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* marginea anchetei asupra câlit&fii cărbunelui

Să lUPtlM 
calltițll ctr- 
iiiipârtățlrea 
du cătru tnl-

Izgonind du^rnanvi

Întreg muntele 
Gramos se alia 
in mâinile armatei 

democrate
la itspirisurlle la ancheta in- 

trenrlufcă de ziarul nostru retorilor 
la Mal „Cum tebue 
pvntra îmbunătățirea 
buuelal". iu alură de 
oxparleuțel In mutică 
nari Iruulușl despre care aa-aei 
i.supat In numărul nostru du leii, 
a sado de ailncrl șl tehnicieni <u 
lâeat dilerlte propunerii de ordia 
tuhaic »l administrativ, care sa 
uțazer.e sau să dea posibil late mi- 
tarilar să lup e ca suc.e> pen- 
iru iBihuiiătațlreu calității 
oalai.

Deosebit de Importante 
aua>ta propuneri făcute de 
ți tahulclenl. 1 le dovedesc 
menii muncii din Valea Jiului, e- 
ducațl de Partid, nu mai sunt ln- 
diferon.l a|ă de problemele legate 
de Mărirea producției șl imbană- 
lăț'rei 
tudlne 
taliile 
cestea 
corist tue un real sprl)in in lupta 
pentru aprovlz'onareu industriei 
noastre nuționale nu numai cu 
cărbuue mai mult ci și de cali
tate.

Tovarășul Ban Ion prim nia's- 
tru m’ner la mina Petrth, vine 
cu o propunere deosebit de însem
nată „Sunt umili mineri șl șefi 
de grupe care sunt liotâriți să 
lupte pentru îmbunătățirea cali*ă- 
țit carbuuelu . Insă cl nu șt.u cum 
să plaseze gaur.le cât mai bine, 
nu put su aprecieze cat mai bine 
tara caibunelui pentru a între- 
btlin'a o cantitate i.o.r.vită de ex- 
p'oziv, im șJu sa împuște cărbu
nele separat și ș șlul separat, — 
unde este cazul scrie tovară
șul Han ut rașpu’ ul sau la an
chetă

Insă acești mineri trobue ajutați.
Pentru aceasla tovarășul Dan 

propune SA SE ÎNFIINȚEZE 
ȘCOLI DE PERFECȚIONARE 

. PENTRU MINERII ȘEFI DE GRU
PE, ȘEFI DE SCHIMBURI Șl 
ARTIFICIERI, pentru specializarea 
lor in ceea ce privește lupta 
pentru calitate, lată una din con
cluziile anchetei.

Un rol de seamă in îmbunătă
țirea calități cărbunelui il au arti
ficierii. EI posedă cunoștințe mal 
avansate dec t minerii in ceea ce 
privește aprecierea tăriei stratu
lui de cărbune, l uterea de esca- 
vare a di eritdor categorii de ex- 
rluzivi intiebul tțați la împușcarea 
cărbunelui și plastuca rațională a 
găurilor de itncușcare. ACEST 
BAGAJ DE CUNOȘTINȚE TRE- 
BUE FOLOSIT DIN PLIN IN ÎM
BUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII CĂR
BUNELUI ne spune inginerul 
Molieta Foii dela sectorul IV a! 
mlocl iPetrila. Artilic'erll, in sec
torul lor de activitate, trebue să 
iie 'îndrumători, adevlrați maiș
tri ai minerilor spre a-i conduce 
in lupta pentru extragerea căr
bunelui cât mai bulgăros și fără 
șist.

A'ături de artificierii, arată to
varășul Staiculescu Emillan. ingi
ner la exploatarea Lunea, TEHNI
CIENII MINERI TREBUE SA FIE 
ÎNCADRAȚI EFECTIV IN BĂTĂ
LIA CALITĂȚII prin înarmarea 
minerilor cu cunoștințe practice și 
t eretice nece are Aceasta e una 
d n principalele sarcini care de
curg din anchetă.

In unele locuri de munca ș'stul 
nu poate rămâne in abata). de
oarece arând urme de cărbune in 
urma prăbușirii poa e da naștere 
la focut I. Esie deci absolut nece
sar să iie scos afară din mină 
Insa sistemul de transpoit al căr
bunelui d'n abataj până ia supra
fața e complicat. După escavare 
cărbunel e transportat de scocu
ri oscilante, crațere sau vaîonete 
și vărsat in rol, de unde 
incărcat in vagonetele 
transpor ă afară din mmă.

la această situație ș'stui 
putea fi scos alară din cbataj de
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REPARTIZĂM JUST BRAȚELE DE MUNCA IN CELE DOUA SCHIMBURI
CU TOATE CÂ ERA DESCOMPLECTATÂ

GRUPA TOVARĂȘULUI FILA IO AN DELA 
MINA PETKILA ÎNTRECE CU MULT NORMA

Vii
rășultii 
intr'un
iiu

cu
mătură, du mult de lucru

Pe inie rvalul 1—9 ĂAui, echipa condusă 
rășul iledea Sabin a depășii norma

puține sunt greutățile pe (are I1' irilâmpiua grupa torni 
b'llu loatit decorat cu „Ordhiul Muncii , cure ln< rciuu 
ubaluj cameră din ttclorul / al minei pctrilu. Ibtilujnl 

nici uu fel de mecanizare traimpofIul cârbuiielui 
,ruznu“ iar presiunea

de tova- 
cu 114°/.,

n re

cat impreuna cu cărbunele. Beți 
minerii ur lut. a a transpir, te șis
tul separat pe crater sau cu va- 
goitelele, totuși șistul se amesteca 
cu lărbunde iu ml, deoarece altă 
cale pun rit a piitm II încărcat 
in vagonetelo din galeria de bază 
nu ex;sta.

Pentru rezolvarea acestei P o- 
blenie, tovarășul Colcer Petru, 
maistru n Iner la ml a Petrlla pro
pune ca acolo undo tistul nu poa
te să i amână In abataj, să se con
struiască SUITORI PREVĂZUTE 
CU O DESPARȚI I URĂ PENTRU 
ȘIST.

In alară do acesio prop.itterl, 
o serie de ni nori au iLIcat câte
va probleme de ordin financiar. 
Tovarășul Marian Vaslle, țel de 
grul ; la 
ca in 
lucrează 

la lei
la această mii ă 
bune are Interculațll groase 
șis . Pent u ca acest țl-t să p >ata 
II ales, trebue o muncă mal aten
tă din partea minerilor pentrucă 
după împușcarea frontului do căr
bune șistul trebue ales 
șl incărcat in 
spic a II stas

„Nu același 
și cu p’ata 
Marian. La salarizare, un 
net de cărbune scos din m'nă e 
plătit cu 30 la sută mai put n de
cât un vagonet cu cărbune, cu 
toate că pentru un vagonet cu șist 
minerul d.pune munci tnai multă

Pentru a nu depune eforturi 
suplimentare ce fac minerii? Nu 
mai aleg șistul din cărbune si 
iii felul ace ta șistul e plătit la 
FeT ca cttrMinfîe“; J

In ace'așl otdlne de Idei, tova
rășii Rad luau și Tomoioagă Ște- 
I ii, șeii de grupă la mina Lupeni, 
a:a‘ă că stratuille du cărbu e pe 
care le exploatează, au Intercala
ți! groase de șist, ceea ce repie- 
z’ntă cca. 40—50 la sută din În
treg (tontul de cărbune.

In cantllâfl mari, alegerea șls- 
tu'ul cere mult t mp, fapt care nu 
mai dă posibil a ea minerilor, să 
Îndeplinească norma.

Pentru a da cărbune do cali
tate. tovarășii de mal sas arată 
că e necesar ca une'e norme să 
fie recalculate.

Toate aceste probleme lidlcale 
de mineri șl tehnicien i exploa'ă- 
rilor carbonifere dlu Valea Jiului, 
arată că oamenii inuuc'i ișl spun 
deschis și curajos părerile asupra 
fe'ulul cuin se poate lupta cu mai 
mult succes pentru calitate.

Ele trebuesc să fie analizate de 
Direcția Minelor, de administrații
le fiecărei exploatări cu multa 
grije, pentru că aceste propuneri 
izvorăsc din experiența practică 
de zi de zi, din dorința oamenilor 
muncii de a avea p slbll tăți lar
gi iu lupta p.litru itnbuiiăiăf tea 
calității cărbunelui.

Forurile competente au datoria 
de a nu lă a nici o pro uncre fără 
răspuns Analizarea amănunțită a 
fiecărei situații Iii parte pentru a 
putea t age condu'iile g nerale 
ți soluționarea problemelor ridi
cate in modul cel mal Just, e aș
teptată de minerii Văii Jiului, ca
re și-au spus cuvântai la întreba
rea ziarului nostru „Cuin trebue 
să luptăm pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui".

Organ zațllfe de Partid și s'n- 
dicale trebue și ele să analizeze 
atent fiecare propunere venită din 
partea minerilor și a tehnicienilor 
mineri, să vegheze dacă sunt a- 
nalizate șl soluționate in mod 
just.

Astfel, propuneri e 
din mai sele largi de 
n'cieni, vor putea 
prețioase in bătălia 
bunelul.
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Lnsii loviiiușiil fila, c un 
miner. I.l a șl iui su crr’uM'u 
nutrii b*ne |ireguli|i și 
ziîndn-și muncii, patrii it
(iilor rle lucru, și tnui nle^ lu
crând dupii melodii de pitluuir 
u lucrului pe ischiitnlnii’i, uicio- 
tlulu ut-c-uslu grupa nu u gAnuis 
sub normă. .Schimbul eonthis de 
lovurușiil lila realiza depușin

• * _
nulii timp, tovarășul I lin 

a Iost delegat din partea 
M. Iu Congresul Sindieu- 

Polorie/x . Toviiruțul I lip

.Nu 
lodll 
( G. 
p'lur 
Sullln șutul schimbului II u [de

< ut
< a
glii|X', au lucrat mai <le| 
Inia șefa lor, care io Colilii 
in Inplu penii u tuu> iiiitH 
Iunie

li'tși un i după pks-areu 
nu uit iiiiiijs suit 
(iu a inci put sa 
trixx'u, di pa.ștrc.i 
lot mai iiiicu.

. » _
I ol illășlll Itodcu S'ublll, a 

rial iiuprciinu cu luvurașid 
și ileiii el a invu|ut multe.

in
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olilmd

Inr
norma, piod 
se uda. Pe /. 
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Urmând exemplul muncitorilor dela 
Uzinele „Republica" din Capitală

. ICM.I.
III Ir 
lui Generai al armatei 
grec, ști ș.dilicat la f

In dimineața zău de 
urma loviturilor date
care a sulur i grele pierderi 
uitați ale urinatei democrate dla 
grigada 1UK «i divizia 9-a au •- 
cupat orașele Profiți. Ilia-Oila ți 
Theoloco. luat.- luttlficafilie duș
manului au iosl aruncate Iu aer.

