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Popular Raional

Cea mai mare atenție 
scrisorilor oamenilor muncii

Legătura indisolubilă cu masele constituie izvorul forței 
partidului și statului nostru democrat-popukir, în opera de con
struire a vieții noi — socialiste. Scrisorile, sezisările și recla- 
mațiile anresate de oamenii mu/icii organelor de partid, de 
stat și economice, constituie una din importantele forme ale 
legăturii trainice între partid, puterea populară și masele oa
menilor muncii. Scrisorile, sezisările și reclamațiile oamenilor 
muncii, adresate organelor de partid, de stat- și obștești, sînt 
o puternică expresie a activității politice a maselor, 
un ajutor de pre{ în lupta pentru înlăturarea lipsurilor care 
frînează mersul nostru înainte. Oamenii muncii se adresează 
organelor de partid și de stat cu încrederea că scrisorile lor 
nu rămîn fără răspuns, că propunerile și criticile lor vor fi 
analizate cu grijă și rezolvate în mod just. Analizînd cu aten
ție scrisorile oamenilor mirncii, organele de partid, comitetele 
executive ale sfaturilor populare, comitetele sindicale și' con
ducerile întreprinderilor au putință să cunoască și să înlăture 
multe lipsuri, să lichideze cu birocratismul, să-și îmbunătă
țească necontenit activitatea. Desfășurînd o muncă temeinică 
eu scrisorile și sezisările numeroase organe își asigură spriji
nul maselor în rezolvarea sarcinilor ce le stau în față, atrag 
oamenii muncii la conducerea treburilor obștești, dezvoltă cri
tica de jos împotriva a tot ceea ce frînează mersul nostru îna
inte. Cercetînd cu simț de răspundere conținutul scrisorilor, 

v sezisărilor critice și reclamațiile oamenilor muncii, ținînd 
seamă de propunerile lor comitetele de partid de la minele 
Lenea și Petrila, conducerea minei Petrila, comitetul executiv 
al sfatului popular raional și alte organe au reușit să-și îmbu
nătățească activitatea, să înlăture un șir de lipsuri în activi
tatea lor și să-și îndeplinească cu,mai mult succes sarcinile 
cé le stau în față. Acele organe de'partid, de stat și economice 
care muncesc temeinic cu scrisorile, le rezolva la timp și in 
mod just, se bucură de încredere și prestigii/ în fața maselor.

niu toate organele de partid, de stat și economice din ra
ionul nostru acordă atenția cuvenită muncii cu scrisorile, se
zisările și reclamațiile oamenilor muncii. La sfatul, popular al 
orașului Vulcan, oamenii muncii care vin cu diferite sezisări 
sau reclamații nu se bucură de prea maré atenție din partea 
tovarășilor din comitetul executiv. Scrisorile și sezisările lor 
nu sînt analizate și rezolvate la timp. Conducerile • minelor 
Aninoasa și Lupeni, de asemenea dau dovadă de nepăsare față 
de sezisările și reclamațiile muncitorilor. De mai mult timp, 
conducerea minei .Aninoasa a fost sezisată că la cantina abo- 
nâților lipsește vesela. Conducerea minei Aninoasa n-a luat 
măsuri pentru înzestrarea cantinei cu vesela necesară, din care 
cauză oamenii muncii pierd mult timp pînă iau masa la can
tină. La Sfatul popular orășenesc Petroșani, la direcțiunea 
O.'C.L. Petroșani și la alte organe, se manifestă cu putere 'su
perficialitatea și birocuatisnaol m rezervarea „crisorilor și se
mnărilor venite din partea oangenitor muncii. La multe scrisori 
și cereri venite de ia cekțeni, comitetul executiv al Sfatului 
popul-ar al orașului Petroșani răspunde că „s-a intervenit, 
s-au luat cutare măsuri“, fără să urmărească pînă la capăt 
rezolvarea problemelor sezisate. Sâat muite or^am de partid, 
de stat și economice care nu răspund în termenele fixate la 
scrisorile, sezisările, cererile și reclamațiile oamenilor muncii.

Lipsurile care există în munca cu scrisorile nu mai pot 
fi îngăduite, deoarece ele înăbușă critica maselor, știrbesc 
prestigiul organelor respective în fața oanaenâior muncii. Or
ganele^ de partid și de stat, trebuie să ia toate măsurile pentru 
îmbunătățirea muncii cu scrisorile. In rîndul cadrelor de con
ducere din organele de stat și obștești, trebuie dezvoltat simțul 
de răspundere în munca cu scrisorile, sezisările și reclamațiile 
oamenilor muncii. Birourile de primire și urmărire a scriso
rilor din instituții și întreprinderi trebuie încadrate cu tovarăși 
capabili, care cunosc hotărîrile partidului și guvernului și cu 
simț de răspundere față de muncă. Comitetele de partid, 
organizațiile de bază și comitetele sindicale trebuie să anali
zeze periodic felul în care conducerile administrative ale în
treprinderilor sau instituțiilor respective sé preocupă de re
zolvarea scrisorilor. Persoanele care se fac vinovate de tără- 

* gănare în cercetarea și soluționarea problemelor ridicate prin 
scrisori, dau dovadă de birocratism în această muncă sau fac 
greutăți celor care sezisează anumite lipsuri, trebuie trase la 
răspundere, in fiecare instituție, in fieca.e întreprindere, con
ducătorii trebuie să respecte orele de primire a cetățenilor 
care doresc să prezinte personal cererile sau sezisările lor. 
Treb ie muncit în așa fel, îneît problemele ridicate de oamenii 
muncii să fie rezolvate în mod just și nici o scrisoare să nu 
rămînă fără răspuns. Organele de partid, de stat și economice 
trebuie să urmărească eficacitatea scrisorilor, să vegheze la 
respectarea termenelor fixate pentru rezolvarea problemelor 
sezisate de oamenii mu„cii. «

îmbunătățind munca cu'scrisorile, lichidînd cu birocratis
mul A nepăsarea în această direcție, organele de partid, de 

* stat și economice vor întări legăturile ior ca masele, vor atrage 
miile de oameni ai muncii la rezolvarea treburilor obștești, la 
lupta avîntată pentru înfăptuirea politicii partidului și guver
nului, al cărei înalt scop este ridicarea bunăstării materiale 
și culturale a poporului, construirea socialismului în patria 
noastră. *'•
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DIN VALEA JIULUI
Noi brigăzi de mineri de la Vulcan și Aninoasa 

aplică metoda graficului4 ciclic
In prima decadă a lunii 

iunie brigăzile de mineri de 
la mina Vulcan care aplică 
metoda graficului ciclic, au 
depășit ritmic sarcinile de 
plan programate în ciclogra- 
me. De pildă, brigada con
dusă de fruntașul întrecerii 
socialiste Octavian Iancu 'a 
realizat în 4 zile planul de 
înaintare programat pentru 5 
zile, obținînd o depășire a 
programului de lucru de 25 
la sută. Acelaș rezultat a 
fost obținut si de către bri
gada minerului Iuliu Gziko.

Cea mal bună realizare a 
fost obținută în prima săp- 
tămînă din luna iunie de că
tre minerii din brigada tov. 
Martin Vass, care și-a de
pășit ciclurile programate cu

70 la sută. Brigăzile condu
se de tov. Nicolae Prisăcaru 
și Nicolae Gross și-au între
cut și ele sarcinile ciclogra- 
melor cu 12 și respectiv 15 
la sută. ț
j De la 1 iunie âu trecut la 
aplicarea metodei graficului 
ciclic alte două brigăzi de 
mineri de la mina Vulcani 
acelea conduse de minerii Ta- 
che Vătăman și Aurel Ispas, 
încă de la început brigada 
minerului Aurel Ispas și-a în
deplinit ciclurile, reușind să 
încheie prima săptămînă cu 
o depășire ă sarcinilor de 
plan de 2 la sută.

