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Stimularea criticii maselor — 
sarcină de răspundere a organizațiilor 

de partid
Sporind producția de cărbune, minerii Văii Jiului aduc 

contribuții mari la înfăptuirea măsurilor elaborate de partid și 
guvern privitoi la dezvoltarea economiei naționale și creșterea 
nivelului de viață al celor ce muncesc. Hotârîrea niarei majo
rități a minerilor și tehnicienilor din Valea Jiului de a contri
bui cu toate forțele la traducerea în viață a acestor măsuri, e 
oglindită de numeroase succese. In luna trecută, planul produc
ției de cărbune pe întreaga Valea Jiului a fost depășit.

Nu este însă îngăduit să se scape din vedere faptul că 
realizările multor colective de mineri sînt mai mici decît cele 
ce puteau fi obținute, nu trebuie uitat că mai sînt multe lipsuri 
și greutăți care împiedică sporirea producției de cărbune în- 
tr-un șir de locuri de muncă și sectoare. In luna aprilie, de 
exemplu, planul de producție al minei Petrila a fost îndeplinit. 
'Dar în același timp, la această mină un număr de 25 brigăzi 
de mineri au rămas cu sarcinile de plan neîndeplinite. Și la aite 
mine din Valea Jiului, alături de brigăzi fruntașe, sînt brigăzi 
de mineri care nu-și îndeplinesc sarcinile de producție.

Printre lipsurile care împiedică realizarea sarcinilor de 
plan la multe locuri de muncă sînt: neasigurarea condițiilor 
tehnico-organizatorice necesare, nefolosirea din plin a mașini
lor și utilajelor, sprijinul nesatisfăcător pe care-1 primesc brigă
zile de mineri de la unii maiștri mineri, numărul încă ridi
cat al absențelor nemotivate de la lucru, etc. La mai multe aba
taje din sectoarele III și V ale minei Petrila, în sectorul I al 
minei Lonea și 5n alte sectoare ale minelor Văii Jiului, căile 
de acces sînt aproape inpracticabile, ceea ce îngreunează atît 
aprovizionarea locurilor de muncă cu materiale și vagonete 
goale, cît și evacuarea cărbunelui extras. Unii maiștri mineri 
și artificieri cum sînt tov. Ileș Moise de la mina Lonea, Gheor- 
ghe Nistor de la mina Petrila, nu acordă brigăzilor de mineri 
din revírele lor toț sprijinul. Sînt multe cazuri cînd brigăzi har
nice de mineri rămîn în urmă din cauza unor elemente înapoiate 
care fac abșenje nemotivate de la lucru. Multe conduceți de 
mine și sectoare dau dovadă de dezinteres față de folosirea 
maș nilor și utilajelor. La mina Petrila 5 mașini de încărcat, 
iar la Lupeni mai multe haveze stau nefolosite.

/\cestea sînt doar cîteva din lipsurile care îngreunează lup
ta pe care minerii Văii Jiului o duc pentru mai mult cărbune. 
Aceste lipsuri continuă să existe și să frîneze creșterea pro
ducției și productivității muncii deoarece organizațiile de par
tid n-au folosit din plin în lupta împotriva lor o armă atît de 
puternică cum este critica maselor.

Gazeta de perete a minei Jieț-Lonea, cuprinde numai ar
ticole sărbătorești. Se vorbește mult despre succese, dar despre 
lipsuri nici un cuvînt. In ultima vreme, gazeta de perete de la 
mina Petrila a publicat mai multe materiale critice despre lip
suri și manifestări nesănătoase de la sectoarele de suprafață 
Dar despre greutățile pe care le întîmpină minerii în sectoa
rele subterane, despre cei vinovați de existența acestor lipsuri 
nu se vorbește în nici un articol. Gazetele de perete de la mi
nele Lv.peni, Aninoasa și altele nu combat lipsurile care dezor
ganizează procesul de producție. La minele Lupeni, Lonea, 
Uricani, consfătuirile de producție nu sînt organizate în așa fel, 
îneît să constituie un puternic mijloc de scoatere la iveală a lip
surilor, de îniierare. a acelora care dau dovadă de indisciplină, 
nepăsare și birocratism în muncă. Situația aceasta a dăinuit și 
dăinuie deoarece comitetele de partid, organizațiile de bază, co
muniștii, n-au îndemnat pe mineri să vorbească prin gazetele de 
perele, în cadrul consfătuirilor de producție despre .lipsurile de 
care ei se lovesc în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan. 
In loc să aibă în centrul atenției lor combaterea lipsurilor care 
împiedică mărirea producției de cărbune, colectivele de agita
tori r'? multor organizații de bază, printre care nr. 1 de la mi
na Petrila. nr. 1 de la mina Jieț-Lonea, nr. 3 de la mina Lu
peni duc o existență formală. Comitetul de partid al minei Lu
peni nu folosește ajutorul activului său pentru descoperirea lip
surilor ce împiedică procesui de producție.

Critica maselor este arma cea mai puternică, cea mai efi
cace în lupta împotriva lipsurilor, este un puternic mijloc prin 
care masele controlează activitatea conducerilor și le ajuta să 
muncească mai bine. Organizațiile de partid trebuie să folo
sească toate mijloacele pentru stimularea criticii maselor îm
potriva lipsurilor de tot felul. Gazetele de perete, consfătuirile 
de producție, convorbirile organizate de agitatori, trebuie să 
îniățișeze, lipsurile pe care minerii și muncitorii le întîmpină 
in muncă, să combată manifestările de nepăsare, lipsa de spi
rit gospodăresc, atitudinea înapoiată față de tehnică și metodețe 
înaintate. Oiganizațiile de partid trebuie să veghieze 
ca criticile făcute de mineri și muncitori să fie analizate cu gri
jă și folosite în vederea îmbunătățirii muncii. Totodată, trebuie 
combătuți cu cea mai mare tărie aceia care resping critica sau 
încearcă să recurgă la prigoană pentru critică.

Stimulînd critica maselor împotriva lipsurilor care împie
dică mersul nostru înainte, împotriva a. tot- ceea ce e vechi și 
înapoiat, organizațiile de partid vor putea conduce cu mai mult 
succes minerii și, tehnicienii .Văii Jiului în lupta pentru tot mai 
mult cărbune.

DIN VALEA JIULUI
Brigada minerului Martin Wass 
lucrează în tontul anului 1956

In ziua de 11 mai a.c. 
colectivul de mineri și tehni
cieni de la mina Vulcan a 
sărbătorit o nouă victorie în 
muncă: brigada condusă de 
fruntașul întrecerii socialiste 
Martin Wass din care fàc par
te tinerii mineri Nicolae Sza- 
bodoș, Petru Popescu, Șteran 
Csiki, Iosif Szabodoș și alții 
și-a îndeplinit sarcinile de 
plan pe anul 1955 și a înce
put să lucreze în contul anu
lui 1956.

Succesul dobîndit de mine
rii din această brigadă este 
un rezultat al aplicării înain
tatelor metode de muncă so
vietice Jăndarova și Voroșin, 
al folosirii din plin a utilajului 
cu care este dotat locul de 
muncă. Brigada condusă de 
minerul Martin Wass a obți
nut lună de lună depășiri me
dii de plan de peste 40 la su
tă.

Ca urmare a rezultatelor 
obținute în producție minerii

din această brigadă au fost 
confirmați fruntași ai întrecerii 
socialiste.

