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Fiecărui comunist — 
o sarcină concretă

îndeplinirea angajamentelor sporite luate de oamenii mun
cii din patria noastră în cinstea zilei de 23 August, traducerea 
în viață a măsurilor luate de partid și guvern privitor la dezvol
tarea economiei naționale și ridicarea îijtr-un timp scurt a nive
lului de trai material și cultural al celor ce muncesc sînt strîns 
legate de munca politică de masă dusă de organizațiile de partid. 
Depunînd o intensă muncă politică de la om la om, organizațiile 
de bază din întreprinderi și instituții mobilizează oamenii muncii 
la îndeplinirea sarcinilor de plan la toți indicii, la înfăptuirea 
măreței opere de construire a socialismului în patria noastră.

Pentru ca organizațiile de partid din Valea Jiului să-și poată 
îndeplini cu succes rolul de conducător politic în întreprinderi, 
este necesar ca in această muncă să fie antrenați toți membrii și 
candidații de partid, să li se traseze sarcini concrete, ținîndu-se 
cont de cunoștințele și aptitudinile lor.

Practica de pînă acum a dovedit că acolo unde munca poli
tică a fost și este dusă pe bază de sarcini concrete, de către toți 
membri organizațiilor de bază .rezultatele sînt din cele mai bune. 
Un exemplu pozitiv în această direcție îl dă organizația de bază 
din sectorul IV al minei Aninoasa. Propunîndu-și ca obiectiv 
principal mobilizarea minerilor și tehnicienilor la îndeplinirea 
și depășirea angajamentelor luate în întîmpinarea zilei de 23 
August, organizația de bază a trasat sarcini concrete, în această 
direcție, fiecărui comunist. Comunistul Petru Bălin a primit sar
cina să sprijine și să îndrume comitetul de secție sindicală în or
ganizarea și desfășurarea întrecerii socialiste. La rîndul său, 
tehnicianul comunist Vasile Știopei a primit sarcina să se ocupe 
de extinderea metodelor înaintate. Sarcini concrete au fost trasate 
membrilor și candidaților de partid și în domeniul întăririi disci
plinei muncii, a folosirii din plin a utilajului, etc. Roadele muncii 
colective pe bază de sarcini concrete n-au întîrziat să se arate. 
Colectivul sectorului IV al minei Aninoasa a încheiat luna iulie 
cu o depășire a sarcinilor de plan de 24,7 la sută, întrecîndu-și 
simțitor propriul angajament, iar în primele zile lucrătoare din 
luna august, ca urmare a intensificării întrecerii socialiste, depă
șirea de pian a sectorului s-a ridicat la 31,6 la sută. Sarcini con
crete fiecărui membru și candidat de partid au trasat și organiza
țiile de bază din sectoarele II, IV și VII de la mina Lupeni, or
ganizațiile de bază de la minele Uricani și Vulcan, din sectoarele 
III și X! de la mina Petrila și altele.

In Valea Jiului mai sînt însă și acum birouri de organizații 
de bază care nu acordă atenția cuvenită trasării de sarcini con
crete fiecăiui membru de partid, continuînd să muncească sectar, 
fără sprijinul multilateral pe care-1 pot primi din partea mem
brilor și candidaților de partid. Așa de exemplu, birourile orga
nizațiilor de bază din sectorul V al minei Aninoasa, din sectorul 
II al minei Petrila și altele duc o activitate sectară, nu atrag în 
munca politică pe bază de sarcini concrete pe toți membri și can- 
didații de partid. Mai mult, organizațiile de bază din aceste sec
toare nu controlează și nu trag la răspundere pentru lipsa de 
activitate pe membri de partid care nu-și îndeplinesc sarcinile ce 
le au în cadrul organizațiilor de masă din sector. Toate aceste 
lipsuri au urmări în însăși activitatea slabă a organizațiilor de 
masă din sectoarele respective, în neîndeplinirea unor angaja
mente luate în cinstea zilei de 23 August.

In fața organizațiilor de bază stau sarcini multiple. îndepli
nirea lor cu succes nu se poate face printr-o muncă sectară dusă 
numai de birouri, ci este necesar să fie intensificată, prin trasa
rea de sarcini concrete, activitatea fiecărui membru și candidat 
de partid. Membrilor de partid cu o înaltă calificare li se poate 
trasa, de exemplu, sarcina să se ocupe de ridicarea nivelului pro
fesional al tinerilor din brigăzile pe care le conduc.

Un mijloc puternic de creștere a producției și productivității 
muncii îl constituie descoperirea și folosirea rezervelor interne ale 
înirep'inderii. Organizația de bază trebuie să traseze sarcini 
concrete celor mai competenți comuniști în această direcție. De 
asemenea, se pot trasa sarcini concrete în ceea ce privește lupta 
pentru îmbunătățirea calității cărbunelui, extinderea metodelor și 
experiențelor înaintate și alte probleme legate de creșterea pro
ducției de cărbune, de educarea oamenilor muncii în spiritul ati
tudinii noi față de muncă. . , , vj

> Organizațiile de bază nu trebuie să se mulțumească însă nu
mai cu faptul că au trasat sarcini concrete fiecărui membru și 
candidat de partid. Ele au datoria să efectueze un control perma
nent asupra felului în care sînt duse la îndeplinire sarcinile și 
să tragă la răspundere pe aceia care nu și le îndeplinesc.

Fiecare comunist trebuie să considere sarcina de partid ca o 
obligație de primă însemnătate și să o ducă la îndeplinire fără 
șovăire. . , Vi

In vederea îmbunătățirii continue a muncii de partid, este 
necesar ca fiecare comitet de partid de întreprindere, să organi
zeze periodic schimburi de experiență în care să fie arătate me
todele bune de muncă ale organizațiilor de bază pentru ca ele să 
poată fi extinșe la toate organizațiile de bază din întreprinderea 
respectivă. De asemenea, se pot organiza în acest scop conferințe 
la care să participe membrii și candidații de partid.

Trasînd sarcini concrete fiecărui comunist, organizațiile de 
bază din întreprinderile și instituțiile din Valea Jiului vor conduce 
cu succes masele largi de oameni ai muncii în lupta pentru înde
plinirea sarcinilor de plan, pentru bunăstare și socialism.

Sesiunea Marii Adunări Nationale
Joi dimineața s-au deschis 

lucrările celei de a 4-a se
siuni a Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare 
Romîne.

Membrii Marii Adunări Na
ționale au primit cu aplauze 
puternice pe conducătorii 
partidului și guvernului la 
intrarea în sala de ședințe.

Pe banca Prezidiului Marii 
Adunări Naționale au luat 

.loc membrii Prezidiului, în 
frunte cu tov. dr. Petru Groza.

Pe banca guvernului au 
luat loc tovarășii: Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Gh. Apostol, I. Chi- 
șinevschi, Al. Moghioroș, Chi- 
vu Stoica, Miron Constanti- 
nescu, P. Borilă, Al. Dră- 
ghici, S. Bughici, Gh. Hossu, 
Al. Sencovici și alți membri 
ai guvernului.

La orele 10,15 tov. Tiță 
Florea, vicepreședinte ai Ma
rii Adunări Naționale, care a 
prezidat ședința; a propus or
dinea de zi. Marea Adunare 
Națională a adoptat în una
nimitate următoarea ordine 
de zi :

1. Legea pentru grațiere și 
amnistie.

2. Legea pentru organiza

Raportul tovarășului Gh. Qheorghiu-Dej 
asupra proiectului de lege pentru grațiere și amnistie

Tovarăși deputați,
La 23 August se vor îm

plini 10 ani de la eliberarea 
patriei noastre — marea săr
bătoare națională a poporu
lui romîn și a minorităților 
naționale.

