
Să însuflețim prin agitație politică I 
de masse bătălia pentru îmbuna-1 

lățirea calității cărbunelui

â

In ultimul t mp zlotul nostru s’« 
Ocupat do o scrie de probleme, a 
căror rezoli are di posibilitate mi
nerilor din Valea Jiului să lupte 
cu mal mult succes pentru iuibu- 
uălățirea calltatll cărbunelui. Iii 
cadrul an.liotei noastre asupra le- 
lu'ul ,.Cuni irebue să luptăm (.eli
tra îmbunătățirea culltăl I cărbu
nelui", massele krgi de uiliic.l tl 
tehn eleni au arătut telul cum lu
crează peniiu iinbunătalliea cali
tății cărbunelui făcând totodată 
propuneri concrete asupra înlătu
ră. II greutăților ce Ic mal Hau 
încă iu cale pentru indep Inlrea 
acestei surdul.

Experiența minerilor fruntași 
care obt:n succese in 'upta pentru 
calitate, inipărtățiiă masso’or lar
gi de mineri pin zarul nostru, 
cousiltue un aiutor pre|h s in ge
neralizarea metodei >r bune u Că
ror folos re e eficace in iiubună- 
tătiroa calltăt I cărbunelui.

Cât privește propunerile de or
din administrativ șl financiar ic
nite dn partea minerilor, Direc
ția Minelor Petroșani, și-a luat 
angajamentul de a le analiza in 
mănunt pentru a le da o rezol
vare cât mal iustă

Prin generalizarea metodelor 
de muscă folosite de minerii frun- 

| tasi in bătalla calității cărbunelui, 
prin rezolvarea celorlalte proble
me de căt.e organele administra
tive ale exploatărilor carbonifere 
din Valea Jiului, multe din piedi
cile ce mai stau in cale vor Pu
tea fl înlăturate, dâudu-se astfel 
posibilități largi de imbunătă(lre 
substanțială a calității cărbunelui 
extras din mJne.e bazinului nostru 
carbonifer.

Insă lupta pentru imbunătătirco 
1 calității cărbunelui nu trebue să 
se reduc' numai la atât. Indus
tria țârii t.oasiro in p ică dcsvol- 
tare ore nevoc de cărbune mult 
ți bun, spre a produce cât mai 
multe mașini minere pentru ușu
rarea muncii in mină, mașini- 
uneite pentru noul întreprinderi 
mașini și unelte pentru agricultura 
noastră in vederea organizării ei 
ce baze socialiste. Dând tării
noastre cărbune mai mult și de 
bună calitate, ea înflorește șl se
intăreșfe.

Deacea problema calității cărbu
nelui nu este o problemă numai 
de ordin tehulc-adminlstrativ cu 
importantă doar pentru minele Văii 
Jiului și dcaceea pentru rezolvarea 
ei, și organizațiile de Partid tre
bue să ia in mână conducerea po
litică a luptei pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui. Pentru rezol
varea problemei e necesar să se 
desvo'to o largă agitație și pro
pagandă. Sub îndrumarea organi
zațiilor de Partid, sindicatele ni- 
uere trebue să se ingrijească e- 

. lectiv de organizarea și conduce
rea directe a luptei pentru ca- 

' lUate.
In întrecerile socialiste care s'au 

desfășurat până acum, minerii din 
Valea Jiului și-au luat angajamen
tul de a îmbunătăți calitatea căr- 

i bunelui, și organizațiile de Part a 
și sindicatele, care n au acordat 
atenția cuvenită îndeplinirii aces
tui angajament. La incheerea pe
rioadelor de intrecere, in afară de 
depășirile prevederilor Planului, 
nu a fost scos in evidentă faptul 
că producția de cărbune a mi
nerilor din Valea Jiului nu pre
zintă calitatea dorită, deși procen
tul ridicat micșorează producția 
egală de cărbune care ar trebui 
să fie scos din mină cât mai curat.

Acum minerii din Valea Jiului 
se găsesc din nou angrenat! in bă
tălia întrecerilor pentiu îndeplini
rea Planului de Stat pe cel de al 
doilea trimestru. Echipe cu echipe, 
grupe cu grupe, sectoare cu sec
toare șl exploatări cu exploatări 
au pornit întreceri intre ele fi' 
xându-și drept criteriu di bază 
— printre altele — iinbunătăti- 

I rea calității cărbunelui. FELUL 

CUM E IND1 PLINII ACEST 
URlTTRlll TREBUI. URMĂRIT 
ÎNDEAPROAPE DECADA CU 
DECADA, ZI DE ZI. Răspunzând 
anchetei tovarășul Pop ludovic 
de'a mliiu Petrlla, a cărei echipa 
lucrează acum in contul lunci No- 
embrlc, | ropunc să se iiitocmească 
fișe de calitate pentru flecare 
grupă in parte. Prin aceste fișe 
se mato urmări care gri,pa se o- 
eupâ de calitate șl caro nu. Se 
pot aitlel lua măsuri efl ace pen
tru imbunătătlrea calității cărbu
nelui in locurile de muncă unde 
uco-t lucru este neglijat.

Propunerea tovarășului Pop 
l udovic, e deosebit do însemnată, 
luate echipele și grurele de mi
neri și-au luat angajamentul ca in 
întrecere să Imbună - (.a ci ca
litatea cărbunelui. Cum vom pu
tea u mări felul in care grupei ; 
se ocupă de îmbunătățirea calită
ții cărbunelui dacă uu se (oale ști 
caro grupă se ocupă de alegerea 
șistului ș1 care nu? Cum se va 
putea urmări in condițiile de a- 
cum din ce loc se extrage căr
bune bulgăros șl de unde vine 
procentul ridicat de cărbune pră
fuit? — lată dece propunerea to
varășului Pop Ludovic e o pro
punere bună, care t ebue pusă cât 
mal grabnic in practică.

Prin cunoașterea g.upclor care 
dau cărbune de calitate, — s» 
poate desfășura o largă populari
zare a succeselor lor 1 entru ca 
grupele care stau prost cj cali
tatea să le urmeze exemplul.

Iii privința combateri deslnte- 
resulul unor grup,1 iată de cal’- 
tatea cărbunelui, tovarășul Pop 
Ludovic propune să ss ini Infcz 
expoziții care să scoată in eviden
tă grupele care scot cărbune e a- 
mestecat cu șist, jn comraratle cu 
grupele care dau cărbune de bu
nă cal'tatc arătând cuin concepe 
realizarea practică a expoziției.

lată o propunere care pusă in 
practică devine un instrument 
prețios in îmbunătățirea calităliî 
cărbunelui.

In întrecerile socialiste ce se 
desfășoară pentru indepllnirea 
Planu ui pe cel de al doilea tri
mestru, organizațiile de Partid șl 
sindicatele trebue să insiste tn deo
sebi in antrenarea minei Hor lu 
bătălia calității. In lupta Pentru 
calitate va trebui desfășurată sub 
toate furmcle o largă și vie a- 
gltatie politică de massă. Popu
larizarea largă a succeselor ob
ținute de grupele frurita'C, com
baterea neglijentei acolo unde 
se man'iestă - folosirea mijloa
ce or mai ingenioase și mai 
pract'ce care să scoată in evi
dentă pagubele provocate de proas
ta calitate a că-bunelui ca ex- 
pozif'a calității cârbu elui de pil
dă toate a.estea trebuesc folo
sit; cu stăruință in cam; ania pen
tru calitate.

La sfârșitul perioadei actuale de 
intrecere, felul cum a fost dusă 
lupta pentru calitate trebue si 
atârne gieu in statiiirca fruntași
lor. Fiindcă fruntași nu sunt nu
mai aceia care dau mai mult căr
bune, ci fruntași sunt șl acei care 
dau cărbune de calitate.

Industria tării noastre așteap
tă dela miner 1 din Valea Jiului 
nu numai cărbune mult, cl și de 
bună calitate. E'anul cu care mi
nerii au rornit la intiecere pentru 
indeplinirea ți depășirea Planu
lui pe cel do al doilea trimestru, 
in care îmbunătățirea calității 
coustitue unul din tunetele de ba
ză, dovedește hotărirea minerilor 
de a Iu; ta pent u cărbune de bună 
calitate. Dar t.ebue știut că acea
stă luptă care nu poate fl încu
nunată de succes, dacă nu e con
dusă politic de organizati.le de 
Partid, și sprijin tâ zi cu zi de sin
dicate. Iată deci una din sarcinile 
principale ale organizației de Par
tid și sindicale cu privire la ca
litate.

l
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Grupa tovarășului Pop loan 39 care lucrează 
în noul abataj de tineret dela mina Aninoasa, 
depășind norma cu 29 la sută s’a situat în fruntea 

tuturor celorlalte grupe dela
Zn cen de n doua jumSlafc i( /„ni, yil(, j,( Jni/,«jaxi a

luai l<mlu cel de ul doilea almluj al tinerelului in care lucieu 
iu o grupă de tineri mineri, condusă de loiiarăfut l’o/i loan T9. |
ceaslă grupă este fo'niată din _'/ m'ue.ri tineri cure au /ost re 
crutali din abatajele conduse dr mineri mir,laici. ('«•/ nmi marc 
număr de tineri mineri 
nului Marna Alexuiulru 
au îui>ă(id multe.

gruph 
orga 

Partid, au hiat ho
ți munci 

face din

Constituit! îintr’o noua 
tinerii, mineri e<lu<a|i «le 
nizația de 
turâroa «k u munci <u mult <• 
Inn, pentru «i fuce «lin ulmtujul 
lor un exemplu d< inn «le urmat 
pentru minerii «lela «celelalte a- 
butuje de lu Auiuuu.su.

Ml'NCA ORGANIZATA ÎNVINGI 
GREUTĂȚILE

Multe gT(iVu|i nu avut de tn 
tânjiitinerii mintii .piînu și-

Amatea a li!1 ai
dela nașterea lui 

Pușkin la Direcțiu
nea Soc. „Petroșeni"

IN ZIUA DE IU IUNIE a c, 
CERCUL ARLUS DE PE LAN
DA DIRECȚIA MINELOR-PE- 
TROȘENI A ORGANIZAT O ȘE
DINȚA FESTIVA ÎNCHINATA A- 
NTVERSARII A 150 DE ANI DE
LA NAȘTEREA MARELUI POET 
RUS. A. S. PUȘKIN.

CU ACEST PRILEJ TOVA
RĂȘUL ING. PANAITESCU A 
CONFERENȚIAT DESPRE VIA
TA Șl OPERA LUI PUȘKIN.

DUPĂ CE A AMINTIT MO
MENTELE CELE MAI SEMNIFI
CATIVE DIN VIATA POETULUI, 
VORBIND DESPRE IDEILE PO
LITICE ALE LUI PUȘKIN CON
FERENȚIARUL A ARATAT CA 
ELE SE REFLECTA ȘI IN VER 
ȘURILE SALE PROFUND PRO
GRESISTE.