Ilupu ocuparea acestor lortlli- 
ca(ii ți diri agerea lor itnl'lli din 
brigăzile 11,7 șl IUN coilliuuâ ur- 
mar'rea Inamim'ii’ cuie se retra
ge dincolo de Sarandap ire.

ASTA7I continuă comunica
tul INIRFG MUNTELE GRA- 
MUS Să Al LA IN MÂINILE 
ARMAIEI DEMOCRATE. Di $- 
MANI L A I OST ISGONIT SI Bt 
PI. H UMA INALȚIMF.

Beasemenea. anutifă apoi co
muni.aiul, in ziua de 7 Iunie u- 
mtă|l ale armatul democrate gre
cești din divizia 6-a au atacat 
pozițiile moiiarho-lascisie dela 
Piatanachla Marrinița, Rodopoll, 
rrecutn si puternice lormatlual 
de iniărlre aliate in marț dela 
Patgia sp e Piatanachla. Inamicul 
a suferit pierderi de 32 niorți ți 
■ual multe zeci de raultl.

Prin tirul artileriei antiaeriene 
a urmatei democrate, tual multe 
aviuaue luunarlni-fasci te au iost 
silite sa aterizeze in ilni le noastre.

îndrumați de Partid și colaborând strâns cu tehnicieni' 

MAI MULȚI MUNCITORI DELA UZINELE 
METALURGICE DiN CUGIR, LUCREAZĂ LA

CÂTE DOUA STRUNGURI ODATĂ
\esteu (cu muncitorul Șerb iicmii <lclu I zbicii „Republica" din București niuncc.ic Ia doua 

s‘i unguri orlutu u fost primita ,cu im iiu interes de muncii 
în special in rândurile striingarilur

La priinu ședință de Partid care ti
cn ..Medalia Mumii"
mumim fi noi Iu doliu

muncim mut chib/iiit ți țe/ii

Emil — dicoiat
Putem să 

iiideplinim două 
cu muncitorii.

co"dilii ■■ să

I.u ședința cuie u arul loc 
mai zalele trecute iiiiincitorii și 
lehnic-enii și-uu luai angajanii n 
te concrete de a începe m1 miiii- 
reaseă la două strunguri ixlu ă.

I lupii doua zile tânărul strun
gul l’iodan Ion u și pus in pr.ic-

avut loc după utlurea acestei vești, uuiisliul Kalidruv 
a aratul :
strunguri odată. I)ur lis'u nu rc poale face decât dină 

de s' < /ii să coluboreze m.d strâns

! -â ungujaint utili linii, 1.1 
erru/u la o comandă mme 
hrzv. Executarea acestei eoni 
ura destul de aui< voiasii. 
ir-buuin găurite întâi eu
ghiul jur guuiu *lrupun-'j Urbuiu 
lărgite apoi cu un allzor.

r«» răpeau mult timplii 
do 

uzi
Piesele 

Iun -

t<l.
I «c<|h

WMMl

((o/dinuure in pugt 3-a)
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venite de los. 
mJrerl ți (eb- 
devjni arme 
calității căr-

muncitori din țara 
noastră vor vizita 

Uniunea Sovietică 
Qelega|ia cuprinde rutine lori 
agricoli. (oratt săraci ți mijlo
cași du țoale regiunile țârii

Guvernul Republicii Porulaic 
Române a cerut Guvernului So
vietic aprobarea ca un număr de 
țărani muncitori dlu lara noastră 
să faci o vizită in L'niunea So
vietică, pentru a cunoaște mai 
indeapro: pe viata și succesele in 
muncă ale țărănimii colhoznice, 
pentru a vedea sovhozurile și sla- 
iun'le de mațlni și tracica c.

Cererea Guve.rnului nostru a 
Iost satisfăcută. Guvernul Sovie
tic a dat aprobarea ca un număr 
de 150 tăzani muncitori din (ara 
noastră să viziteze l'niunea So
vietică.

Această veste a fost prim'tă cu 
ma e însufleți e in satele noastre. 
Numeroși țărani săraci și mllio- 
cașl, tractoriști și muncitori a- 
gricoli din Gospodăriile Agrlcple 
d Stat și-au mau testat dorința 
rozătoare de a vizita marea Țară 
a Socia Ismului. de a cunoaște rea- 
hzăr le dș acolo șl a invita din 
minunata experiență a țărănimii 
soviet'ce.

Ordinul de zi 
adresai de comandantul 
deln Grai.tos umiă( or 
și comandan i or arin lei 

democrate

c<>-
democrate

orele IC M 
să se retra-

Ghr.HA LIBERA. V (Agcrp-e- ) 
— Ellas Press transmite ordinul 
de zi al Comandamentului dela 
Gramos adresat uniaților 
mandanților armatei 
dela (iratuoi.

Joi dimineață la 
dușmanul a iost silit
eă dela ProfitJ, l.ia Oxia șl Theo- 
toco. Soldați! armatei monarho- 
iasc'ste care se aflau la Profiți, 
l'la Oxla și Ilegali Rafii a de
clarat fățiș comandant lor c, ■ nu 
vor mal lupta pe aceste inalfimi 
unde au șuier.t a „ka pierderi. 
Luptătorii armatei democrate a«t 
urmărit unitățile monarho-fasclslc

(( oniinuau* in pag. il-uî

Tinerii muncitori dela Căminul de Ucenici 
Petroșeni se pregătesc pentru plecarea în conc 

de odihnă
Icepâud cu dula de 20 Iunie in patru serii, /,> de tineri 

muncitori dela ( uminul de Ucenici din Pelroți ni. uor plecu p<n- 
Iru a-și petrece uuculila de oură pe la diferite stafiunj climate
rice din fura.

l i sunt aleși dintre eleoii cei mai merituoși, buni la studii ,, 
Iu purtare' fii de muncitori suude furaiii sărac, și mijlocași, o 
Inii șt orfani de război.

L greu a zugrăvi in cuviiui’ 
neusiâm>punil lor. I n>i vor. mer
ge lu munte ; alții vor vedea ma
rt». Drpe acum gândurile le sbou. 
lâ pe cotLiniu (ic \ aluri sau urcă 
Krăbit 
le. Sunt 
satul in 
pe ntrii a
vor călători. \ 
și locuri noui.

creste 
unii i- 
ea re s' 
veni In

De vorba cu cei
Tiodoriju N. iii unu) I e unul 

dintre cei nui-i butii elevi .și va 
plivîu și e! să-și țH-treucă vacun- 
(a într o sia|iune clima eiieii sau 
pe nisiipul muri'.

E fericit și aceas'a 
din toi eeucc șpuue :

,,\ umili la gândul că voi pic 
ca mă cuprinde un mare neas
tâmpăr' și aștept cu nerăbdare 
clipa când voi fi in tren.

vt de

Adiinigi in grupuri; o bună 
parte din t'mp c iiHrebuiD|utu 
pentru diM’ii|iii .in legătură cu 
muic|< r\rii.iineiil : upropiuta 
plecare.

Planuri c.ui baltă ; nițele /eck 
le iidoi ijcsc hnediat.

I iccurr arc oevi de spiib, și 
fiecare după ce termina, așteap

tă aprobarea celorlalți.

conducere hurghcjil, ci muncitor 
înainte ucenicii nici nu vis 

să meargă la băi. Mie-mi Povr. 
teau alții mal bătrâni și știu 
ani citit. Mergeau numa, cJ 
parale multe, fiii de burgheji bl 
hrăniți care mergcău tot pe t un 
părinților noștri!".

In alt grup, (muși Peru. 
Uită e miner la Petiil.r. < 
lin plan .ie activitate c<i 
Mii.

c mctnlini in L'. T. M 
piu h din comitetul Căi

< <3 acolo unde oui fi o >ă 
de toate : o să facem spori.

ce vor pleca...
> rât

o sa cilii» peni rit l.i tOsimnă,
<âfld ne nom fidoitrte să putem 
începe 
nn“.

losif
}.’ > obâ

.,$tli tovarășe că înainte uce
nici nu aveau parte de așa ceva 
Asta-i de când nu mai sunt la

ai nud mult >pm un nou

cărui
pune 
gilor

II
Iaci*
nulul.

ând \om ajunge acolo i 
buc <i arăiăin suntem 
\ aha-Jiului și să nu ne fa- 
<lc rușine.

O sâ -putem învăța multe V 
organica ct‘r<un de studii -i \ 
t iii cărți. Iu ini-ant <i pr<\J 
două : „Așa 
(Xtrin^ki și
Iar.

O să ni
I >vsigur .

ne-uin făcut și 
dăm un festival artistic de 
vom ajunge acolo. Am gă

-‘a călii
■ Negura"

le dai nunu. i
Cu liana Ș:( 

un pian ca

(Continuare in pag. III-a
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VIAȚA DE PARTID
Să dăm o justă orientare activității 

grupelor de Partid

CE SA CITIM

ECONOMIA POLITICĂ A SOCIALISMULUI IN 
OPERELE LUI LENIN Șl STAL1N

de L A LE0NT1EV 
Edilura P. M. R — Pag 50 Lei 20

Ședințele grupelor de Partid au 
■ n rol deosebit de Important In 
ceea co privește rezolvarea pro
blemelor speclilce unei unltflfl de 
nenea date, a problemelor direct 
legate de îmbunătățirea procesu- 
1*1 do producție, de întrecerile so- 
olallkte, otc-

O.tcul.ilc șl "întreaga ședință de 
grup trebuo deci '» He bazate pe 

I aceste probleme care trebuo ‘ă 
se situeze in centrul preocupării 
tuturor.

Acesta o rostul adevărat al se
ri ntelor grupelor de Partid. Nu In
sa pe tot locul el a fost Infelos »1 
exemple de acest iei avem multe 
In Valea J'ulul unde grupele nu 
activ oaza in cele mai bune con- 
dltlunl.

S4 luăm de pildă o grupă de 
Tartld dela Petrl'a șl anuma gru
pa dela preparstlo in caro sunt 
încadrați iu majo itate suuoii. Ai
ci nici nu putem vorbi do o altă 
a.tlvltate decât ședințele caro so 
fin — lapt pozitiv - destul de re
gulat

Ce se discută insă la aceste 
ședințe si in ce măsură ele vin 
să-și îndeplinească scopul?

In această priv;n(ă nu p>t fi 
semnalata decât părți sla'e. l i 
primul rând pentrucă problemele 
care se ridică nu sunt rezolvate 
nu sunt luate in seamă de nime
ni, Iar In al doilea râ' d pentrucă 
nu se discută pr bletnelo care ar 
trebui Inlr’adevăr discutate.

lată de pildă in ședința din săp
tămâna trecută, pentru a treia 
oară sudorii au ridicat problema 
unei ra(li suplimentare de pâine 
pe baza unei cartele speciale. Dar 

pentru a treia

Căminul de zi depe lângă 50C' „Petroșani'” 
un ajutor prețios al mamelor muncitoare

Pcn*ru a veni în ajutorul an- 
ș.ajajilor și în special a femei
lor din câmpul muncii, ca aces
tea să nu duca, grija copiilor lor. 
Societatea Petroșani a înființai 
■ ti cămin de zi pentru copii.