In cei zece ani care au tre
cut de la acest eveniment is
toric, care a însemnat o coti
tură hotăritoare în viața po
porului romîn, oamenii muncii 
din patria noastră au obținut 
sub conducerea partidului suc
cese mari în opera de con
struire a socialismului. Pro
ducția industrială a atins un 
nivel de peste două ori și ju
mătate mai mare decit în a- 
nul 1938; statul acordă un a- 
jutor tot mai mare țărănimii 
rhuncitoare în vederea spori
rii producției agricole; a fost 
creat sectorul socialist în a- 
gricultură; s-au obținut re-

Un sfert de veac de la masacrul de la Lupeni

Adunarea comemorativă de la Lupeni
In după-amiaza zilei de ieri 

a avut loc la Lupeni aduna
rea solemnă comemorativă cu 
prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la eroicele lupte ale mine
rilor din Lupeni pentru pîine, 
pentru dreptul la o viață mai 
bună.

Mii de mineri, muncitori, 
soții de mineri umpleau piața 
din centrul Lupeniului. Au 
venit să ia parte la adunarea 
solemnă comemorativă delega
ții ale minerilor din Lonea, 
Aninoasa, Vulcan, Uricani, 
precum și din celelalte re
giuni miniere ale patriei noas
tre.

Tribuna din piață era îm
brăcată în pînză roșie și îm
podobită cu cetină verde de 
brad. Pe un mare panou în
conjurat de steaguri purpurii

rea și funcționarea Arbitra
jului de Stat.

3. Legea pentru ratificarea 
decretelor emise de Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne 
în perioada de la 20 aprilie 
i954 pînă la 5 august 1954.

Primit cu îndelungate a- 
plauze, tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, președintele Consi
liului de Miniștri, a prezentat 
raportul asupra proiectului de 
lege pentru grațiere și am
nistie.

După ce comisia de propu
neri legislative, prin deputa
tul C. Paraschiveseu Bălăcea- 
nu din circumscripția electo
rală Rîmnicu Sărat, regiunea 
Ploești, și-a prezentat rapor
tul, au început discuțiile asu
pra proiectului de lege pentru 
grațiere și amnistie. Au luat 
cuvîntul deputății: Stelian 
Moraru din circumscripția e- 
lectorală Brăila Nord, regiu
nea Galați, Ioan Gherman din 
circumscripția electorală Li- 
pova, regiunea Arad, Iordana 
Gorobei din circumscripția e- 
lectorală Negru Vodă, regiu
nea Constanța, Stelian Nițu- 
lescti din circumscripția elec

zultate importante în făuri
rea unei culturi noi, socia
liste. In prezent, masele popu
lare înfăptuiesc cu elan mă
surile elaborate de partid și 
guvern în vederea dezvoltă
rii continue a agriculturii și 
industriei bunurilor de larg 
consum. Drept rezultat, nive
lul material și cultural al oa
menilor muncii este în conti
nuă creștere. Oamenii mun
cii înfăptuiesc cu avînt poli
tica partidului și guvernului, 
politică ce exprimă interesele 
vitale ale celor ce muncesc. 
Se dezvoltă tot mai mult în 
masa poporului atitudinea 
nouă față de muncă, față, de 
stat, față de îndeplinirea în
datoririlor sociale.

In acești 10 ani s-a făurit 
și se întărește neîncetat ali
anța clasei muncitoare cu ță
rănimea muncitoare, temei ia 

stăteau scrise cu litere aurite 
numele minerilor căzuți cu 
un sfert de veac în urmă de 
gloanțele sbirilor burgheziei.

La tribună au luat loc to
varășii Mihai Mujic membru 
ai C.C. al P.M.R., Petru Fur- 
dui prim-secretar al Comite
tului raional de partid Pe
troșani, Nicolae Schvartz loc
țiitorul ministrului Industriei 
Cărbunelui, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă, mi
neri șj tehnicieni fruntași ai 
întrecerii socialiste.

Adunarea comemorativă a 
fost deschisă de tov. Petru 
Furdui. Apoi a luat cuvîntul 
tov. Mihai Mujic care a vor
bit despre viața grea dusă de 
mineri în trecut, despre con- 
dițiiie neomenești în care ei 
erau siliți să muncească pen

torală Cîmpulung, regiunea 
Pitești.

Primit cu îndelungate a* 
plauze, a luat apoi cuvîntul 
la discuții tovarășul I. Chi- 
șinevschi, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Marea Adunare Națională a 
votat apoi in unanimitate Le
gea pentru grațiere și am
nistie.

Trecîndu-se la al doilea 
punct al ordinei de zi, tov. 
Gh. Diaconescu, ministrul Jus
tiției, a prezentat raportul a- 
supra proiectului de lege pen
tru organizarea și funcționa
rea Arbitrajului de Stat.

Marea Adunare Națională a 
votat în unanimitate Legea 
pentru organizarea și funcțio
narea Arbitrajului de Stat.

Tov. Avram Bunaciu, secre
tarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, a dat apoi ci
tire proiectului de lege pentru 
ratificarea decretelor emise 
de Prezidiul Marii Adunări1 
Naționale în intervalul din-: 
tre sesiuni. Proiectul de lege: 
a fost votat în unanimitate de' 
Marea Adunare Națională.

Tov. Tiță Florea a declarat 
apoi închise lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale.

de neclintit a puterii popu
lare. Se făurește unitatea mo- 
ral-politică a poporului mun
citor — ziditor al orînduirii 
socialiste. S-a întărit legali
tatea populară — factor pu
ternic de consolidare a regi
mului democrat-popular, de 
apărare a cuceririlor revolu
ționare ale poporului munci
tor și de reprimare a acțiuni
lor îndreptate împotriva orîn
duirii democrat-populare. Po
porul nostru respectă cu sfin
țenie legile statului, luptă 
pentru aplicarea lor, depune 
toate eforturile pentru întări
rea Republicii Populare Ro
mîne.

Acestea sînt realizările da
torită cărora a devenit posi
bilă în prezent grațierea unor 
pedepse și amnistierea unor

(Continuare in pag. 4-a) , 

tru capitaliști. Vorbitorul a 
arătat apoi condițiile care au 
dus la dezlănțuirea grevei 
minerilor din Lupeni, precum 
și însemnătatea acestor lupte 
pentru dezvoltarea mișcării 
muncitorești din țara noastră.

Tovarășul Mihai Mujic a 
subliniat aportul minerilor din 
patria noastră la opera de 
construire a socialismului.

Au mai luat cuvîntul mi
nerii fruntași Hoțea Petru de 
la Baia Mare și ing. Teodor 
Coman de la Anina care au 
omagiat memoria celor că
zuți la 6 august 1929.

Participanții la adunarea 
comemorativă s-au îndreptat 
apoi către cimitirul orașului 
unde au depus coroane de 
flori la mormintele celor că
zuți în luptă.
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DIN ȚARA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI
Un tren — magazin 

aniversa!
Trenul-magazin al secției de apr; 

vizionare a muncitorilor d;n Vyîogua 
a «intrat în gara Siamba. In jw.fl a • 
cestui original magazin universal dom
nește o mare animație. Deosebit de 
mulți cumpărători se observă la sec
ția de mobile, unde se vînd șifoniere, 
paturi, divane, scaune, mașini de cu
sut. Sortimentul secției este bogat.