CA ÎNCHEIERE VORBITO
RUL A ARATAT CA PUȘKIN 1 
UNUL DIN INTEMEIETORI1 
LIMBI LITERARE RUSE. SUBLI-

(Continuare in pag. 5-a)

Gospodăria Agricolă „5trei“ se pregătește 
pentru muncile agricole de vară

In buna desf a furare a munci
lor agricole următoare în să mân- 
tarilor fi muncitor de ourăi un 
rol deosebit de important il joa
că gospodăriile agricole de Stal. 
Ele nu au numai sarcina de a-fi 
îndeplini in cele mai bune con- 
dițiuni și înainte de termen pla 
nul de culturi și recoltaret dar 

prin ilisași felul in care-și orga
nizează munca și prin realiză
rile lor (Gospodăriile Agricole de 
Stal trebue să fie o pildă uie 
pentru țărănimea muncitoare.

Gospodăriile de Stat trebue să 
arate țărănimii noastre munci
toare prhi realizări concrete fo
loasele muncii dusă pe baze știin
țifice in cadrul murei gospodării.

lia iiisuinunfatu «ti cere-uic, plum- 
le ol«mginOasc și textile asigură 
uproviziotiurea ,popu)u|iei mun
citoare și produce materii prime 
necesuie industriei noastre- 

Aceustu fermă are împreu
nă cu cele 9 secjii grădini în- 

Gospodâriilc agricole de Stat tinse de legume și zarzuiuturi,

Organizând întreceri între cele trei echipe «le grupei 
Muncind după sistemul de preluare a lucrului pe schimburi 

i de artificierul BucinskiAjutată

această mină
III

au 
decorat

hi cruț iutii inuinle in grupa bătrâ 
cu „Ordinul Muncii" d lu cure

au deschis abatajul. Greutățile au 
fost insă învinse rând pe 
raistl, iar in ultimele zile ale Ju
nii Mui tinerii mineri au iputul 
'ă luorcze din piiu in noul ulru- 
tuj.

!’<• ziiKi d<* Mui, mi»< rM din 
Aninod>ci un fota ch<inu|i la in- 
trit i'i i <!e cei d>n I om u pentru 
indepbnutu și tkipâzjircu Piu Jiu
lui ct*l (k ai doiku Minis
tru. Die-pt Juspunj, I ncrii inimii 
diai grirpu lui Pup .ui provocat
■-- - - - - -------------------------------------

Biroul Politic al Partidului Muncitoresc 
Român a hotărît să înceapă verificarea 

tuturor membrilor de Partid

de Par
cursul 

care a 
aceasta

județele.

în

la

BUCUREȘTI, 11 (Agerpress).
Biroul Politic al Comitetului 

Cen ral al Partidulu Muncitoresc 
Român a luat în dtscuiie rezulta
tele verificării activului 
tid, acțiune onceputa 
lunei Ncembrie I94S 
fost tvrmjiata până 
data aproape în toate

Biroul Politic constata că imen
sa majoritate a activului de Par
tid s’a dovedit a fi formata din 
lovarati devotați și capabili.

Verificarea activului de Partid 
desfășurata sub semnul criticii și 
autocriticii a dus la înlăturarea 
a numeroase slăbic un în munca 
organelor de Partid.

Munca neobosita a comisiilor 
de verificare, activ ajutate de ma
ssele membrilor de Partid și a 
oamenilor fara de partid, a făcut 
posibila indentificarea și isgoni- 
rea din Partid a unor clemente 
străine, unelte ale dușmanului de 
clasa, strecurate iu I artid.

In concluzie Biroul Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român consideră că 
ver ficarea acivului de Partid a 

din judelui nostru insiițiiii<lii-și 
in bunii mustiră sarcin'ie și pă
trunde de importuiifa realizării 
lor. uu reușit cu printrd munca 
pe zi ce Irite mu' bine organi
zată, să-și desvolfc realizările.

I na dintre importa uleie gospo-

au

durii de acest fel c și <ea din \luJi-cilorii gospodăriei de cen.
cum. Strei — la •ca. 2 km de tril și ai 'V-c(iilor se strâduesc a-
talan. Importanta uocstei gus- cum sa l crini ne câl mai repede
podarii constă în faptul ca a- piășittil ultimelor suprafețe în
vund o Mipra-la|â de peste 200 săinânjut « <.țj porumb Care au

ItSS

I •'
Ja..»tujul hnri

\ng.iju|i in 
pi mi ipulclf | 
acrilor din 
Pop, u fost 
muncii.

Ixiu cun. < 
l’up in ucr*»i 
(oii- hicîtvizâ <str un 
Mierii mvcuiiizul. 
dună, fronturi. Pt* unul 
(uri luGTCuzii tovarășul 
piciinu cu .SiCulii Ion 
Ion. iar ci’lâlidt iront 
lat dr tinerii Lucuri Iuti, 
Ion și Kuchki Nu|u. 
gnleriu dr ba/.u. 
lumi inx-urcă cărbunele în

dj ti

u pro<«lut tutui-ul 
i sens ubuliijul în 

ab>U«j «a 
«xpluj'u: pe

<bo fton- 
l‘«/p hu

și Mul ... 
e l*\pl«ja- 

NT< ti 
Lu iui. iii 

toiarășiil lăncii 
lugo-

(CouliiiiLuic in pag. III a) 

importantâ etapa »n 
întărirea politică, or- 
și ideolog că a Par-

constituit o 
lupta pentru 
ganizatorică 
t dului nostru, a contribuit in ma
ică in-emnată la inlârrea vig’- 

lenței de clasă și a spiritului re
volut onar al cadrelor. Verificai ea 
activului a dus la cieșterea “t 
in ărir.'a leg turilor Part dului cu 
massele celor ce muncesc.

In vederea îndeplinirii cu suc
ces a sarcîtllor uriașe ale cctl- 
stru rit socialismului in tara noas
tră se impune iieincetata creștere 
a forțelor Partidului Muncitoresc 
Român, avantgarda clasei munci
toare.

In acest scop Biroul Politic sta
bilește ca in cursul lunei Iunie sa 
>liceal a \ criticarea tuturor mem
brilor de Lart'd,

Cu participarea activă a mem
brilor de Partid și cu sprijinul 
larg al masselor fara de Partid 
se vor putea înlătură elementele 
strane de interesele clasei munci
toare strecurate in Partid întărind 
astfel și mai mult unitatea și ca
pacitatea de lupta a Partidului 
Muncitoresc Român.

G livezi <11 peste >000 pomi frac
ții cri.

♦ * ♦
In ceea ce privește buna gos

podărie și deslâșurare a munți
lor. aici s’au obfinut o scrie de 
Irumousc reulizări.

meii răiina< nelucrate.
Nu totdeauna insa tuburile 

mers în ritmul de acum. I licori 
se \vdvu cliioi o deltLsare în 
munca.

Atunci din ini|iativa org. de

(Continuare in pag. IU) (Continuare in pag. IU)

UN AN
DELA NAȚ1ONA 
•UZAREA INTRE 

PRINDERILOR
un de (aud ( luhd 
dftt tara nourii 

de rurtidul Muih tlof ej,c 
Uliu dm cele 

drulutile oii lorii m lupta 
iiuptdf iuti bm gbczhi.

i m plin? fie un uu de 
pipitipalele mijloute de 

au fuhl trecute iu pl<* 
Slatului a bun comun 

mu ni Hor.
a font un uit 

rlt,ulu(iuriur lUfuptuH 
nub fondutefeu 

mu de uoar,tgurdă. 
ftibiiidv. minele fi u- 
/Haihi capUaliftdur * a 
in muie mătură ex- 

Mmicifurii din intre 
n <tl *011 utilate au •» 4 

jajul nemdui 
apăruți atâtu

pun nutPmaUiare •« 
eccmumla uuuslră un 

sector >«n ialist. Iu a 
act troulupunur turnul 

>< hmibiiil1 structurale a- 
i sectorul

I

Itl ziua de // Iunie, împli
nit un un de i and (laso fuun- 
(ifodie din tara nuusltăi con
du) a 
bunidU d obtmut 
mu1 
dUf.â

Se 
t ând 
protlui fie 
piiviulea Malului > u 
ni întregului popot

\ ațiouli/uf eu 
profund 
de pi (deliu lat 
l'ar Udului 
Smulgând 
/inele dtti 
/.Hm tapai 
plouturii. 
prindei de 
p.it de patmui fi 
de cure alt fu I 
timp. \ uliuHaliZari'a a pus capăt 
băutului din produi fie permi
țând treier* a tu o ciuuornic pla- 
nificidă.
(real in 
I uluiiih 
foit un 
pentru i 

i ditf>e in 
trial.

Murele ai I dm 
/o»! o puterni< a 
cnpitubf Iilor dm 

i Prhn ipulele iinjluan ile produr. 
Jir pe cure meftm le inlrebulii 

I (au iu mupul celei mal nemiloa
se ex fduulăi i u 
le-au foit smuhe dm mâini. I‘u 
teren economica aparține acu ni 
clasei muiuilourc-

Sabotajul economic u'/tunirat, 
degradările de mațim fi utilaje, 
toate aceste glciure ireuinoaac ale 
c apiluliftilor uu fo I tăiate. ( la
ta nmiicitoate a pu. cujcăl detor 
dinei din produc pr _ conducând 
ecoiiornin pe boci de jrlan.

( ine nu-fi umi"ieftr de ealm 
(ajiil dela întreprinderea A* r.ri 
din Orățtieb După 4 ani dela

nutliu uitiut-

// Iunie 
luitiiurâ 
lato.

194H a 
dată 

iiuuitri.

mu nGiuriluG

(Continuare iu pag 111-4.)

LA DEVA

S’a deschis
Ateneul Popular 

llie Pintilie
Cu pufitt timp în urmii, 

I Comitetul Județean Pro
vizoriu a fuat mițiatit^t 
înființării unui așezământ 
menit a contribui Ca ridi-' 

, car ea mvefufui cub. urai af 
1 popufației nu. ncit oare dm 
orașuf Deva.

’Zifefe trecu re — tradu
când în fapt această ini
țiativă — s’a inaugurat în 
focabitate, intr’o atmosferă 
sărbătorească, Ateneub\ 
Popa bar ,,lbie Pintibie".

La festivitate au bust 
parte reprezentanți ai Or-\ 
ganizației Județene P. Al 
R., ai Comitetubui Provi-1 

; zoriu și ai organizațiilor 
de ffîDSSâ.

Au fuat cuvântuf cu 
I acest prifej tov. Oprescu 

Cornebiu — directoruf A- 
tencufui — Huieț Octa- 
vian — președintebe Co
nți tetidui Provizoriu afpba- 
sei Deva ■— și P. Steiner 
— secretar ab Comitetubui 
Provizoriu — subbiniind 
importanța înființării Ate- 
neubui atât în ceea ce pri
vește răspândirea culturii 
în rândub massebor munci
toare din Deva, precum și 
în strângerea fegăturdor de 
prietenie intre naționalită- 
țibe conbocuitoare.

