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Să întărim controlul de partid 
asupra activității conducerilor minelor |

Cărbunele este pîinea industriei — spunea marele Lenin. 
Muncitorii industriei noastre în plină dezvoltare au nevoie de 
cărbune pentru a produce mai multă fontă și oțel, mai multe ma
șini și utilaje necesare înzestrării tehnice a întreprinderilor, mai 
multe tractoare și mașini necesare dezvoltării agriculturii și, în 
deosebi, mai multe bunuri de larg consum necesare ridicării nive
lului de trai al ceior ce muncesc.

Minerii Văii Jiului dau cu tot mai mult succes bătălia pentru 
îndeplinirea acestei cerințe. Crește numărul brigăzilor de mineri 
care își îndeplinesc și depășesc ritmic sarcinile de plan; tot mai 
mtdț: mineri dau cărbune in contul anilor viitori. Pe întreaga 
Valea Jiului, planul producției de cărbune pe luna aprilie a fost 
îndeplinit și depășit. In prezent, minerii Văii Jiului socotesc drept 
o îndatorire de cinste consolidarea și dezvoltarea succeselor de 
pînă acum, și desfășoară cu și mai puternic avînt întrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea integrală a planului producției de 
cărbune pe anul 1954.

Fără îndoială, la baza acestor succese stă munca politică 
și organizatorică desfășurată de organizațiile de partid, exem 
piui personal al minerilor și tehnicienilor comuniști care sînt în 
fruntea luptei pentru o producție sporită. Organizațiile de partid 
din mine și sectoarele minelor se preocupă mai concret de îndru 
marea și controlul conducerilor tehnico-administrative în ceea ce 
privește asigurarea condițiilor necesare realizării planului de pro
ducție. In ultima vreme, comitetele de partid de la minele Petrila, 
Lonea, Aninoasa și altele au analizat activitatea economică a con
ducerilor minelor respective, făcînd propuneri prețioase cu privire 
la sprijini:ea prin anumite măsuri a tuturor brigăzilor de mineri 
spre a-și puiea realiza sacinile de plan. Oganizațiile de partid 
se preocupă mai intens de cunoașterea mersului producției în mi
ne și recomandă măsuri de înlăturare a deficiențelor.

Trebuie arătat însă că controlul organizațiilor de partid asu
pra activității conducerilor minelor e unilater-al : el e desfășurat, 
aproape exclus:v, în privința realizărilor cantitative ale planului de 
producție. Multe comitete de partid și organizații de bază de la 
minele Aninoasa, Lupem, Petrila, cer conducerilor de mine și 
sectoare rapoarte „despre mersul producției“, rapoarte care de 
obicei abundă de generalități și ocolesc lipsurile. Or. este știut 
ca realizarea planului la toți indicii depinde de un șir întreg de 
factori. In ce mă'sură a crescut productivitatea muncii în urma 
extinderii mecanizării, care e prețul de cost al producției, care sînt 
rezervele interne și cum să luptăm pentru folosirea lor — iată 
doar cîteva din problemele de cea mai mare însemnătate, dar cart 
scapă din atenția organizațiilor de partid.

Realizarea ritmică a planului producției de cărbune, cere din 
partea conducerilor administrative un* complex de măsuri tehnico- 
organizatorice. Trebuie asigurată folosirea capacității de produc
ție a mașinilor și utilajelor cu care sînt înzestrate minele noastre, j 
trebuie descoperite rezervele interne ale minelor și puse în slujba 
sporirii producției de cărbune; trebuie luate toate măsurile pen
tru reducerea prețului de cost, îmbunătățirea calității cărbune
lui, etc. Daca îr. această direcție există lipsuri, ele se datoresc și 
faptului că în acest scop, comitetele de partid n-au exercitat un 
control permanent.

Ședința plenară a C.C. al P.M.R. din 19 aprilie a.c. arată că 
problemele economice se află în centrul preocupărilor partidului. 
„Organizațiile de partid din industrie — se arată în expunerea 
făcută de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej — trebuie să-și concentreze 
toate forțele asupra îndeplinirii planului de stat pe anul 1954 la 
toți indicii, exercitînd un permanent control pentru ca să nu poată 
avea loc nici o abatere de la prevederile planului“.

Organizațiile de partid, sînt datoare să lupte pentru înde
plinirea acestei sarcini. Conducerile minelor trebuie îndrumate și 
controlate îndeaproape asupra felului cum se preocupă de asigu
rarea în fiecare abataj, în fiecare galerie a condițiilor necesare 
sporirii productivității muncii, organizarea luptei pentru economii, 
folosirea deplină a utilajelor, micșorarea cheltuielilor adminis
trative, etc. La acest control, trebuie atrase masele de mineri și 
tehnicieni. Gazetele de perete și consfătuirile de producție tre
buie să scoată la iveală lipsurile în ceea ce privește gospodărirea 
întreprinderilor. Prin muncă educativă, trebuie creată o puternică 
atitudine de masă împotriva nepăsării în gospodărirea minelor, a 
indiferenței față de rentabilitate, reducerea prețului de cost, etc.

Pentru ca organizațiile de partid să asigure o conducere poli
tică justă a luptei pentru realizarea planului la toți indicii e nece
sar ca fiecare activist de partid să studieze aprofundat problemele 
economice, să cunoască căile de sporjre a productivității muncii, 
căile reducerii prețului de cost, să cunoască temeinic procesul de 
producție din întreprinderea respectivă. De asemenea, organiza
țiile de partid trebuie să dezvolte interesul masei membrilor de 
partid, al activiștilor sindicali, al cadrelor din conducere pentru 
pioblemeîe gospodăririi chibzuite a întreprinderilor.

întărind controlul asupra activității conducerilor întreprin- 
deiilor, organizațiile de partid vor contribui la înlăturarea din 
timp a lipsurilor care frînează procesul de producție, la asigurarea 
condițiilor optime necesare desfășurării largi a întrecerii socia
liste pentru continua sporire a producției de cărbune necesar în
floririi patriei și creșterii bunăstării poporului.

DIN VALEA JIULUI -
La Petrila, campania muncilor de primăvară 

se desfășoară cu succes
Traducînd în viață hoiărî-

lea guvernului și partidului cu 
privire la extinderea culturi
lor de cartofi, legume și zar
zavaturi pe loturi individua’e, 
numeroși muncitori și țărani 
cu gospodării individuale din 
orașul Petrila îndrumați de 
către deputății sfatului popu
lar și-au pregătit din timp te
renurile îngrășîndu-le cu gu
noi de grajd și alte îngrășă
minte, le-au însămînțat și sc 
pregătesc pentru primele lu
crări de îngrijire a culturilor.

Prin grija sfatului popular 
Petrila s-a valorificat anul a- 
cesta o suprafață de 1,50 ha. 
¡teren înțelenit, dîndu-se în

Era pe la mijlocul lunii fe
bruarie. In sat se răspîndise 
vestea că după masă va veni 
un tovarăș de la raion.

Ne-am ad'.‘np.f la școala e 
lementară. Cu toții eram cu 
rioși să aflăm despre ce-i vor
ba. Tovarășul care venise din 
partea O.R.A.C.A.-Petroșani
ne-a vorbit despre avantajele 
de care se bucură — potrivi: 
hotărîrii guvernului și parti
dului — țăranii muncitori care 
încheie cu statul contracte 
pentru îngrășarea și vînzarea 
animalelor.

