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Educarea candidaților de partid — 
sarcină a fiecărui comunist

Stagiul de candidatură are o însemnătate deosebită pentru 
ridicarea candidaților la nivelul cerințelor în vederea primirii 
lor în rîndurile nstmtriior de partid. Stagiul de candidatură 
dă posibilitate candidaților să-și însușească temeinic Statutul 
și linia politică a partidului, iar organizației de bază îi dă pu
tința de a-i cunoaște din tcate punctele de vedere, de a-i educa 
în spiritul disciplinei de partid, al simțului de răspundere față 
de sarcinile ce le stau în față. In timpul stagiului de candida
tură. candidatul trebuie să dovedească prin activitatea sa de zi 
cu zi atît in producție cît și pe tărîm obștesc, că este demn de 
încrederea ce i s-a acordat prin primirea sâ în rîndul candida
ților de partid. .

Educarea candidaților de partid este una dintre sarcinile 
cele mai importante ce stau în fața organizațiilor de bază. 
Multe organizații de bază din Valea Jiului care au primit can
didau de pariid, se ocupă cu simț de răspundere de educarea 
acestora. La mina Petrila, de pildă, toți candidații de partid 
— cu excepția celor' primiți în ultimul timp — sînt încadrați 
în cercurile și cursurile învățămîntului de partid. Candidatul 
Petru lacob, de pildă, studiază într-un cerc de Istorie a 
P.C.U.S: anul II; tovarășii Traian Dobrican, Ion Chelbezean, 
Alexandru Keri, Gheorghe Șimon și alții sînt încadrați în 
cercuri de studiu a istoriei P.C.U.S. anul I. Cea mai mare parte 
a candidaților încadrați în cercuri și cursuri șînt fruntași la 
învățătură. De asemenea, la minele Lupeni, Lonea, Aninoasa 
și la alte întreprinderi, organizațiile de bază au încadrat can
didații în cercuri și cursuri ale învățămîntului de partid.

In ultima vreme, numeroase birouri și organizații de bază 
au făcut progrese în ceea ce privește repartizarea de sarcini' 
concrete candidaților potrivit cU aptitudinile și nivelul lor de 
cunoștințe. Candidații Rudolf Cosma, Gheorghe Șimon de la 
Petrila, Gheorghe K iș de • la serviciul de întreținere a locuin
țelor muncitorești din Petroșani și mulți alții-, fac parte din 
colectivele de agitatori ale organizațiilor de bază.

Totuși, în privința educării candidaților de partid există 
mulțe lipsuri. Multe birouri de organizații'de bază consideră 
că au făcut totul pentru educarea candidaților dacă i-au înca
drat în înv^țămînt, dacă îi'mobilizează la conferințele organi
zate de Comitetul raional de partid în vederea ridicării nive
lului politic și ideologic. Or, aceasta nu e de -ajuns. Candidații 
de partid trebuie atrași, prin trasarea de sarcini concrete, la 
acțiunile importante întreprinse de organizațiile de bază pen
tru ’dezvoltarea și intensificarea întrecerii socialiste, sporirea 
producției și productivității muncii, realizai ea de economii și 
reducerea prețului de cost al producției. Candidaților de partid 
nu le-au fost trasate sarcini concrete în această direcție.

Marea majoritate, a candidaților de partid primiți de orga
nizațiile de bază de la minele și întreprinderile Văii Jiului sînt 
fruntași ai întrecerii socialiste, oameni cu multă experiență 
în muncă. Așa sînt tovarășii Pavel Boyte de la mina Vulcan, 
Nicolae Biro. electrician la Uzina de utilaj minier Petroșani, 
Simion Tandea de la mina Jieț-Lonea și alții de la minele Lu
peni și Aninoasa, care conduc sau fac parte din brigăzi frun
tașe ce realizează ritmic mari depășiri de normă. Acestor, can
didați cu multă experiență în muncă, nu li s-a trasat sarcina 
de a ajuta cu cunoștințele lor pe tovarășii lor de muncă spre a 
contribui astfei la crearea unui avînt general în lupta pentru 
îndeplinirea și depășirea planului de producție. Birourile orga
nizațiilor de bază nu controlează dacă candidații de partid sînt 
preocupați de îndeplinirea sarcinilor trasate de către,organiza
țiile de masă din care fac parte. In scopul educării, candidații 
de partid trebuie antrenați în acțiunile importante ale organi
zațiilor de bază, fapt care-i va ajuta să dobîndeâscă tărie și ho- 
tărîre în fața greutăților.

Trebuie combătută părerea greșită a unor membri de partid 
care socot că sarcina educării candidaților de partid cade ex
clusiv asupra birourilor organizațiilor de bază. De educarea 
candidaților spre a putea fi primiți în rîndul membrilor parti
dului răspuna toți comuniștii din organizația de bază respec
tivă. Birourile organizațiilor de bază au datoria de a antrena 
pe toți membrii de partid la educarea candidaților. In acest 
scop, e necesar ca în cadrul adunărilor generale ale organiza
țiilor de bază, fiecărui membru de partid să i se traseze sarcina 
de a se ocupa în mod concret de cîte un candidat.

Periodic, adunările generale ale organizațiilor de bază tre
buie să analizeze munca de educare a candidaților de partid 
și să ia hotărîri de îmbunătățire în această direcție. Candidații 
de partid care dau dovadă de neglijență față de sarcinile în
credințate trebuie criticat și ajutați să lichideze cu lipsurile 
avute,. De asemenea, e necesar ca comitetele de partid să ana
lizeze felul în care birourile organizațiilor de bază conduc 
munca de educare a candidaților de partid, să studieze și- să 
extindă experiența înaintata în munca de educare a candidați
lor de partid.

Acordînd toată atenția educării candidaților de partid, or
ganizațiile de bază vor asigura întărirea partidului, conducă
torul și organizatorul luptei poporului nostru muncitor pentru 
bunăstare și socialism, cu noi membri căliți, pregătiți ,din punct 
de vedere politic, capabili să-și îndeplinească cu cinste sarcinile 
ce le revin în detașamentul de avangardă al clasei noastre 
muncitoare.

întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai
Noi fruntași ai întrecerii socialiste

E dimineață. In biroul sec
torului IV al minei Lupeni 
e mare animație. Cu fețele 
negre de cărbune, minerii 
uin schimbul de noapte dis
cută aprins. Luînd cuvîntul, 
tehnicianul Ludovic Katona a- 
rată realizările obținute de 
brigăzile de mineri din sec
tor în întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 1 Mai.

— La noi în sector cresc, 
noi brigăzi fruntașe în.lupta 
pentru mai mult cărbune. A- 
ceste brigăzi sînt mîndria 
noastră. De aceea, eu propun 
ca minerii- Teodor ' Morjâ. 
Gheorghe Codrea, loan Pîr- 
vu, Nemeș - Dbminic. Ioan 
Dobay, ¡oăn Bănică și Mihai 
Ghilea care s-au situat me
reu în fruntea întrecerii în 
cinstea zilei de 1 Mai să fie

încă de la .începutul lunii 
aprilie numeroase brigăzi de 
mineri de la Petrila au por
nit la <nuncă hotărîtă pentru 
a întîmpina ziua de 1 Mai 
cu succese cît mai mari în 
producție.

