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MUNCA COMITETELOR 
PROVIZORII

de mut timp 
ComUctehir

s’u făcut liista- 
Provlzuril ale 
din județ, eve- Inițiativa Coniiteiu- 

a) plasei Deva au 
rcpartl/ute in cu

ini număr însemnat

□ l'ișeiiinut in- 
vatrg masse a 
i KObpudftic>*l, 

lii_e(ii'iii. ale

Nu 
larva 
plășllor și orașelor 
■ilmciit pr'iuil cu uit Gu iiituzlaoii
de toata lopul.ițl.i muncitoare.

Ș pe huna i'rei tale ou meni I 
munci au luai parte cu bucurie 
la luttular a in Iruntea i unduitu
ri! unităților administrative a to- 
var^h m lur ridicați t'ln riniluiHe 
lor, iiiuuc (ori, (ftraul muncitori 
sau Intelectunii cinstit , devotați 
Partidului, clasei muncitoare șl 
luptei el, fiindcă Rstalurea Comi
tetelor Provizorii 
săsi preluarea de 
conducoill ueburil 
sul'urnle etc. ale
plasi.li.i- sau ora el ir.

lutr’at'eva, In-tjlar'.a Comite
telor Proiizorlî înseamnă nu nu
mai o total: deținere a puterii de 
Stat de către tiiasse, prin organe 
subordonate Intereselor dă clasa 
ale uiuicltor lor. caracterizate 
priu niullă liltiativă și experiența 
prin multă In ( at vă șl exped tl- 
vttate, cl ș> <> atragere șl o asi
gurai e a participării masselor la 
conducerea treburilor gospodă
rești.

De pu|ln timp de când sunt 
instalate, atât Comitetul Provizo
riu Județean cât și cele ale plă
ților șl orașelor, tocmai datorită 
noului cunliiiut al puterii de Stai 
care acum aparține poporului, n<>- 
u'ui sp'rlt de muncă șl justei lor 
compozit ! de clasă, au început 
să meargă pe ca ea unei rodnice 
activității menite a ridica nivelul 
de trai si cui ural al celor ce 
muncesc.

La Deva, mal zilele trecute sa 
făcut inaugurarea festivă a unui 
ateneu popu'ar, Ateneul Popular 
,-Ilie Pintill." in n ma acțiunii lio- 
tărito a Comitetului Județean.

Astlcl, a luat bintă un nou 
caș menit a r spărdi cultura 
massele largi ale muncitorilor
btalele șl cu mintea dlu locali
tate. Tot' dată el va aduce o Im
portantă contribui e la înfrățirea 
natlona' <ăt lor conlocuitoare.

Deasemenea din inițiativa Co
mitetului Prov zoriu al iui’efulu’, 
Ateneul Porular „A. Petrol." din 
colonia Ckngă'-Devn a Io t dotat 
cu un ai.rat de filmat.

Dar nu e ruma atât Comite- 
te'e Provizorii au Început să ducă

defu o muncă rodnic', in cele mal 
vtir'ate domenii de aetlvitiitc.

Astlcl, din 
Ini Ptovl/orln 
fast aduse șl 
muiiele plasei,
de ol de rasă flxac pentru gră- 
blreu șl liitem'llcaria acțiunii de 
(Ignlziirc a oilor (uremie.

Iii multe păr(l alo județului (a- 
rau'l traesc iacă i‘i condiții > •
ture r| hlglenlce cu toiul necorvs- 
puiizătimrv, rlftgl ule regimurilor 
trecute. Lichidarea unei aseaunea 
stări s'u încadrat deasemenea in 
preocupările Comiteiu'ul Provizo
riu Județean. Astfel, Secția '■ uni
tară a Comitetului n organizat o 
campanie nidt-iră Int.’u a din co- 
niiinvie cele mal oropsite in tre
cut: Lunca Cernii

9 medici il câte 6 surorl, moașe 
și ageriți sanitari au lucrat perma
nent t'mp do mal multe z'le ii) 
șir la întocmirea nrel anchete 
ined'co-soelale, pentru dejlstarea 
și tratarea diferitelor boli.

la<ă o serie te realizări care o- 
g'indcsc o te nelnlca muncă șl o 
Jusl" orientare a activități Co
mitetelor Provizorii 
nostru.

SucctiFcle de până 
crească încrederea
organele lor, ale puterii de Stat, 
lac să vadă in ele adevăratele lor 
organe de conducere tare actl- 
vea a numai în interesul celor ce 
muncesc.

Dar leallzările de păită acum 
ttebue să Ue pentru însăși Comi
tetele Provizorii un Imbold pentru 
o muncă mai Intensă, utal bine or
ganizată șl mai |u t orientată.

I ară indolală că acțiunile pe 
tărâm cultural reprezintă o deose
bită Importanță șl răspund unei 
cer nțc de p iin ordin. Comitetele 
Pr,v,zorii vor tiebui insă să-și în
tocmească planuri de muncă mai 
concrete pe baza cărora să se 
ducă acțiuni îndreptate înspre în
deplinirea tuluror sarcinilor ce le 
riau in fală.

Va trebui astfel ca Comitetele 
Provizorii să fie mai mult preo
cupate de probleme de ord n eco-
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Muncind pe bflzn de întrecere și după sistemul 

de preluare a juriului pe schimb

ECHIPA FOSTĂ RĂMASĂ IN URMĂ 
A TOVARĂȘULUI VASIU IOSIF

DELA MINA PETRILA DEPĂȘEȘTE 
:::::t. cu iso la sutăNORMA ZILNK

d’n Județul

acum fac bă 
inasselor In

lo
jii 
cu

PANA ACUM CATF.VA SAP 
TAMAN), ECHIPA TOVARĂȘU
LUI VASIU IOSIF DELA MINA 
PETRILA SI! NUMĂRĂ PRIN
TRE CELE. RAMASE IN URMA.

PENTRU A LICHIDA CU RA- 
MANEREA IN URMA. MINIERII 
IUN ACEASTA ECHIPA AU 
PORNIT LA MUNCA PE BAZA 
DE ÎNTRECERE SOCIALISTA 
și DUBA SISTEMUL I4<ELU- 
ARII LUCRULUI PE SCHIMB 
MUNCIND IN ACEST FEL, ECHI
PA TOVARĂȘULUI VASIU IO 
Sil-' LEPAȘEȘTE NORMA ZIL 
NIC CU 130 LA SUTA.

ACEST FRUMOS SUCCES Sf 
DATOREȘT'E DEASEMENI șl 
FAPTULUI CA ECHIPA MEN
ȚIONATA A TRECUT LA O MAI

ORGANIZARE A MUNCII, 
ELIMINAREA TIMPILOR 

i iit.ri i ele o- 
EXTRA- 

PRECUM

I1UNA 
PRIN 
MORII INTRE 
II.RAȚII NECESARE
CERII CĂRBUNELUI, 
Șl PRINIR'O MINUȚIOASA RE
PARTIZARE A SARCINILOR PE. 
OAMENI

REALIZAM) ACEASTA MARE 
DEPĂȘIRE DE NORMA, ECHI
PA TOVARĂȘULUI VASIU A 
DOVEDIT INCAODATA CA SIS
TEMUL DE PREl.UARE A LU
CRULUI PE SCHIMB ESTE UN 
INSTRUMENT PREȚIOS IN MA
NA MINERILOR PENTRU LICHI
DAREA RĂMÂNERII IN URMA. 
PENTRU INGROȘAREA RÂNDU
RILOR ECHIPELOR FRUNTAȘE 
IN MUNCA

Decret penlru anularea de impozite, 
taxe și amenzi fiscale de ori ce fel 

ențidin anii
CAP I

DISPOZIȚIUNI GENERALE
1 «

Ari. 1. Prin anularea du im
pozite, laxe, majorări și a r.enZl 
fiscale privind unele catego ii ale 
populației se tace încă un pas pe 
dramul unei sinăioase politici fi
nanciare
rnoc rație populară

Art. 2. Scopul acestor ar ulări și 
reduceri este:

a) eliberarea oamenilor munc i 
dela orașe și sa e de rămășițele

in s a:ul nostru de ce

(Continuare in pag. H) I
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împovără care prin înlăturarea ne- 
drep ăților cauzate de regiinur l- 
din trecut.

b) lărg rea diurnului construirii 
so .alisntului prin întărirea alian
ței cla ei munci oare cu țărănimea 
muncitoare și întărirea coopera- 
tivelo .

< ) îir rederea în Comitetul • Pro
vizorii ale S a urilor Popu arc 
activează în domeniul fiscal 
nouile secțiuni financiare și i 
t <• >ue să pornească la muncă

((. uidinuuru in pug III)

care 
pTin 
care 
fără

DE CE TREBUE SĂ LUCRĂM DUPĂ SISTEMUL 
DE PRELUARE A LUCRULUI PE SCHIMBURI

Deschizând ancheta, publicăm astăzi răspunsurile tovarășilor:

CRAINIC PAMFIL
Ști de grupă la miao Petrila

ROMAN GHEORGHE 
de grupă la miaa Aninoasa

MORTAN ALEXANDRU
Vagone'ar In sectorul IV al minei Petrila

O ^cclupd de 
și electricieni 
ceșle cu clan

mineri

Descniderea unui nou
abataj frontal

la mina Petrila

unui

r

<’ t k* I»
I itii/d

La sectorul ] al minei Petrilu 
s’a pus problema de’ chiderii 
nou abataj frontal

Efect unu a • tui
• A dinii 'o nu i • de ii 
(•umilire tu imiuJuis . 
a vviifiliPoarelor, rl<.,
s?.râ munca a 15 electricieni 
mineri.

Mai frul DruJjEc» Ștefuti, 
de euh’pu Alexundi
j pons ibilul - i jici -jtn 
Biiku Dinuipî'e împreună <ui 
trick-Jiii llonzn Hudulf, Dr 
Vietor Kuipeerkș Frunci^c. 
rentică Gheurghe, Mohuu 
IrtTt, .\ihtor Petru, An 
Glieorglie și Mihtiț Milbii 
li nl ungtijunr.-ntul de u ef 
u'-Viislâ lueraic î-’itr un i.ju 
dus.