In aceeași zi am încheiat ș< 
eu un contr act cu O.R.ACA.- 
Petroșani prin care m-am obli
gat să vînd o vacă cu un 
spor la greutate de peste 60 
kg. La început, spun drept, 
parcă nu-mi venea a crede

E dimineață. La Teatrul 
de Stat „Valea Jiului“ Pe
troșani își fac apariția artiștii 
mînuitori Dombora Isabela, 
Livia Masca, Gheorghe Sac- 
mari, Defta Justin și ceilalți. 
Astăzi, colectivul secției de 
păpuși are repetiție. Se preg.i 
tește un nou spectacol pentru 
copii : „Artiștii pădurii“.

. .Tovarășul Eugen Cîmpea- 
nu, regizorul artistic, urmă
rește cu atenție orice mișcare 
a mînuitorilor de păpuși. De 
la bun început el observă că 
unele mișcări ale mînuitori
lor sînt oarecum stîngace. Pă
pușile n-au totdeauna o po
ziție bună.

— Reluăm scena ! — se au
de vocea regizorului, Iepurele 
mai sus, ursulețul mai jos, iar 
veverița mai la dreapta. Așa! 
Acum este bine.

Secția de păpuși a luat 
ființă acum 3 ani în cadrul 
Teatrului de Stat „Valea Jiu
lui“ începutul a fost greu. Ar
tiștii mînuitori, tehnicienii, 
precum și utilaiele tehnice ne
cesare lipseau. Insă cu timpul, 

folosință muncitorilor de ia 
mina Jieț în parcele de peste 
300 m. p. Asemenea parcele 
au primit și muncitorii mineri 
Andrei Szalai, Gheorghe Bar- 
tha, Ioan Bardoș și alții. Pînă 
în prezent, în orașul Petrila 
s-a însămînțat cu diferite le
gume și zarzavaturi o supra
față de peste 12 ha. loturi in
dividuale. Unele legume șl 
zarzavaturi au și răsărit, iar 
în prezent se face plivitul și 
săpatul. O suprafață de peste 
44 ha. a fost însămînțată de
ja cu cartofi și porumb de că
tre țăranii muncitori din că
tunul Lunca, și celelalte că
tune.

Să contractăm cu statul creșterea 
și îngrășarea de animale !

toate cele ce ni s-au spus. Dar 
m-am convins însă zilele tre
cute cînd m-am prezentat la 
baza de recepție a O.R.A.C.A. 
să predau vaca potrivit con
tractului încheiat. Pentru 512 
kg. cît cîntărea vaca, am pri
mit suma de 2.354 lei.
De asemenea, la prețuri foar

te reduse, am primit 200 kg. 
porumb, 1,5 kg. talpă, 3,5 fuse 
de piele și peste 3 kg. fire 
bumbac. Din cele 43 kg. carne 
cotă obligatorie către stat, 
mi s-au scăzut 36 kg. In afară 
de toate acestea, din comer
țul de întîmpinare pot să cum
păr mărfuri în valoare de 10 
la sută din suma primită pen
tru vaca contractată. Eu de 
pildă, voi cumpăra stofa pen
tru mine și nevastă.

Spectacole pentru cei
toate aceste probleme au fost 
rezolvate. Doi dintre actorii 
teatrului au fost trimiși la un 
curs de pregătire la Teatrul 
de Marionete și Păpuși „Țăn
dărică“ din București. întorși 
la Petroșani, aceștia fiind ini- 
țiați în tehnica mînuirii păpu
șilor și în problemele de con
strucție a păpușilor, costume
lor și decorurilor au început 
să desfășoare o muncă entu
ziastă. Alături de aceștia au 
fost angajate noi cadre care 
au fost apoi sprijinite să-și 
însușească tehnica mînuirii 
păpușilor.

Astăzi, colectivul secției de 
păpuși numără opt artiști mî- 
nuitori. Tehnica lor a făcut 
progrese simțitoare de la un 
spectacol la altul. Spectacolele 
prezentate de acest colectiv 
sînt vizionate cu multă plăcere 
de micii spectatori, fii ai mi
nerilor si muncitorilor din Va
lea Jiului.

Prin intermediul eroilor pie
selor. colectivul artistic al sec 
ției de păpuși sădește în siiile- 
tele tinerelor vlăstare înalte

O preocupare de seamă a 
’deputaților Sfatuiui popular 
Petrila este și aceea de a mo
biliza cetățenii la îngrijire» 
pomilor fructiferi Au fost cu- 
rățați de licheni și uscătar» an 
număr de peste 9.000 de pcm:. 
fructiferi, dintre care 3 6@S? au 
și fost stropiți. ,

Fruntași în cultivarea legu
melor și zarzavaturilor, pre
cum și în îngrijitul pon ilar, 
fructiferi, sînt muncitc-ii și 

țăranii muncitor’ Nicolae Pr.- 
pa, Petru Nich'ta, Gheorghe 
Marian, Ioan Sporea, Ioan .Mi-' 
huț, Ilisie Popa și mulți alții t 
care au terminat complet în- 
sămîntările

In ziua în care am predat 
eu vaca, și-a predat și Gheor
ghe Hațeganu vaca pe care o 
contractase. El a primit cu 539 
lei mai mult decît prevedea 
contractul fiindcă vaca lui a 
fost socotită de calitate extra- 
grasă.

Cînd am încheiat noi con
tracte, cumnatul meu Vasile 
n-a vrut să încheie contract. 
A umblat cu vaca de 3 ori la 
piață s-o vîndă, dar n-a vîn- 
dut-o, fiindcă n-a primit atîția 
bani cît a cerut el pe ea. Acum 
însă cînd a văzut avantajele 
de care ne-am bucurat noi, s-a 
hotărît să încheie și el contract 
cu O.R.A.C.A.-Petroșani.

IOAN CIUCURESC J 
țăran muncitor, satul Dealul

Eabii — Vulcan

mici
calități morale, îi învață să 
iubească hărnicia, adevărul, 
dreptatea, curajul, dragosteas 
de patrie și în acelaș timp să’ 
urască răutatea, lenevia, min-" 
ci una.

In decursul activității sale, 
secția de păpuși a prezentat 
zeci de spectacole pentru co
piii oamenilor muncii din lo
calitățile bazinului nostru 
carbonifer. Pe scena Teatruiui'1 
de Stat „Valea Jiului“, precum« 
și pe scenele multor cluburi 
muncitorești din raionul nos
tru au fost prezentate în anuh 
acesta peste 50 de spectacole! 
cu piesele „Iepurele și vulpea“, 
„Sacul lui Moș Gerilă“, Ni- 
chita viteazul rus“ și „Artiștii? 
pădurii“. Aceste spectacole au 
fost vizionate de peste 16 mii 
de spectatori. In cursul acestui 
an, colectivul secției de păpuși 
din cadrul Teatrului de Stat 
„Valea Jiului“ a făcut nume
roase deplasări în orașele mi
nerilor din Valea Jiului, unde 
a fost întîmpmat cu bucurie de 
micii să-i spec a’ori !

P. TOMESCU
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DIN ȚARA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI =
AVirSTUL industriei miniere a u. r. s. s.

In bazinul carbonifer Moscova
Orașele și așezările din bazinul car

bonifer al regiunii Moscova sînt î?a:' e 
tinere. Ele cresc în același ritm cu mi
nele, se amenajează, devin tot mai 
frumoase.

Stalinogorsk, de pildă, care a îm
plinit recent 20 de ani de existență, 
este în prezent un mare centru in- 
austrial.