In fruntea luptei pentru 
mai mult cărbune s-au situat 
în prima decadă a ’ acestei 
luni brigăzile de mineri con
duse de Cornel Cenușă. Ioan 
Szillay, Csibi Szenteș Enie- 
ric. losif Kadar din sectorul 
III al minei. A_e to brigăzi

Au contractat vînzarea de animaJe către stat
Acțiunea de contractare cu 

statul a vînzării și îngrășării 
de animale, se desfășoară cu 
succes în raionul nostru.

In cursul, trimestrului I 
a. c. organele O.R.A.C.A. din 
Petroșani au .încheiat cu pro
ducătorii agricoli. din'Valea 
Jiului un număr de 360 con
tracte pentru îngrășarea și 
vînzarea a peste 80 vite mari, 
70 viței, 200A'Oi, 750 miei și 
altele. In același timp Uniu
nea cooperativelor de aprovi
zionare și desfacere Petroșani 
(U.R.C.Ă.D.) a încheiat con
tracte cu 58 țărani muncitori 
pentru vînzarea a 375 miei. 

cu 80 la sută mai multă pîine 
decît în trimestrul corespunză
tor al anului trecut.

In trimestrul I al anului 
cufent, s-a distribuit oameni
lor muncii din Valea Jiului

declarați fruntași în produc
ție.

Minerii Ștefan Novac, Ioan 
Hirșpec și alții, prezenți la 
adunarea sindicală, au susți
nut cu căldură propunerile 
făcute de tov. Ludovic Kato
na. Astfel, ca urmare a suc
ceselor dobîndite în întrece
rea ce se desfășoară în cin
stea zilei de 1 Mai, colecti
vul sectorului IV ăl minei 
Lupeni se mîndrește acum cu 
14 noi fruntași în producție.

Adunarea secției sindicale 
în care au fost confirmați 
fruntașii în producție a con
stituit pentru mineri un pri
lej de noi angajamente soo- 
rite în cinstea zilei de 1 Măi 
— Ziua solidarității interna
ționale a tuturor celor ce 
muncesc din lumea întreagă.

Tn abatajele minei Petrila
au reușit, pe baza folosirii 
din plin a timpului de lucru, 
să-și depășească zilnic nor
mele de producție-cu 20-74 la 
sută. Succese importante ob
țin în prezent si brigăzile de 
ninen din sectorul V al mi

nei, conduse, de Mircea Cio
can, Ioan 1. Mircea, loan Je- 
can, Ioan Fus> și alții. Spo- 
rjndu-și eforturile în întrece
rea socialistă, folosind din 
plin utilajul cu care sînt. în
zestrate locurile lor de mun

Mulți dintre producătorii a- 
gricoli din raionul nostru ca
re au încheiat contracte de 
îngrășarea și vînzarea anima
lelor cu statul, le-au și -pre
dat potrivit termenelor stabi
lite în contractele încheiate. 
Printre aceștia se numără ță
ranii muncitori Adam Dra- 
gota din Banița, Ion Cic 
Habean din Jieț, losif Vischi 
din Petrila și alții.

Livrînd animalele contrac
tate statului țăranii munci
tori, pe Iîngă însemnatele 
sume de bani primite, ' s-au 
bucurat și de celelalte avan

Intr-o fabrică de pîine

— Sînt bucuros că tova
rășii mei de muncă mi-au a- 
cordat titlul de fruntaș al în
trecerii socialiste — a spus 
minerul loan Dobay.— Pen
tru a dovedi că sînt demn de 
această cinste, eu îmi iau a.® 
gajamentul să întîmpin ziuă 
de 1 Mai depășind în fiecare 
zi norma cu 30 la sută.

Angajamente de a depăși 
sarcinile de plan cu 20-30 la 
sută și-au luat și noii mineri, 
fruntași Ioan ■ Bănică, Mihai 
Ghilea, Emil Frătilă, Ludovic 
Mărcuș și Petru Bajura. 
Maistrul miner Teodor Boă- 
ru și-a luat în numele revi- 
rului de care răspunde anga
jamentul de a întîmpina ziuă' 
de 1 Mai cu o depășire de 
plan de 5 la sută.

că, minerii din aceste brigăzi 
își depășesc cu regularitate 
normele cu 15-40 la sută.

Depășiri de normă între 
11-29 la sută înregistrează 
și brigăzile conduse de mi
nerii Nicolae Ardean, Va-ile 
Pop. Mihai Constantin, Gh. 
Nistoreanu și alții din secto
rul I al minei Petrila.

Cu cît se apropie ziua de 
1 Mai, bătălia centru ridica-. 
rea productivității muncii ia 
un avînt tot mai puternic în 
abatajele minei Petrila.

taje prevăzute în Hotărîrea 
guvernului și a partidului.

Astfel, numai în trimestrul 
I țăranii muncitori care au 
contractat cu statul vînzarea 
de animale și produse ani
male au primit în cadrul co
merțului de întîmpinare de 
la O.R.A.C.A. Petroșani 67 
kg. fire de bumbac, 105 fuse 
piele, 44 kg. talpă și altele. 
De asemenea prin comerțul 
cooperatist țăranii muncitori 
din raionul nostru au primit 
importante cantități de măr
furi ca: bocanci, țesături de' 
lînă și bumbac, opinci și al
tele.

Munca muncitorilor brutari, 
în ultimii ani, s-a . ușurat 
mult. In prezent, la toate 
cele 20 secții de brutărie din 
Valea Jiului, încălzitul cup
toarelor de copt pîine se face 
cu injectoare, iar la 8 secții 
au fost introduse mașini de 
frămîntat mecanic.

La începutul acestui an, lă 
Lupeni a intrat în funcțiune 
o nouă fabrică de pîine cu o 
mare capacitate de producție. 
Această fabrică dispune de 
cinci cuptoare moderne pre
văzute cu injectoare și mașini 
de frămîntat, In prezent, la 
Petroșani se clădește o fabrică 
de pîine si mai mare, care va 
intra în funcțiune curînd.

IN CLIȘEU : Muncitorii 
brutari din Lupeni pregătesc 
coacerea pîiiaii pentru mineri.
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* Organizația comercială „Aprozar Petroșani 
trebuie să-și îmbunătățească activitatea

SPORT
/Fotbal, categoria A.

Prinție organizațiile comerciale clin 
Valea Jiului care trebuie să aducă un 
aport însemnat la îmbunătățirea con
tinuă a aprovizionării oamenilor mun
cii este și organizația comercială 
„Aprozar“. Sarcina acestei organizații 
este de a aproviziona oamenii muncii 
din Valea Jiului cu legume și zarza
vaturi.

In cursul anului trecut O. C. L. 
„Aprozar“ din Valea Jiului a activat 
slab în această direcție. Datorită ve
chii conduceri a acestei unități și în 
special a dezinteresului responsabilu
lui comercial Hermán Vegh, cantitatea 
de legume și zarzavaturi adusă în 
cursul anului trecut în Valea Jiului 
a fost cu mult mai mică decît cerin
țele oamenilor muncii. In trimestrul 
IV al anului trecut, planul de aprovi
zionare a fost realizat numai în pro
porție de 85 la sută. Multe din pro
duse, din cauza proastei manipulați 
și păstrări, s-au stricat ceea ce a dus 
la aruncarea lor.