In vagoanele trenului se perindă 
mereu alți cumpărători. Vînzătorii 
știu ce să ofere fiecăruia, pe cine să i 
ajute cu un sfat. Trenul-magazin uni
versal își încetează activitatea abia 
seara tîrziu. Mîine el va fi în gara ur
mătoare.

Ideea organizării unui asemenea 
tren este foarte recentă.

înainte, comerțul cu mărfuri indus
triale se făcea la gările secției de ca
le 'feratei Vologda în special prin va- 
goanele-gherete. Dar adesea ele nu 
puteau satisface nevoile feroviarilor.

Viața a arătat că pentru a îmbună
tăți comerțul trebuie luate o serie de 
măsuri suplimentare. Așa a luat naș
tere inițiativa de a se trimite în mod 
periodic pe linie nu un vagon-gheretă 
ci cîteva vagoane utilate special.

Trenul-magazin universal a plecat 
în prima sa cursă în ajunul zilei de 
1 mai. El era alcătuit din 30 de va
goane bine aprovizionate cu mărfuri 
industriale, mobilă, legume și produse 
de pește: au fost și vagoane a- 
daptate pentru vînzarea petrolului, 
vagoane-depozite, precum și vagoane 
îr> care funcționau un dispensai și o 
frizerie.

Lucrătorii trenului și-au propus să 
studieze cerințele cumpărătorilor pen
tru a putea să Ie aducă la sosirea ur
mătoare. mărfurile de care aceștia 
nevoie.

In decurs de două săptămîni, trenul- 
magazin universal a vizitat 30 de 
gări de pe traseu și a vîndut mărfuri 
în valoare de 430.000 de ruble. Rezul
tatele primei curse au fost examinate 
pe larg la secția de aprovizionare a 
muncitorilor și la secția politică a no
dului Vologda. S-a hotărît ca trenul- 
magazin să viziteze gările de pe linie 
cel puțin odată pe lună. (Agerpres).

In centrul carbonifer Stalinogorsk
Stalinogorsk — este unul din cele 

mai tinere orașe ale bazinului carbo
nifer din regiunea Moscovei.

Deobicei, întreprinderile dintr-un 
oraș viciază aerul cu impurități, pro
duc zgomot. Dar Stalinogorsk este 
un oraș socialist. Aici s-au luat măsuri 
pentru a se asigura oamenilor mun
cii cit mai mult confort. In acest scop 
raionul industrial este concentrat cît 
mai departe de locuințe — la 12 km 
de oraș de care este legat prin linii de 
cale ferată și autobuse.

In anii de după război, industria 
orașului Stalinogorsk s-a completat 
cu multe întreprinderi noi. Aici au 
fost construite cîteva mine, un com
binat de. gips — care este cel mai 
mare din lume, o uzină de reparații 
auto, o fabrică de macaroane și se află 
în curs de construcție un combinat 
de carne și alte întreprinderi. Toate 
acestea au fost plasate dincolo de zo
na orașului.

Străzile Stalinogorskului sînt scăl
date de verdeața parcurilor, scuaru- 
rilor și bulevardelor. Orașul este în

Komsomolsk pe Amur, Bulevardul I. V. Stalin

conjurat de o zonă forestieră de pro
tecție, alcătuită din crînguri de mes
teacăn, de dumbrăvi tinere. Plantarea 
cu verdeață a străzilor, piețelor și pe
riferiilor orașului se desfășoară pe 
scară largă. Numai în cursul ultimi
lor patru ani în oraș au fost plantați 
85.000 de arbori și peste 200.000 de 
tufișuri. Partea de sud-est a orașu
lui, situată la izvoarele Donului , este 
deosebit de pitorească. Aici s-a ame
najat un mare parc, au fost construi
te case de odihnă, un stadion sportiv.

Lucrările de construcție continuă la 
Stalinogorsk. Intr-una din periferiile 
orașului a fost construit un bazin de 
înnot al asociației sportive „Minerul", 
o cale ferată pentru copii. In oraș au 
început lucrările de construirea unui 
pala! al pionierilor, unui palat al spor
turilor, unui stadion pentru antrena
ment, unei clădiri pentru teatrul dra
matic, a trei școli, două spitale. 30 de 
magazine etc. In curînd la Stalino
gorsk vor apare noi cartiere bine ame
najate, cu case de locuit în mai multe 
etaje pentru oamenii muncii.

Grija față de sănătatea 
minerilor sovietici

Guvernul sovietic manifestă o gri
jă deosebită pentru sănătatea mine
rilor sovietici. Acest lucru este ilus
trat și de alocările mereu crescînde 
în fondurile asigurărilor sociale ale 
minerilor, care în anul curent se ci
frează la suma de 2.128.000.000 ru
ble (cu 30 la sută mai mult decît în 
anul 1951 — primul an al actualului 
cincinal).

Fondurile bugetului asigurărilor 
sociale ale sindicatului muncitorilor 
din industria cărbunelui sînt folosite 
la plata ajutoarelor acordate munci
torilor în caz de pierdere temporară 
a capacității de muncă, la plata lo
curilor în sanatorii și case de odihnă, 
la construcția de noi sanatorii.

O sumă importantă va fi cheltuită 
anul acesta pentru întreținerea co
piilor în taberele de vară ale pionieri
lor. In timpul vacanței de vară peste 
140.000 de școlari — copii ai mineri
lor se vor odihni în cele mai frumoase 
localități din Uniunea Sovietică.

Noi utilaje fabricate în 1954
întreprinderile constructoare de 

mașini din Ucraina produc anul a- 
cesta un număr mare de utilaje noi 

^pentru diferite ramuri ale industriei.
Uzina constructoare de mașini-unel- 

te grele din Kramatorsk fabrică un 
agregat unical pentru prelucrarea 
giganticelor piese ale hidroturbinelor, 
lamiroarelor și altor mașini. Această 
mașină-imealtă automată are o lun
gime de aproximativ 90 metri și cîn- 
tă’ește 600 tone.

La uzina de construcții de mașini 
„Ordjonikidze” din Staro-Kramatorsk 
a fost construit un puternic agregat 
pentru laminarea panglicilor metalice 
în lățime de 20 milimetri și avînd 
grosimea unei foițe de țigară. Aceas
tă panglică metalică este folosită în 
mecanica de precizie.

Recent, la Kiev a început produc
ția în serie a unor mașini de mare 
randament pentru fabricarea roților 
cu rulmenți pe bile. Mașini și mașini- 
imelte de cea mai modernă construc
ție au început să producă în mare nu
măr și uzinele din Harkov, Odesa și 
din alte orașe ale Ucrainei.

Industria cărbunelui în plină dezvoltare*)
Poporul nostru, în plin avînt crea

tor, se pregătește să întîmpine cea 
de-a 10-a aniversare a eliberării pa
triei de sub jugul fascist cu noi și 
importante realizări în muncă. In fie
care ramură a economiei naționale, 
oamenii muncii fac cu înîndrie bilan
țul realizărilor obținute în anii pu
terii populare și își încordează for
țele pentru a dobîndi noi realizări.

In cei zece ani care au trecut de 
la 23 August 1944, oamenii muncii 
din industria carboniferă, răspunzînd 
cu însuflețire chemării partidului, au 
mărit an de an producția, aprovizio- 
nînd cu cantități mereu sporite de 
cărbune industria grea — temelia 
construirii socialismului în patria 
noastră — termocentralele electrice, 
transporturile și alte ramuri ale e- 
conomiei naționale.