Dubovka este o așezare și mai tî- 
nâră : pe cînd acum 10 ani aici nu 
existau nici zece case, în prezent a- 
ceasta este o mare așezare, în care se 
numără sute de case de locuit și in
stituții cultui al-sociale.

In decurs de trei ani s-a dezvoltat 
și frumoasa așezare aflată în apropie
rea minelor din Kameneț, iar orașul 
Kimovsk este cu totul tînăr — a îm
plinit abia doi ani.
»Statul Sovietic alocă anual zeci de mi
lioane de ruMe neutrii construcția și 
amenajarea orașelor și așezărilor mi
niere din regiunea Moscova, pentru 

.îmbunătățirea deservirii nevoilor cul
turale și de trai ale locuitorilor.

Pe tot cuprinsul bazinului carboni
fer Moscova se înalță schelele construc 
țiilor. Pentru mineri și familiile lor 
numai anul trecut au fost consiruiți 
75.000 m.p. de suprafață locativă, un 
mare număr de școli, cluburi, spitale, 
grădinițe de copii și creșe. Anul aces
ta, lucrările de construcție au luat aici 
o și mai mare amploare : se clădesc 
sute de case de locuit și instituții cul- 
tural-sociale. Numai combinatul ,-.Mots- 
cvougol“ va construi în cursul acestui 
an case de locuit cu o suprafață loca
tivă de 2,5 ori mai mare decît în 1953. 
Rețeaua liniilor de canalizare,și a ape
ductelor a crescut considerabil în ora
șele și așezările bazinului Moscova. 
A sporit considerabil puterea centra
lelor electrice. O rețea deasă de șosete 
și drumuri a-sf aliate leagă întreprinde
rile industriale de așezările munci
torești. Autobuse confortabile fac 
curse regulate pe autostrăzile largi. Pe 
parcurs au fost construite numeroase 
autogări cu pavilioane pentru călă
tori și stații de benzină.

Să ne întoarcem la Stalinogorsk. 
Mulți dintre minerii care locuiesc în 
prezent în apartamentele conforta
bile din bloctir'le frumoase, cu mai 
multe etaje. își amintesc destul de 
bine de trecutul nu prea îndepărtat 
cînd aici, unde astăzi se întind străzi 
largi, asfaltate si mărginite cu co
paci, se afla mica așezare Bobriki.

Astăzi n-a mai rămas nici urmă din 
ceea ce a fost. Orașul se dezvoltă 
necontenit. Se construiesc mereu noi 
case, școli, cluburi, spitale, așeză
minte pentru copii, magazine, între
prinderi pentru deservirea nevoilor de 
trai ale populației. Aici funcționează 
20 de școli elementare, 14 școli de 

șapte ani și șase școli medii, o școală 
muzicală pentru copii, diferite școli 
medii tehnice. Recent a avut loc inau
gurarea Casei inginerului și tehnicia
nului. S-a terminat construcția unei 
fabrici de produse alimentare, se des
fășoară lucrări de lărgire a rețelei de 
apeducte, canalizare și linii electrice. 
La sfîrșitul anului trecut, micii cetă
țeni ai orașului Stalinogorsk au pri
mit un dar minunat : a fost inaugu
rată calea ferată pentru copii;

Se schimbă aspectul și în alte cen
tre populate din bazinul Moscova. In
tr-o perioadă scurtă într-unul din cele 
mai tinere orașe miniere - Severo- 
Zadonskoe an fost construite numeroa
se case de locuit, frumoase și confor
tabile. așezăminte centru copii, o Casă 
a culturii ,o policlinică și o școală 
nouă. Totodată, au iost executate mari 
lucrări de amenajare a orașului : au 
fost reparate un mare număr de case, 
și străzi; pe marginea străzilor și în 
piele su fost nlantati arbori și- flori.

Transformări uimitoare au avut loc 
și în așezările miniere Uzlovaia și 
Donskoi.

Grija permanentă a Statului Sovie
tic pentru sănătatea minerilor și fa
miliilor lor este ilustrată grăitor de 
creșterea rețelei de așezăminte medi
cale și de sistemul larg de măsuri sa
nitare. In orașele si așezările munci
torești din bazinul Moscova au fost 
deschise spitale, dispensare. policF- 
nici, puncte medicale subterane minu
nat utilate. In fiecare an mii de mineri 
își petrec concediul în casele ce odih
nă locale, a căror rețea crește neînce
tat.

Fonduri importante se cheltuiesc 
anual pentru construcția de instalații 
sportive puse la dispoziția minerilor 
— stadioane, terenuri de sport, baze 

In clișeu : Strada Komsomolul — una din cele mai frumoase străzi ale ora
șului Stalinogorsk

nautice etc. In curîtid la Stalinogorsk 
va începe construirea Casei de cultură 
fizică, care va avea numeroase săli de 
sport și un bazin de înot.

Bazinul Moscovei se îmbogățește 
necontenit cu noi instituții culiurale. 
Se deschid cluburi, cămine culturale, 
biblioteci, cinematografe și săli de lec
tură.

Oamenii muncii din bazinul Mosco
vei sînt deserviți de o rețea largă de 
întreprinderi comerciale. Anul acesta 
se vor deschide zeci de magazine mari, 
un mare număr de chioșcuri, cantine, 
cafenele, bufete etc. La Stalinogorsk 
se proiectează construcția unui mare 
combinat.

Minerii din acest bazin își iubesc 
mult locurile natale și fac totul pen
tru ca regiunea lor să devină tot mai 
frumoasă. Ei își. împodobesc cu drag 
așezările și orașele. In grădini și scua- 
ruri. ne străzi si în piețe, de-a lungul 
autostrăzilor, pe teritoriile întreprin
derilor. pe terenurile de lîngă școli, 
dluburi și cămine. în curțile caselor de 
locuit au fost plantați anul trecut 
128.000 arbori. La Robrik-Gora. a fost 
amenajat un parc Itumos unde “v» 
situată tabăra centrală de pionieri a 
copiilor de mineri.

Anul acesta lucrările de ame.iajare 
conținu i pe o scară «! mai largă

Viața în orașele și așezările miniere 
din bazinul Moscovei devine pe un ce 
trece tot mai frumoasă, mai plină de 
■bucurii. Minerii simt zi de zi marea 
grija a Partidului Comunbst și a Gu
vernului Sovietic nentru binele oo- 
porului și răspund la această grijă 
printr-o muncă plină de abnegație 
pentru înflorirea Patriei iubite. (Ager- 
pres).

f,,Mașter Uglia”)

Noi magazine în bazinul 
carbonifer Karagantla

Așezarea Sarani este unul din c.ie 
mai tinere orașe din Karaganda, Ea 
s-a dezvoltat în jurul noilor, nune 
care extrag pe zi ce trece o cantitate 
tot mai mare de cărbune. Oamenii 
muncii din Sarani, ca și toți minerii 
sovietici, se bucură de grija zilnică a 
partidului și guvernului. Nevoile mi
nerilor sînt satisfăcute tot mai deplin. 
In mica așezare, îmbrăcată în schelele 
construcțiilor, ai. fost deschise peste 
50 de magazine, chioșcuri, cantine și 
bufete. Rețeaua comercială din Sarani 
se lărgește necontenit. Numai anul tre
cut au intrat în funcțiune 5 magazine 
mari, aprovizionate cu un sortiment 
bogat de mărfuri. Recent aici a fost 
deschis încă un mare magazin ali
mentar.