Iul fel, in 2iuu de
a. c- t oua rații de mui sus 
(ind muncu pe oameni ți 
fii un transportat, montat 
tulul in mină 200 m.
mul ți 440 m. cablu cauciuc ut 
inffun timp record de numai 5 
ur(‘.
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irulPw m
treaba la coopera
tiva „Țara Hațegului1*

l n ucCld pruuerb spune al 
,,jx'țtel(' de la <up * imputa'. 
mai (a aluna calld a iMjfbn dt 
couperutiuele din plusa Hațeg a

luiii (imlre problemele (ele tfldi inaemnale a eâi'ci rezolnare 
deschide larg calea ridicări producției M productivității mimai 
in minele I uii JHtlu1, es e extinderea metodei de preluare a lu- 

ruiui pe schimb.
I .\ tindei eu a<e*iei metode,care ( onstiiue uimi dintre criie- 

ritle ce bl m la bu/.a litrei erilor xocialisle in care unt angajați 
miner1! I ăi i Jiului. e împiedicată de o serie de greu făli la a câ 
rar iiilului'are trebue sâ se Ireală grabnic.

Sistemul preluării lucrului pe schimb este o metodă so<ia- 
Usfa de mumă, e o armă puternică in mana minerilor pentru 
lichidarea rămânerii ju urmă și ingroțareu rândurilor fruntașilor 
m prodiKlie. De aceia înlăturarea piedicilor (e stau deacurme

include fie iiecunoaștereu reala u jusfe-c.ifiil e.\tinderii acestei
Iii fi necesității introducerii acestui sistem, fie ele de ordin tecii 
nic este o problemă de bară, la a cărei rezolnări trebue «â 
participe act io masgele largi de mineri fi technicieni.

In articolul de fond ut ziarului nostru de ieri muieri fi tecii 
"iiien< din | alea Jiului au fost chemați să-și spună climintul in 
uce’l sens arătând superioritatea de muncă dusă după sistemul 
preluării lucrului pe schimb, arătând piedicile sau alte 
slau iu calea extinderii uiesl ui sistem.

In numărul nostru de astăzi 
primite la Redacfle.

publicăm primele

Î)ECE AM PORNIT LA MUNCA 
PE SCHIMBURI
< raiilic Pandit, șef de 

la mina Pelrilu ne s rie 
drcât trei luni de a- 

Petrila
multe grupe lichidau ce 

in urma și treceau în 
și frun-

Tou 
flrupă

Nu sun- 
tunci. La mini nrasirj 
tot mai 
rămânerea in urma și 
rândul celor mijlocașe 
lașe în producție

Nu acelaș lucru sc petrecea S' 
cu grupa ,n<a Eu ș miner i ca e 
lucrează în sehi.nb cu mine de
punem toa'.e sforțările să depă
șim norma însă fără rezultat: e- 
ram tot 'iib nirmă

E gr u sa te i.npar eu s tu.iț a 
de codaș mai ales când vizi <um 
alte grupe se ridică și tu ramai 
tot in ur.nă. Ma du.ea mina când

că |>e tabelele întreceri- 
grupei 

nu se ridica deasupra l ni-i 
a normei
venit noul sistem de salari- 
și prima plată ne a prins iu

cu lize aPe

răspunsuri

vedeam
lor, diagrama producției 
ine le
roșii

A
zare
nonra ncîndeplinitâ. Vedeam cum 
minerii din alte grupe primeau câ
te 15-20 000 iei. iar eu și orta
cii mei care nu Îndeplinisem nor
ma, n am Prhuit nici salariul de 
baza

Ca r sa f.e cauza? — lata o 
întrebare care mă frămân a și l i 
are trebue găsit un răspuns. Am 

întreba' și pe ortacii din cele trei 
schimburi care e au de .ață ș» 
toți spuneau că min esc, Din v r 
bă în vorbă am ajuns și la ceartă

Tocmai in timpul ăsta, când

certam vi nu tovarășul Fila între 
noi și n ■ spune.

Lucrați mâi fraților p? ..fi
șe aparte” Ața lucrăm și noi și 
niciodată nu ne certăm dar nici 
sub normă nu rămânem Așa 
poate cunoaște cât cărbune 
fiecare echipa

PaHcâ mi s’a deschis ochii 
lunci. Noi lucrăm în colectiv 
cum p oți să 

a bune mai
pe tânjala

Am cerut
din grupă sâ po nim la luc ru pr 
» hi.nburf. Unii d ntre ei’ 
ueput n’au vrut. însă în 
stării nței mele și a altora, am în-
> eput să lu râm pe /ișe aparte’’’ 

In prflma ii ’de muncă după sis^

se
da

a-
V 
dăștii care echipă 

mult și care se lasă

cu hoLararr ortacilor

la în-
urm?

leniul acesta, eu și 
schimbul meu ani 
ma cei din celelalte două sthTri
buri nu.

Dar nu asia e ceiate e impor
tant. DUPĂ TREI ZILE DE LU 
CRU PE FIȘE APARTE TOATE 
TREI ECHIPELE GRUPEI MELE 
AU DEPĂȘIT NORMA IAR LA 
SFÂRȘITUL SAPTAMANEI. E- 
RAM PRINTRE CELE FRUNTA
ȘE ALE MINEI CU DEPĂȘIRII 
DE NORMA DE 50-90%

Așa câ lucrul pr fișe aparte f 
cât Sr poate de bun. Câștigul e 
mai marc iar producția (’e cărbuni 
crește.

In m na noastră cele rrai multf

ortacii dip 
depășit nor-<

(Continuări fn pag li)

u ni 1 ' "jn
cest piouerb im mut (uiespunde I 
in itilregime . [imdcă ani ,
trie" s'u împuții dttlu (ap <‘-i 
ade^and — ți dela coada.

Ai iată <um lu Hațeg .\l»tu 
o cooperativa (eUtială ) oj a Ha 
jegului taie ltf.. /l/ij/e iu ini 
prcjurimi. Ș/ aiul iu ceiittu ud 
șt lu fih.de t/eburde merg slab, 
slab de tal.

1 u cooperativa 
lui'' sunt ntârfuH 
fel de mărfuri e 
supli nuri cuie mul 
fine, exista apu de colonie de te 
tmbala uu alltrua, 
tregi de < rrmă de 
meniului ți ^monopol" 
țbu unde su I /‘Unu. 
ntăffuri de turc pleu pupim 
ni? ui e tP'oue.

I tindea ori cât sur hudi 
rund ta uie .u un săpun 
chtur du( a miruu>r ffumus 
nu pot face ireabu ți nici 
înățilv tiu le mm să le spele 
săpun de față. Șt upoi crema 
ghete.,, ce ha fui a tu eu 

' (ct mai mulți poartă o/nm t ,șj 
de aceeu 
găhVKt 
tare,

( u
i ă-l mui Leu
halel, două, dur tistul uu poale 
fi (u,l> uniat m lotul /lelnduiui 
cure nu vine. Și nid (atu! nu st 
poutr unge (u alcool | 
de cure de mult nu 
(oo perul i tiu .Jifa i
deci nici fi Hule le.

Și (âUtl te gundtțfi t a *uu/ 
d jnt re țâr unt săraci mijloc ați t
care au luui acțium de c âb ")0(l 
ți 1.000 lei numui (a meargă 
bine treaba, .■> ape de interme
diar i ț

S’ uu împărțit 
c .lm.i i lugiiri ți 
ni lor vHariați /i

In colo tot numai bomboane 
cele mai fine d‘n tar? it^â 
se putea fure nici un sfert 

basma.
Dur pună la urmă Io! ^'uu li

, / ani Hațegu
lui! li t. har ce 
Iul felul de 
de ciU r Ului

tuni luzi :n
ghete, tpirl 

de nu mat 
Ad,i u iui 

Iu

lâ
,.1‘ub 

tul 
■ ă

< u 
d<

când
i

funie 
impăr. 
opera- ' 

ins-
cablu ur-1

IOSJl’ ORBA.N. comrp. wl.
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de

♦♦
«♦♦

nici fireturile cure te 
dm plin nu nu mure <ău-

rnrjimpulul, hui nâ cuem 
omul. Ifeu un pi-

fi un .oare 
niui iuIus. 
Hu/rgului'

iu pr,niaozirj 
gr.ipc lui fărit-

• i <lal ți pun

murit țăranii muncitori d? unde\
nilic *■> ....vine necucul 
gestionarii le 
atunci când 
de plug le urutuu nimicurile 
rafturi.

Si «au intrebat țăranii 
ce au ăflia de râd de 
nostru

i ‘ >a ailră. Im a. 
liomuhir. prețeduitele 
oei din Ro;orod nu 
mai 
ca>.f‘ 
cure

*•< naiul ei iu 
. tiu râdeau in 
eerumlu-le un

u’“i
"di
lifr 
dlu

inii 
ni cazul

( iitipurfc 
roo pe rați

unea nici 
nnill niti pitfin de 6
in fsut. I ru un chiaburoi 
^nbutu i'ooperahiyt fjetilru

(< onluiuure in pag. IU)

„AM RĂMAS ADÂNC IMPRESIONAȚI 
DE FELULIN CARE AM FOST PRIMIȚI 

LA CASA DE ODIHNĂ*
Ne scrie iov. FURNEA IOS1F miner din Lupeni, 

dela Băile Tușnad
/.linie ne soscs. la redai/ie, scrisori dela mnneilorn mineri 

plecați in concediu dr odihnă, in cure acețltu iți exprimă mul 
țunPrea față 
băi.

Publicăm
tor Iu m>na

de felul in cure nu

mui jaa »crigoarea 
I upeni

TOVARĂȘE REIXACTOR

caia de odihnă 
unde am fost trimis
10 muncitori mineri 

din Lupeni pentru a

dinScriu du ia 
Tușnad Băi. 
împreună cu 
și meseriași
petrece concediul de odihnă

Am rămas adânc impresionați de 
felul cum am fost primiți la casa 
de odihnă linie ne au fost puse la 
diS|X)ziție camere cu paturi și c a - 
cafun rurale mân are suficientă 

și foarte bună cât ți posibilități 
de distracție. Se găsește aici o 
bibliotecă iu care )>oți să găsești 
ce carte vrei, aparate de radio; 
pentru cei ce iubesc sportul m tt- 
gii de foot-ball și wollev, iar in

fotl primiți fi Mint I ridul i Li

tODHrâțului l umea losif munci-

instalate mese de ping-

întâlnii aici, cu munci- 
Reșița și Anina, dda di-

parc sun 
pong

Ne-am 
(Ori de la
ferite fabrici din Cluj și Bucu
rești și cu mare bucurie ue adu
năm cu toți la un loc unde-poves
tim întâmplări din viață qât și 
năzuințe de viitor

Mulțumim Partidului și Ccn'e- 
drrației General a Muncii pentru 
grija ce ne-o poarta și ne luăm 
angajamen ul că la reîntoarcerea 
noastră in câmpul muncii vom 
porni cu puteri Sporite la înde
plini ea și depă irea Planului df 
Stat.

