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Să luptăm pentru un regim 
sever de economii!

Sub semnul luptei hotărîte pentru înfăptuirea mărețelor sar
cini pe care le-a pus în fața poporului nostru muncitor plenara din 
august 1953 a C.C. al P M.R., oamenii muncii din întreprinderile 
și de pe șantierele Văii Jiului desfășoară în prezent cu însuflețire 
întrecerea socialistă pentru îndeplinirea' la toți indicii a sarcinilor 
de plan pe cel de al 4-lea an al cincinalului. Unul din principalele 
obiective ale întrecerii socialiste pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe 1954 este lupta pentru un regim sever de economii.

In întreprinderile raionului nostru nu se poate spune că nu 
s-au obținut realizări însemnate în direcția economisirii materia
lelor și energiei Un exemplu foarte pozitiv în această direcție 
îl dă colectivul depoului C.F.R. Petroșani care pe baza introducerii 
gospodăririi chibzuite, a extinderii largi a metodelor avansate 
de muncă, introducerii normelor tehnice de consum și a urmăririi 
lor, pe baza stimulării morale și materiale a fruntașilor în lupta 
pentru economii, a reușit să ieftinească considerabil prețul de cost' 
al transporturilor. In cursul semestrului II al anului trecut, co
lectivul depoului C.F.R. Petroșani a economisit 855.000 lei pe 
baza reducerii consumului specific de combustibil cu 21,81 Jsf 
sută. Cu această sumă se pof construi 57 locuințe individuale 
pentru muncitori. Și în acest an ’colectivul depoului C.F.R. Pe
troșani luptă cu succes pentru obținerea de noi economii.

Un aport însemnat în lupta pentru economii aduc inovatorii 
din fiecare întreprindere. Inovatori ca Iosif Biro de la mina Pe
trila, Constantin Buscinschi, Alexandru Bretfeld, Iosif Remzso 
de la U.U.M.P., Ludovic Krakovschi, Igna't Breitigan de la Fila
tura Lupeni și alții, au adus întreprinderilor lor prin inovațiile 
făcute economii anuale în valoare de zeci și chiar sute de mii lei.

Cu foaie succesele obținute, cu toată preocuparea inovatorilor 
și muncitorilor înaintați pentru a economisi materialele și energia 
în inult,e întreprinderi din Valea Jiului și în special la mine, pe 
șantierele de construcții și la Țesătoria Vulcan, lupta pentru un 
regim sever de economii se desfășoară la întîrriplare, sporadic, nu 
este o preocupare de mase. In goană după îndeplinirea sarcinilor 
de plan cantitative, conducerile administrative, organizațiile 
de partid și sindicale din aceste întreprinderi au neglijat complet 
lupta pentru economii la materiale și energie și odată cu aceasta 
problema reducerii prețului de cost al producției.

In întreprinderile noastre carbonifere nu sînt urmărite con
sumurile specifice de explosiv. La Petrii», spre exemplu, nu există 
în cadrul sectoarelor miniere o evidență săptămînală sau deca- 
dală a consumului de explosiv, lucru pe care-1 justifică unii tehni
cieni prin aceea că „n-ar avea nevoie“ de o asemenea evidență. 
Nu se ține la întreprinderile carbonifere din Valea Jiului nici o evi
dență științifică a consumurilor specifice de materiale, în schimb 
se ține o evidență foarte „meșteșugărească“ la distribuirea cuielor, 
crampoanelor, șuruburilor și altor materiale mărunte (pentru 
eliberarea unei neînsemnate cantități din aceste materiale sînt 
necesare bonuri cu 4-7 semnături).

Introducerea unui regim sever de economii este una din cele 
mai importante sarcini care stau astăzi în fața conducerilor ad
ministrative, organizațiilor de partid și sindicale din întreprin
derile raionului, nostru Succesul în economisirea materialelor și 
energiei. în reducerea sistematică a prețului de cost, stă în cu
noașterea de către fiecare om al muncii a căilor de realizare a- 
economiilor, în mobilizarea celor mai largi mase de muncitori 
și tehnicieni și cointeresarea lor materială la economisirea mate
rialelor și energiei. #

Conducerile administrative atle întreprinderilor din Valea 
Jiului trebuie să știe că principalele căi de realizarea unui regim 
sever de economii sînt: folosirea și . aplicarea normelor științifice 
de consum la materiale și energie — pentru minele de cărbuni 

și, aplicarea normelor de consum la materiale și energie, redu
cerea deșeurilor, rebuturilor și a pierderilor din procesul tehno
logic — pentru celelalte întreprinderi. Nu prin bonuri iscălite de 
4-7 persoane sau prin evidențe contabile de sfîrșit de lună se 
reduc consumurile specifice, se combate risipa de materiale și 
energie. Pentru a pune frîu risipei trebuie introduse evidențe ope
rative și simple a consumurilor specifice, trebuie stimulată lupta 
pentru economii, trebuiesc extinse peste tot unde este posibil ino
vațiile și raționalizările oamenilor muncii.

Lupta pentru un regim sever de economii se desfășoară în 
cadrul întrecerii socialiste pentru îndeplinirea sarcinilor de plan 
la toți, indicii. Organizațiile sindicale, care organizează și însu
flețesc lupta oamenilor muncii în cadrul întrecerii socialiste au 
datoria de a mobiliza muncitorii și tehnicienii pentru a-și lua 
angajamente de a realiza economii la materiale și energie.

Mobilizarea maselor largi la introducerea unui regim sever 
de eccnomii este condiția de bază în reducerea prețului de cost 
al producției. Organizațiile de partid, prin agitatori, prin agi
tația vizuală, gazetele de perete, stațiile de radioficare, trebuie 
să depună serioase eforturi în această direcție. Trebuie explicat 
oamenilor muncii prin exemple cît mai convingătoare că economi
sirea materialelor și a energiei duce la îmbunătățirea activității 
întreprinderii, la obținerea de produse mai multe și mai ieftine 
pentru cei ce muncesc.

Să luptăm pentru un regim sever de economii, pentru gospo
dărirea cît mai chibzuită a materiei prime, materialelor auxiliare 
și a eneigiei I

DIN VALEA J 1ULUI
In contul anilor viitori

Zeci și sute de brigăzi de 
mineri din Valea Jiului se 
disting în prezent în lupta 
pentru o pfoductivitate sporită, 
pentru îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor~de plan 
lunare și anuale. Intre aceste 
brigăzi la loc de frunte se si
tuează cele care pe baza unei 
considerabile sporiri a pro
ductivității muncii lucrează 
acum în contul anului viitor 
sau chiar în contul viitorului 
cincinal."

Sînt bine cunoscute în în
treaga Valea Jiului succesele 
înregistrate de brigăzile mine
rilor Geza Kopetin, de la Lo- 
nea, Iuliu Haidu și Ștefan 
Mihai de la Petrila care încă 
din cursul lunii aprilie au în
ceput să lucreze în contul ani
lor 1958 respectiv 1957. Peste 
două-trei luni însă aceste bri
găzi nu vor fi singurele care

vor lucra în contul acçstor 
ani. Vor trece pragul anului 
1957 și brigăzile conduse de 
Gherasim Prața, Augustin Gu- 
ran, Petru Dunca de la mina 
Aninoasa, Mihai Morar de là 
mina Lupeni, Andrei Vizi, Pa- 
vel Boyte, Petru Feher, An- 
dronic Iovan de la mina Vul
can, care în prezent lucrează 
în contul anului 1956.