Auiuuu.su


i • a j

2

DIN ȚARA SOCIALISMULUI
Douăzeci de ani delaînființarea stațiunilor de mașini 

s. s.

după cinci ani

Apărute, pentru primu nuri in 
1U2H -9, judi [ornui ușa ziselor 
coiuun< dc tractoare ale coi>ire
lației iigrtaota dc jiroducțic, -S. 
M T. s‘u.u dcbvultut ulterior, du 
luri*tu nvdustriulizur'i aociidista u 
IJ. R. S. S. și lin kjxxuuA u dez
voltării <’onstru€|iei de tractoare 
VJ de ngri<ol< «(iiiLjdcxe.
Ele un luut o puternică desvol- 
ture h> decursul primului și ce
hia dc ul doilea plum cincinal și 
îții împlunusc 5mportunlul lor is
toric in orga n.i zu rea sorin luda a 
agiâ uhur*i. in reeuustruirva tcli- 
iiM.ă și consolidarea regimului 
colhoznic

Dcla 15H, câta au existat in 
pi niavara anului l’AO, numărul 
S. M. J’.-urilor a crvsx ut la 4.376, 
că1 r(‘ sfârșitul anului 1935.

Regiunile, .prineipule produrft- 
toure dc cereale și ifdantc indus- 
triata (sftxnă, bumbac, etc.) sunt 
dint-v cele mai indcvitulate eu 
rețr le S. M. T.

Par ul de tructoarc *S. M. I a 
crescut (lela 31, t mu trasoare, 
iu o capacitate de 400 *> mii H. 
I*.. <în î9no, lu JX).7<X) (răc oare. 
CU o < upucMati* de 4.W.000 c. p. 
in ; 1955. (Jipucituicu medie a
u-nei S. M. T. (Iu tractoare) mli
niai in jMvioadti de la 1932 până 
ta 1935 a ori-cut laproupe de 
douu ori și jumătate și se ova 
Iun ta 1003 H. I\ față de 440 3 
H. P., în 1952. Inzjestrarea cu 
■uaș-iii u S. AL T.-urilor a sporit 
dea menea și prin numărul de 
hi&ș ni agricole complexe și prin 
invtjilaJul de mușuii uuxHiare.

Izi finele anului 1935, S. M. I

și tractoare din U. R. 

urile numărau ^>.500 combaine, 
fața de 100 combuinv lîn (931, și 
2-MH) combu>iic, în 1932. l-a li
nele anului 1935, S. M. T urile 
aveau lu disjmziție JH.300 curni- 
ouik și un număr considerul)1! 
de unto-tiinhinc.

In |935( S. M. T.-urile de^r- 
veuu un număr de 152.700 <1« 
colhozuri sau 53 la suta din nu- 
iiuiiid lotul ul colhozurilor. In 
merita* lu o S. M. T. reveneau 51 
colhozuri. SiLprufuțtt îiiaâmutduta 
a colhozurilor, deservi le dr S. M 
T.» reprezenta, hi 1935, 72
Mită din Întreaga supnihtțfi i’i- 
sămân țața u m idol ului colhoz iH 
In l‘A9. duloritu S. M 1 urilor 
40,1 iu suta d’n muncile uraturi, 
lor dc primăvara iși 55t7 lu hulă 

de

la

din acelea ale arăturilor 
toamnă mi mecmiizutc.

( rrștcrra Im/ei 
de mușini dn S. M. 
gură indici innlți de 
tale n tractoarelor și

Desvoltarea mișcării 
viste în economia rurala, 
cadrelor de tractoriști, 
nici, etc., stăpâni pu tehnica agri
culturii mecnn’zatc 
tute 
nouii 
eh ia 
tuni

S.

< nvrgclicc 
'I -uri, 
product ivi- 

i mușiirilor. 
stahano- 

creșterca 
de incca-

uni ■

, u dat r zul- 
luuric bune iu iik$ușir<u 
tehnici ugrieole și ou dm- 
ptrs|M*ct»vC lurgi ugrtaul- 
sovietice.
M. T.-urile joacă un rol lio-

(arltor in trasformarea muncii a- 
gricole într'o varietate a muncii 
industriale și fn pregătirea con
dițiilor pentru ștergerea definiti
vă a diferenței dintre OraW 0 
sate.

In întărirea muncii productive a

al minerilor

a organizației 
transformând 
sector ;napo- 
socialiste iii-

S. M. T.-urilor ț>i, in special, In 
influenta lor organizatorică polni- 
ca asupra masselor colhoznice, un 
rol imens l-au jucat secțiunile po
litice ale S. M T.-urilor, organi
zate In Ianuarie |9.W. conform de
ciziei C. C. al P. C. (b) al Uniu
nii Sov etice. Aceste secțiuni au 
desfășurat o munca importantă de 
educare a activului colhoznic, cre
ând o trainica baza 
de Partid la sate și 
agricultura dintr'un 
lat ai construcției
tr’unul Înaintat. Prin deczla Ple
narei din Noembrie 1939 a C C. 
al P. C. (b) al Uniunii Sovietice, 
secțiunile îxilitice ale S. M. T - 
urilor an lost transformate In or- 
Kane obișnuite ale Partidului, în
trucât ele fș' îndepliniseră sarci
nile, ce le fuse'-eră date. In S. M 
T. a fost introdusă funcțiunea de 
dlrector-adlunct politic.

Raporturile dintre S. M. T.-uri 
ți collio/ur suni stabilit'' pr n con
tracte, aprobate de

Muncile agricole 
T.-urile le execută 
zuri sunt plăt te In 
port cu cantitatea 
conformitate cu normele dc plată 
in natură, stabilite de Guvern pen
tru flecare fel de lucrare.

Administrația și conducerea ac
tivității S. M. T.-urilor este con
centrată in Ministerul Agriculturii 
și anume la direcțiunile respective 
speciale (cereale, bumbac, sfeclă, 
etc ), iar la fata locului, ea este 
dirijata de serviciile agricole de 
tlnut (regionale).

Guvern.
S. M 

colho- 
iti ra-

S1 In

pe caic 
pentru 
natuift 
recoltei

de

Salcâmi t m n im|XHlida<'«« fa-

Rr\iilu|i< i.
4HI inz-li s liLsli uleie 
guliile, bibliotecile și

țadelv eleganta ale Gir loi inși
rute pe buli vaidul ArU HI, UFlr
ia ceiilrula u orașului. Iu dr-
purluie, oii/onlul e uc jprrit dc
siluetele cuptr lui .ș) ale cuptoa
itlor Martin din caic re 1 hui V»
spre- cer, lologuulc dr
colo e u/Uiu Stalul.

luaciștii uu oeuput orașul
timp dc 2 ani și i-au n-du( v<
chiul nume, pr (urc 1 piurtuM* in
vrinuu țarilor, ln/od i, <a Șl
(tun ritana ar pui‘M |i dala
iiiupui. Iirauit.ii ru/liohiiui, inx
«'emul Stalino cu (mm o j ninăluta
d« ruiJiun dr locuit uri ui MU, cu
mu rețele lui clădiri, c u șc.JUe
Mipcrimire. cu bibliot' i l<- ^1 ku
(rele lui. < u m jiunuK !<• hale gru-
dini nu anunț» u cu inimic uiu-
mi Iul diiuiinteu

Nemții 
știin ți fi ce, 
cluburik.

Fi rarele 
mu „Orient” z 
|<- și inJnrlr. i 
rișGi n uș seră 
toarcă I impui 
mc mai vedeau j»c str&yi trannuU 
muu troleibuze. Ca 
tui lnzovka, fmi'de 
H'.romrau, riscă ndn-și 
mine ca să uz June
buni.

In Septembrie 1943, Armata 
Sovietica, i-a alungat jm* fasciști 
din Dnnbus. liră i na in leu rc- 
tragrrii, nemților 1< -a foK po- 
sibfl sA radu orașul dc jn- fața

\ rrinea fos 
și copi!'i 

viața, 
cu | i\a

st* 
‘p'C 
căr-

Aspecte ale culturii hxice și sportului de musst în 11. R. 3. S

ÎNTRECEREA SOCIALISTA pentru cla mai 
BUNĂ ORGANIZARE A SPORTULUI DE MASSE

mișcării sovietice spor- 
caructcrul ei de luussu. 

aceasta, constitue sursa 
a succeselor culturii fi

lo

Una dintru trasaturile dislini
li vo ata 
tiv*, este 
Tocsmiî 
«scoată
z'ce și a sjjortuJui sovietic, 
primăvara anului K)48, organizo- 
jiile Gonasomolidui din ținutu
rile Gorki și (Rostov, d>n R. b. 
S. Gcorgia (și din Leningrad au 
pornit întrecerea pentru organi. 
uirea culturii fiztae și a sportu
lui in massu a tineretului.

Inițiativa a fost lurg îmbrăți. 
țaâ dc comsamoliști și de tine
retul întregei țări.

In fabrici și uziine, /în institu
ții $i așezăminte dc invuțământ, 
oomsomoliștii) și împreună cu ci 
fot tineretul sov’etic, și-au luat 
următoarele angajamente con
crete : construirea dc stadioane 
și terenuri de J^part. selecționarea 
purtătorilor ins'gnci G. f. O. 
(, Gata pentru muncă și apăra
rea U. R. S. S.*’), ‘precum și « 
conducătorilor dc grupe, a ca
drelor dc instructori și de arbi
tri oficiali.

Nu de mult -C. »C. al Comso- 
niolului a făcut bilanțul rczuJtu
telor întrccrii din anul 1948. Cu 
acest prilej s'a pul ut constata cu 
întrecerea soc’alistă pentru cca 
mai bună organizare a sportului 
dc masse u contribuit la întări
rea a.ctiivitajțji longtfi irizațiilor 
Comsomolului ]X‘ planul educa
ției fizico a tinerelului, făcând 
ca zeci 
nere să 
tlflUU.

Anul
2.758.000
trecut cu succes probele pentru 
obținerea calificării ,,Galu pen
tru muncă și apărarea U.
S. >S.*‘.

Aceasta cifră arată că s’a i 
I șit aproape dc două ori i 
1 erul purtătorilor insignei 
3". O., pregătiri lîn anul 191-7.

Aproape 295.<MM) de sportivi au 
trecut cu suoctts probele 
lilioare pentru tiilul de 
culori de grupe, iar unui 
dc 453 dintre aceștia U i 
cernut -titlul -dc „maeștri 
tivii**.

Organizațiile Comsomolului an 
dat un ajutor prețios comitatelor 
pentru cultura fizică și sportivă, 
societăților Rbere de .sport pr< 
cum și pregătirilor cadrelor de 
instructori și arbitri ofic'ali.

Anul trecut, prin strădaniile 
comsomolișlrlor și ale tineretului 
sq vie tic» sau construi peste 
2-200 de stadioane, 37 .(KM) de te
renuri de sport, 53.800 terenuri 
dc woley-ball și baskct-ball, 
2.885 terenuri dc ;foot-bull. 335 
debarcadere și mai midt de 
15.000 dc alte instalații sportive.

Toate acestea au permis să se 
creeze mii de noi colective spor, 
tive, *în întreprinderi, așezăminte 
de învățământ, instituții, colho
zuri, sovhozuri și S. M. T.-nri.

de ca- 
condu- 
numai 

s'u de- 
upor-

de N LIllBOMIROV
Locuitor al Directorului Sec|iei de Cultură fizică 

al Comaomoluiui

G. 
de
S.

au
in

fizico a -tineretulu1,
de mii de tineri și ti
se flioa'ă antrena coli

trecut, mal mult de 
tic tineri și tinere au

R.

de-
nii-
G.