Brigada condusă de mine
rul Martin Wass nu este pri
ma brigadă de mineri de la 
mina Vulcan care și-a îndepli
nit sarcinile ce-i reveneau .din 
planul cincinal. Dobîndind noi 
succese în muncă numărul 
brigăzilor care și-au îndepli
nit sarcinile cincinalului crește 
mereu.

A. PANIȘ 
corespondent

Minerii și studenții dezbat problema aplicării și extinderii 
j metodei graficului ciclic

Zilele trecute, a fost or
ganizată de către cercul știin
țific al secției exploatări mi
niere din cadrul Institutului 
de Mine ,jGh. Gheorghiu Dej” 
din Petroșani, o conferință cu 
tema : „Generalizarea meto
dei graficului ciclic în indus
tria carboniferă.

La.aCeiwfă conferință au 
, p^rțici^^udenți de la InstL 

tutui de Mine din Petroșani 
și Institutul de Mine din Bu
curești, precum și mineri 
care aplică metoda graficului 
ciclic.

In referatul prezentat de 
studentul Constantin Dobres- 
cu, membru al cercului știin
țific al secției exploatări mi
niere, s-a arătat că metoda 
graficului ciclic este aplicată 
pe scară largă în industria 
noastră carboniferă, lucru

Automatizarea muncii 
la furnale

La unul din furnalele uzinei 
metalurgice „Azovstal“ din 
Stalino se aplică în prezent 
un nou sistem sovietic de au
tomatizare, cu ajutorul căruia 
se pot urmări în permanență 
șarja și funcționarea economi
că a cuptorului.

Productivitatea furnalului 
este înregistrată de aparate 
de auto-înregistrare, după ale 
cărei indicații se poate apre
cia presiunea și temperatura 
aerului insuflat și componența 
gazelor și se pot lua măsurile 
necesare pentru a îmbunătăți 
funcționarea agregatului.

Mașină universală 
pentru prepararea 

furaielor
Inginerii sovietici au con

struit o scrie de noi mașini 
de mare productivitate pen
tru mecanizarea preparării fu
rajelor la fermele zootehnice.

Mașina universală pentru 
fărîmițarea furajelor înlocuieș
te mai multe mașini. Ea maci

nă grăunțele, fărîmițează turte
le oleaginoase, știuleții de po

care a dus la mărirea produc
ției de cărbune, la creșterea 
vitezei de avansare a •'rontu- 
rilor de lucru, sporirea produc
tivității muncii, scăderea pre-' 
țului de cost și la ridicarea 
cîștigurilor muncitorilor.

Pentru ca studenții și invi
tații să înțeleagă mai bine, 
schițele și ciclogramele care 
au însoțit conferința au fost' 
proiectate cu un aparat de 
proiecție.

Pe marginea conferinței au 
luat cuvîntul tov. Il’e Ccn- 
stantinescu. decanul Institu
tului de Mine, tov. Nicolae 
Lețu, candidat în științe tehni
ce, conferențiar la catedra de 
exploatări miniere, numeroși 
studenfi.și invitați ca Dumitru 
Nițu, Ștefan Șomlo și alții.

Tov. Gheorghe Gavrilescu,

miner la mina JJevLonea, a 
arătat cum seri^muncește în 
brigada sa. La început cînd 
brigada și-a organizat munca 
după metoda graficului ciclic 
erau greutăți. Acum însă 
munca brigăzii este mai ușoa
ră. Schimbul la fața locului: 
de muncă a contribuit în bună 
parte la eliminarea timpilor 
morți. Sînt însă și acum ca
zuri cînd minerii din brigadă 
întîmpină greutăți din cauza 
lipsei, de vagonete goale și 
aer comprimat, etc.

Luînd cuvîntul, tov. Martin 
Biro, directorul Institutului'de 
Mine, a arătat că astfel da 
conferințe vor fi organizate în 
toate localitățile Văii Jiului 
pentru a-i ajuta pe mineri si 
studenți să îmbine în mod 
armonios teoria cu practica.

rumb și fînul, se alimentează 
în mod automat cu furaje pe 
care le ^prelucrează și apoi ie 
varsă în rezervoare speciale 
pentru a fi opărite. Noua in
stalație se deosebește de ma
șinile existente prin faptul că 
este mai economică și are o 
productivitate mai mare: în- 
tr-o oră prelucrează aproxi 
mativ 1.250 kg. de furaje. A- 
vînd o greutate mică, mașina 
poate fi ușor transportată de 
la o fermă la alta.

In curînd va începe produc
ția în serie a acestei mașini.

Noul aspect al orașelor 
din Ucraina

La Kiev — capitala Ucrai
nei — va începe anul acesta 
construirea unui hotel cu 18 
etaje. Fațada clădirii care dă 
pe artera principală a orașu
lui — Kresciatik — va fi îm
brăcată în plăci de ceramică 
colorată, majolică și granit. 
Gama deschisă a culorilor și 
alegerea minuțioasă a elemen
telor decorative, în care voi 
fi folosite motive ale arte: 
populare ucainene, vor im
prima clădirii un colorit ori
gina!.

, Zecile de clădiri a căror

construcției șl finisare este pe 
terminate, 1 poartă trăsăturile 
noului — o vie mărturie a în
floririi continue a artei arhi
tectonice sovietice.

Piața Kalinin are un aspect 
măreț. In scurt timp, cenți ul 
ei arhitectonic îl va constitui 
clădirea Conservatorului, al 
cărui corp central este încon
jurat de coloane finisate ru 
piatră albă.

Trăsătura caracteristică a 
urbanisticii ucrainene este; 
crearea de mari ansambluri.-» 
La Harkov, de pildă, se con
struiesc peste 100 de clădiri' 
cu multe etaje, grupate în 
diferite complexe arhitecta-!; 
rale.

Un minunat ansamblu ar-ț 
hitectural îl constituie bulevar 
dul principal al-.orașului Za- 
porejie, care pornește de la’ 
hidrocentrala „Lenin“ de pe 
Nipru, și 'se prelungește pe 
o distanță de mai mulți kilo
metri.

Orașele Dnepropetrovsk,i 
Stalino și alte centre indus
triale ale republicii au în pre
zent un aspect cu totul nou. 
Aici se construiesc dc aseme
nea complexe de clădiri, care 
formează noi centre arhitec
turale. (Agerpres).
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2 STEAGUL ROȘU

Tinerii pomeți din Valea 
cîntâ viața nou

Anul acesta se vor împlini zece 
ani de la eliberarea țării noastre de 
sub jugul fascist de către glorioasele 
armate sovietice. Mărețe înfăptuiri au 
venit să se încrusteze pe răbojul primu
lui deceniu al vieții noastre libere. 
Călăuziți de înțeleaptă învățătură a 
partidului, oamenii muncii înscriu noi 
și noi pagini de eroism în marea carte 
a vremii, luptînd neobosiți pentru în
deplinirea năzuințelor, pentru pace, 
pentru bunăstare

In uriașul clocot înnoitor care svîc- 
nește impetuos în lungul și-n latul 
patriei noastre libere, avîntul revolu
ționar al minerilor din Valea Jiului 
se ridică astăzi pe culmile cele mai 
înalte ale adevăratului patriotism.

Roadele muncii libere și avîntate 
cresc tot mai mult și pe meleagurile 
din lungul Jiului bătrîn, acolo unde 
altă dată sălășkiiau foametea, mi
zeria și întunericul.