A est cămin este între(inut și 
aprovizionat cu alimentele nece
sare de Societatea ,,Petroșani".

23 de copii ai angajaților viu 
zilnic la cămin, unde pe lângă 
hrana consistentă oare o pr'niesc 
li se dă îmbrăcăminte, și li se 
face în acelaș timp o educajic 
sănătoasa.

Activitatea începe la ora 8 di
mineața.

După ce sunt copii spălafj și 
au luat dejunul, începe progra
mul educativ.

in cadrul acestui program, co. 
piii Jnva|ă cântece, poezii, pre
gătesc scenete, etc. 

PROBLEMA I. 0. V. R

OPROBLEMÂ A „CRUCII ROȘII'

de grupă nu șl-a luat decât no- 
tl|o fugare pe o bucățică do hâr
tie pe care a aruncat-o după șe 
dln(ă.

in tiel ședințe consecutive dls- 
cu(ll’o nu sau comportat decât in 
Jurul clie'tlonll ratei suplimentare 
do pâine fără cu cel Care cereau 
lăipiurlrl sun rezolvarea să pri
mească vreun răspuns.

Ce arată acest lucru? Ci în
suți responsabilul nu o patru' s 
do însemnătatea ședinței, nu știe 
s'o conducă. Șl tocmai din cau
ză că n'a fost îndeajuns Îndru
mat nu poato să Iacă fata sar
cinilor salo șl ale grupei.

Această siluutie In rândul ei 
are o serie de urmări defavora
bile. In primul rând ele itifluen- 
t ază in rău frecventa mereu In 
scădere, li nalnral ca asemenea 
ședințe caro cuprind doar discu
ții lârâ rezultat să nu Interese
ze pa nimeni.

Pe de altă parte ședințele nu- 
și îndeplinesc sarcinile așa -om 
n'ci Întreaga ac iv taie a grupei 
nu pare a tindo cătro un scop 
cât de puthi conturat.

Faptul că se discută probleme 
ca cele mal sus tir'lde rn e rău 
Dar p rtea slabă co stă in aceea 
că s i discută numai asemenea pro
bleme.

In grupele do Partid fn caro 
sunt incadratl minerii nu rare ori 
se dau soluții practice privitoare 
la inibuuătăllrea procesului de 
producție, activizarea întrecerilor 
ș. a. la unitatea de muncă respec
tivă. Și acest lucru e posi II fllnd-
că se pun in d'scufie asemenea 

oară responsabilul probleme. Membrii de Partid din

Copiii caută să fie care din 
care mai ascultători și mai sâr- 
guincios, fiecare slrăduindu-se su 
ii.vețt cât inai multe cântece și 
poezii. |

Educatoarele caută să fie cât 
mai aproape de copiii ajutân- 
du-i să învețe cât mai multe lu
cruri folositoare.

O deosebită atenjie se dă dez
voltă; ii normale a copiilor.

La ora 11 aceștia sunt scoși la 
aer. începi programul dc edu
cație fizică.

Pentru a se desvolta armonios 
ei luc diferite exerci|ii dc gim
nastică și se joacă jocuri dis
tractive în aer liber.

După terminarea programului 
dc educajic fizică, urmează ora 
dc odihnă obligatorie pentru lo|i.

direcție printr’o serie de ac|iuni 
menite a îmbunătăți situata tu
turor celor încadrați în I. O. V. 
R. Prin Crucea Roșie li se vor 
da invalizilor proteze ; în urmii 
recensământului ce se va face 
în curând invalizi vor fi repar
tizat! in muncă ; vor lua ființă 
cursuri speciale de reeducare a 
invalizilor pentru a putea ocu
pa posturi corespunzătoare pu
terii lor de muncă.

Crucea Roșie tinde să facă din 
fiecare membru ajutat, un mem
bru activ al ei, care ki rândul 
său să sprijine și să ridice mai 
departe pe cei indicaii.

Ca sarcină principală ii revi
ne Crucii Roșii încadrarea în 
câmpul muncii a iiuvalizilor. 
Fa|ă ide marii mutilați grija a- 
sociajiei sc va manifes'a într’alt 
fel, și anume prin cât mai buna 

aceste grupe suni lămuriți asu
pra a'tor chestiuni nelogate di
rect do problem le do producție 
așa că dlacut'i căutând rezolvări 
cât mai hune "îmbunătățirii acti
vității lor din câmpul munc'.l.

I) aseme.'ea oilenturo șl acti
vitate se cere nu nuiniil grupei de 
Partid mal sus am'ntltă cl tutu
ror g upelor care încă mal au gra
ve lipsuri in munca lor.

Problemele de producție — a- 
cestea trebuo să constllue preo
cuparea de seama a grupe'or de 
Partid; rezolvarea grabnică șl 
cea mal bună a problemelor ridi
cate, iu aceasta trebuo să constea 
activ tatea lor.

Gru a do Partid mal are un rol 
deosebit de Important șl in tillă 
privință. Ea trebuo să Pe aceea 
care să dliiam'zczo. să orienteze 
șl să indrumo munca grupei sin
dicale. Aceast î înseamnă că gru
pa do Partid trehue să tină o 
perman, ntă legătură. să conducă 
munc'torll n membri de Partid In 
bătălia pentru P an, prin mijloci
rea grupei s'ndlcale. Oii. până a- 
cuni in întreaga Vnlea Jiului le
gătura d ntre grupele de Partid 
șl i ele sindicale, au fost cu totul 
reduse șl uneori Inexistente. Sta
bilirea unei asemenea legături e 
insă o sarcină prlnc'pală In spe
cial a grupelor de Partid.

Numai așa grupele de Partid 
din Va ea Jiu'ul vor putea să-șl 
indepllneas ă sarcinile Importan
te ce le revin in direcția antre
nării membri'or do Partid in lup
ta liotărită pentru supra-impllnl- 
rca prevederilor Planu'ui de S‘at 
pe cel de al doilea trimestru al 
anului.

In restul zilei programul se fi
xează după împrejurări.

Pe lângă acestea, de (două ori 
pe săptămână copiilor li se face 
vizită medicală, de către medi
cul căminului. Dacă se ivește 
vreo boală molipsitoare copilul 
este trimis acasă unde i se face 
tratamentul de către medic lu 
domiciliu primind în acrlaș timp 
și medicamentele necesare in 
n.od gratuit. Dacă e un caz mai 
grav copilul bolnav este trimis 
1a spital.

Acest cămin de un real spri
jin mamelor, care pot muncii 
fără a mai duce grija copilului, 
Irebue să fie un exemplu- de ur
mat pentru celelalte întreprin
deri unde până în prezent n'nn 
luat ființă asemenea cămine sau 
sunt încă mui slab organizate.

, EUGENIA BORZA

lor îngrijire, prin asigurarea u- 
nui in.so|ilor plutit de Crucea 
Roșie sau de Stat, prin asigura
rea pensiilor sau a cartelelor.

Copii orfani primesc din pur. 
tea Crucii Roșii burse a*ât timp 
cât sunt la școală.

In Vuita Jiului, Crucea Roșie 
— ca lin prim început al acti
vității sale — a împăr|it îmbră
căminte și încălțăminte la 60 
persoane I. O. V. R.

Mergând cu consecventă pe 
calea îndeplinirii sarcinilor ce-i 
stau în față, dcsvoltându-și rea
lizările. Crucea Roșie va <V*vcni 
și in Valea Jiului o organizație 
oc va aduce o importantă con- 
trbu|ie la ridicarea nivelului sa
nitar. material și cultural al I. 
O. \. R.-iștilor.

YOLAN'DA WEISS

hi editura P. M. R. n aparul 
broșura Iov. L A. Lt'uiilirv, (arc 
cuprinde o confermța piuita la 
Mohcovu la Mjck’tutui pentru r<ă»- 
păndireu (unoștijițclur politice și 
științifice.

Tuv. Laoidicv încape pun a 
aiuhi câ Maix și hiigcjs nu uti 
puiuț elabora o economic pub
lica a KoemlisjiiiiJ □ i, liindcu ci 
nu au mui putut 'cdca înfăptui
rea teocialj'-.niului. I < iun p .Va- 
liin buni aneiu, care ,,nu ciunt < 
eonomiu poliljcu a suc: «ili^midni, 
in uriașul laborator al /practicii 
< iiily'iiicj i u i ii V. Ic in | H 
S, .S.“. AccuhIu economie ut< o 
Mima a r.vporic-iijiti creatoare u 
milioane <lr oameni,

legile luoauiiiiri polifncc Micia. 
liste, .‘■piHic luv. Ijuunliei', <s-.- dc- 
om'Imu- fu uda meu iul de legi ie c 
vunuinici cupitali'dc, |u ui umbli 
ica capiiulirttf'i, legile m |ioneu/â 
în mod «qxjjitdjn, imlcțicndeiit di* 
voința o; ijieiiilor. I 1<* exprima 
cxplcMtiun «i majori upi ouiiiuid- 
lor, dc ca'rc <t m<nuriiuie, rare 
deține mijloaculc dc iproduc|ie. 
Cil totul ujtu eyic .situația iu 
sistemul soc.jidi t al eeomnn <,J 
sovieti-ce. Aici, legile nu mai ac 
(iuncriză în mod ftpuntaii, c* ele 
suni înțelese aplicate in mod 
(oijștimt și planificat, datori'u 
faptului, mijloacele dc pro
ducție nu mai conbtiiue o posi
bilitate de cxploutare, ele fi.ml 
proprietatea întregului popor, lu 
eonsecințu, butului >ovic(?c ii 
revine un rol de frunte in viuf<i 
(eono/nici socialiste. „Jjuniu și 
Stalin — spune tov. Ixuiiticv — 
au doborât în mod științific 
<:ldes1țun«Ki rolului (Stfiului so
vietic^ ou orga.u dc conducere 

a întregii construiri a 
sociulismnlui*’.

Tovarășul Lconiiev analizează, 
pas cu pa>» oc a însemnat și ce 
InsCfiuneoză. în dcsvaltarea S u- 
tului sovietic, aplicarea conști
entă a legilor econom ioc, stabi
lite și analizate dc Ieuin și S o. 
lin. El se oprește la însemnăta
tea imdustrialilzării Statului So- 
vie*ie. /oare, dintr'o țară înapo
iată, a devenit urni din țările *n- 
dustrialc fruntașe din lume. Ini-

Sindicatele — constructorii

ln lupta dusă in Uniunea So- 
vieticfi pentru victoria socia
lism idui, pentru construirea so
cietății comuniste, sindicatele s-o. 
vietice §i-au îndeplinit și-și în- 
dcplÎJicsc cu cinste marele lor 
rol „de școală dc gospodărie, de 
școală de conduoen*. de școaLa 
u comunismului0 rol indicat d 
Lcnin care vodca in ele ..făuri
torii priiicijxili ui noii societăți .