ÎNTRECEREA SOCIALISTA PEN
TRU CEA MAI BUNA ORGANI
ZARE A SPORTULUI DEMASSE

Cele muii bune rezultate *n 
întrecerea socialista pentru orga
nizarea sportului de inas-sc au 
fo‘jt obținute in anul 104S de 
Comsomolul din 
gin na, de organizațiile 
moliste
Rostov, 
precum 
ret ului 
tașelc 
Stalino. 
fost distinse cu 
dt tăi re <1 C.

C'om^omolișii-
v jet ta din finii ul Gorki nu con
struit în anul 194S 14 etailioaTie.
16 debarcadere, 190 de terenuri 
pentru întrebuințări complexe și 
aproape ’.OCO de a] c amenajări.

sportului dc inas-se 
anul 1’348 

republica Gcor- 
Comso- 

din țiinufurHlc Gorki, 
Moscova, Kiev și Viniț.i, 
și de organizațiile Tin<- 
Lorii nâd Stal in ist <din o- 
Leningrad,

Acesta

li

Ba'ku, Minsc» 
organizații U» 

..DrOipehil Roșu” 
al comsomoluîiii. 
și tineretul so-

ba distrugă uza 
|(K U-liiț‘ k' NulJu 

.jt iiiu, h râbui'uii 
ilL dând ftx < u-

IrtlgCli!»1 CldU COLl'luM* dc

(■ nlișli u «» marc t-x.prri*-iițâ. 
iJuclurul lioninicr a aiuntut in 
uvr -pitalvb . im-dicji Roii, Bv 
ItuiloiT Kuk<mlorf, uit înt-âi- 
nnut cu Inutilului <i< nmdiCJhă, 
doctorul de țiitHjc Ilrand?). a dis
trus liixtilulul indu-dritd. I.)i>tr •- 
gri. a I ./iun <‘c (-om>lni<|ii d* 
podui i Rj jviaie, ti i «indusă
de inginerul șei al u.nîrepri/ri <L 
LOirtiui |h Dwrfunnd-l nii>n” 
Jh-kcr. Nutlhr dodur in șthnțe, 
a difriiu» <rnirtdu vlc^'tru i u o- 
rușu’ui, in liiup < ulp ..doctoi* 
au lusal iii ruslic «ujj'uunl» 
Martin și UZjlirlc de 1 l*
(are cu njmx’IuIi ■u.ivu Iul.

< r b’u finimnpltil u|>«m, <u toți 
uceșli dtxfidi in șt'inPi dbtru- 
gt'.rîj ? puțini au izbu’H rj
b(U|M din I lilUlKM 

mnlți și-nu gâbil |»»l<up''£i me
ritată JX' uâuip<ile I • jitiei >ai| 
In Hielurubiu. (*'* (ui» au reu 
șd sulic/ae vi<i|ut tiue.-c
fala nid o grij< in Germanta 
(h i'jdentani. «onduMi de InMir- 
( inu|ii eu d'-jdiiw puteri <11 U till 
Șiretului. \ ic ionul dintre dts- 
Irugăturn f-s: iști nu puKaa pn 
iupiiiu* In-sa cât -1« Uiutîiă •* 
fi nnireu lor pofifl de distrugere

UN ORAȘ RLlNVlt DIN RUINE

fum
Învăluit orașul S u-

cinw 
-;trălu<« ’•

pregatirea condu
și a mn’ș’ri- 

orgiiniza r<Vi 
și antrena

și colectivele

4e pe lângă C. C.

Moi mult de 74.000 de tineri 
și tinere au obținut insigna 
T. O. kir H.4W’ conducători 
grupa au fost instruiți în R. 
S. Gcoigia. Bunt rv/ultutc 
obținut in privința extinderii
masă u culturii fi/ke și <a spor
tului comsomol’rștii și tineretul 
din Estonia «lin Regiunea Sta- 
vropol și ținut ari le Novos’birsc 
și Dncpnunitrovsc.

Dela 1 Aprilie a intrai în vi
goare o nouă otasifiiare sporii- 
vă unitară «în întreaga Liniune 
Sovietică. Au fost elaborata nor
me noui pentru recordurile pe 
ținuturi, neg iu ni' tjî republici în 
scopul dc n ridica nivelul sp<'r“ 
tiv al tineretidui din «întreaga li
ni une. In legătură cu această or
ganizație de cidturu fizică, to-n- 
somolul va des!ușura în și mai 
largă măsură
(.ătorilor de grup< 
lor. îmbunătățind 
muncii de instruire 
inent din tscKț.iunil< 
de cultura fizică.

Un rol hotărî tor in nceas â di- 
nc|ie îl vor juca -școalele spor
tive ale tinerelului sovietic.

Orguirizațiile comsomolului îm
preună cu comitetele jK'ntru cul
tură fizica $i sport se vor ocu
pa de aclivdutt a aerdor școli.

Guvernul sovietic, .prin grija 
C onisomolului și a Sovietelor Lo
cale vu pune la dispoziția aces
tor școli cele, mai bune terenuri 
și instalări sportive asigurând ti
neretului ede mai 
finiri do âtaivoll ire 
spur'ivc.

Actualmente se ere uza în L. 
R. S. S, jșcoli sporGv- noi pen
ii u tineret fi 50 dc școli specui- 
li/ate pentru iarna, ca patinaj și 
skv. Organizai iile co inso mu lista

lxiîir
a

(VJIld 
vxItuiH

participa activ la organizarea fl
oral or șculr și ^programului lor.

O atențiune deosebită st* acor
dă în U. R. 6. S. activității 
nportivc u tineretului sătesc, des. 
vullâni alktioc umoare, înotului 
și jocurilor olimpice, creându-sc 
iot mai multe colective de cul
tura fizică pe lângă cluburile 
colhozurilor

In iicelaș timp «unt pregătita 
(odne din cv lîn ce mai largi de 
instructori oficiali și de arbitrii 
sjxirt-ivi pentru colectivele spor
tive din colhozuri ■

C. al C°nisomoluliri, ținând 
bCaina dc rezultaiele întrec» riloi 
și dc noile anagjajiicnte. și-a ex
primat convingerea că orga ni? a- 
|iik Comsoruolului, împreună cu 
hmutetcJe pentru cultura fizică 
și s-portivfc vor fi in stare să 
pregătească *in 1949 cel 
3.700.000 de purtători ui 
signeî G. T. O. <lin 
l.tOO.OOU recrutați dini re 
mobști.
» Discutând
1949. comsomoliștii și i 
sovietic, au hotărât >u 
iască, su uidizeze prin 
proprii. 1 350 s'adioanc 
f?ck și iii capitalele /le 
4()0 dc debarcadere și latrine dc 
înot, 20.000 de tcroiuri sportive 
l>c lângă școlile elementare și 
medii, 5(MMX) dc terenuri sporti
ve în colhozuri' și zeci de mii 
dc alte instatațiuni.

Acestea sunt nqxdclc ac nule 
care re 

( omso- 
sovictic

puțin
i în

carc 
comso-

angajamentele pe
tineretul 
constru- 
mijloace 
în ora-

■ regiuni

ulc în'r£c?rii socialiste 
de-fii șnur si în rândurile 
mulului v’ tineretului 
p.ntru răspândirea în m«* 
‘portului și a culturii f

reconstruita toate u 
d< prodiLM- clii 

3 cuptoare Inal 
Murim, 4 lauu 
metalurgica Sta

45 niiiM* -Ji'tru'*

rtu/ă nuineh «ciur nud vcsLtți 
lunuri ji iii'iiulurgu>ii >li» ™C‘U- 
m ulutun ile numi le ucaxii uii- 
1k hili>r ți «irtițiilor Mn l> dui

Și (lui
In uprupitreu

LlJ'ri’ M‘

pu /rut 
I )c lita>i 
număr din «a- i 
bjKX taior’-

l^j Stabjiu, urbaniștii lncre*Ua 
f«-biil, construind numcruaM. 
i u.u ixlifuii ( a>u(<li ulbc uta 
in^im-iilur, nici<Ju.-rgișUlur și ata 
uit» r muiuiViiri *e JugrumădojC 
dm ce in n in ai shaiu: p<* țxuj 
(dc dealurilor unde c "flliuit ora
șul J rum>dicli «jjckră djJi
deal in deal M ImiHIo pnJun- 
p< .■M u it (ii ali-

Itu.jit’K mi dr<*ăfut. cawta 
liiia u< upeiiș iun /An-sc ■Ul>i 
uh in (Ufb d< romUruejic.

numulc
<ărtițidor 

K iei 
h< »Udulm 

bmlțâ ( >pvi u unde 
M1 joUK'U ț.Laxkmq 
<i|m ru « uie ulragt- 

in ce niiii uiiirf

,,Dou- 
în 
(ir
MU 

de

STALINO LRU1CL L ClRAS AL
MINERILOR

>

1 imp de două luni, un
I n< ■cucii n» a 
line \ idolul șueta *pTÎu(re mi 
n< ; fus-^x r.i di-lru»- apr<i. , • 
li «I d'‘ < uM, JM*^ <‘ KM 
dc grădinip d< e»ipii, 
mag&zinc, t<>uh ciubăr 
takje di^pâruM’lii tu 
vaxlr și trolcibu/zle 
prudă flăcărilor.

Au trecut d*’ atunci 
Pr ii inii d< lefe.Nl re
din nwu lumina vletiruă» wr l»u 
IcMirdul Arieni c iar plin de In 
hiifleț ;n‘.

Au
zifiele de cim* 
mice precum și 
le, 5 cuptoare 
noun* la u/ln*i 
Im. Din <e’c
39 au fost puM- din nou în %tarc 
de funcțiune. In afara dr a*ta, 
4 miru mari și II in.u mici, nu 
lost supate dc curând

In cinci «ani inui h'lir dc ju 
mai alt din suprafața dc lucuH, 
adică 600.0(10 nirtri pălruți a fost 
reconstruită. In prezent, funcțio
nează pesta i00 | ’di, prwirin ?i 
3 școli su|M'rtaare. 
nice, 
cială- 
zi ne, 
certa.

10 școli teli-
317 Institute de igienă «o-
54 cluburi, t»ute de mugu-

2 teatre fi o Hjilâ de ohl-

REALIZĂRI EDILITARE 
cinematografe, în magazi

ne, în cafenele și rotaurunta se 
(nghesut o mulțime plina de vo
ioșie. In cel mai mare le^tuurant 
al orașului —‘ Moscova” o mas.i 
costă intre 7 -H ruble.

Casa Inginerilor și a tehni
cienilor” cmc mândria popula 
țici din Stalino, nu numai d*n 
cauza măreț a i lor. ci și pentru 
Cu aci jșj duu întâlnire fruntașii 
muncitorilor din ucoire u r < une. 
pentru ti-și expune metodele lor 
de muncă. Aci se află o bogată 
bibliotecă cu 20.000 \ultime, cu 
numeroase băii de conferințe, d ■ 
cinema, cu saloane de odihna, 
etc. Hotelul ,.Doiiba-*;”. situat p 
bulr\ai>iul \i! ’i a fo*i c tis- 
iri'it în PmȚ. Fa*<idii ?i-au his 
t.dat acolo sediul (a Mu noului, 
apoi in i ‘ira-<p. 1--U1 diatru^. 
A .tii/L noul hotel ..I)onbns>'‘. 
mai friime decât c.laial , miș.i- 
n i «ic lume.