Ca de la cer la pămînt se deose
bește astăzi viața minerilor din țara 
noastră de cea din trecut. Pe timpul 
cînd minele de cărbuni se aflau în 
mîinile capitaliștilor, mecanizarea era 
aproape inexistentă. Cu prețul unor 
eforturi fizice istovitoare un miner 
care lucra cu tîrnăcopul, rîzna de 
lemn și lopata, abia extrăgea o ju
mătate de tonă de cărbune în 10-12 
ore. In acea vreme mizeria, foame
tea și bolile, exploziile și accidentele 
mortale, care se țineau lanț în mi
nele de cărbuni, puneau în primejdie 
viața minerilor. Dornici să obțină

*) Articol apărut in „Scinteia".

Ing. E. MÁTYÁS
ministrul Industriei Cărbunelui

profituri cît mai mari, capitaliștii nu 
luau nici cele mai elementare mă
suri de protecție a muncii. Unele 
mine, ca Vulcan, Cimpa, Jieț-Lonea 
și altele, au fost pur și simplu în
chise și inundate, fiind socotite ca 
nerentabile.

Niciodată nu vor uita minerii mă
celul de la Lupeni din 1929 cînd gu
vernul burghezo-moșieresc a răspuns 
prin gloanțe luptei minerilor pentru 
pîine și libertate.

Ziua de 23 August 1944 a marcat 
începutul unei vieți noi pentru toți 
oamenii muncii din țara noastră. De 
atunci, Valea Jiului — principalul 
bazin carbonifer al țării — a început 
să se transforme într-un centru in
dustrial tot mai important.

In perioada 1945—1947, cînd pa
tria noastră a fost lovită de secetă, 
cînd poporul muncitor, condus de 
partid, lupta din greu pentru a în- 
frînge greutățile provenite de pe 
urma sabotajului capitaliștilor și a- 
genților imperialiștilor americani, 
muncitorii mineri din industria car
boniferă, urmînd îndemnul partidului, 
au sporit producția de cărbune nece
sară redresării industriei și transpor
turilor. De atunci, an de an, ei au ri
dicat producția de cărbune, întrecînd 

astăzi cu mult cea mai înaltă produc
ție atinsă pe timpul capitaliștilor.

Consfătuirea pe țară a muncitori
lor mineri din industria carboniferă, 
care a avut loc la sfîrșitul lunii iu
nie 1952, pentru dezbaterea proble
melor legate de sporirea producției 
de cărbune și ridicarea nivelului de 
trai, material și cultural, al munci
torilor mineri din industria carboni
feră, a constituit un moment deose
bit de important în viața oamenilor 
muncii din această ramură a econo
miei naționale. Consfătuirea a elabo
rat un program concret, un ansam
blu de măsuri privind organizarea și 
mecanizarea muncii, ridicarea nive
lului de trai al muncitorilor mineri, 
asigurarea minelor de cărbuni cu 
forța de muncă și îmbunătățirea teh
nicii securității și a protecției muncii.

Mobilizați de cuvîntul partidului, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
mineri au pornit cu un nou avînt în 
lupta pentru mai mult cărbune. In 
1953 producția de cărbune a fost de 
aproape 2 ori și jumătate mai mare 
față de cea obținută în 1945 și de 
aproape odată și jumătate mai mare 
față de cea din 1943, an în care a 
fost atins, nivelul cel mai înalt al 
producției de cărbune în țara nostră 
în timpul regimului burghezo-moșie
resc.

In anii de dezvoltare planificată 
a economiei noastre naționale, statul 
democrat-popular a investit sume im
portante în vederea sporirii produc

ției de cărbune pentru a crea mine
rilor condiții mai bune de muncă și 
de trai. Din Uniunea Sovietică au 
fost aduse în țara noastră numeroa
se mașini de extracție, crațere, com
bine de tip „Donbass", mașini și a-1 
parate electrice antigrizutoase, trolii, 
sondeze, benzi cu raclete, perforatoa
re electrice, benzi de cauciuc, lămpi 
de mină, precum și alte mașini și 
utilaje importante pentru mecaniza
rea muncii. Astăzi, o singură haveză 
electrică de tip sovietic M.V.80 — u- 
nul dintre tipurile de haveze cu care, 
sînt înzestrate minele noastre —• 
poate tăia din strat, în numai 8 ore, 
250—280 tone de cărbuni.

Un sprijin important în înzestra
rea minelor de cărbuni cu tehnică 
nouă l-au dat muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din industriile metalur
gică și electrotehnică și mai cu sea
mă cei din industria constructoare de 
mașini. Ei au făurit și livrat între
prinderilor carbonifere mașini de ex
tracție pentru puțuri verticale, loco
motive cu aburi și vagonete pentru 
transport la suprafață, vagonete me
talice de mină, compresoare. motoa
re, locomotive electrice de mină de 
2 tone și de 8 tone, aparataj electric 
antigrizutos necesar minelor cu e- 
manații de gaz metan etc. In minele 
din Valea Jiului numărul craterelor 
pentru transportul cărbunelui în a- 
bataje a crescut în anul 1953, față 
de anul 1944, cu 393 la sută, cel al 
locomotivelor de transport subteran 
cu 381 la sută, numărul mașinilor de 
încărcat a fost în 1953 cu 328 la sută 
mai mare decît în anul 1950. Față de 
anul 1948, gradul de mecanizare în 
bazinul carbonifer Comănești a cres
cut cu 606 la sută la înaintări și cu
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Un vrednic luptător 
pentru mai mult cărbune

Am vrut să stau de vorbă cu mine
rul uteinist Petru Păduraru și de 
aceea l-am rugat pe secretarul comi
tetului U.T.M. de la mina Lupeni 
să-mi spună unde l-aș putea găsi 
mai repede.

— Vino după ora două și jumă
tate și-l vei găsi. Păduraru trece în 
fiecare zi după terminarea șutului pe 
la organizație sa-și ridice ziarele. 
Chiar și fără de asta, el tot vine. E 
un bun utemist.

Pină la două și jumătate mai a- 
veam de așteptat intre timp, în se
diul organizației s-au adunat nume
roși tineri. Încet, încet, nie-am depăr
tat de la firul discuției noastre. Abia 
mai tîrziu am continuat să vorbim 
iarăși despre Păduraru.

— II cunoști? — mă întrebă se
cretarul.

— L-am văzut de cîteva ori, dar 
n-am vorbit cu el.

— Bun băiat, ce să zic. Dealtfel 
o să ai ocazia să-I cunoști. Vrei să-ți 
povestesc despre el un lucru care me
rită să fie reținut?

— De ce nu.
...Păduraru era în concediu de o- 

dihnă. Vreo 4-5 zile n-a venit la șut. 
Se odihnea. Cînd într-o zi, ce să 
vezi? Vine la organizație îmbrăcat 
de șut, cum ieșise din mină. — „Ge-i 
cu tine?'“ — l-am întrebat. — ,,Nu-i 
nimic. Lucrez. De concediu mai e 
timp...“

— Ei, ce zici de asta? Ai mai vă
zut astfel de oameni? Stau și mă 
gîndesc puțin. Apoi mi-am adus 
aminte că el are un angajament în 
cinstea zilei de 23 August: să-și ter
mine planul pe 1954 înainte de ter
men. Da, hotărît miner. Păduraru se 
află angajat în întrecerea pentru cea 
mai bună brigadă utemistă din in
dustria carboniferă, inițiată de bri
gada lui Marin Stoiculescu de la 
mina Uricani. >

De vorbă cu brigadierul

Sunetul sirenei se stinsese de 
mult. Minerii din schimbul I cobo- 
rau din trenul ce-i adusese la supra
față. îndreptîndu-se spre lămpărie. 
Petru Păduraru își predase lampa și 
se îndrepta spre sediul organizației 

U.T.M. Curînd am făcut cunoștință 
cu el.