La mina Aninoasa un nu
măr însemnat de brigăzi lu
crează în contul anului 1955. 
De exemplu, brigada fruntașu-- 
lui întrecerii socialiste Mihai 
Tucaciuc lucrează în contul 
ultimelor zile ale lunii august 
1955, brigada tov.Carol Nagv 
—în contul lunii iunie 3 
aceluiași an, brigada tov. Bê
la Both — în contul lunii mai, 
brigada tov. Ilie Palotai — în 
contul lunii februarie.

Peste cîteva zile o nouă bri
gadă de mineri de la mina Lu
peni, cea condusă de tov. Lo- 
ghin Nicula va îndeplini sar
cinile de plan ale cincinalu-1 
lui. In prezent această brigadă 
lucrează în contul ultimei de
cade a lunii decembrie 1955. 
In contul lunilor august și 
septembrie 1955 lucrează și 
brigăzile minerilor I6an Ga- 
iovschi și Vasile Năpău de la 
mina Lupeni care aplică me
toda graficului ciclic. In luna 
aprilie a.c. brigada tov. Ioan 
Gaiovschi a executat la lucrări 
de pregătire în cărbune 19,1' 
cicluri peste sarcinile de plan.

Exemplul brigăzilor de mi
neri care lucrează în contul 
anilor viitori mobilizează mii 
de mineri din Valea Jiului în 
întrecerea pentru sporirea con
tinuă a producției de cărbune.

în sprijinul luptei minerilor
Alături de minerii de la mi

na Petrila, contribuții de sea
mă la sporirea producției de 
cărbune aduc și muncitorii de 
la atelierul de grup, execu- 
tTnd reparații“ și revizii de cît* 
mai bună calitate si la timp.

In prima decada din luna 
mai, lăcătușii Ioan Gaiță, Du
mitru Dănescu, Dominic Pali 
și alții și-au depășit sarcinile 
de plan cu 70—83 la sută. Ei 
au grăbit prin aceasta darea

în funcțiune a mai multor 
mecanizme miniere.

Datorită aplicării metodei 
de tăiere rapidă a metalelor 
strungarii Tiberiu Svobodă, 
losîf Pop și Petru Bogiu din 
acest atelier, au reușit ca în 
intervalul 1-10 mai să depă
șească sarcinile de plan în me
die cu 55—68 la sută. Nu 
mai prejos s-au lăsat și restul 
echipelor de lăcătuși care lu
crează la diferite lucrări de

¡întreținere și reparații. S-au 
evidențiat echipele conduse de 
tov. Constantin Ignat, Rudoli 
Cosma, Ludovic Droțzingher, 
Iosif Rapeș și alții, care au ob
ținut depășiri medii dje plan 
de ,20—47 la sută.

Colectivul atelierului de 
grup al minei Petrila își in
tensifică eforturile pentru a 
sprijini cît mai activ lupta mi 
nerilor pentru mai mult căr
bune.

Institutul d.“ Muie „Gh. ' 
Gheorghiu-Dej“ din Petro
șani este o mîndrie a Văii 
Jiului. La acest institut care 
a luat ființă în anii regimu
lui democrat-popular, învață 
peste 750 de studenți, fii și 

jii-e de mineri și muncitor:. 
s îndată ce intri pe coridorul 
impunătoarei clădiri a insti
tutului, dai cu ochii de un pa
nou de onoare pe care sînf 
așezate fotografiile studenți
lor fruntași la învățătură. 
Din grupa 404, anul III, pe 
panou e fotografia unui sin
gur student : Gheorghe Filip. 
Insă cei mai mulți membri ai 
acestei "grupe sînt iruntași 
la învățătură. Grupa 404 n-a 
fost totdeauna fruntașă pe 
Institut sau mai bine zis nu 
toți studenții din grupă au 
avut același nivel, la început. 
Printre ei erau tovarăși ca 
Petru Ciupercă, Zoltan Sze- 
kei și alții care aveau o pre
gătire mai slabă. Ceea ce i-a 
ajutat a fost întrecerea între 
grupe. Studenții altor grupe 
considerau că a fost o întîm- 
plare faptul că 18 din cei 19 
membri ai grupei au luat în 
sesiunea l-a din anul trecut 
examenul la matematică cu 
calificativul foarte bine.

— E ușor, cînd ai numai un 
singur examen — spuneau 
ceilalți cu ironie. Să-i vedem 
cînd vor avea mai multe exa- 
men- de dat!

Atît le-a trebuit celor din

RUPĂ <
grupa 404. Responsabilul 
grupei, Toma Cojocaru i-a 
adunat pe toți.

— Ați auzit ce se vorbește 
despre noi ? Zic unii că am 
obținut calificative bune da
torită unei întîmplări. Noi 
putem însă să dovedim con
trariu și propun să facem 
acest lucru începînd de azi...

De atunci, în cadrul aces
tei grupe se desfășoară o 
luptă aprigă pentru obținerea 
celor mai bune calificative 
la învățătură. La următoarele 
examene grupa 404 a obținut 
de asemeni rezultate bune. 
Petru, Ciupercă a început să 
devină fruntaș în grupă, iar 
Zoltan Szekei a ajuns să se 
ridice la nivelul întregii gru
pe.

— Rezultatele pe care le 
obține astăzi grupa noastră 
—spune Mihai Biro și Ghe
orghe Filip — se datoresc 
frecvenței regulate, notițelor 
pe care le luăm la cursuri, 
participării active la*semi- 
narii și mai ales studiului in
dividual.

In sesiunea de iarnă a a- 
cestui an. studentul Valeriu 
Cioica a luat 4 examene cu 
calificativul foarte bine și nu
mai unul cu bine. Ludovic 
Bako a luat și el examenele 
ia discinlînele hidraulică și e- 
lectrotehnică cu calificativul 
bine celelalte cu foarte bine. 
Răsfoind catalogul, afli că Mu 
dentul Gh. Filip a primit la

toate disciplinele calificativul 
foarte bine. înainte de-a veni 
la Institut Filip și Cheșeriu 
au fost lăcătuși, Szekei elec
trician, Ciupercă modelor, 
Mihai Biro electrician.

— Muncitorii de ieri vor 
deveni ca mîine niște buni 
ingineri electro-mecanici de 
mină, spune ca o complecta- 
re tov. F. Băgăluț, asis
tent la disciplina organe de 
mașini. Majoritatea s-au 
pregătit bine în vederea exa
menelor de sfîrșit de an. A 
ceasta' se poate vedea atîf 
din răspunsurile sigure pe 
care le dau la seminarii, cît 
și din interesul ce l mani
festă pentru ca să nu rămînă 
cu nici o problemă nelămu
rită.

Anul acesta vor părăsi 
Institutul din Petroșani 49 
ingineri de exploatări minie
re și 35 ingineri electro
mecanici de mină, printre 
care Ttidor Bădin, Dumitru 
Barcan, Rozalia Gruber, Mir 
cea Simovici și alți studenți 
din anul IV dintre care mulți 
sînt fruntași la învățătură.

Așa dar, încă de 84 tineri — 
fii si fiice de mineri — se vor 
alătura celor peste 150 de in
gineri, absolvenți ai Institu
tului carp vor f* de un prețios 
aiutor dezvoltării minelor 
noastre si luptei nentru spo
rirea producției d° e*rhune.

E. FAGUREL
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Femeile din Petroșani iau parte activă 
la activitatea obștească

Invățărriîntul, în atenția sesiunii 
sfatului popular

Grea iarnă a fost anul acesta. Bă- 
irînii nu-și amintesc de-o alta si mai 
aspră. Dezghețul amenința cu revăr
sări mari de apă. Pentru a evita peri
colul ce-i amenința, oamenii s-au pre
gătit să îndrepte cursul apelor pro
venite din topirea zăpezii, spre albiile 
rîurilor.