La mina Aninoasa, ău tre
cut la aplicarea graficului 
ciclic alte 3 dintre cele măi

bune brigăzi de înaintări. 
Brigada fruntașului întrecerii! 
socialiste Iiie Palotai, cunos-,; 
cută prin avansări rapide îni 
lucrări de pregătiri, a depă
șit pînă în prezent înaintarea'; 
prevăzută în ciclogramă cu 
22"la sută. Cu 10 și respec
tiv 14 la sută și-ău întrecut! 
sarcinile de plan de înain
tare și noile brigăzi ciclice1 
conduse de minerii Constan
tin Hoțea și Ioan Moldovan.

Succesele înregistrate dej 
noile brigăzi cicfice în pri
mele zile de aplicare a aces
tei metode au mobilizat și pe 
alte brigăzi de mineri de ă- 
se pregăti pentru trecerea lâ 
lucru pe bază de grafic ci
clic — metodă avansată ddl 
organizare à muncii. ,.

Căile de reducere a prețului de eost 
industria carboniferăin

Duminică 6 iunie a. c. a 
avut loc în sala clubului „Gh. 
Apostol“ din Petroșani o 
conferință organizată de fi
liala A.S.I.T. Valea Jiului. 
La această conferință au 
participat ■ »n-feAîeroși mineri, 
tehnicieni, ingineri și condu
cători de la întreprinderile 
carbonifere din Valea Jiului, 
studenți și profesori de la 
Institutul de mine „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Petro
șani.

Cu viu interes au ascultat 
cei prezenți conferința tova
rășului Ilia Ivanovici Uho, 
profesor la Institutul de mine 
din București, despre: „Căile 
de reducere a prețului de cost 
în industria carboniferă“. Fă- 
cînd o amplă expunere știin
țifică asupra importanței pe 
care o prezintă pentru dez-

din țările de deinQcrațbe
Avtnty-1 în muncă af nwierblor címezi

Ziarele din China de est și 
din China Centrală de sud 
publică știri în legătură cu 
succesele în muncă ale colec
tivelor întreprinderilor indus
triale și ale minelor de căr
bune din aceste părți ale 
Chinei.

Astfel, ziarul „Heniansin- 
ven“ a relatat că minele de 
cărbune din Pinsian — unele 

voltarea economiei naționale 
reducerea prețului ^de cost în 
industria cărbunelui, tovară
șul profesor I. I. l’ho a dez
bătut pe larg și documentat 
căile de reducere a prețului 
de cost la fiecare element 
care intră în componența lui 
(salarii, contribuții asupra 
salariilor, materiale, combus
tibil pentru nevoile proprii, 
energie electrică, amortis
mente și alte cheltuieli bă
nești).

Numeroși partictpanți au 
pus întrebări cu privire lă 
căile de reducere a prețitlui 
de cost, primind răspunsuri 
care au îmbogățit mult te
matica conferinței.

Discuțiile au arătat că o 
lipsă serioasă în activitatea 
cadrelor de conducere de lă 
minele de cărbuni din Valea

Jiului este slabă preocupare 
pentru însușirea problemelor] 
economice și în special $ 
problemei prețului de cost,' 
La mulți tehnicieni și ingi
neri există tendința foarte 
greșită de a considera că 
problema prețului de cost, ă 
reducerii lui, este o treabă 
care privește numai pe con-, 
tabili și planificatori. De ă-; 
semenea, au fost scoase fâ 
iveală deficiențele din muncă 
de planificare.

Conferința despre căile de 
reducere a prețului de cost 
în industria carboniferă ă! 
îmbogățit cunoștințele econo
mice ale fiecărui participant,' 
prin dezbaterea științifică ă 
acestei probleme deosebit de 
importante pentru activitatea 
întreprinderilor noastre.

din cele mai mari mine din 
China — au depășit planul 
lunar de producție cu 13,9 la 
sută. Luna trecută, în minele 
de cărbune n-â avut loc nici 
o avarie, iar productivita
tea muncii a fost mai rrtăre 
decît prevedea planul.

După cum a relatat ziarul 
„Anhueijtbao“, , o serie de 
mine din provincia Anhuei 
au îndeplinit înainte de ter

men planul lunar de produc
ție. Dintre acestea fac parte 
cele mai mari mine din Sin- 
cij’uan și Țakâagan, aparți- 
nînd Administrației de stat a' 
căEbuHeJoi.

Sarcinile de producție pe 
anul 1954 pentru minele de 
cărbune din Sincijuan și 
Țaiciagan depășesc consider 
rabil prevederile planate! pfi 
ainul trecut.

Strungarul Ignác Picker din R. P. Uagară 
și-a îndeplinit sarcinile de plan pe anul Î960

In ultimii ani s-a eviden
țiat în mod deosebit strun
garul Ignâc Picker ’e 11 fa
brica de lămpi cu incandes
cență din Budapesta. Datori
tă excepționalelor sale suc
cese în producție el a fost

In R. P. Bulgaria sînt fo
losite pe scară largă meto
dele de reducere a prețului 
de cost al produselor la fie
care operație în parte, ela-

distins cu înaltele titluri de 
laureat al Premiului Kossuth 
și Erou al ‘Muncii Socialiste. 
El și-a îndeplinit primul pe 
țară sarcinile ce-i reveneau 
îr. cadrul planului cincinal.

Metodele înaintate sovietice aplicate

In cinstea celui de al MD, 
leă Congres al Pârtidului ce
lor ce muncesc din Ungaria, 
el și-a îndepbnit la 21 mai 
sarcinile ce-i reveneau în ca-” 
drul plămâni ’de producție pe 
196«.

din R. P. Bulgaria 
borate de inovatorii sovietici 
Levcenko și Mnhanov.

Aplicînd această metodă, 
peste 45.000 de muncitori din

îh mtFeprifiêerile

industrie și transporturi ău 
realizat în 1953 economii în- 
sumînd 62.235.000 leva.

jțAgerpres)



2 STEAGUL RO$q

Colectivul sportiv Minerul din Lenea 
trebuie să-și îmbunătățească activitatea

ivladaâfesiaii sportive

:' Mișcarea de cultură fizică și sport 
a luat un mare avînt în tara noastră, 
atrăgînd tot mai largi mase de oa- 

fmeni ai muncii în special din rîndul 
tineretului.

i’5 In multé întreprinderi și instituții 
¡din Valea Jiului, oamenii muncii sînt 
atrași să participe la mișcarea spor
tivă.’ Astfel, mulți dintre tineri «ór
nese pe acest drum însuși-ndu-și ma
estría sportivă.

Mai sînt însă și colective sportive 
care nu înțeleg pe deplin importanța 
sportului. Multe dintre ele manifestă 
dezinteres față de sarcinile ce le re
vin — mai.ales față de educația «or- 
tivă a tinerilor. Așa de pildă, colec
tivul sportiv Minerul din Lonea, des
fășoară în această direcție o activi
tate nesatisfăcătoare. Secțiile colecti
vului nu-și trăiesc viața. La Lonea nu 
există o sală .de popice. Mulți jucă
tori dornici să practice acest sport, 
trebuie să meargă în alte localități. 
Deși jucătorii au sezisat în nenumă
rate rîndurl acest, neajuns, totuși 
conducerea colectivului â stat pasi
vă, invocînd diferite motive ca lipsa 
de fond și altele. Această sală s-ar 
fi putut amenaja prin munca volun
tară a sportivilor care practică acest 
sport, lucru ce nu s-a făcut încă 
pînâ acum.