Păduraru a fost mai bine de ju
mătate de an brigadier pe șantierul 
național Bumbești-Livezeni. Cînd lu
crările pe șantier au luat sfîrșit, el 
a venit la mina Lupeni. Munca în 
subteran i s-a părut frumoasă și in
teresantă. înainte, .el fusese fierar. In 
Valea Jiului însă, i s-a ivit ocazia de 
a învăța frumoasa meserie de miner. 
Și Petru Păduraru n-a lăsat să-i 
scape acest prilej. Invățînd cu dra
goste și sîrguință, prin anul 1951 
Petrică a scris cu mîndrie la ai săi 
că s-a calificat miner. Cîștiga bine 
și la fiecare plată trimitea bani fa
miliei.

Mai tîrziu tînărul Păduraru a de
venit artificier, apoi , maistru miner 
instructor la S.F.U.. in luna februa
rie a. c., a primit conducerea unei 
brigăzi de tineret. Rezultatele obți
nute oglindesc hotărîrea tinerilor din 
această brigadă de a fi în primele 
rînduri ale întrecerii socialiste. In fe
bruarie, brigada lui Petru Pădurari1 
și-a depășit productivitatea muncii 
cu 81 Ia sută. In lunile martie-iuliei 
a realizat depășiri de 64, 38, 55, 60 
și 63 la sută. Organizația U.T.M. a 
făcut din acest tînăr un om înaintat, 
conștient de sarcinile ce-i revin, ho
tărît în muncă.

★
La mina Lupeni lucrează zeci de 

brigăzi de tineri mineri la fel de e- 
nergici ca și Păduraru care se întrec 
în a obține realizări cit mai însem
nate în întrecerea socialistă în cin
stea Zilei minerului și a zilei de 23 
August. Printre acestea se numără 
și cele conduse de tov. Constantin 
Sirop, Gheorghe Zdrobici, Petre Spî- 
nu, Gheorghe Vraja, Carol Peter, Io- 
sif Kutași, Porțipiliu Mitrescu, Radu 
Manta, Andrei Lucaci și altele care 
luptă cu dîrzenie pentru a da viață 
angajamentelor luate. Membrii aces
tor brigăzi de tineret desfășoară o 
bătălie susținută pentru primul loc 
în întrecerea pentru cea mai bună 
brigadă utemistă din industria car
boniferă.

E. FAGUREL

Corespondeații ne scriu despre

Puternicul avînt al întrecerii socialiste 
în cinstea Zilei minerului și a Zilei de 23 August

Apropierea Zilei minerului și a zi 
lei de 23 August a dat un nou și pu
ternic avînt luptei oamenilor muncii 
din Valea Jiului, pentru realizarea an
gajamentelor luate în cinstea acestor 
însemnate sărbători.

Despre succesele pe care le obțin 
minerii și muncitorii din Valea Jiului 
în cinstea acestor sărbători, vorbesc 
zecile de scrisori trimise redacției de 
corespondenții noștri.

Minerii de la Aninoasa --1 ne scrie 
tovarășa Lucia Liciu, — înregistrează 
însemnate succese în întrecerea pen
tru mai mult cărbune.

In fruntea întrecerii se situează co
lectivul de mineri și tehnicieni din sec
torul IV care a încheiat luna iulie cu 
o dMgrege a s® wnior de plan de 24 

'ta sura. Cu mult spor au muncit în 
această perioadă minerii din brigă
zile conduse de tov. Simion Rusu, 
Vasile Moldovan, loan Șerbănescu, 
Ioan Moldovan, luliu Tacaci, Augus- 
tin Guran și alții, care și-au realizat 
sarcinile de plan în proporție de 135— 
160 la sută.

Pe întreaga mină Aninoasa, planul 
de extracția cărbunelui pe luna iulie 
a fost realizat în proporție de 106,72 
la sută.

Intr-o altă scrisoare, primită de la 
corespondentul nostru Mihai Gîrlea, 
se arată că minerii, tehnicienii și in
ginerii de la mina Petrila, intensiis- 
cînd întrecerea socialistă în cinstea

In tabăra pionierească din Lupeni
In a doua jumătate a lunii iulie, 

la Lupeni a luat ființă o tabără oră- 
șănească, în cadrul căreia pionierii 
desfășoară o rodnică activitate. Toți 
pionierii din localitate sínt cuprinși 
în programul de tabără și împărțiți pe 
cercuri literare, geografice, eic.

La excursiile organizate de cercu
rile de matematici și geografie, pio
nierii Dumitru Bădilă și Maria Pop. 
ajutați de profesori, au făcut anumite 
cercetări despre formarea straturilor 
de pămînt și cărbuni, notîndu-și im
presiile în carnetele lor personale. Pe 
baza acestor cercetări, ei au făcut a- 
numite lucrări.

Cercul artistic al taberei a întocmit 
programe de cîntece și recitări, care 

Zilei minerului și a zilei de 23 Au
gust, au reușit să încheie luna iulie 
cu o realizare a sarcinilor de plan de 
102,7 la sută.

Contribuții de seamă la obținerea 
acestui succes au adus brigăzile de 
mineri conduse de tov. Nicolae Ar
deau, Toma Sima, Âdalbert Kibedi, 
Mihai Ștefan, Aurel Vătafu, Martin 
Bosner și luliu Haidu care și-au în
trecut productivitatea planificată cu 
40—85 la sută.

Cu 30—50 la sută și-au depășit sar
cinile de plan pe luna iulie și minerii 
din brigăzile conduse de tov. Cornel 
Cenușe, losif Androne, Ioan Reisz, 
Gavrrlă Felhazi, loan Dușca și alții 
d? la mina Petrila.

De la Uricani, corespondentul nos
tru Florea lancu anunță că colecti
vul de mineri și tehnicieni de la mina 
din localitate, au reușit să îndepli
nească sarcinile de pian pe întreaga 
mină, pe luna iulie, în proporție de 
110,22 la sută.

La acest important succes — arată 
corespondentul nostru — și-au dat 
contribuția toți minerii și tehnicienii. 
In primele rînduri s-au situat brigă
zile de mineri conduse de fruntașii în
trecerii socialiste Ioan Recsak, Ludo
vic Bartha, Marin Stoiculescu, Petru 
Gross și Ioan Petreanu care și-au în
trecut zi de zi sarcinile de plan cu 
45—70 la sută.

au fost prezentate la stația de radio- 
ficare din Lupeni. Cercul sportiv a or
ganizat concursuri de înot, volei și 
baschet. In sala de lectură a taberei 
întîlnești numeroși pionieri și elevi 
care citesc reviste, cărți și ziare.

Zilele acestea pionierii au organi
zat o excursie în cadrul căreia au adu
nat buchete mari de flori, pe care apoi 
le-au depus la mormintele minerilor 
căzuți în luptele din august 1929.

In cinstea zilei de 23 August pio
nierii taberei din Lupeni și-au luat 
angajamentul să pregătească două 
concursuri sportive și trei programe 
artistice.

E. TETILEANU 
corespondent

406 la sută la tăierea cărbunelui în 
abataje.

Pentru prima dată în țara noastră 
într-unul din centrele carbonifere a 
fost construită o uzină care produce 
utilaj minier. Mult a crescut în acești 
ani gradul de electrificare a minelor. 
In minele din Valea Jiului consumul 
de energie electrică a crescut cu 355 
la sută față de anul 1944.