Trăgînd învățăminte din lipsurile 
din cursul anului trecut, O.C.L. „A- 
prozar“ trebuia să-și îmbunătățească 
activitatea. Insă conducerea acestei 
organizații n-a luat încă măsuri pen
tru buna funcționare a unităților 
„Aprozar“. Cu toate că pe piața liberă 
producătorii particulari vînd de mai 
rnulte săptămîni ceapă verde, spanac 
și alte zarzavaturi, la unitățile „Apro
zar“ nu se vînd asemenea produse. 
Aceasta din cauză că responsabilul 
comercial al „Aprozar“-ului tov. Her
mán Vegh nu se interesează de reali
zarea planului de aprovizionare. Din 
această cauză gospodinele sínt nevoite 
să se aprovizioneze la prețuri de spe
culă. MPj

Depunători la C.E.C.,
La data de 4 aprilie în capitalele 

regiunilor s-au efectuat tragerile la 
sorți a libretelor cu cîștiguri. In regiu
nea Hunedoara au ieșit cîștigătoare 
din fiecare o mie de librete, următoa
rele librete : nr. 971 cu 250 la sută, nr. 
514 cu 200 la sută și nr. 5, 133, 219, 
384, 404, 600, 769, 889 cu 100 la sută.

Printre oamenii muncii din Valea 
Jiului, depunători la C’.E.C. și care au 
cîștigat la tragerea din 4 aprilie se

Nici tov. Aladar Fernolend, directo
rul „Aprozar“-ului, nu se preocupă de 
îmbunătățirea activității organizației 
„Aprozar“. In localitățile noastre sînt 
multe cartiere noi înălțate de curînd 
de către muncitorii constructori pentru 
mineri. Astfel sînt cele de la Lupeni, 
Petroșani, Lonea, etc. In aceste car
tiere este necesar să se deschidă noi 
chioșcuri „Aprozar“ pentru a îmbună
tăți aprovizionarea populației. Cu 
toate cererile juste ale oamenilor 
muncii acestea însă nu se înființează, 
fapt care face ca gospodinele să mear
gă în alte părți pentru a se aprovizio
na cu zarzavaturi.

O altă lipsă o constituie faptul că 
nici pînă în prezent organizația „A- 
prftzar“ n-a înființat magazine de des
facerea produselor legumicole și zar
zavaturi în tronsonul IV al Halei din 
Petroșani. Conducerea acestei orga
nizații a admis ca acest local care a 
fost construit special pentru „Apro
zar“, să fie transformat de întreprin
derea de panificație în depozit de 
făină.

Secția comercială a sfatului popu
lar raional, în frunte cu tov. Nicolae 
Alexe, manifestă o atitudine de împă
ciuitorism față de lipsurile din activi
tatea organizației „Aprozar“ și ia 
de bune toate văicărelile tov. , Vegh 
despre pretinsele „greutăți“ în munca 
de aprovizionare cu legume și zarza
vaturi a populației din Valea Jiului.

Este necesar ca secția comercială 
a sfatului popular raional și conduce
rea „Aprozar“-ului să lupte pentru 
îmbunătățirea aprovizionării oameni
lor muncii din Valea Jiului cu legume 
și zarzavaturi.

E. NIYTRAI

cîștigători Ia tragere
află și tov. Gavrilă Ignat, pensionar 
din Petrila. El a cîștigat 200 la sută 
la un sold mediu de 622 lei. Tov. Ga
vrilă Ignat s-a angajat să îndemne și 
pe alți oameni ai muncii să-și depună 
la C.E C. pe librete cu cîștiguri, eco
nomiile lor. Au mai cîștigat tovarășii 
Wiliam Beke, Elisabeta Nagy, Voichi- 
ța Polak și alții.

EMERIC SZEMETI 
corespondent

Minerul Petroșani — Știința Timișoara 1-1 (O-O)
Duminică după amiază, la Petro

șani s-a desfășurat meciul de fotbal 
dintre Minerul Petroșani și Știința Ti
mișoara, terminat la egalitate: 1—1 
(0-0).

In prima parte a meciului s-a ju
cat frumos. Echipa minerilor care în 
meciurile de pînă acum a. păcătuit ne- 
trăgînd decît foarte rar la poartă, de 
data aceasta a tras mult și din orice 
poziție la poartă. De asemenea, local
nicii și-au bazat acțiunile pe combi
nații bine concepute, pe legătura din
tre compartimente.

Deși în prima repriză scorul a ră
mas alb fazele de gol n-au lipsit în 
această parte a meciului. Studenții ra
tează o situație clară în minutul 2, 
cînd trag în bară, pentru ca în minu
tul următor Curcan, portarul echipei 
oaspe, să fie nevoit să respingă în 
corner un șut puternic tras de Far- 
kaș I. Lovitura de colț este executată 
de Turcuș. Mingea ajunge la Kirkoșa 
care trimite cu capul, încet, spre 
poartă.

Pînă la sfîrșitul reprizei ambele 
echipe întreprind atacuri periculoase 
însă apărările, în formă bună, lămu
resc situația.

La reluare, echipa locală intră pe 
teren hotărîtă să-și adjudece victoria.

In minutul 57 echipa minerilor be- 
neficiează de o lovitură de colț. Execu
tă Ttirkuș, care înscrie direct din cor
ner. După acest gol, oaspeții contra
atacă puternic însă nu reușesc să în
scrie. La un nou atac, gazdele pierd 
prin Turkuș, care aflat în apropierea 
porții nu poate reține o minge trimisă

Campionatele mondiale de tenis de masă
LONDRA (Agerpres). — Vineri 

seara au început în sala Wembley din 
Londra întrecerile finale din cadrul 
competiției pe echipe pentru cupele 
„Corbillon“ (fete) și „Swaythling“ 
(băieți)’.

In primul foc al turneului pentru 
echipele feminine reprezentativa R. P. 
Ungare a obținut o strălucită victorie 
în întîlnirea cu echipa Angliei. Jucă
toarele maghiare au terminat învingă
toare cu scorul de 3-1.

Turneul final al echipelor de- băieți 

prin fața porții de Szőke, o nouă oca
zie de a mări scorul.

Oaspeții fac eforturi susținute pentru 
a obține egalarea. Și într-adevăr, ega- 
larea se produce în minutul 66, cînd 
Romoșan îl scapă pe Boroș a cărui 
centrare este reluată de Giosescu în 
poartă : 1—1. Pînă la sfîrșit scorul 
nu poate fi schimbat.

In general, echipa minerilor a ju
cat bine, a dominat mai mult, însă 
n-a știut să fructifice situațiile create 
în perioadele cînd a reușit să dezor
ganizeze apărarea studenților. De a-le- 
menea, în majoritatea acțiunilor înain
tașii l-au căutat cu mingea pe Paras- 
chiva, cu toate că acesta a fost bine 
marcat (de cîte 2 adversari). Atunci 
cînd Paraschiva a avut totuși mingea 
a ținut-o prea, mult, făcînd • uneori 
excese de driblinguri. Era bine dacă 
atunci cînd Paraschiva a atras spre 
el apărarea, trimitea mingea pe partea 
opusă, unde Turkuș și mai tîrziu Sima 
erau liberi. Insă el n-a făcut acest lu
cru, ci a căutat să conducă singur min
gea spre poartă printre 3—4 adver
sari. ’

In meciul de duminică, echipa mine
rilor, din care au lipsit doi titulari — 
Gábor și Farkaș II, loviți la meciul 
cu Metalul Cîmpia Turzii — a dovedit 
multă dîrzenie și voință de a învinge.

★
După această etapă conduce Flamu

ra Roșie Arad cu 10 puncte urmată 
de Dinamo București cu 9 puncte și 
Locomotiva Timișoara cu 8 puncte. 
Minerul Petroșani se afla pe locul 8 
totalizînd un număr de 5 puncte.

a început cu partida dintre echipele 
reprezentative lle Angliei și Japoniei. 
Victoria a fost repurtată de echipa 
Japoniei cu scorul de 5—2.