Primăvara însă a venit pe-ndelete, 
astfel că apele n-au putut face stri
căciuni. Ea. a găsit doar străzile ora
șului nostru pline de cenușă și mur
dării — adevărate focare de infecție 
pentru populație. La acțiunea ele cu
rățenie inițiată, de sfaturile populare 
și deputății lor, o contribuție însem
nată au adus și femeile, în special so 
țiile de mineri și muncitori.

Maroși-neni

Pe strada Cuza Vodă din Petroșani, 
gunoaiele și murdăria se adunau în 
grămezi tot mai mari. Intr-o zi, casele 
de pe această . stradă au fost vizitate 
de tovarăși de la sfat care îndemna- 
pe cetățeni să scoată gunoiul pe la 
porți, deoarece vor veni mașini să-i 
transporte la Jiu.

Casele cetățenilor de pe strada Cuza 
Vodă au fost vizitate și de-o femeie în 
yîrstă, bine cunoscută lor. Era tova
rășa Maria Maroși, responsabila de 
Stradă. Ea a stat de vorbă cu gospo
dina Maria Marton, cu Ana Orșa și 
cu alte soții de mineri și muncitori.

-— Cred c âți auzit de acțiunea de 
curățenie a orașului — le spuse ea: 
¡Iama a trecut și nu mai putem sta cu 
'gunoiul la ușă. Trebuie să ne curățim 
curțile și casele, să facem ordine în 
'gospodăriile noastre.

—- Facem, Maroși-neni, numai să 
Vină ¿amionul. Și într-adevăr, camio
nul a venit la cîteva zile după aceea.

Dar nu toți cetățenii au primit bucu
roși această veste. Maroși-neni le-a 
explicat cît de importantă este aceas
tă acțiune de folos obștesc și pînă la 
iurmă i-a lămurit că-i de datoria fie
cărui locuitor să păstreze curățenie 
în gospodărie.

Astăzi, strada pe care locuiește to
varășa Maroși se numără printre cele 
mai curate străzi ale orașului. Maroși- 
neni cu toți cei 53 de ani ai ei, parti

cipă și ea alături de celelalte femei 
din cartier la diferite munci voluntare, 
înainte de 1 Mai spre exemplu ea q 
lucrat o după amiază întreagă la cură
țenia punctului de agitație din st: ada 
Aurel Vlaicu. In ziua cînd am stat de 
vorbă cu ea, pe mașina de cusut am 
zărit niște cămășuțe de noapte pentru 
copii.

• Aveți și nepoțel — am întrebat-o 
eu ?

— Am, dar acestea nu-s pentru ei. 
In timpul liber mai lucrez și eu cîte 
c«a pentru copiii de la căminul de zi.

Fruntașe în activitatea obștească

Ca tovarășa Maria Maroși, desfă
șoară o activitate rodnică pe tătîm 
obștesc numeroase soții de mine, i și 
muncitori din Petroșani ca Agneta 
Raczek, Irina Vinerean, Cornelia Kan- 
do, Ecaterina Szedlacsek, Etelka Kis: 
și multe altele. ■

Femeile din Petroșani îndrumate de 
către delegatele de femei, au prestat 
în ultima vreme un număr de 1270 ore 
de muncă voluntară lucrînd la curați 
rea' parcurilor și-a diferitelor localuri 
de instituții, la cusut rufărie pentru că
minul de copii și spital, efc.

Membrele comitetelor de spriiin de 
pe lîngă unitățile sanitare din Pe
tri șan: au cusut numai în trimestrul 
I al acestui an 2350 metri de oînză și 
finet, confecționînd halate, bonete, fe
te de pernă și alte lucrur* La fel, 
membrele comitetului de sprijin de pe 
lîngă căminul de zi au confecționat 

i 25 șorțulețe. Economiile realizate de 
ele prin munci voluntare trec de 1000 
lei.

Comisia de femei de pe lîngă sfatul 
popular are datoria de-a atrage și pe 
Viitor la activitatea obștească soțiile 
de mineri și muncitori de a le îndrumă 
și ajuta în munca de ridicarea nivelului 
lor politic și ideologic, pentru că ele 
pot aduce un aport prețios pe plan 
local la activitatea obștească

A. FRUNZEANU

Duminică 9 mai 1954, a avut loc 
cea de a 4-a sesiune a Sfatului popu- 
ter al comunei Aninoasa. In fața *de- 
putaților și invitaților la sesiune a fost 
prezentat un raport asupra activită
ții școlii elementare în perioada pri
mului trimestru al anului 1954.

Raportul prezentat de Iov. Silvia 
Jurca, directoarea școlii de 7 ani, și 
coraportul tov. Iosif Simo, directorul 
școlii maghiare de 4 ani au oglindit 
activitatea școlară sub toate aspectele 
ei : procesul de învățămînt, școlariza
rea, sportul, activitatea obștească, ac’ 
tivitatea extrașcolară și administra
tivă. In raport și coraport au fost ară
tate atît realizările cît și greutățile și 
lipsurile avute în muncă. Făcîndu-se 
analiza procesului . de învățămînt și 
de școlarizare s-a arătat că,s-au făcut 
progrese însemnate atît la ciclul I cît 
și la ciclul II, exceptînd clasa V-a 
unde se mai întîmpirtă greutăți ir* asi
milarea materialului predat. La fel, 
față de anii trecuți școlarizarea a pro
gresat simțitor. In activitatea sportivă 
s-au obținut unele rezultate bune cu 
toate că s-au întîmpinat greutiți din 
lipsa de echipament sportiv și a unei 
să’i amenajate în acest scop.

La discuții a participat marea ma
joritate a deputaților care au venit cu
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propuneri prețioase pentru îmbună
tățirea învățămîntului. Luînd cuvîntul, 
deputatul Victot Butka a arătat că ra 
portul a atins problemele „în gene
ral“ fără a constitui o analiză care 
să folosească pentru scoaterea la ivea- 

, lă a lipsurilor arma criticii și auto
criticii. S-au făcut progrese în învă
țămînt în comparație cu anii irecuți, 
dar tot mai persistă unele lipsuri care 
dăunează. Și aceasta fiindcă comisia 
permanentă a secției de învățămînt de 
pe lîngă sfatul popular n-a reușit să 
controleze activitatea școlară, mărgi- 
nindu-se la simple informații.

Au mai luat cuvîntul la discuții tov. 
David Weinberg, Nandra Ceuță și alții 
care au adus prețioase propuneri pen
tru îmbunătățirea muncii de învăță
mînt.

Pe marginea discuțiilor și propune
rilor sesiunea sfatului popular a co
munei Aninoasa’ a luat o hotărîre în 
care sînt prevăzute pregătiri nentrn 
deschiderea noului an școlar 1954— 
1955. repararea localului, accentuarea 
muncii de sprijinire a elevilor slabi la 
învățătură, procurarea combustibilului 
necesar încălzirii șî altele.
r».

LUCIA LICIU 
corespondent

Cârf*i noi

— Culegere de cuvîntări și articole din 
anii 1931—1949 — volumul I. 240 
pagini — 7 lei.

★ ★ ★
— Organizarea și controlul îndepliniri’ 

hotărîfilor de partid. 64 pagini — 95 
bani.

