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Vom muncii cu entuziasm pentru îndeplinirea mărețului 
program de dezvoltare economică trasat de partid

PERSPECTIVE 
J LUMINOASE

Proiectul de Directive ale ce
lui de-al IlI-lea Congres al parti, 
dului este primit de colectivul 
minei noastre cu mare entuziasm. 
El arată în modul cel mai clar 
felul în care, sub conducerea 
partidului, poporul muncitor diin 
țara noastră va păși hotărît îna
inte pe calea construirii socialis
mului. Proiectul de Directive 
Constituie de asemenea un bilanț 
al victoriilor obținute pînă acum.

Minerii de la Lupeni au trimis 
în acest an corsarilor hunedoreni 
mai bine de 7500 tone de cărbu
ne cocsificabil, muncesc acum cu 
Un randament mediu în jurul a 
0,910 tone pe post. Colectivul 
nostru poate raporta acum că 
din cei 1.300.000 lei cît s-a an- 
Îajat să obțină în acest an pes- 
e plan, a realizat deja circa 

560.000 lei, iar pînă la Congres 
își va spori realizările cu încă 
cel puțin 140.000 lei.

Cifrele prevăzute în proiectul 
de Directive ale Congresului a- 
rată că în viitorii ani extracția 
ție cărbune, în special cărbune 
Cocsificabil, va crește considera
bil. O sarcină de mare impor
tanță revine in acest sens minei 
Lupeni, deoarece așa cum se 
spune în proiect „principala sar
cină în industria cărbunelui 
este, asigurarea bazei de materii,, 
prime pentru fabricarea cocsu- 
Iui“. Mina noastră va trebui să 
producă în 1965, după date pre
liminare, cu circa 30 la sută 
mai mult cărbune decît se extra
ge în prezent, această creștere 
obținîndu-se pe baza sporirii pro
ductivității muncii cu peste 40 
la sută față de nivelul actual. 

Sarcinile ce ne revin sînt 
mari, dar sînt pe deplin realiza
bile.

Minerii de la Lupeni văd în 
Directivele celui de-al IlI-lea 
Congres o puternică afirmare a 
politicii de industrializare so
cialistă a țării noastre, un pu
ternic salt înainte al economiei 
naționale, o creștere masivă a 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc. Minerii de la Lupeni sînt 
ferm hotărîți să muncească maî 
bine, să obțină rezultate mereu 
mai bune, la nivelul sarcinilor 
pe care partidul și guvernul 
pune în fața lor.

IOSIF LEDRER 
șeful exploatării miniere 

Lupeni

le

Proiectul de Directive ale Congresului al Ill-lea P.M.R.
pentru planul de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1960— 
1965 și pentru planul economic de perspectivă a fost primit cu
mult entuziasm și de minerii din Orașul nou — Uricani.

Numeroși locuitori ai Orașului nou au ascultat rezumatul
proiectului de Directive la radio. Cu multă nerăbdare au fost aș
teptate ziarele. Programul măreț trasat de partid a fost citit de 
minerii din Uricani cu mult interes.

. IN CLIȘEU: Un grup de mineri, membri de partid din sec
torul II al minei Uricani, între care tov. Mînzat loan, Drăgșarru 
Alexandru, Balș Carol și alții ,îl ascultă cu atenție pe tov. Ordog 
loan, secretarul organizației de bază nr. 2 care citește din pro
iectul de Directive.

O-

k|

„Un succes însemnat al oa
menilor muncii îl constituie în
deplinirea cu aproape un an mai 
devreme a prevederilor planului 
de electrificare elaborat de par
tid pentru etapa de 10 ani, 1951 — 
1960“ se arată în proiectul de 
Directive ale Congresului al 
IlI-lea al P.M.R. pentru planul 
de dezvoltare a economiei națio
nale pe anii 1960—1965 și pen
tru programul economic de per
spectivă.

Prevederile planului de electri
ficare au fost depășite cu 10 la 
sută.

însăși uzina noastră — ter
mocentrala Paroșeni — este o 
creație a regimului democrat- 
popular în cursul planului de 
electrificare. Tînăra noastră u- 
zină, colectiVul termocentralei, a 
contribuit în mare măsură la 
sporirea, producției de energie 
electrică a țarii. Iată de ce sîn- 
tem mîndri, alături de toți oa
menii; muncii, de succesele obți
nute în dezvoltarea economiei 
noastre naționale.

Proiectul de Directive prevede

în 
e-

Un succes pe care-1 vom dezvolta 
necontenit

creșterea și mai substanțială 
următorii ani a producției de
nergie electrică. Muncitorii ener- 
geticieni din Paroșeni, mobili
zați de comuniști vor contribui 
din plin la înfăptuirea, obiective
lor prevăzute în proiectul de Di
rective.

Elanul în 
lui uzinei 
muncitorilor și inginerilor con
stituie o garanție că sarcinile 
care vor sta în fața termocen
tralei Paroșeni vor fi îndeplinite 
cu cinste. Vom munci cu efor
turi sporite pentru a asigura e- 
conomiei naționale în plină dez
voltare cît mai multă energie 
electrică.

NICOLAE IȘFAN 
secretarul organizației de partid 

termocentrala Paroșeni

muncă al colectivu- 
noastre, inițiativele

In biroul sectorului ITT al mi
nei Petrila, ca In oricare birou de 
sector minier, este un dute-vino 
necontenit. Unii vin să arate con
ducerii sectorului că n-au avut 
goale, lemn; să ceară sfaturi în 
privința unor lucrări miniere pe 
care le execută, alții vor să știe 
cum stau cu realizările în produc
ție.

Aruncînd privirea pe graficul 
tn care slnt trecute realizările mi
nerilor din sector, In dreptul ce
lor fruntași se vede scris un nu
me: Dumitrescu Ioan.

Deoarece nume
le acesta nu-l în- i—-r.
lîlnisem plnă a- 
tunel, curiozitatea —gt&nrc 
ne-a făcut să-l In- 
trebăm pe norma- 
torul sectorului cine este acest 
miner și de cind lucrează aici.

— Este unul dintre minerii 
noștri buni — ne-a răspuns zîm- 
bind normatorul. Conduce o bri
gadă de puțin timp. Șl o conduce 
așa cum scrie la carte. Dacă vreți 
să aflați amănunte vă recomand 
să stați de vorbă cu el. Trebuie 
să iasă acum din șut.