întreaga istorie a întrecerii so
cialiste și a. mișcării stuliuno- 
viste este strâns Legată du acti
vitatea sindwojtelor.

In primii ani după instaura
rea puIcrei sovietice, sindicalele 
au dut o mare contribuție la în
tărirea alianței dintre muncitori 
și țărani, la opera de transfor
mare socialistă a agriculturii. 
Datorita muncii lor organizato
ric? și educative de masă, sindi
catele au adus un aport prețios 
la îndeplinire în pa’ru uni a 
primului» plan cincinal.

Dcasemenca olt au participat 
prin toate mijloacele, sub con
ducerea înțeleaptă a Partidului 
Bolșevic, la înfăptuirea revolu
ției culturale din U. R. S. S., 
sprijinind ridicarea nivelului cul
tural și ideologic al cinsti mun
citoare. pror.iovund ci ei a rea de 
noi cadre de organizatori ai pro
ducției socialiste.

Una din ipag’nilc cele mai 'ii 
din actiivitatcu sindicatelor so
vietice o cons ilut conducerea 
intereselor socialiste în timpul 
Marelui Rosboi pentru Apărarea 

portanțd mecanizării ți cxilccti- 
vi/ăiii agriculturii, noua semni
ficație a IcgU \ulontori sunt ?i 
el'- tncub' iu .fuvbta.

Iu\uralul leonluiv relevă deo- 
M bila iiiipoHanțâ p oaie o nrr 
d< scojx'i nea lui Stulin, care a 
a răi a t cu se poate clădi conul 
mismiil și in condi puiule pre
zente, ale încercuirii capitulc-Je 
U S.iilului Soviet ic.

In iii< li« h it- iov. f. ’oiit'cv *.pu- 
ue : ,,Mclodu|r com 1 rueți< i <<u- 
lioiujcc, elabora'»- pliu praetna 
'H'pi noustre și gi'ju ral>/xilu 
frliinprk dc r.itrc leniii și Sla- 
lin. au intru! în mod tminic >n 
ar^efialul mijloacelor de lup a a 
mamelor celor ce muncesc pui-

„Așa ne lăurim
Ed. Poilidului

In roiidj(iile anluule <|r lupta 
u ’CHisei uium Hojru rondiRu d 
pârli i țH’iitru înlâiiiea abatip i 
cu țărănimea iiiuiiulaifc și |h li
tru IransforuiurCu sociidiAlu a u- 
j*j icul tui ti Pin aiul Muiiciton-x 
Homân u trasat ea sarcui » mun
ca stăruitoare dc lamur'rc a pi 
rănimii îiuiiH-.loatc iii scopul de 
u i se arăta diurnul jusl p<- car 
Irtbiic >a meargă pentru a ic>i 
din starea dc mizere in cure a 
fost lăsată dc tieiutdc regimuri 
b urgia •/o-muși<. nești.

Pe liniu ac ister sarcini. Edi
tura Partidului .Muncitoresc Ibi 
mân a edilul broșura cu titlul 
AȘA NE 1'AUIUM O \1A| 
MAI BUNA.

Scrisa intr'un limbuj potrivit 
pu'inții dc ințvlcgrv»' a iha.xalor 
largi țărănești broșura lămureș
te in Cuvin te simple problemele 
puse dc Tld/oluția Plenarei Comi
tetului Central al P. M K lin 
*5—5 Martie 19-19 și rolul pe cmc 
il ore dc îndeplinit pur idui și 
MLb in-drumarca lui țărănime-» 
munc^tourc in îezolvarca acestor 
probleme.

A . fel sunt infățLșute jn pu
ține cuvinte, fapte cure dowxlcsc 
grija Par i-dului pentru țuran’- 
mca muncitoare precum, și lupta 
dusă de acesta pentru apărarea 
internelor țăiănimd muncitoare.

Editura C. G. M.
Patriei impotrirvu Geniu miei hi’- 
l<ris4e.

Acum sindicatele conduc în
trecerile 'jxiporului sovietic, Cure 
uu drept scop să îcalizcze îna
inte dc termen programul actua
lului plan cincinal. Holul lor in 
viața sta ului crește intrau.

Ordinul de zi adresat de comandantul 
dela Gramos unităților și comandamen

telor armatei democrate
(Urmare din pag. I-a)

până la Potoni. Dușmanul a avut 
pierderi grele.

Luptători ai armatei democrate 
ne așteaptă noi șl grele lupte. 
Monarho-fasciștil se pregătesc să 
atace eroicul nostru Vitsl. De a- 
cela iși concentrează acolo grosul 
forțelor lor.

Datoria luptători or dela Gramos 
este de a ajuta prin toate mijloa
cele pe apărătorii masivului Vitsl, 
îndeplinind misiunea dată de co
mandantul general.

LUPTĂTORI DELA GRAMOS.
VA FELICIT PENTRU AP ARA

REA ÎNTREGULUI MASIV GRA
MOS. FIȚI GATA SA DAȚ1 N0U1 
LOVITURI DUȘMANULUI. NU 
U1TATI CA MORALUL INAMI
CULUI ESTE SCĂZUT ȘI CA 
PRIN ATACURILE NOASTRE 

li u dcmocra-țj» adcvarulu, 
trivu fobiei oipitaiwlc.

Cana termic tet» că Cx.pericB 
|a conblrucpci .m/ ialiste 1b U- 
lUUUca Suv. Uha 'ușurcazA c*- 
fiem di mult r.niarta dc mu* ra- 
j orluij -.oi i.jlu și lin țănlt drjijo- 
ciupci nuî“.

I u <’jxK'a ucduală, câixl 
iio.iritru pușc.șt*- hotărât pe dru
mul sui .db.-iii ului, (Conouius {Xj 
lilicu a a<c i<j, du burată de 
Ix-nin și Stalin, e-tu dc o a 
limfe iiiMiiiiUti ul(,

< onfer.Hțu tovarășului J^cob 
tjy eonstituc uu bun îndrvptar 
pentru studiul (xonomiui politice 
a socialismului, cu cum a fost 
(Hala iu <>|M*rl< geniale ale iui 
ljnin si Stalin.

via|ă mai bună"
Mur.cikresc l'cmăn 40 f!j. 6 L

S<uiic fupiitij cfi d*
d> i 'lut- k Agr; ultura

< .diată, h iui 1 u bunei lari a 
lâuijiui munci o<irv“ și .CxMjptf- 
lativa punte di hguluia Iulie 
<lua muiici'oaru și țârAnuara 
munc luare'' lămureau prin 
piu concrete. (»• <slu ugrJC'ultiirw 
rucLdrsfâ ț-i condițiile in cair 
poate fi l.iurila în țara noa^tru 
prucnm și foloa-t h- ugrw-.d urn 
•o ialibtu și ale cuojx rapej ]x*n- 
uu bitmisluris: țaruiumii m.nci 
t ou re.

Broșura (jA-ȘA NE I Al l'il* 1 
O V1A|A MAI Bl’NA" explică 
îfi mod linipodt; importanța gm 
pud. i iilor ugricele de siat, » Sla 
țiilur dc Mu^in’i și Trac oare și * 
.Sfătui 'lor Populare ca faeton 
care bj^rijină lram-formorca 
ciulădâ a agriculturii noaatrr.

Ciucoa Roșie în trecut — ca 
toate oiganizajiile asemănătoare 
create de burghezie — avea un 
scop specailativ. Era un mijloc 
dc a strânge nou, averi în casse- 
le de l>ani ale capitaliștilor.

Astăzi, Crucea Roșie Română 
>— reorganizată pe baze democra
tice — are sarc'ni importante 
pe tărâm social și sanitar.

Crucea Roșie are ecutn, printre 
aitelc, menirea dc a se preocu- 

upa de problema Junui I. O. V. R. 
de a o îmbrățișa sub a=p:x:iul 
asistenței sanitare și materiale. 
Mijlocul principal al acestei a- 
si, enje o constitue reeducarea
1 O. V. R.-iști)or și îndrumarea 
Jor profesionala — a, celor lapti 
— pf ntru a deveni folositori so- 
o< ", li.

ea Roșie caută să-și in- 
■ 'a că sarcinile in această

Mutcrialid rare *<* gă**<iște 
broșură pou <• fi un ajutor u 
munci du agitaț>\ în rnuiiite I 
Liinur.ru 1 l- . In țară <k- ag! •« 
lorii partidului nostru.

Auuasti broșuiâ eMe bărâ/H » 
țărănimii muncitoare.

Ea va ajuta țărănimea munci
toare să vuda Lmpede drumul 
luminoh care o fudrumei/ă 
Partidul Muncitoresc Rumân. 
|>cniiu a-și fauri o viața 
bună.

noii societăți
de C. SEMIONOV

Sindicatele sovietice, conduse 
du Partidul Bolșevic, do voltă 
necontenit în clasa muncitoare 
conștiinju că realizând socialis
mul și pornind cu clan la cons
truirea comunismului, ei înde 
plinesc in aalaș timp și o opera 
folositoare întregului proletariat 
internațional.

VOM CÂȘTIGA RĂZBOIUL ȘI 
PACEA.

Putem face și vom face din anul 
1949 anul hotăritor al victorie) la 
Vitsl șl Gramos.

PIERDERI
— Buletinul Biroul Populației 

No. 25.371 pe numele Moisin 
Geurgeta eliberat de Miliția G« 
leii.

Declar nul.
• **

— Buletinul Biroul Populației 
No. 6.l-U) eliberat pe numele La- 
/ăr Gheorghe dc Prtnuiria Lonca 

Inelar nul.
♦ * ♦

— Buletinul Biroul Populației 
No. 2.120 pe numele Morariu E- 
milia eliJjerat dc Miliția Petro- 
șeni.

Declar nul.

Liinur.ru


In întrecere cu țenAtorii din Cluj

Muncitoarele și muncitorii Țesătoriei din Vulcan 
luptă pentru îndeplinirea angajamentelor luate

IMm ifliua de 1 Iunie, muncito
rii w aiunciloiirvlc | rsâturivi dui 
Vuinan bc afla în întrecere so- 
cialifciă cu tuvunlșii lor dela l’u- 
br.oa vBila Biviivr*' din Cluj.

(^heinâiNlu i la iatrcccrc pe cei 
din ( luj țesătorii din Vulcan uu 
stabilit cu puncte : rUliciireu 
prodfe«tiv itafiî muncii, imbunu- 
lft|irca culiiufii produsidor, rc- 
duoerta di->curdor, reducerea 
pr< faini dc cost ul fabricatelor

Igimaii d>n paj 1)

yi întărirea disei|jLinei in niun- 
câ pentru indeplinimi înainte «le 
termen a Planului dt Slut pe cui 
de ul II h*u trimuMiu al uimim 
1949.

Angajate in întreceri, un unire 
număr de fc^aioun uu Începui 
su niiiiiccaM'ă acum la cu'c și 
4 lăsbouic ub|iiunul inipor'unte 
depășiri de normă.