Cît despre activitatea' celorlalte 
discipline -sportive ca volei, oină, 

, handbal, nici nu se poate vorbi, de 
oarece ele nici nu există. Deși atle
tismul este un sport iubit de tinerii 
din Lonea, el nu este susținut. Mem
brii a numeroase brigăzi de tineri și 
tinere din Lonea nutresc dorința de 
a fi fruntași la' locul de muncă și în 
același timp fruntași în sport. Insă 
obiectivul Minerul nu desfășoară o 
activitate satisfăcătoare pe măsură 
posibilităților existente. El nu știe să 
organizeze cum trebuie munca mem
bri lqr săi.

O lipsă serioasă ă colectivului Mi
nerul din Lonea este și aceea că nu 
antrenează tinerele fete în diferite 
rámurí sportive. Neexistînd o arenă 
de volei, ele nu au unde să practice 
acest sport. La fel nu s-ău organizat 
echipe de tenis de masă în cadrul 
cărora să activeze și fete.

O latură pozitivă a colectivului 
este susținerea celor două echipe de 
fotbal care joacă în cadrul campio
natelor regionale și raionale. Atîta 

însă nu este suficient. Trebuie ca în 
aceeași măsură să se practice și alte 
sporturi. Conducerea acestui colectiv 
și-a. propus prea puține obiective în 
planul de muncă pentru îmbunătăți
rea activității sportive în sezonul de 
vară.'Ea nu se preocupă în suficientă 
măsură ca membrii colectivului să 
treacă normele la complexul sportiv 
G.M.A. Antrenamentele de pregătire 
pentru trecerea normelor G.M.A. au 
fost lăsate să se desfășoare de la 
sine. Nici pînă astăzi colectivul Mi
nerul din Lonea nu și-a amenajat un 
teren pentru cursele cu obstacole ne
cesare trecerii probelor G.M.A. Deși 
pentru acest lucru n-ar trebui fon
duri prea mari, totuși conducerea co
lectivului în frunte cu tov. Gheorghe 
Andraș nu se îngrijește de buna gos
podărire a materialelor necesare.

Nu este întîmplător faptul că mulți 
sportivi ai colectivului s-au retras 
și nu mai vor să plătească cotizațiile, 
lată unde duc lipsurile conducerii 
colectivului sportiv Minerul din Lo
nea. Aceasta, din cauză că nu se țin 
cu regularitate adunări generale, pen
tru că tinerilor le lipsește educația 
sportivă. Conducerea colectivului nu 
prezintă dări de sedmă asupra acti
vității sale și nu cere sprijinul ma
selor în anumite împrejurări.

La fel și membri ai colectivului ca 
tov. Nicolae Drăgan, Viorica Calma, 
Ioan Moldovanu, Gheorghe Marcu și 
alții nu dau nici un sprijin îmbună
tățirii muncii sportive.

Pe viitor, colectivul sportiv Mine
rul din Lonea va trebui să-și reor
ganizeze secțiile de sport și să an
treneze cît mai mulți tineri pentru a 
lua parte la manifestările sportive 
din localitate. Colectivul sportiv va 
trebui să educe pe membrii săi în spi
ritul grijii față de avutul obștesc, în- 
tărind astfel simțul de răspundere 
pentru îngrijirea bazelor sportive. O 
sarcină de seamă a‘colectivului este 
aceea de a face să crească numărul 
aspiranților la complexul G.M.Ă". iar 
membrii colectivului să-și plătească 
cu regularitate cotizațiile.

Conducerea colectivului va trebui 
ca în timpul cel mai scurt să-și re
vizuiască activitatea și să pornească 
la o acțiune rodnică pentru buna des
fășurare a muncii sportive.

ȘT. D1CHER

Cea de a 12-a etapă a campiona
tului categoriei A ia fotbal, desfășu
rată duminică 6 iunie, s-a caracteri
zat prin lupte dîrze și scoruri strînse. 
Excepție a făcut întîkiirea de la Ti-' 
mișoara dintre Locomotiva din loca- ■ 
litâte și Progresul Oradea terminată 
cu categoricul scor de 5—0. Dinjfcelft 
7 întîlniri ale, etapei 2 au fost Iri
gate de echipele gazde — »LaSomoti* 
va Timișoara și Știința Cluj. In des» 
plasare n-a cîștigat decit Flamura 
Roșie Arad. Celelalte a întîlniri s-au 
terminat la egalitate. De remarcat 
sînt cele două rezultate de egalitate 
înregistrate la București de Minerul 
Petroșani și Flacăra Pioești.

Iată rezultatele înregistrate în a- 
ceastă etapă :

C.C.A. — Minerul 2—2; Dinamț» 
București — Flacăra 3—3; Locomo
tiva Timișoara — Progresul 5—0; 
Metalul Hunedoara — Flamura Ro
șie 1—2; Știința Cluj — Locomotivă 
Grivița Roșie 3—2; Metalul Cîmpia 
Turzii — Locomotiva Tg. Mureș 1—1; 
Dinamo O. Stalin -- Știința Timi
șoara 1—1.

După această etapă în clasament 
conduce Flamura Roșie cu 19 puncte, 
urmată de C.C.A. cu 16 puncte și 
Locomotiva Timisoara și Dinamo 
București cu cît? 14 puncte. Totali- 
zînd 12 puncte, Minerul Petroșani o- 
cupă locul 8.

Minerul Lupeni, care activează în 
seria Il-a a categoriei B la fotbal, 
jucînd la București, a învins cu 4—1 
echipa Dinamo 6 București.

-v
Disputat la Petroșani, meciul de 

rugbi în cadrul categoriei A dintre 
Minerul Petroșani — Constructorul 
O Stalin a fost cîștigat de localnici 
cu scorul de 3—0.

Această lucrare este consacrată u- 
nei probleme de mare actualitate și 
anume garantarea dreptului de mun
că al cetățenilor, garantare posibilă 
numai în condițiile orîndutrii socia
liste, unde a fost lichidată exploatarea 
omului de către om, șomajul, crizele 
și mizeria.

Principiile de bază legate de asi
gurarea dreptului de muscă sîflt a-

Duminică 6 iunie a. c. s-ă disputat 
la Aninoasa în cadrul campionatului 
raional de fotbal, meciul Minerul A- 
rinoasa — Voința Petroșani.

Dovedind o mai bună pregătire 
tehnică, echipa locală a cîștigat pe 
merit cu scorul de3—X, (3— Oi.. * Iftl

Pe arenă deftttnerul din 
Aninoasa s-ă disputai rhtîlnirea de 
popice între Minerul 111 Aninoasa si 
cercul sportiv de popice Minerul Dîl- 
ja. Partida a fost cîștigată de echipă 
din Dîlja' care a totalizat 1028 lem
ne. Echipa din Aninoasa a totalizat 
800 lemne. De remarcat este compor
tarea sportivului Sabin Trif de lâ 
cercul sportiv din Dîlja, care a rea
lizat din 100 bile 212 lemne.

ION LOȘNITA 
corespondent

★

Sîmbăta trecută ă avut loc pe sta'-’ 
dionul ..Minerul“ din Vulcan întîlni- 
reă amicală de fotbal dintre Țesăto- 
ria și Uzina Electrică Vulcan Dună 
90 de minute de întrecere tovărășeas
că, victoria a revenit echipei texti- 
liștilor care â învins cu scorul de 
1-0. , ,

Colectivul Minerul I.M.P. ă orga
nizat în cinstea spărtachiădei sindi
catelor un concurs de tir la' care au 
participat numeroși sportivi. Concur
sul a avut loc pe poligonul Construc
torul din Petroșani. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute de tov. A- 
lexăndru Marcu, care a realizat 45 
puncte din 50 posibile, Ioân Ploțcaru 
și Dumitru Agăpie care au realizat 
cîte 40 puncte din 50 posibile.

la «HBCă
A. E. Pdșerstnik

256 pag., lei 7,40
mănuntet tratate prin probleme că i 
ridicarea calificării muncitorilor și 
funcționarilor, pregătirea rezervelor, 
de muncă, conținutul dreptului lă 
muncă, etc.