Nu după mult timp își făcu a- 
parlția in biroul sectorului un tl- 
năr de statură potrivită și cu fa
ta înnegrită de praful de cărbune. 
După ce strînse mina la toți se 
recomandă: Dumitrescu Ioan.

Am stat apoi mult de vorbă cu 
acest tînăr brigadier. Din discu
ția avută am aflat multe lucruri 
interesante despre el ca și despre 
brigada pe care o conduce

...Era pe la începutul lunii a- 
prilie din acest an. Șeful sectoru
lui ÎI1, tov. Tenczler Ștefan, as
cultă cu mare atenție ceea ce îi 
relata tehnicianul Buciumau Ni- 
eolae

— Cum vă spun, tl urmăresc de 
mult timp pe Dumitrescu cum lu
crează. Orice sarcină încredința
tă la locul de muncă el o rezolvă 
in mod conștiincios. De altfel a 
cîștigat încrederea tuturor mem
brilor brigăzii pentru hărnicia 
care muncește. Cred că poate 
conducă cu succes o brigadă.

— M-am gîndit și eu la el 
răspunse după un timp șeful sec
torului. Vreau să-i dau în primire 
brigada lui Bun loan care nu prea 
merge cum trebuie. Rămine cam

cu 
să

•4

La exploatările miniere din Valea Jiului sînt folosite tot mai 
mult armăturile metalice de tipul T. H. și cu profil normal. Con
fecționarea acestor armături este încredințată atelierului de forjă 
de la U.R.U.M.P. Printre echipele fruntașe în confecționarea ar
măturilor se numără și echipa lăcătușului Voiculescu Vasile, ca
re își depășește zilnic norma cu 18—24 la sută.

IN CLIȘEU: Echipa din care face parte Voiculescu Vasile 
(șef de echipă), Filimon Vasile, Ronda Iosif și Lucacs Tiberiu 
executînd îndoirea unei armături T. H. la o mașină adaptată 
special în acest scop.

Se apropie -încheierea anului 
școlar 1959/1960 al sistemului 
învă{ămîntului de partid. In lu
na mai conform programului, în 
cercuri' 'și cursuri au loc ulti
mele ședinje. de învățămînt, ur- 
mînd ca între 1—30 iunie să se 
desfășoare convorbirile recapitu
lative în vederea încheierii anu
lui de învătămînt.

Pregătirea în vederea convor
birilor recapitulative, asigurarea 
bunei desfășurări a acestora este 
una din sarcinile importante ale 
organizațiilor de partid, a pro
pagandiștilor, în această peri
oadă.

Este cunoscut faptul că în a- 
cest an școlar în desfășurarea 
învătămîntului de 
raionul nostru s-au 
rezultate bune. In 
și cursuri, datorită preocupării 
organizațiilor de partid, s-a îm
bunătățit frecventa cursanților, a 
crescut grija pentru conținutul 
ideologic al învătămîntului de 
partid. Munca de propagandă a 
fost mai strîns legată de sarci
nile de producție, contribuind 
astfel într-o însemnată măsură 
la realizarea sarcinilor de plan.

Cu toate acestea, în desfășura
rea învățămîntului de partid s-au 
manifestat și lipsuri. Aceste lip
suri pot fi — în parte — înlă

partid din 
obținut unele 
multe cercuri

turate în perioada care a mai 
rămas pînă la încheierea anului 
școlar.

In unele locuri, ca de exemplu 
la mina Vulcan, mina Petrila, 
orașul Petroșani, există cercuri 
rămase în urmă față de program. 
Organizațiie de partid respecti
ve trebuie să ia toate măsurile 
pentru ca aceste cercuri să ajun
gă la zî cu lecțiile, cît mai re
pede, pentru a se putea desfă
șura în bune conditiuni convor
birile recapitulative. Este bine 
ca în acele cercuri și cursuri unde 
pînă în prezent s-au terminat 
lecțiile și seminariile prevăzute 
în program, să se treacă la re
capitularea materialului, în spe
cial punîndu-se accent pe pro
blemele mai importante, sau pe 
acelea care în cursul anului s-a 
constatat că nu sînt suficient 
cunoscute. Sarcini deosebit de 
importante revin propagandiști
lor. De pregătirea lor personală, 
de felul cum o să muncească în 
timpul recapitulării materialului, 
de ajutorul pe care-1 vor acorda 

mare mă- 
a con vor-

cursanților, depinde în 
sură buna desfășurare 
birilor recapitulative.

Zilele acestea toți 
diștii vor primi de la 
de partid problemele 
cărora se vor purta discuțiile în

propagan- 
Cabinetul 
pe baza

des tn urmă.. Nu spun că briga
dierul Bun loan nu-i băiat... bun, 
însă ii lipsește spiritul de organi
zare. Sînt și eu ferm convins că 
dîndu-i lui Dumitrescu această 
brigadă, el va ști să o ridice in 
rlndul celor fruntașe. Am să 
stau de vorbă cu el tn această di
recție și, bineînțeles, îi v im acor
de sprijinul necesar.

..Lutnd in orlmire brigada, mi
nerul Dumitrescu Ioan s-a anga
jat în fața conducerii sectorului și 
a organizației '" ~ ' 
timp noua sa

U.T.M. că tn scurt 
brigadă se va nu
mără printre ce- 
l’. fruntașe. Și a 
pornit la treabă. 
Intrucît tn bri
gadă avea ctțiva 
tineri care nu 

prea erau stăptni pe meserie, Du
mitrescu și-a îndreptat atenția în 
mod deosebit către ei. Ajutorului 
miner Torna Ștefan de exemplu, 
el i-a arătat cum trebuie să bată 
găurile, cum să armeze. S-a ocu
pat și se ocupă cu aceeași răbdare 
șt de ceilalți membri ai brigăzii 
care sînt toți tineri. Schimburile 
s-au chemat la întrecere Intre ele 
avlnd ca obiectiv de seamă reali
zarea de economii ta materiale, 
îmbunătățirea calității cărbunelui 
și sporirea randamentelor. în a- 
ceastă întrecere pe primul loc se 
situează schimbul condus de Șișu 
Virgil. El este urmat de schimbul 
lui Danielov îacob

Desigur că realizările întregii 
brigăzi au început să crească sim
țitor. în luna trecută brigada a 
realizat un randament de 5,4 tone 
pe post, iar In această lună ran
damentul obținut a atins 6 tone 
de fiecare post prestat. Și încă un 
amănunt: cărbunele extras pînă 
acum de membrii acestei brigăzi 
este de bună calitate.