I’ciiim u se putea niicyoiu re
gia u/.iiu i, <lcci p/cpil de C(>si al

l a 20 Iunie

începe viza livretelor militare
BUCURE.Ș1T, 9 (Agtrpn-ss).

M ini'tenil Apărării Nufionulc
fucv cunoscut cu viza livrc'elor 
dc ocrvLciu nHlitur u trupei delu 

4J^vutră w fd fucx îu -lcu .t an in 
tre N Iunie și August 1949. Suni 
obligați a se prez.cij.tu la vizu 
iuți •«menii delu vatră dela con- 
tIg’ i.tul 1947 pană lu 1926 am
bele inclusiv ud icu cei născu fi 
5 n 1W4 păjia la 1925. Deci tofi 
oamenii dchs vatra pună Iu 
▼i-i4a de 45 un’. Prezentarea la 
si/ă »c >u fuice la locul yi ziua 
stabilită prin publieafic de f'c- 
cuie «orc tejiAorial.

«r M! pre/intă la v zu voi-
au*a asupra
ucie i

livretul de 
Cei eare nu au 
zeu*• actele iu Uitare ct le pose
dă, yrreum și o cerere j nsof.ită 
dt • futogrufir pentru a primi 
ur a»a livret.

liuktimul du îivcriurc Ju Bu
roiil Populației.

(_•< miv și-au stabilit dorni
cii 1*1 j>e raza altor cercuri teri- 
tor ■ala, ▼or face viza 
evreuri teritoriale pe 
rom domiciliază.

PrABentarea la viză 
un < AOelora cari în 
sau prezentat la 
anulează
re și ii absolvă dc orice penali* 
tata Oi care nu se pot 
la rM în fa(a comisiei 
zj» .de foiȚă majoră, 
pria «ctc oficiale, de 
c*:z de boală, jn mo? 
excepțional pot face \iza trimi
țând prmtr’un membru U1 fami
liei mi prin delegatul 
riepewtive.
va trimite

( »i oare
motiva din
ceiniaut de
torial a trecut prin plasa
«m uu respectivă, sunt ol>liga(i 
ca ii limita timpului acordat vi
zei livretelor să se prezinte lu 
viză direct la cercul teritorial 
undi eonteaza.

( ei bolnavi iaifirm*, debili vor 
fi ioiihiil(a|i <Ji modicul conii- 
b ci <lc MzU.

Ti (i coi cure im *<c Mir pre
zenta iu viza livrelelor de ș: r- 
viciii militar vor fi trimiși îu 
jurleeu.u triliiinuleloi' militare 
.-oiiforin articolului 9+ rlixi codul 
jublițici militare cur pir Muie 
pedcupsu d<- șuue luni îuclrisourc 
COICC l'uliulă.

pioduM'lur a înr^pil* iii se acor
de o mui mure uhMifk) econo
mii dc energie,

( ondurlelr dc aburi, eruu aș* 
zale îmuiite în pumânt. 
huni Insu, f 
i'inurcubilc 
u :i consum 
jdii” prin 
crăpaturilor 
VOlOUbii.

uni,
aeriene 
lud mui 
de energic, 
(Puh/ii 
'hiri it 
J3IHHX» h i, 
«Ostili totul

Mumiluiii și 
fesă (or ia din 

MÎ dea
luiuiur 
h:i/a
cure
\ om

I taurc 
pieidi 11 

dia-i

u i in •' " • »
tf4l •

a rămas bidiforoilt față de <h - 
pășirile tot mai miei do norma 
(H’ cure le reulizuu cele doliu 

M'hunburi iile
I rnmâiiluu
se fiica su
lor pleuu|i

A Mizut
cele uloua
plecai li

cure le realizau
acvdci grupe, 

jncon iiiuu, cum 
mi • simtă lipsa 
dini prodm fiu.
tovarășul Bodru 

schimburi, in

Se
s.i

ce-

(TU |- 1

histulămlii se conduct'? 
ti‘ evită priidi'un coli 

i riguros, o'ioc pk id« rc 
Altfel se \<i pu‘‘U 

lunar o crononit- dc a- 
pH/‘ntânl stima <!<• hi 

U'liin *50 ]a sula diu 
(11 Clici gUl.

mu m ii >;in îe dflu 
\ ule.iii vor trebui 

ateiifie i gulu îndeplinirii 
criicriilor caic stau 

iuti i-cerilor Mxi.ilisfc 
suni ungujufi. .Numni 
pu’ea obfiiit cu adevărul 

qiieccM.- în băbdiu pentru o pro- 
dnepe sporita și de mai biuu» 
cuhlate.

li 
in 

ușa

Tinerii muncitori dela Căminul de Ucenici 
din Petrcșeni se pregătesc pentru 

plecarea în concediu de odihnă
lor următoarele

serviciu militar, 
livret vor pre

iu noile 
raza cu-

din acest 
trecut nu 

vizele anuale 
mutațiile de uesupune*

prezenta 
din cau- 
dovedite 
exemplu 
cu Iotul

comunei 
In nici un caz nu se 
prin corespondentă, 
au lipsit din diferite 
comună, la data 
viză a cercului

că rid
(cri
sau

(tar mura din pag I)

îndrumătorul Cui.

într’udcvăr? Cum 
curg întrebările.

/.undrLștc enig-

numai piifină 
E o surpriză1', 

de grup : 
scrii despre noi? O stt
că nu peste mult timp 
la băl? Tot de marele 
▼rotau să vorbească >1

piesă bună în 
turul".

E frumoasa 
li spune ?

Dar vorbitorul 
mutic :

— „O să știți 
răbdare să aveți.

Aprapiindu-mu
Vrei să 

al ce. Știi 
vom Pleca 
eveniment 
cu mine.

Să scrii tovarășe că ne bucu
răm mult. înainte când tineri șl 
bătrâni munceau din greu fără 
drept de odihnă.

Să scrii că suntem recunoscă
tori Partidului șl guvernului. A- 
cum nu mai e ca pe vremea când 
munceam din greu fără odihnă.

$i cei ce n i vor pleca
Mal t'mJde, pe la coifuri, erau 

alte dlscufll.
împreună cu Slmontl Alexandru, 

ucenicul Iedenak din anul II șl 
încă vreo câțiva din cel ce nu vor 
pleca. încă de pe acum ișl luau 
angajamente solemne pentru ca In 
anul școlar viitor, să se pje pe 
treabă, să-șl îndrepte purtarea.

— Nu mal merge așa. Dacă 
jnvătam șl nu lipseam nemotivat 
dela cursuri, plecam șl 
acum?...

Grupurile încop să 
țeasca. Ucenicii trec in

nai; dar

se ruzje- 
clase un

de discuțiile continuă cu aceiași

Mai mulți muncitori dela Uzinele 
Metalurgice din Cugir, lucrează la câte 

două strunguri odată
(Urmare din pag. I-a)

acesta ca găurile 
o freza speciala, 
găuri re mi fost rv-
80 la sută. Acest

sirun

munca 
schi ni

împreună cu 
să se facă ia

fh lupul de 
dus astfel cu
fapt * dat posibilitate ca în dor. 
nerele strungului să se prindă 
mai multe piese deodată. Strun
gul putea acum să meargă 
timp mui îndelungat fără săi 
buiasM să se schimbe piesa 
el.

Aatfel a fost posibil ca
J’rodLaa Ion să lucreze Ia două 
st'iagiri in acelaș timp.

fj depășește acum norma 
90 li 
hat.

Iu

un 
tre- 
din

iov.

sita iar salariul i s’a
C11 

du-

>ilcle următoare în cadrul 
consfătuiri de producție.unei

s'ruugarii dela secția sculârie ou 
lui* și ei în discuție posibilită

țile de a muncii la rlouă 
guri deodată.

Aici ei au liotărît ca 
lor su fie organizată pe 
Ijui i.

îndată după introducerea aces
tei metode, muncitorii Toilor 
Sabin și Erian Hon au și înce
put să lucreze la două strunuri.

Primul, lucrând lai verificatoa- 
rli conice pentru sondele de pe
trol a depășit normu cit S:» la 
sufă. Iov. Erian Ion depășește 
uium zilnic norma cu 102 ln 
sulă.

Strângând și ima> mult cola
borarea cu tehnicienii și lărgind 
metoda de a lucra la două strun
guri odată, sub conducerea org. 
de Partid muncitorii dela Ctigir 
ver putea obține noui succese în 
bătălia pentru depășirea Planu
lui de Stat.

GH. ȚIGAL), coresp.

ii suflufiru... I )in(r'odula lini/u 
uu început să intre profesorii- 
Lui uni se potok.șlu, ochii plecați 
pe cur lele de note ui măresc ci 
utenpe șirurik negre de litere și 
< fre.

Mai c un hop : examenele, iur 
gundul In vacanta ue »e apropie, 
Jupuite de u s ânjeni munca, e 
un imbold ]K‘ntru o activitate 
D.ui intensă.

cu 
u> nui 

lui ur„șiliir l ila și I ip. 
nu mui sunt brne organizați. In 
ir’un schimb lucrau 4 mineri șl 
în celulull 6. A vuznt di l.i înce
pui cu forțele de iiiuiuu ale ce
lor doua schimbul! sunt dise- 
cliilibrule și nimica nu poale 
merge bine

liitr'iimi din z*le. tOMir.ișiil B< 
dvu a trocul ipclil orgaiiizupa d<- 
l’ur iii, >i din unu din alta, m ii' 
vorbii de producție

( e fa e/i oui mă lotmrăfi de 
tot scade depășirea de nor-mi 

mii f
Ce si fie I plecai lila fi 

lup. Vu nliiiiiiieui sub iionnu 
dur nici depiifireii nu nuil e ufu 
mure ui iiiui'ile

Tmuiufli delu orginilziilia 
l'arlid, Iun iirulal 
liedul ii mi l'ebue să 
pi>’. I'.i trebue să puni 
l'iu cele jiiiulule delu 
fruuliifi fi si 
mie.

Ton. Iledeu. 
uurifiloi' dela 
lu/i/iu grupei : 
sunt b<ne
schimb su'it 6 mineri fi 
liill iiumui 4. iiru uud 
purerile despre felul cum ur tr< 
bui organizată mu'icii.