Comerțul sovietic se dezvoltă rapid 
în toate centrele populate ale bazinului 
Karaganda. In rea minieră Feodo- 
rovka se numără în prezent peste 60 
de magazine, cantine, chioșcuri și 
gherete. Sortimentul mărfurilor indus
triale și alimentare se lărgește necon
tenit, iar vînzarea lor către populație 
a crescut considerabil în comparație 
cu anul trecut.

O secție nouă la Muzeul 
de arie plasiice 

din Harkov
La Muzeul de arte plastice din 

Harcov s-a deschis o nouă secție, con
sacrată picturii străine din secolele 
XV-XIX-lea. Aici sînt expuse opere ale 
pictorilor italieni, olandezi, francezi, 
spanioli și din alte țări.

Vizitatorii muzeului examinează cu 
deosebit interes lucrările pictorilor 
italieni Giovanni Bellini și Francesco 
Eassano, ale pictorilor olandezi .Tan 
Van Goyen și Ferdinand Bol, ale re- 
numitului maestru spaniol José Ri- 

bera, ale pictoriței franceze Elisabeth 
Vigeé-Lébrun și ale altora. ,

À intrai în funcțiune 
o nouă uzină

La Briansk s-au terminat lucrările 
de construcție a uzinei pentru fabrica
rea malțului roșu din secară necesar 
industriei de panificație. Aceasta uzi
nă, care va fi una din cele mai mari 
din U.R.S.S., este utilată cu cele mai 
moderne mașini. In secțiile ei au fost 
instalate 50 de malaxoare rotative cu 
o capacitate de opt tone de grăunțe 
fiecare, transportoare și mecanisme 
complexe de ridicare. Toate procesele 
de muncă, începînd cu descărcarea ce
realelor din vagoane și terminînd cu 
ambalarea producției finite, sînt meca
nizate. Dirijarea procesului de produc
ție se face cu ajutorul unor aparate 
automate. (Agerpres).

x ox
Activitatea editorială 

în R.A.S.S. Mordvină
In Republica Autonoma Mordvină 

vor apărea anul acesta 160 de cărți în 
limbile popoarelor care locuiesc în 
această republică. In limbile mocșană 
și zîriană vor apărea lucrări ale iui 
Lenin și Stal in, opere ale clasicilor 
literaturii ruse și ale scriitorilor con
temporani ruși și mordvini.

înainte de revoluție, mordvinii nu 
aveau- scriere proprie, iar 98 la sută 
din populație era analfabetă. In pre
zent, în republică a fost înfăptuit în- 
vățămîntul obligatoriu de șapte ani, 
iar în școli se predă în limba maternă. 
In R.A.S.S. Mordvină apar 36 de ziare 
orășenești, reviste literare și alma

nahuri. In ultimii trei ani editurile re
publicii au editat în limbile naționale 
ale popoarelor sute de cărți într-un 
tiraj . total de aproximativ două mi
lioane exemplare.

Sanatoriul „Mama și, copilul“ din Leningrad
La sanatoriul „Mama și copilul“ 

din Leningrad se odihnesc și urmează 
tratament medical atît femeile gravide 
și mamele care alăptează, c'<t și co
piii lor.

Scopul principal al sanatoriului 
este de a întări sănătatea femeilor 
gravide, de a instrui tinerele mime 
cum să hrănească și să îngrijească co
piii sugari.

La intrarea în sanatoriu fiecare fe
meie este supusă unui examen medi
cal amănunțit. Pe medici îi interesea
ză nu numai starea generală a orga
nismului, ci și condițiile de muncă și 
de trai ale femeii, starea sistemului 
nervos, dispoziția ei etc.

Sanatoriul are două secții : pentru 
femei gravide și pentru sugari. Cofpul 
medical are la dispoziție tot ce este 
necesar pentru tratarea sarcinilor. în
sănătoșirea și întărirea organismului 

mamei și copilului : laboratoare clinice 
și de diagnosticare, cabinete Roentgen, 
de fizio-terapie și dentare, aparatură 
modernă. Sănătatea femeilor și copi
ilor este supraveghiată de trei pedia
tri, de doi mamoși-ginecologi, un me
dic laborant, un stomatolog, un neu
rolog, de un mare număr de moașe, 
■surori medicale și îngrijitoare. Toți a- 
ceștia sînt oameni cu o îndelungată 
experiență profesională.

Medicii sanatoriului acordă o mare 
atenție hranei dietetice și hranei cu 
vitamine. Ei întrețin legături și pri
mesc un important ajutor din partea 
Insțitutului de cercetări științifice în 
domeniul vitaminelor din Leningrad 
și al. Institutului de cercetări științi
fice în domeniul ginecologiei. Cu aju
torul acestor instituții s-au făcut cer
cetări rodnice pentru constatarea in

fluenței pe care o exercită vitamina 
„C®* asupra lactației.

In cadrul sanatoriului a fost orga
nizată o școală pentru mame și cursuri 
de croitorie. La lecțiile practice ma
mele sînt instruite cum să-și hrănească 
copiii, cum să-i îmbăieze și să-i schim
be, cum să croiască și să lucreze ru- 
făria pentru copiii nou născuți.

Sanatoriul a primit un prețios aju
tor din partea colaboratorilor secției 
de igienă a Institutului de cercetări 
științifice în domeniul pediatriei, stu
diind minuțios microclimatul și aerul 
din încăperile sanatoriului, ei au dat o 
serie de sfaturi valoroase.

Medicii sanatoriului își perfecțio
nează necontenit cunoștințele și ma
estria. Ei fac numeroase cercetări 
științifice care contribuie la întărirea 
sănătății mamelor și copiilor care 
primesc îngrijire în acest sanatoriu.
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Să ridicăm indicii de folosire 
a utilajului pe șantiere!

Planul de 'stat pe 1954 pune în fața 
constructorilor din Valea Jiului sar
cini de onoare care decurg din Ho- 
tărîrile plenarei C.C. ai P.M.R. diti 
19—20 august 1953. întreprinderile 

de construcții au de executat în acest 
an un volum de lucrări majorat cu 30 
la sută față de anul trecut. In afară de 
¡“aceasta au ca sarcină specială de a 
construi mai ieftin și mai bine decît 
anii precedențL

Pentru realizarea condițiilor de mai 
sus, colectivele de muncilori, ingineri 
și tehnicieni trebuie să se preocupe de 
găsirea unor metode mai rapide și 
mai economice de lucru, printr-o re
partizare mai justă a brațelor de mun
că și prin folosirea integra! i a tehnicii 
cu care sínt, dotate șantierele.

Indicii de folosire a utilajelor ob
ținuți în trimestrul I 1954 pe șantierele 
noastre de construcții sínt foarte scă- 
zuți chiar mai mici de cît cei realizați 
în aceeași perioadă a anului trecut. 
'Acest fapt trebuie să dea de gîr.dit 
atît conducerilor întreprinderilor de 
construcții, cît și șefilor de șantiere. 
Faptul, că în lunile de iarnă nu s a 
lucrat în mod normal trebuie să mo
bilizeze pe tehnicienii constructor1 la 
o intensificare a eforturilor pentru fo
losirea la maximum a capacității de 
producție a mașinilor, utilajelor și me
canismelor.

Este “cazul să arătam că din partea 
unor tehnicieni se observă o delăsare 
in ce privește grija pentru folosirea 
rațională a utilajului. Numai datorită 
acestei delăsări se poate întîmpla că 
pe șantierul F'ilatura-Lupeni excava
torul “sovietic E 754, să fie uti’.izat 
numai două zile pe săptămînă, restul 
fiind neutilizat pe motivul că șantierul 
n-ar avea mașini pentru transportul 
pămîntului rezultat la excavare. De 
asemenea, puternica draglină ce lu
crează la Jieț, proprietatea bazei de 
utilaj 711, nu lucrează de multe zile 
pe motivul că are cupa în reparație la 
Livezeni. In această direcție are o vinii 
si colectivul atelierului mecanic 708 
Livezeni care nu depune eforturi sufi
ciente pentru a repara la timp această 
piesă necesară draglinei.