Toate aceste victorii pe care le cu- 
cefim prin lupta de zi cu zi, se cer a fi 
cîntate. Iar cîntăreții vieții noi nu lip
sesc nici aici, în Valea bucuriei de 
astăzi; cîntecul lor întraripat se înaltă 
ca un chiot voinicesc, iivorît din iu
reșul muncii creatoare, din dragostea 
nestăvilită de viață.

Tinerii poeți ai Văii Jiului, cu toate 
că cei mai mulți dintre ei abea au 
început să deprindă meșteșugul stihu
rilor, au înțeles că talentul lor tre
buie pus nemijlocit în slujba unui 
scop înalt. Ei fac parte din marea ar
mată a activiștilor care cresc și se că
lesc în măreața revoluție culturală 
inițiată și condusă de partid.

Tînărul Ilie Dobrișan este miner la 
Lonea. Ii place să citească mult. Da 
foarte puțin timp a început să scrie 

¡.versuri. Le-a scris cum a știut, cu 
ifnulte stîngăcii, dar pline de avînt și 
de sinceritate. A' strîns mai multe 
poezii șî apoi le-a citit cu emoție în 
glas tovarășilor săi de muncă. I s-a 
spus că are talent. Tînărul miner poet 
a zîmbit și ochii i-au strălucit ca 
niciodată, ca și cum s-ar fi adunat în 
ei toată strălucirea soarelui.

\ „Sînt fericit și toate cîntă-n jurul 
rneu;

„Din versuri cînt de bucurie 
mi-am făcut și eu,

Să sporim productivitatea muncii 
în industria cărbunelui!

Industria carboniferă este una din 
ramurile importante ale economiei 
noastre naționale. De continua ei dez
voltare depinde aprovizionarea cu 
cantități mereu sporite de cărbune a 
uzinelor siderurgice, a termocentra
lelor electrice, a transporturilor și a 
altor ramuri ale industriei.

Partidul și guvernul au acordat și' 
acordă industriei carbonifere o mare 
atenție, creînd necontenit muncito
rilor și tehnicienilor mineri condiții 
să ridice producția și productivitatea 
muncii în minele de cărbuni. Hotă- 
rîrea C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri din 3 iulie 1952 privi
toare la sporirea producției de căr
bune și la ridicarea nivelului de trai 
al muncitorilor mineri din industria 
carboniferă este o. dovadă concretă f 
a grijii pe care partidul și guvernul 
o poărtă industriei carbonifere și mi
nerilor.

Minele de cărbuni se dezvoltă as
tăzi după plan, pe baza tehnicii cetei 
mai avansate, tehnica sovietică. Tot 
mai mult se șterge imaginea minei 
de pe vremea capitaliștilor, cînd mun
citorii erau nevoiți să lucreze în cele 
mai grele condiții, cu o productivitate 

„Căci vreau prin cAntec munca, 
viața s-'o slăvesc, 

„Și-mi pare parcă mai frumos să 
le doinesc!

Se vede din această sinceră mărtu
risire a poetului conștiința că poezia 
își trage seva din pămîntul fertil ăl 
realității, nu din izolarea de realitate. 
Acesta este un bun început de drum 
pentru tînărul Ilie Dobrișan pe tă- 
rîmul creației literare.

Culcea Florea este muncitor ia Pa- 
roșeni. In poeziile sale își eîntă nă
zuințele, afînturile tinerești. Cu un 
cald lirism vorbește în poezia „Do
rința unui tînăr“ despre visul său de 
a învăța și de a ajunge inginer :

„N-am vrut o viață ștearsă, goală, 
„Să stau mereu pe bătătură!
„Am mers ca să învăț la scoală, 
„S-adun mai multă-nvățătwă.

„Voi merge însă mai departe 
„Sub însoritul'nostru cer! 
„Voi învăța mai multă carte 
„Și voi ajunge inginer!

Poetul crede cu tărie în realizarea 
celor mai îndrăznețe visuri. Această în
credere îi dă siguranță în viitor și tă
rie de muncă și de luptă.

Cu deosebită vigoare poetul înce
pător Popa P. Delamoșna, elev la 
școala Ș.F.U. din Vulcan, eîntă dra
gostea de muncă, dragoste pe care 
și-o toarnă ca o cascadă primăvăra
tecă în versurile sale.

In poezia sa intitulată ,.La școala 
de mineri”, poetul își exprimă mîn- 
dria că va deveni în curînd miner, 
luîndu-și angajamentul solemn să dea 
patriei tot mai mult cărbune. In con
cepția poetului, munca și poezia se 
confundă.

„Am luat în mină un bulgăr de 
cărbune- 

„Priveam nedumerit oglinzile-î 
brunete, 

„Mă ispiteau ca ochii unei fete 
„Ce o iubesc și nu-ndrăznesc a-t

• spune.

„Prefaceri multe se petrec în 
mine. 

„Ascult cum crește viața împrejur.

Ing. BUJOR ALMĂȘAN 
locțiitor al ministrului Industriei 

Cărbunelui

scăzută. Mine ca Șotînga, Berevoiești 
și altele, care în trecut semănau cu 
niște văgăuni, se transformă de pe 
o zi pe alta, devin mine moderne, me
reu mai mecanizate.

Pe baza planurilor de sistemati
zare, în mine s-au introdus din ce în 
ce mai multe mașini, mecanizîndu-se 
o mare parte din abataje. La mina 
Vulcan, de pildă, se introduce com
bina Donbass — mașină de mare 
randament. In multe mine din țară 
încărcarea sterilului se face acum cu 
ajutorul mașinilor de încărcat, fa
bricate în țară sau sosite din URSS. 
Unele mine — sa, de pildă, mina 
Sărmășag — au transportul cărbu
nelui mecanizat în întregime.

Industria noastră metalurgică a- 
provizionează minele cu mașini de 
bună calitate ca: ciocane de abataj, 
perforatoare, rnațini de extracție, 
.ventilatoare, ben?i de transport etc.

Jiului
a

„Cu fruntea Cutre abataj eu jur 
„Mai mulți cărbuni să scot din 

fund de mine.

„Cărbunele-n șuvoi e-o poezie; 
„Pikhameru-i condeiul talentat. 
„Dece pe-aici poeții n-au umblat, 
„Laboratorul versului să-l știe ?

„In mină cresc- Mă-ndeamnă 
, greaua slovă

„Cărhunele-i belșug al vremii noi 
„Eu cresc miner, al vremii port- 

altoi, 
„Și sínt poet din funduri de Mol

dovă !

Acelaș suflu proaspăt străbate și 
versurile multor alți poeți începători 
din Valea Jiului care-și fac iicenicia 
în cadrul cercului literar „Minerul’" 
din Petroșani. Nume noi încep să-și 
facă apariția în rîndurile cercului li
terar. Iată-1 de pildă pe elevul Avram 
Gheorghe de la școala Profesională 
Metalurgică din Lupeni care-și amin
tește în poezia sa „Nu ți-am cerut“ 
despre copilăria lui chinuită de slugă?

„Să-mi dai averi nu ți-am cerut 
vreodată;

„Doar pline; eu atîta ți-am cerut, 
„Dar tu pe polițiști i-ai pus ca 

să mă b dă ..
„Cu ștreangul ud. trei zile m-au 

bătut

Iată-1 pe minerul Pop Simion de 
la Vulcan, amintindu-și, cu aerași 
obidă despre timpurile de exploatare, 
îrălțînd un imn tineresc vieții noi în 
care avem: .