In anii puterii populare# pe bazai 
propunerilor făcute de mineri, s-au 
luat o serie de măsuri menite să îm-< 
bunătățească condițiile de muncă din 
mină. Astfel, condițiile de lucru s-au 
îmbunătățit mult prin introducerea 
unui număr de peste 700 ventilatoa
re pentru aerajul parțial al minelor 
și al locurilor de muncă. In multe 
mine de.,mare capacitate s-au montat 
și se montează ventilatoare centrale 
cu debite de 2000—3000 metri cubi 
pe minut. In prezent, un colectiv de 
medici, ingineri și tehnicieni studia
ză măsurile ce trebuie luate pentru 
evitarea și înlăturarea bolilor profe
sionale, îndeosebi a silicozei, în în
treprinderile industriei carbonifere. 
Pe baza studiilor făcute în această 
direcție în unele mine a și început să 
se introducă perforajul umed. An de 
an au sporit alocările pentru protec
ția muncii. In Valea Jiului, față de 
anul 1950. alocările pentru protec
ția muncii au crescut anul trecut cu 
257 la sută.

.Mecanizarea minelor de cărbuni a 
permis introducerea și extinderea u- 
nor metode avansate de lucru. In 
prezent, in întreaga industrie carbo
niferă, circa 20.500 nijperi aplică cu 
succes metode înaintate de lucru; din
tre aceștia aproape 1700 lucrează 

după metoda sovietică ă graficului 
ciclic.

In lupta pentru mai mult cărbune 
s au ridicat mii de fruntași ai între
cerii socialiste — oameni care con
stituie un înalt exemplu pentru toți 
minerii; pentru merite deosebite în 
producție, un număr de 118 mineri 
au fost decorați cu „Ordinul Muncii“, 
iar aiți 710 cu „Medalia Muncii“.

Numele multor brigăzi fruntașe — 
ale celor conduse de Haidu luliu, Gă- 
ținean Simion, Mihai Ștefan din Va
lea Jiului. Frățilă Alexandru de la 
Comănești și al altora — au devenit 
cunoscute și stimate în întreaga 
țară. In întrecerea socialistă au ieșit 
la iveală sute de alte brigăzi frun
tașe în producție care, aplicînd ex
periența înaintată, obțin importante 
depășiri ale sarcinilor de plan, spo- 
rindu-și totodată cîștigurile.

Dezvoltarea economică a țării, ia 
care minerii au adus și aduc o pu
ternică contribuție, a permis statului 
nostru democrat-popular să ia o serie 
de măsuri de ordin social-cultural, 
să facă viața minerilor mai frumoa
să, mai civilizată. In anii puterii 
populare numeroși mineri fruntași 
și-au părăsit vechile locuințe și s-au 
mutat în apartamente confortabile, 
în blocuri frumoase, construite pen
tru ei. Numai anul trecut au fost date 
în folosință 1427 apartamente în Va
lea Jiului, 24 la Derna-Tătăruș, 10 
la Ojasca, 10 la Șorecani etc.; la U- 
ricani și Filipeștii de Pădure se con
struiesc adevărate orășele muncito
rești.’ Au fost date, de asemenea, în 
folosința minerilor un număr de 216 
case construite din materiale prefa
bricate. In Valea Jiului s-au construit 
25 cămine pentru circa 2.000 tineri.

Sumele cheltuite în anul 1953, pentru 
investiții social-culturale în Valea 
Jiului, au crescui în proporție de 
1402 la sută față de anul 1950.

In toate centrele miniere din țară 
funcționează astăzi școli de califica
re de toate gradele. De la începutul 
anului 1953 pînă acum, cursurile a- 
cestor școli au fost absolvite de un 
număr de 12.827 muncitori și maiștri. 
Institutul de Mine ,,Gh. Gheor
ghiu-Dej“ din Petroșani, primul in
stitut de acest fel din țara noastră, 
a pregătit de la înființarea sa 150 
de ingineri; anul acesta o nouă pro
moție a absolvit cursurile institutu
lui.

In scopul unei bune aprovizionări 
a muncitorilor mineri, în regiunile 
miniere s-au deschis numeroase ma
gazine textile, alimentare și de zar
zavaturi. In Valea Jiului există în 
prezent 207 magazine alimentare și 
industriale și 36 de restaurante. La 
Lupeni a fost construită o fabrică de 
pîine, iar în curînd va intra în func
țiune o nouă fabrică de pîine la Pe
troșani.

In anii din urmă centrele miniere 
s-au îmbogățit de asemenea cu nu
meroase instituții de culturalizare a 
maselor. Numai în anul 1953, în re
giunile miniere au funcționat peste 
25 de cluburi, 35 de colțuri roșii, 70 
biblioteci.

S-a îmbunătățit simțitor asistența 
sanitară în localitățile miniere. In 
Valea Jiului, de exemplu, funcționea
ză 3 policlinici pentru adulți și 3 
pentru copii, 2 maternități, 11 dis
pensare de întreprindere, 4 sanatorii 
de noapte etc. Numărul medicilor în 
Valea Jiului a crescut de 4 ori fată 
de 1944.

Despre realitatea dreptului la' o- 
dihnă în patria noastră pot vorbi cei 
peste 8.000 mineri care și-au petre- 
cut anul trecut concediile ,de odihnă 
la mare și în cele mai frumoase lo
calități balneo-climaterice.

In cei 10 ani de la eliberarea țării 
de sub jugul fascist, industria noas
tră carboniferă a cunoscut o mare 
dezvoltare. Totuși, rezultatele obți
nute în domeniul sporirii producției 
și a productivității muncii nu sînt 
încă corespunzătoare condițiilor create 
întreprinderilor miniere. In unele ex
ploatări organizarea muncii și a pro
ducției este încă destul de defectu
oasă și, din această cauză, utilajul 
modern cu care au fost înzestrate 
minele nu este folosit pe deplin.

Creșterea producției și a produeti-1 
vității muncii este strîns legată de 
aplicarea și extinderea metodelor 
înaintate de lucru. Or, în multe lo
curi, conducerile minelor nu sprijină 
în suficientă măsură aplicarea 
todelor înaintate de muncă, fac încă 
prea puțin pentru ca experiența îna
intată să devină un bun comun aț 
maselor de mineri. Metoda graficu
lui ciclic — metodă de înaltă pro
ductivitate a muncii — este aplicată 
încă în multe locuri in mod formal 
și aceasta tocmai din pricina faptu
lui că conducerile întreprinderilor 
carbonifere nu se îngrijesc ca echi
pele de mineri să aibă la dispoziție 
materialele și utilajele necesare că 
să-și poată realiza ciclurile prevăzute.

In fața conducerii fiecărei mine și 
a organelor ministerului stă sarcina 
importantă de a lua măsurile tehni- 
co-organizatorice cele mai eficace

(Continuare in pag. 4-a)
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Declarația Guvernului Sovietic 
cu privire la convocarea unei conferințe a miniștrilor 

Afacerilor Externe ai celor patru puteri
MOSCOVA (Agerpres). — TASS ' vernui Sovietic ar considera folositor

Raportul tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 
asupra proiectului de lege pentru grațiere și amnistie

.transmite 'Declarația Guvernului So
vietic cu privire la convocarea unei 
conferințe a miniștrilor Afacerilor Ex
terne ai celor patru puteri.

La 4 august, S. A. Vinogradov, am
basadorul Uniunii Sovietice în Franța, 
a vizitat pe dl. Mendes-France, prim 
ministru și ministrul Afacerilor Ex
terne al Franței și din însărcinarea 
Guvernului Sovietic i-a făcut urmă
toarea declarație :

„Conferința de la Geneva a arătat 
că tratativele dintre puterile intere
sate în legătură cu problemele inter
naționale nerezolvate pot duce la re
zultate pozitive care corespund inte
reselor slăbirii încordării în relațiile 
internaționale și consolidării păcii.