O altă categorie de utilaie de mare 
importanță și care nu sínt utilizate ra
țional pe șantiere sínt macaralele. A- 
cestea sínt folosite în prezent mult sub 
randamentul lor normal, fie din cauză 
că în prezent se lucrează la finisaj și 
nu este necesar un transport masiv 
de materiale, fie că șantierele Petrila

Pe urmele materialelor publicate în „Steagul Roșu“

S-au luat măsuri de îndreptare
In ziarul „Steagul Roșu“ nr. 1419 

din 11 aprilie a.c. a fost publicat arti
colul : „Să fie îmbunătățită activita
tea unităților TAPL“. In articol erau 
criticate lipsurile din activitatea unor 
restaurante și bufete din Valea Jiului.

Conducerea T.A.P.L. ne informează 
despre justețea criticilor și despre mă
surile luate pentru lichidarea lipsurilor 
semnalate. Astfel, s-au comandat mă
surători pentru băuturi, au fo*st intro
duse din nou ședințele operative cu 
personalul unităților și ședințele lu
nare de analiza muncii responsabililor 
de unități, la care să participe si or
ganizatorii de grupe sindicale,

Manifestări sportive
FOTBAL

Duminică 9 mai a.c. vor avea loc ur
mătoarele meciuri de fotbal :

Petroșani : Minerul Petroșani-Selec- 
ționata orașului Timișoara (orele 17); 
Vulcan : Minerul Lupeni-Metalul Baia- 
Mare (orele 16,30): Petrila: Minerul 
Preparație-Spartak Petroșani (cvele 
14,30); Lonea: Minerul Lonea-Flamu- 
ra Roșie Viscoza (orele 14).

și Lupeni nu și-au fixat încă punctul 
de lucru pentru fiecare macara în par- 
.e în mod just, astfel îneît utilajul să 
poată funcționa cel puțin la capacita
tea sa normală.

Această stare de lucruri nu mai 
poate fi tolerată. Se impune din partea 
șantierelor de a trece de urgență la o 
repartizare justă a utilajelor, bazată 
pe sarcinile de plan respective, astfel 
ca în termenul cel mai scurt să se dea 
o utilizare rațională tuturor utilajelor.

Conducerile întreprinderilor de con
strucții împreună cu mecanicii șefi și 
șefii de șantiere trebuie să ia măsuri 
ca să facă o verificare totală a parcu
lui de utilaje ce-1 posedă întreprinde
rea, fie proprii, fie închiriate și să sta
bilească ce este în stare de funcționare 
șî ce utilaje necesită reparații Pentru 
utilajele ce necesită reparații trebuie 
s '< se ia măsuri imediate de repararee 
lor, fie în atelierele de șantier, fie în 

•‘atelierele mecanice 708 Livezeni. La 
utilajele în stare de funcționare se va 
analiza ce capacitate de producție au 
și ce volum de lucrări li se poate asi
gura în punctul actual de lucru. Pentru 
utilajele care n-au asigurat un volum 
de lucrări echivalent cu capacitatea 
normală de producție a acestora, tre
buie să se ia măsuri de amplasare. 
Referitor la utilajele care rămîn iispo 
nibile și nu vor putea avea întrebuin
țară imediată pe șantierele întreprin
derii respective, trebuie să se ia le
gătura cu conducerea trustului în ve
derea unei repartizări pe alte șantiere 
care duc lipsa acestora. In această 
problemă poartă o vină principală ș: 
conducerea trustului 7 construcții care 
n-a urmărit și n-a îndrumat îndea
proape luarea din timp a măsurilor 
necesare în vederea unor repartizări 
juste a utilajelor.

Acțiunea de revizuire a caoacității 
de producție, repartizarea justă a uti
lajelor, precum' și punerea în funcție 
a celor ce se găsesc în stare de repa
rație. trebuie să fie terminate cît mai 
curînd.

Să urmărim îndeaproape modul cum 
se duce la îndeplinire această acțiune, 
să mobilizăm masa de muncitori, me
canici, pentru deplina utilizare a me
canismelor, factor care asigură înde
plinirea ritmică a planului de produc
ție pe anul 1954

SARAU ANATOLIE 
mecanic șef 

Trustul 7 construcții Petroșani

Răspunzînd articolului „Să asigu
răm o bună deservire a populației 
‘prin unitățile comerțului nostru de 
stat“, apărut în ziarul „Steagul Ro
șu“ nr. 1389 din 7 martie a.c. condu
cerea O.C.L. ne informează că s-au 
luat măguri ca lipsurile semnalate să 
fie lichidate, iar conducerile unități

lor comerciale să dea toată atenția re
zolvării juste a sugestiilor și propune
rilor făcute de oamenii muncii. >

De asemenea, conducerea O.C.L. ne 
comunică că vînzătorul Francisc De- 
meter de la magazinul nr. 23 Petrila, 
a fost sancționat cu retrogradare pen
tru beție repetată în timpul serviciu
lui.

CICLISM
Duminică va avea loc campionatul 

R.P.R. faza raională <de ciclism, fond. 
Petrosani-I.ivezeni si retur (orele. 10).

TIR
Cu prilejul deschiderii „Spartachia- 

dei sindicatelor“ se organizează un 
concurs în cadrul căreia se vor ’rece 
probele G.M.A. la tir Concursul va 
avea loc pe poligonul de tir „Construc
torul“ Petroșani la care vor participa 
toate colectivele sportive.

foileton <-auze, esență și vorbărie despre
____ J__ _ cauze și esență
Ne aflam în biroul comitetului de

pârtia al unei mine. Convorbirea con
tinua de cîteva minute. Tovarășul se
cretar — nu-1 cităm pe nume — ne 
primise cu o atitudine exagerai de 
binevoitoare. In aparență. In realitate, 
sub această aparentă bunăvoință se 
ascundea o ironie pătrunzătoare.

— Problema productivității la mina 
noastră ? Păi, voi o știți, de ce mă 
mai întrebați pe mine ! E așa ! — și 
tovarășul secretar desenă cu degetul 
în aer, de sus în jos, o linie oblică.

—- Și mecanizarea ?...
— Mecanizarea ? Așa 1 — și tova

rășul secretar desenă în cruce o linie 
oblică peste prima, de jos în sus. Apoi 
rîse cu plăcere.

— Cum s-ar zice — continuarăm 
noi gluma începută de secretar — a- 
ceste linii oblice încrucișate, acest X, 
arată activitatea dys. I...

— E bună gluma —- observă el. Ei, 
dar să discutăm serio's : cu ce ocazie 
pe la noi ?

— Ca și în alte ocazii : să ne ajutați 
ca să vă ajutam. Intîi : să ne spuneți 
cum munciți dvs., cum muncește co
lectivul minei dvs pentru rid’carea 
productivității și, doi : să vă spuneți 
părerea despre felul în care ar trebui 
să vă ajute ziarul. '

— Ce să vă spun eu, măi băieți ? Voi 
le știți pe toate —■. făcu el ironic. Vei 
ziariștii pocniți udată din deget ș: gata 
articolul. Arătați trei depășiri de nor
mă, fotográfiát! un șir de lipsuri, mai 
adăugați acolo că pentru aceste lip
suri se face vinovată conducerea mi
nei înfrunte cu directorul cutare, comi
tetul de partid în frunte cu 'secretarul 
cutare, care n-au făcut cutare și cu
tare și gata limonada.