„Școli frumoase să’nvățăm,
&,iPîine albă să mîncărn...

Printre tinerii și entuziaștii poeți ai 
Văii Jiului pot fi amintiți : studentul 
I Văcara, Ion Alm’șan de ia mina 
Lupeni și mulți alții, care, alături de 
cei vîrstnici și cu mai multă expe
riență, eîntă în versuri primăvăratece, 
primăvara asta nouă care a înflorit 
minunată pe meleagurile Văii Jiului.

CONSTANTIN BEIU 
Responsabilul Cercului Literar 

„.Minerul — Petroșani

Se fabrică în serie în țara noastră 
utilaj antigrizutos necesar minelor cu 
emanații de metan.

In ultima vreme s-au realizat pro
grese și în ce privește organizarea 
muncii în mine. Astfel, în multe în
treprinderi carbonifere a fost introdusă 
metoda graficului ciclic care a dus 
la ridicarea productivității muncii și 
la o mai justă utilizare a mecanis
melor.

In lupta pentru ridicarea neconte
nită a nivelului tehnic al industriei 
noastre carbonifere, pentru înzestra
rea minelor cu mașini și pentru fo
losirea unor metode de muncă mai 
raționale și de mai mare randament, 
noi am simțit din- plin ajutorul so
vietic.

Paralel cu preocuparea de a îmbu
nătăți condițiile de lucru în între
prinderile carbonifere, partidul și gu
vernul s-au ocupat cu grijă de asigu
rarea unor condiții de trai mai bune 
pentru muncitorii și tehnicienii mi
neri. Numai în Valea Jiului s-au con
struit și s-au dat în folosință în anul 
1953 peste 1.400 apartamente. Ade
vărate orășele muncitorești s-au con
struit sau sînt în construcție pe lîn-

Edetura Consiliului Central al Sin
dicatelor

M.. BRAGA

La volanul combinei
pag. 56, lei 0,55 1

Lucrarea „La volanul combinei” de 
M. Braga, combiner la Ș.M.T.-Behter- 
skaia, Erou al Muncii Socialiste, este 
o expunere amănunțită a tuturor faze
lor de pregătire pentru recoltare și 
de recoltare propriu zisă. Autorui a- 
rată’ că o bună desfășurare a recol
tării cu combina e condiționată de 
îndeplinirea în bune condiții a celor
lalte lucrări agricole, de buna între
ținere a combinei, de justa alegere a 
cadrelor și de instruirea lor; de res 
pectarea graficului orar și a itinera- 
riilor.

Lucrarea combinerului Braga e deo
sebit de prețioasă pentru combinera 
de lr. S.M.T.-urile și Gospodăriile A- 
gricole de Stat din țara noastră, de
oarece, pe de o parte, combinerii noș
tri lucrează fie pe combine de produc
ție sovietică, fie pe combine, coțis-ruc- . 
ție asemănătoare celor sovietice, iar 
pe de altă parte condițiile climateri
ce aie regiunii Herson (Ucraina de 
sud), la care se referă lucrarea com
binerului Braga, sînt asemănătoare 
cu ceia ale Bărăganului nostru.

I. MASULIS

Spre noi victorii
pag. 44 tei 0.46

I. Masulis șeful unei brigăzi de 
cătr.și de Ia uzina de vagoane din R’> 
ga, înfățișează în broșura „Spre noi 
victorii, aspecte din munca sa și a 
întregului colectiv al uzinei, în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, 
pentru îmbunătățirea calității produ- 
se:or, pentru realizarea de economii.

Dînd o serie de indicații prețioase 
în ceea ce privește organizarea nnin- 
cii și a folosirii raționale a diverselor 
scule și dispozitive, broșura lui I. 
Masulis va fi de un real folos mun
citorilor din industria metalurgiei 
prelucrătoare.

SPECTACOLELE Df AZI:
CINEMATOGRAFE: Alexandru Sa- 

hia. Petroșani : Spre' acelaș țel; 
Lupeni : Sub vechea monarhie; 
Vulcan: Centru înaintaș; Aninoasa: 
Africa; Petrila: Nunta cu "zestre; Lo- 
nea: Schubert.

gă mai toate întreprinderile carboiii- 
fere din țară.

Străduindu-se să răspundă cu cinste 
grijii cu care partidul și guvernul se 
ocupă de îmbunătățirea condițiilor lor 
de muncă și de viață, o serie de co
lective de întreprinderi miniere luptă 
cu avînt pentru organizarea cît mai 
judicioasă a muncii, pentru folosirea 
rațională și cît mai din plin a utila
jului, reușind să obțină succese pe 
linia creșterii producției și produc
tivității muncii. Unele mine din Valea 
Jiului — printre care minele Uricani, 
Lonea I, Aninoasa, Lupeni — au dat 
în luna aprilie însemnate cantități 
de cărbune peste jilan.

Cu toate acestea în industria car
boniferă rezultatele în domeniul spo
ririi producției și productivității mun
cii sînt încă departe de a fi corespun
zătoare condițiilor ce s-au creat între
prinderilor miniere. Datorită fluctua
ției cadrelor de mineri cum și unor 
lipsuri care mai există în folosirea 
tehnicii perfecționate, în organizarea 
muncii etc., sarcinile de plan pe anul 
trecut n-au fost îndeplinite decît în 
proporție de 94,8%. Deși față de 1952 
indicii de mecanizare au crescut sim
țitor, atît la înaintări în cărbune și 
steril, la tăierea cărbunelui în abataj, 
cît și la transporturile în abataj și în 
subteran, productivitatea muncii se 
menține încă la un nivel necorespun
zător. ‘

In industria carboniferă există con
diții ca sarcinile planului de produc-

r
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Cum îndrumă biroul organizației de

Printre numeroasele mijloace ale 
agitației politice :k- masă care stau 
la îndemîna organizațiilor de partid, 
un loc de frunte îl ocupă gazeta de 
perete. Prin -gazeta de perete organi
zația de partid poate să desfășoare cu 
succes musca de educare a maselor 
în spiritul atitudinii noi față de mun
că, să mobilizeze oamenii muncii la 
îmăptuirea sarcinilor trasate de partid 
și guvern. '

Călăuzit de indicațiile din Hotă- 
rîrea C C. al P.M.R. cu privire la 
măsurile de îmbunătățire a agitației 
politice in rîndurile oamenilor muncii, 
biroul organizației de bază de la 
O.C.L. comerț-mixt Petroșani s*a 
străduit să folosească din plin ga
zeta de perete ca o armă de luptă 
împotriva lipsurilor, ca un mijloc de 
popularizare a realizărilor obținute și 
a îndrumat în acest sens colectivul de 
redacție. Biroul organizației de bază 
s-a îngrijit ca gazeta de perete și 
colectivul ei de redacție să-și desfă
șoare activitatea pe baza unui plan de 
muncă cu teme concrete pentru fle
care ediție.

Colectivul de redacție, împarte din

Cauza lipsurilor din activitatea gazetei de perete 
de la depoul C.F.R. Petroșani

perete a organizației de N. Sirouiescu, I, Niță, M. Ungureana < ’Gazeta de 
bază de la depoul C.FJR. Petroșani a 
înregistrat în activitatea sa o seamă 
de succese.