După cum se știe, în legătură cu a- 
ceasta, Guvernul Sovietic a promis 
guvernelor Franței, Angliei și S.U.A. 
convocarea în următoarele luni a unei 
conferințe a tuturor statelor europene 
care vor dori să participe la ea, pre
cum și a S.U.A., și, în calitate de ob
servator, a unui reprezentant al Re
publicii Populare Chineze în vederea 
examinării problemei privitoare la 
crearea unui sistem de securitate co
lectivă în Europa. Nu poate încăpea 
nici o îndoială că o asemenea confe
rință ar avea o mare însemnătate pen
tru slăbirea încordării internaționale și 
pentru dezvoltarea continuă a colabo
rării internaționale.

Totodată, luînd în considerare im
portanța conferinței menționate, Gu-

Succesele minerilor cehoslovaci
PRAGA (Agerpres). — Ceteka 

) transmite:
!■ Minerii cehoslovaci luptă cu suc- 
¡ces pentru îndeplinirea sarcinilor 
¡trasate de partid și guverh în vede- 
jrea sporirii rapide a extracției de 
Jcărbune De la începutul anului ei 
au dat ■ peste plan aproximativ 
1.400.000 tone cărbune, printre care 
peste 850.000 tone antracit. Planul de 
producție pe al doilea trimestru a 
fost îndeplinit de industria carboni
feră cu 105 lă sută. Minerii ceho
slovaci au realizat aceste succese 
datorită aplicării înaintatelor metode 
de muncă sovietice, mecanizării con
tinue a proceselor care necesită un 
mare volum de muncă, ajutorului 
acordat industriei1 carbonifere de alte 
ramuri ale economiei naționale.

Mecanizarea extracției de cărbune, 
aplicarea metodelor de înaintare ra

Industria cărbunelui în plrnă dezvoltare
(Urmare din pag. 3-a)

pentru folosirea din plin a utilajelor 
cu care sînt înzestrate minele, sar
cina de a netezi și mai mult de cît 
pînă acum calea pentru introduce
rea. în subteran și la suprafață, a 
mecanizării proceselor care necesită 
un volum mare de muncă.

Conducerile întreprinderilor carbo
nifere au datoria de ă lua’ măsuri 
pentru îmbunătățirea organizării mun
cii, asigurînd aprovizionarea la timp 
a abatajelor ciclice cu materiale, va- 
gonete goale, mecanisme, alimentă- 
rea cu energie pneumatică și ener
gia electrică, sprijinind astfel pe mun
citori să-și îndeplinească angajamen
tele luat? în întrecere, creîndu-le 
condiții pentru obținerea unei înalte 
productivități ă muncii.

Plenara C.C. al P.M.R. din august 
1953 si planul de stat pe acest an 
pun în fața oamenilor muncii din in
dustria carboniferă sarcini impor
tante în legătură cu sporirea produc
ției și a productivității muncii — cale 
sigură de îmbunătățire a nivelului de 
trai al poporului. Pentru a ridică 

ca guvernele Franței, Angliei, S.U A. 
și U.R.S.S. să discute în prealabil în 
comun problema convocării unei ase
menea conferințe și măsurile care să 
contribuie la succesul ei. In acest scop 
Guvernul Sovietic propune să se con
voace în august-septembrie a.c., o 
conferință a miniștrilor Afacerilor Ex 
terne ai Franței, Angliei, SIJ.A. și 
U R.S.S., care să continue examina
rea problemei germane.

Totodată Guvernul Sovietic ia în 
considerare faptul că , în chestiunile 
fundamentale ale problemei germane, 
și anume în restabilirea unității Ger
maniei și încheierea unui tratat de oace 
cu Germania nu s-a reușit pînă în 
prezent să se ajungă la un acord, 
întrucît pentru aceasta nu au fost încă 
probabil create toate condițiile nece
sare. Așa cum se prezintă situația, 
ar trebui, după părerea Guvernului 
Sovietic, să depună noi eforturi 
pentru a se ajunge la o înțelegere în 
primul rînd cu privire la anumite 
chestiuni în problema germană, pentru 
care încă de pe acum pot fi găsite so
luții acceptabile pentru părțile inte
resate”.

Declarații similare au fost făcute la 
4 august de E A. Malik, ambasadorul 
U.R.S.S. în Anglia, d-lui I.loyd, mi
nistru de stat pentru Afacerile Externe 
al Angliei, și de G. N. Zarubin, am
basadorul U.R.S.S. în S.U.A. d-lui 
Dulles, secretarul de stat al S.U.A 

pidă și a graficului ciclic contribuie 
ia ridicarea productivității muncii 
minerilor. Astfel mina ,,Edua.rd Urks” 
care pînă recent nu reușea să-și în
deplinească sarcinile de plan, în 
urma aplicării metodei graficului ci
clic se află în prezent printre între
prinderile fruntașe, iar colectivul ei 
și-a luat angajamentul ca în cinstea 
Zilei minerului să extragă 1.000 tone 
cărbune peste, plan.

Toți oamenii muncii din Ceho
slovacia luptă pentru sporirea extrac
ției de cărbune. Muncitorii, funcțio
narii, membrii cooperativelor agri
cole unice, țăranii cu gospodărie in
dividuală au răspuns cu entuziasm 
la apelul Consiliului Central al sin
dicatelor de a asigura brațe de mun
că pentru industria carboniferă. In 
mine sosesc mereu mii de noi lu
crători.

producția de cărbune la nivelul cerut 
de continua dezvoltare a economiei 
naționale, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din exploatările carbonifere 
sînt chemați ca, în întîmpinarea zilei 
de 23 August, să desfășoare larg în
trecerea socialistă, dînd tot mai mult 
cărbune pentru dezvoltarea economiei 
naționale.

Poporul nostru muncitor va sărbă
tori peste cîteva zile, de „Ziuă Mine
rului", pe muncitorii, tehnicienii și 
inginerii care prin munca lor plină 
de abnegație pun în valoare una din 
marile bogății ale țării: cărbunele. 
Cu prilejul acestei sărbători — do
vadă grăitoare a prețuirii și dragos
tei cu care întregul popor înconjoară 
munca acestui detașament de frunte 
al clasei muncitoare — oamenii mun
cii din industria carboniferă vor trece 
cu mîndrie în revistă realizările do- 
bîndite în anii puterii populare, își 
vor afirma’ încă odată hotărîrea de a 
dezvoltă necontenit aceste succese, 
de a obține noi victorii în lupta pen
tru mai mult cărbune, pentru ridica
rea nivelului de trai al poporului 
muncitor.

(Urmare din pag. l-a) 

infracțiuni ce nu constituie un deo
sebit pericol social. Totodată în sta
diul actual de dezvoltare a statului 
democrat-popul ar este necesară reexa
minarea actualei legislații penale a 
R.P.R. în scopul înlocuirii răspunde
rii penale pentru unele infracțiuni cu 
măsuri administrative sau discipli
nare.

Guvernul Republicii Populare Ro- 
mîne propune Marii Adunări Națio
nale adoptarea proiectului de lege 
pentru grațiere și amnistie.

Proiectul de lege prevede grațierea 
tuturor celor condamnați la pedepse 
privative de libertate pînă la 5 ani, 
precum și a celor condamnați la pe
depse pecuniare. El prevede de ase
menea reducerea cu două treimi a 
pedepselor mai mari de 5 ani.