Tovarășe Bedea l-a spus a- 
secretarul. Pune ln practică 
ce spui. Degeaba al lu un 
do organizare șl Inițiativă, 
nu le traduci in lapt. Vor-

meurgi

</, 

(ouară pil 
den inii 
in pru: 

minerii 
lot inii-

apoi Iu-u arălid
PnrM rufe e ,“i 
echipele 

organizate.
nu n ml 

iiilr'un 
in rulă. 
lotoJuti

t unei 
ceea 
spirit 
dacă

beșt.- cu tovarășii tal de muncă, 
spune-lc, despre felul cum ar mer
ge treuba mai bine, șl veți obține 
succese In muncă

Ga! Așa e. Ce lulos că știa cum 
ar putea merge munca mal bine 
șl nu Hunea la nimeni. Șl tovară
șul Bedea a plecat dela Pai tid lio- 
tărit să-șl impărtășeascâ gându
rile tovarășilor Iul de 
să le pună In practică

muncâ vi

I

din
țu<

I I
rl<

II toții
• ; J 4 t 
o gru 
kUU f«

ruțlll 
(falii

.lui 1 1 I
trotil

ti

i»4U-»

Iu I«l(

-. i

■> i

nlr <k 
lu< r I- 

[aixtc
ni. ti 

in 
de

(im grupa 
sil lu< rezi‘ 

:t după oin'uzâ
— lJ:n<* /ici hi BvjJcu 

puns S/rk< j\ iȘUTaii, Și a 
icu grujM-i a Inei’put. ( 
au s ululit ca S/.ekeh 
.S migii Io.hi, ( Iri< Iu \ 
Bartok Ștefan și Jurs/ ( 
li icre/c in schimbul 1, u 
r.ișii l)u<Laș Andronic, Bi 
bin, V<XTrrdi AL‘x<uidru. 
IomF și I - liner Josif să 
in achimbul II,

• • •
Dupft reorganizarea

minerii din schiiidml I ți-au aht»
grujiei.

pei i-

p« .V4*k<ly, <***

Milunibtid li pr

•i li ii daid II <U ț<(ul io! a pro-

|IU> umju ț«iȘi

Ifl’Albu uarg. bun hessur
M-Julul. L»U *>UBl uieliojlll Lumi
uu i iifai, lua- uiiiiat, șl lltton-
uiliipa piiu/u -lu uin bu mums as-

t îi din plin.
1 lisa nuficrij .din •M-lnmbul H

munu'. și urni but* lovurâyul
Bc<lc.a a oigdjjjzat muimi m a-
m u.iiufit și în Cadrul rchijM-i lui.
împreună uu \ i • rdi AIuku.ij-
dru. ci fu crea/ * nu fruid, «ar

Du 1. Aft hulite împreună cu
B.H l>k Io il u ( ■■! .LjI front Pe
\ (ip tllll-l ti: li < »« liiu-i loj-d I au

rc’Kjr i/-i lu rol la ! Luarea lui

< 1.1 bum lui, a; i ud fit u> Șl1»
Jjinu a*■ uit- du ifuciif.

1 adru nm{i de to»-ifu-, al B-drd.
nnut-fii din țxhijiu 1 c intjjiccse
tu UiuBu ifugd-fu du ui mu. .\iui
uu iiiiuiil oti-l jjtii rd Jn z-cJar,
î/î r (inuijliLru pudci i al>a'dju-
lui -ji aiu- JiitMur- u pn-iducUvti
sunt fu. iile -uâl Juui icp^- lu ca

iu un
niler-

iină linip m<n i ml 
ni.Tli'ii câJ'bufi-liu 
r.i>ta orgm»./. j“ a 
afulat m-id- J’v

4f luhir ci li^pu Io* aia- 
k dea .Milion a i<«LtJ.zjt <» 
? JlH*di< <Jt« jKilUla d<- 114

. inlnxâmJ cj mult ixhi- 
luN.i <jc Iov. .Szckek, cart 
aș mimul a dopușil nor- 
M la su<ă.

• • •
început deja concediile de 
ale minerii or.

■ amâne a st el
Un le tru

de couiplec-

de invatat

S’au 
odihnă 
pe vor 
taie.

Ele vor avea mult 
din letal in care tovarășul Bedea 
țl-a impărjt trupa astlcl meat cu 
tot electivul scăzut să nu micșo
reze realizările.

Delegația sovietică a propus din nou restabilirea 
comandaturi?, restabilirea administrației municipale pentru întreg 

Berlinul prin ținerea de alegeri libere
(urmare du pag. IV) Unlunll Sovietice, pe 

apără, va a|uta la re-
Guvernului 
care ea le 
glementarea problemei Berlinului, 
ne va aPropIa do Încheierea tra
tatului de pace cu Germania țl va 
accelera indepl nlrca ‘a’clnilor de 
transformai e a Germaniei lutr’ac 
stat unit, democrat șl Iubitor de 
pace.

și Henderson n'au

CARE TREBUE SA SE BAZEZE 
ÎNTREAGA VIAȚA SI ACTIVI
TATE A ADMINISTRAȚIEI MU
NICIPALE ȘI A COMANDATU- 
RII ALIATE A BERLINULUI.

Delegația sovietică este con
vinsă că adaptarea propuneri or

Acheson, Schuman
adus argumente directe în favoarea 

americane
de ..veto" ol ,,uneia dintre pu 
teri Ic de ocupa j ie".

Neputând să nege dovezile a- 
duse de Vâșinski că iu 
cursul alegerilor din 1916 nu a 
fost aplicat dreptul de ,.vcto" așa 
cum a afirmat secretarul de Stat 
american, Acheson a declarat că 
el a fost ,.greșit in(c|es".

Iteferindu-se la declarația lui 
Țașinski că revenirea la acordul 
dela I’otsdam nu poate fi consi
derată drept uu pas înapoi, 
Schuman și-a expus in mod vag

propunerilor
Acheson, Schuman și lon’ul 

Henderson, loc|iiionil lui Bev’n. 
care au luat cuvântul după N u- 
șinski, nu au adus vreun argu
ment direct iîn favoarea propu
nerilor americane sprijinite și de 
delegațiile .Marei Britanii și I* raii- 

au continuat să repete 
sensul că pro
fir reprezentd 
și au afirmat 
să subordoneze

(ei. Ei 
declarațiile lor in 
punerile sovietice 
,,un pas înapoi" 
<u ele ar urinări
întreaga activitate a consiliului 
municipal dela Berlin dreptului

usupra uceiîtei ches- 
spus : Nu vreau d 
ta aCor/lurilc lliclie-

parei ca 
Huni și 
r<‘n ii lipim 
bile. Ihir îu orice acord cxhjiâ 
două elemente ; în primul rând 
principiu] iar in al doilea răni] 
metodele, care uu trebue în mod 
necesar su fie întotdeauna apli
cate sub aceiași formă. Din ca
tegoria metodelor face parte 
chestiunea delimitării «i organi
zării controlului pe cari* trebue 
să-l ctectuum .. Dat fiind că si- 
tuuția din Germania metoda de
cont rol trebue și ea să se scli'm 
be‘.

Lordul Henderson a ri'petui 
deci a rafiile făcide dc Bovin în 
ziua precedentă afirmând că pu
nerea in aplicare u propuneri» 
sovietice cu privire la dreptul 
comandaturi! de a confirma nu
mirile, transferările și concedia 
rdc fnncjionurilor din conduce
rea organelor udininistrafiei în. 
irogidui Berlin ur putea duce la 
suspendarea întregei activităfi 
muncitouic din oruș.

sa 
u

metodelor. De exemplu METODA 
CONTROLULUI ALIAT CIA- 
DRIPARTIT, STABILITA PRIN 
ACORDURI INTERNAȚIONALE, 
ESTE BAZATA PF. PRINCIPUL 
UNANIMITĂȚII.

Refcrlndu-se la declarația tal 
Schunian că rolul autorităților de 
ocupație nu constă in apărarea 
intereselor poporului germa i. ci 
In pregătirea păcii. Vâșinski a ob
servat; Ne găsim in fata unei si
tuații ciudate. Sar părea că in
teresele poporului german șl pre
gătirea pâcll nu colnc'd.

NOI CREDEM CA PACEA PE 
CARE TREBUE SA O PREGĂ
TIM PENTRU GERMANIA ESTE 
O PACE DEMOCRATICA CARE 
CORESPUNDE INTERESELOR 
TUTUROR POPOARELOR II Bl- 
TOARE DE PACE. CARE SA CO
RESPUNDA INTERESELOR PO
PORULUI GERMAN. PROBLE
MA NU POATE FI PLSA IN ALT 
FEL".

Răspunsurile date de Vâșinski reprezentanților 
puterilor occidentale

l'âșintki a luat din nou cuvântul pentru a
7.cntanfilor puterilor occidentale.

Ocupându-se de observația Iul 
Acheson, că el nu a avut in ve
dere aplicarea dreptului dc ,,ve
to" de către comandantul sovietic 
dela Berlin in ce privește alegeri
le în 19'6 și protestul comandan
tului sovietic ini.r.otrlva numirii a- 
numitor persoane in posturile dc 
conducere ale administrației mu
nicipale. printre care șl Rcu er, 
Vâșinski a spus:

Lu am citat aci numai cele 
spuse de Acheson, deci inexacti
tatea lor nu mi se datorește. In 
cea ce privește numirea persoa
nele! despre care el a vorbit, și 
mai ales al lui Reuter, pot a- 
niinti un fapt destul dc impor
tant. La 18 Martie 1947 în ca-

răspunde repre-

drul întrunirii lor, comundanjii 
au discutai declarația subconi1- 
tetuiui cuaciripurlit asupra encr- 

in 
pe 
<>-

giei elctric!' și uu hoturit 
iiujniroitatc su inctapurteze 
It.'uKr din postul pe care-1 
cupa (Reuter era șeful departa
mentului de transporturi al ad
ministrației municipale a Berli
nului).

Această hotărire a fost luată dc 
reprezentanții tuturor celor patru 
comandanți in urma faptului că 
Reuter nu indepllnea ordinul co
mandaturi al ate șl făcuse decla
rații false in presă prin care a în
cercat să discrediteze autoritățile 
aliate de ocupație.

De sigur că atunci când s’a pus

problema numirii Iul Reuter in- 
tr'un post mal înalt — acela de 
primar al Berlinului — reprezen
tantul sovietic din comandaturi 
s’a opus acestei numiri. El a con
siderat pe drept cuvânt că Rcu- 
(er nu esto o persoană demnă de 
încredere de vreme ce reprezen
tanții celor patru comandanți din 
subcomitet au recunoscut că el 
nu este potrivit nici chiar pentru 
postul de șei al departamentului 
de transporturi.

In legătură cil olxserva(ia iui 
Schuman că trebiie să se facă 
deosebirea între principii și me
tode Vâșinski a spus : »

Trehuo să se facă o deosebire 
intre principii șl metode, dar nu 
trebue să se uite că anumite 
principii trebue să stea la baza

* •
păreri ce a avut 
a adu- nimic nou 
legătură cu exa- 

Rc-

Schimbul de
loc ulterior nu 
ln discuțiile in 
minarea acestor probleme. 
prezenton|ii puterilor occiden
tale și-au repetat argrimenlcle 
împotriva principiului unanimi 
tații in comandaturi aliată

Totuși, ră-punzând la întrebarea 
directă a Iul Vâșinski, Acheson a 
fost silit să recunoască faptul că 
așa numitul statut de ocupație al 
sectoarelor occidentale ale Ber
linului prevede că prerogativele 
acordate autorităților 
pot fi 
danțli

Cu
Miniștrilor de 
luat sfârșit după patru orc 
jumătate de desbateri. Consiliul 
Miniștrilor de Afaceri externe va 
continua discu|iilc asupra proble. 
nici Berlinului îu ziua de 9 Iu
nie.

orlcând 
acestor

aer asta

germane 
anulate de coman- 
sectoare.