— Partidul — conducătorul uniunii tine
retului muncitor. 72 pagini — 1,05 lei

«— Forme ale agitației vizuale folosite de 
organizațiile de partid în activitatea 
lor, — Album. 104 pagini — 22 lei

— lupta clasei muncitoare din Grecia 
împotriva fascizării sindicatelor, pen
tru pîine, independență națională și 
pace. 44 pagini — 65 bani.

— V:ață nouă în China Populară. 84 
pagini — 1,85 lei.

— Romînia de azi, 64 pagini — 1,10 lei.

Construcții de noi mine
In bazinul carbonifer al Donețului, 

în regiunile bogate în zăcăminte de 
cărbune cocsificabil și energetic, a luat 
o mare amploare construcția de noi 
mine. Multe din acestea vor da căr
bune la sfîrșitul anului 1954.

Fiecare mină nouă reprezintă un 
complex de mari și complicate con
strucții. La una din minele din ora
lul Stalino, care va fi dată în curînd 
în exploatare, au fost săpate puțuri 
verticale în adîncime totală de 1.200 
metri. Aici se pregătesc sub pămîht 
aproape 10 km. de exploatări miniere 
orizontale și înclinate, întărite cu 
metal și beton. . Pentru scoaterea la su
prafață a cărbunelui extras se con
struiește o linie ferată îngustă în lun
gime de 12 km. înainte ca minerii să 
înceapă extragerea cărbunelui, con
structorii minei urmează să extraov 
și să scoată ia suprafață aproximativ 
ii 0.000 vagoane de rocă și cărbune.

Construcția noilor mine din Don- 
bas se execută cu ajutorul unor mij
loace tehnice moderne care asigură în
deplinirea lucrărilor într-un termen re
lativ scuft și cu o cheltuială minimă 
de muncă. Aici sînt folosite pe scară 
largă excavatoare, buldozere, maca
rale cu turn, combine carbonifere, etc. 
Toate operațiile necesitate de săparea 
puțurlor verticale, sînt mecanizate. în
cărcătoare pneumatice cu graiîere au 
scutit minerii de încărcarea manuală

fara constructorilor comunismuluiDin
a rocilor în exploatările verticale. Ro
cile sînt ridicate la suprafață cu aju
torul unor elevatoare puternice, iar de 
acolo sînt transportate cu ajutorul 
unor autocamioane basculante. Se fo
losește pe scară largă înaintarea cu 
chesoane și‘ prin congelarea stratu
rilor în galeriile cu condiții hidrogeo- 
logice.

Munca minerilor este mecanizată 
și la lucrările pregătitoare orizontale. 
Aici sînt folosite mașini perfecționate 
de forat și de încărcare, conveiere, lo
comotive electrice etc. La suprafață 
funcționează excavatoare, screpere de 
tractor, buldozere, combine rutiere și 
multe alte mașini de mare producti
vitate.

Noua tehnică, pe lîngă că a ușurat 
munca constructorilor, a deschis mari 

• posibilități de reducere a duratei lu
crărilor de construcții și montaj.

înainte de război, rițmul mediu de 
înaintare în lucrări verticale nu de 
pășea 12—13 metri pe lună. In pre
zent, folosind metoda paralelă de îna
intare. se execută lunar 100 metri li
niari de puț. Un asemenea ritm nu a 
mai cunosqut practica minieră. Noua' 
metoda de organizare a muncii, care 
prevede extragerea pămîntului conco- 
miterft cu întărirea spațiului parcurs, 
este larg răsoîndiță. Anul trecut, o 
treime din noile construcții au folosit 
această metodă.

In bazinul carbonifer Karaganda, 
din R.S.S. Kazahă, se construiesc în 
prezent 12 mine noi, dintre care două 
vor începe să dea cărbune chiar în 
cursul acestui an.

La Ekibastuz — un tînăr oraș al mi
nerilor kazahi—este pe terminate con
strucția unui mare profil carbonifer 
a cărui productivitate va depăși de 
trei ori capacitatea de producție a celei 
mai*tnari mine din Karaganda. Mine
rii din acest raion aplică metoda de 
exploatare la zi a straturilor de căr
bune, aflate aproape de suprafața pă
mîntului. Toate lucrările pregătitoare 
și celelalte lucrări sînt mecanizate. 
Cărbunele din abataje este adus la 
vagoanele de cale ferată cu ajuterul 
excavatoarelor pășitoare.

Către sfîrșitul anului 1955 minerii 
din Kazahstan vor spori extracția de 
cărbune cu 45 la sută față de anul 
1950...

Mișcarea pentru ridicarea 
productivității muncii ia o 

amploare tot mai mare
Muncitorii din întreprinderile in

dustriale sovietice desfășoară întrece
rea pentru ridicarea continuă a pro- 
duct’v’tății muncii și îmbunătățirea 

calității produselor.
Muncitorii și inginerii de la uzina 

„Electrosila“ au hotăra ca printr-a 
folosire mai rațională ă suprafețelor 
productive și a utilajului, să, dea anul 
aceasta o producție a cărei valoare să 
fie cu 45.000.000 ruble mai mare de- 
cît anul trecut. Colectivul uzinei me
talurgice „Stalin” și-a propus să ridice 
în cursul anului productivitatea muncii 
cu 11 la sută, îmbunătățind necontenit 
organizarea producției. Hotărîri simi
lare, ca'e prevăd ridicarea producti
vității muncii pe baza progresului teh
nic, au fost luate și de colectivele altor 
întreprinderh

Inițiativa muncitorilor din Moscova 
este sprijinită cu căldură de colecti
vele întreprinderilor din URSS. Exem
plul patriotic al oamenilor muncii din 
Moscova a fost urmat de minerii ba'zi- 
nelor carbonifere Doneț și Karaganda, 
de petroliștii din Azerbaidjan și Baș- 
kiria, de constructorii de mașini și de 
metalurgiștii din Ural și Ucraina, de 
țesătorii din Uzbekistan și R.S.F.S.R. 
Astfel, minerii de la mina ..Annens- 
kaia“ din z Donbaș au hotărît să ex
tragă 30.000 de tone de cărbuni peste 
planul anual. Datorită folosirii cu pri
cepere a mecanismelor și perfecționării 
organizării muncii, minerii de la ma
rea mină ,,Polisaevskaia-l“ din bazi
nul carbonifer Kuznețk măresc zilnic 
producția de cărbune. Metalurgiștii 
uzinei „Zaporojstal“ din Ucraina și-aii 
propus să ridice productivitatea cup
toarelor cu aproximativ 9 la sută în 
comparație cu anul trecut. ' *



STEAGUL ROȘU s

Să producem mai multe bunuri de larg consum 
din resursele locale!

' Nu de mult, în sala bibliotecii cen
trale raionale din Petroșani s-a deschis 
o expoziție de bunuri de larg consum 
produse de mai multe întreprinderi 
óin Valea Jiului prin valorificarea re
zervelor interne’ și a resurselor locale. 
Expoziția constituie o dovadă a fap
tului ca întreprinderile din Valea Jiu
lui pot produce bunuri de larg consuni 
pentru populație, spre a contribui și în 
acest fel la traducerea în viață a mă
surilor elaborate de partid și guvern 
privitor la creșterea bunăstării po
porului.

Astfel, la Uzina de utilaj minier Pe
troșani secția de bunuri de larg con
sum produce în momentul de față sobe 
de gătit, cazane și lighiane de tablă, 
lopeți, fărașe, tigăi cu coadă, ciocane 
și nicovale pentru coase, etc. Din de
șeuri de mătasă, Filatura Lupeni pro
duce cantități însemnate de fire ,.cor- 
donet” pentru broderii. Numai în 
cursul acestui an, filatura Lupeni a li
vrat O.C.L. Petroșani fire „cordonet” 
în valoare de 56.000 lei care au și fost 
puse la dispoziția populației prin re
țeaua de magazine. De asemenea, în
treprinderea „6 August’1 produce mo
bilier de bucătărie, plapume, saltele, 
aicuri pentru mobilă, etc. Produc bu
nuri de larg consum și întreprinderea 
.708 construcții Livezeni, cooperativele 
meșteșugărești „Partizanul”, „30 De
cembrie“ și altele.