FllRNEA IOSIF j 
muncitor la mina Lupeni

fih.de
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CE SA CITIM

Colecția „Știința pentru"’loți“
Conlribue la combaterea supersli|iilorj? și ignoran|ei

Stolui spuw; e>qpe-
ritai|ă telinicu, cu.iioțiui|e, loute 
■oevteu sunt -lui-ruri cure pot li 
însușite".

Acest cule var 11 iluiiurnui reuzai 
ți oamenii muiuxi idelu noi, prin 
damul tot nmi viu <‘u cure t» 
aproipie de cairtixi ide țtiin(u ții 
de telmw'â. Tirajul ultimelor lu
crări aparate in coleejiu ,,5,ii,1la 
pentru to|i*\ idu-utu de „4 urtea 
Husă", este de J0.500 exemplare. 
Moi mult de jumătaie din În
treaga colecție a ifost rieditata. 
Olrele voiliese. dela sine, u ra
tând dori>n|u musselor de a-și în
suți! enltu.ru ți o tehnk'a nud 
înaltă, cure su l< ajute in lupta 
pen'ru construirea socialismului.

Lupta jH’intm ridicurcu nivelu
lui anosselor iu 11. P. II. este un 
corolar al luptei .jxnntru l’Oils- 
ttruirxa socialismului. Azi, linii 
mult ca oricând, inus«clor le e 
fle-cli s drumul inva(u'urii și al 
cui uiii.

Alaiuri de cartea literara ți «Ic 
ideologie, cirrteu d« țtiiiu|a ți de 
tclin'câ este lourte mult ceriitii, 
fapt cure nrată, că, in rândurile 
poporului, îți face loc nevoia u 
nei cunoașteri țtiin|ifice u lu
mii care su combătu superstițiile 
ți ignoranju în care el a R» 
(intit de regimurile (recurte de o- 
juc.June.

In această operă ele luminare 
n mussselor, un rol însemnat îl 
joacă ți colecția „ȘTIINȚA 
PENTRU TOȚI" a editurii 
„CARTEA RUSA". In kele 41 dc 
lucrări publicate puiul acum in 
aicoustă serie, ,«uivuin|i ți profe
sori sovidici de seamă, expiri 
întro formă accesibilă, cele mai 
importurile probleme ale naturii, 
vieții, știinjd ți telinicei, uțu 
cum sunt cunoscute uni, in lu
mina cancelarii lor in spiritul 
ma'eriiulismiilui dialectic.

Bunăoară, despre ORIGINI' \ 
PĂMÂNTULUI, OMULUI .51 
VIEȚII IN GENERE. tratează 
broșurile : ,,Originea omului”,
,,Originile vie(ii pe jpământ" „Pă
mântul", „Despre incqmtul ți 
sfârșitul lumii", ,,V’.u|a iți moar, 
teu !n Jumuna științei moderne";

Partidul lui Lenin și Sfalin, conducătorul șt edu
catorul politic al poporului

de
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P. POSPFLOV

Uniunea Sovietică, ne «spline 
1’. (Poqpclov în lucrarea sa, ,,Par
adul lui Lenin și Si alin t eondu- 
câiorul și educatorul politic al 
poporului1, a reușit să devină 
(ara cea nnjuJ puk'nnilcă <bn lu
me, eu industria și agricultura 
cea mai avansată, <Latorită fap
tului că poporul sovâatiiq a fosfi 
educat, organizat și condus de 
purthdul comunist bolșevic, par
tid cure ia ifost cre<a,t și înarmat 
jX’ntrii luiptă <lc Jxnim și Stal in.

Partalul lui Lenin și Sta lin 
ffite un parlkl pufjornic, fiindej 
se baaoază pe o teorie revoluțio
nară teoria marxistă. |E1 os e a- 
▼an.gthnda <Wl ,m nucul (ilare, <k- 
tașanicmhjl său organizat înar
mat icu învățătura mai\'?siă și 
cu tactida di* 1 lipită ipe cai/c i-u 
fixat-o Lemn și Stalin, paiT’dul 
comunist bolșevic a foM în stare 
să smulgă/ pu Vrea «lin inânu 
burghezie1, și să conducă pojxi- 
rul muncitor la luptă împotriva 
absolutismul ui (arist, împotriva 
capitalismului, pe calea construi
rii societății socialiști».

Revol u | i a social isf ă idetcrm ’nă 
<> schimbare radicală tiu Inumai 
în domeniul relațiilor economice 
și politiae ci și în comolpțiilc și 
ideile nainjenilor. ,

In munca sa Je educare și în
drumare a poporuliui sovietic, 
jxartxlul comiUii&t lx>lșevic n fo
losit metoda convingerii, a lă
muririi.

Prima sarcină educativa a par
tidului a fost aceea de a îmbina

divtpre EE.NOMENI II NATU
RII, se ocupă : l''enonieue ce
reș-ti ncobșuiu'c , ,,Miuv|el» ți 
tnfricoțătoarelc fmiomeim ule na
turii", „Despre c.utnmure", ,,Vuf 
câinii", „Fulgerul ți trusiictuli", 
„OimuiuI aerian”, „Cum prevet 
tise suvanfii .fenomenele naturii”; 
di.- pre djver.ee PROBLEME Di 
ȘTIINȚA se vorlieșle iii broșu
rile : „Somnul ți visolr „De< ■ 
vorliesc- ouinenii limbi diferite”, 
„Există oare viiu|ă pe uite plu- 
ivete ' „Lumea vio și «a ne-

„Somnul

Du turând a apărut cartea lui 
Ko.enko — ,.S .înnul și visele0 
— făcând parte din colecția „Ști in 
ța pentru toți”.

A- castă carte, care se haz.azii 
pe o serioasă și dot unu uluia 
argurr.cn arc, a c darul de a ex
plica, în mod științific, că, con
trar afirmațiilor supide din tre
cu . so unul este o nevoe ftr.-as- 
< ă, o net esi a e organica a corpu
lui o.nene ic și a alter ființe

In tre u ul nu prea îndepărtat, 
t la a s ăpâniioar având t t inte
resul ca .na-xScl;1 larg au po
porului să fie ț;nute întiJo adâncă 
igno'anțâ, propaga ideia că în 
timpul somnului ,.sufletul” pără
sesc trupul și se preface într’un 
șoa e e ș. a.

Auorul aces’ci broșuri descrie 
pe larg* ccrcc'ările științei și ex
periențele eminentului savant rus
I. P. Pavlov, du.v Jind că somnul 
c : e o ne e ara stare dc odihnă 
a corpulu omenesc, obosit după o 
zi de muncă.

Luând și analizând rând pe rai ti 
toate superstițiile, și lalsclc teo
rii in prixința somnului, autorul 
reuje,;e. mânu n j cu dibăcie s;*- 
rioa e argumente ș i'ii'ific?, să 
spulbe e toa e aceste tazac nii ca
raghioase. Ast.cl despre cei care 
tiu pot dormi noaptea, — adică 
persoanele care suferă de insom- 

mișcarea muncitorească cu socia^ 
iifijnul ș dn|ific. Partidul a ri 
cat conștiiiiț'.i de clasă a munci
torilor, le-a făcut educa |ia re- 
voluționatră. arătând u-e i 
berîatca nu se capaiă prin peti
ții. ci piin luptă rcvclu i nară.

Partidul Comunist Român. în 
activitatea pe care a desfrșurat-o 
In perioada de ilegal inie, a urmat 
exemplul marelui partid bolșevic, 
ducând o luptă de lămurire în sâ
nul clasei muncitoare.

In timpul revoluției burghezo- 
democratice din Februarie 1917 
partidul bolșevic a lămur t clasa 
muncroare a upra rolului ei ccn- 
ducă or în revoluție, și i-a des
chis perspectivele transformării re
voluției burghezo-jcmocraiice în 
revoluție socialistă, prin trecerea 
întregii puteri în mâna proleta
ra u ui.

in țara noastră. în perioada dc 
după 23 August 1944. când în 
guvern mai erau reprezentanți ai 
burgheziei, partidul a făcut edu
cația revoluționară a camcnîl,oi 
muncii, lămurindu-i că, pentru e- 
săvârșirea revoluției, toată pute
rea trebue să truacă în nuna cla
sei muncitoare '■»

După Marea Revoluție Social s- 
tă din Octombrie, tovarășul Sta- 
Jin a arătat poporului sovietic care 
era drumul de urmat pentru cons
truirea socialismului: industrializa
rea țării și colectivizarea agricul
turii.

Prin educație și Lămurire, par
tidul bolșevic a făcut să se nas-

întsul h jitu“, „Curn truaib-forniA 
omul natura ])lun>vlor“, ,,Ee reun
iră, sjrre iiiivi/ib,l“ (microscopul 
drclronuj, .Timpul și culenda- 
nil“, „Sarcina t li’clricâ” etc. ; 
despre <U<JHIKIIJ< OMILII 
IN DOMENIUL TEHNIC, se 
M-jin în : „Iximpa fermecatii”
(becul elecrtric), „Soarele pr ma
sa” (lumina < l<*i-trlică)1 , Tehnica 
(LeJuiigiiI mucurilor”, „jura c- 
lcctriciiu|ii“, „Metalele viiloru- 
lui”. „Mai inie cu sunetul", „Po
vestea cărjji“t crtc.

și visele"
de Z KOSf NKO 

(edi'ura ..Cnrlrn Rusâ“)

nie, Buptrrstilioji sjmjo că 
suni supuse unei pedepse a di
vinității. Cerce urile ș iinți'icc au 
dovedit însă că această b ala aie 
a iu ni e cauze bine cunoscute, d 
termina e, dc s arca sistemului ner
vos. fiu de u .ele beli molipsi 
t oa re.

Toi astfel și în h gJlură m ii
visele, ca e au lo îi timpul S )TT-
nulu , superstițioși:i a i sc mit o
serie întreaga de „tălmăciri”. 4
preziceri în cuca ce privește vii
to-ul. Ba eh:ar au apărut un nu
r;.â durul Ju în <• taiai Ce < arți
care ,,tâl nâcesc” visele și ciută
să scru eze, în felul acesta, zările 
viitorului, dânJu-1 cele m.ii (i- 
versc și absurde interpretări.

Kosenko, se o< upă în aceasta 
bro ură și de lămurirea acestei 
chesliuni .El nu arată că tcate a- 
ceste ,,tălmăciri” sunt niște năs
coci ii cu to ul fanteziste. Savan ii 
< arc s’au ocupat cu studiul visel r 
au doxedit, iară ]U mța ie c, nlra- 
zicerc, că a estea au mecanismul 
lor d * formare, perfect explicabil, 
elq ne avâjid absolut nici o le
gă ll‘ă cu vii o ul cuiva.