In registrul pasagerilor figu-

NOUI
In

Voe»m puternică m sirenelor 
suna in îu/dub 
dl uidu-nlur - 
t ituill- ( âlld O 
tt uri iși preta 
dill inoiej, ( u»» 
li Luiui un
U,j
voi
t)l <

(21 
bc, 
\ a 
al 

.'Jifi
Im
l /Ulii 
lihuv k<-, 
a< I t re t 
a ’h<l«.
a prili* ua 
nl Ireilra 
kTatilaltif'k * a t 
ți* «j*i in M«ar< tai 
udo, Meulurg țjtii 
au ‘urbutorjt 
lor cu ade\urați 
Uri <U pb*»nd 
flitJe produaici 
realizarea unc* 
U-va indioaru 
din NtalinopiL 
23 la nu tu maj 
tu’ In toamna 

Du I Stal'no 
bune . I urnahiruJ ZrmcJirr d a 
Krunjutar.'k a realizat !2 nortnr 
/J rna într’o singură zi <ta mun
ca Tvpuoriil Nikifor ( isnaty di» 
orașul Jdiimiv. a topit 4V) ton* 
de metal dc prima caLtati- peste 
normă, Stahano^retu) Radiat 
din muia Novo a stabdit un nou 
record, spărgând dr 16 ori nor
ma. *

Ixi Stalino vin vcț-ti hune 
Muu ta inundate dc Nemți au 
fost rvpux- in funcțiuncș meca
nizarea operațiilor (ta extracție 
ereșle nHncrlaL C-A^uți ta albe 
-<« fnmuJpx in oiașcjn și în ma
tele din 1.)unba.ss, ta frl cu picî- 
M-cii și merii d’n gradina ta fc I 
ia școlile, stadioanele, cluburile 
ș. casele de odihnă.

Tineri șj tinere v plimbă pr u 
grădina ilin fu|a ica’rului. Pr 
un soclu de beton un tank evoca 
ruzJxHul. Cxiroanc de florj înșira
te imprejurul lui și primeni te 
meri u d<ord<x cd ununtirea 
morților rămâne vie deapururt.

>i vuita îți urmea/â cursul : 
3 i.ița se reînoCș.u*. Pe noua linit 
de trannai >unt montate cablu
rile electrice. In prezent << sapă 
noui canalizări. Sichelcle •unt de
mon taie. *>e f««<( nou*.
(Mi
bietelor puțurilor 
nuni. Pe ale* le 
petiții >< 
p< supMlc pe (bimuitf 
înălțat ț>e soclul lui dc beton.

ca un diakbj
i .m ■*pun muB- 
r/Li^ă de aba 

i'duuibul in fa® 
știe clhva na •* 

balul un n«/u nct^riJ de aba 
Cari euiit nuuu ic jk- cari ta 

i *iâvi mândru zictrr.ta iucata 
i nri vor fi Uair-a^ tefcogn- 

țn ifntr<viga Ln’uiir Soneli- 
‘ (un din acv«»tt căisuțc •' 
adupUNb -< ud niUUtilur Oala 
«hitiii iBJiim p4»atr un t*oa 
muncii MM-altstr f

UmM iU|uf r iMooltai*"-

la Malu a. v> ști Lun«-
• din koDktnh 

m • , 'at m>nilf e«
t • ' l ■ a ■ și dr uif»

« ' < . a fol
n<>u cuptor «k cor*.

iii «crM an 1 Novo 
inci-pui ]>rota» 

i mmit/itr pe va. 
( doi Iroa krf*T», 

<rn(<'barul uzinei 
muncitori aovjt'- 

<on.-^s.> «-labil nor 
• ulrbrhi'r ț»i pn» 
rronomii dr ca

de ruble Minerii 
rilrag a>iăzi «a 
mulp cărbuni d»- 
t recu ti

•(r-r*v ?

0

<

se ne»r fi(<(
I m* întuneca, deasupra si- 

>e aprind hi- 
țxirculuL îndră- 

plimb.i aode vorbind 
tanknlui

i'

lefe.Nl
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Detașamentele de pioneri din Petroșeni și-au început 
activitatea pe linia îndeplinirii sarcinilor

Grea te cu scopid dc a mlucu 
iimerrtul iu spiritul mm al in- 
vujăturu mur.xAL kmini*A'j nu 
mult tini,]) a trecut, p< litru ca 
detașamentele dc pioneri să-și 
lusușcusca «alXjinilc trasate dc 
l’urtkl și sa Ic truiispuiin in 
pructicu sub Condu(< rea directă 
a U. T. M

(lu obiectiv principul cmiiiic- 
iwlo dc fine du un, jpionerii in- 
teusifiefi muncu in învăță tură, 
«U.Jartmând și ajutând p< elevii 
mui «Iubi Iu carte pentru a re 
duce lu minimum nu murul co
rigentelor și u lepete-i) jilor.

lVntru uccusta Lu Petroșani în 
cadrul ailor trei școli elementa
re : de la Liceul Mixt și școlile 
ekoicntujv Nr. 1 și Nr. 2, sau 
formu/t nujnerou.se cercuri de 

Uudii unde, Învățând colectiv, c- 
fevii studiază și n profil n de u/u 
huneiiiic toate inuierrile.

l^i Școala Elementară Nr. 2, 
funcționează 25 de cercuri de 
studii conduse de pioneri cu a- 
ju torul profesorilor și învățate, 
riior, numărând în totul 115 t- 
levi.

taaftcră de aceste cercuri ce 
se firi la .școală, zilnic elevii- se 
adună și uczisu lu câte unul 
d>idre ei pentru u studiu în co-
Kiuai

Prin construirea nnni canal de scurgere 

Muncitorii Uzinei Electrice din Vulcan 
au realizat mari economii de timp și brațe 
de muncă la curățirea bazinului de apă 

al Uzinei
Carățirea canalului de apă ®e- 

c soră la răcirea tuburdor dela 
oa«a de mașini a uzinei electri
ce din Yulonn se putea face nu- 
maî atunci când încărcătura e 
u-rgiei electrice a uzinei era mai 
■ii că, adică atunci când exploa
tările nu lucrează din plita.

Acest lucru provoacă dc multe 
•n lufundarea tuburilor de ră- 
o re producând neajunsuri.

!■ afară de aceasta, curățirea 
S aanaiului, stf făcea în condițiuni 
jrtk' necesitând cea. 59 munci
tori «are trebuiau sa lucreze o 
zi întreaga la aruncarea cu lo- 
prțile a mâlului din fundul ca- 
jnlului dela o adâncime de trei 
metri. Se cerea apoi transporta 
rea mâlului cu roabele la o de

Un an dela naționalizarea 
întreprinderilor

(anuare din pag. I)

PhjJieriii Bogdan, Bade < u și 
(iordobun depun o activitate in
tensă în uirst svns( iur lupt ui ca 
('leva Bitti din clusu l\ u și-u 
îndreptat shmptor atut notck Iu 
studii cât și purtu reu, «dc o do- 
\ adu a mumii j>e cure colegii 
ci, pioneri, un di pus-o pentru a 
o ‘ridica diji toate punctele de 
v< derc.

la Școala l'JcmvJitiiru <l<‘la 1J 
ci ud Mixt, funejionea/a dea.se- 
nieni cercuri de studii nuinerou- 
sc, orgunizatc dc pioneri, iur le- 
iul în cure funcționează merita 
toate luudele.

O (pre.jiou.su contribui iu este 
cea dusa de U. T. M. prin tovu- 
rușul Buneiu instructorul școlii 
precum și do profesauru E. Bo- 
dea.

Dintre pioneri, Hrițun Mur iu, 
fbcu dc tniincr, responsabilă Iu 
unul -dintre cercuri, s’a disluis 
prin străduința ei de n-și ajuta 
colegii și punt fourte puțini cei 
care vor rămâne coj igenți, loc 
mai pri-n e-prijuLu] cc-1 găsesc în 
circurile de studii.

Tot ușu Școulft Elementara 
No. 1 unde funcționează 7 cer
curi ide studii.

Nu acellucru se poate spune 

părtare de 50 metri, până la 
marginea Jiul ut

Pentru a economisi brațele de 
muncă și pentru reducerea tim
pului -de curățire și Îmbunătățire 
u condițiilor de muncă, tovarășii 
maiștrii Somoly și Bodor au 
propus ca această operație de 
curățire să se facă prin presiu
nea apei din cunul, lucrare oare 
mcfisitâ construirea unui canal 
de beton cu eșire la Jiu.

Canalului construit i s'u ins- 
ta’at un etăviler, care ruinat, 
produce o presiune puternică a 
apei ce curăță mâlul ân decurs 
de două ore eu ajutorul a nu
mai 2 muncitori.

Astfel la Uzina Electrică din 
Vulcan s’au oljținut noul econo
mii de timp și de brațe de man
că.

cearcă să facă toatfi acestea după 
ordinele stăpânilor lor, capitaliș
tii anglo-americani, și ei sunt lo- 
Diți prin naționalizare.

lată dece vigilența poporului 
muncitor trebue să fie mereu 
trează, și sub conducerea Parti
dului să zădărnicească or’ce în. 
cercări ale dușmanului de clasă 
și a cozilor lui de topor.

împlinirea unui an dela ma
rele act trebue si fie pentru 
muncitorii din județul nostru un 
nou imbold în lupta pentru de
săvârșirea marelui act dând un 
avânt și mai puternic întrecerilor 
socialiste desfășurate in condi
țiile primului an de economie 
planificată, pentru a grăbi pașii 
noștri spre socialism.

VEAC
NOU 

dc Școulu Maghiara unde deși 
tovarășele Btiruny și Kuvacs 
muncesc cu râvna, nu pot ob
li ne aceleuși succese dat fund 
Jipsu dc concuiii din partea în
vățătorilor cur< privi* c < u IndL 
(creii|a cercurile de studii ul i ii ud 
încă destul dc pătrunși de efi 
cucitah-a muncii in comun. Aici 
iară imloiulu mul sunt mul<o dc 
făcut și în spic iul din partea 
IJ.T.M, care are datoria £u Ma- 
bdeiiscă o cohiborure intre în
vățători și elevi.

In ufurâ de munca dusă în 
cadrul școlii, pîoncjii qnui depun 
și uită ufiiviiutc.

Astfel, 50 dc pioneri delu Li 
ccid Mixt uu luirat o după lim
bii antreagâ la secțiu «ihiră din 
localitate în ziua de 4 cri., pli
vind pepinicru «ccției.

Organizațiile de. ip'oneri și-uu 
Înțeles in bună fnifisură nrusni- 
nca chiar din imanentul in care 
s’au format. (

1 nicinsifi< undu-și activi tu (ea, 
prdintro mai «transă colaborare 
cu educatorii și o blul atentă 
conducere dm purteu IJ. T. 
M_, re/ul tutele mujicii lor vor 
fi mai friiniouse simisde și fo
loasele vor fi mai mart

5’a deschis
Ateneul Popular 

Ilie Pintilie 
(urmare din pag. 1)

A avut foc un bogat 
program artistic și o dis- 
cupe pubfică asupra fit- 
mufui „Safada .Sibtrie”.__

Attntuf tstt dotat cu 
mobifier nou și în măsură 
suficientă, tstt frumos or
namentat întrunind în ge
nerat toate condifiife unei 
cât mai bune fucționări.