Lucrarea poate fi folosită de spe
cialiștii în drept muncitoresc (profe
sori și studenți) cît și de activiștii 
sindicate și ăngăjații din întreprin
deri. (Editura de stat pentru Rtera- 
tură științifică)'. i r

Productivitatea muncii poate și trebuie 
să crească la mina Li/peni P

Obținerea unei măi înalte produc
tivități a muncii în întreprinderile 
carbonifere trebuie să fie principa
lul obiectiv în lupta pentru sporirea 
producției de cărbune. Progresul în
semnat realizat în ultimii ani în dez
voltarea industriei noastre carboni
fere, înzestrarea minelor cu utilaj 
minier modern, de prim rang, im
portat din U.R.S.S. sau fabricat în 
țară după documentația sovietică, me» 
canizarea în mare parte a celor mai 
grele operații de extragere a cărbu
nelui, formarea unui număr însemnat 
de noi cadre, toate acestea arată că 
există condiții pentru a se realiza în 
minele noastre o productivitate mult 
mai ridicată decît productivitatea ob
ținută pe timpul capitaliștilor, cînd 
în minele de cărbuni șe folosea o 
tehnică înapoiată. « ;

. Din păcate, în unele mine din Va
lea Jiului — cu toate condițiile făvo-’ 
rabile create îndeosebi prin introdu' 
cerea și extinderea mecanizării —>' 
productivitatea/ muncii continuă să 
rămînă în urmă față de introducerea 
tehnicii noi.

Un exemplu caracteristic în aceas
tă privință îl oferă mina Lupeni. Lă 
această mină modernă există o se-, 
rioasă și nejustificată rămînere în 
urmă a productivității muncii. In timp

Rrtacl ptftțteși în „Scinie^

(Corespondența colectivă 
de la redacția ziarului 

„Steagul Roșu”-Petroșani) 
ce gradul de mecanizare a crescut 
în anul 1953 cu 8 la sută, în timp ce 
mecanizarea transportului pe galerii 
a înregistrat, în 1953, i*n indice de 
99,4 la sută iar numărul de mașini 
de hșvat în funcțiune s-a dublat, pro
ductivitatea muncii pe mină în loc 
să crească a scăzut față de anul 
1952. In primul trimestru al anului 
1954 productivitatea muncii la a- 
ceastă mină a continuat să fie sub 
nivelul productivității atinse în 1952.

La o serie de lucrări importante, 
productivitatea este mult mai scă
zută la‘mina Lupeni în comparație 
cu productivitatea obținută în lucră
rile similare la alte mine. La mina 
Aninoasa, spre exemplu — mină în 
care gradul de mecanizare a atins 
în anul 1953, cu oarecare aproxima
ție, nivelul de mecanizare al minei 
Lupeni — s-a realizat, în cursul â- 
nului 1953, o productivitate a muncii, 
la lucrările directe în cărbune, cu 
circa 27 la sută mai mare decît la 
Lupeni; Nici la mina Aninoasa, pro
ductivitatea muncii n-a atins un ni* 
vel corespunzător înzestrării cu teh
nică nouă, dar faptul că la această 

care dispune de condiții egale 
ctj nuna Lupeni, s-a realizat o pro

ductivitate cu mult măi ridicată do
vedește că la mina Lupeni nu sînt 
folosite nici pe departe posibilitățile 
existente pentru ridicarea productivi
tății muncii.

Dacă colectivul minei Lupeni ar fi 
realizat, în anul 1953, lă lucrările în 
cărbune, o productivitate nu mai 
mare decît aceea realizată de colec
tivul minei Aninoașa, el ar fi livrat 
statului cu mii de tone cărbune mai 
mult. Cîtă energie însumează acest 
cărbune, cîte trenuri ar fi putut pune 
în mișcare, ,cîți kilowați ar fi rezul
tat din el dacă s-ar fi transformat în 
energie electrică, cîtă pînză’ s-ar fi 
putut țese cu războaiele puse în miș
care de acești kilowați? La acest lu
cru ar fi bine să se gîndească temei
nic tovarășii răspunzători de scăde
rea productivității muncii la mină 
Lupeni.

Fără îndoială că obținerea unei 
productivități mai înalte în minele de 
cărbuni nu este un lucru ușor. In ca
lea ridicării productivității se ivesc 
de multe ori piedici serioase. Aseme
nea greutăți există în toate minele. 
Ele nu sînt însă de neînvins, pot fi în
lăturate, pot fi evitate. Colectivele mul
tor mine, cum sînt. de exemplu, ceJe 
de la Vulcan, Aninoasa, Uricani, în* 
lătură cu mai multă hotărîre greută
țile de tot felul și obțin succese în 
ridicarea productivității muncii.

In rindurile tovarășilor cu munci 
de răspundere de la mina Lupeni se 
manifestă însă o atitudine — s-ar, 
putea spune — străină de spiritul ce* 
lor hotărrți să învingă. Aici se gă
sesc mulți tovarăși care sînt în start 
să ,,dovedească“ oricînd și oricui că 
productivitatea scăzută este deter
minată de „cauze obiective“, să ar
gumenteze că această1 este o stare 
care trebuie „înțeleasă și acceptată“. 
Principala răspundere pentru această 
o poartă în primul rînd conducerea 
minei. Este cunoscut de mai multă 
vreme faptul că lă mina Lupeni uti* 
lajul nu e folosit pe’ deplin. Și acum 
stau nefolosite două combaine carbo
nifere, trei haveuze și alte cantități 
însemnate de utilaje. Din cele 5 ma
șini de încărcat existente, în 1954 â 
funcționat numai una. In multe ca
zuri utilajul este folosit în mod ne
rațional. Au fost cazuri — în stratul 
nr. IV, spre exemplu — cînd pentru 
o producție de 30 tone de cărbune pe 
zi s-au instalat numeroase crațere, 
care de fapt puteau să facă față unei 
producții de cîteva zeci de ori mai 
mare.

La abatajul frontal în pare lucrea
ză brigada minerului Năpău Vasile, 
abataj cu mare capacitate de produc
ție, cu toate că productivitatea muir 
cii la tăierea cărbunelui a crescut în 
urma introducerii sistemului de tăie- | 
re cu haveuze, productivitatea pe a- 
bataj n-a crescut din cauză că orga
nele tehnice de conducere n-au luat 
măsuri ¿pentru a se asigura o pro
ductivitate mai mare și la celelalte 
operațiuni (desprinderea cărbunelui 
netăiat de haveuză, încărcarea etc.)* 
Degeaba este tăiat cărbunele din
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Controlul obștesc — sprijin 
al comerțului socialist

Pentru îmbunătățirea conierțului 
socialist, un ajutor prețios îl pot dă 
masele sub forma controlului obștesc. 
Pentru aceasta, pe lingă diferite or
gane de, control din Valea Jiului a 
fost instituit în fiecare localitate și 
controlul obștesc, organ local de con
trol, care reprezintă masele de con
sumatori.

Tocmai pentru că este local, con
trolul obștesc poate să sprijine în 
mod efectiv organele comerciale res
pective, magazinele, pentru îmbună
tățirea deservirii, curățeniei, etc., iar 
prin sugestiile sale poate contribui 
lă îmbunătățirea aprovizionării, ma
gazinelor cu mărfurile solicitate de 
oamenii muncii.

In această privință, o serie de co
lective au dat un prețios sprijin con
trolului obștesc din localitățile Pe- 
trila. Vulcan și Petroșani.

Făcînd un control la restaurantul 
Straja, echipa' de control obșteso din 
Vulcan, condusă de tov. Zorița Laszlo, 
a constatat că acolo eră murdărie, 
iar prețurile nu erau afișate. Lipsu
rile au fost semnalate organelor în 
drept si remediate.