Cu toate acestea, ceea ce s-a făcut 
pînă acum în Valea Jiului în privința 
producerii de bunuri de larg consum 
din resursele locale, nu poate fi soco 
tit de cît un început. Un început, pen- 
trucă multe din bunurile depuse ia ex
poziție n-au ajuns la magazine și deci, 
nici n-au putut fi cumpărate de oa
menii muncii cărora le sínt necesare 
din cauză că ele au fost produse în 
cantități minime. La mulți conducători 
de întreprinderi se observă tendința de 
a produce cantități mici de asemenea 
obiecte, pentru a' „dovedi” că se oreo- 
cupă de această problemă, iar în reali
tate o stibapreciază. Pe de dltă parte, 
conducerea O.C.L. Petroșani care are 
un rol important în sporirea' nrotuc- 
ției bunurilor de larg consum în în- 
Irenrinderi, vădește dezinteres faM ’’e 
achiziționare# 'de mărfuri produse din 
resurse locale și deșeuri, nu solicită în
treprinderilor și coonerativelor mește
șugărești să nroducă anumite obiecte 
cerute de populație șKtolereâza

Ne aflăp în preajma încheierii anu
lui școlar 1953-1954. In această pe
rioadă, la școlile de toate gradele din 
raionul nostru, elpvii, profesorii și în
vățătorii fac intense pregătiri pentru 
S încheia cu succes deplin acest an 
școlar.

Pregătindu-se temeinic în vederea 
examenelor, elevii șț studenții vor 
dovedi prin fapte hotărîrea lor de a 
deveni constructori pricepuți ai socia
lismului în patria noastră.

La școala de 7 ani Nr. 1
din Pefrila

In vederea încheierii cu succes ' a 
anului școlar 1953—1954,» cadrele di
dactice ș' elevii școlii de 7 ani nr. I 
din Petrila au desfășurat o Yie activi
tate. Atenția cadrelor didactice a fost 
îndreptată în mod deosebit spre elevii 
rămași în urmă 1a învățătură. In ulti
mul timp, aproape în fiecare zi s-au 
ținut ore suplimentare pentru ca 

elevii să-și poată însuși cît mai bine 
lecțiile predate.

Ca rezultat al acestei activități duse 
de cadrele didactice, în acest pătrar, 
numă/ul elevilor rămași în urmă la 
învățătură s-a redus în mod simțitor. 
Orele de consultație au dus la îmbu
nătățirea calității răspunsurilor da+e 
'de “levi, la îmbogățirea cunoștințelor 
dobîndite de elevi.

In curînd va începe recapitularea 
materiei pentru examene. La școala d° 
7 ani din Petrila, funcționează cercuri 

irunderea in magazine a unor produse 
de proastă calitate.

întreprinderea de industrie locală „6 
August" al cărei director e tovarășul 
Gavrilă Altman, a produs 300 bucăți 
vase de lut. Deși asemenea vase sînt 
căutate mai ales de țăranii muncitori 
din satele raionului nostru, conduce
rea întreprinderii „6 August" a oprit 
producția de vase de lut. Mobila de 
bucătărie livrată de întreprinderea „6 
August“ O.C.L.-ului Petroșani e de 
proastă calitate, iar celelalte cantități 
de bunuri de larg consum produse de 
această întreprindere și livrate comer
țului nostru de stat" și cooperatist sínt 
neînsemnate.1

Unele întreprinderi produc bunuri de 
larg consum dar produsele lor nu 
ajung la cumpărători din cauza unor 
practici birocratice. In Valea Jiului 
sínt căutate sobele de gătit. Uzina de 
utilaj minier Petroșani produce sobe de 
gătit trainice, frumoase, de bună cali
tate. Dar sobele de gătit fabricate de 
U.U.M.P. stau stocate la întreorinde- 
re, din cauză că nu li s-a fixat prețul 
de vînzare.

Slaba preocupare a unor conducă
tori de întreprinderi față de sporirea 
producției de larg consum prin valo
rificarea rezervelor interne și a resur
selor locale, e dovedită și de urmă
torul fapt : nu de mult sfatul popular 
raional a invitai conducători ai mai 
multor întreprinderi din Valea Jiu

lui, precum și conducerea O.C.L. Pe
troșani la o consfătuire cu priviTe la 
sporirea producției bunurilor de larg 
consum. La chemarea comitetului exe
cutiv al sfatului popular raional n-a 
răspuns de cît conducerea Uzinei de 
utilaj minier Petroșani și conducerea 
O.C.L. Petroșani care au trimis cîte 
un delegat. Ceilalți conducători de 
treprinderi invitați și anume tov. 
Gavrilă Altman, directorul întreprin
derii „6 August“ Gheorghe Cîta, di
rectorul Trustului 7 Construcții, Ște
fan Mujic,. președintele cooperativei, 
meșteșugărești „Partizanul” și alții 
n-au venit la consfătuire, ceea ce do
vedește atitudinea lor de subapreciere 
a necesității snoririi producție* bunuri
lor de larg consum. In cadrul acestei 
consfătuiri s-a discutat ce fel de 
produse sînt căutate de oamenii 
muncii, ce cantităti trebuie produse, 
precum și despre calitatea lor Tn ur
ma acestei consfătuiri, conducerea 

In preajma încheierii anului școlar
de matematică, istorie, chimie, fizică 
și altele, unde elevii fac recapitularea 
materiei și adîncesc unele probleme ne
înțelese Ia lecții. In sala de laborator 
elevii au la dispoziție diferite mate
riale intuitive, ca soluții, eprubete, mi- 
croscoape. diferite săruri necesare ex
periențelor de laborator.

O contribuție de seamă în pregă
tirea elevilor pentru examene o aduce 
comitetul de părinți, care se interesea
ză îndeaproape de felul cum se pregă 
tesc elevii în vederea examenelor.

In vederea pregătirii elevilor pentru 
examene, se folosește si stația de ra- 
dioficare, în programul căreia au fost 
introduse teme cu caracter mobiliza
tor ia învățătură.

In această perioadă toată atenția ca 
drelor drdactice de la Petrila este în
dreptată spre buna desfășurare a exa
menelor de sfîrșit de an.

La școala de 7 ani, nr. 3 Petroșani

La școala de 7 ani nr. 3 din Dară- 
nești, lecțiile sînt pe sfîrșite.

încă de la începutul acestui pătrar 
cadrele didactice și-au îmbunătățit ac
tivitatea. Lecțiile sînt pregătite cu mai 
multă atenție, folosindu-se o mai jus
tă metodică de predare.

Pentru a preveni rămînerea în ur
mă la învățătură, cadrele didactice de 
la școala nr .3 din Petroșani analizea
ză săptămînal situați# la învățătură 
a fiecărui elev, ajutîndu-i pe fă 
mași în urmă. In afara> studiului, zil

Uzinei de utilaj minier ,a luat măsuri 
de sporire a producției de bunuri de 
larg consum și în special a producției 
de tigăi cu coadă, dispozitive de spă
lat rufe, lighiane de bucătărie bid >ane 
peniru untură, șurubelnițe^ arcuri 
pentru mobilă, etc. Consfătuirea 
n-a putut stabili o legătură strînsă în
tre conducerea O.C.L. și conducătorii 
de întreprinderi cu scopul îmbogățirii 
sortimentelor producției de bunuri de 
larg consum, deoarece conducerile în
treprinderilor invitate n-au găsit de 
cuviință să trimită delegați la consfă
tuire.