Prin articolele publicate în ultima 
vreme, gazeta de perexe a mobilizat 
colectivul de muncitori și tehnicieni 
din depou ia lupta pentru noi suc
cese în producție în cinstea zilei de 
!1 Mai, a urmărit îndeplinirea angaja
mentelor și a dat o largă popularizare 
realizărilor obținute. Cel mai însem
nat succes îl constituie însă faptul 
că la gazetă au început să apară ar
ticole critice, poezii satirice, cum este 
aceea despre mecanicul Augustin U- 
drea, care a avut abateri grave de la 
normele de sigâranță a circulației, 
etc.

Cu toate acestea, în activitatea ga
zetei de perete a organizației de bază 
de la depoul1 C.F.R. Petroșani mai 
există lipsuri serioase. ’

Principala lipsă o constituie faptul 
că gazeta de perete își desfășoară ac
tivitatea în mod sporadic. Colectivul 
de redacție, din care fac parte tov.

DIN ACTIVITATEA GAZETELOR DE PERETE

gazetei de perete 
timp temele la colaboratorii gazetei 
și se îngrijește de scrierea Ipri In 
felul acesta se asigură apariția regu
lată a* edițiilor, din 10 în 10 zile, și 
a edițiilor speciale, cum a fost aceea 
scrisă în cinstea zilei de 1 Mai și o 
altă ediție legată de încheierea con
tractului colec.lv pe anul 1954.

Biroul organizației de bază a în
drumat colectivul de redacție să-șh 
întărească în permanență legătura cu 
masele, una din trăsăturile caracte
ristice de bază ale tăriei și forței în- 
tregei prese comuniste; Astfel, s-a 
reușit ca intr-un timp relativ scurA, 
6—7 luni, colectivul de redacție să 
aibă astăzi un număr de peste 40 de 
corespondenți. ¡Datorită sprijinului 

colaboratorilor și corespondenților ga
zeta noastră de perete a publicat un 
mare număr de articole despre sarcina 
principală a lucrătorilor din comer
țul socialist— buna deservire a popu
lației—, a combătut manifestările de 
indisciplină și atitudinea necuvincioa- 
să față de consumatori. S-au folosit 
cu succes și alte forme mai ascuțite 
de critică, cum ar fi caricatura și ver
surile satirice.

bază, nu s-a în- 
unui plan de

de multe ori ga-

N. Siioulescu, I, Niță, M. Ungureana 
și M. Șiefănescu, deși este un colectiv 
cu multe posibilități, nefiiijd îndru
mat și controlat suficient de către bi
roul organizației de 
grijit de întocmirea 
muncă concret.

Din această cauză, 
zeta rămîne cu articole învechite, se 
ocupă slab sau pierde complet din 
atenție numeroase probleme de care ar 
trebui să se ocupe in mod sistematic. 
Biroul organizației de bază ?n-^AÎn- 
drihnat colectivul de redacție spre a 
stabili o dată precisă de apariție a 
edițiilor, fapt care face ca gazeta de 
perete să ducă o activitate sporadică 
și nesatisfăcătoare.

O altă lipsă a colectivului de re
dacție este slaba lui legătură cu ma
sele. Colectivul de redacție nu s-a 
străduit să formeze un larg activ de 
corespondenți care să scrie despre 
problemele care preocupă zi dă zî 
pe muncitorii și tehnicienii din depou.

Deși s-a convins de faptul că atunci

bază activitatea

Un sprijin prețios au dat gazete 
de perete și colectivului de redacție 
agitatorii, dintre care mulți sînt co
respondenți ai gazetei.

O formă eficace de îndrumare a ga
zetei de perete folosită de către bi
roul organizației de bază sînt ședin
țele lunare cu colectivul de redacție 
în care se analizează munca, rezulta
tele’ obținute și se trasează sarcini 
pentru luna curentă.

Pe lingă succesele obținute, gazeta 
noastră de perete mai are însă și 
unele Jipsuri. Așa de exemplu, ea nu 
folosește încă în măsura necesară ar
ma criticii pentru combaterea tutu
ror lipsurilor.

Biroul organizației de bază va acor
da și de acum înainte tot sprijinul 
colectivului de redacție și se va stră
dui să facă din gazeta de perete un 
adevărat propagandist, agitator și 
organizator colectiv al maselor.

.X»- *

GH. GLOBARTU 
secretarul organizației de bază 
O.C.L. comerț-mixt Petroșani

cînd sînt publicate articole critice, În 
deosebi satirice gazeta este citită cu 
viu interes de către muncitori și are 
eficacitate, colectivul de redacție nu 
și-a fixat ca sarcină principală scrierea 
de articol^ critice și urmărirea efica
cității lor.
Trebuie arătat de asemenea faptul că 

aspectul de prezentare al gazetei, a- 
ranjarea articolelor sînt necorespun
zătoare.

Biroul organizației de bază are. da
toria să sprijine efectiv colectivuUde 
redacție al gazetei de perete în vie
rea lichidării acestor lipsuri, iar co
lectivul de redacție trebiie să lupte 
pentru a face din gazeta de perete o 
puternică armă de scoatere la iveală 
a lipsurilor și de înlăturare a lor, o 
puternică armă de mobilizare a co
lectivului de muncitori și tehnicieni 
la muncă pentru consolidarea succe
selor obținute, spre succese tot mai 
însemnate în realizarea sarcinilor de 
plan.

Ț. D. TUFARU

Premiera filmului romînesc 
„Brigada lui ionuț“’

. Pe ecranele cinematografelor Re
publica, București și înfrățirea între 
popoare din Capitală, va rula, în I 
premieră, cu începere de la 22 mai, 
filmul artistic „Brigada lui Ionuț”.

Noua producție de lung metraj a, 
studioului cinematografic București, 
are ca tematică viața și munca mine
rilor din Valea Jiului. La realizarea 
acestui film au contribuit regizorul: 
Jean Mihail și operatorul șef Ion Coa
ma. Principalele roluri ale filmului 
sînt interpretate de tînărul Emanoil 
Petruț, Gh. Galboreanu, artist emerit: 
al R.P.R. și laureat al Premiului de 
Stat, A. Pop Marțian, N. Sireteanu, 
Jules Cazaban, laureat al Premiului; 
de Stat, Neamțu Otonel, Doina Șer- 
ban și alții. Scenariul filmului este 
semnat de Mihail Leonard.

Odată cu premiera Ulmului ce va 
avea loc. în Capitală vor fi prezen

tate la -Lupeni și Petroșani spectacole 
'de gală în fața minerilor. In vederea 
acestor spectacole de gală se va de
plasa la Lupeni și Petroșani o echi
pă de realizatori ai filmului. Dintre ei 
fac parte regizorul Jean Mihail și ac
torii Emanoil Petruț și Neamțu Oto
nel. Cu acest prilej ei vor vorbi mi- 
"nerilor despre felul cum au realizat 
noua producție cinematografică romî- 
nească.

Alaiuri de mineri
Dornici de a sprijini' lupta mine

rilor pentru sporirea producției de 
cărbune, muncitorii secției gatăr de 
la mina Petrii a obțin succese însem
nate în muncă.

Antrenați în întrecere socialistă,, 
«muncitorii din această secție trimit! 
zi de zi minerilor cantități însemnatei 
de material lemnos prelucrat.