— Adică... articolul ?
— Articolul 1...
— Dar de ce „limonadă“ ?
— Așa, uite bine, pentru că toate 

articolele despre lipsurile noastre de 
aici sínt limonadă. Bă, — continuă to
varășul secretar amical și în acelaș 
timp cu vocea ridicată — voi bîjbîiți, 
bă, plutiți pe deasupra, nu intrați în 
miezul problemelor, în cauze, esență...

Trecuseră vreo 10 minute de cînd 
tovarășul secretar ne toca la cap des
pre limonada, despre miezul proble
melor, despre cauze, despre esență, 
despre lipsa de competență a ziariș
tilor de a se ocupa de problema pro
ductivității muncii în mina d-saie. Că
zusem abătuți și ne puneam problema 
dacă este cazul să ne mai ținem de 
munca asta de gazetari, ori să propu
nem desființarea categorică a. presei 
ca inutilă. Tovarășul secretar era în 
mare formă și părea că are dreptate: 
de cît să-ți pierzi vremea toată ziua 
fabricînd „limonadă“, nu-i mai înțe
lept să mergi în producție, să te înca
drezi la mină ? Știi că dai cel puțin 
cărbune, nu fabrici limonadă,

— Ei, dar acum să nu vă simțiți 
jigniți — continuă tovarășul secretar 
pe un ton blajin, părintesc. Așa e via
ța... așa e munca, măi băieți. Trebuie 
să înțelegeți problemele, dragii mei, 
să înțelegeți esența lor. Vă agățați de 
productivitate... păi, voi vreți, mă, să 
rezolvați problema productivității ? Și 
tocmai astăzi ? Asta e problemă ve
che, mă ! E cunoscută de zeci de ani și 
se ocupă de ea oameni mari, mă, spe
cialiști.... au fost aicea miniștri, am 
vorbit cu tovarășul ministru X și cu 
Y și Z despre aceasta dar tot nu s-a 
rezolvat ! V-ați găsit acuma voi să 
descoperiți America, pe care au de'sco- 
perit-o alții mai deștepți înaintea 
voastră !

— Dar problema creșterii productivi
tății nu depinde numai de miniștri...

— Da, v-'ăm spus, v-ați găsit voi! 
V-ati găsit voi să ne învățați ! Eh : 
dacă sînteți așa de deștepți, snuneți-mi 
care e'ste, dună voi, cauza scăderii pro
ductivității ? Dar asta în două cuvinte, 
în esență...

— în două cuvinte nu se noate. Cau
ze 'sínt mai multe Una din ele este 
Bosa de organizare a muncii jos în 
abataje, majoritatea maiștrilor mun
cesc slab Ia mina dvs., în multe ca-

zuri maiștrii se încurcă unii în alții 
pe galerii. Apoi...

— Și ce propuneți ? Ia să vedem ce 
propuneți voi, din birou! Ce să facem 
cu maiștrii ? Să-i discontăm ?

— Nu să-i discontați, să-i ajutați să 
organizeze mai bine procesul de pro
ducție, să-i educați, să-i îndrumați să 
aplice metoda maistrului Sviștea — 
e metodă bună...

— Metoda lui Sviștea ! Nu-i mare 
giozăvie! Fiecare maistru să aibă a- 
colo cîteva brigăzi pentru care poartă 
răspunderea să nu rămînă cu normele 
neîndeplinite... Atîta tot ! Și asta se 
aplică numai în subteran...

— Nu-i chiar numai atîta. Dar dacă 
s-ar aplica n-ați avea’ atîtea brigăzi 
sub normă : aveți vreo 50...

— 20 ! — replică promt tovarășul 
secretar.

— In aprilie ați avut 20, cînd mina 
și-a îndeplinit planul. Acum, de cînd 
nu-1 îndepliniți, aveți mai multe.

— Da, este adevărat, avem mai 
multe și o să avem și mai multe pen
tru că avem și cauze obiective.
J — Sînt cauze obiective dar sînt și 
dintr-acelea care s-ar putea înlătura 

—■Cum este aceea cu maiștrii, de 
care v-ați agățat voi...

— Nu numai aceea cu maiștrii !
— Eh, ducă 'sînteți voi așa de deș

tepți și vre+î să ne învățați pe noi care 
sîntem toată ziua aici la mină, spune- 
ți-mi undei mai greu să fii maistru: 
într-un frontal cu 60 de oameni sau la 
3 abataje-cameră ?

— In frontal ai toți oamenii grupați, 
e mai...

— Dar dacă ți se strică un crațer și 
60 de oameni țe înjură ? Vedeți că nu 
știți ? La cameră...

— Dacă-i așa de ce realizați o pro
ductivitate scăzută la abatajele came
ră ?

<— Pentru că acolo sînt plasați oa
menii cei mai slabi... Cei buni sînt la 
frontale...

— In cazul acesta, de ce e scăzută 
productivitatea si la frontale ?

— Dece? Spuneți voi ! Dați o so
luție că de aia sînteți ziariști! Spu
neți: ce-i de făcut ?

— Ați cerut această părere activu
lui comitetului de partid ? Ați pus pro
blema productivității în discuția acti
vului ?

— Activului ? Cu 120 de oameni să 
stau eu de vorbă ? S-adun 120 de oa
meni pentru chestiunea asta? Și ce-o 
s-a ducă nou ? Problema productivită
ții e lămurită pentru noi, fraților. Am 
stat de vorbă și cu conducerea minei: 
productivitatea muncii o să continuie 
să mai scadă și anul ăsta din cauza 
oamenilor noi. Asta-i realitatea ! As- 
ta-i cauza în esență! Acum v-ați lămu
rit ?

Ședeam cu capetele plecate. Din- 
tr-un nenorocit complex de inferiori
tate nu îndrăzneam să ne ridicăm pri
virile pînă la înălțimea de la care ne 
vorbea tovarășul secretar. Totuși,’ 
ne-am ridicat încet privirile Pe 
fata blajină, proaspăt rasă, a tovară
șului secretar plutea același zîmbet, a- 
ceeași bunăvoință de la început.

— V-ați lămurit, dragii mei ? — re
petă el întrebarea întinzîndu-ne mîna.

— In... esență, da’ — răspunserărn 
noi deodat"> — si trasarăm încet ușa 1 
după noi. Pe partea din afară a ușii 
scria: Comitetul#de parti'd al minei...; 
dar nu. nu vă spunem. Vă dăm însă 
cuvîntul că cele de mai sus s-au în- 
tîmplat întocmai. De altfel, mulți citi
tori îl vor recunoaște ușor pe secreta
rul acestui comitet pentru că el este 
unicul exemplar în genul acesta în toa
tă Valea Jiului. Și dacă am scris acest 
articol, nu l-am scris pentru acest unic 
exemplar, ci pentru că alți tovarăși să 
învețe cum nu trebuie să se comporte.

Atîta tot. Pentrucă, în... esență, în 
toată discuția cu tov. secretar n-am 
găsit altceva mai bun !