Sporirea producției bunurilor de 
larg consum prin valorificarea rezer
velor interne și a resurselor lo
cale, trebuie considerată de con
ducătorii de întreprinderi, de con
ducerile organizațiilor comerciale lo
cale din raion drept o sarcină de 
mare răspundere. Cooperativa mește
șugărească de croitorie „Sprijinul mi
nier” deși are posibilități, n-a luat 
măsuri în vederea producerii de con
fecții pentru copii, etc. Deșr, au posp 
bilități, întreprinderile industriale din 
raion nu produc unelte mici de grădi
nărit, necesare oamenilor muncii care 
cultivă legume și zarzavaturi în gră
dinile din jurul locuințelor sau pe 
loturi individuale.

O mare vină pentru aceste lipsuri 
o poartă conducerile organizațiilor co
merciale locale. Ele n-au stabili1. o 
strînsă colaborare cu conducerile între
prinderilor în direcția achiziționării de 
mărfuri confecționate dîYi resurse lo
cale și deșeuri, n-au căutat sa arate 
întreprinderilor ce fel de obiecte smt 
cerute de cumpărători. In mod deose
bit, organizațiile comerciale locale^ 

treb’de șă vecheze ca mărfurile produ
se de diferite întreprinderi șî coopera
tive meșteșugărești să fie lucrate cu 
grijă, de ,bună calitate și la un preț de 
cost red ga.

Conducerile întreprinderilor și or
ganizațiilor comerciale trebuie să a- 
corde toată atenția sporirii producției 
bunurilor de larg consum prin valo
rificarea rezervelor interne și a de
șeurilor, lărgirii sortimentelor acestor 
produse, spre a contribui astfel la o 
mai b-ună aprovizionare a oamenilor 
muncii.

NICOLAE ALEXA
șeful secției comercMe W sfatului 

popular raional Petroșani

nic, cadrele didactice se întîlnesc la 
camera pionierului, cu acești elevi, 
ajuiîndu-i să-și pregătească temele, 
dîndu-le îndrumări cum să folosească 
studiul jumviuuai

In perioada pînă la examene, cadre
le didactice și-au intensificat muncX 
de planificare a recapitulării materiei 
pe capitole, peptru a fi mai ușor de 
înțeles. Diriginții fiecărei clase au or
ganizat în ultima perioadă 7 ieșiri cu 
elevii la diferite întreprinderi, ca de 
pildă la U.U.M.P. și depoul C.F.R. 
din Petroșani, pentru a lega lecțiile 
teoretice cu practica. S-au organizat' 
excursii, unde elevii au adunat plante 
pentru ierbare.^

Pentru pregătirea elevilor în ve
derea examenelor, cadrele didactice 
aduc la orele de predare diferite mate
riale intuitive, astfel ca lecția să fie 
cît mai bine înțeleasă. De asemenea', 
la gazeta de perete se scriu articole cu 
caracter educativ și mobilizator.

Un ajutor prețios în munca de pre
gătire pentru examene, îl aduce și or
ganizația de pionieri din această școa
lă. Aceasta, în colaborare cu cadrele 
didactice ajută pe elevii rămași în ur
mă la învățătură. Majoritatea elevilor 
care în timpul anului n-au dat rezultate 
bune la învățătură, în acest pătrar au 
reușit să-și îndrepte situația.

Metodele pe care le folosesc cadrele 
didactice de la școala nr. 3 din Petro
șani duc la prevenirea răminerii în 
urmă a elevilor la învățătură.

Turneul Teatrului de Stat 
„Valea Jiului“ din Petroșani

Intre 16 mai și 23 iunie a.c., o parte' 
a colectivului actoricesc al Teatrului 
de Stat „Valea Jiului” din Petroșani 
își va desfășura activitatea în turneul 
pe care îl va face în întreaga țară. 
In zilele de 17, 18 și 19 mai, colectivul 
Teatrului de Stat din Petroșani va pre
zenta în sala Teatrului Tineretului din 
București spectacole cu piesele „La 
vulturul de aur” de Iaroslav Galan, 
„...Eseu” de Tiidor Mușatescu și „Fete 
frumoase” de A. Simucov.

De asemenea, colectivul actoricesc 
al Teatrului de Stat „Valea Jiului” va 
prezenta spectacole în 22 de orașe și 
centre muncitorești din țara noastră, 
cu piesele „...Eseu” și „La vulturul de 
'aur”. Printre orașele în care vor fi pre
zentate spectacolele se numără Pi

tești, Brăila, Galați, Bacău, Pașcani, 
Orașul. Stalin, Făgăraș. Sibiu, 
Cluj, Turda, Arad, Timișoara, etc.

La mina Aninoasa
La mina Aninoasa, întrecerea so- 

c'alistă pentru îndeplinirea și depăși
rea planului de producție se desfă
șoară cu multă însuflețire. Zi de zi 
tot mai multe brigăzi de mineri de la 
această mina își întrec cu mult sar
cinile de plan.

In abatajul frontal nr. 9 din sectorul 
I al minei lucrează brigada minerului 
Nicolae Macavei. Brigadierul cunoaște 
bine meseria de miner. De aceea, bri
gada pe care o conduce obține rezul
tate frumoase în muncă. In primele 7, 
zile ale lunii mai, minerii din brigada 
sa datorită aplicării pe scară largă'a 
metodelor de muncă sovietice au ob
ținut o depășire de 66 la sută a sarci
nilor de plan.

Printre brigăzile care au obținut re
zultate grăitoare în prima decadă a 
lunii mai se numără și cele conduse 
de minerii Nicolae Stanciu, Dumitru 
Nica, Mihai Tucdcjac, Ioan Olaru ,și 
alții care au întrecut productivitatea 
planificată cu 16-40 la sută.

• 4r
Muncitorii din atelierele minei Ani

noasa se străduiesc de a repara la, 
Jmp utilajele, sprijinind astfel pe mi
neri în lupta pentru mai mult cărbune.

Echipele tov. Vasile Rednic și luau 
Tanczer, muncind organizat și disci
plinat au reușit ca la repararea troH- 
ilor și pompelor să obțină depășiri de 
46 și respectiv 40% pește sarcinile 
de plan. De asemenea, sudorii Alexan
dru Benedek, Aladar Podraschi, Ghe- 
orghe Iancu, Gheorghe Odangiu și 
alții au înregistrat în prima decadă a 
lunii mai depășiri de 34—40 la sută 
peste sarcinile de plan.

L. ELENA 
corespondent

SPECTACOLELE DE AZI:

CINEMATOGRAFE^ Alexandru Sa
bia, Petroșani: Spre același țel; Mun
citoresc Petroșani; Egor Buliciov și 
alții'; Lupeni: Sub vechea monarhie; 
Vulcan: Centru înaintaș; Aninoasa: 
Africa: Petrila: Nunta cu zestre; Ld- 
nea: Schuftert.

_______________ X 
f V * X

Informație
Pentru realizarea sarcinilor trasate 

prin art. nr. 74 din Legea nr. 6/1953, 
privind ajutorarea gospodăriilor indi
viduale ale țăranilor muncitori cu cre
dite penii u procurarea de animale de 
icproducțle și muncă, Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii a făcut in
tervențiile necesare la Ministerul Fi
nanțelor, care, prin adresa nr. 880 din 
8 aprilie a c.. face cunoscut ca pen
tru realizarea, sarcinilor menționate 
mai sus, s-a întocmit un proiect de 
Hotărîri care urmează a fi supus Con-* 
siliului de Miniștri pentru aprobare.