Bro ura lu Kosenko, folorin- 
du-sc de ultimele cercetări știin
țifice, scrisă într’un stil atrăgă- 
tO’, ridică ceața ignoranței de pe 
ochii acelor oameni care se mai 
lasă încă a.nagiți de superstiții 

N1CU SBUCHEA, coresp- 

că în oi ncnii sovietici o nouă * 
titudine față de muma, un avânt 
neîntrecut, o putere creatoare de 
care dau dovadă numai oamenii 
care muncesc pentru crearea unei 
so ie ăți ce nu se hazează p ex
ploatare.

l arlxul I o'șev c con nua lui* i
< a sa edu ari vă pentru ndepă.taie? 
rămășițelor ideologice burghezo 
din conștiința oamenilor, pentru ri
dicarea nivelului lor ideologic și 
cultural.

In perioada de construire a so
cialismului în care se află repu
blica noastră jxjpulară, particâil 
duce o luptă dc zi cu zi pen
tru lămurirea oamenilor muncii, 
pentru a_i convinge că, tnurcind 
pentru îndeplinirea și depășirea 
planului, ei muncesc pentru bună
starea lor și a i*i unor muncitoriloi

Lu țara, partidul «duc? o Inp-ta 
de lămurire pentru a arăta țăra- 
nl’or avantagiile gospodăriilor 
colective, singura cale prin ca e 
pot s ăpa de mizerie și înapcitrc 

In lupta sa pentru educa ea tra
seelor muncitoare partidul este a- 
ju at de sindicate, care face 1 gă- 
tura între partid și massa pro
letariatului.

Alvântul întrecerilor socialiste, 
spargerile de normă, inovațiile în 
muncă, arată că oamenii “muncii 
din țara noastră înțeleg și ur
mează îndemnul partidului și 
sprijină prin munca lor c.nștientă 
și dârză, opera de^construire a so
cialismului. 1 l

De ce irebue să lucrăm după sistemul 
de preluare a lucrului pe schimb

{urmare din pag. I)

grupe lu rcază Im a în colectiv, 
așa cum lucra.n și noi mai îna
inte, Și rău fac in n ni din aceste 
grupe, dc nu bnreaza pe schim
buri. Pentrucâ la noi Li Pcirila, 
nici o grupă care lu* rează pu fișe 
aparte nu rămâne sub normă iai 
cele rămase în urmă lucrează in 
colectiv.

Eu și ortacii m< i nu ii de păr- 
țnn du această metodă, pentru că 
A*-ani convins de justețea ti. 
j Când am îin eput lucru |e fițe 
a]>arte, am făcui un pas înainte, 
pas pe <are tiebuc sa-l faca fie
rari* miner dornic sa dea țării 
noastie cărbune mai mult și >a 
câ*»‘-ige mai b ne.

CRAINIC PAMEIL
șef dc grupă la mina Pt tila

PRPI UARL’A LUCRULUI PE 
SCHIMB ESTE O ARMA PEN
TRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALP 

T/\ȚI CĂRBUNELUI

In 6»ra ul d<- c.iibtine in cair 
lu.-răm. avem intercalați i du »v dc 
șist, nu surie țc’ul de «rupă Ro 
man Ghuorghe dtla mina Aninea- 
sa. Alegerea lui jientru a obțin- 
cărbune de bună cabla e necesha 
timp, fapt rare nu împiedică de 
multe ori să realizăm depășiri de 
norma mai mari.

Dar mai e a și altă probi mă 
Una sau două echipe. | e lângă de
pășirea nornii-i realizau și cărbu
ne dc calitate, iar cea d’ a treia 
nu se îngrijea de, îmi undi a1 ii r i ■ - 
lității sco ând din abataj cărbune 
amestecat cu șist. Și p ntru că 
unul sau două schimburi nu s* în
grijeau de îmbunătățirea calității 
cărbunelui, to.ită grupa — d< și ui 
era ț-oda<ă în ceea ce privește 
cantiia ca — era ramasa în u rnă 
cu calitatea.

In ă Partidul ne învață că frun
taș nu este numai a cla care dă 
numai o producție mai mare, ci 
și acela care lupta cu lutarîrt 
pentru calitate.

Preocupat de această problemă 
am găsit că preluarea lu rului pe 
schimburi este o armă pentru îm
bunătățirea calității cărbunelui: 
pentruiă. vagonetele încărcate cu 
cărbune de o echipă, poartă fișa 
respectivă și se poate vedea da f 
cărbunele e bul^ăros sau ru, d.ică 
are un procent mai mare s u mii 
mic de șist.

Așa am propus ortacilor din 
grupa mea să lucrăm pe s h al
buri. după care, calitatea cărbune
lui extras dc cele trei s< himburi 
ale grupei mele s’a îmbunătățit 
simțitor.

Ekir pe lângă acest lucru bun, 
s’a ivit și unul rău. După ce 
am început să lucrăm pe f șe a- 
parte, minerii din cele t ri s him
buri ale grupei mele nu se ma.- 
îngrijeau să facă lucrările nepro
ductive nete arc, ca armarea aba
tajului, podirca etc., ci ciutau să 
dea cât mai multfcărbune.

Desigur, acest lucru e foarte 
dăunător. In primul rând siguran
ța abatajului e periclitată, iar în 
al doilea rând nu e just ca lucră
rile de regie să fie lisa e p? sca
ma altora. Situație care trebuie 
lichida ă cât mai grabnic.

Iată cum a procedat în acest 
sens:

Am convoca’ pe toți minerii din 
cele trei schimburi la o consfă
tuire în care am arătat cât de 
mari sunt greutățile provocate a- 
tunci când un schimb lasă lucră
rile dc regie pe seama celuilalt, 
precum și pericolul pe.care îl pre
zintă această slăbiciune.

Cu toții am căzut de acord că 
fiecare echipă să lucrez* pentru 
cantitate, p ntru calitate și să e- 
xecute totodată în întregime lu
crările neproductive ce îi revin

Și pentru a traduce în fapt a- 
cest angajament, am hotărit cu 
toții sa se exercite un control a- 
supra acestui lucru în felul urmă
tor: înainte cu o jumătate de oră 
de terminarea lucrului șeful schim
bului următor vine în abataj și 
ia în primire locul de muncă. In 

<az că unele lucrări sunt efi cinate, 
toți minerii vor tiebui sa I»* e 
fc tueze în jumâtaie.i du oiâ ra
mară până la s'âișitul șuiului

De a unei toți sunlcm mulțn 
iniți unii d'* al ii. Armiica aba 
lajului și celelalte lu< lâii nepro
ductive tuni executate < on tiinc.os 
du fiecare ethipă în parii-, a . âild 
astfel posibilitatea sa murn im în 
siguranță.

Muncind în fulul m esia, <u t( a- 
lc «.ă frontul de «âibunc are in
tercalați i duse dc șii-t, r-uțim sa 
dăm cărbune <J* buna «al talc iar 
norma e întrecută în fiecare zi: 
sc himbul muu depășește norma «u 
11 la sută, s« himbul condus de 
Costinaș Nicolae cu o ’a uta ir 
schimbul lui Co^tinaș Ignat «u 24 
la sută.

ROMAN (jliLCROHE 
guf de grupă la 
mina Aninoara

DE CÂND GRUPA NOASTfM 
LUCREAZĂ „PE EIȘE APARTE ’ 
EU CÂȘTIG CATE 11 000 IU 
LUNAR EAȚA DE 6 7 000 CAT 

CÂȘTIGAM ÎNAINTE

Eu un vagon tarul sch mbului 
I din grupa tovarășului C a nai'i 
losif, care lucrează într’un a iataj 
din se torul IV al minei Putrila, 
nu scrie Mortan Alexandru

Im ă dc mai mult timp, mn rii 
din grupa ncastiă, lămuriți e ta- 
vară:ul Cia nadi, au început să 
lucreze după sistemul dc* pn luare 
a lucrului ]x: schimb.

Ceilalți mineri ai echipei c'in 
rare fac parte lucreazi în abataj 
la extragerea cărbunelui, iar eu 
în galeria dc bază încarci cărbu
nele din rol, în vagonetc.

De când gruj a noastră irun* ește

Spre noui reauzări în munca Co- 
milelelor Provizorii

(urmare <lin pag. I)

nonilc. Aici sc încadrează grila 
pentru efectuarea la timp ți Iii cele 
mal bune condlt uni a muncilor a- 
gricole dc vară care in curând 
vor Începe; grlța pentru pregătirea 
la timp a mașinilor si uneltelor 
trebu'toare acestor munci.

Deasemenca Comitetele Provi
zorii au ca sarcină principală mun
ca in direcția desvoitărl și întă
ririi Gospodăriilor Agricole de 
Stat prlntr’un control efectiv șl 
indrumărl concrete. Nu trebue 
deasemenca negll|ate nici proble
mele in legătură cu desvultarca șl 
bunul mers al intreprlnderlicr 
noastre Industriale.

Comitetele Provizorii trebue să 
manifeste un iiuercs șl mai viu 
fa(ă de aprovizionarea in cele mal 
hune condl) I a populației munci
toare cu alimente, zarzavaturi 
etc, ele trebue să fie preocupate 
de procurarea din timp a combus
tibilului necesar «Instituțiilor, in- 
tiepilnderilor șl persoanelor parti
culare, pentru iarnă.

Comitetul Provizoriu al orașu
lui Petroșeni a luat deja unele mâ- 
su.l p acti.e in vederea unei șl mai 
bune funcționări a brutăriilor co
munale, dovei'ind a fi preocupat 
de probleme de reală importantă. 
La fel șl celelalte Comitete au da
toria de a porni la muncă pentru 
găsirea ce'or mai bune miiloace 
de r d care a nivelului dc trai 
al celor ce muncesc.

Ceea ce s’a realizat până acum 
- dat fiind că activitatea Comite
telor Provizorii e încă la început: 
nu are incă prețiosul ajutor al 
unei experiențe de muncă mai în
delungate — reprezintă pași în
semnați.

Totuși au mal rămas multe de 
făcut, multe din Sarcinile Comite

l>e fișe aparte, a,n observat uj 
lur ru: in fie/.are zi în< arc ci’ 
35 10 la suta mai multe vago- 
nutc iu cărbune, fa'a de < ăi iu 
lănarn atunci «ând grupa mua 
liă 1 icia n «ol rtiv. I «a»emen«a 
minerii din c» hipa «au* lucrează 
în s himbul 11 (g upa noastra «* 
formală din d* uă s himburi) d* - 
pă,.us' norma ■ u 2S li suta

A ei fel eu, de «ând ,n gru[»u 
noastră se mumește după w u- 
inul preluării lui rului pe s-nim
buri < âștig cât 11 ( O'MJ lei f iță 
dc 6—7000 lei < ât câștigam mai 
înainte.

