlin din 1946".

kt.‘/tu ■un/ problemele 
/oare la utliniinslriina mu 
lă u întregului oraș 
consiliul iii unici pul 
le fia fia l . U. S. S. 
lU 'enr sa >c ocupe

vigoare <1'1-
i ti
ne

berii, 
tlt < u
a roi

<1*1 tizi.

Toate organizațiile
de comandatura aliată trebue să aibă 

dreptul de a-și desemna candidații 
în alegeri

Restabilirea Comandaturii Aliate

In e'ectuarea alegerilor, dreptul 
de a prezenta candidați are o ma
re Importantă. In acea'tă p ivinfă. 
legea electorală din 1946 este de- 
asemenea insuf'clentă și necesită 
unele modificări. Articolul 8 al 
acedei legi acordă dreptul de a 
des intia candidați numai pân delor 
politice autorizate in .Marele Ber
lin. In felul acesta mar le organi
zații de massă. cum ar fi Kultur- 
bund. Uniunea Femeilor Democra
te și a tele, precum și sindicatele 
sunt lipsite de dreptul de a de
semna cand'dati, fie Iii mod inde
pendent fie împreună cu partidele 
politice. Iu consecință delegația

soviet.câ Insista ca articolul 8 al 
legii electorale din 1946 sil fie 
modificat astfel încât țoale par
tidele politice autorizate la Berlin 
și toate organizațiile de massă au
torizate de comandatura aliată să 
aibă dreptul de a-și desemna can
didați in alegeri.

Subliniind că în țirojjum. i ile 
Ștatclor Unite prezentate la 6 hi- 
u>c s’a consacrut un loc conswle- 
rabil problemei libeitaților indi. 
\itluak1. a cmâiHului. a n Pgi> i. 
a presei, a rad io-ului, etc. și că 
a pîi rarea acestor li boită li trebue 
să conslitiic una dintre atribu
țiile ÎLindainentale ale autorda-

Delegația URSS
Vâșinski, a propus icstabiilrea co
mandaturii aliate. Aceasta este 
necesară in scopul de a se coor
dona măsurile privitoare |a ad
ministrarea întregului ora; șl a- 
/gurarea vieții normale la Berlin 
in ansamblul său. In vederea rea- 
lizârii susmenționatelor obiective 
de coordonare și asigurare a vie
ții normale la Berlin, delegația 
URSS prorune. restrângerea func
țiunilor comandaturii aliate lăsând 
in competenta consiliului munici
pal și administrației municipale 
covârșitoarea majoritate a proble
melor- Acestea sunt problemele 
care se referă la ; pro ? zionarea 
Berlinului, la transporturile muni
cipale, la finanțe currinzând bu-

a continuat gctiil, creditele țr etniile și impo
zitele; la combustibil, energia e- 
lectrică comunicații; la lumina și 
demite.ci persoanelor o conducere 
d'.ti organele de administrare a 
Berlinului la politic și menținerea 
ordir.ei publice etc.

loale problemele dc acest fel 
sunt bisate in compc enta consi- 
I ului ntun c'pal și adin'iiistrației 
municipale și subordonate coman
daturii ala'e mima In cec i ce 
prvete controlul a ttpra acti.ită- 
ții municipalității Berl'nului in 
■ilomciiile respective Prin're pro
feții.* de competenta comandatu
rii al ate. sar iuțea spune de 
compelenta exclusivii a coinanda- 
turii alia e. sunt numai prt bleinelc 
de control in legătură ca modul

in care este respectată coriști* mia 
provizorie din 1946.

Nu trebue decât să se compare 
propunerile expire aici ale delega
ției URSS cu privire ia Funcțiile 
comandaturii aliate cu propunerile 
del.’gatiei Statelor Un'te rentru a 
vânata convingerea că delegația a- 
mericană, britanică și franceză 
care sprl ină pri punerile acestea 
urmăresc să dea comandaturii a- 
Fale un caracter diferit atu ici

co- 
dc- 
de-

când ele includ in competenta 
inandaturii aliate P .bleme ca 
miTtșrizarea. desconcentrarea. 
cartellzarea. rorat ie ile. restitui
rile, etc. rroblemc cc cad fn com
petenta c nisiliuJul de control dar 
nu includ in coinpe.etfa acestei 
comandatu i ptohlemcle legate dc 
controlul amp.ra aprovizionării 
Berlinului cu conibusl bii și 
mente, asurra trans'ort.nilor, 
munieafiil ir energic c ect i.c

Toate hotărîrile comandaturii aliate 
trebuesc adoptate în unanimitate

Această situație devine limpede 
cât de uc ntemeitate sunt încer
cările delegației americane de a 

se opune pn bneri'or sov et ce

Reducția Administrația

a I- 
co- 
etc.

Pretinzând ca potrivit acestor pro
puneri nu > ar j utea lua o hotă
rî re a sui ra nic unei probleme pri-

(Continuu re în pag. IlI-aț
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