Echipele., de muncitori conduse de 
fruntașii întrecerii socialiste Leontlri; 
Rednic, Ilie Mircea, Nicolae Bălușe ști 
Ioan Hornind au obținut pînă în prej 
Jzent depășiri a sarcinilor de plan cu
prinse între 78—105 la sută.

De asemenea, rezultate frumoase 
în producție obțin și muncitoarele! 
Maria Dădălic, Eugenia Bistrian și: 
Maria Rêvai care lucrează aici. Ele 
și-au întrecut sarcinile de plan cu 76< 
la sută.

M. MORARUL 
corespondent

ție să fie îndeplinite, ca producția de 
cărbune să satisfacă într-o măsură 
mai deplină necesitățile celorlalte ra
muri ale economiei.

Pentru aceasta este însă nevoie ca 
organele de conducere a minelor să 
lupte mai hotărît pentru realizarea 
sarcinilor de plan, să creeze necon
tenit noi și noi condiții pentru crește-’ 
rea producției, să acorde toată atenția 
problemelor principale proprii fiecărei 
mine.

Una din problemele cele mai impor
tante — legate de ridicarea produc
tivității muncii, este justa folosire a 
utilajului și mecanismelor. Folosirea 
rațională a mașinilor și mecanismelor 
a dus în multe mine la creșterea pro
ductivității muncii, la creșterea pro
ducției de cărbune. Sînt mine însă 
care folosesc încă mașinile și me
canismele în mod nerațional și în fe
lul acesta nu pot atinge rezultatele 
dorite La mina Ceptura, de pildă, 
s-a introdus mașina de încărcat fără 
însă sa se fi luat măsuri pentru me
canizarea transportului — sterilul la 
înaintări fiind încărcat mecanic, în 
timp ce vagonetele sînt împinse cu 
mîna. In asemenea condiții era nor
mal ca mașina de încărcat să fie fo
losită 10 la sută din timp.

Procedează cu totul greșit acei 
conducători de întreprinderi care so
cotesc că introducerea tehnicii noi 
'se rezumă numai la instalarea unor 
mașini si utilaje la anumite locuri de 
muncă, fără a crea condiții ca aceste 

mașini să fie folosite din plin, să dea 
întreg randamentul lor. Mina Fili- 
peștii dn Pădure, de pildă, are toate 
abatajele frontale mecanizate, dispune 
de mașini de havat, benzi cu raclete, 
benzi de cauciuc etc. Conducerea mi
nei n-a luat însă din timp măsuri ca 
să fie bine organizat și transportul 
cărbunelui pe galeriile principale de 
transport și La suprafață. In felul a- 
cesta, deși mina și-ar putea depăși cu 
ușurință planul, ia rămîne mereu- sub 
plan din cauza deficiențelor în orga
nizarea transporturilor. Conducerea 
minei trebuie să ia toate măsurile pen
tru organizarea transportului, pentru 
buna întreținere a căilor de transport 
și a locomotivelor, asigurînd în felul 
acesta realizarea planului de produc
ție.

In majoritatea lor, conducerile mi
nelor arată un mare interes pentru 
introducerea tehnicii noi. Sînt însă 
unele* conduceri de mine care privesc 
mecanizarea ca o sarcină ce le dă 
multă bătaie de cap. Un astfel de 
exemplu îl dă conducerea tehnică a 
minei Căpeni,- unde cu foarte mare 
greutate se introduc mecanismele noi.

Pentru ca productivitatea muncii 
să crească necontenit este necesar să 
se asigure stabilitatea cadrelor munci 
torești care lucrează în mine. Numai 
dacă muncitorii mineri sînt stabili, 
dacă s-au creat condiții pentru înlă
turarea fluctuației brațelor de muncă, 
se poate asigura ridicarea treptată a 
calificării, îmbunătățirea metodelor de

muncă — pot fi încununate de suc
ces eforturile pentru ridicarea produc
tivității muncii. Pentru a asigura sta
bilitatea cadrelor trebuie să se acorde
o importanță deosebită condițiilor de 
locuit ale muncitorilor mineri. Pro
blemei construirii de locuințe pentru 
mineri organizațiile de construcții 
trebuie să-i acorde mult mai multa 
■atenție decît pînă acum.

In anul 1953, majoritatea locuințe
lor pe care trebuiau să le construias
că întreprinderile regionale de con
strucții n-au fost terminate. Foarte ne
satisfăcător au lubrat I.R.C.L.-Oradea 
la minele Derna-Tătăruș, I.R.C.L.- 
Bacău la minele Comănești, I.R.C.L - 
Pitești la minele Berevoiești. In"anul 
acesta — deși construcțiile vor fi exe
cutate de către organizațiile Ministe
rului Construcțiilor și al Industriei 
Materialelor de Construcții — pînă în 
prezent pe majoritatea șantierelor în
că n-au început lucrările. Este necesar 
ca organizațiile de construcții să gră
bească ritmul de construire a locuin
țelor pentru mineri, să acorde mai 
multă grijă calității construcțiilor.

Experiență sovietică a pus la dis
poziția minerilor din țara noastră un 
mijloc prețios pentru ridicarea pro
ductivității muncii: organizarea mun
cii după graficul ciclic. Metoda grafi
cului ciclic a fost și este însușită și 
aplicată de un număr însemnat de 
brigăzi de producție și de înaintări. 
Succesele -obținute de aceste brigăzi 
au dovedit pe deplin dt de mult pot 

crește producția și productivitatea 
muncii atunci cînd această metodă 
este judicios aplicată. ț)in păcate, în
să, această metodă nouă de organiza-; 
re a muncii se aplică încă în mod for-» 
mal. In loc să se facă analiza- ele
mentelor procesului de producție și să 
se îmbine armonios operațiile între 
ele ca să se înlăture timpii mtfrți, de 
multe ori graficul ciclic se rezumă la 
transcrierea normelor tehnice de lucru 
în abataj. In felul acesta este nor
mal să nu se obțină rezultatele aș
teptate.

Abatajele în care urmează să se lu
creze după graficul ciclic trebuie sfii 
fie bine studiate. Acestor abataje tre-j 
buie să li se creeze condiții ca cichi-’ 
rsJe să fie respectate. Conducerea în*; 
treprinderilor carbonifere are datori* 
să ia măsuri pentru asigurarea aba^j 
tajelor ciclice cu materiale, cu vago-J 
nete goale, cu mecanisme AVnca du* 
pă graficul ciclic obligă la o bună în*ț 
treținere a mecanismelor, ia o ridicare' 
continuă a calificării celor care lu-J 
crează în abataj. Pe măsura creării? 
condițiilor trebuie să se treacă la grăj 
ficul ciclic pe rînd la toate fronturile* 
de lucru. Este de asemenea necesar 
să se aleagă cel mai important-front 
de lucru și să se înceapă organizarea 
după grafic cu acest front.

Aplicarea experienței înaintate con
stituie o pîrghie importantă în lupta 
pentru ridicarea productivității mun-

(Continuare in pag. 4-a~)
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STEAGUL ROȘU

Lucrările conferinței de la Geneva
- GENEVA (Agerpres).

La 12 mai conferința de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe a ți
nut cea de a 3-a ședință consacrată 
discutării restabilirii păcii în Indochi
na.

Ședința a fost prezidată de A. Eden, 
ministrul Afacerilor > Externe al Marii 
Britanii.