Echipa R. Cehoslovace a obținut o 
frumoasă victorie învingînd cu 5-3 e- 
chipa Angliei, deținătoarea titlului 
mondial.

In cel de al doilea meci pentru tur
neul final al cupei „Corbillon“, echipa 
feminină a Angliei a obținut o surprin
zătoare victorie întrecînd echipa Ja
poniei cu scorul de 3—2.

Acum 300 de ani, rada din Pereia- 
slav, condusă de eminentul bărbat de 
stat și comandant de oști Bogdan 
Hmelnițki, a adoptat în unanimitate 
hotărîrea cu privite la reunirea Ucrai
nei cu Rusia.

Legîndu-și pe veci soarta de cea a 
poporului frate rus, poporul ucrainean 
s-a salvat și s-a menținut astfel ca 
națiune. Cele două popoare frățești 
au străbătut un drum măreț în lupta 
lor comună împotriva dușmanilor ex
terni și a asupritorilor comuni — ța
rismul, feudalismul șî burghezia.

Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, înfăptuită sub conducerea 
Partidului Comunist, a eliberat toate 
popoarele din Rusia din lanțurile ro
biei capitaliste și le-a deschis dru
mul luminos spre socialism. Poporul 
ucrainean, urmînd exemplul poporu
lui rus, a pășit cel dîntîi pe această 
cale. Alianța și prietenia frățească a 
celor două popoare de același sînge 
s-fiu întărit și călit tot mai mult în 
lupta lor comună sub steagul Parti
dului Comunist, în focul războiului ci
vil împotriva contrarevoluției interne 
și a intervenției militare străine, în 
procesul construcției socialiste și în 
anii luptelor eroice împotriva cotropi
torilor germano-fasciști.

Datorită grijii neobosite a Partidu
lui Comunist și Guvernului Sovietic, 
datorită ajutorului generos și dezinte
resat al popoarelor din U.R.S.S. și în • 
primul rînd al marelui popor rus.

Ucraina pe drumul construirii comunismului 
fasciști. Gloriosul
Donbas socialist, de y. NLJN1K
marele centru car- secretar al Prezidiului Sovietului 
bonder al Uniunii Suprem al R.S.S. Ucrainene 
Sovietice, a fost și 
el ridicat din ruine.

Astăzi, minerii ucraineni dau patriei 
cu mult mai mult cărbune decît în 
anul 1940.

Giganții metalurgiei din Donbas, 
Zaporojie, Dneprodzerjinsk și Dnepro
petrovsk au renăscut pe o bază tehni
că nouă și și-au lărgit considerabil 
producția. Sînt din nou în funcțiune 
uzina de tractoare din Harcov — mîn- 
dria industriei sovietice, — zeci și 
sute de alte întreprinderi construc
toare de mașini pentru industrie și 
agricultură, mii de fabrici și uzine 
care produc mărfuri de consum popu
lar.

Cu ajutorul 
treprinderilor 
alte republici 
produc astăzi 
combine miniere, excavatoare păși- 
toare și multe alte mașini complicate.

Construirea la Kahovka a unei pu
ternice hidrocentrale constituie o nouă 
dovadă grăitoare a grijii profunde a 
Partidului Comunist și Guvernului 

. , , Sovietic pentru înflorirea continuă a
după război orașele și satele Ucrainei ~ economiei și culturii Ucrainei Sovieti- 
au renăscut din ruine într-un termen 
nemaivăzut de scurt. A devenit mși 
frumoasă și mai puternică hidrocen
trala ,,Lenin“ de pe Nipru, care a fost 
refăcută după izgonirea cotropitorilor

/

300 de ani de la reunirea Ucrainei cu Rusia

activ al colectivelor în- 
din R.S.F.S.R. și din 
sovietice, în Ucraina se 
puternice automotoare,

ce. Prin punerea în funcțiune a aces
tei hidrocentrale, sudul Ucrainei va 
deveni un important centru al indus
triilor metalurgică, chimică, alimeh- 
tară și ușoară, se vor crea posibilități 

imense de ridicare 
continuă a produc
ției la hectar a tu
turor culturilor a- 
gricole.

In regiunile apu
sene ale Ucrainei economia și cul
tura socialistă se dezvoltă cu pași 
repezi. Străvechiul oraș ucrainean 
Lvov a devenit un mare centru in
dustrial.

Partidul și guvernul acordă un im
portant ajutor dezvoltării agriculturii 
socialiste a Ucrainei și ridicării nive
lului de trai și cultural al oamenilor 
muncii. In anii de după război, în 
Ucraina au fost refăcute și înființate 
peste 1.300 de stațiuni de mașini și 
tractoare șî alte stațiuni specializate. 
In comparație cu perioada dinainte de 
război, numărul tractoarelor a cres
cut cu 68 la sută, iar al combinelor — 
cu 63 la sută. Datorită mecanizării 
și electrificării pe scară largă a agri
culturii și în urma introducerii agro
tehnicii înaintate, Ucraina a devenit 
unul din principalele grînare ale țării. 
Au crescut suprafețele cultivate și pro
ducția la hectar a tuturor culturilor 
agricole.

Ca fltrmare a dezvoltării puternice 
a industriei și agriculturii, se ridică 
bunăstarea materială și nivelul cul
tural al poporului ucrainean. Bugetul 
de stat al R.S.S. Ucrainene pe exerci
țiul 1953 a fost de 17,9 miliarde ruble, 
adică de peste două ori mai mare de
cît în 1940. In comparație cu 194c, 

cheltuielile pentru diferite acțiuni so< 
cial-culturale au crescut aproximativ, 
de 2,5 ori, pentru ocrotirea sănătății 
— de 2,6 ori.

In republică se desfășoară mari lu
crări de construcție. Un mare număr 
de întreprinderi industriale, orașe și 
așezări muncitorești, centre raionale 
și sate sînt împînzite de schelele lu
crărilor de construcție.

îndeplinind hotărîrile partidului și 
guvernului, în viitorii 2—3 ani între
prinderile industriei ușoare din repu
blică vor spori de 2,2 ori volumul pro
ducției în comparație cu anul 1950. 
Vor intra în funcțiune 300 de noi fa- 

* brici, uzine și combinate producătoare 
de mărfuri alimentare.

In orașele și satele Ucrainei se lăr
gește necontenit rețeaua cluburilor, 
teatrelor și cinematografelor. Crește 
numărul întreprinderilor pentru deser
virea nevoilor de trai ale populației, 
se muncește intens la amenajarea o- . 
rașelor și a celorlalte centre.

Oamenii de știință, scriitorii, artiș
tii, compozitorii și arhitecții din U- 
craina aduc o contribuție valoroasă Ia 
dezvoltarea științei, literaturii și artei 
sovietice înaintate.