Dar nu numai «u câștig mai 
mult decât atunci c. n 1 lucram în 
«oleitiv. Toi minerii din grupa 
noastră, datorita fajXului ră pro
ducția realizata <• nai nare, ut 
plătiți mult mai bin<*

Vr»au sa arăt ca c’eși sunt în* a 
vagonemr, eu câștig lf t aiât de 
bine, poale și mai mult de efit 
unii mineri din giup-lr care mai 
lucrează în< ă în «oieri iv și c'ne 
nu-și îndi pline normele In g» - 
n«*ral minerii di i foaie gri 
<are muncesc pe leu ajartr și a- 
laturi d* «*i și va .’Onet.ii ti rjști- 
gă mai bine, se ș «* ci la sectorul 
nostru, cele mai fium«»a‘.e th pă
șiri dc normă sunt realizate dc 
grupele «are munrrsr p f\e a 
parte.

Deacca. metoda de preluare > 
lu ru’ui |m* sr himbu i, jk L'ngă 
faptul <a este un instrument pre
țios peri ru ridicarea pr-durței ne 
dă posibilitate sa câștigam mai 
bine și sa trăim mai b ik

MORTAN ALEXANI RU 
vagone ar la tt rol IV 

al mina Pc.nla

telor Pruvizorii n'au lost in în
tregime duse la bun s ârțiL Prin
cipala cauză irebue caulata «ara 
indaialâ i i lipsa dc experiență. 
Cuin poate ii insa inlăturată a- 
ceasta lipsă.

Comitetele noastre Provizorii 
merg pe un drum de;a bătătorit, 
drumul pe care l-au rarcurs cu 
ani in urma sovietele, lată deci 
cum va putea fi acoperit an gol, 
cum va putea (1 lichidată o tirsă: 
învățând din bogata experiență a 
sovietelor, insușindu- i metodele 
lor de muncă, spiritul lor de ini
țiativă, justa orientare a activi
tății lor.

Pentru aceasta, la indemâna fie
cărui membru al Comitetelor Pro
vizorii stă un material Nbllogra- « 
tic bogat, rpărut rc.cnt in princi
palele noastre edituri șl In spe
cial Editura ARLUS-Cartca Rusă.

$1 mai există o cond tic de 
seamă care stă la baza îndeplini
rii sarcinilor ce stau in lata Co- 
r.dtete'or Provizorii. E vorba dc 
ajutorul pe care ele fără a 
constitui o substituire sau o înă
bușire a inițiativei — trebue «ă il 
primească d n partea organizații
lor de Partid. Fiindcă așa cum 
Comitetele au ca sarcină princi
pală păstrarea unei cât mai strân
se legături cu Partidul, organiza
țiile de Partid la rândul lor au 
sarcina dc a da un sprijin efectiv 
Comitctxl r iudiumându-le in mun
că, a]utându-le să cuprindă in in- 
treg ine și să îndeplinească toate ' 
indatoririle pe care le au.

Realizările infăptuite până1 a- 
cum trebue să dea un nou curaj 
de luptă și un imbold de muncă 
neprecupețită Comitetelor Provi
zorii pentru îndeplinirea marilor 
și Importantelor sarcini ce le stau 
in fa(ă.

enltu.ru
djver.ee
argurr.cn
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DIN CÂMPUL MUNCII

Pentru îndeplinirea Planului pe trimestrul II

Decret pentru anularea de impozite, taxe și amenzi 
fiscale de ori ce fel din anii precedenfi

Minerii exploatărilor aurifere 
din Munții Apuseni au pornit 

la întreceri socialiste
’n lup’a p ntru înde pini rea și 

depa,irt*a P.anului de Stat pe c 1 
de al doilea trimestru, minerii dHa 
cxpUataiea Mtisariu au provocat 
la întreceri socialiste pe miivrii 
(Jela mina Brădișor. iar minerii 
dela mina Valea Morii pe cei dela 
Siamja. stabilind în cadrul unei 
adunări generale următoarele o- 
biective:

Mărirea producției de mi
nereu față de program: Musariu 
ru 2 la su a. Valea Morii cu 5 
la suia; Brădișor cu 5 la sută și 
Stânija cu 5 la sută.

Măr rea p oducției de aur 
față de program: Mmariu cu 2 
la su ă; Vadea Morii cu 2 la sută ; 
Brădișor cu I la sută și Stănija 
u 5 la iută.

Mărirea p oductivității mun
cii față de trimestrul 1 cu 2-10 
la suta după posibilitățile fiecă
rei exploatări

Pentru prima oară scriitorii
își pclrec vacanța la

Pt linia strângeri' legături
lor Intre scriitori fi oamen'i 
munții di" fabrici fi uzine C. 
il. a luat o inifiatioă importantă 
aceea a rezervării de locuri pen
tru scriitori in loturile de case 
de edilinâ de care dispune in 
fiecar* sla/iune balneară sau cli
materică. Astfel, u"ul acesta 
pentru prima oară scriitorii iși 
petrec pacanfa la un loc cu mun
citorii, Plecările scriitorilor au 
început. Primul lot a părăsit Ca
pitala la începutul lunii. plecând 
la Bușteni, Slănic.Moldova, Tuș- 
nad, Stoaia.

Rezultatele etapei a 
Districtual

Remită ele etape a 6 * a Cam- 
piona ■ ui Distri luai de Popice.

Petre «ni: Jiul baie Unirea- 
Viitorid cm 1641 :IC£)7.

Livaaeai: Olimpia CF.R. Live- 
ecni—Victoria C.F.R P treșenî 
1435:1201.

Petrihi Parângul 1 ate Voivo
dul Loaea 1685 (forfait) nJepre-- 
;en:aro.

Valida: Straja Vulcan bat No- 
ro B»v An ncasa 1655:1593.

Cel mai bun rezulta' a fost ob
ținui de echipa Parângul cu 1685 
lemne, arm* de Straja Vulcan cu 
1655 lenme.

POP B ADALBERT coresp.
♦ * *

CONCURS DE ȘAH LA DEVA 
Re. w. s’a desfășurat la Deva

De ce mergea prost treaba 
la cooperativa „

(urmare din

a-și rotunji averea și pentru a 
creta nemulțumiri in rândul să
răcimii. Și cu gândul ăsta s a și 
strecurat el in conducere.

Și chiaburii în conducerea co
operativelor nu sunt, numai la 
Boșorod, mai sunt încă in mulle 
sate.

Acum știu țăranii muncitori 
dece Iu cooperativă vin mărfuri 
tot de care au mai putină ne- 
voe, de ce la Chitid este unsoare 
de car și sticle de lampă de nu 
mai știu oamenii te să facă cu 
ele in timp ce in alte părți aș
teaptă zadarnic să le sosească u- 
semenea mărfuri.

Iacă, peștele s'a impuți! și dela

— I nbunfi ățirea c nținutului de 
minereu față de program: Musa- 
riu 2 la sută; Valea Morii 2 la 
sută și Stânija 5 la sută

«' 'Reducerea con* hm ului de 
exp'ohv fața de trimestrul 1: Mu
sariu 2 la sută; Valea Morii 5 
la stila; Br.ldișor 5 la sută și 
Stănija 3 la sută

R ducerea consumului de cu
rent e’e trie față de t imvstrul I * 
Mujariu 5 la sută; Vale a Morii 2 
la sută; Brădișor 2 la Sută și 
Stănija 1 la sută.

R -ducerea absențelor nenw- 
tivate față de trimestrul I: Musa- 
riu 5 la sută; Vait a Morii 5 li 
sulă; Brădișor 3 la sută și Siă- 
nija 2 la su ă

Muncitorii și au hi.it anțtfaja»- 
nuniul de a depune tet efortul 
(Miitru îndeplinirea și depășirea 
obiectivelor fixate și totodată a 
Pianului pe trimestrul II.

N. BARBU corvsp. voi.

un loc cu muncitorii
Pa 15 Iunie oa pleca al doilea 

lot la (’ăl'mănefli, Horsec, Sta
nic, Mungal'a. lăsi/e Boaită, Te 
chirgli'ol, Eforia, apoi plecările 
Dor continua conform programu
lui sfabilit in tot cursul lunilor 
de oacanfă.

Inifiatioa ('. G. M. contribue 
la înfrățirea Celor două catego
rii de muncitor'. Totodată, oa fi 
un prilej pentru scriitori de a 
Cunoaște cât mai b‘ne uluia mun
citorilor spre a o putea zugrăvi 
in scrisul lor pe temeiul reali
tății.

6-a a Campionatului 
de Popice
un con urs de șah la care pe lân
gă cei 42 concurenți a participat și 
campionul R.P.R. la simultane. 
Gicâ Alexandrescu dela S.E.T.-
București (susținând rate 2 par
tide în acelaș timp).

In urma jocurilor desfășurate
— dintre care 39 au fost câști
gate de G. Alexandrescu — s’a 
stabilit următoarea clasificare:

1. Masarie Emil — câmp on al 
județului Hunedoara.

2. Lazăr Ion — e’ev — cam
pionul Devei.

3. Sporea C tio — lemiză.

C. BUDA, coresp.

Țâra Hațegului"
coadă filndcă acolo, jos, s'au 
strecurat chiaburii. Dar s'a îm
puțit și dela cap; fiindcă cei 
dela centru n'au fost destul de 
vigilenfi ca să nu lase să pă
trundă dușmani în conducerea 
filialelor, și n'au dat importanță 
repartizării juste a mărfurilor și 
distribuirea mărfurilor trebui
toare.

Țăranii muncitori din plasa 
Hațeg au primit cu bucurie ini
țiativa Partidulu1 de u se trece 
la reorganizarea cooperativelor.

Ei sunt convinși că i{l urma 
acțiunu și , Țara Hațegului** va 
deveni ceea ce trebue să fie : un 
ajutor prețios al celor ce mun
cesc pe ogoare.

K I. F.

(Urmare din paf;. I-u) 

un balast «are ar putea împie-* 
dica realizarea importantelor sar
cini ce au de îndeplinit.

d) întărirea disciplinei finan-j 
fiare prin plata la termen a im
pozitelor.

CAP II
IMPOZITELE, TAXELE Șl A- 
MENZILE FISCALE DIN ANII 
PRECEDFNȚI CARE SE ANU

LEAZĂ SAU SE REDUC
u) privind țăranii ■
Ait. i3. Impozitele, taxele și 

amenzile fiscale da orate până la 
data de 1 Ianuarie 1919 oe ță- 
lăniinca săraca a șalelor se anu
lează.