In cadrul acestei ședințe au luat cu 
vîntul: reprezentanții regimurilor ma
rionetă din Vietnam și Gambodge; mi
nistrul Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze, Ciu En-lai; ministrul Aface
rilor Externe al Marii Britanii, A* 
Eden; șeful delegației americane, Be- 
dell Smith; șeful delegației regimu
lui marionetă din Laos, ministrul A- 
dacerilor Externe al Franței, G. Bi- 
dault; ministrul Afacerilor Externe ad- 
interim al R. D. Vietnam, Fam Van 
Dong; ministrul Afacerilor Externe al 
Uniunii Sovietice, V.M. Molotov; mi
nistrul Afacerilor Externe al Franței, 
G. Bidault (pentru a doua oară): mi
nistrul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii, A. Eden (în calitate de pre
ședinte) și ministrul Afacerilor Ex 
terne ad-interim al R. D. Vietnam, 
Fam Van Dong '(pentru a doua oară)’.

Ministrul Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Chineze, Ciu En-lai, 
â rostit o amplă cuvântare. El a ex
primat voința poporului chinez ca răz
boiul din Indochina să ia sfîrșit fără 
întîrziere. Ciu En-lai a criticat pozi
ția lui Bidault care a încercat să nege 
răspunderea Franței în războiul din 
Indochina. Șeful delegației chineze s-a

Predarea de către U.R,S.5. a instrumentelor de ratificare 
a convențiilor cu privire la îmbunătățirea soartei rănifilor

.și bolnavilor din
BERNA (Agerpres). — TASS" 

transmite:
Trimisul U.R.S.S. în Elveția, Molo- 

cikov, a predat guvernului ei vet ian, 
spre a fi păstrate în arhivele Confede
rației elvețiene, instrumentele de ra
tificare de către URSS a convențiilor 
cu privire la îmbunătățirea soartei 
lăniților și bolnavilor din armatele 
active: cu privire la îmbunătățirea, 
soartei raniților, bolnavilor și persoa-

Să sporim productivitatea muncii 
în industria cărbunelui !

(Urmare din pag. 3-a)

cii. O serie de succese obținute de 
mineri se datoresc tocmai folosirii ex
perienței sovietice, a metodelor înain
tate ale fruntașilor întrecerii socialiste 
din țara noastră. Numeroși mineri 
din țara noastră au folosit metoda mi
nerului sovietic Novgorodțev — a or
ganizării înaintărilor cu mai multe 
fronturi — obținînd succese impor
tante, S-au folosit și se folosesc cu 
succes și alte, metode înaintate de lu
cru,
, In generalizarea metodelor înaintate 
mai sînt încă multe de făcut, mai 
există încă importante rezerve nefolo
site. In multe din întreprinderile noas
tre miniere mai dăinuie formalismul 
în transmiterea și aplicarea metodelor 
și a experienței înaintate. In această 
direcție ministerul nostru a depus o 
activitate nesatisfăcătoare, n-a îndru
mat și n-a controlat cum se studiază 
șl se generațizează experiența înain
tată. Din această cauză unele metode 
sînt aplicate fără să se studieze în 
prealabil dacă sînt condiții potrivite 
pentru aplicarea lor. Astfel, în Valea 
Jiului s-a căutat să se extindă meto- 
jda Novgorodțev și asupra abatajelor 
frontale, cînd știut este că această me
todă s-a născut la înaintări și se noate 
folosi cu succes numai la lucrările de 

ocupat în continuare de rolul Stateîoi 
Unite ale Americii in intensificarea 
războiului din Indoclrna și in menți
nerea unui focar permanent de con
flicte in Asia de sud-est.

A luat apoi cuvîntul ministrul A- 
facerilor Externe al Marii Britanii, A. 
Eden, care într-o scurtă declarație 
și-a propus să rezume cîteva chestiuni , 
principale care se pun în fața confe
rinței în problema mdochineză.

Luînd cuvîntul, șeful delegației a- 
mericane, Bedell Smith, a Sprijinit. 
punctul de vedere exprimat de dele-’ 
gatul baodaist. ,

Delegatul Laos-ulu? s-a raliat șj el’ 
punctului de vedere baodaist.

Ministrul Afacerilor Externe al? 
Franței, Bidault, care a luat apoi cu
vîntul, nu a adus nici un argumentă 
nou în sprijinul propunerilor sale * 
anterioare.

Reprezentantul cambodgian a crc- ? 
zut indicat să ia apărarea politicii Sta- • 
telor Unite.

Luînd cuvîntul, ministrul Afacerilor ■ 
Externe al U.R.S.S., V.M. Molotov, a 
arătat între altele că delegați? sovie
tică își va expune ulterior punctul de 
vedere asupra propunerilor privitoare 
la restabilirea păcii în Indochină su
puse conferinței miniștrilor Afacerilor 
Externe.

In încheierea ședinței, A. Eden în 
calitate de președinte a comunicat că 
la 13 mai vor continua discuțiile cu 
privire la problema coreeană, iar 
14 mai, vor continua discuțiile, cu pri-j 
vire la restabilirea păcii în Indochină.'

armatele active
nelor naufiagiate din efectivul forțe
lor armate de pe mare; cu privire la 
tratamentul prizonierilor de război și 
cu privire la apărarea populației ci
vile în timpul războiului, convenții 
semnate la Geneva, la 12 decembrie 
1949.

Aceste convenții au fost semhate de 
61 state și ratificate de 36 state. Prin
tre statele care nu le-au ratificat sînt 
și S.U.A. și Anglia. 1

înaintare.
Mijlocul principal de antrenare a 

tuturor muncitorilor și tehnicienilor în 
lupta pentru ridicarea continuă a pro
ductivității muncii este desfășurarea 
iargă a întrecerii socialiste. Deși în 
1953, 66,6 la sută din muncitorii din 
industria carboniferă au fost antrenați 
an întrecerea socialistă, cu 10 la sută 
mai mulți decît în anul 1952, totuși 
în întreprinderile miniere mai există 
încă lipsuri serioase în organizarea 
întrecerii socialiste. Lipsite de îndru
marea concretă a organelor ministeru
lui, unele conduceri de exploatări 
miniere nu caută să creeze toate 
condițiile pentru ca angajamentele 
luate de numitori și tehnicieni în în
trecere să fie realizate cu succes șî 
astfel multe din angajamente devin 
formale. Sînt întreprinderi unde, deși 
numărul celor antrenați în întrecerea 
socialistă a crescut, totuși producti
vitatea muncii, datorită deficiențelor 
de organizare a muncii, a scăzut. Con
ducerile minelor au datoria să asigure 
minerilor antrenați în întrecerea so
cialistă condiții optirfie de lucru. Da
că grupele de mineri, nu sînt asigurate 
■'li materiale, mecanisme, energie e- 
lectrică, energie pneumatică este nor
mal ca întrecerea socialistă să nu se 
poată desfășura cum trebuie.

In întreprinderile miniere există

Mărturisirile ziarului
Iată o colecție a ziarului provincial 

vest-german „Fuldaer Volkszeitung“. 
Edi lorii îl prezintă ca „ziar indepen
dent și deasupra partidelor“, „Ful
daer Volkszeitung” se deosebește însă 
prea puțin de majoritatea ziarelor 
vest-germane. La fel ca și celelalte 
organe ale presei, „Fuldaer Volkszei
tung“ publică neîncetat articole în
dreptate împotriva Republicii Demo
crate Germane, împotriva statelor iu
bitoare de pace. Totuși, în paginile 
^¡arului se pot citi în ultimul timp 
j unele mărturisiri foarte semnificative. 
• Judecind după aceasta, ziarul nu 
poate lăsa neobservată starea de spi
rit a opiniei publice vest-germane a- 
l^rmată de politica lui Adenauer.