Colaborarea creatoare și schimbul 
de experiență în muncă au devenit o 
tradiție minunată pentru popoarele din 
Țara Sovietică. întrecerea socialistă 
dintre lucrătorii • din industria și agri
cultura Ucrainei cu cei din industria 
și agricultura R.S.F.S.R., Bielorusiei, 
Gruziei și celorlalte republici frățești 
ia tot mai mare amploare. Zi de zi se 
lărgesc legăturile muncitorilor, colhoz
nicilor și intelectualilor ucraineni cu 
oamenii muncii din toate celelalte re
publici sovietice. (Agerpres).
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COIFUL INOVATORULUI

Realizări ale inovatorilor în legătură cu perforajul umed 
și captarea pe cale uscată a prafului de piatră

' Praful de piatră este un dușman al 
minerului, îi creează condiții neplă
cute în muncă și în cazul cînd el con
ține siliciu, produce o boală profesio
nală denumită silicoză. Grija pentru 
ocrotirea sănătății minerilor de la 
pregătiri a determinat pe inovatorii 
din Valea Jiului să se preocupe de gă
sirea de posibilități pentru a face a- 
cest praf inofensiv. Procedeul tre
buie să se rezume la captarea prafu
lui la locul unde se produce, înainte 
de a se răspîndi în atmosfera din 
mină.

Praiul de piatră provenit din per
forare reprezintă mai bine de 90 la 
sută din totalul prafului care se naște 
din operațiile de la o înaintare, ceea 
ce a făcut ca inovatorii noștri să-și 

îndrepte în -primul rînd atenția spre 
captarea prafului rezultat de la per
forarea găurilor de mină.

Problema captării prafului de pia
tră se pune sub doua formei

a) captarea prafului pe cale ume
dă, folosind în acest scop apa;

b) captarea prafului pe cale uscată. 
' Rezultate pozitive au fost obținute 
pînă Îii prezent în special la captarea 
prafului pe cale umedă. La minele din 
Valea Jiului, mine cu întinderi de 
zeci de kilometri, problemă introduce
rii unei rețele de apă adusă de la su
prafață este greu de rezolvat. Acest 
fapt n-a descurajat inovatorii ci, dim-, 
potrivă, i-a îndemnat să treacă la a- 
plicarea în practică a unor procedee 
de perfora] umed cu un consum redus 
de apă și cu dispozitive speciale de 
alimentare.

Porblema cea mai serioasă care 
frămîntă pe inovatorii care se preocu
pă de perforajul umed este găsirea 
celui mai bun și mai economic proce
deu de introducere a apei sub presiu
ne în gaura de mină, în cazul lucru
lui cu perforatoare pneumatice obiș
nuite (nu cu perforatoare cu injector). 
In acest caz trebuie găsit un proce
deu de introducere laterală a apei în 
burghiu.

Inovatorii de la mina Lupeni, în 
frunte cu tov. Petru Moț, au rezolvat 
problema introducerii laterale a apei 
în sfredel. Strunjind sfredelul pe o 
porțiune de circa 10 cm., în apropie
re de capul perforatorului, inovatorii

In scopul de ă orienta activitatea 
inovatorilor muncitori și tehnicieni 

’înspre soluționarea acelor probleme 
care produc astăzi greutăți în proce
sul de producție, filiala A.S.I.T. Va
lea Jiului a lansat prin cabinetele teh
nice mai multe teme de inovații. Pu
blicăm mai jos cîteva din aceste teme.

Dispozitiv manual sau mecanic 
pentru răpirea armăturilor din galerii 

și abataje
Apăratul trebuie să fie de construc

ție simplă. Manevrarea va trebui să 
fie ușoară și de la distanță, în așa fel 
ca răgitorul să fie în afara razei de

' In fi.ecare lună din rîndul celor mai 
harnici muncitori de la Uzina electri
că Vulcan se confirmă noi fruntași ai 
întrecerii socialiste. Dar acest lucru 
nu poate fi cunoscut de- toți muncito
rii din uzină deoarece panourile de 
Onoare ca și graficele de producție nu

La mina și preparăția Petrila se 
dezvoltă pe zi ce trece mișcarea ino
vatorilor în producție. Inovatorii de la 
aceste întreprinderi au făcut și fac 
prețioase propuneri pentru descoperi
rea și folosirea rezervelor interne,- 
pentru ridicarea productivității muncii 
prin folosirea deplină a tehnicii, etc. 

au făcut o gaură laterală în această 
porțiune. Alimentarea cu apă se face 
printr-un manșon etanșat cu cauciuc, 
fixat pe porțiunea de sfredel strunjită 
și legat prin furtun de sursa de apă 
(conducta de apă sub presiune, rezer
vor portativ, etc.). Pe gaura laterală 
făcută în sfredel apa trece în gaura 
longitudinală și de aici, sub presiu
ne, este trimisă în fundul găurii de 
mină unde spală praful și sfîrîmătu- 
rile de piatră evacuîndu-le sub formă 
de noroi.

Prin acest sistem se captează pra
ful format la perforare (acel praf care 
este umezit de apă), îmbunătățindu-se 
considerabil condițiile de muncă ale 

.minerilor de Ia pregătiri în piatră. A- 
cest dispozitiv are însă și neajunsuri. 
In primul rînd manșonul se uzează 
repede din cauza mișcării de rotație 
a sfredelului, etanșeitatea scade și apă 
țîșnește pe lîngă manșon. In al dedea 
rînd aplicarea acestui sistem este po
sibilă numai în cazul cînd presiunea 
ape; este egală sau mai mică decît 
presiunea aerului comprimat care ac
ționează perforatorul. Dacă presiunea 
apei este superioară presiunii aerului 
comprimat, perforatorul nu mai func
ționează.

Un grup de inovatori de la mina 
Petrila în frunte cu tov. Florian Blaj 
a studiat cu perseverență problema 
etanșeității între manșon și sfredel. A 
fost conceput un nou tip de manșon 
de formă sferică, strîns între două ca
pace cu arcuri spirale care prin des
tindere asigură și în cazul uzurii o 
etanșeitate bună între manșonul de 
cauciuc și corpul sfredelului.

Preocupîndu-se de problema captă
rii prafului de piatră pe cale umedă, 
inovatorii din Valea Jiului au imagi
nat și alte dispozitive. Astfel, tot ino
vatorul Petru Moț a conceput capta
rea prafului prin umezirea lui la ieși
rea din gaura de mină. In acest scop 
cu ajutorul unor injectoare se pulve
rizează apa în jurul găurii în timpul 
cît se perforează. Noul procedeu a 
fost aplicat cu succes la mina Lupeni.

Ținînd seama că la perforajul umed 
și la captarea prafului prin pulveri
zare sînt necesare mari cantități de 
apă și deci de instalații corespunză
toare, inovatorii și-au orientat activi-

Teme de inovații
surpare, în căzui cînd această ’ar, avea 
loc după răpirea armăturii. Această 
condiție trebuie să stea la baza noilor 
dispozitive construite în acest scop.

Modificarea capului încărcător de 
la împingătoarele pneumatice din 

rampele puțurilor
Actualul încărcător pneumatic folo

sit la introducerea vagonetelor în co
livii cauzează cele mai multe deterio
rări vagonetelor de mină. Trebuie 
căutată o nouă formă a capului îm- 
pingătorului în așa fel aleasă ca să 
se evite lovirea axelor și fundului va
gonetelor. Se pot concepe și noi siste
me de încărcare mecanică a vagone
telor în colivii.

CUVÎHTUL CITITORILOR
Un panou de onoare rămas în

sînt ținute la zi. Fotografiile de la 
panoul de onoare al uzinei n-au mai 
fost schimbate de două luni.