— La baza realizărilor noastre 
spunea brigadierul — stă buna 
organizare a muncii tn abataj cit 
și sprijinul tehnic acordat din 
partea conducerii sectorului. Toate 
acestea, împletite cu elanul de ca
re dă dovadă fiecare ortac, va 
face ca brigada pe care o conduc 
să înregistreze noi și însemnate 
succese în cinstea celui de-al III- 
lea Congres al partidului.

C. MATEESCU

r • 
cadrul convorbirilor recapitulati
ve. Este necesar ca propagandiș
tii să studieze temeinic aceste 
probleme, care de altfel în ziua 
de 27 mai vor fi dezbătute cu eî 
în cadrul preseminariilor ce se 
organizează de către Cabinetul 
de partid. Preseminariile trebuie 
să constituie un prilej pentru 
clarificarea anumitor probleme 
mai principale și pentru aprofun
darea tezelor de bază ale mate
rialului studiat în cursul anului.

Un mare ajutor în ceea ce 
privește aprofundarea, clarifica
rea unor probleme de mai mare 
însemnătate, îl constituie consulta
țiile ce se vor organiza atît pen
tru propagandiști, cît și pentru 
cursanți, începînd cu data de li. 
iunie. Este bine ca pe lîngă con-:: 
sultațiile ce le organizează Ca
binetul de partid, propagandiș- : 
fii la rîndul lor să organizeze' 
consultații colective și individuale 
spre a veni și în acest fel în 
sprijinul cursanților în vederea 
pregătirii lor pentru convorbi
rile recapitulative.

Pentru ca propagandiștii să 
fie temeinic pregătiți. în stare

P. UNGUR
directorul Cabinetului de partid 

Petroșani
(Continuare in pag.



In atelierul de lăcătușerie al Școlii profesionale de ucenici 
din Petroșani, cînd are ore anul II C, la aceeași menghină e 
văzut întotdeauna același tînăr mînuind cu pricepere pila, pur- 
tînd-o lin ca intr-o mingîiere pe piesa de metal...

Peste cîteva ore, același tînăr poate fi văzut în sala de pic
tură a Școlii populare de artă, la orele anului I, mînuind cu 
aceeași pricepere, dfc data aceasta... penelul. Deși s-ar părea că 
între cele două îndeletniciri îndrăgite de acest tînăr un există o 
legătură prea strînsă, el a găsit o totuși și o folosește cu price
pere: la menghină, însușirea mînuirii penelului îl ajută să exe- . 
cute lucrări de mare precizie cu o adevărată artă, iar în fața șe
valetului munca lui practică din atelier îi fixează puternic în rea
litate. In acest fel tînăr.ul Pîrvulescu Dumitru (din clișeu) va pu
tea deveni un bun lăcătuș și pictor.

Institutul de artă teatrală și 
cinematografică „T. L. Caragiale'* 
din București, ca și în alți ani, în
treprinde o vasta acțiune de; cu
noaștere și selecționare a celor 
mai .talentate' elemente, care să 
constituie viitoarea promoție de 
studenți a institutului.

In acest sens s-au organizai 
birouri regionale și raionale dt 
informare, îndrumate, consultate 
și pregătire a celor interesați

Informații privitoare la exame
nele de admitere în Institutul de 
artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale'* se pot obține 
la sediile Teatrului de stat Și a 
Școlii populare de artă din Pe
troșani.

Se apelează la directorii și pro
fesorii școlilor medii să participe
la această acțiune, îndrumînd pe 
elevii cu aptitudini artistice să 

mijllE* [8LTBRIIE 

Premiera unei noi piese 
a lui V. Rozo”

Recent, Ia Teatrul per. ru copii 
din Moscova a avut loc premiera 
unei noi piese — a lui Viktor Ro- 
zov — „Lupta inegală**. Ca și. ce
lelalte piese ale acestui drama
turg, montate pe scenele teatre
lor sovietice, noul spectacol s-a 
bucurai de succes.

Film consacrat iui S. Prokofiev
La Moscova a început turnarea 

unui film tehnicolor de lung me-' 
traj consacrat compozitorului Șer- 
ghei Prokofiev (1891-1953). Fil
mul se realizează sub regia Ll- 
diei Stepanova — autoarea mai 
multor lucrări în .acest gen — 
printre care un reportaj cinemato
grafic despre concursul interna
țional al pianiștilor și violoniști
lor i.Ceaikovski** de la Moscova.

„Ce s-ar întîmpla dacă...“
Ce s-ar întîmpla dacă unul din 

satele de frontieră ale Republicii 
Democrate Germane ar deveni prin 
absurd vest-german ? Această si
tuație neverosimilă constituie su
biectul comediei „Ce s-ar întîm
pla dacă..." de Hedda Zinner pre
zentată de teatrul „Volksbuhne"

Selecționarea 
de talente

se prezinte la examenele institu
tului.

Teatraț de stat din ; Ștroșani 
organizează pentru cei interesați 
între 20 mai și 1 iunie 1960, con
sultații în zilele de joi între orele 
18—20 și duminică între orele 
10—12, precum și cursuri de 
pregătire în aceleași zile și între 
aceleași ore, de lq. 1 august la 1 
septembrie 1960.

Consultațiile, ca și cursurile de 
pregătire vor avea loc la Tea
trul de stat

Prospecte privind cursurile ins
titutului se găsesc la toate școlile 
medii, la Secția de învățămînt și 
cultură a Sfatului popular raional. 
Teatrul de stat și Școala populară 
de artă.

Pc marginea poeziilor sosite la redacție
FURCA ARON — Vulcan. 

Poezia „Ție-ți cîntăm un cîntec 
de miner** prima pe care 
ne-ați trimis-o — dovedește ca
lități în mînuirea. versului. De 
asemenea, subiectul ales vine să 
arate entuziasmul cu care întîm- 
pină întregul nostru popor cel 
de-al IlI-lea Congres al P.M.R. 
Versurile sînt pătrunse de căl
dură. Reținem strofele 1, 3 și 4. 
Primește-ne versul stîngaci

de-ncepători, 
Născut lingă zidul de cărbune 
Din pichamăr l-am cioplit,

în iviri de zori, 
Curat ca griul.

fără de tăciune.
★

Primește-ne versul stîngaci 
de-ncepători, 

Noi ți-1 trimitem
cu trenuri de cărbuni — 

La Jiu le-am încărcat,
din bogatele comori, 

Cu brațul vînios
făcător de minuni.