C. MAGDALIN
I. MIRZA

I



4 STEAGUL ROȘU

Presa elvețiană despre poziția delegației 
americane în problema indochineză

GENEVA (Agerpres).
La 5 și 6 mai delegații la conferința 

de la Geneva n-au avut ședință.
Unele ziare elvețiene pun în legă

tură întreruperea ședințelor cu faptul 
că s-a ajuns la o înțelegere asupra par
ticipării la discuțiile despre problema 
indochineză. mafara celor cinci mari 
puteri, și a celor trei state așa-zis aso
ciate, și a reprezentanților Republicii 
Democrate Vietnam. Această înțele
gere este apreciată de ziare ca o în- 
frîngere a politicii lui Dulles, care 
caută să obțină ca conferința de la 
Geneva să hotărască soarta Indochi- 
nei fără participarea reprezentanților 
guvernului ‘Republicii Democrate Viet
nam.

Ziarul „La Suisse“ subliniază că 
„pînă și observatorii americani, care 
au o atitudine binevoitoare față de 
Dulles, n-au putut să ascundă faptul 
că secretarul de stat al S.U.A a ră
mas izolat“ în special „în urma diver
gențelor sale cu Bidault și Eden asu
pra modului în care irebuie abordată 
discutarea problemei indochineze“.

Ziarele din 5 mai au acordat o aten

Nota de protest 
adresată

PRAGA (Agerpres). — Ceteka 
transmite :

Ministerul Afacerilor Externe al R. 
Cehoslovace a adresat la 5 mai am
basadei Statelor Unite la Praga o 
notă în care se spune între altele :

La sfîrșitul lunii aprilie și la în
ceputul lunii mai a fost organizată, cu 
ajutorul organelor de ocupație ameri
cane din Germania occidentală, o 
nouă campanie provocatoare împotriva 
Republicii Cehoslovace, campanie care 
reprezintă o încercare de amestec gro
solan în treburile interne ale Republi
cii Cehoslovace. Din zona americană 
de ocupație au fost lansate, peste fron
tierele de stat, pe teritoriul cehoslovac 
Taloane cu manifeste calomnioase.

Această provocare nu poate trezi ,':lt'- 
ceva decît disprețul oamenilor munci' 
cehoslovaci.

ție deosebită situației delegației fran
ceze condusă de Bidault. Se arată că 
această delegație se găsește între două 
focuri.

Pe de o parte, Bidault esie supus 
unei presiuni tot mai accentuate d;n 
partea S.U.A. Potrivit relatărilor zia
relor „La Suisse“, „Gazette de Lau- 
sanne“ și altor ziare, noua presiune 
americană asupra delegației franceze 
și-a găsit expresia în mesajul peiso
rtai pe care Dulles l-a adresat lui Bi
dault înaintea plecării din Geneva, 
mec.:.’!) și în telegrama lui Eisenirj 
vver către Dulles, a cărei copie a fost 
îriminală șefului delegației franceze. 
Potrivit ziarelor, în mesaj și în tele
gramă se arată că politica „rigidă“ 
a S.U.A. în problema indochineză ră- 
mîne neschimbată și că Dulles a cerut 
lui Bidault să sprijine această politică. 
„Este vorba, scrie ziarul „Gazette de 
I.ausanne“, despre un fel de ultima
tum pe care Dulles l-a dat lui Bidault 
înaintea plecării sale. In acest mesaj 
se precizează că poziția rigidă a S.U.A. 
rămîne neschimbată și că nu a fost 
înlăturată eventualitatea intervenției 
lor în războiul din Indochina“.

a R. Cehoslovace
S. U. A.

In notă se arată că sus-amintită 
provocare americană reprezintă o în
cercare de amestec grosolan în trebu
rile interne ale R. Cehoslovace și o în
călcare fără seamăn a celor mai ele
mentare norme de drept internațional.

Guvernul Republicii Cehoslovace, se 
spune în notă, exprimînd dorințele și 
năzuințele poporului său, luptă pe 

toate căile, împreună cu toate popoa
rele iubitoare de pace, pentru slăbirea 
încordării internaționale, pentru dez
voltarea multilaterală a relațiilor de 
prietenie și colaborare între popoare. 
De aceea el nu poate să privească de
cît cu indignare faptul că guvernul 
Statelor Unite nu vrea nici acum să 
renunțe la politica sa a războiului re
ce, dusă prin asemenea mijloace cum 
sînt strecurarea de diversioniști și 
răspîndirea de manifeste calomnioase.

Din practica
Intr-o bună zi, un om cinstit, un ce

tățean american esie acuzat de nume
roase fapte care, după mentalitatea 
cercurilor reacționai e, constituie pă
cate de moarte. De obicei, este ușor 
să prezici toate consecințele fatale 
care decurg din aceasta : el este dat 
afară din siujbă, apoi este trecut pe 
„lista neagră“ și, în cele din urmă, 
este chemat la interogatoriu în fața lui 
McCarthy... .

Tocmai după acest calapod s-a des
fășurat luna aceasta „cazul“ cunoscu

tului om de știință-atomi’st american 
Robert Oppenheimer Pe orizontul 
Washingtonului, Oppenheimer nu este 
o figură de rînd. El a ocupat postul 
de consilier guvernamental pentru 
problemele energiei atomice. Acum, el 
este „suspendat prpvizoriu“ în legă
tură cu cercetarea „lealității“ sale.

Lucrurile au început în felul urmă
tor : Senatorul McCarthy a declarat 
că este în posesia unor depoziții „fă
cute sub prestare de jurămîn't“ și care 
stabilesc vinovăția lui Oppenheimer. 
Din declarațiile „gentlemanului din 
Wisconsin“, menit? să stîrnească sen
zație, nu reiese totuși limpede ce fel 
de „depoziții“ sînt acestea și cine l-a 
împuternicit să întreprindă o anche
tă. Totuși, aluziile vagi și amenințările 
voalate ale lui McCarthy s-au dovedit 
a fi mai mult decît suficiente ; presa 
reacționară a stîrnit zarvă în jurul 
acuzațiilor ticluite împoriva Ini Op
penheimer. Este semnificativ în aceas
tă privință următorul fapt: Ziarul 
„New York Times“ a publica! în le
gătură cu aceasta o informație pe șase 
coloane a lui Reston, corespondentul 
din Washington, și a consacra? ihnă 
coloane întregi textului scrisorii adre
sate lui Oppenheimer de către Corni • 
sia centru energia atomică si răspun- 
sr.h.i dat de acest om de știință A- 
cesta a declar"» rtt d<» ca-b-
goric că niciodată n-a fost membru al 
pm4idi!lm comunist.

Pare a fi limnede 1 Și totuși, după 
cum a dedarqf Reston. cinci :.ns-

Năravurile electorale ale
SEUL (Agerpres). — O serie de 

paitide sud-coreene, care de fapt spri
jină politica agresivă a lui Li Sîn Man, 
condamnă amestecul fățiș al poliției 
Fsînmaniste în aleger le generale 
care vor avea loc la 20 mai în Coreea 
de sud. După cum anunță agenția 
France Presse, partidul naționalist de
mocrat a ânunțat că va boicota în în-

lui McCarthy
de I. Iarțev 

tarțe superioare din Washington — 
Casa Alba, Ministerul Justiției, Depar
tamentul de Stat, Ministerul Apărării 
și Comisia pentru energia atomică — 
s-au apucat să studieze cu zel „princi
palele capete de acuzare aduse lui 
Oppenheimer. I se încriminează faptul 
că în tinerețe... „a fost îndrăgostit de 
o comunistă“ și mai tîrziu „s-a însu
rat cu o femeie care fusese în trecut 
și ea comunistă”... Pe acest motiv, 
McCarthy, holbînd ochii, sbiară în in- 
treaga Americă : „Ajutor ! Oppenhei
mer nu prezintă încredere 1”.