Bibfioteca sa numără a- 
cum 3,000 vofttmt. Pfa- 
nuf de muncă af Attneu- 
fui prevede îmbogățirea a- 
cestei biblioteci cu încă 
2.000 vofume In decurs 
de o tună.

Ateneuf Popular ,Jlie 
Pintilie" e un puternic 
factor de culturalizare a 
populației muncitoare din 
Deva.

C. BUDA, coresp. vot

Asiversarea a 150 de ani 
dela nașterea lui Pușkia 

(Umurs din paf. I-«)

NIIND APOI CA MARELE POET 
SE INCADREAZA IN RÂNDUL 
LUPTĂTORILOR PENTRU LI
BERTATE, FIIND UNA DINTRi 
CELF MAI REPREZENTATIVE 
FIGURI ALE LITERATURII RU
SE ȘI MONDIALE.

DLPA CONFERINȚA A UR
MAT UN BOGAT PROGRAM 
ARTISTIC IN CADRUL CARUIA 
SAU RECITAT TRADUCERI 
DIN VERSURILE LUI A. S. 
PUȘKIN.

Publicațiune
Se laduce la cunoștinfj amato

rilor că Fabrica <lc Teracotă 
din Deva (întreprindere na|io- 
nalizată), Str. Cili. Bari|iu Nr. t) 
(Telefon 439), roincepân Ju-ți 
activitatea, are de vânzare 

SOBE DE TERACOTA
<le calitate superioară îi lu 

pref convenabil.
Calatorii se vor adrsa cu >” 

credere conducerei dabrieei pen
tru orice comandă sun ofert

Direcțiu'h n

Giupa tovarășului Pop Ioan care lucrează 
în noul abataj de tineret dela mina Aninoasa, 
depășind norma cu 29 la sută s’a situat în îruntea 

tuturor celorlalte grupe dela această mină
(urmare din pug. I)

nete puni r u u-1 sooul< uf ară dj n 
mi im.

Af-ifel «i-Jupa condiwă ck'ctiv 
d<“ tovmă;ul Hop r împărțită în 
doua echqx dc câte Irci cwime- 
iii și fiecare își < xt*cii(a flnciări- 
1«* proiduelixe do re-gie n< cesure 
frontul ui dc cărbune pe (urc-l 
cxploutcu/.a. Iot ușa e orguni/xi- 
tu inuiKxi și în celcbdtc -doliu 
bX'luinlniri și ustfel tincr'i minerj 
uu începui sa den cărbune mui 
mult di cât prevede norma.

AJUTATA DU ARTIFICIERUL 
BACINSK1, GRUPA LUI POP S’A 
SITUAT IN FRUNTEA TUTUROR 

GRUPELOR DELA MINA 
ANINOASA

Deși norma lor nn este tocana j 
mied-—cinci tone pe cup dc om — 
după accufilft organizure u mun
cii lineriii .fiLineri din grapa lui 
Paj) iiu întâlnit o pi diezi în cu
lca productiivMâții muncii : gău
rile de împușcare jx^rforutc lu 
adâncime do un metru, nu es
chivau atâta cârbiuu cât puteau 
ei sâ dea afară diin abataj.

.Solicitat, artiifbcicrul Bucinski 
le-a venit în ajutor. Infpreună 
cu tinerii mineri uu căutat /j>o- 
eibililatcu dc u jptasii găurik dc 
împușcare In puncte icât mai po
trivite un frântul Jc cărbune și 
cu adâncime dc un nu-tru și ju
mătate. In ifelul ujccsta, forța dc 
escavare a explozivului e folosi
tă -din plin, har cantitat<*a de 
cărbune cscava|t 'Lx o Împușcare 
e mai iruin .

Dar 'tw-rii m Vieri nu «au 
mulțumit numai cu atât, ('urând 
după perforare® găurilor Lu. o a- 
duncime de un metru jumătate 
cantitatea dc cărbune ruptă din 
cele două fronturi dc cărbune n 

"devenit iimifirirmtfi_
Pentru aceasta, dupâ CTacua- 

r<u cărbunelui din abataj, exca
vat de prima împușcătură tine
rii mineri mai împușcă încă o 
jumătate dc front dc cărbune, pe 
carv-1 evacuează din. al>atuj 51 
/încarcă (în vage nete până la 
sfârșitul șutului.

Gospodăria Agricolă „Strei" se pregătește 
pentru muncile agricole de vară

m>Maua diu pag. I a)

baza P. M. IU s’a luat iui țintiră 
dc a se organiza și aici între
ceri.

Membrii de Partid au început 
să-și lămurească tovarășii ce 
sunt întrecerile, dece tj^bucsc 
organizate, caro sunt roaxlele lor.

Așa s’a ajuns la ritmul dc 
munjcA »de acuan. Coi mai con- 
știenți dintre angajați au înce
put să lucrezo cu mui multă 
râvnă.

Tânărul Pap Șan dor pentru 
conștiinciozitatea «a ja și fost 
decorat cu ,,Medalia Mucii

S'a cvidcn-țiâjt dcasemeui și 
Bâră Dionîsie. LI e mulgător la 
vaci și dccand au pornit între
cerile a început să dea mui mul
tă utențic vitelor cure le avea 
în grija, a început sa le ținu mui 
curat și să le hrănească mai 
bine. Astfel, el u reușit ca într'o 
scurtă perioadă (de tiunp dela o 
vucu dela cane înainte obținea 
numai 7 litri de lapte pe z>, as
tăzi să mulgă câte 14—15 litri 
dc laph', adică mui mult decât 
dublu.

I11 întrecerile care au fost or
ganizate* pe secții s’au clasut 
ipânu ucum între primele Bretea 
Ilomâna și serția Crișeni.

Acum Gospodăria Agricola dc 
Stat din Strei, împreună cu sec

Muim’juI -în felul ace«tu grupa 
dr tim ri mineri 41 tovarășului 
Pup Ion, jnt intervalul de l I(j 
Iunie,, a depășit norma cu 2*> Li 
hulă îiitrccâiid toate ceh Uij(< 
giirpe dc nPncri dela Aiimkkimi.

ADMINISTRA |IA MINEI ANI
NOASA TREBUE SA DEA POSI
BILITATE GRUPEI LUI POP SA

MUNCEASCĂ CU MAJ MULT 
SPOR

D și depășiri a <le norma a 
gruij/ci <le limri uiincii aoiilu'-u 
<lc tovarășul Pup e << a mai mur<* 
di la mitfiu AnimoaMi, -acxabta 
grupa nr h putut prodmv și 
mui mult, dar a foht jmpiedi 
(uită <|c ujK’Iv greutăți cari o- 
glindeu l'tjjhu de injt<r<,h a ad- 
minifetrațk i miim i față tdc bunul 
merg al muncii.

Cu toate cu ubalajul lui Pop 
e exploatat jxt doua fronturi. 
adminiitM rația minei nu u pus 
la diH|>o/J|ia tirwrilor mineri de
cât o mușina de perforat. Din 
uot-u* 1 * *-' u cauza împușcarea inilor 
două fronturi nu poate fi fum tu 
deodată, ei alternativ. In felul 
acesta >*• produce o mure pier
dere .de timp, deoarece după fie
care impușczin’, minerii trebue 
să uștcp'r < vacuaren fumului din 
tibutaj. Dacă tinerii mineri ur 
avea lu dihpo/ijic 2 mașini <lx* 
perforat, împușca rcu celor 2 
fronturi dc cărbune poate ifi fă- 
ciftă sunuJiaif^ mr timpul mort 
in .aștcj)tarca evacuării fumului 
produs de explosiv, redus lu 
junnătatc.

(ei minarea războiului lucrările 
de transformare a întreprinderii 
pentru o producte de pace n'au 
fost terminate. Fondurile desti
nate lucrărilor de transformare a 
întreprinderii au fost speculate 
de foștii patroni.

(■ine nu ftie câte greutăfi au 
întâmpinat muncitorii dela Cu- 
gir ori de câte ori luau o inifia. 
tioi care ar fi aout drept rezul
tat sporirea producției ?

Sau starea de uzură înaintata 
în Care a fost lăsat furnalul U- 
u nelor din Calau datorita dezin
teresului fostului patron Ausch- 
mtt.

Tuturor acestor fărădelegi li 
s'a pus capăt. I’rin naționalizare 
întreprinderile noastre au pășit 
pe calea unei continue de3oollări 
fi înfloriri.

Acest mare act a dus insă la 
o ascuțire a luptei de clasă. Ex-
l loatatorii alungați din fnireprin
deri n'au lăsat ți nu vor să lase
de bună voe pozițiile economice
care le dețlneau. Ei încearcă sub 
diferite forme sa saboteze pro- 
c'ucția. să degradeze mașinile și 
uneltele să distrugă ceea ce au 
pierdut pentru totdeauna. F.i în

In afură idr aceasta, mai este 
încă o man* greu talc care îm
piedici munca. Grujxi tovarășu
lui Poj) e inzl‘.strată numai cu 2 
ciocane dc nlwitaj; cu unul 
lucrează pe un front, mr cu u- 
nuJ po «vlălalt,

Dnr nu numai utfit. Cele 2 
ciocane dc abataj nn mu furtu
nuri pentru uer comprimat care 
să Je punâ In funcțiune. Pentru 
a putea lucra cu ciocanul de u- 
batuj tinerii inin< ri diTnontează 
furtunul «de aer comprimat dela 
motorul scocului oscilant.

țiile sale, se pregătește pentru a- 
jjropiateli4 munci de vară. Deja 
de mai mult timp au început 
aĂci lucrurile de punere Lu punct 
a uneltelor agricoli’, a secerato- 
rilor și batozelor de trierat.

Alături dc angajații Gospodă
riei au venit și muncitorii dela 
Uzinele „Victoriu" din Golan 
care prin muncă voluntara con- 
tribue la repararea uneltelor și 
mașinilor agricole.

Dur activitatea Gospodăriei n 
fost orientată și in alta direcție. 
Fără a stânjeni ^îndeplinirea sar- 
cinci principale — muncile agri
cole — se încep acum lucrări de 
noui construcții auxiliare.

Se vor construi astfel iui grajd 
pentru cele 40 vaci Zimcntul 
care vor sosi în curând — 17 
deja au și fost priimite — <și co
tețe pentru o crescătorie de cea. 
1.000 păsuri.

Dhi Demolau se uuienujeuză o 
îngrășutoric pentru 500 dc (porci.

Diacă Gospodăria Agricolă de 
Stat din Strei a obținut aceste 
frumoase succese nu înscuinnâ 
că a'ci nu există lipsuri dintre 
cele mai grave. «

Munca politică în toate cele 9 
sccjii se desfășoară încă slab. Nu 
s’a dus o campanie destul dc 
susținută de lărgire a întreceri
lor și de popularizare a rezulta-

Astfel < ând «< hwn uzu cu ci'»- 
i utiul dc ubalaj «('(>( ul OM’ilani 
nu ifufir.ponuuzâ. iar < ând fum- 
(ioncaza mim ul oscilant, c’o<a 
nul d< abutaj nu poulu fi pu' 
in ■funcțiune. 'I’ovci aș.ul ț’oji 1 
ceilalți <ie Milumburi at a
icstei grujM^ in ri-jx-taje [rânduri 
au orui udm.u»ibtru-țjvi niim-i u 
le pună la djhj,ozi|n- uix*?stc «mu
șini îii.nu fură rezultat.