★
Pe drumul — arătat de Lenin, 

pășim noi cu spor 
Către țelul ales,

ureînd solidari 
Schela de-nfăptuiri,

spre măreț viitor, 
Al veacului de aur —

harnici zidari.
Poezia „Copil al zilelor de 

aur" conține de asemenea ima
gini frumoase, dar e încărcată

Seară închinată 
poetului Tudor Arghezi

In fiecare după-amiază. la clu
bul minier din Lonea zeci de ti
neri fac repetiții la cor, la bri
gada artistică de agitație, la dan
suri, citesc cărți, joacă șah etc. 
Sălile clubului sînt pline pînă 

rseara ttrziu
Vineri seara Insă la club era 

liniște. Artiștli-coriști, dansatori, 
instrumentiști — se adunaseră cu 

i toții In sala de lectură. De la ma- 
țsă, bibliotecara clubului, tovarășa 
i Bota Elena, vorbește tinerilor des

pre viața și opera celui mai mare 
poet în viață din țara noastră —■> 
academicianul Tudor Arghezi.

— Biblioteca clubului nostru 
spunea tov. Bota este vizitată zii- 
trie de zeci de oameni care au în
drăgit cartea. In acest loc — în 
bibliotecă <— se poate constata 
foarte bine care slnt autorii cel 
mai îndrăgiți, cei mai apreciați — 
după felul în care sînt solicitați 
de cititori. Se poate spune că vo
lumele de versurt ale tui Tudor 
Arghezi slnt dintre cele mai so
licitate. Azi i-am închinat mare
lui poet această seară deoarece 
la 21 mai Tudor Arghezi împli
nește 80 de ani. Cunoașterea ope-
rei sale, spunea bibliotecara, în
seamnă cunoașterea frămîntărilor 
prin care a trecut poporul nostru 
prezentate tntr.o formă neasemuit 
de frumoasă.

! , , După cuvlntul bibliotecarei au 
. urmat tineri recitatori artistici 
i din brigada artistică de agitație 
i a clubului. Cu multă emoție ei au 
I citit din dele mai cunoscute poe- 
1 zii ale lui Tudor Arghezi din ci

clurile „Ctniare omului", „1907" 
etc.

i Seara închinată poetului Tudor 
I Arghezi, s-a prelungit ptnă ttrziu, 

tinerii de la clubul din Lonea ră- 
mînînd să discute despre opera 

| marelui poet, după volumele adu- 
’ se de bibliotecară in sala de lec- 
1 tură, unde a fost amenajată o 
! vitrină cu operele poetului.

„sortit** etc.). Trebuie lucrată 
încă și atunci va deveni publi
cabilă.

BUREȚEA IOAN - Lupeni. 
„Inserare pe malul Mureșului", 
nu e publicabilă. E încărcată cu 
o seamă de imagini intimiste, 
denumiri care o fac greu inteli
gibilă. Și-apoi, așa cum de altfel 
bine știți, subiectul acestei poe
zii nu ne poate interesa. „Poe
zia" este mult mai bună, con
stituie un îndemn de a fi mereu 
aproape de realitate, de a ve
dea cele din jur. Din păcate, a- 
cest îndemn rezultă doar printre 
rînduri, în versuri destul de 
șterse. Reținem strofa :
Tot ce crește astăzi

cu aripi către zare 
Și scrie-un imn al păcii

cu litere de foc 
E era comunistă,

prin vremi biruitoare 
— Poete, pune mîna

cu dragoste pe toc.
Schița „Două brume", deși 

are unele calități, păcătuiește 
prin subiect. De ce nu încercați 
lucrări care să abordeze proble
me ale realității din Valea Jiu
lui?

MULLER TRAIAN — Petro
șani. „Gînd de primăvară" și 
„Poetul miner" nu se ridică la 
nivelul creațiilor anterioare. Am
bele sînt intimiste, nu reușesc 
să emoționeze. Așteptăm lucrări --- 1 r—„ •
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Dușmanul crunt izbise, 
Cu ură, pe la spate; 
Eram ca și pierdut... 
Dar, iată, îmi venise 
Un sprijin neștiut, >— 
Un braț tare de frate, 
Care-mi răzbi vrăjmașul 
Ce mă pîndise, lașul...

Prin munți, 
noaptea m-ajunge...

In bezna nesfîrșită 
Vlaga mi-era pierdută 
Și pasu-mi se-mbătase 
Spre rîpe fără fund, — 
M-ai sprijinit și-atuncl, — 
Călăuză printre stinci, 
In hău să nu m-afund...

T
Pe trepte de lumină,
Spre culmea purpurie 
Ne-ai dus, precum străbunii în vremi visară încă 
Și intr-un an, cît veacuri lăsăm în urmă drum.

săpate-n miez de stîncă, 
a zilelor de-acum,

Am dărîmat prin tine cetățile robiei, 
Durerea-am îngropat-o și lacrima la fel. 
Ne e viața astăzi prinos de bucurie 
Și-n fiecare clipă noi împlinim un țel.

♦

Partid I 
Vorbesc 
Vorbește
Vorbește

Nu-i călăuză asemeni 
de tine fabrici, orașe 
omul de-astăzi stăpin 
munca plină de forță creatoare

S. RADULESCU1

CINEMA»
Filmul sovietic „Părinți și 

copii" reprezintă transpunerea pe 
ecran a romanului cu același nu
me al marelui scriitor rus I. S 
Turgheniev.

Romanul este o oglindă vie a 
realității contemporane lui Tur- 
gheniev, a problemelor și preocu
părilor care frămîntau societatea 
epocii. El reflectă viața complexă, 
plină de contradicții, conflicte, 
ciocniri dintre nou și vechi, de 
luptă între generația tînără. în
suflețită de idei noi, și generația 
veche, apărătoare a rutinei și a 
tot ce este de modă veche.

Evengheni Bazarov, personajul

BARBU N1COLAE — Vul
can. „Cîntecul minerilor** inspi
rată din viața minerilor Văii 
Jiului, realizată pe motive fol
clorice, are calități. Pe alocuri 
se manifestă unele stîngăcii care 
trebuie eliminate. Aveți răbda
re! Va fi publicată în una din 
paginile noastre „Magazin". Des
pre „Doina Clujului" nu vă pu
tem da același răspuns,- pentru 
că nu are aceleași... calități.

CORCODEL NICOLAE — Pe- 
trila. Poeziile „Socialism" și 
„Pămînt străbun" nu depășesc 
limitele prozei ritmate. Sînt 
lipsite de imagini, de fior poe
tic. Mai încercați, dar țineți sea
ma și de recomandările ce vi 
s-au făcut anterior.