Acum cînd muncitorii Uzinei elec
trice Vulcan depun eforturi susținute 
alături de toți muncitorii din Valea 
Jiului pentru îndeplinirea sarcinilor

Unde inovatorii nu sînt popularizați
Dar munca lor nu este popularizată 

și stimulată. Atît la preparație, cît și 
la mina Petrila s-au cheltuit sume în
semnate de bani pentru construirea 
unor panouri permanente unde să se 
popularizeze munca inovatorilor. A- 
ceste panouri însă nu sînt de mult 
timp folosite din cauză că .omítetele 

tatea și înspre captarea pe cale us
cată a’ prafului de piatră. La Jieț-Lo- 
nea și Aninoasa au avut loc deja cî
teva încercări în acesta direcție. Ino
vatorii de la mina Aninoasa, în frunte 
cu tov. Gheorghe Zeides construiesc 
în prezent un dispozitiv format din- 
tr-o pîlnie montată pe sfredel. In tim
pul perforării găurilor de mină pra
ful de piatră va fi aspirat de un dis
pozitiv speciai de aspirație, va trece 
din pîlnie printr-un tub flexibil într-un 
rezervor de tablă, unde cu ajutorul 
unor filtre va fi captat. Acest sistem 
de captare cere o manevrare simplă 
și instalația este ușoară, putînd fi 
transportată de o singură persoană.

Captarea pe cale uscată a prafdltH 
de piatră prezintă un mare avantaj 
față de perforajul umed pentru că nu 
umezește vatra galeriei, ceea ee în 
multe cazuri ar putea avea drept ur
mare o intrare prematură în presiune 
a galeriei. Bineînțeles că acest proce
deu de captare pe cale uscată se poate 
întrebuința numai în cazul cînd ab
soarbe complet praful și în primul 
rînd cel cu granulație foarte fină.

★
Realizările dobîndite pînă în prezent 

de către inovatorii din Valea Jiului în 
direcția captării prafului de piatră pe 
cale umedă sau uscată, constituie un 
început promițător. Totuși aceste ino
vații nu soluționează nici pe departe, 
atît din punct de vedere cantitativ cît 
si calitativ, problema captării prafu
lui de piatră și a combaterii tehnice 
a silicozei. Nu Soluționează cantitativ 
această problemă pentru că cele cî
teva dispozitive de perforaj umed puse 
în funcțiune în mine sînt departe de 
a satisface necesitățile reale ale mi
nelor. Nu soluționează calitativ pro
blema captării prafului de piatră pen
tru că apa, primul umectant folosit 
pînă acum, nu captează praful sub un 
micron.

Toate aceste neajunsuri nu trebuie 
însă să descurajeze pe inovatorii care 
se preocupă de problema captării pra
fului de piatră. Dimpotrivă la soluțio
narea acestei importante probleme tre
buie să-și aducă contribuția cît mai 
mulți muncitori, tehnicieni și ingineri 
si în special membrii A.S.I.T.

E. BOCANC IOSU

Dispozitiv pentru ridicarea 
vagonetelor căzute

Pentru a evita eforturile manuale 
la ridicarea caratnboalelor’ în mină 
sau la suprafață, este necesar găsirea 
unui dispozitiv mecanic cu o greutate 
mică și manevrare ușoară, cu ajutorul 
căruia să se poată repune pe șine va- 
gonetele cu o greutate de peste 3000 
kg- (vagonete încărcate cu piatră).
Aparat pentru descărcarea lemnelor 
din vagoanele C.F.R. și depozitarea 

lor în stive
Aparatul trebuie să înlocuiască mun

ca oamenilor, să fie mobil, putîndu-se 
deplasa ușor pe o distanță de 200-300 
metri.

urmă
de plan, este necesar că și comitetul 
de întreprindere să-și schimbe atitu
dinea și să popularizeze succesele ob
ținute de oamenii muncii de la Uzina 
electrică.
A. DAN, B. M1RCEA. GH. MIHAI 

muncitori Vulcan

de întreprindere de la preparație și 
mină au o slabă preocupare față de 
munca inovatorilor.

Comitetele de întreprindere respec
tive au datoria să acorde o atenție 
mereu crescîndă popularizării mișcă
rii inovatorilor.

MIHAI CUC 
muncitor mina Petrila

Toț mai multe produse 
alimentare pentru mineri
In urma Hotărîrii plenarei lărgite 

a C.C. al P.M:R. din 19-20 august 
.1953, se îmbunătățește tot mai mult; 
nivelul de trai al oamenilor muncii' 
din Valea Jiului. Aceasta se oglin
dește și prin cantitățile mereu spo
rite de mărfuri ce sînt puse la dispo
ziția oamenilor muncii.

Numai prin magazinul alimentar, 
nr. 14 din Aninoasa s-au distribuit în 
cursul lunii martie peste 6000 kg. făi
nă de mălai, 3000 kg. făină albă, 4500 
kg. tărîțe, 1020 kg. zahăr, 700 litri 
ulei, peste 700 kg. mezeluri, conserve, 
margarină și altele. In deservirea; 
bună a oamenilor muncii s-au eviden
țiat iov. Elena Sortan, Anuța Felea,- 
Paulina Puncs, Ioan Sîrbu, Francisc 
Munich și alții.

Datorită bunei aprovizionări a ma- 
gazinului și a bunei deserviri a oa< 
menilor muncii din localitate, colecti
vul magazinului alimentar nr. 14 și-a 
realizat sarcinile de plan pe luna 
martie în proporție de 114 la sută.

ELENA LIC1U 
corespondent

Clubul „Constructorul" din 
Petroșani își reia activitatea

In scopul ridicării neîncetate a ni
velului cultural al muncitorilor și teh
nicienilor constructori, anul trecut în 
orașul Petroșani s-a construit un club 
muncitoresc. La început, la clubul 
muncitorilor constructori din Petro
șani s-a desfășurat o activitate cultu
rală destul de rodnică, pentru ca pu
țin mai tîrziu să înceteze aproape orice 
activitate culturală în cadrul clubu
lui. Aceasta din cauza fostei directoa
re, tov. M. Nacu, care n-a antrenat 
în muncă colectivul de conducere al 
clubului.

Cu sprijinul organizațiilor de partid 
și comitetelor sindicale din cadrul în- . 
treprinderilor de construcții din Pe
troșani, clubul „Constructorul” a în
ceput din nou să desfășoare o intensă 
activitate cultural-artistică. A fost a- 
les un nou colectiv de conducere al 
clubului. De asemenea, sala de spec
tacole a fost zugrăvită și dotată cu 
308 scaune montabile, etc.

In curînd va fi amenajată și sala de 
lectură, care va fi înzestrată cu du
lapuri pentru cărți, mese și scaune 
pentru cititorii bibliotecii.

VASILE UNGUREANU 
corespondent

Despre unele lipsuri din 
transportul cu autobusele 

R. A. T. A.
Nu de mult între localitățile Petro

șani—Gimpa și Petroșani—Aninoasa 
au început să circule autobuze R.A.T.A. 
Oamenii muncii din Valea Jiului au 
privit cu multă bucurie acest lucru.

Insă unele lipsuri, precum și ati
tudinea unor șoferi și taxatori care 
deservesc aceste autobuze provoacă 
nemulțumiri în rîndul oamenilor mun
cii din Valea Jiului. De exemplu, con
ducerea autobazei R.A.T.A. Petroșani 
n-a luat pînă în prezent măsuri să se 
pună tăblițe la stațiile de oprire. La 
fel, aceste autobuze circulă neregulat, 
neavînd timp fix de sosire și plecare. 
De asemenea, călătorii nu sînt lăsați 
totdeauna la stațiile unde vor să co
boare. Un asemenea caz s-a întîmplat 
și în după-amiaza zilei de 19 martie, 
pe ruta Petroșani—Cimpa, cînd călă
torii care -voiau să coboare la stația 
din fața clubului Petrila au fost duși 
cu o stație mai departe. Aceasta, fi
indcă controlorul Constantin Nistor 
n-a dat voie șoferului Cornel Potopela 
să oprească și în această stație pe mo
tivul că doar n-o să oprească mașină 
pentru unul sau doi călători.