Oii. au-ră lu/jru /lovtyfcște tu
tuia lipsă de mure- u admiuiN- 
fiuțu-j minei Auiiioiisd față de 
al>dlujul toi uralului Pap. Lip- 
si|i a L îl de pej furuloan , rm- 
<ane de abataj și furlunuri dc 
c<-r compromit,, lincrii din □ 

grupa sunt împiedicați -a 
producă mm mult.

Administrația muici AriinuJi.^j 
trebui- hă hcliid<-Z4 grubiric cil 
uxi-ahla stare /b- lucruri și sa dea 
dovadă <lc mm mult biit<r<-* pen
tru bunuJ mris al muncii iu 
mina.

GRUPA TOVARĂȘULUI POP A 
ÎNCEPUT SA LUCREZE DUPĂ 
METODA PRELUĂRII LUCRU

LUI PE SCHIMBURI

Deși wte nu m-jjirr tânăr to
varășul Pop Ion caută să folu- 
M*ia«râ toate mijloacele jjmtrti a 
du puii tot mai mult cărbune. 
Iii (icnit ficop ci a lămurit or- 
facij lui ți a pornit la mujuiu 
după si.Me.muJ dc preluare u lu
crului jx- MdiimJiuri, droarejGe 
uivasta <<Hte o metolă ide mumă 
bcxialihtâ care da țMsibihtatc fk'- 
cârui miner să câștige in nui- 
sura muncij d(?jmsr.

Lucrăm] după acxtil «hMcm 'ric
ini echipe <dc acestei grupe au 
pornit 1a înin^oen* între cir.

Adâncirea întrecerii i«t<-,
organizarea și mai Iruim. a mun
cii precum și lichălana lipsei ih« 
unelte dc munqft cât mai grab
nic dc către administrația m>- 
nri^ vor <ia țxioiLiliiaic grupn 
tovarășului Pup Ion Ao «ă pro
ducă și mui mult, «ă fit un r- 
xcmphi demn de urmat jxmtm 
eclrlflltc grupe de tnincri vurM- 
D-ici si tineri dela nuna Ani- 
IKMLSa.

telor lor. Astfel, un mare nti
mar dc piuncitari au rămns Ir 
afara întrecerilor.

Dar lipsa cru mai mare a (kw- 
podărici copstă Ln faptul ea nu 
s'mi organizat încă acțiuni mai 
largi dr popularizare a realizări
lor goîpodăriei in rândurile ță
rănimii muncitoare. De fapt în 
această privință s’a făcut încă 
foarte puțin și ncorganizat.

In special In dUxacpa popula
rizării metodelor științifice de 
muncă întrebuințate dc gospo* 
dârie nu s’a făcut mai nimic.

Condu qartii Gotpod ar iei și 
org. dc jKLzâ P. M. R, au dat o 
rin de a dmfăjțura o agita fie de 
masse în rândul țărănimii mun
citoare din regiuni1. Gospo<iărla 
va trebui să îndemne practic 
munca țăranilor muncitori invu- 
țându-i sii niuiKVMscu mai 
spor.

Nuuiui așa — părăsind unila
teralitatea — Gospodăria Agri
cola ^trei” va putea să-și ducă 
la jndcrplinire nu numai sarcinile 
sale pe tărâm economic ci >e \a 
putea transforma între adevu- 
iratu școală pentru țărănimea 
săraca, va fi într’ad< văr <> pildă 
pentru ca.

G BUTANC1LE, coresp.

nujnerou.se
pre.jiou.su
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La conferința Miniștrilor de Externe dela Paris

Delegația U. R. S. S. a propus examinarea problemei 
monetare dela Berlin pornind dela hotărîrile asupra

cărora cele patru puteri au și căzut de acord
Discursul lui

PARIS. IO (Agerpress). Șe
dința din 9 Iunie a Consiliului Mi- 
nișirilor de Afaceri Ex.erne a fost 
prezidata de Acheson. La începu
tul ședinței el a propus ca fiecare 
du cei patru miniștri sa dea in
strucțiuni autorităților de ocupație 
ale zonelor respective pentru a 
încheia până la 13 Iunie negocie
rile care au loc iu aioniciilul de 
fața la Beri ii în legătură cu ri
dicarea restricțiilor asupra coniu- 
n caliilor, transportului și comer
țului dintre Berlin și zonele oc- 
ciden ale a'e Germaniei precum 
-și dintre zona răsărivană ș zone- 
I- al.nsene ale Germaniei.

Seliuman și Lordul Henderson. 
locțiitorul lui Beviu, au sprijin t 
aceasta propunere.

Vâșinski a reamintit celor de 
fală ca din partea sovietelor nu 
cx'stă nici o p’edica 
minarea chestiunilor

pentru exa- 
i.n legătură

A. I. Vâșinski la ședința din
ridicarea restricțiilor 

a spus:
sus 

Adminis- 
complect 
ea tnce- 
Negocie- 
dui-a a- 
serie de 
rid carea

cu 
menționate și 
na ia Sovietică a ridicai 
■c'tricliile Introduse de 
pand din Martie 1948. 
rile care au avut loc 
ceasta s'au referit la o 
clicstiuni in legă ură cu
acestor restricții precum șl cu 
faptul că după părerea reprezen
tanților noștri din celelalte zone 
nu au fost rid.cate toate restric
țiile. A. I, Vâșinski a declarat ca 
s a mtere-at pe lângă autoritățile 
de ocupație din zona sovietică a- 
supri. mersului negocierilor și că 
va da un răspuns lui 
mediat ce 
necesare.

In Cursul 
ai.i'at ca a
care le-a cerut și că nu are de 
ridicat nici o obiectiune împotriva 
propunerii lui Acheson.

va primi
Aclieson I- 
infonnatiile

VâșiiPki aședinței
primit informațiile Pe

In aceasta ședință miniștrii ur
mau sa continue exain narea celui 
de al doilea punct de pe ordinea 
dc zi ..Berlinul și problema mo
netara''.

Aches >n a spus: „Noi am discu
tat de câteva zile cel de al doi
lea punct al ordine! de zi atât 
in ședințe restrâire cât și in șe- 
d n(e plenare șl nu știu dacă mai 
este ceva de discutat asupra a- 
cestul punct.

A. I. Vâșinski a răspuns: ,.Tre- 
bue sa amintesc ca Consiliul Mi
niștrilor de Externe a holărit 
chiar dela incepulul sesiunii să 
discute problema monetară".

In continuare, A. I. Vâșinski a 
expus punctul de vedere al iele- 
ia iei URSS, asupra fondului pro
blemei unei rnonete un ce PliHtu 
întregul oraș Berlin.

Discursul lui A. I. Vâșinski
început di - 
că delegația

li 31 
ui a- 
Unite, 
supra

A. I. Vâși ski șl-a 
cursul său decla ând 
URSS, prorune să se examineze 
problema monetar ■ dala Benin 
pornind del i Dotării ile asupra că- 
lora cete pat u puteri au șl căzut 
dl acord. El a amintit că 
August 1948 s’a ajuns la 
cord intre URSS, Statele 
Marca Britanic și Fran(a
introducerii mărcii germane d n 
Zona sovietică drept monet* uni
ca la Per in și as::,-ra iclragerii 
din circulație a mărcilor occiden
tale din capitala Germaniei.

A I. Vâșinski a arătat apoi că 
pe baza celor două clauze sus
menționate, comandanții sul.remi 
ai trupelor de ocupație din Ger
mania au primit instrucțiuni p. li
tru a se co sulta in scopul „luării 
de măsuri amănunțite in cel mai 
scurt interval de tirrp posibil 
peni u punerea iu aplicare a acestei 
hotăriri".

Comandanții supremi au primit 
instrucțiuni sa împiedece acțiuni
le de discriminare sau acțiunile 
îndreptate Împotriva deținători
lor de mărci occidentale in leza 
tura cu preschimbarea acestor 
mărci occidentale emise la Beri n.

Cei patru comandanți supremi 
irebuiau sa asigure garanții su- 
fic cute pentru a tace ca folosi
rea mărcii germane din zona so- 
. et ca dela Berlin sa nu aiba 
jircpl rezultat dezorganizarea cir
culai ei monetare sau primejdui
rea stabilității monetei din zona 
■i'. etică de ocupație. Conform a- 
ces ui acord, măsurile prevăzute 
de comandanții supremi trebu'au 
sa ofere o baza satisfăcătoare 
pentru comerțul dintre Berlin și 
'ionele occidenta'e ale Germanici. 
Ace-te masuri trebuiau să asi
gure in același timp o cantitate 
suficienta de monetă pentru pre- 
\ edenic bugetului si P.iHrii redu- 
ceiea la min rnuui a cheltuielilor 
de ocupație precum și pentru a- 
plicarea unei balanțe echilibrate 
la Berlin.

In cont nuare A. I. Vâ inski a 
am:ntit că problema unei rnonete

unice la Berlin a fost supusă dis
cuțiilor consiliului de secur.tjtc al 
ONU-uluI din I 1 iativa Statelor U- 
nite, Mare) Brit nil și Franței. La 
30 Noembrie 1918, consi Iul de se
curitate a insărcinat comit, tul teh
nic petit u p obleinele monetare și 
comerciale ale Berlinului să e a- 
boreze măsurile și tecotua dările 
care ar putea 
varea acestei

Comitetul a 
No nibrie 19'8 
1919.

contribui la rezol- 
probleme.
funcționat dela 30 
la 11 Februarie

El a elabo.at recomandări ba
zate pe principii asupra cărora 
c.le patru puteri au căzut de a- 
cord, păreri exprimate prin direc
tiva adresată do ele comandanți
lor supremi la 3 August !’4ă.

Deleg iția sovietică, a continuul 
A. I. Vâșinski, consideră 
tunel când 
(roduceril 
tru întreg 
cesar să-
cordul din 30 August 1948, des
pre care am vorbit mai sus. 1»

că a- 
se discută problema In
und rnonete unice pen- 
orașul Berlin, este pe
se pornească dela a-

9 Iunie
este necesar

a conferinței Miniștrilor
legătura cu aceasta 
să so alba in vedere ca pentru
Introducerea unei rnonete unice 
trebiw rezervat un rol Important 
comisiei financiare, ale cărei 
funcțiuni urmează să fie definite. 
Delegația sovietică propune ca re
comandările din 23 Decembrie 
1948 alo comitetului tehnic de ex- 
pe |1 in pi obleinele monetare șl 
comerciale să (ie luate ca baza. 
Aceste recomandări au 
xaudnate lu timpul lor.

Astfel propunerile 
sovietice cu privire lu 
monetă'A. la lierliii se 
următoarele

1. introducerea u"ei mouete 
Huile pentru inlreg orașul ber
lin.