CRISTEA TEODOR — Petro
șani. Poezia „Agitatorul în 
marș" e interesantă în privința 
alegerii subiectului. Dar păcă
tuiește prin faptul că nu e rea
lizată din punct de vedere ar
tistic. încercați s-o refaceți folo
sind mai multe , imagini, respec- 
tînd rima și ritmul.

RADULIAN AURELIAN — 
Petrila. Cronica rimată „Rică" 
este mai bine realizată ca tot 
ceea ce ați trimis pînă acum. 
Dar nu se ridică încă la nivelul 
cerut pentru a fi publicată din 
cauză că versurile nu au o le
gătură logică, se trece nefiresc 

in n îdee la alta, si-apoi e 

In smîrc mă afundasem, 
Iar moartea mă pîndea... 
Oricît de-aici strigam 
Nimeni nu m-auzea... 
Și-atunci tu m-ai salvat, 
Din mlaștini m-ai scăpat; 
M-ai învățat să lupt 
Cu greul, neîntrerupt...

★

Numai tu, partidul meu, 
M-ai ajutat în ceasul greu. 
Numai tu reazăm mi-ai fost, 
Numai tu mi-ai dat un rost. 
Și mi-ai fost părinte, frate; 
Luptînd dîrz pentru dreptate

Tu adusu-ne-ai lumină,
Viață liberă, senină...

I. STRĂUȚ

ție, nu-i 
și ogoare, 
pe soarta lui,

„PĂRINȚI 
ȘI COPII" 

central al romanului, este proto* 
tipul acelor oameni noi apăruți 
în viața socială rusă la mijlocul 
secolului trecut, în fruntea cărora 
se aflau democrații revoluționari 
Cernîșevski, Dobroliubov, Pisarev, 
animați de principii ideologice 
înaintate.

Tînărul actor Viktor Avdlușko 
redă cu multă expresivitate figura 
complexă a eroului lui Turghe. 
niev, sufletul răzvrătit, tempera»' 
rnentul pasionat al lui Bazarov 
Incepînd de luni 23 mai a.c. fil
mul „Părinți și copii** va rula 
la cinematograful „Al. Sahia*‘ 
din Petroșani.

mult încărcată. Prin această 
cronică rimată încercați să-i a» 
tribuiți unui om toate defectele 
posibile. Or, acest lucru nu se 
poate. Luați cazuri concrete din 
viață și satirizați o latură, un 
neajuns. Astfe, poate, veți izbuti.

DOBRE MARGARETA — ele» 
vă Petroșani. In poezia „Țara 
mea" n-ați reușit să redați în 
chip artistic sentimentul fierbin
te al dragostei de patrie. Mai 
încercați!

JUNE EMIL — elev Petro
șani. In poezia „Mama", aveți 
cîteva idei frumoase și unele ver
suri care sînt realizate destul de 
bine. Pentru încurajare publi
căm prima strofă :
Sînt pionier, deci n-am cunoscut 
Trecutul...
Cînd mi-l descrie mama 
O văd cum lacrimile-I curg 
Și ncet ie șterge cu năframa.

NICOLA PAUL — Lupeni. 
„De ce stai trist", constituie un 
început promițător, arătînd li
nele calități în privința mînuirii 
versului. Dar în cea mal mare 
parte e lipsită de imagini, pe a- 
locuri nu se respectă cerințele 
elementare ale versificației Re
ținem :
Muncește, că muncești pentru tine 

si țară! 
Inima să-ți fie plină de avînT, 
învață mereu —

gîndul să-ți zboară, 
Spre fericire, viață și cînt.

V. FULES1



STRAGUtRO^O

Mulțumim partidului scump
Sînt fiu de țăran muncitor. 

Pînă acum un an am fost mun
citor. Am terminat cursul seral 
al Școlii medii și azi mă număr 
în rîndul studenților Institutului 
de mine din Petroșani. Și cîți 
sînt ca mine! Atît în institutul 
nostru ca și în toate institutele 
de învățămînt superior din țara 
noastră, studiază mii de fii ai 
oamenilor, muncii, fiii poporului. 
Sînt fiii celor cărora regimul 
burghezo-moșieresc le-a stors 
ultima' picătură de sudoare, sînt 
fiii celor jefuiți pînă la sînge, a 
celor pîngăriți și batjocoriți fără 
milă în trecut.

Dar trecutul blestemat a dis
părut pentru totdeauna. Azi pri
vim cu fruntea sus către soare, 
către lumină. Noi. fiii muncito
rilor și țăranilor oropsiți altăda
tă stăm azi în băncile facultă
ților, în amfiteatre și laboratoa
re, ne pregătim să devenim cît 
mai folositori poporului nostru, 
care sub conducerea înțeleaptă 
a partidului pășește pe drumul 
glorios al construcției vieții noi, 
socialiste.

Spre viitorul măreț pe . care 
nM înfățișează proiectul de Di

i O J—

NOTA
Autobuse sau camioane?

In ultimele luni liniile de au
tobuse din Valea Jiului tiu fost 
dotate cu o seamă de mașini noi, 
puternice, elegante, de fabricație 
romînească, care pot face față 
sarcinilor de transport.

De vreo lună de zile Insă se ob - 
s&vă un lucru ciudat: tovarășii 
de la i.C.O. au început să trans
forme autobusele lor tn...autoca
mioane pentru transportul a dife
rite mărfuri. Astfel, duminică 15 
mai autobusul de la ora 20 care 
circulă intre Petrila—Petroșani, a 
transportat o... bicicletă. Zilnic, 
autobusele . nr 50.464 și 50.973 
care fac cursa Petroșani—Cimpa 
ca și alte autobuse din raion 
transportă... putini cu gheață și 
înghețată ale dlferițitor remi
zieri. Aceste încărcături pe lin
gă că deteriorează pardoseala 
autobuselor dar mai și incomo
dează pasagerii in călătorie, la 
urcare și coborlre, murdăresc hai
nele călătorilor.

Tovarășii din secția auto a 
I.C.O. trebuie să ia măsuri hotă- 
rîte împotriva acelor șoferi care 
transformă autobusele puse la dis- 
poliția că'ătorilor în... camioane 

marfă. Regulamentul de circu- 
. -tie interzice transportul în au
tobuse a obiectelor și produselor 
care împiedică buna desfășurare a 
transportului de călători, murdă
resc sau constituie vreun pericol 
la transport cum sînt buteliile de 
aragaz, tuburi de oxigen, acid car
bonic, benzină, petrol și alte înr 
cărcături. 

rective ale celui de-al Ill-lea 
Congres al P.M.R. privim și noi, 
cu inima clocotind de entuziasm 
și mîndrie. Vom avea o indus
trie puternică, o agricultură în
floritoare, se vor înălța noi edi
ficii ale culturii și științei, vom 
avea o viață demnă de jertfele 
aduse de poporul nostru de-a 
lungul istoriei, de jertfele celor 
mai minunați fii ai poporului — 
comuniștii.