O altă lipsă este și aceea că unii- 
taxatori ca de exemplu Vasile Lăpă- 
duș nu dau restul de bani mărunți.

Oamenii muncii din Valea Jiului 
cer conducerii autobazei R.A.T.A. Pe
troșani, în frunte cu tov. Gheorghe 
Sălăjan, să ia măsuri de îndreptare a 
acestor liDsuri.

I. PETRESCU 
corespondent
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Declarația 
pentru problemele 

f BERLIN (Agerpreș). — La 9 apri
lie, ziarele berlineze au publicat o 
declarație a Comitetului pentru pro
blemele unității Germaniei în care 
se spune printre altele :

Adenauer și Bundestagul vest-ger- 
rnan au dat publicității o declarație 
în care neagă faptul că Republica De
mocrată Germană a devenit un stat 
suveran. Ei afirmă că organele Re
publicii federale acționează în numele 
întregii Germanii.

Cum pot pretinde organele vest- 
germane că sînt organe ale întregii 
Germanii dacă, fiind total dependente 
de puterile ocupante, nu pot să ia ho- 
tărîri în mod independent nici mă
car în propriile lor probleme interne. 
Germania occidentală nu este numai 
o țară ocupată de trupe străine, ea 
mai este subordonată și statutului de 
ocupație; care acordă înputerniciri 
nelimitate puterilor de ocupație.

Poziția lui Laniel în
PARIS (Agerpreș). — La 9 aprilie 

primul ministru francez Joseph La
niel a făcut în Adunarea Națională 
Franceză unele declarații cu privire 
la Îndoctrina.

Incercînd să liniștească opinia pu
blică franceză indignată de vărsarea 
inutilă a sîngelui francez în îndo
ctrina, Laniel a promis ,,să ducă ne
gocieri la Geneva pentru soluționa
rea acestei probleme*'.

In legătură cu vizita pe care se
cretarul de stat al S.U.A. John Foster 
Dulles urmează s-o facă peste cîteva 
zile în Franța, și care, după cum se 
știe, are ca Scop să-i „convingă" pe 
guvernanții francezi să participe la 
o „acțiune comuna“ sub comanda-

Declarația Biroului Politic al P. C. din Indonezia
DJAKARTA (Agerpreș). — La 10 

aprilie s-a dat publicității o decla
rație a Biroului Politic al Partidu
lui Comunist din Indonezia referitoa
re la recenta provocare de la Malanj, 
cînd elemente fasciste âu încercat să 
comită un atentat împotriva conducă
torilor partidului comunist.

In prezent, cînd se desfășoară pre
gătirile pentru primele alegeri gene
rale în istoria Indoneziei — se spune

PE S
, — Criminalul de război Manteuf

fel. fost general hitlerist, a fost nu
mit de guvernul de la Bonn conducă
tor al misiunii vest-germane în așa- 
zisa „comunitate defensivă euro
peană".

— Agenția France Presse, referin- 
du-se la. postul de radio Cairo, a 
transmis o declarație a lui Favzi, mi
nistrul Afacerilor Externe al Egiptu
lui, în care se spune că „poporul egip
tean și guvernul Egiptului cer cu ho- 
tărîre interzicerea armei atomice“. 
Favzi a declarat că Egiptul va con-

Comitetului 
unității Germaniei 
„Tratatul general" semnat de guver
nul de la Bonn revede că puterea 
supremă aparține"ciutelor ocupante.

Republica Democrată Germană este 
dimpotrivă un stat german astăzi pe 
deplin liber să-și rezolve problemele 
interne și externe și care servește ex
clusiv intereselor poporului german.

In declarația sus-menționată a 
Bonnului nu se spune nici un cuvînt 
despre cererea de a se încheia trata
tul de pace, nu se spune nici un cu
vînt despre cererea de a se evacua 
trupele de ocupație, nu se spune nici 
un cuvînt despre drumul concret spre 
o apropiere între Germania occiden
tală și cea răsăriteană și despre uni
ficarea Germaniei pe o bază pașnică 
și democratică, în timp ce guvernul 
Republicii Democrate Germane luptă 
permanent pentru o Germanie unită 
și iubitoare de pace.

problema indochineză
rnent american în vederea extinderii 
războiului din Indochina, Laniel n-a 
făcut nici o aluzie directă, dar a 
amintit că guvernul francez dorește 
să abordeze „în deplină libertate“ 
problemele conferinței de la Geneva.

Pentru a liniști parlamentul care 
se teme că în. timpul vacanței de 
Paști, guvernul ar putea lua o hotă- 
rîre nechibzuită cu privire la îndo
ctrina, Laniel a promis că va convoca 
Adunarea Națională în cazul cînd 
„situația s-ar schimba mult".

Presa pariziană comentează pe larg 
discursul lui Laniel exprimîndu-și ne
mulțumirea pentru faptul că guver
nul „s-a eschivat de la dezbaterea 
așteptată“. ,

în declarație — imperialiștii și parti
zanii tor, în ftunte cu partidul Mas- 
jumi și cu socialiștii de dreapta, în
cearcă să submineze unitatea po
porului.

Biroul Politic cheamă pe oamenii 
muncii să fie vigilenți și să consoli
deze unitatea rîndurilor lor pentru a 
dejuca planurile reacțiunii la apropie 

•tele alegeri și pentru a pricinui o în
frângere tuturor acelora care sînt de 
partea colonialiștilor.

CU RT
tinua eforturile sale în cadrul Orga
nizației Națiunilor Unite, îndreptate 
spre interzicerea definitivă a armei 
atomice.

— Agenția France Presse anunță 
că sub președinția lui Papagos a avut 
loc la 10 aprilie o ședință a Consiliu
lui de Miniștri al Greciei. Papagos 
a cerut miniștrilor să-și înainteze de
misia pentru a da posibilitatea altor 
reprezentanți ai „Uniunii grecești" 
(partidul lui Papagos) să intre în 
guvern. Miniștrii și-au înaintat de
misia.

Ce se ascunde în spatele „cazului Montesi“
— Scrisoare din Roma de ENR1CO N1CCOL1N1 —

In aceste zile de primăvară la Roma 
are loc o adevărată vînătoare de. ziare. 
Cititorii asalteaza chioșcurile de ziare. 
Exemplarele proaspete, mirosind încă 
a tuș, sînt smulse din mîinile vînză- 
torilor de ziare. Unele redacții au ho
tărît să sporească tirajul : sînt zile 
cînd ziarele nu ajung...

Ce stirnește însă-interesul atît de 
mare al locuitorilor din Roma, Milano, 
Torino, Neapole și al miilor de cetă
țeni din alte orașe, sate și așezări ? 
La această întrebare vi se va răspun
de : „Cazul Montesi“.

Iată unele amănunte:
La II aprilie 1953 pe plaja dm 

Torvajanio, situată la aproximativ 15 
kilometri de orașul Ostia (provincia 
Roma), a fost descoperit cadavrul ti
nerei Vilma Montesi în vîrstă de 23 
de ani .Poliția care a anchetat cazul 
cu o încetineală nemaiîntîlnită, a con
chis în cele din urmă că moartea ti
nerei Vilma Montesi a fost provocată 
de un „accident“.