Solicitanții de credite vor adresa ce
rerile lor la sediile Băncii de Investiții 
din localitatea respectivă, pentru a fi 
luate în evidență și considerare după 
aprobarea proiectului de Hotărîre.
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Comunicatul înaltului comandament militar 
al R. D. Vietnam cu privire la victoria 

de la Dien Bien Fu

De ce S.U.A. nu vor să-și retragă 
trupele din Coreea

ȘANHAI (Agerpres). — Agenția 
Vietnameză de Informații transmite :

La 10 mai a fost dat publicității co
municatul înaltului comandament mi- 
Fiar al Republicii Democrate Viet
nam în care se arată că forțele popu
lare vietnameze au nimicit complet pe 
inamic pe frontul de la Dien Bien Fu 
*și au obținut cea mai mare victorie din 
istoria Armatei Populare Vietname
ze.

Ofensiva Armatei Populare Vietna
meze a continuat de la 13 martie pînă 
la 6 mai 1954. Potrivit datelor pe care 
le avem la dispoziție, trupele populare 
vietnameze au nimicit 17 batalioane 
de infanterie și de parașutiști, trei di- 
'vizioane de artilerie și cîteva unită;: 
de blindate, geniu, transport, av'ație 
și alte unități — adică 21 d? batalioa
ne și 10 companii cu un efectiv de 
peste 16.000 de soldați.

Printre ofițerii inamici uciși, laniți

In Adunarea Naționala franceza
PARIS (Agerpres) — La 11 mai 

Adunarea Națională franceză și-a re
luat lucrările. Pe ordinea de zi erau în
scrise interpelările a numeroși depu
tați, care cereau ca, avîndu-se în ve
dere ultimele evenimente și înfrînge- 
fea suferită la Dien Bien Fu, guvernul 
să fixeze o dată în vederea discutării 
problemei indochineze.

înainte de începerea lucrărilor, pre
ședinții grupurilor parlamentare s-au 
reunit într-o ședință pentru a discuta 
o cerere a guvernului, care s-a pronun
țat împotriva discutării acestei oro- 
bleme. Cererea »«fost aprobată cu 11 
voturi contra 11. Cu toate acestea, nu
meroși deputați și-au anunțat intenția 
de a adresa guvernului o interpelare 
scrisă, semnată de 50 de deputați , fapt 
care ar impune în mod automat redes
chiderea dezbaterilor în problema in- 
dochineză. Informat de această hotă- 
rîre, Laniel, președintele Consiliului de 
Miniștri, și-a exprimat opoziția și ?. 
cerut suspendarea ședinței Adunării 
Naționale pentru a convoca un consiliu 
de miniștri extraordinar.

La reluarea dezbaterilor, numeroși

Alintul industriei miniere în R.P. Polonă
Industria minieră a R.P. Polone ob

ține succese importante datorită justei 
utilizări a investițiilor, precum și 
muncii plină de abnegație pe care o 
depun minerii polonezi. Anul trecut 
au fost deschise două noi mine : „Kos
ciuszko Nowa” și „Rokitnica-2” și a 
început construirea altor șapte mine 
de cărbune. Datorită acestui fapt, spre 
Mîrșitul anului 1953 capacitatea de 
producție a minelor poloneze a crescut 
cu 5.500 tone pe zi față de 1952. In 
curînd va fi deschisă noua mină de 
cărbune „Newy Wirek” care în prima 
perioadă va produce cîte 600 tone de 
cărbune pe zi.

La Konin (voevodatul Poznan) se 
lucrează la construirea unei noi mine 
de lignit, deschisă la suprafață, a că
rei producție medie este evaluată la 
1.000 tone de cărbune pe zi. In cursul 
anului 1953 au fost și mai mult me
canizate principalele proces-"* de mun
că în industria minieră poloneză. Tă
ierea mecanică a cărbunelui cu aiuto- 
rul combinelor miniere și a havezelor 
a sporii cu 31,2 la sută, dînd cu aproa
pe 500.000 tone mai mult cărbune de
cit în anul 1952. Mecanizarea încăr
cării a sporit cu 10, la sută. Sectoa- 

sau luați prizonieri se află: întregul 
comandament.al fortăreței franceze, cei 
trei comandanți ai subsectoarelor cen
tral, de sud și de nord, trei coman
danți a trei grupuri mobile și toți șe
fii de batalion.
Numărul total al avioanelor inamice 

distruse sau avariate de către Armata 
Populară Vietnameză pe acest sector 
al frontului este de 62. Printre avioa
nele distruse se află bombardiere grele 
„B-24”, „B-26” și avioane grele de 
transport „C-119“, avioane de vînă- 
toare de tip „Helldiver” trimise de in- 
tervenționiștii americani colonialiști
lor francezi.

Inafară de aceasta, Armata Popu
lară Vietnameză a capturat tot arma
mentul inamicului, munițiile, autove
hiculele și toate depozitele cu muniții 
și echipament militar ale inamicului. 
Numărul parașutelor capturate se ri
dică la 30.000 de bucăți.

deputați au criticat o hotărîre a gu
vernului de a forma un comitet spe
cial pentru discutarea problemei indo
chineze. Subliniind că în felul acesta 
guvernul încearcă să obțină o nouă 
amînare, ei Îu cerut încetarea focului 
în Indochjna. Deputatul comunist 
Waldek Rochet s-a opus planurilor de 
internaționalizare a războiului din In 
'dochina și a demonstrat necesitatea 
acceptării propunerilor delegației R. 
D. Vietnam ca bază în vederea tratati
velor. , '

După aceste discuții. Adunarea Na
țională și-a întrerupt din nou. lucrările.

La reluarea acestora, Laniel a cerut 
din nou punerea la vot a chestiunii de 
încredere, în legătură cu amînarea fără 
termen a dezbaterilor privind Indo- 
china. Votul va avea loc în cursul zilei 
de joi.

Comentînd reluarea dezbaterilor în 
Adunarea Națională franceză, majori
tatea ziarelor se ocupă de ?,atmosfera 
de criză“ care domnește actualmente 
în parlament. „Noile dezbateri cu pri
vire Ia Indochina, — subliniază ziarul 
„Liberation“, — pot provoca săptă- 
mîna aceasta căderea guvernului”.

lele de încărcare și transporturi mi
niere au realizat cele mai mari pro
grese in mecanizarea muncii.

Au fost obținute de asemenea suc
cese importante în electrificarea mi
nelor. Electrificarea muncii subterane 
a depășit cu 5 la suta nivelul din anul
1952, iar la sfîrșitul anului 1953, 72 la 
sută din mine erau electrificate.

Sarcinile silnice de plan au fost în
deplinite mai sistematic decît în anii 
precedenți. In cursul a/iului 1953 con
dițiile de trai ale minerilor s-au îmbu
nătățit considerabil.

Anul trecut a fost înființat Oficiul 
de aprovizionare a muncitorilor. A- 
ceasta contribuie la îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale minerilor. In
1953, acest Oficiu a deșchis în regiu
nile miniere și în așezările miniere 
numeroase bufete, cantine, magazine, 
ateliere de croitorie» și de cizmărie, 
spălătorii etc care constituie un im
portant ajutor acordat minerilor. Ofi
ciul central de aprovizionare a munci
torilor are sub conducerea sa aproape 
50 gospodării agricole auxiliare care 
furnizează alimentele necesare munci
torilor. (Agerpres).