Cine ne-a arăta acest drum 
încă din bezna trecutului, cine 
ne-a descătușat de lanțurile ro
biei, cine ne călăuzește azi pașii 
spre lumină și fericire ? — Co
muniștii, partidul comuniștilor. 
De aceea pentru prezentul nos
tru. pentru minunatele perspec
tive ale viitorului mulțumim 
partidului scum^ Noi, toți fiii 
celor ce muncesc, alături de în
tregul popor, ne vom spori efor
turile, vom învăța cu șîrguință, 
vom munci cu avînt pentru a da 
viață în întregime marilor sar
cini arătate de Directive. Vom 
păși cu încredere, neabătut pe ca
lea arătată de partid.

GRIGORE ANGHEL 
student, anul I —• IJVț.P.

Ar fi bine ca șt organele de 
miliție din serviciul de control al 
circulației să intervină pentru 
respectarea normelor de transport 
pasageri de către șoferii de 
autobuse.

M. S.
—■■■■'....... 1 t- ♦ »

Tone transportate peste plan
Transportul materialelor pen

tru construcții și în general a- 
sigurarea șantierelor din Petro
șani și Petrila cu materiale se 
face de coloana auto Petroșani 
a întreprinderii de utilaje și 
transport Livezeni.

In luna aprilie, datorită mun
cii depuse de colectivul acestei1 
coloane și datorită îngrijirii ma
șinilor, pianul de producție a fost 
realizat și depășit. Astfel, la 
tone transportate planul a fost 
depășit cu 11.616 tone, iar la 
tone kilometrice cu 24.285 tone.

--------- --------- O

După un an de zile de muncă 
încordată, se apropie de sfîrșit 
o lucrare însemnată: o nouă 
conductă de apă potabilă care 
va alimenta localitățile Petro
șani, Lonea și Petrila.

La executarea acestei lucrări, 
grupul de muncitori constructori 
a avut multe greutăți de învins.

Săpăturile au fost făcute în- 
tr-un teren pietros, cu puternice 
infiltrații de apă, uneori la a-

ȘUVOIUL SUBTERAN

14.000 LEI 
ECONOMII

La secția construcții metalice 
U.R.U.M.P., lupta pentru eco
nomii stă în atenția muncitorilor 
și tehnicienilor. Recent brigada 
condusă de tov. Lupulescu Mihai 
a reușit să recondiționeze o se
rie de materiale vechi și să facă 
o economie în valoare de 14.000 
lei

Primind o comandă de a con
fecționa inele pentru galerii de 
mină din șină tip C.F.R., mem
brii acestei brigăzi au refoloșit 
pentru această lucrare aproxi
mativ 15 tone de șine vechi. La 
inițiativa tovarășului Lupulescu 
Mihai, conducerea secției a a- 
probat ca inelele care trebuiau 
confecționate din 4 segmenți să 
fie construite din 8 segmenți. 
Astfel s-au refoloșit toate șinele 
vechi, realizîndu-se numai la 
confecționarea inelelor o econo
mie de 11.200 lei. Pentru ecli- 
sele de legătură a segmenților 
de la inele, s-a întrebuințat tablă 
de 16 mm. grosime provenită 
din deșeuri. Acest lucru a ridi
cat economiile obținute cu încă 
3.000 lei. Realizarea echipei con
duse de tovarășul Lupulescu 
Mihai a constituit un bun exem
plu pentru toți muncitorii uzi- 

| nei. In cinstea celui de-al III- 
lea Congres al partidului și ce
lelalte echipe din cadrul secției 
s-au angajat să realizeze ase
menea economii.

MARIN CALIN 
corespondent

Printre conducătorii auto care 
au obținut rezultate frumoase și 
au contribuit la acest succes al 
coloanei se numără Cîrciumaru 
Constantin, care și-a depășit 
sarcina de plan cu 420 tone 
transportate, Predescu Constantin 
care are o depășire de 392 tone 
transportate, Lupu Aristică cu 
un plus față de plan de 104 tone, 
Soneanu Petre cu 304 tone trans
portate peste plan. Rezultate 
frumoase au obținut și conducă
torii auto Rață Dumitru și Bă- 
jăvan Marin.

dîncimi de 7—8 metri, s-au exe
cutat traversări ale albiei rîului 
Jieț, montîndu-se cîțiva kilome
tri de conductă prin care va 
curge către rezervoare un șuvoi 
subteran de apă potabilă cu un 
debit apreciabil.

La această lucrare o contri
buție de seamă au adus-o echi
pele de instalatori conduse de 
maistrul Anghel I. și sudorul 
Kind a Constantin.

Se construiește un bloc 
prin muncă voluntară

Inițiativa mecanicilor de pe șantierul Petroșani de a con
strui un bloc cu 4 apartamente prin muncă voluntară a în
ceput să prindă viață. In aceste zile un număr de 19 meca
nici printre care Zamșa Ștefan, Lazarovici Gheorghe, Poma
nă Ilic. Gavriiă Nicolae, Lipnic Eduard, Purcaru loan, Nec- 
șolu Ștefan șl alții au început lucrările de montare a cofra- 
jelor din plasă de sîrmă șt turnarea betonului de steril la 
parterul noului bloc nr. 7 de la Livezeni.

La această acțiune și-au anunțat sprijinul și alți munci
tori de pe șantier: tencuitorii vor face tencuielile, dulgherii 
acoperișul, vopsitorii zugrăvelile etc. pentru ca întregul bloc 
7 să fie construit numai prin muncă voluntară.

IN CLIȘEU: Grupul de mecanici care a început lucră
rile la noul bloc.