In cele ce urmează vom da o scurtă 
cronică, care este departe de a epuiza 
lista lungă a intelectualilor americani 
citați în fața lui McCarthy numai în 
decursul unui singur an. In februarie 
1953, subcomisia condusă de McCar
thy a chemat la interogatoriu pe Ho
ward Fast... In luna martie, senatorul 
McCarthy a atacat pe cunoscutul e- 
conomist și scriitor Jame's Allen, în
deosebi pentru cartea lui „Monopolu
rile internaționale-si pacea“... In luna 
mai a fost interogat poetul popular 
negru Längsten Hews, care în versu
rile din culegerea sa „Macheta unui 
vis denaturat“ a declarat că în Ameri
ca este orimejdios pînă și să visezi 
despre libertate... In luna iulie, Mc- 
Carthv a interogat pe dramaturgul 
Arno D’Usseau, autorul cunoscutei 
piese „Rădăcini adînci“... In luna oc
tombrie. scriitorul nublicist Harvev 
O’Connor. autorul cărții demascatoare 
„Milioanele familiei Mellon“, a fost 
acuzat d<® „nerespectarea Congresu
lui“. In sfîrșit, în luna noembrie, Mc- 
Carthv a declarat nulă.— ce credeți? 
— Constituția americană. Referirile la 
Constituție a fiecărui interogat, a de
clarat McCarthy, constituie o „dovadă 
convingătoare“ că acest om „s-a ocu
pat cu spionaj" .. De aici ,după cum se 
vede, pornește o linie directă spr° . ca
zul Oppenheimer“ declarat ca „ne- 
le.U“

regimului lisînmanist
tregime alegerile generale de la 20 
mai, în semn de protest împotriva 
controlului polițist impus de preșe
dintele Li Sîn Man“.

Un purtător de cuvînt al acestui 
partid a declarat că toți candidații na
ționaliști democrați vor refuza să se 
prezinte la aceste alegeri, care riscă 
să fie falsificate prin amestecul po
liției.

ROMA — O teribilă tragedie s-a 
întîmplat miercuri seara în Italia. In 
urma unei explozii de gaze peste 60 
de mineri din mina Ribolla (Toscana^ 
au fost îngropați în fundul minei. Nu
mărul celor uciși în explozie tiece de 
4Q, iar mulți mineri au suferii răni 
grave. Pînă acum au fost scoase la 
suprafață 18 cadavre. In fundul minei 
se mai află îngropați încă 25 mineri 
pentru care nu mai există nici o spe
ranță de salvare.

Explozia s-a produs la o mină a 
societății „Montecatini“, unul dintre 
cele mai mari monopoluri italiene, al 
cărui capital se cifrează la multe sute 
de milioane de lire. încă de multă vre
me, din cauza numeroaselor accidenta 
mortale, muncitorii de la „Monteca
tini“ se află în plină luptă pentru a 
obține măcar o relativă îmbunătățire 
a securității muncii. Intr-o scrisoare 
adresată ziarului „Unita“ la 25 fe
bruarie a.c., muncitorul Gino Tacconi 
demarca condițiile îngrozitoare în 
teare sînt siliți să muncească minerii 
de la „Montecatini“. Această scrisoare 
conținea puternice acuzații la adrnsa 
patronilor care, în goană după profi
turi cît mai mari, refuză să înzestre
ze mina cu instalații moderne de se
curitate a muncii în galerii. Scrisori a-

Tragedia de la mina R i b o 11 a
semănătoare de protest au fost trimise 
diferitelor ziare din Italia de către 
alți mineri care cu toții arătau mo
dul criminal în care societatea „Mcn- 
tecatini“ nesocotește cu bună știință 
normele cele mai elementare de secu
ritate a muncii, punînd astfel intr-un 
pericol permanent sănătatea și viața 
muncitorilor. Singurul răspuns pe care 
patronii de la „Montecatini“ l-au dat 
acestor proteste a fost concedierea 
muncitorilor care au „îndrăzmt“ să 
spună adevărul. Astfel, muncitorul 
Tacconi a fost concediat chiar a doua 
zi după publicarea în presă a scrisorii 
sale. Direcțiunea societății ..Monteca
tini“ a interzis, printre altele, comite
telor muncitorești să cerceteze condi
țiile de lucru din mine. AdminisUația 
societății a organizat un adevărat re
gim de teroare, de continue amenințări 
cu amenzi grele și cu concedierea, pen
tru a constrînge pe muncitori să lucre
ze în cele mai imposibile condiții.

Acum, tragedia s-a întîmplat. Oa
menii muncii din Italia «sînt îndoliați. 
Cine este răspunzător pentru moartea 
sau rănmea gravă a acestor bieți mun
citori ? Bine înțeles, patronii de la 
„Montecatini“ s-au grăbit imediat să 
pună această nenorocire pe seama 
„fatalității“. In realitate, responsabi

litatea trustului „Montecatini“ este 
foarte grea. Securitatea muncii în în
treprinderile sale aproape că nu exis
tă.

Cele întîmplate la mina Ribolla au 
indignat întreaga Italie. Astăzi multe 
ziare îi acuză pe conducătorii lui 
„Montecatini“ ca pe adevărații vinovați 
ai acestei teribile nenorociri și ai mul
tor altora petrecute în ultimii ani. Este 
suficient să amintim că acum un an 
și jumătate în mina Mignano alți 40 
muncitori și-au pierdut viața într-un 
mod asemănător, fără ca pînă azi ci
neva să fi fost pedepsit pentru acest 
lucru.

Muncitorii italieni cer pedepsirea 
celor vinovați de nenorocirea de 'a 

mina Ribolla. In semn de protest și 
de luptă împotriva condițiilor crimi
nale în care sînt siliți să lucreze și din 
cauza cărora numeroși tovarăși de-ai 
lor și-au pierdut viața, toți minerii 
din Toscana au făcut o grevă de 24 
ore.

Ca și în multe alte direcții, și în ce 
plivește condițiile de viață ale oame
nilor muncii se vădește nepăsarea cri
minală a guvernanților italieni, re
fuzul lor de a obliga pe patroni să res
pecte normele pentru apărarea vieții 
muncitorilor.

MAURIZIO FERRARA

---- Proverb și viață —
In Anglia și America esie larg 

răspîndit proverbul: „Luna martie 
vine ca un leu și pleacă ca un 
miel".

Nu este greu de ghicit despre ce 
este vorba în această zicală. înghe
țurile și viatul rece sînt înlocuite 
spre sfîrșitul acestei luni cu zile 
calde și însorite.

Actualitatea americană însă aduce 
acestui proverb corectivele ei: In 
Statele Unite luna martie este luna 
cînd se percep de la populație im
pozitele pe anul expirat.

Ziarul „Literatumaia Gazeta" re
produce un clișeu apărut în ziarul 
burghez american ..Buffalo Evening 
News". Un contribuabil încremenit 
de groază se uită în gura larg des
chisă a unui leu pe botul căruia 

este scris „Martie". Colții groaznici, 
ascuțiți, ai fiarei reprezintă iii ere din 
care sînt formate următoarele cu
vinte: „Impozitul pe venit". încă 
o clipă si leul va înghiți pe omul tre- 
murînd de frică, împreună cu în
treaga lui casă și avere.

Cuvintele „Cine a vorbit aici des-~ 
pre miel scrise sub acest clișeu, 

exprimă o ironie amară.
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