Se consideră < a făcând parte 
din țărănimea sărata în sensul 
pre/en u ui decret orice țăran im
pus jh’ anul 1918 pânl la 1 0(13 
lei impozit total pe venii anual.

Ari. 4 Impozit'le și taxele da
torate până la data e 1 lanuar e 
1919 de țărănimea mijlocașă a s i- 
telor se redu cu 5d la sulă iar 
amenzile fiscale ș majorările te 
anulcaza.

Ari, 5, Se anulează dcastimnea 
amenzile fiscale da orale până la 
da'.a de I Ianuarie 1919 de către 
restul țărănimii.

b») privind saluriuții
Art. 6 Impozitele majorare și a 

menzilc fiscale datorate până la 
data de 1 Ianuarie 1949 pentru 
veniturile din clădiri de către 
muncitori și funcționarii care po
sedă o singură clădire ce o fo
losesc exclusiv pentru locuință se 
anulează.

c) privind meseriașii :
Art. 7. Impozitele, taxele majo

rările și amenzile fiscale dato
rate până la data de 1 Ianuarie 
1919 de meseria ii care lucr< ază 
singuri sau numai ru m inbrîi 
familiilor lor ( ată, iramb, soție 
sau copil) cu rare domiciliază 
împreună și cu un uc-nic se anu
lează.

Ari. 8 Impozitele datorate de 
meseriași pentru veniturile reali 
zate din meserie până li dala de 
1 Ianuarie 1949 se reduc dela caz 
la caz de că re Sfa'ul Popular 
respectiv astfel :

a) cu 1—50 la sută pentru me 
seriașii care au până la 5 sa- 
lariați.

b) cu 1_ 30 la sută p ntru me
seriașii care au dela 5—10 ?a-
lariați.

Amenzile fiscale și majorările 
datorate până la data de 1 la- 
►uarie 1949 de meseriașii pfreJ 
vazuți la litera a și b din acest 
articol se pot reduce cu 1 95 la 
sută din valoarea lor dela caz la 
caz de către S a ul Popular res
pectiv.

d) privind liberii profesioniști.
Art. 9. Impozitele datorate de 

liberii profesioniști până la 1 Ia
nuarie 1949 pentru venituri reali
zate din profesie se pot .reduce 
dela 1—50 la sută dela caz la 
caz de către Sfatul Popular res 
pectiv.

Art, 10. Amenzile fiscale până 
la 1 Ianuarie 1949 și majorările 
datorate de liberii profesioniști- 
se pot reduce cu 1—95 la sută 
din valoarea lor dela caz la caz 
de către Sfatul Popular respectiv.

e) cooperativele .
Art. 11. Impozitele, taxele, ma

jorările și toate amenzile fiscale 
datorate de cooperativele de orice 
fel și grad până 11 1 Ianuarie
1949 se anuîeaza

cap. in
DJSPOZIȚIUNI FINALE

Art, 12. Anulările s’au reduce
rile prevăzute în prezentul de
cret operează numai asupra păr
ții din debit neplătit.

Art. 13. a) Procesele verbale d« 
contravenție care se anulează prin 
condițiile prezentului decret.

b) Acțiunea penala înainlearâ 
din oficiu

Ar. 1-1 Lucrâr le privind anu- 
lâr '<■ ți r«‘du<rrilc acordate se 
vor termina până la 1 August 
1919

Ar 15. Pentru aplicarea j rtzen- 
tu ui decret Ministerul Finanțcloi

Expunerea
Ministerul Finanțelor a dus 

Până la data de 7 Noembrle 1917 
o po'lticâ dușiuînoasA lata de re- 
iclinul nostru.

încurajarea eiploa(atorllor si 
asuprirea celor ce muncesc, sta
bilirea de Impuneri Ireale ți dre
sarea de acte de contravc(lc la
ri bază legală, in Special pentru 
țărănimea săraca »l mijlocașe sl 
Pentru micii meseria.I de către 
organele fiscale nepregătite, co
rupte țJ dușmănoase, erau carac- 
ierlst'cclo acestei politici.

Politica aceasta nelastă a dus 
la rezultatele cunoscute sl anu
me, incuru|area evaziuidlor fis
cale $1 formarea do caPltalui I 
prin furturi de Impozite șl trece
rea diferentelor de brrozlto sus
trase de marii evazioniștl In sar
cina oamenilor muncii care cu 
ereu se puteau descurca la la
birintul numeroaselor impozite $1 
taxe, compromiterea unor debite 
catorato de cel care au devenit 
Insolvabili prin cuantumul dato
riilor ilscale acumulate și sugru
marea activității celor co mun
cesc care se vedeau iutr'una a- 
menlntati in însăși existenta lor.

Datorită practicilor din trecut, 
rămăș fele din Impozite, taxe șl a- 
inenzl ilscale au devenit împovă
rătoare pentru unele cat gurii ale 
populației ceea ce împiedică mer
sul ina nte pe Hula unei politici 
sănătoase in domeniul fiscal șl

Mar^i sa sărbătorit în întreaga Ceho
slovacie prima aniversare dela alegerea 
lui Clement Gottwaid ca Președinte 

al Republicii Cehoslovace
f’KAGA, |!> ( \gerpres). —

M -|i s'a sărbătorit în întreugu 
Cehoslovacie prima aniversare 
deja alegerea lui Clement Gott- 
wald ca Președinte al Republi
cii Cehoslovace. întreaga presă 
publi.a că această ocazie arti
cole de fond țn <care, în lumina 
evenimentelor de anul trecut, u- 
rată importanța alegerii (lui Cle
ment Gottwajd ca Președinte-

Astfel ziarul RUDE PRAVO. 
organul central al Partidului Co
munist Cehoslovac, scrie că ho
tărârea Frontului Național de a 
pune leandidatura iui Gottwaid 
pentru Pn ședințe, s’a dovedit o 
hotărâre foarte înțeleaptă.

Președintele Gottwaid s'a ocu
pat și se ocupă do toate proble
mele administrative și organiza
torice precum și toate probleme
le politice interne și externe, re- 
zoJvându-ic cu succes. Intr’ade- 
vur) nu există nici un domeniu 
ul activității care să nu se bu
cure de alenția Președintelui. Cul
tura și literatura, arta și știiața, 
toate chestiunile de politică so
cială și măsurile pentru securi
tatea interna și externă, poartă 
pccere-j înț lepciuiui și puterii 
de muncă a lui Gottwaid.

Ziand OBRANA scrie că ale- 
gereu lui Gottwaid ca Președinte 

va da dispoxitjimi ce se vor |>u- 
blica in liuletnul Oficial

Ah. 16. Toae dispozițiunile din 
orice legi de.rele sau regulam, nte 
colilia e prevederilor d crețului du 
fa|ă se anulează

Dat in Bu> ur.ști la 14 Iunie 
1919

de motive
mal ales Iii domeniul economic.

I)c aceea am socotii necesar 
că tr.buc.c scoase de sub povara 
tomă*.l|elor Impozitelor eleni nte- 
le de prndu.f'e, mici agricultori, 
mici ihcserlaș1, ele. ti îndrumate 
pe drumul s gur ut unei todiilce 
actlvllăd economice.

Prin aceasta, mare parte din 
debitele fictive ie lichidează, 
scriptele fiscului nu mal rămân 
încărcate, se întărește disciplina 
financiară punâtidu-se ordhte in 
respectarea termenelor de plată 
șl se lobârdeșle inert* crea in 
Comitetele Provizorii ale Sfaturi
lor Populare care activează m 
domeniul fiscal pintru noulle ac
țiuni ilnanc'are șl care trebue s.t 
pornească la muncă fără un ba
last care ar putea împiedica Itn 
portantele Sarcini cc au de înde
plinit.

Pentru a înlătura haosul din 
trecut șl pentru a lichida incă o 
parte din procedeele banditești 
ale dușmanilor regimului nostru 
de democrație populară, am în
tocmit alăturatul rrocct de decret 
pentru anularea șl reducerea Im
pozitelor, taxelor și amenzl'or fis
cale din anii precedenți care o- 
dată pus in aplicare va contribui 
in mare măsură la întărirea a- 
llantcl cla'ei muncitoare cu țără
nimea muncitoare $1 la lărgirea 
drumului construirii socialismului 
in Republica Populară Română.

a mnreat sfârșitul capitalismului 
in Cehoslovacia și începutul u- 
nei noui ere a Cehoslovaciei. 
Clasa mtinciizKLre a luat condu
cerea și a pornit pc culca cons
truirii socialismului.

Buletin
PEKING, 14 (Agerpres). — In 

cadrul unui mcciing organizat 
în cinstea delegației la Congre
sul dela Milano, Liu Ning u de
clarat că participarea delegației 
cliineze la cel de al doilea, Con
gres Mondial al Sindicatelor, 
constitue un simbol al puterni
cei solidarități internaționale a 
oamenilor muncii în Jupta pen
tru pace și democrație,

• ♦ •
MOSCOVA. 15 (Agerpres). — 

La 12 Iunie a avut Ioc conferin
ța anuală a Asociației Polono- 
Sovietică.

Conferintu s’a desfășurat sub 
lozinca : „Priele"'d cu U. R. S. 
S.t ajutorul dat de V. R. S. S. 
fi exemplul Uniunii SoDietice 
sursele r>ietoriei noastre".

Iui conferința a luat cuvântul 
Președintele asociației, Ministrul 
Justiției Swctkowski. El a su-

DecreCol cuprinde dlspozlfO dc 
anulare șl reducere de impozite, 
(axe, majorări șl ameuzl fiscale 
rrlvind următoarele caiegorU de 
contribuabili șl anume:

PLNTRLI ȚARAMMFA SA- 
RACA m ulai ea de Impozite, taxe, 
uialorări șl amenzi fiscale;

PtMRU ȚARAMMEA MIJ
LOCAȘA anularea de majorări, 
amenzi Iscale 1 reducem impo
zitelor ș taxelor cu 50 la sută. 
Iar pentru restul (ăran inii numai 
anuiarej amenzilor.

Ph.MRU SAI ARIATI anularea 
de Impozite și u>a|>ră<i datorate 
pentru veniturile din c âdlrf. dacă 
Posedă o singură clădire pe care 
o folosesc exclusiv ea localată.

PENTRU MtSERIASfl CARE 
NI IMREHL1NȚEAZA MUNCA 
SALARIATA, anularea Impozite
lor, taxelor, ma'orăriior șl amen
zilor Ilscale, Iar pentru meseriașii 
caic au pană la 10 'alarlati re
ducerea majorărilor șl amenzilor 
Escale cu I 95 la rută din va
loarea lor șl a Impozitelor și ta
xelor cu 1-50 la sută pentru cei 
ce au până Ia 5 Salar a|! *1 cu 
I 30 la sută pentru cel ce aa 
dela 5 10 salarlațL

PENTRU LIBER PROFESIO
NIȘTI reducerea majorărilor *1 a- 
mcnzltor Escale cu 1-95 la sută 
din valoarea lor șl a impozitelor 
cu 1 — 50 la sută.