Tot în această localitate, la un ma
gazin al O.C.L.-ului se doseau unele 
mărfuri. Vînzătorii în cauză au fost 
demascați într-o ședință de către e- 
chipa de control obștesc.

Delegata Măria Popa din Petro
șani desfășoară o muncă .rodnică sn 
'ecfripa de control obștesc. Eă a de

Ce face servteM comercial O. G L. ?
' Pentru buna aprovizionare a mi
nerilor din Valea Jiului, în localită
țile miniere s-au deschis numeroase 
magazine care sînt tot mai bine a 
provizionate cu mărfuri.

, Totuși, mai sînt unele ■ articole și 
produse care, sînt mult cerute și cău
tate. dar lipsesc din magazine. Ast
fel, gospodinele din Valea Jiului, și 
în special familiile tinerilor mineri 
care se mută în noile locuințe de cu- 
rînd construite, doresc să-și cumpere 
diferite obiecte casnice ca servicii 
de masă, farfurii, Vase emailate, ser
vicii de sticlărie, reșouri și mașini de 
călcat electrice și alte asemenea o- 
biecte necesare gospodăriilor lor.

Oricît ar căuja cineva în magazi
nele din Valea Jiului asemenea o- 
biecte, nu va găsi. In schimb, pri
mește același răspuns: „Nu avem 

strat ca o mașină modernă de mare 
productivitate dacă astăzi lipsesc din 
abataj ciocanele pneumatice, mîine 
lopețile, poimîine sapele, iar răspoi- 
miine există o slabă presiune a aeru
lui comprimat etc. Odată ce s-a in
trodus o mașină de mare randament,, 
trebuie create toate condițiile pentru 
a se asigura deplina ei folosire. Lă 
mina Lupeni există multe abataje 
mecanizate, în care munca este or
ganizată pe bază de grafic ciclic, 
dar o bună parte din brigăzile care 
lucrează în aceste abataje, chiar și 
dintre acelea care lucrează pe bază 
de grafic ciclic, nu-și realizează cu 
regularitate sarcinile de plan din 
cauza unor lipsuri mărunte de orga
nizare a muncii sau a unor lipsuri 
în aprovizionarea cu diferite mate
riale și unelte — materiale care de 
altfel se găsesc în cantități suficiente 
la magazia minei.

Procesul de producție la mina Lu
peni este adesea stînjenit de proasta 
întreținere a utilajului, care nu este 
revizuit periodic pentru a se preveni 
defectările, precum și de starea ga
leriilor, care îngreunează transpor
tul. Organizarea defectuoasă a trans
porturilor împiedică o aprovizionare 
ritmică a echipelor de mineri cu va- 
gonete goale și cu materiale.

Conducerea minei, în frunte cu fos
tul director Dan Mihai, a manifestat 
o atitudine de indiferență față de ă- 
ceastă situație, desconsiderînd propu
nerile juste venite din partea mine
rilor și înăbușind orice tendință de 
critică de jos. Chiar atunci cînd a 
luat uneie hotărîri, conducerea minei 
fie că a uitat ea însăși de ele, fie că 
n-a controlat feloț cum acestea sînt 

mascat o femeie care a cumpărat 20 
litri spirt pe care voia să-l transporte 
în altă localitate. Tot de această e- 
chipă a fost prinsă bucătăreasa de 
la căminul de zi din Petroșani care 
și-a însușit o serie de lucruri ce nu-i 
aparțineau.

Pe lîngă aceste realizări, în muncă 
controlului obștesc au existat și lip
suri. Echipele n-au activat în suficientă 
măsură în toate localitățile Văii Jiu
lui. De asemenea, n-au ținut legătur-ă 
strînsă cu organele comerciale și u- 
îieori lucrau în mod izolat. La fel 
n-au sezisat la timp neregulile si 
lipsurile observate în activitatea u- 
nităților comerciale. In ultimul timp 
au activat numai delegate de femei 
în controlul obștesc.

Pentru ca controlul obștesc să con
tribuie pe viitor în mod efectiv la îm
bunătățirea muncii din comerț, este 
necesar ca nu numai acele 41 echipe 
de control obștesc alcătuite din 82 
delegate de femei să activeze, ci și 
celelalte din cadrul organizațiilor sin
dicale. In acest scop este necesar să 
existe o colaborare și mai strînsă în
tre organele comerciale și sindicale 
din raionul nostru.

Muncind în acest fel, vom putea 
înlătura lipsurile și vom îmbunătăți 
activitatea comerțului nostru socia
list.

ILEANA UIFALVI 
responsabila comisiei raionale de femei 

Petroșani

repartizare. Dacă vom primi repar
tizare, poate va sosi și marfa pe care 
o căutați“.

Insă, dacă din „mila“ serviciului 
comercial al O.C.L. din Petroșani, în 
magazinele din raionul nostru nu poți 
găsi asemenea produse, în alte orașe 
ale țării ca Deva, Craiova, București 
se găsesc din belșug. De ce în altă 
parte sînt și în Valea Jiului nu?

Lipsa acestor articole atît de cău
tate de soțiile de mineri, se datorește 
exclusiv inactivității serviciului co
mercial al O.C.L. Petroșani (director 
Alexandru Bodrog) care nu depune 
activitate satisfăcătoare pentru apro
vizionarea magazinelor din Valea 
hului cu unele articole atît de cău
tate.
f

Ml HAI ȘTEFAN
_ - Af- -

traduse în viață. încă din ianuarie 
s-a hotărît să se creeze cinci abataje 
de rezervă, dar hotărîrea a rămas pe 
hîrtăe.

De o slabă atenție se bucură con- 
sfătuirile^de producție pe sectoare. In 
aceste consfătuiri muncitorii fac 
multe propuneri prețioase, care sînt 
„notate“, iar apoi înmormîntate prin 
sertarele unor șefi de sectoare.

Nici metodele de muncă avansate, 
experiența celor mai buni muncitori 
și tehnicieni nu se bucură de prea 
multă cinste la mina Lupeni. Sînt 
aici multe brigăzi care nu-și reali
zează sarcinile de plan, dar în ace
lași timp există și brigăzi conduse 
de mineri cu temeinice cunoștințe și 
cu o bogată experi&nță care, lucrînd 
tot în aceleași condiții,' realizează 
succese remarcabile. Sînt deosebit de* 
grăitoare rezultatele obținute numai 
de cîțiva fruntași ai întrecerii care 
aplică metoda graficului ciclic; în 
primul trimestru al anului brigada 
condusă de minerul Gaiovski ion a 
realizat 26,8 picluri peste plan — 
cea condusă de Lucaci Andrei 7 ci
cluri peste plan — Peter Ioan 12 _
Sirop Constantin 19,4 — Vraja
Gheorghe 8,6 — Morar Mihai, 7 ci
cluri peste plan, etc. Numeroși sînt 
fruntașii întrecerii'deja care cei ră
mași în urmă ar avea de învățat și 
ar dori să învețe. Dar de multe luni 
de zile, cu excepția unui singur caz 
în sectorul VII, la mina Lupeni nu 
s-a mai organizat vreun schimb de 
experiență.

La această mină a luat naștere 
prețioasa inițiativă a maistrului mi
ner Sviștea Gheorghe — de sprijini
re sistematică a brigăzilor rămase în

SFATURI MEDICALE

Cum să luptăm împotriva bolilor molipsitoare 
de vară

in timpul verii, o serie de boli mo
lipsitoare și grave ca dezinteria, pa
ralizia infantilă, febra tifoidă, hepa
tita epidemică, etc., pot pune în pe- 
ricol atît sănătatea populației adulte, 
cit și a copiilor. Microbii și virușii â- 
cestor boli sînt răspîndiți atît de că
tre bolnavi, cît și de către persoa
nele care au stat în apropierea bol
navilor sau au fost bolnave de aceste 
boli }așa ziși - purtători de microbi)« 
Ele se mai răspîndesc și prin mijlo
cirea apei, alimentelor, mîinilor mur
dare și al muștelor. Căldura din tim
pul verii, este foarte prielnică supra
viețuirii și înmulțirii microbilor în 
afara organismului bolnavilor că de 
exenulu în alimente păstrate în con
diții nehigienice, etc.