Răspunzînd Ia întrebarea „De ce 
S.U.A. nu vor să-și retragă trupele 
din Coreea ", t>. Zikov, corespondentul 
special de la Geneva al ziarului „Kras- 
naia Zvezda”, scrie între altele :

Retragerea trupelor străine din Co
reea constituie o condiție din cele mai 
importante pentru unificarea pașnică 
a țării pe bază democratică. Acest 
punct de vedere al delegației R.P.D. 
Coreene a fost sprijinit de reprezen 
tanții Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Chineze .

Analizînd poziția contrarie adoptată 
de americani în această problemă, co
respondentul scrie în continuare :

„Cercurile guvernante ale S.U.A. 
sînt cu adevărat îngrijorate de soarta 
„guvernului” marionetă al Coreei de 
sud. Cei de la Washington își dau sea
ma că regimul antipopular al lui Lî 
Sîn Man — regim putred pînă în mă 
duva oaselor — se bizuie numai pe' 
baionetele ocupanților.

In numeroase articole apărute în 
presa burgheză, printre care și presă

Cresc prețurile mărfurilor în Iugoslavia
Ziarul croat „Viesnik“ anunță ga 

în Iugoslavia „prețurile la mărfurile 
textile cresc necontenit“. In luna mai, 
prețurile la țesăturile de bumbac au 
crescut în comparație cu noiembrie a-

Note
Canibalii din Graz

In orașul Graz apare ziarul „Stid- 
Ost-Tagespost“, organ al așa-zisului 
„Partid popular” din Austria. In timp 
ce toți oamenii cinstiți din lume luptă 
pentru sjăbirea încordării internațio
nale și cer să se pună în afara legii ar 
mele de exterminare în masă, „Sud- 
Ost-Tagespost” îndeamnă lumea „să 
se împace... cu arma atomică, care se 
perfecționează neîncetat, și cu teama 
pe care ea o răspîndește”. Mai mult 
decît atît, ziarul a declarat fățiș că 
această armă trebuie îndreptată împo
triva Uniunii Sovietice.

„Pe cît de periculoasă este această 
cale — scrie ziarul — pe atît de atră

Adenauer vine-n ajutor
Ziarele au făcui cunoscută știrea că 

nu de mult au avut loc în Belgia ale
geri pentru Camera Deputaților și 
Senat. După cum se obișnuiește, ziua 
alegerilor a fost precedată de o in
tensă activitate electorală a partide
lor politice burgheze.

Tot ce s-a făcut în acest răstimp 
în direcția ademenirii alegătorilor cu 
ajutorul „seratelor dansante“, „tra
tațiilor” și cadourilor nu s-a deose
bit prin nici o notă originală, rămînîr.d 
în cadrul metodelor standard ale „de
mocrației” burgheze. Dar cercurile 

cîrmuifoare ale țării au mizat în mod 
deosebit pe un mijloc „de efect“ de pro 
veniență vădit americano-bonnistă: zi 
si noapte, prin provinciile flamande ale 
Belgiei a colindat a coloană de au
tomobile sosită — de unde credeți ? 
— din Germania occidentală.

Ziarul belgian „Le Peuple“ a sfîșiat 
vălul care acoperea această manevră 
propagandistică, explicînd care, este 
adevărul. In acest fel s-a aflat că au
tomobilele, înzestrate cu puternice di
fuzoare și cu un variat material pro
pagandistic, aparțin concernului co
mercial vestgerman „Mobilwehrb’tng”. 
Anul trecut, de aceste mașini s-a fo
losii Adenauer și partidul său, în ale
gerile ce s-au desfășurat în „republi
ca“ de la Bonn. Acum, Adenauer a tri
mis această „coîoană-auto” în ajuto
rul confraților săi de idei belgieni — 
conducătorilor 
tin (catolic). Un amănunt interesant: 

partidului social-creș-, trimișii revanșarzilor vestgermani vor 
fi pi imiți la fel ca în Belgia.

americană, se recunoaște că retrage
rea trupelor americane ar însemna 
sfîrșitul regimului terorist al clicii 
lisînmaniste. Insistînd asupra menți
nerii trupelor americane în Coreea de 
sud, chipurile, „în scopul organizării 
democratice“ a acesteia, Dulles a re< 
cunoscut fără să vrea că Statele Unite 
nu doresc să admită ținerea de ale
geri cu adevărat libere pe întreaga Co- 
ree fără amestec din afară.

Delegația americană la Geneva —> 
subliniază Zîkov — în loc să găseas
că căile pentru soluții acceptabile pen
tru ambele părți, depune toate efortu
rile ca să permanentizeze sau cel pu
țin să mențină timp îndelungat sub 
ocupație Coreea de sud.

In încheiere, autorul articolului își 
exprimă încrederea că cererile insis
tente ale popoarelor dâ a se grăbi re
zolvarea pașnică a problemei coreene 
în interesul poporului coreean și al pă
cii în întreaga lume se vor dovedi a 
fi un factor pozitiv și la Geneva.

nul trecut cu 6,6 la sută, la îmbră
căminte confecționată din țesături de 
bumbac — cu 6,3. la sută, la îmbrăcă
minte confecționată din țesături de mă
tase — cu 5,3 la sută. t 

gător este țelul” (!). După părerea 
ziarului „Sud-Ost-Tagespost”, contra
dicțiile existente „nu pot fi înlăturate 
prin mijloacele folosite pînă acum: con
ferințe, tratative diplomatice etc. Tre
buie căutate căi noi, mijloace noi.,.” 
La ce mijloace se referă ziarul ? La 
„bomba atomică și grozăviile legate 
de ea. Dacă vechile căi nu au dus la 
nimic, nu trebuie să ne fie teamă de 
pericolul de a porni pe o nouă cale”.

își dau oare seama canibalii din 
Graz de faptul că „noua cale“ este a- 
ceeași cale veche pe care a urmat 
cîndva Hitler? Ori dolarii au scos cu 
totul din minți pe militariștii austriaci 
înfrînți nu odată?

autoritățile belgiene le-au lăsat să trea 
că granița fără plata taxelor vamale și 
fără aplicarea celorlalte proceduri xa- 
male. Arătînd că toată „coloana-auto 
a lui Adenauer“ costă peste 7.000.000 
de franci „Le Peuple” pune întreba- 
tea : cine plătește aceste „servicii” ?. 
Pe semne că chiar contribuabilul bel
gian...

Dar care au fost rezultatele acestor 
eforturi propagandistice atît de costi
sitoare ale reacționarilor belgieni ? 
Pe scurt, iată la ce s-au redus aceste 
rezultate pentru partidul guvernant 
social-creștin : el a pierdut un însem
nat număr de voturi, precum și ma
joritatea absolută în parlament. împo
triva acestui partid au votat sute de 
mii de alegători. Rezultă că aceștia 
au înțeles fără greutate adevărul asu
pra trucurilor electorale ale liderilor 

partidului social-crestin si, mai -ales,- 
au respins politica de includere a ță* 
rii lor în „.comunitatea defensivă eu-> 
roneană".

Presa relatează că nu ®ste atn de 
departe vremea cînd „coloana-auto a' 
luî Adenauer“ va fi îndrumată în Ita
lia, în Franfa și în Olanda, într-un 
cuvin! în țările în care a luat o mare 
amplorie larga mișcare populară de 
protest împotriva planurilor de ’creare 
a comunității defensive europene“. 
Este insă limpede că, si în aceste țări,
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