PENTRU COOPERATIVE aaa- 
larea complectă atât a Impozite
lor șl taxelor cât și a majurări- 
lor șl a tutuior amenzilor fTscaleL

Din toate aceste considerații 
am întocmit alăturatul prua.t de 
decret pentru anularea ,i reduce
rea impozitelor, taxelor și amen
zilor Ilscale din anii precedes|L 

Vicc-prcședintc al Cerrsjiului 
dc Miniștri, nsnistru al Finanțe
lor.

VAS1LE LUCA

Ziarul PRAGE subliniază cu 
in cursul primulu1 an de Pnșe- 
dinfie. Clement Gottwaid s’a u- 
chitat cu succes de datoriile >ale. 
spre binețe și fn interesul puito
rului Cehoslovac.

exfern
bliniat că prietenia dintre Repu
blica Polonă și L’. R. S. S. stă 
la baza construirii sorinl^mulua 
Sil Polonia.

Intr'o atmosferă de cm'.uzkisru, 
participanfii la conferință au a- 
doptat mesagii de salut care au 
fost trimise Ceneralîssiuiului 
Szatin, și Președintelui Republi
cii Polone Bierut.

PARIS. 15 (Agerpres). — Gu
vernul francez a avertizat că va 
concedia pc to|i cei cc vor parti
cipa lu greva funcționarilor pu
blici și municipali, proclamată 
pentru Miercuri. Aproximativ 
120.000 funcționari puIJi.-i și 
municipali aparținând tuturor 
Sindicatelor au hotărât să de
clare greva fn semn de protest 
împotriva amânării continue a 
recalculării salariilor în raport 
cu noulle prețuri.
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Lucrările Consiliului Miniștrilor de Externe

In ședința din 12 Iunie A. I. Vișinski a răspuns obiecțiilor 
aduse de puterile occidentale propunerilor sovietice 
cu privire la pregătirea tratatului de pace cu Germania

PARIS, 11 (Ageqncs) Șe
dința din 12 Iunie a Consiliului 
Miniștrilor de Externe a fost p ti
zi du a de B<vin M niștrii au dis
cuta al trei! a punct de pe Or
dinea du zi ..Pregătirea Halatu
lui d«* pace cu Germania

Ministrul de Ex.urile al U R.S.S. 
Vișiuski, care a luai cuvântul la 
începutul ș-.dinței. a răspuns ob
servați iloi referitoare la propu
nerile delegației sovietice — ob
servații făcute in ședința prece
denta de reprezentanții puterilor 
occidentale.

Vrinski a arătat că aducând o- 
biecții propuneiilor sovietice, re
prezentanții puterilor occidentale 
afirmă că aceste propuneri sunt 

ireale” deoarece ar fi imposibil 
să se înceapă pregătirea tratatului 
de pa :e In a n e de r zolvarta unui 
număr de a’te probleme imp rtan 
te. Atât timp cât mai sunt pro 
bleme ne rezol vale discutarea
problemei pregă irit tratatului de 
pace cjte după tuni a spus A< he- 

cu to’ul inutilă ș nu ar duci 
la nici un rezultat. Acesta este 
leit mo ivul celor trei delt gațiî

Jn con nuare. Vișinski a amin
tit < ă Schu ran care s’a alăturat 
ob.c'țiilor lui A heson, a declaran
tă elaborarea traatului de pace 
este impudica j de faptul < ă 
,,Germania in răpi nu este organi
za ă pe p an intern fund du^inem- 
biată și intr’o stare de haos”.

Ca și Miniștrii Sta’elor Unite 
și Mărci Britanii, Schuman a în
cercat să dovedească că pregăti
rea tratafulu dc pace cu Germania 
trehue sa fie amânată până în 
momentul în care vor fi fost în
deplini.e sarcini ca realizarea u- 
nității economice și politice a 
Germaniei și alte probleme im
portante.

După părerea noastră, o ase
menea tratare a problem?! nu re
zist" n’cl unei critici: lucrările in 
tedsrea lezuhării acestei proble
me șl a altora pot fi oricând or
ganizate siuiu'taii. Pentru aceasta 
nu este nevoe decât de dorința 
de a lucra în ambele direcții fără 
a cre’a in mod artificial un cerc 
vicios din care nu ex'stă ieșire.

Dacă examinăm istoria ulUmi- 
l<ir doi ani vom g-si o serie de 
lapte care arată că cele trei pu
teri occidentale ti-au îndreptat e- 
iortul in direcția împiedicării re
facerii unei Germanii unite, de- 
mo' rate și iubitoare Ce pace.

Cbiar actuala sesiune a oferit 
dovezi sui c'cnte asupra tendin
ței acestor Puteri de a mențhe 
cu orice piet des membra rea Ger
maniei

A 1. Viș.nski a amintit că de
legația sovie ică a propus ca să se 
creieze pe ha/a organelor econo
mice germane existente în momen
tul de fa;a în zona răsăriteană și 
în zonele apusene u 1 Consiliu d< 
Stat pentru întreaga Germanie ca 
re să a bă rolul dc centrul admi
nistrai și econom ic al Germa
niei. cu îuncțiuii guvernamentale

Delegația U R.S.S a propus re- 
c ivnâl i Co'r I ului de

Con rol d ii Germania p - bazele 
anterioare, corespunzătoare princi
piilor de colaborare ntemationaLi 
și ale a ordurifor internaționale

Delegația sovietica a propus1 n ai 
departe reînființarea comaiidaturii 
al a c dela Berlin pentru coordma
rca măiurilor guturale de a Îmi ii s- 
trar<- a Berlinului și pentru asigu
rarea vieții normale a întregului 
o aș Berlin Ei a propus ca func
ționarea comandaturi i aliate dela 
Berlin să se facă pe baza statu
tului său aprobat dc cele patru 
puteri în 1940

Delegația sovie ied a propus ca 
administrația municipala pentru în
tregul oraș Berlin să fie reînfiin
țată pe baza unor alegeri libere 
și ca aceste alegeri să fie ținute 
în conformitate cu legea elrcto- 
lala aprobată dc cele ] atru puteri 
in 1916 și cu conaiiu.ia provizo
rie a marelui Beri n aprobată în 
același an du reprezentanții celor 
patru puteri In acela; timp, de
legația U.R.S.S, a propus in ro- 
ducerea anumitor amendamente în 
constituția mai sus menționată cu 
consiințămân ul celor patru puteri

Toat. aceUe propuneri au fos 
respinse de delegații celor trei 
puteri.

In continuare Vîșinski, s’a refe
rit la a doua categorie de cbiecții 
ridicare dc reprezentanții puterilo 
occidentale.

..Ni s’a spus ai i. a d'c'arat el. 
ia nu se știe cu care Germanie se 
propune încheierea tratatului de
ja o, care voi fi ,dimensiunile 
geografice” ale Germaniei p ut u 
care se propune pregătirea tra
tatului dc pace. D. Acheson a spus 
ca a aia vreme cât, aceste probleme 
rămân nerezolva e, este nnposib 1 
să se înțeapă pregătirea t atatului 
de pace.

In ședința anterioara Bevin a 
citii aci câteva pagini din proce
sul verbal al ședinței Consiliului 
Miniștrilor du Externe din 15 De
cembrie 1917. Este vorba de de
clarația pu care el a fâ ut o 
thia’- în ziua în care delegațiile 
americană și britanică au hotărît 
sa se jiuna capăt sesiunii Consi
liului Mini;tri'.or de Externe In a
< easla du larație Bevin a spus.

Noi dorim unitatea Germaniei”. 
Ce a urmat însă? R prezentantul 
Murei Brilanii împreună cu re
prezentanții Statelor Un te și Fran
ței au început să acționeze cu și 
mai multă energie în vederea des- 
mumb rării Germaniei ,

Insfârșit, Bevin a citit rândurile 
din prore-ul verbal al ședinței din 
15 Du t-mbr.e 1947 în care el a 
spus: Noi dorim un tratat just
de pa <• < u Germania”. A< uin însj 
dHcgația bri an < ă refuză net să 
pregătească tra'atul c‘u pace în
curcând să dovedească ci în mo- 
men ul de față aceasta sarcina nu 
poa e fi îndeplinită.

AccS ea sunt faptele încapăținaiv 
și convingătoare

Trebui- totuși sa menționez • 
observat Vî inski ca Bev'n d ică 
l-am înțeles bine a declarat că 
este ga a să examineze propune
rile prezentate du delegația sov e 
tică cu scopul du a le înainta 
guvernului Mărci Britanii de a 11 
discu a șj a reveni a upra lor pe
< ale diplomatică. Dacă lucrurile 
stau astfel, ne juitem aștepta că 
în c:uda cri icilor aduse de Bevin 
propunerilor U R S S- el să Spri

jine pi opunerile delegației sovie 
lire prezentate în cadrul a csiei 
sesiuni.

Vî inski. sa o upat apoi du a- 
firmația lui A< liu^on care a decla
rat < a .(puterile occidentale se 
mulțumesc sa mențină în zonele 
lor un e’cctiv du 27(1.600 s l.Jați in 
timp ce U R.S.S. ar găsi necesar 
sa mențină în zona sa un efectiv 
dc 310 000 oameni”.

Declarația lui Acheson. a spus 
Vîșinski, nu corespunde realita ii 
deoarece efectivul forțelor Arma
tei Sovie ice în Germania i.u d - 
pâșuște în realitate 2(10 000 oa
meni pu când numărul, soldațilcr ș1 
ofițerilor din z.nelc occiden alu de 
ocupație ale Germaniei nu este 
2 70.030 ci lr.ee de 400.000

.1 //£/, încercarea d-lui Ache
son de n abule atcntia Consiliu- 
Ini Miniștrilor de Externe dela 
propunerile L'.ILS.S. privitoare 
la retragerea forțelor de ocupa
ție din Germania in scurt timp 
după încheierea tratatului de 
pace t a dovedit ineficace.

hedorind după cât »e pare să 
inchee tratatul de pace cu Ger- 
maidu cel puțin pentru o înde
lungata perioada de aci înainte, 
puterile occident ale au crelat du
pă (tini se știe st ulmul lor de o- 
tu palie. Ele aduc acum tot felul 
de argumente pentru respingerea 
propunerilor precise și limpezi 
ale V.lf.S.S.