Un rol foarte mare în răspîndirea 
microbilor dintr-un loc în altul îl ău 
muștele care se înmulțesc foarte re
pede în timpul veni, păstrînd în sto
macul, pe picioarele și aripile lor mi
crobii mai multe zile. Ele străbat în 
căutarea alimentelor distanțe de mai 
mulți kilometri — ufhblînd mai ales 
prin gunoaie, closete, grajduri, că
mări de alimente, bucătării, etc.

Bolile molipsitoare de vară se ivesc 
si la vîrstnici. însă «ei mai amenin
țați sînt copiii, deoarece organismul 
copiilor este mai puțin rezistent la 
atacul microbilor și deci lor va tre
bui să le acordăm o atenție deosebită«

Pentru prevenirea acestor boli tre
buie să îndeplinim cu strictețe o se
rie de măsuri igienico-sanitare parti- 
cipînd astfel activ la lupta organelor 
sanitare pentru apărarea propriei 
noastre sănătăți.

Pentru distrugerea muștelor pe 
care trebuie să le stîrpim oriunde 
s-ar afla, putem întrebuința analci- 
dul sau hîrtia lipicioasă. Cu soluția 
de analcid se stropesc pereții și ta
vanul locuinței cu ajutorul unei pom
pe, în așa fel, încît pereții să se u- 
mezească, fără însă ca lichidul să 
se prelingă pe aceștia.
/O altă cauză;a bolilor molipsitoa

re de vară o constituie consumarea 
fructelor și zarzavaturilor nespălate 
înainte de a le mînca.

Pe fructe și pe zarzavaturi micro-, 
bii bolilor molipsitoare se pot așeza 
odată cu praful, picăturile de ploaie 
său cu ajutorul muștelor care am vă
zut cît sînt de periculoase. Este deci 
necesar ca să spălăm bine fructele 

urmă pentru a se ajunge ca nici o; 
brigadă să nu lucreze sub plan. A- 
ceastă inițiativă a fost însușită și ă- 
plicată cu succes de majoritatea 
maiștrilor mineri de la Vulcan și de 
la alte mine, dar tocmai la Lupeni, 
unde s-a născut, ea nu este aplicată 
decît de foarte puțini tehnicieni din 
sectorul IV și de încă vreo cîțiva' din 
alte sectoare.

Lipsurile de natură tehnico-organi- 
zatorică enumerate mai sus și altele 
de acest fel existente cu duiumul la 
mina' Lupeni, pot fi înlăturate'" prin- 
tr-o conducere tehnico-administrativă 
justă, printr-o strînsă colaborare în
tre tehnicieni și mineri, printr-o luptă 
unită și hotărîtă a tuturor minerilor 
și tehnicienilor. Rezolvarea acestor, 
probleme nu vine de la sine. Colabo
rarea strînsă care s-a născut în pro
cesul de producție, în locurile de 
muncă în care lucrează' cei mai îna
intați mineri și tehnicieni, trebuie să 
fie stimulată, organizată, însuflețită, 
pentru atingerea unei producții mai 
mari prin ridicarea productivității 
muncii.

Ce-se-cere pentru aceasta? întîi — 
o conducere concretă, competentă, 
din partea organizației de partid, o 
muncă politică intensă la care să fie 
antrenați toți comuniștii și muncito
rii fără- de partid înaintați, întărirea 
legăturii între organizația de partid 
și masa largă a muncitorilor și teh
nicienilor. Este necesar de asemeni 
ca organizația de partid să stimule
ze critica venită din masă, să ridice 
combativitatea masei împotriva tu- 
turor lipsurilor din procesul de pro
ducție, precum și împotriva dezor
ganizatorilor, chiulangiilor, etc, 

și zarzavaturile înainte de a le min- 
ca și chiar să le opărim înainte de a 
le da copiilor.

De asemenea nu trebuie să punem 
niciodată fructele și zarzavaturile di
rect pe ghiață — căci în ghiață mi-; 
crebii bolilor molipsitoare de vară \ 
pot trăi timp îndelungat.

Tot în răspîndirea bolilor molipsi- ' 
toare de vară un rol foarte important i 
îl. are laptele și produsele lui (brînză ■ 
de vaci, unt)’, în special dacă lap-, 
tele e consumat nefrert. De aceea; 
laptele trebuie bine fiert și. mamele, 
trebuie să dea o deosebita atenție a- 
cestei reguli înainte de ă-1 da copiilor.

Dacă în localitate său în cartier, 
au apărut cazuri de boli molipsitoa
re, vom da copiilor și chiar adulților, 
cînd organele sanitare o cer, să bea 
numai apă care a fost mai întîi fiartă 
și apoi răcită. Prin fierberea apei, 
microbii bolilor molipsitoare de vară 
sînt distruși. Dacă am observat că 
ana de la robinet sau apa din ftn- 
tînă este murdară, trebuie să anun
țăm imediat organele sanitare.

In caz că în localitate s-au ivit ca-, 
zuri de paralizie infantilă, pe lingă’ 
toate sfaturile arătate pînă acum, nu 
vom lăsa copiii-să facă baie în ștran
duri, lacuri sau rîuri căci apa lor 
poate fi infectată. ț

Un lucru foarte important de cărei 
trebuie să ținem seamă în tot mo
mentul este de a chema medicul lă}' 
cel mai mic semn de boală (oboseai-* 
lă, dureri în mușchi, în gît, etc., său} 
cînd are temperatură, guturai, grea
ță. vărsături și diaree). Medicul este 
singurul care cunoaște boala și în 
caz de nevoie dispune internarea în 
spital. __ ‘ț

Un bolnav molipsitor ținut acasă, 
pe lingă faptul că nu poate avea în-., 
grijfrea necesară, constituie totodată- 
un pericol pentru cei din jurul său. „ 
Este de asemenea foarte important 
șă nu ezităm nici un moment de ă 
ne vaccina ori de cîte ori organele 
sanitare ne cer acest lucru, căci prin! 
vaccinare ne punem la adăpost de 
îmbolnăviri.

Să nu dăm crezare leacurilor bă
bești și să ne debarasăm de supersti-1 
ții. Respectînd întocmai toate aceste 
reguli de igienă, nu facem decît să i 
ne apărăm sănătatea noastră și a ce
lor din jurul nostru. 1 >

Dr. EUGEN S-TĂNCESCU. ,.

In activitatea Comitetului de partid' 
al minei Lupeni dăinuie încă însem
nate lipsuri. Pentru â conduce con-: 
creț și just trebuie să conduci în cu- ; 
noștință de cauză. Comitetul de partkH 
ăl minei Lupeni n-a studiat în'pro-d 
funzime principalele laturi ale proce-d 
sului de producție pentru a-și puteai 
orienta munca spre rezolvarea celor, 
mai importante probleme. In celei« 
cinci luni care au trecut de lă înce-l 
putui anului, Comitetul de partid ălf 
minei Lupeni n-a socotit necesar să} 
analizeze măcar odată, într-o ședin-! 
ță lărgită cu activul, cauzele care au; 
făcut ca utilajul să nu fie folosit pe1 
deplin.

In luna ianuarie Gomitetul de partid 
a ținut o ședință în cadrul căreia s-a' 
analizat în .general felul în care se 
ocupă conducerea minei de realiza
rea planului. Problemă folosirii uti
lajului și alte asemenea probleme de 
mare importanță au fost trecute cu 
vederea sau au fost discutate numai! 
în treacăt.