Se părea că „cazul Montesi“ era sor
tit să rămînă unul din faptele diverse 
ale cronicii judiciare din capitala ita
liană și să fie înmormîntat în arhivele 
Direcției poliției din Roma. Ace=t caz 
a servit însă ca început unui scandal 
politic răsunător care actualmente a 
luat proporții în Italia.

In octombrie anul trecut, ziaristul 
Șilvano Muto a relatat în revista sa 
„Attualit’a“ că, potrivit informațiilor 
pe care le deține, de moartea tinerei 
Alontesi nu sînt străine unele persoane 
din anturajul cercurilor’ politice înf’u- 
ente din Roma. A fost pomenit numele 
lui Ugo Montagna, important om de 
afaceri, în vila căruia și-ar fi găsit 
moartea Alontesi în timpul folosirii 
stuoefiantelor. •>’

Împotriva lui Silvano Muto a fost 
deschis un proces public. Direcția po
litiei a acuzat pe ziarist de a fi răs- 
pîndit svonuri false. Dar la acest pro
ces în calitate de an compărut
de fapt potentații Italiei contempora
ne — businnessmani, fruntași ai Par
tidului democrat-crestin funcționari de 
poliție. Ancheta suplimentară a arun
cat o lumină vie asupra moravurilor 
care domnesc în rîndul cercurilor gU. 
vernante din Italia. Ancheta a staHhi 
că în această afacere, pe lîngă Ugo 
Montagna — fost agent al serviciu
lui de spionaj al lui Mussolini 
O.V.R.A., al gestapoului hitlerist și 
actual agent al serviciului de spionaj 
american — sînt amestecați Gianpiero 
Piccioni, fiul ministrului afacerilor 
externe și cunoscut om de afaceri, 
avocatul Alfonso Spataro, fiul secre
tarului adjunct al Partidului demo- 
crat-creștin, Tomaso Pavone, șeful 
poliției italiene, și numeroase alte 
persoane.

Intr-un cuvînt, în acest scandal au 
fost amestecați, direct sau indirect, 
numeroși membri influenți ai partidu
lui guvernant, reprezentanți ai arma
tei, poliției și cercurilor de afaceri și 

pînă și ai Vaticanului. De aceea nu 
în zadar vreme îndelungată autorită
țile' s-au străduit să cocoloșească a- 
ceasta afacere scandaloasă. Unul din 
martori, pictorul Dullio Franciemi, a 
fost declarat dement și internat în- 
tr-un spital de alienați. Martora Adria
na Bizacca a primit în cîteva rînduri 
scrisori anonime în care era amenin
țată cu moartea dacă nu va tăcea.

Afacerea a luat însă o amploare atît 
de mare îricît era absolut imposibil să 
fie cocoloșită. Șeful poliției italiene, 
care s-a compromis prin legăturile sale 
cu Montagna și care a încercat să 
dirijeze ancheta pe un drum fals, a 
fost nevoit să demisioneze. Ziarele an 
relatat că și-a înaintat demisia și mi
nistrul afacerilor externe, Piccioni, al 
cărui fiu a fost acuzat de complicitate 
la asasinarea tinerei Montesi, acuzat 
de comerț ilicit cu stupefiante și spe
culă. Or, Scelba»a refuzat’să primeas
că demisia lui Piccioni. Partidele de
mocrate au cerut efectuarea unei an
chete parlamentare în „cazul Monte
si“. Guvernul a respins însă această 
cerere și a însărcinat cu anchetarea 
cazului pe ministrul De Caro. Tot
odată, cercurile reacționare italiene au 
hotărît să încerce să scape de scan
dal... prin deslănțuirea unei campanii 
anticomuniste.

Guvernul a acuzat partidele de 
stînga pretinzînd că ele ar ,,da am
ploare“ cazului din „considerente poli
tice“ căutînd să compromită cercurde 
guvernante și aparatul de stat al Ita
liei contemporane. Consiliul de Miniș- 
ștri a cerut organizațiilor democratice 
să evacueze localurile ocupate de ele.- 
care în timpul lui Alussolini aparținu
seră partidului fascist, presei și sindi
catelor fasciste. S-a hotărît să se îm
piedice difuzarea și publicarea ziare
lor de stînga. In presa democrat creș
tină și la posturile de »adio, care sînt 
controlate de partidul guvernant, a 
fost dezlănțuit un nou val de propă-. 
gandă anticomunistă si o campanie 
de amenințări și intimidări.

Cercurile reacționare au sperat ca cu 
aiutorul campaniei anticomuniste să 
abată atenția cercurilor largi ale ooi- 
niei publice din Italia și din celelalte 
țări de la faptele care arată descom
punerea morală a vîrfurilor parridelor 
guvernante si a aparatului de stat. 
Dar aceste încercări n-au dat rezul
tatul dorit.

Demascările în legătură cu „căzui 
Montesi“ continuă să provoace indig
narea și mînia opiniei publice din 
Italia. La mitinguri și adunări, cei 
care iau cuvîntul cer să se pună capăt 
corupției care domnește în rîndurile 
cercurilor guvernante. In cafenelele din 
Roma și Milano, în bodegile din Nea- 
pole, în vagoanele de tren și în tram
vaiele din Torino. oamenii simpli dis
cută peripețiile acestei afaceri murdare 
care demonstrează odată mai mult în
treaga putreziciune a actualului regim. 
(Agerpreș). („Pravda“);

FAPTELE DEMASCĂ

lucrat în cartierul ge-

Un refugiu al h;tleriștilor
De crearea diviziilor vest germane 

pentru „armata europeană“ se ocupă 
zelos, după cum se știe, așa-zisul de
partament al lui Blank — de fapt, mi
nistrul de război al guvernului de la 
Bonn. Ziarul „Kieler Nachrichten" din 
Kiel relatează că din 174 de funcțio
nari superiori ai departamentului lui 
Blank — 23 au 
neral al lui Hitler, iar 77 sînt foști 
ofițeri ai statului-major general hitle
rist. Cit despre ceilalți, nu există mo
tive să ne îndoim de tendințele lor re
vanșarde și de atașamentul lor față 
de Wehrmacht,

De aceea nu este greu de ghicit ce 
anume vor trebui să fie, după planu
rile lui Blank și ale colaboratorilor 
săi, diviziile vest-germane pe cale de 
reconstituire: o copie fidelă a armatei 
agresive hitleriste.

i.

Oameni „inutili"
Ziarul american „Worker" • publi

cat scrisoarea unui locuitor din orașul 
Lincoln (statul Arkansas), în care se 
spune: „In zilele noastre, viața unui 
om se limitează, se poate spune, la 
45 de ani. Unei femei care a trecut 
de 35 de ani ii este foarte greu să ca
pete de lucru, iar dacă are 50 de ani 
nici nu mai are sens să încerce mă
car să capete undeva de lucru... Gu
vernatorul Statten a declarat că per
soanele care au *trecut de 45 de ani 
nu mai pot să spere să capete de lu
cru ; el a calificat pe oamenii vîrstnici 
drept „inutili“.

Astfel, capitalismul face să fie „inu
tili“ oamenii care se află în floarea 
puterilor și posibilităților.

încercările de autoliniștire ale trustmanului

TRUSTMANUL (privind criza Drintr-o lunetă inversată) : — ATci
o grijă, criza e departe.

Desen de VAL MUNTEANU
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