Propuner le sovietice aduc o 
contribuie reală cauzei păcii. Ele 
P evăd că guvernele celor palru 
puteri să înainteze in timp de 
t ei luni Consiliului Mi I t Hor de 
Externe proeJele tratatului de 
I ace cu Germania, ca aceste rro- 
ecte să Implice retragerea din 
Germania a forțelor de ocupație 
a c tuturor puterilor în t’mp de 
un an Cupa semnarea tratatului 
de pace și c5 examinarea proce
durii reiitru rregătlrea tratatu’ul 
de pace să lic c mpleJată in ac
tuala sesiune.

Nu este un secret pentru ni
meni. a spus Vîșinski, că obiec
țiile ridicate in ședința anferioata 
impotr va acestor propuneri, au 
i:n caracter artificial și teflec ă 
i i reaFta^e lipsa dorinței de a 
lua mă-iiri rractice pentru pre
gătirea tratatului de pace cu Ger
mania.

In cuoa ce privește procedura 
pentru pregătirea tratatului de 
pace, delegația U R S.S- a pro
pus discutarea profetului pentru 
pregătirea aestei proceduri pa- 
ugraf cu paragraf, chiar în Con 
siliul Miniștrilor de Externe To
tuși d-nii Arhc on și Schuman au 
propus ca aceste chestiuni să fe 
transmise spre examinarea miniș
trilor adjuncți p.ntru ca aceștia sa 
prezinte Con Uliului Miniștrilor dc 
Externe concluziile și propunerile 
loi în it rmen de trei zile.

Acheson. rare a luat apoi cu
vântul. a repetat |x* larg argu 
muntele a căror lipsă de temei 
fusese dovedită de A. 1. Vîșinski. 
El a pretins din nou că ar fi 
imposibil să se pregătească pro
fetul tratatului de pace tu Germa 
ma înainte de rezolvarea proble
melor legate de unitatea Germa
niei.

Ca și Acheson. Schuman, caic 
a lua <u.ânul s’a împotrivit pn- 
[juncrilor sovie ice <u privire 1< 
retragerea foițelor dr ocupație a) 
tuturor ruîciilor du Germania 
termen de un an după încheie, ea 
tia’atu'ui du pice

A lua apoi «uvântul Bevin c re 
a j*ropLK ca cele j a ru gavenie sa 
studieze cheaiunea elaborării lia 
lipului du pace cu Germania și sa se 
con ul e rec proc in intervalul din- 
t.e se jiu.tea a-tuala și viitoare, a

Al doilea discurs al lui Vîșinski
răspunzând declarației lui Bevin

Vîșinski a arătat că Bevin a 
acceptat numai să ,,recomande” 
după care să continue .studierea 
problemei”. Dar aici nu e le un 
studiu abstract oarecare. Noi am 
făcut propunerea ca fiecare guv n 
să pregătească intr’o pericadă ce 
terminată proectul tratatului de 
jxice cu Germania.

A doua ch stiun“ e 2ceea a re
tragerii forțelor dc O: upație. De
legația U.R.SS. a propus Să se 
prevadă îm proectul tratatului du pa
ce că Trupele de ocupație a]e tuturor 
puterilor vor fi retrase din Germa 
nia in termen de 1 an dela sem
narea tratatului. Aducând obiec- 
țiuni acestei propuneri, reprezen
tanții pu erilor occidentale spun că 
înainte du a se introduce în pro
ectul tratatului dc pace cu Ger
mania o dispoziție în a~est sens, 
este necesar sa se știe cu ce fel 
de Germanie va fi în he at trata 
iul. ce fel de autoritate va fi sta
bilită în Germania care va fi su 
prafața geografica a Germaniei, 
e c Dar alunei când tratatul va 
fi încheiat va fi destul lim
pede cu cine se va înche'a șî cu 
ce fel dc Germanie. Atunci tutui 
va I absnlut d3 limpede $i p'in 
urmare nu este necesar să se Ui- 
lucui scă o prob'emă ptin alta.

Delegația sovietică întreabă : 
sunt oare de acord celelalte de
lega li ea aceste tru e să pâră- 
fc'scă Ge ni'’ni a mai târziu decîl 
dura un an dela semnaren trata
tului? La această întrebare se dă 
im ’â pjns negativ: celelalte de
legații cons’deră c“ proectul tra
tatului de pace nu trebue In ge
neral fă Iacă precizări asupra 
termenului de rămânere a trupe
lor de ocupație în Germania.

NU ESTE ÎNTÂMPLĂTOR CA 
D. ACHESON A FĂCUT ALUZIE 
CA S’AR PUTEA CA TRATA
TUL DE PACE SA FIE SEMNAT 
PESTE S0 DE ANI’

In ceacc pr vește, dele afa l 
R.S.S. rropune u gentarca preg - 
Iri tratatului de pace fi arunie 
că proectele fratatu ui de pace 
să f c prezentate in termen de 
tTei luni considerând areastă pe
rioadă absolut suficientă

Referindu-se la declarat in hH 
lieoiu că proectul de procedură 
Itenliii jtregalireu truJatului de 
pate tu Germania acceptnt in
tru largă măsură de (ele patru 
puteri in 1()4? e ,,perimat". I â 
șin ki a spus ^Delegația sovie
tică ar vrea sa șl1* ce anume în
țelege d-l Kevin prin aceuslu și 

dacă se poate spune cum a^ume 

<‘ ii siliu'ui Mii htr lor de Extern? 
lUvin s’a p jjiu.ițat categoric îm- 
ionu prj] unirii sovietice cu 
p.ivi'C Li tr.i aiul de j ace cu G<r- 
irania, care prevedea retragerea 
I upe or forțelor puterilor de o- 
upațiu In lcr.n< n d ■ un an d la 

semna ua tia a'ulu de pace
A lua apoi <u,;‘.ntul Vîșinski 

ia e a icsjuns obsetvațiilcr făcute 
dr reprezentanții puterilor oc<i^ 
deniale.

a devenit perimut acest •^cumcul 
iar dacă este vorba âsi unele 
principii noui pe care doc*^ien. 
tul ar trebui să lie buzat atunci 
ar fi bine nu ni se facă cunos
cute ipesfe principii. Delega (ia 
I .R.S.S. (oUsideru dimpotrivă ca 
proectul de procedura penbu 
pregătirea t rulatul ui de pace 
este în general un document de
plin adecuat. ( eeu ce s’a spus 
aici că in momentul de față e 
xistă două Germanii este necoii 
oingător întrucât procedura eh 
pregătite a tratatului de pace Htt 
depinde do faptul că in prezent 
*un( ,.de>uă Germanii” sau una 
atâta (imp cât nu exislu decâ' 
un singur Consiliu al Miniștrilor 
de Externe care trebue să ela
boreze proectul IralahJui de 
pace.

Analizând proectul de pr ce- 
dură pentru pregătirea tratatului 
dc pace, Vîșinski a arătat că 
la baza sa stau principiile juste 
stabil'te de comun acord la tim
pul lor de cele patru puteri. Acest 
proect prevede in special ca tra
tatul de pace cu German'a să fie 
elaborat de Consiliul Miniștrilor 
de Externe alcătuit d n acei 
membri ai Cons llului Care au 
semnat actul capitulării militare 
a Germaniei. Proectul prevede că 
Consiliul Miniștrilor de Externe

Campania împotriva profesorilor progre
siști din Statele Unite ia amploare

\| . W-YORK. 14 (Ap rpivs).
(ampania împotrivii profeso

rilor progresiști din Statele lifte 
ia o amploair din ce iu ce mai 
mute f n grup de „fruntași ai 
inuăldmâlllului american" prin
tre care I isenhuner a propus v- 
laborareu unui program dc înoa. 
tămânl anticomunist deoarece 
,,amenințareu permanentă de 
lăzboi uecedla o Schimbare ra
dicală a orientării psihologice a 
întregului popor umerii an".

hi ultima vreme. i omttelul 
pentru ceri etatea a< Uitiluții a,lli- 
americajie și-u ronivnlrat aten
ția asupra sistemului de inoătă-

trihue ă se consulte cu slatele 
al'ate vechi*; cu Geni oala și cu 
alte slatc ale căror forțe armate 
au luat parte a lupta comună dusă *) 
impolrha Germanie1 liii lerlste.
Mal d parte proectul prevede că 
pentru studierea problemelor re
fer toare la tratatul <7c pace cu 
Germania să se creeze comitete 
permanente la lucră-ile cărora 
puterile aliate vor lua parte In 
ordinea prevăzută de froectul de 
procedură.

Proectul mai prevede convo
carea unei conferințe coisultative 
U Informative la lucrările c rea 
vor paitic’pa un număr și mai 
nare de Date țl inslârșit, este 
prevă ută convocarea conferinței 
de pace. Este necesar <ă >c 
schimbe ceva jn aceste prlnc'pl ? 
a întrebat Viș.nski. Flrcyte noi 
n^em încă o serie de dhergențe 
in legătură cu prre.tul de proce
dură, Dar rentru a încerca să in- 
lălu ani aceste divergențe, propu
nem ca proectul de procedură sa ) 
fk examinat paragraf cu paragrak 
Această lucrare ar putea 11 încre
ți ntată ad uncților care so exe
cute in termen de trei sau chiar 
patru zile și apoi să prez nte un 
raport Consiliului Miniștrilor de 
Externe.

Bevin și Acheson care au luat 
cuvântul pentru a doua rară au 
continuat sa aducă obicețiuni pro
punerilor delegației sovietice Dis
cursurile lor au desvăluit enerva
rea prost ascunsă provrț aia dc 
faptul ca Vișinski a dovedit în 
inod ccnvingâ or dorința puter I r 
o cidentalc de a prelungi rcupața 
Germaniei pe o perioada în le- 
lunga ă și în nici un fel limitată.

S’a lua‘ hotărîrea dc a se exa
mina in viitoarea ședință qhes- 
tiunca ordinei în care vor continua*- 
lucrările sesiunii După sedin a 
plenară, Consiliul Miniștrilor du 
Externe a ținut o ședință secretă 
cu participare restrânsă.

mâni. .4$a nu mi ții ,.f ru ni uși ai 
învățământului american' care 
nti deslănțuil a< castă campanie 
împotriva profesorilor prog~es ști 
lr<*c sub tăcere actele cr mitiale 
săvârșite in universități ih dc e- 
a cm piu asasinarea unui s udent 
progresist delii l niocr sil aleii din 
Darkmouth.

Agenția CNITED PHE a- 
nutifă că ia orașul Mat'iefi j (Sfa
tul Georgian j un grup dr h»d> 
gard a încercai să dea foi locu
inței inspectorului școlar și u 
spart geamurile locutnțelor tutu
ror profesorilor progresiști (hn 
acest oraș.
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