In planul de muncă pe primul tri-i 
mestru, comitetul de partid 3 prevăd 
zut pentru data de 5 martie o ședință 
în care să se analizeze munca desfac 
surată în direcția ridicării de noi ca’< 
dre de mineri. Analizarea acestei pro- 
bleme ar fi fost cît se poate de bine) 
venită, deoarece ridicarea product*-; 
vității muncii depinde în foarte mare 
măsură de nivelul cadrelor; ea erăil 
bine venită și pentru faptul că în1 
cursul anului treCut munca de califi-- 
care a mers foarte slab la mina Lui 
peni. Această ședință n-a avut loc, 
iar munca de calificare ă continMai 
să meargă și mai prost. ;

t £Gqnți»<țgfe in pag. 4-a)



4 STEAGUL ROȘU

Ședința din 5 iunie a conferinței de Ia Geneva
Importantele propuneri ale delegației U.R.S.S. 

cu privire la problema coreeană

Al XIII- lea Congres 
al Partidului Comunist Francez

GENEVA (Agerpres). -- De la co
respondentul special.

Reprezentanții celor 19 țări au 
continuat sîmbătă discutarea proble
mei coreene. In cadrul ședinței au 
luat cuvîntul reprezentanții Etiopiei, 
Republicii Populare Democrate Co
reene, Republicii Populare Chineze, 

.Fiiipinelor, Uniunii Sovietice, Olan
dei.

Delegațiile Etiopiei și Fiiipinelor 
nu au făcut altceva decît să repete o 
seamă de i-ze cunoscute pentru a 
justifica agresiunea săvârșită de așa- 
zisele trtlpe O.N.U. în Coreea, res- 
pingînd cu aceleași „argumente“ cu
noscutele propuneri ale Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Ministrul Afacerilor Externe al U- 
niunii Sovietice, V. M. Molotov. și-a 
început expunerea prin a trece în re
vistă principalele probleme supuse 
spre 'examinare conferinței de la Ge
neva, în ceea ce privește reglemen
tarea pașnică a chestiunii coreene.

In cuvîntarea sa, Molotov a făcut 
o seamă de propuneri deosebit de 
importante, care privesc posibilitatea 
încheierii unui acord în vederea re
zolvării problemei coreene.

In vederea unificării Coreei și a 
creării unui stat' coreean unit, inde
pendent și democratic — se arată în 
propunerea făcută — să se organi
ce alegeri libere pe întregul teri
toriu al Coreei. Alegerile trebuie să 
fie organizate după șase luni de la 
încheierea acordului. Alegerile. tre
buie organizate pe baza scrutinului 
secret și a sufragiului universal. Re
prezentarea’ în organul legislativ "e 
întreaga Coree trebuie sa fie pro
porțională cu populația întregii Co- 

jree. Pentru pregătirea și organizarea 
(alegerilor generale libere în întreaga 
■ Coree și pentru a contribui la apro
pierea între Republica Populară De
mocrată Coreeană și Republica Co
reeană, să se creeze un organ pe în
treaga Coree compus din reprezen
tanți ai Republicii Populare Demo
crate Coreene și ai Republicii Co-

Poporul german luptă împotriva p&iriciî 
de pregătire a tâzboiutm

de P. NAUMOV
Majoritatea covîrșitoare a popu-» 

lației germane se pronunță împotri
va remilitarizării. Lui i se opun o 
rriînă de . militar iști vest-germani, 
care vor cu orice preț să-și realizeze 
planurile revanșarde.

Faptele dezmint în întregime afir
mațiile politicienilor americani și ale 
celor de la Bonn, potrivit cărora ma
joritatea populației din Germania oc
cidentală ar aproba participarea la 
,/armata europeană“.

In Germania occidentală protestele 
împotriva creării „comunității defen
sive europene“ s-au intensificat în
deosebi după ce s-au conturat per
spectivele reale de asigurare ä păcii, 
perspective ce și-au găsit expresia în 
propunerea sovietică de a se încheia 
un tratat general european cu privi
re la securitatea colectivă în Europa. 
In Germania occidentală crește pre
tutindeni mișcarea pentru organiza
rea unui referendum popular în cursul 
căruia populația se va pronunța dacă 
este pentru tratatul cu privire lă 
„comunitatea defensivă europeană“ 
de natură' să permanentizeze dez
membrarea și ocuparea Germaniei, 
său pentru un tratat de pace care să 
aducă Germaniei unitatea națională 
și independența. In unele localități, 
patrioții vest-germani au și efectuat 
un astfel de referendum. Ziarul 
„Deutsche Volkszeitung“ subliniază 
că în cursul referendumului popular 
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reene. Chestiunea privind compune
rea, compoziția și funcțiil©-"ac^ștui 
organ va trebui să fié examinată în 
mod suplimentar.

Să se retragă toate forțele armate 
străine din Coreea într-uh termen de 
terminat. Chestiunea termenului și a 
etapelor retragerii tuturor forțelor 
armate străine din Coreea de nord și 
Coreea de sud înaintea începerii a- 
legerilor libere în întreaga Coree 
trebuie să fie examinată în mod su
plimentar.

In vederea supravegherii alegeri
lor libere în întreaga Coree, se arată 
în propunerea prezentată de V. M. 
Molotov, să se stabilească o comisie 
internațională. Chestiunea privind 
compunerea unei astfel de comisii de 
supraveghere va trebui examinată în 
mod suplimentar.

Recunoscîndu-se necesitatea preve
nirii violării păcii în Coreea — se 
prevede în propunerea amintită — 
este necesar ca țările cele mai inte
resate în menținerea păcii în Extre
mul Orient să se angajeze și să ga
ranteze dezvoltarea pașnică, a Coreei, 
ceea ce ar contribui la rezolvarea 
problemei unificării naționale a Co
reei. Chestiunea «privind statele care 
trebuie să se angajeze la garantarea' 
dezvoltării pașnice a Coreei, ca și 
natura unor astfel de angajamente, 
va trebui să fie examinată în mod su
plimentar.

In încheierea cuvîntării sate, V. M. 
Molotov a răspuns lâ o seamă de a- 
firmații făcute în ședința anterioară 
de delegatul Statelor Unite, care a 
încercat să justifice agresiunea ame
ricană în Coreea și să pledeze în fa
voarea menținerii trupelor O.N.U. în 
Coreea

In expunerea făcută în cadrul șe
dinței de azi, Ciu En-lai, ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. Chineze, 
a arătat în ce constă caracterul celor 
14 așa-zi se propuneri ale Coreei de 
sud, care urmăresc în fond anexarea 
Coreei de nord la Ct reea de sud și 
impunerea regimului lui Li Sîn-Man 
întregii țări.

din diferite părți ale Germaniei oc
cidentale 90-95 la sută din cei între
bați se pronunță pentru încheierea 
u»ui tratat de pace cu Germania și 
împotriva tratatului cu privire la 
„comunitatea defewsivă șuropeană“.

In R. D. Germană, .“eîereodumul 
popular cu privire la această ohesiîw- 
ne va avea loc în zilele de 27, 28 și 
29 iunie 1954. Mereu noi și noi Io
turi sociale din Germania occidentală 
se încadrează în mișcarea împotriva 
militarizării, împotriva „comunității 
defensive“.

Sub presiunea maselor largi popu
lare și a social-democraților de rînd, 
conducerea partidului social-democrat 
din Germania ă fost nevoită să a- 
dopte o atitudine negativă față de 
tratatul cu privire la „armata eu
ropeană“. Luînd cuvîntul la 29 mai 
la Bremerhafen, Erich Oilenhauar, 
lider al partidului social-democrat, ă 
cerut guvernului de la Bonn să sta
bilească relații normale cu Uniunea’ 
Sovietică. Trebuie să subliniem că 
în Germania occidentală se intensiv 
fică tot măi mult cererile de acest fel.