2. Aciepturea mărcii germane 
din zona sovietică de oiiipiițic 
drept monetă unică lu lierliu 
după cum s'a căzut de acord in 
directiva dela 10 .dugiisl l'HH e 
laboriilă in comu" de cele patru 
pider1. Murlti llritu'iie, liunțu, 
Statele [:nile ți l Ji.S.S., udulu (u 
toate t onse' ințele Indi'ate de u-

de< urg

și fost c-

problema
le za mi Iu

de din
ii in

cens ă directiva și cure 
din aceiași hotărâre.

Acceptarea < ,i buză 
cuție a recomandărilor
Decembrie 1V4H ale comitetului 
tectonic pentru eluboliirea (lău
zelor referitor Iu miiuitaieu <o 
rni'iei imuiiciure cuudriparlile și 
pentru discutarea acestor func
țiuni.

Reîuzul reprezentanților puterilor 
discuta problema unei rnonete 

întreg orașul Berlin
Reprezentanții puterilor occi

dentale care au luat cuvântul du
pă A. I. Vâșinski nu numai ca nu 
au manifestat dorința de a ajun
ge la un acord asupra introducerii 
unei rnonete unice la Berlin p. 
baza hotarirti cuadripartite din 
30 August 1948, dar au refuzat 
cu totul sa ia in discuție aceasta 
problema.

PRIN ACEASTA El AU DES- 
VAl.UiT UDATA MAI MULT DO
RINȚA LOR DE A MENȚINE 
Șl ADANCI DESMEMBRAREA 
GERMANIEI Șl ACEIA A CAPI
TALEI SALE, BERLINUL. DEZ
MEMBRARE CARE S’A PRODUS 
IN URMA POLITICII LOR SE
PARATISTE |,N PROBLEMA 
GERMANIEI.

Seliuman și Henderson s au ală
turat tunetului de vedere al 
Acheson.

A. I. Vâșinski care a luat 
nou cuvântul a dovedit lipsa
justificare a refuzului reprezentau. 
Iilor puterilor occidentale de 
d scuta problema une; rnonete 
nice la Berlin

Răspunzând declarației lui 
clicson că ar fi imposibil să
introducă o inonetâ unică intr'un 
oraș scindat. Vâșinski a amintit 
că comitetul tehnic pe care l-a 
menționat in discursul său a fus-

lui

d >n 
de

a
u-

A-
se

(iti'jl un punct de vedere opus, 
in raportul din 23 Decembrie 1948, 
semnat de președintele acestui 
comitet și reprezentantul Marei 
Br lânii Robertson, comitetul a 
Căutat o soluție a problemei pri
vitoare la monetă care să poată 
fi apli.ată in Practici- ținând sea
ma de scindarea Berlir.ului in două 
părți șl care să nu in'luenfeze a- 
cordutile rrivitoare la administra
tă unică care ar putea fi încheia
te pe viitor de cele ratru puteri

DELEGAȚIA SOVIETIC t, a 
srus Vâșinski in încheiere. CON
SIDERA NECESAR CA IN A- 
CEASTA SESIUNE CONSILIUL 
MINIȘTRILOR DE EXTERNE SA 
CALTE SA AJUNGA LA UN A- 
CORD PENTRU SOLUȚIONAREA 
PROBLEMELOR DE ZI, INCLU
SIV PROBLEMA UNEI MONETE 
UNICE LA BERLIN. ESTE PO
SIBIL SA SE REFUZE DISCU
TAREA ACESTEI PROBLEME 
N'JJAAI RAMANAND PE POZI- 
T<A PERMANENTA A ADÂN
CIRII DESMEMBRAR 1 GERMA
NIEI. REPREZENTANȚII PUTE
RILOR OCCIDENTALE AU RE
FUZAT TOTUȘI DIN NOU SA 
DISCUTE PROBLEMA UNEI MO
NETE UNICE PENTRU ÎNTREG 
ORAȘUL BERL'N.

Acheson urinat de Schumaii a

de Exte rne

occidentale de 
unice pentru

a

cu-
se

Palului de 
sfârșitul șe

..Dat fiind

declarat din nou cu aceleași 
vintc ca este ,,imposibil" să 
ajunga la un acord cu privire la 
monetă unica pentru întreg ora
șul Berlin, când consiliul Miniș- 
tr'lor de Externe nu a ajuns Ia 
un acord asupra problemei uni
tății administrative a Berl.nulu'-

Aclieson a fost sprijinit de Be- 
v.n care a sosit la 
Marmora Roșie către 
dmței.
C iîcvin a.’ ilec'arat:
faptul ca comandanții supremi nu 
au reușit la Berlin întregul acord 
din August cade.

In legătură cu această declara
te A. I. Vâșinski a spus: ,.de
legația sovietb ă a subliniat ci ba
za acordului din 30 August 1948, a 
iost stablită rrln acordul comun 
al celor patru puteri. Tocmai a- 
cesta este motivul penii u care noi 
am i rezentat propunerea de a ie 
introduce o imiictă unică la Ber
lin. Această proruneie este baza
tă pe principiile elaborate dc cele 
patru puteri in August 1948. Ni
meni nu p ate nega că accs'e 
princ pil au fost stabilite da co
mun acord.

Vâșinski a reamintit faptul că 
la 17 Noembrie 1948 Marshall se
cretarul de atunci al departamen
tului de Stat american a decla-

rat oficial intr'o scrisoare aJicsa- 
tă secretarului general al ONU- 
uluI, Trigve I ie, ca Statele Unite 
sunt gata să execute in mod leal 
rezoluția Con lliulul do Securitate 
din 25 Octombrie 1918, privitoare 
la problema Beri.nulul.

După cum se fiii I . II S. N 
u notat in consiliu de seiurllate 
'mpotrinu acestei rezoluții dea i 
rece i'luuza importantă priuiloare 
In introducerea măsurilor prevă
zute, nu fusese stabilită de co
mun acord. Dur principiile e.\ 
primate in această rezoluție 
principiile de bază ale acordu
lui din Anglist 4948 stubilUe ile 
comun ac'ord de cele patrii flu
ieri.

La 17 Noembrie 1948 a spus 
Vâșinski, când scindarea Berlinu
lui era un lucru înfăptuit, când 
la Berlin existau două inouetc, 
d uă sisteme bancare cina Berli
nul era scindat in doua părți a 
fost Crinii ă aceasta scrlsua e a Iul 
Marsha'l.

Totuși in timpul acela, nimeni 
nu afirma că unitatea Berlinului 
este o condiție Indispensabl'ă pen
tru aplicarea tuturor măsur'lor 
stabilite de comun acord in direc
tiva din 39 August 1948. Toată 
lumea credea că este p >-. Ibili In
troducerea unei rnonete 
Tentru întregul oraș Berlin 
in sltualia existentă atunci, 
cipllle rămân.

In încheiere Vâșinski a
ulat că s'ar cuveni să se lucreze 
cu logică șl consecvenți. Deoa
rece a fost adoptată o ordine de

zi pteclsă cuprinzând probleme a- 
numite MINIȘTRII SUNT O- 
BLIGATI SA LE REEXAMINEZE 
SUNT OBLIGAȚI SA IACA TOI 
CE LL STA IN PI TINȚA PENTRU 
A ÎNVINGE GREUTĂȚILE CE SE 
RIDICA CU ACEST PRILEJ SI 
SA AJI NGA LA I1OTARAR1 
LUATE DE COMUN ACORD. 
IN ACEST MOD AP TREBUI SA 
LUCREZE CEI CAPE DORESC 
CCLABORAREA Șl NI ÎNCEAR
CĂ SA RECURGĂ LA DICTAI.

Repiezentantii puterilor occi
dentale care au luat Cuvântul pen
tru a treia 
argumentele 
II.— iu 

nat >ă
foidului problemei 
un ce pentru întreg orașul Berlm. 
Aclieson a propus ca punctul ur
mător, cel de al treilea, pe ordi
nea de zi privitor la pregătirea 
■ ratatului de pace cu ( e nuni* sa 
nu I e deasemenea discutat și sa 
se ireaca d rect la cel de al pa
trulea punct, pr.v tor l.i tratatul 
de pace cu Austria.

VÂȘINSKI : A OPUS 
TEi PROPUNERI Șl 
NIAT CA NI ESTE 
CA ORDINEA DE ZI 
TA [)E CONSILIUL
I OR PE EXTERNE SA UF. RĂS
TURNATA. EL A 
CA SA HOTARAT CA TRATA
TUL CU AUSTRIA SA FIE D1S- 

EXA.MINAREA 
PRIVITOARE

oara, nu au re-rpitu 
adu'e de delegația 

toate acestea, ei au 
refuze dsLUtarea 

mici nit net -

ACES- 
A SUBLI- 
INGAPUiT 
APROBA- 

MINIȘTRI-

unice 
chiar 
Prin-

suhli-

REAMINTIT

ședința Consiliu-

CUTAT DUBA 
PROBLEMELOR 
LA GERMANIA.

I upa aceasta.
lui Miniștrilor de Externe care a 
durat S ore a luat sfâryt.

In cadrul unui meeting

Oa menii muncii din Berlin 
au salutat pe Gerhard tisler

înapoiat
BERI IN. 10 tAgrprvs"'. fn 

rudiul unui invrting cuie a d 
Mit lot la Berlin iiihIv tiahivni’ 
smintii s’au adunat prinri i-l 
*aluki pi* lupiăuiriil untifasc^bl 
Girliurdt Eisler inapoiat in ’a- 
ra. Lu tribună au luai I i - 
h’i, \\ ilhelin Piick. Iliiiv Jcndr|ki 
primiți cu oMiții indekitigaie de 
purticipunții la nuvting.

Luând apoi cuvântul 1'Jslci a 
'j>Uh ...Sunt coiminist d’n <i
rm tumus coiminisi în Slutik 
l nite fără să |iu seu mă dacă u 
cx^t lucru este sau nu pe 
i<‘uc|iuriifi amuiicuiir**.

î)l a înfierat aiitudinej 
șiimiâ a ațâțătorilor la 
americani spunând: ,.ace>ii
Mint de părere ea pupond ei*»- 
mau muncitorii, țârai: « și in- 
tiragu populație nu pa» |; iu

în țară
ți I laGir.’uid pti ld \- 
uLii dr Nurii r» MmI •uo- 
cu noi germanii vum sta 
poziția \\ all-x.ri ctuiui in 
popoarelor progresiste .fia 
Acesta cs e motivid pen

are ei refu/ă încheierea 
itui d< par.* cu («mna-

,.].<! 
fost 
două 
Sil IU ' 
m< rimne 
nire iin

ii'. i-1- 

lăzluli 

domni

i sfârșitul nii*'t:iigului au 
adoptate in unanimitate 
rezoluții. I’riiuu <*le ndre- 

autorităților britanice și a-
- cerând iimdiaiu pu- 
liliertuie a lui Mas Rci- 
prottxdâiul împotriva a- 
so|iej lui (k-rlmrdt Eis- 

iloiiu rezoluție si Iost a- 
( o-iliiilui Miniștrilor <lr 
dela Paris .și exprimă

muu și 
i< suirii 
k r. \
<l:< sută
1 v Ivi Ile
circrca întregului (popor german 
pentru inclic'erca unei puci juste.
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