Să ne pregătim temeinic în vederea desfășurării 
convorbirilor recapitulative în cercurile 

ș: cursurile învățămîntului de partid
(Urmare din pag. l-a)

să conducă cu competență con
vorbirile recapitulative, este ne
cesar ca organizațiile de partid 
să asigure prezentarea tuturor 
propagandiștilor Ia presemina- 
riile ce vor avea loc. Aceasta cu 
atît mai mult, cu cît în cursul 
anului, unii propagandiști de la 
mina Aninoasa, din orașele Vul
can, Petrila și Petroșani au lip
sit de multe ori de la pregăti
rile ce au avut loc la Cabinetul 
de partid. Preseminariile ce se 
organizează îi vor ajuta și pe 
aceștia să conducă în mod cali
ficat convorbirile recapitulative. 
In cadrul preseminariilor se vor 
discuta toate problemele legate 
de încheierea anului școlar în 
sistemul învățămîntuui de partid.

Pentru ca la convorbirile re
capitulative cursanții să se pre
zinte cît mai bine pregătiți, este 
necesar ca organizațiile de par
tid, propagandiștii să facă tot 
posibilul ca aceștia să cunoască 
din timp problemele de bază a- 
supra cărora se vor purta dis
cuțiile, acordîndu-le tot timpul 
ajutor în studiu.

In perioada pregătirii pentru 

convorbirile recapitulative, pro
pagandiștii și cursanții trebuie 
să pună un accent cît mai mare 
pe cunoașterea diferitelor docu
mente ale partidului nostru. Re
cent a fost dat publicității, pro
iectul Directivelor Congresului 
al Ill-lea al P.M.R. pentru pla
nul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960—1965 șî 
pentru programul economic de 
perspectivă. Acest important do
cument trebuie să fie bine cu
noscut de propagandiști șl 
cursanți, datele cuprinse în Di
rective constituind o largă biuă 
pentru dezbaterea anumitor pro
bleme în cadrul convorbirilor re- 
capitulative, în strînsă legătură 
cu sarcinile construcției socia
liste în patria noastră.

Dînd importanța cuvenită re
capitulării materialului studiat 
în timpul anului, folosind din 
plin consultațiile ce se organi
zează, asigurînd prezența tutu
ror cursanților și acordîndu-le 
tot sprijinul, se va asigura des
fășurarea în bune conaițiuni a 
convorbirilor recapitulative, în
cheierea cu succes a anului șco
lar în sistemul învățămîntului 
de partid.

Organizația de bază de la I. C. O. Petroșani 
trebuie să-și îmbunătățească activitatea

Colectivul I.C.O. Petroșani, în
drumat de organizația de partid, 
s-a străduit să obțină în acest an 
realizări tot mai bune în îndepli
nirea sarcinilor ce-i stau în față. 
Despre hărnicia muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor de aici 
vorbesc succesele obținute luna 
trecută de colectivul întreprinderii 
care a depășit cu 4 la sută sar
cinile Je plan, iar productivita
tea muncii cu 8 la sută.

Pe lîngă părțile pozitive exis
tente în cadrul acestei întreprin
deri se manifestă însă și unde 
lipsuri care au fost scoase în evi
dență în adunarea generală a or
ganizației de bază de la I.C.O. 
Petroșani, ținută zilele trecute.

Colectivul întreprinderii s-a an
gajat să obțină în acest an 250.000 
lei economii la prețul ds cose Co
lectivul de aici, nu numai că nu 
a realizat nimic din angajamentul 
luat, ci a înregistrat chiar pierderi 
la prețul de cost, care se ridică la 
suma de 69.000 lei.

Arest lucru se datorește faptu
lui că munca politică nu s-a des
fășurat strîns legată de sarcinile 
economice și nu s-a făcut totul 
pentru mobilizarea muncitorilor în 
jurul unor- acțiuni concrete. Biroul 

organizației de bază a scăpat din 
vedere munca cu agitatorii. Nici 
pînă în prezent biroul nu s-a în
grijit de confirmarea unui larg 
colectiv de agitatori care să popu
larizeze în rîndul salariaților sar
cinile ce stau în. fața colectivului, 
să-i mobilizeze în juriu unor o- 
biective precise privind îndepli
nirea sarcinilor de plan

Biroul organizației de bază nu 
s-a orientat să încredințeze sar
cini fiecărui membru șt candidat 
de partid care să răspundă de ci
te o problemă pe linie de produc
ție. sau cu caracter obștesc. Chiar 
dacă un număr restrîns de mem
bri de partid au avut unele sarcini 
trasate, biroul organizației de ba
ză a neglijat controlul îndeplinirii 
lor.

In urmă cu citeva zile, bit oul 
a trecut la luarea unor măsuri 
concrete în această direcție. El a 
trasat unui numai de membri de 
partid sarcini precise, referitoare 
la realizarea indicilor planului de 
producție și obținerea de economii. 
De pildă, tovarășului Haldău Du
mitru i s-a încredințat să răspun
dă în cadrul secției electrice de 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost. De a

semenea tovarășul Coc Ioan, a 
primit sarcina să se preocupe de 
întrecerea socialistă în cadrul în
treprinderii și să organizeze popu
larizarea fruntașilor în, producție. 
Constatînd unele lipsuri în pri
vința muncii de agitație vizuală, 
biroul organizației de partid a în
credințat membrilor de partid 
Ciornei Mihai și Bărbuiescu Emi- 
lian sarcina dc a se ocupa de or
ganizarea agitației vizuale

De cele mai multe ori însă, re
partizarea de sarcini se face for
mal. Așa se întîmplă că unor mem. 
brl de partid ca Frunză Ioan, 
l.aik Iosif, Anghel Teodor, Kecs- 
keș Adalbert. Gheorghiu Constan
tin și alții, le-au fost repartizate 
sarcini de a studia Statutul 
P.M.R., să frecventeze învățămîn- 
tul de partid, să citească presa 
sau să participe cu regularitate 
la ședințele de partid. Or, este 
știut că acestea sînt obliga’ii sta
tutare pentru fiecare membru de 
partid. Statutul P.M.R. precizează 
că membrii de partid trebuie să 
muncească necontenit pentru a-și 
însuși bazele inarxism-leninismu- 
lui. să respecte cu strictețe disci
plina de partid și d“ stat, obliga
torie în epală măsură Dentru toti 

membrii de partid. Pentru îndepli
nirea acestor obligații statutare 
mu trebuie repartizate sarcini în 
plus

In privința repartizării de sar
cini, biroul organizației de bază 
a scăpat din vedere una din pro
blemele esențiale ale muncii de 
partid. Nici unui comunist nu i 
s-a dat ca sarcină să se ocupe per
sonal de l-r-2 candidați de partid, 
șă-i ajute să se ridice ia nivelul ce
rut unui membru de partid. Bi- 
tou! nu s-a preocupat să reparti
zeze sarcini Concrete celor 28 can
didați de partid. Datorită slanei 
preocupări a biroului față de edu
carea candidaților, unii dintre ei 
au un nivel politic și Ideologic 
scăzut. Cu ocazia discutării cere
rii de primire în rîndurile mem
brilor de partid a tovarășului 
Slutu Pantelimon, acesta s-a pre
zentat în fața adunării nepregă
tit.