Poporul german, ca și toate popoa
rele europene, cererea în locul/poli
ticii de înjghebare a unor grupări 
militariste închise, să se ducă o po
litică de eforturi colective ale tuturor 
statelor europene, pentru asigurarea 
păcii și securității în Europă.
k (Agerpres)\ • 

PARIS (Agerpres), — TASS
La 4 iunie, Congresul al Xlll-lea 

al Partidului Comunist Francez și-a 
continuat lucrările. In ședința de di
mineață, prezidată de Etienne Fajon, 
membru al Biroului Politic, au con
tinuat discuțiile pe marginea rapor
tului lui Jacques Duclos.

Delegații care au luat cuvîntul la 
discuții au subliniat năzuința de ne
biruit a.întregului popor francez spre 
schimbarea politicii externe a guver
nului, spre restabilirea independenței 
naționale a Franței, spre asigurarea 
păcii și securității ( țării. Vorbitorii 
au subliniat că clasa muncitoare fran
ceză își dă perfect de bine seama de 
necesitatea respingerii faimoasei „co
munități defensive europene“, a că
rei ratificare de către Franța se stră
duiesc s-o obțină revanșarzii germani 
și protectorii lor americani.

A-ndre Souquiere, secretar al Fede
rației din departamentul Sena a parti
dului comunist a condamnat cu as
prime ideile răspîndite de cercurile 
reacționare cu privire la „declinul“ 
Franței și al poporului francez. El a 
declarat că partidul comunist trebuie 
să lupte pentru unirea tuturor forțe
lor naționale din Franța în jurul cla
sei muncitoare, care trebuie să de
vină adevărata forță conducătoare a 
națiunii în luptă pentru independența 
țării.

După ce au vorbit delegații Fede
rațiilor din departamentele Bas-Rhin 
și Hau te Garonne, care s-au ocupat 
de problemele luptei pentru pace și 
ale organizării mișcării greviste, s-a

Productivitatea muncii poate și trebuie 
să crească la mina Lupeni !

(Continuare din pag. 3<a)
Multe mine din Valea Jiului folo

sesc metoda sovietică de calificare 
la locul de muncă, metodă care a dat 
rezultate bune. Cum s-a ocupat co
mitetul de. partid, comitetul de între
prindere și conducerea minei Lupeni 
de aplicarea acestei metode? In luna 
ianuarie s-au încheiat 4 contracte de 
calificare, în februarie 272, în martie 
180, în aprilie niciunul. Cîți dintre 
tinerii care au încheiat contracte se 
califică intr-adevăr, c greu de spus. 
Acest lucru nu-1 site nimeni, deoarece 
nici un tovarăș din organele de con
ducere nu s-a interesat de probleme 
calificării.

Comitetul . . partid al minei Lu
peni cunoaște „în general“ proble
mele de producție ale minei. Sistemul 
de cunoaștere și conducere „în gene
ral“ a fost imprimat de comitet și or
ganizațiilor de bază. In adunările lor, 
organizațiile ¿c bază de la această 
mină ascultă p-riodic rapoarte din 
partea conducerilor sectoarelor cu pri
vire la mersul producției în general. 
Se trece însă foarte ușor peste ana
lizarea adîncă a principalelor cauze 
care împiedică buna desfășurare a 
procesului de producție.

Aceeași pecete a „muncii în gene
ral" â fost imprimată și agitației po
litice de masă la mina Lupeni. Lo
zincile afișate cu ocazia unor zile 
festive stau atîrnate pînă cînd le iau 
locul alte lozinci ocazionale, de alte 
zile mari. Agitatorii nu sînt instruiți 
cu regularitate de către secretarii or
ganizațiilor de bază, din care cauză 
aceștia desfășoară o activitate nesa
tisfăcătoare.

Comitetul de partid al minei Lu
peni nu s-a străduit să ridice nivelul 
activității organizațiilor de masă pen
tru a se putea sprijini cu mai multă 
nădejde pe ele. Comitetul de între
prindere și comitetele de secții sindi
cale desfășoară o slabă activitate 
pentru organizarea întrecerii socia
liste. In lunile ianuarie-mai, numărul 

dat cuvîntul lui Léon Feix, membru 
al Comitetului Central. Cuvîntarea 
lui a fost consacrață în întregime pro
blemelor coloniale și sarcinilor parti
dului comunist în ceea ce privește 
acordarea de ajutor oamenilor mun
cii din coloniile franceze în lupta lor 
pentru eliberarea de sub jugul co
lonial.

Ședința din după-amiaza zilei de 
4 iunie a congresului a fost prezi
dată de Raymond Guyot, membru în 
Biroul Politic. El a dat cuvîntul lui 
Etienne Fajon, membru în Biroul Po
litic. Acesta a dat citire unui mesaj 
■ie salut adresat Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comunist Francez 
de către Comitetul Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice.

★

PARIS (Agerpres). — TASS trans
mite

In cadrul ședinței din 4 iunie a 
Congresului al Xlll-lea al Partidului 
Comunist Francez, s-a anunțat că o 
delegație a congresului, condusă de 
François Bilioux, membru în Biroul 
Politic, a vizitat Ministerul Afacerilor 
Externe și a remis o rezoluție de pro
test împotriva refuzului de a acordă 
vize de intrare oaspeților din partea 
partidelor frățești din țările de demo
crație . populară. invitați la congres. 
Delegația a primit asigurări că se 
vor elibera 'vizele necesare. Totodată 
guvernul a acordat viza de intrare în 
Franța reprezentanților Pșrtiduluj 
Comunist Italian, invitați la congres.

muncitorilor antrenați în întrecerea * 
socialistă a oscilat, după datele con
ducerii minei, între 65-75 la sută. Dar 
numărul celor antrenați real în între
cere a fost mult mai mic, deoarece 
o însemnată parte din contractele de 
întrecere s-au încheiat în mod biro
cratic. Administrația minei nu ține 
la zi evidența realizărilor obținute 
de brigăzile antrenate în întrecere.

La data de 28 mai, cele ntai proas
pete rezultate afișate pe panowl între
cerii erau cele din 18 mai. (sectorul 
111 și VII). La unele sectoare rezul
tatele afișate erau și mai vechi, iar 
la altele rezultatele nici nu erau afi
șate. Și nu s-ar putea spune că acti
viștii comitetului de partid, ai comi
tetului sindical, cît și cei din condu
cerea minei nu cunosc această si
tuație, deoarece ei trec în fiecare zi 
de cd puțin patru ori prin față aces
tui panou!

Productivitatea muncii poate și tre
buie să crească la mina Lupeni. Pen
tru aceasta e necesar însă ca noua' 
conducere a minei să ia măsuri grab
nice pentru lichidarea lipsurilor teh
nice și organizatorice, să asigure mi
nerilor condiții bune de lucru.

Este necesar ca organizația de 
«rtid a minei să fie conștientă de 
răspunderea politică ce-i revine în 
tămâiere,. m urmă a minei, să-și 
schimbe oului de muncă și să des
fășoare o activitate susținută pentru 
mobilizarea întregului colectiv al mi
nei la realizarea și depășirea sarci
nilor de pla’n prin folosirea deplină 
a tehnicii noi.

Mina Lupeni trebuie să atingă în 
cel mai scurt timp o productivitate 
corespunzătoare utilajului modern cu 
care este înzestrată. Oamenii muncii 
din toate celelalte ramuri ale econo
miei naționale au nevoie de cărbuni, 
pentru a putea da țării și populației 
muncitoare mai multe produse nece
sare creșterii nivelului de viață al ce
lor ce muncesc. ~

Tiparul: I. P. Petroșani
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