ședința consiliului 
Afaceri Externe a 

Și
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• La Conferința Miniștrilor de Externe dela Paris

Delegația sovietică a propus din nou restabilirea coman- 
daturii aliate, restabilirea administrației municipale pentru 

întreg Berlinul prin ținerea de alegeri libere
— Discursul lui A. J. Vâșinski, Ministrul de Externe al II. R. S. «S.

PA1US, 9 (A.gvrpreas). Ședința din 8 Iunie a Consiliului Miitișlriloi de Afaceri l'.xler 
Uf a fost prezidată de J /. l'afimtki.

.Miniștrii uu continuul discuțiile anupra celui de ui doilea punct de pe ordinea de zi , ,,/iK-
iutul ș/ problema monetară".

lieoir. care lipsea, ii fost înlocuit de lordul Henderson. Deoarece in ședința precedentă 
iu rostit discursuri miniștrii putorilor occidentale, iu ședința dhi 8 Iunie u luat intăi ciumatul I 
/ l cure in discursul său su ocupat de cele spuse in ziua precedenta de miniștrii .ifateri
lor Externe ai Statelor Unite, Murei llrilunii fi Erauței.

Discursul rostit de A. I. Vâșinski
V 1. \ u.șinski $i-u început dic- 

cur*ul rciiiidnliiid câ Ach<v»on sa 
upu*. «propunerii dvluguțivi *»ovi<- 
tice eu privire lu crearea line* 
comisii pentru pregătirea și des
fășurarea alegerilor la Berlin» 
«oii tsie formata <lî>n germuni p< 
baza principiului parității, alică 
l>c baz.u principiului reprer nta
ri1 egale a rectorului sovietic, 
pe deoparte și a sectoarelor oc- 
ci<l<ntalc. pe <k* uliu (puric.
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Propunerile uintriounr din 6 
Iunie prevăd cu ucivistu (omisiu
ne mi fie alcătuită iliiitr'un nu
măr egal de germani reprezen
tând opinia publică.

Iii felul ac, a. cuini';iunea nu 
<•> « un organ care să reprezinte 
autoritățile dc ocupație, și de a- 
(e:n. in rezolvarea chestiunii a- 
i*«* . i comisii nu -<• .pol invoca 
tist menea motive cu. egalii ateu 
de drepturi al celor patru anto
nia ți ocupante.

In ce r rivește principiul egali- 
lății de drepturi ale autorităților 
ocupante, partea sovietică consl- 
d fă că ori c'e câte ori este vorba 
de administrarea Germaniei este 
nec.sar să se ap'ice singura ba
ză posibilă, cea cuadripartllă- la 
cazul de fată este vorba însă de 
alt eva, de reprezentarea puPu'a- 
(iei gemane și aici noi i u suntem 
legați in nici un fel de considera- 
(iuiii de ordin cuadripaith

Noi propunem ca princ'phtl p - 
rității *. fia luat drept baza pen
tru formarea comisiei electorale, 
alcătuită din germani. Arărând a- 
ceastă propunere, eu am mai de
da at câ in realitate Berlinul estj 
scindat in duu^ pă ți ș ci tre- 
bue să ținem seamă de acest fapt.

I)-I AcIksou 'iied*>Lu ca repre
zentanții fiecărui sedor dela 
Birlin să intre în comisie în nu
măr egal. Dar popii laț iu perina, 
nu din cele trei sectoare occidrn- 
lale ale Berlinului nu csU» dc *- 
pârlită de idei o ImtuMu admi
nistrativă ini re sct toa’-v. |)-n '-mi
nă, uouă ni s’u spus jn repetate 
rânduri că cele trei sectoare oc- 
i id< ritale constitiic un întreg din 
punct de vedere economic și ad
ministrativ.

Dcareiu nu există mei o jus- 
liftcare pentru cererea (a comi- 
du electorală [ten^ru întreg Pur
ii nul să nu fie ah ăl uită din re
prezentanți ai celor două părți 
în care este de fapt scindat Ber
linul. ci di^tr’uJt număr egal de 
reprezentanți din fiecare sector.

\ j Vâșinski a subliniat că în 
condițiile existente acum la Berl’ji. 
fiiingurul principiu just șl rezonabil 
pentru alcătuirea comisiei e’.ecto- 
ra’e este principiul parîtăț 1 re 
car- delegația Uniunii Sovietice îl * V 

propune ca bază pentiu alcătuirea 
comisiei electorale.

In continuare A. I Nușiuski 
; a referit la obccțiili* lui Ache- 
son, Bcvin și Schumu.ii față de 
propunerea sovietica eu organi
zai iile de mafetă, t>a aibă dreptul 
de a desemna pe candidai ii lor 
în akgcriie peidrii consiliul ni li
nie pul al BerlrnuiLi- I). \.h<ș»un 
cs*e de ucoid, a spus A. I. \ â- 
șinbki cu membrii organizațiilor 
publice să a ba d.rptui 
.juujiifestezc pe străzi pur
tând s'eaguri și insigne**, după 
cum a sus ci, dar nki el iiîci 
d-l Bcvin sau d-l Schiiinan nu 
sunt de (părere su ucorde aces
tor organizații dioptul de a și 
prezenta candidați pentru consi
liul muiiicipul.

Dece oare se refuză organiza
țiilor de massă dreptul de a de
semna candidați jn alegerile mu
nicipale? Un singur răspuns es e 
posibil. Acest lucru poate fi ex
plicat numai prin dorința de a li
mita participarea la alegeri, a nia- 
ssehr largi ale populației din Ber
lin. se urmărește limitarea și re
ducerea activității lor pentru pro
movarea unor candidați pro/iii și 
pentru a înlesni folosirea ult.rioa- 
r£ a municipalității in scopuri po
litice proprii.

A. 1. Vâșinski ii reamintit cu 
Iu *5 Iunie, la .ședința Consiliului 
\lini>.iilor de Afaceri Extern.*. 
S-hmiian u sublinkit .3 nu este 
vorba de alegeri municipali* ci 
de alegeri politice. Schuman a 
-iibliniat de asemenea. .ca in ur
ma ukgirilur se va alcătui de 
f< pt la Berlin o ..adunare cons- 
lifuan’iV*. axând mu iu nea su e- 
lubore/c constiliițLa și câ act astă 
constitui ie nu ar trebui să aibu 
un carackr pur municipal.

Dar dacă este înțeles ju<t ros
ul alegerilor municipali. uluiri 
t,rguni/a|iil<* de masKu nu j.o: li 
jiilutunih1 dcJu o participaie ac. 
t’vu in condu cei ca acestor ale
geri. I rebue să li se acorde dn i)_ 
Lil de u-și destinnu e.indidați și 
nti numai d< a organiza defilări 
jh stru/i cn steaguri și insigne.

lai a de ce delegația sonietiiâ 
apără dreptul organizațiilor de 
matcă de a desemna candidați 
pentru consiliul municipal al 
berlinului și consideră refuzul 
o'e a li se acorda atest drept ca 
o violare a principiilor democra
tice. Apoi A. I. Vâșinski a trecui 
la propunerile delegațiilor pute
rilor occidentale de a <e exclu
de din constitui ia provizorie a 
Berlinului articolul % care spu
ne <â toate hotărarik consiliu 
!:ii munic.iqjdi și ale admirii^tra- 
|iei munici|>alr irebur sa fie in 
conformitate cu legile și ordi

nele uutoi ilăților uliute, «lin Get- 
iiuinia, ale comandutui ii uluite 
a \laielui Berlin și trilme să fiu 
itpiobalc de acv.->ta dhi urmă. 
( i rând excluderv.a arliuoluhu 3ă 
delega (iile Statelor Unite, An
gliei și I iu nț ei înecarea su pre
zinte chestiunea fn ușa fel încât 
Siî pară câ ele simt j>cnlrii ex- 
m.deica drepturilor și preroga
tivelor consiliului municipal și 
administrației munBefpule. și 
pentru limitarea competenței co
mandaturi! aliate. l>te inlr'ade- 
xur așu — u întrebat \. 1. \â- 
șir.sla.

In competența comandaturil In
tră șl cont olul asupra poliței Ber
linului, supraveg ierea operațiilor 
bancare politica de credite etc Ast- 
le', toate chestiunile esențiale pri
vitoare la Berlin tiu intră numai 
in competința administrației aliate, 
tripartite. Aceasta este Hula ur
mărită șl acum în propuner le de
legației Statelor Un te. Singura 
dlfeiență constă in formularea lor. 
Potrivit ace tor propuneri, coma»- 
datura aliat* t.ebue să dea direc
tive autorităților Berlinului intro 
serie întreagă de chestiun'. Pe 
deasupra, când este vorba de de
zarmare și militarizare, i’i com- 
tetința comandaturi! se închide și 
controlul asupra acti» Itățll științi
fice și controlul asupra restric
țiilor impuse iudustiiel și aviației 
civile.

Se prevede mal departe ca
■ competența comandaturil să fie 
extinsă asupra reparat ti restitui
rii bunuri or deca tellzîril descon- 
centrărli, etc. 1:1 niciumil din a- 
ces'e domenii administrația muni- 
cipa ă nu va avea c'rcrtiil de a 
acționa in mod independent.

Potrivii celui <l<* «il doilea 
punct din propunerile anurica- 
i'c. aii'n'itfițilu germane ale Ma
relui B; rlin li se ucordj un «uii- 
i.i*u di jm iorgutiv. dar după 
cum s- subliniază in uc. n punct 
coiiiiinduturu își rc/eria drvplnl 
de a tia(|i<uia direct" și in ace^l 
doimmiii.

In iiresl fel. udminis'rația mu
nicipala a Berlinului nu dobân
dește dicțitul de u acționa inde- 
dep< ndent nici cu privire la a- 
uelc chestiuni oare sunt arătate 
in punctul doi din propuncrUi* 
america ne. Mai există încă trei 
catcgori de chestiuni jn cure au- 
toiitățile Ixrlineze in conformi- 
h.tc <-n propunerile americane, 
nu uu clrep'ul de a ucțioim >n- 
ci<|M'iidtnt : îiitruduceivu a-
nendamenh la constituția pro
vizorie, adapturea nouri consl'- 
tuții și. iidroduceico <lc amenda 
mciiti la aceasta.