Propunerile sovietice cu privire la 
crearea unui sistem eficace, de secu
ritate colectivă în Europa □ ab as a- 
tenția multor oameni cu diferite ve
deri și convingeri politice din Ger
mania occidentală. „Molotov a lăsat 
să se înțeleagă că este gata să dis

ociate amănuntele planului său, a scris 
îhtr-un articol de fond „Fuldaer 
Volkszeitung“. Și în occident, mulți 
oameni văd în acest plan un ounct 
de plecare favorabil pentru obține
rea unor hotărîri de compromis. A- 
ceasta, desigur, ar însemna ca copi
lul favorit al lui Adenauer — comu- 
nitateă defensivă europeană — să 
moară înainte de a se naște. Se poate 
soune încă de pe acum cu o oarecare 

9 siguranță că unificarea Germaniei 
este posibilă numai cu condiția re-

PE SCURT
— Cu prilejul împlinirii a 50 ani 

de la nașterea președintelui Consi
liului de Miniștri al R.S.S. Letone, V. 
T. Lațiș, și pentru meritele sale față 
de Statul Sovietic, Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. l-a decorat 
cu ‘Ordinul Lenin. 1

— La 10 mai a avut loc în sala 
Teatrului „Olimpia“ din Atena spec
tacolul dat de baletiștii sovietici Tiho- 
mirnova și Lediah. Spectacolul s-a 
bucurat de un mare succes. Artiștilor 
li s-au oferit numeroase buchete de 
flori. La spectacol a fost de față Cap- 
salis, ministrul Coordonării Economi- 

imense rezerve interne de creștere a 
productivității muncii. Din păcate 
trebuie spus că în multe întreprinderi 
activitatea gospodărească pentru va
lorificarea acestor rezerve se desfă
șoară la un nivel încă destul de scă
zut. Avem încă și acum conduceri de 
mine care pe de o parte țin utilajele 
în magazie, în loc să le introducă în 
mină, iar pe de altă parte se plîng că 
n-au posibilități și cer să li se acorde 
investiții suplimentare „de la centru 
La mina-Filipeștii de Pădure, de pildă, 
de mult timp stau ța suprafață stîlpi 
de fier pentru armarea abatajelor, cu 
toate că introducerea lor în aba
taj ar duce la creșterea productivi
tății și la scăderea prețului de cost. 
I.a unele exploatări mai dăinuie prac
tica dăunătoare că dacă - • :’ri esm 
înlocuit cu altul, cel vechi să nu mai 
fie reparat, deși ar putea fi încă folo 
sit. Astfel, la minele din Valea Jiu
lui primindu-se o serie de vagonete 
noi, nu s-a mai întreprins nimic pen
tru repararea parcului de vagonete 
vechi și în felul acesta numărul vago- 
nelelor folosite în loc să crească a 
rămas același.

Dobîndirea unui randament deplin 
în muncă, creșterea productivității 
muncii sînt condiționate și de buna 
aprovizionare a locurilor de muncă și 
Conducerile minelor trebuie să acorde 
întreaga atenție acestei probleme. In
ii 953 s-au pierdut multe tone de căr
bune din cauză că minele n-au fost 
aprovizionate la timp cu explozivi și 
cu lemn do mină.

„Fuldaer Volkszeitung“ 
nunțării la comunitatea- defensivă' eu- 
ropeană. Dacă se insistă însă asupra 
acesteia șî^se resping propunerile i ii 
Molotov ca punct de plecare, scinda
rea Germaniei va rămîne o tristă rea* 
litate cel puțin pentru viitorii 50 de 
ani”.

Ziarul recunoaște că scindarea Ger
maniei, perspectiva creării „armatei 
europene” și a noului Wehrmacht au 
stîrnit o reacție vădit negativă în 
Germania occidentală.

Aceeași idee este exprimată și în 
articolul „Fără grabă”' al cărui au
tor este Walter Holbach, unul din re
dactorii ziarului „Fuldaer Volkszei
tung“. Referindu-se la hotărîrea Iui 
Adenauer de a introduce serviciul 

militar obligatoriu, autorul scrie des
pre profunda neîncredere pe care ta
rile — viitoare partenere ale Bonnu
lui — o nutresc față de Germania 
occidentală.

Zelul guvernului de la Bonn în do
meniul remilitarizării nu se bucura 
de încredere. Iri spatele lui se simte 
„încercarea noastră de a ne transfor
ma... într-un polițist european mo
del”.

Tată declarații ale ziarului . 'Fuldaer 
Volkszeitung", care nu lăsă îndoială' 
cu privire la faptul că în cercurile bur
gheze din Germania occidentală *€ 
intensifică atitudinea de protest ’m* 
potriva politicii lui Adenauer d° ă 
tîrî poporul german intr-un nou răz- 
boi. (Agerpres)'.

— Intr-un articol consacrat lucră* 
iilor conferinței de. la Geneva, ziarul 
„New York Times“ recunoaște că Co
reea de sud „trebuie să accepte un 
acord asupra unor alegeri naționale, 
deoarece propunerile făcute recent de 
reprezentantul sud-coreean în legă
tură cu această chestiune sînt lipsite 
de orice bază reală“.

— Corespondentul ziarului „New. 
„York Times”, Ruskin anunță din Pit- 
tsburg că extracția* de cărbune din 
S.U.A. se află Ia cel mai scăzut nivel 
înregistrat în perioada care a urmat 
crizei din jurul anului 1930. „Zeci de > 
mine se închid, scrie corespondentul* 
și mii de mineri rămîn fără lucru”*

Este important să se înțeleagă că 
realizarea și depășirea planului la 
cărbune nu se pot face numai de 
către mineri. Industria carboniferă 
trebuie sâ fie ajutată din plin de cele
lalte ramuri ale economiei naționale* 
De pildă, Ministerul Industriei Lem
nului, Hîrtiei și Celulozei va trebui 
să se ocupe mai îndeaproape de ali
mentarea ritmică a minelor cu lemri 
de armare. Trebuie spus că pînă a* 
cum acest minister n-a asigurat in
dustriei carbonifere stocul necesaf 
de lemn pentru armare.

Problema ridicării productivității 
muncii este una din problemele care 
se pun cu toată tăria în industria 
carboniferă și ea trebuie să preocupe' 
nu numai colectivele minelor respec
tive, ci și organele Direcțiilor Gene
rale și aparatul central al Ministe
rului Industriei Cărbunelui. Este ne
cesar să fie intensificate îndrumarea 
și ajutorul ministerului în ceea ce 
privește organizarea luptei pentru ob
ținerea unei productivități mereu mai 
înalte în întreprinderile carbonifere.

Plenara C.C. al P.M.R. din august' 
1953 și Planul de stat pe anul în 
curs pun în fața muncitorilor mineri 
sarcini însemnate în legătură cu spo
rirea producției și productivității 
muncii, cale sigură de îmbunătățire 
a nivelului de trai al poporului Să 
luptăm cu toate forțele pentru a tra
duce cu cinste în viață aceste sarcini, 
dînd patriei mereu mai mult cărbune 1

; (Din „Sclnteia"!
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