In ceea ce privește cauzele în curs 
de judecată, proiectul de lege dispu
ne continuarea judecării acestora în 
cazurile în care legea prevede o sanc
țiune privativă de libertate mai mare 
de 5 ani. Dacă pedeapsa aplicată în 
aceste cauze este pînă la 5 ani, in
stanțele de judecată vor dispune ne- 
executarea acesteia. Cînd pedeapsa 
este mai mare de 5 ani, instanțele 
urmează să dispună executarea nu
mai a unei treimi din pedeapsa a- 
plicată.

Proiectul de lege mai prevede am
nistierea tuturor infracțiunilor încer
cate sau săvîrșite pînă la data apa
riției legii pentru care Codul penal 
sau legile speciale prevăd pedeapsa 
amenzii sau o pedeapsă privativă de 
libertate de cel mult 5 ani. Proiectul 
de lege prevede amnistierea infracțiu
nilor săvîrșite de femeile gravide sau 
cu copii pînă Ia 10 ani, minorii pînă 
la 16 ani, cei în vîrstă de peste 60 
de ani, indiferent de pedeapsa prevă-

Legea pentru grațiere și amnistie
Victoriile obținute de oamenii mun

cii din Republica Populară Romîna 
în cei zece ani care au trecut de la eli
berarea țării au consolidat orînduirea 
dernocrat-populară în patria noastră.

Nivelul material și cultural al oa
menilor muncii e în continuă creștere.

Se dezvoltă tot mai mult în mase 
atitudinea nouă față de muncă, față 
de stat, față de îndeplinirea îndatori
rilor sociale.

S-a întărit legalitatea populară, fac
tor important în consolidarea regimu
lui democrat-popular, de apărare a 
intereselor oamenilor muncii de la 
orașe și sate și de reprimare a acțiu
nilor criminale.

Considerînd că în actualele condiții 
a devenit posibilă grațierea de pe
deapsă și amnistierea infracțiunilor ce 
nu constituie un pericol social deose
bit, precum și trecerea la reexamina
rea legislației penale a Republicii 
Populare Romîne, în scopul înlocuirii 
răspunderii penale, pentru unele in
fracțiuni, cu măsuri administrative 
sau disciplinare, Marea Adunare Na
țională a Republicii Populare Romîne 
adoptă următor-ea lege:

ART. 1. — Vor fi eliberați din locu
rile de deținere, fiind grațiați, cei con
damnați la pedepse privative de liber
tate pînă la 5 (cinci) ani.

Se grațiază Toți cei condamnați la 
pedepse pecuniare.

ART. 2. — Se reduc cu două treimi 
pedepsele pronunțate, mai mari de 5 
(cinci) ani.

ART. 3. — Cauzele în curs de jude
cată, pentru care legea prevede o sanc
țiune privativă de libertate mal mare 
de 5 (cinci) ani, vor continua a ii 
judecate.

Instanțele de judecată vor dispune 
neexecutarea sentinței dacă pedeapsa 
aplicată este pînă la 5 (cinci) ani 
privațiune de libertate, iar dacă vor 
aplica pedepse privative de libertate 
mai mari de 5 (cinci) ani vor dispune 
executarea numai a unei treimi din 
pedeapsa aplicată.

ART. 4. — Se amnîstiază toate in
fracțiunile încercate sau săvîrșite pînă 
la data apariției prezentei legi pentru 

zută de lege sau aplicată de instan
ța de judecată.

Prevederile acestui proiect de lege 
creează posibilitatea reîntoarcerii la 
o muncă cinstită a acelor cetățeni 
care au comis infracțiuni ce nu pre
zintă un pericol social deosebit.

In același timp se stabilește că nu 
beneficiază de prevederile dispozițiu- 
nilor privind amnistia și grațierea 
cei ce au săvîrșit infracțiuni asupra 
securității statului, tîlhării, incen
dii intenționate, omoruri, speculă, 
luare de mită, infracțiuni ce prezintă 
un deosebit pericol social.

Proiectul de lege prevede de ase
menea reexaminarea actualei legis
lații penale a R.P.R. în vederea înlo
cuirii răspunderii penale pentru unele 
infracțiuni ce nu prezintă un pericol 
social deosebit cu măsuri administra
tive sau disciplinare. Aceasta este o 
mărturie a continuei întăriri și dezvol
tări a rolului educativ al statului de 
democrație populară. Organele locale 
ale puterii și organizațiile obștești au 
misiunea de a lărgi și intensifica acti
vitatea lor de educare și culturalizare 
a maselor, de a dezvolta în mase o 
înaltă conștiință cetățenească, de a le 
educa în spiritul patriotismului socia
list, al grijii pentru interesele statu
lui, al îndeplinirii stricte a legilor sta
tului și al întăririi disciplinei de stat.

Pătruns de hotărîrea de a întări 
statul democrat-popular, de a consoli
da legalitatea populară, poporul mun
citor nu are nici un fel de îngăduință 
față de spioni, sabotori, diversioniști 
sau jefuitori ai bunului public.

Legea de amnistie și grațiere va 
constitui o nouă și convingătoare do
vadă a forței vitale și a tăriei regimu
lui democrat-popular, regim al oame
nilor muncii de la orașe și sate. 
(Aplauze prelungite). (Agerpres);

care Codul penal sau legile speciale 
prevăd pedeapsa amenzii sau o pe
deapsă privativă de libertate de cel 
mult 5 (cinci) ani.

ART. 5. — Se amnistiază infracțiu
nile săvîrșite de : femeile gravide sau 
cu copii pînă la 10 ani, minorii pînă 
la 16 ani și cei în vîrstă de peste 60 
ani, indiferent de pedeapsa prevăzută 
de lege sau aplicată de instanță

ART. 6. — Nu beneficiază de pre
vederile prezentei legi cei ce au să
vîrșit infracțiuni împotriva securității 
statului, delapidări și furturi peste 
2.500 lei, tîlhării, incendii intențio
nate, omoruri, luare de mită, infrac
țiuni ce prezintă un deosebii pericol 
social, precum și participanții sub ori
ce formă la infracțiunile prevăzute de: 

Codul penal : art. 184—235 inclusiv; 
236 (peste valoarea de 2.500 lei) ; 
251 ; 258—260 inclusiv; 262; 2'67— 
268 inclusiv; 295 — 298 inclu
siv: 325 — 327 inclusiv; 328—
332 inclusiv; 335 — 336 inclusiv;’ 
353—356 inclusiv ; 369—372 inclu
siv ; 385; ’401 al. 3; 419 pct. 2—420 
inclusiv; 463—464 inclusiv ; 506—
5062 inclusiv; 524, 525 (comis în mij
loace de transport în comun, locuri 
publice sau aglomerațiuni); 529— 
534 inclusiv; 536 (dacă prejudiciul în 
momentul comiterii infracțiunii de
pășește valoarea de 2.500 lei); 5362— 
5363 (comis asupra mijloacelor de 
comunicație și transmisiuni).

Codul justiției militare : art. 472— 
477 inclusiv; 479 (dacă prejudiciul 
în momentul comiterii infracțiunii de
pășește valoarea de 2.500 lei): 480
483—484 inclusiv; 507; 537; 541.

Legea 291/1947 cu modificările ul
terioare; Legea 16/1949 cu modifică
rile ulterioare: Legea 9/1950 si De
cretul 163/1950. .

ART. 7. — Ministerul Justiției va 
întocmi și înainta Consiliului de Mi
niștri propuneri cu privire Ia reexami
narea legislației penale a Republicii 
Populare Romîne în vederea înlocuirii 
răspunderii penale pentru infracțiunile 
ce nu prezintă un deosebit pericol so
cial, cu măsuri administrative sau dis
ciplinare. j
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