( oiuandatura aliata nu poa c 

rămâne in*, birt cula fuța de cir - 
Uimi ca aprovi/ionar<xi Brrlinn 
lui cu ulimriik, cumbiiHiliil. < 
largii ihcirUa, apa și gaz, fața 
dr slurcu sistemului do Iraiispor 
hiri ul orușiiliii. Aceste chi'liiini 
plivesc n<x'c*.itu|ilc vitale ci po 
pukițiri. I)c curia, coiiuiti latin t 
alia Iu este obligată Ml le zrurdr 
u atruț r srrioii*â. I I nu arr drep
tul di. u It- | irrdc din \r Irrr,

Apiolxnru hutâririloi metilii i 
pult* și controlarea lor, ‘pune In 
(finlinimre A. I. Aâșinski, nu H 
milra/â cumți. lința u ImiciKîia- 
ției inului ij;nlr tj cons.ituv nu
miți o forma dc a o ajula. Bine 
înțeles iu punte rxbJa fura di 
frtcujtt cu privire Li control. Se 
poate (unu'jjt* coii'rohd sab for
um mici supruvi glieri formule o 
fir La ie asupru chestiunilor c cl
iente «ib o forma birocratică 
Jârci suflet “uu in’cris. Acra'-ta 
iiitradrtâr poale >u frâneze ori
ce activitate.

bur punte exist,, ,j „n ul fel 
de loii/rol, m, tonlrol u. tiu și 
binevoitor tare si ajute la o mai 
bună /unctionare u olanul,,t con_ 
Irolul. \oi injelegem tocmai est 
Țel controlul.

torbuul despre încercur«vi «l-h,1 
Wn-on de a prezenta *itua|ij 

(' tlel incit propunerile smiiiie? 
n para a fi (liclate <a <lorin;a 

<le a asigura o Jurgâ aplicare a 
dreptului <ie ,.veto“ in actit ita
lia coinuiiaturii aliate. \ ăținski 
a spus :

Domnul,, .[chesou, acest lucru 
s.< itilumplut ți rezultatele din 
W'-lti uu uu /ost supune niciunui 
.uelo".

A. 1. \ii>in,.ki a citit pr<!*'sul- 
xi-li.il al șv([in|ei Jiu 3 XiM-m- 
Inie 104(1 a coniaudaturii in car, 
i’-^te expusa ilisfășurarca alegeri- 
l<n. Printre altele, uccs( proiss- 
'crlul spune :

Keprezentantul america.i este 
de a ord cu președintele (prezida 
reprezentantul sovietic) în apre
cierea acti\liâ(li comisiilor de ve- 
riiicare. După răreria sa, succe
sul alegerilor oglindește hot,|ri- 
rea aliafilor de a tran-pune in 
(aut ceea ce se nuntesc alegeri de
mocratice”.

Reprezentantul ameriian a <le- 
ciarul cu alegi rile s’.ui baz.it p 
proiedura prc\uzută in noua 
coiiMitulie proi orie a Berlinu
lui. 1.1 a spus ea aceste alegeri 
nu fost un nmdi I de aplicare a 
nietislelor ileinoi i alice și ca -.'li
stau cu cinste alături de aleger - 
i< din orice (ara denim. ită. A- 
< (.ista pureic a fost impertășită 
d < Oinaiidan|ii si-eloaulor bri- 
iBuic. francez și so\ie'ic.

.Astfel, a sjnL' \. i. Aășinski, 
uvriii in fala noastră păr» rea fu- 
Mirubila- comună, a iclor patru 
comandanți cu privii.- Iu mersul 
ub gliilor din 10-16. l.le liin|>cde 
c' afirmaiui lui Aclicson in li- 
;ătură cu un oarivatc ,.ieto“ u- 
suprn rezullu'ejor alegerilor d n 
10+ti e'l:- l'-p-ită -Ir temei.

Apoi A. I. Vâși skl a citat cifre 
care au arătat câ metoda unani
mității nu const tue de loc o pie
dică in activitatea comandaturil.

Aplicând această metoda in |9|5 
șl 1946, comandatura aliată a în
deplinit cu suclcs sarcinile ce-l 
stau in laU

Lucrurile dup, cum se știe s’au 
inrâutâtlt a declarat A I. Vâșinski. 
Cum se explica acea la? Bine în
țeles că nu te poate explica Pu
nând vina pe metodă, deoarece a- 
celaj rnetodi a dat irainte rezul- 
■ t; bune- Cau a constă in atmos
fera | oiitică in care se deslâșua- 
ia activitatea coinanGalur I aliat.-. 
DEACEIA LL COSSIDtR CA 
CRIT CILE ADESE ÎMPOTRIVA 
PRIXC1PILLLU L'NAMMITAT I. 
CA BAZA PEXTRL AC1IVI7A- 
I EA COMANDAȚI R I ALIATE. 
SI NT NFJL'STE.

PRINCIPILL LiNAMMITAUl 
Nli ESTE PE PLACUL REPRE
ZENTANȚILOR CELOR TREI 
PLTLR1 All.NCl CÂND ESTE 
VORBA DL CONTROLUL CIA- 
DRIPARTIT. LE PLACE TOTLȘI 
PRINCIPUL JREVAZLI IN A- 
CORDIL TRIPARTIT CI PRI
VIRE LA COATROL PflN CA
RE REPREZENT ANȚII PI TERI
LOR OCCIDENTALE CAPATA 
DREPTLL DE A VOTA IN MOD 
PROPORȚIONAL CU SI MELE 
PE CARE IE-AU INVESTIT 1». 
AȘA NLM1TIL „AJUTOR” PEN- 
TRl GERMANIA OCC1DLNTA- 
LA

Alai depui te A. I Aiiștnski s > 
ocupat de dee\ari|iu Iu1 >--bu- 
inim ua propunerile deh*ga|iii l - 
niunii Sov etix "ml un pas îna
poi luță de 1946.

Se pare că -oala lui.i a ugh1 de 
ueord. u reiii.iuxd A. I. Viișiiiski, 
ca adinini.stru|ia nmiiicipulu a 
Ikrlinulih treime sâ Iunc|imie/e 
pe baza conslitujwi pnn-zorii 
d n |94<>. \-tfel, ulirina(iile că 
delcga|ui sotietică inccur.ă sj 
tragă înapoi ..sunt cu totul ne- 
ji 1 ificutc și Ihxsile di teniei”.

Ducă l-am usniliii pe d-l Sclm- 
imin, ur reeși ca pusul înapoi 
i -ie iiidepltnuvn Im arărilor a- 
doptale Io t'oidirinpi dela Pots- 
duin. 1 )acă am urm;! părerea d-lui 
Stlmnian rce-e câ violarea olili- 
cainmiloi intcrna|ioniile asuniaie 
in 1941 înseamnă un pir inu’n- 
r.-. Ti timp ce cererea ile înde
plinire a acestor oblig;i|iuni in- 
-<-ainnă im ]si- ăn.qioi.

Dacă ne luăm ast ei de libert ti 
față d. > b igatiuni'e iute na'iona e, 
atunci cum poat.» li justificată si
tuația unul stat care partlciiă iu 
cunriliiil de control și iși exercită 
autoritatea de ocupație in Germa
nia pe baza acordului internațio
nal din 1945.

( u privin lu declaU|i.i lui 
Scliuiiiaii ca .sistemul controlului 
aliat Care a rămas in xigoarc 
pănu acum ..a du< la un im/sas”. 
A. 1. Aășinski u declarat. Du. ă 
;.m vorbi de impas ți de cauzele 
'ui. irebue să fie limpede că a- 
ceste cauze rezida in politic,, 
d. măsuri separatiste, care ți-au 
^asil expresia inlr'o serie de a 
I eilăti scizioniste ale puterilor 
<«<tde>t|alc. Dacă am curbi de 
rezolvarea ace'tui impas, aceasta 
i ii se ponte face dec ăl pățind 

cu liolăiuie pe calea politiei* de 9 
asigurare a unitalii brrmaah. ți 
de transformare a tlermaniet in- 
i/'iin .lut unit, dcmoirut ți Iubi
tor di1 pace.

1 r< lîiid la <1< lurupile Im Be- 
sin, A. 1. A âșiiLski u ion.slat.il 
<□ Jksiii a exagerat in nevi vu- 
di* a mwi câll-1 *< 'bv Intai eu 
propunerea dvlegapi I niunn So- 
xicpi-e are In veder. .ontrolul 
i ouuindaturii asupra imnnrii și 
detalierii ,,orii -liui (um țmiiui ”.

A. I. Vâșinski a reamintit c» 
propunerea sovietică are m șede
re numai controlul asupra numi
ri și demltirll pe s na'utul de 
c: nduce e al administrai el muni
cipale a Berlinului Aceasta ches
tiune este prevăzută de acordul 
cuadrlpa.-tit ui documentul Nr. 56 
d'n 1947. Acest lucru este In de
plină Conformitate cu con-iitutia 
provizorie a Marelui Berlin.

D-l linm ar trebui să ?unoas- 
<ă uci-.l din luntrit, t'mneii' nil 
.lcclaru|iili Im Bi-. u ia dtp ul 
dc a iiir-u-la imturirdc udin.iiis. , 
trațn-1 niunii‘i-de -i □' mn-i- 
'iului municipal jin-sâzut in 
propunerii* sos :•* ps- ..este copa
lul să iipti-i - i inlre-ig.i le-'jvi- 
tute nmiiicipală a n,ar. lui oraș”, 
A L Aâșinskî a <-e:l-.rut :

Șl această remarc', a d-lui Be- 
- n poale II considerată drept o 
exagerare dintre cele pe care el 
șl Io permite adesea in locui dis
cuției. Pentru a fi convinși de a- 
cc sta trebue să ne ream ndni a- 
cea rarte a propunerii noastre 
care srune că. in cazul divergen
telor cu privire la dreptul de con
testat o chestiunea este transmisa 
de către comandanți forului su
per or, după cum cere art'colul 
3 al statutului comandaturil aliate.

Noi nu am auzit niciod.tă vre
un p ole t inipot Iva acestui statut.

Dacă d Bcvin nu ar fi uitat că 
există un statut al comandaturi! 
aliate care cupiinde clauze pen- , 
Iru reg'eme; tarea a.estel cbes- " 
t uni, șl da.a ar li luat cunaș.in
ia in prealabil de acest st lut, ar 
ii putut evita greșelile pe care 
le-a lăcut

In încheiere A. I. Vâșinski a 
spus: DELEGAȚIA SOVIETICA 
A PROPUS ȘI PROPUNE DIN 
NOI RESTABILIREA CO.ALAN- 
DATURII ALIATF PE BAZA 
STATLTILUI APROBAT DE 
CELE PATRU ?lTERI DIN 
19 6 STATUT CARE ȘI-A GĂ
SIT JUSTIFICAREA IN PRAC
TICA DELEGAȚIA t-OVIETICA 
A PROPUS Șl PROPLNE DIN 
NOU RESTABILIREA ADMI
NISTRAȚIEI MUNICIPALE 
PENTRU ÎNTREG BERLINE L 
PRIN TINEREA DE ALE
GERI LIBERE PF CAZA LEGII 
ELECTORALE DIN 1946 CU A- 
MENDAMENTELE CARE TRE- ' 
BUESC ADUSF \CESTE1 LEGI > 
IN CONFORMITATE CU ÎMPRE
JURĂRILE SCHIMBATE FARA A 
RESTRÂNGE. CI DIMPOTRIVĂ. 
ADÂNCIND PRINCIPIILE FOR
MULATE IN ACORDURILE IN
TERNAT ONALE, PRINCIPII PE

(( ontinuar. in pa6 l-a)

ion.slat.il