Membrii biroului, comuniștii 
care au dat recomandări candida
ților nu au considerat stagiul de 
candidat un prilej de căltre a vii
torilor membri de partid, nu l-au 
ajurat să se pregătească temeinic 
în perioada stagiului în vederea 
intrării ior în. partid. Biroul or
ganizației de bază în innte cu to
varășul Weber Francisc, secretarul 
organizației de bază, trebuie să 
analizeze felul în care s-a mun
cit Îti această direcție ai să ia 

măsurile corespunzătoare.
Biroultrebuie să treacă de în 

dată la repartizarea de sarcini 
concrete tuturor comuniștilor și 
candidaților de partid in, șcppnl 
mobilizării muncitorilor la înde
plinirea angajamentului luat în 
cadrul întrecerii socialiste'. Biroul 
mai trebuie să traseze sarcini 
membrilor de partid și în, mod 
deosebit acelora care au dat re
comandări candklaților să se ocli- 
pe de educarea acestora și să trea
că fără întîrziere la confirmarea 
și Instruirea corpului de agitatori, 
care să organizeze convorbiri cu 
muncitorii despre importanța în
deplinirii angajamentului de eco
nomii și reducerea prețului de 
cost.

De asemenea este necesar șă 
întreprindă mai multe acțiuni e- 
dueative cu candidații, să se or
ganizeze conferințe cu privire la 
trecutul glorios de luptă al parti
dului nostru și al clasei munci
toare, expuneri privind normele 
vieții interne de partid, drepturile 
și îndatoririle membrilor de 
partid.

Organizația de bază de la I.G.O. 
Petroșani trebuie să găseaecâ for
me cît mai atractive și educative 
pentru întărirea disciplinei în pro
ducție, pentru educarea oamenilor 
muncii într-un spirit nou, socia
list.
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"STEAGUL ROȘU

N. S. Hrușciov o
MOSCOVA 21 (Agerpres) — 

TASS anunță :
' La 21 mai, N.S. Hrușciov, pre

ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. s-a înapoiat la 
Moscova din călătoria sa la Pa
ris și Berlin.

La ora 14,50 (ora Moscovei) 
avionul special ,.1L—18“ pe bor-

■ dul căruia călătorea N. S. Hruș
ciov, a aterizat pe aeroportul

Plecarea

sosit la Moscova
Vnukovo. Șeful guvernului so
vietic a fost salutat ch căldură 
de numeroși reprezentanți ai oa- 
menior muncii.

N. S. Hrușciov, a fost întîm- 
pinat de conducători ai Partidu
lui Comunist și ai guvernului 
U.R.S.S.

La aeroport se aflau de ase
menea

din Berlin
diploma^ străini, ziariști

BERLIN 21 (Agerpres) •— 
TASS anunță :

.In dimineața ,de 21 mai pre
ședintele. Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, a 
părăsit Berlinul unde a petrecut 
două zile la invitația guvernului 
Republicii Democrate Germane.

La ora 8,15 dirnineața, N. S. 
Hrușciov, împreună cu Walter 
Ulbricht. într-uh automobil des
chis au părăsit reședința îndrep- 
tîndu-se spre aeroportul Schone
feld.

Pe tot parcursul celor 26 
km., care despart reședința 
aeroport, de ambele părți
șoselei s-a adunat o mare mul
țime de oameni care au venit 
să-l conducă pe Nlkita Serghee- 
vici. Pe alocuri, de-a lungul u- 
nor străzi întregi această mul
țime formase un coridor în miș
care.. La ora 9,30 cortegiul a in
trat pe aeroportul Schonefeld.

La aeroport au fost de față 
conducători ai Partidului Socia
list Unit din Germania, membri 
ai Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., M. Reimann, prim-se-

de 
de 
ale

A. A. Gpomîko 
a plecat 

la New York
t PARIS (Agerpres) — TASS 
anunță :

A. A. Gromiko, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., care se 
află la Paris, a plecat la 20 mai 
cu avionul la New York unde va 
participa la ședința Consiliului 
de Securitate, convocată la cere
rea guvernului sovietic, în legă- 
tuiă cu acțiunile agresive ale a- 
viației militare a S.U.A.

cretar 
mania, 
democratice și ai organizațiilor 
de masă, reprezentanți ai colec
tivelor din întreprinderile și 
tituțiile din Berlin.

După intonarea imnurilor 
stat ale Uniunii Sovietice 
R.D.G. și după ce N. S. Hruș
ciov și W. Ulbricht au trecut în 
revistă garda de onoare, a luat 
cuvîntul W. Ulbricht. Apoi a 
rostit o cuvîntare N. S. Hruș
ciov.

La ora 10,30 (ora locală), ora 
(ora Moscovei) puternicul 

sovietic „IL—18“ deco-
luînd drumul spre Mosco-

al C.C. al P.C. din Ger- 
conducăfori ai partidelor

ins-

de
Și

12,10 
avion 
lează 
va.

l

Situafia din Coreea 
de sud

PHENIAN (Agerpres)
După cum anunță agențiile de 

presă, la Seul a avut loc o noua 
demonstrație a studenților care au 
sosit aici din județul Kocihan, 
provincia Kensanul de sud, unde 
a avut loc un incident sîngeros 
în timpul recentelor manifestații 
antilisînmanist din Coreea de sud 
Demonstranții au cerut pedepsi
rea asasinilor care au împușcat 
peste 600 de locuitori ai orașului 
Kocihan.

Studenții s-au adunat în îața 
clădirii Adunării Naționale sud- 
coreene cerînd arestarea și pedep
sirea neîntîrziată a celor vinovați 
de împușcarea în masă a locuito
rilor pașnici ai orașului Kocihan.

Intr-un alt oraș sud-coreean, 
Kvanciju, a avut loc de asemenea 
o demonstrație a studenților care 
au cerut îndepărtarea din funcția 
de rector al universității a actua
lului rector care a colaborat îna
inte cu autoritățile lisînmaniste.

L
PHENIAN 20 (Agerpres)
După cum transmite postul de 

radio Phenian referindu-se la știri 
dîn Seul, la 18 mai în orașul 
sud-coreean Pusan a început gre
va generală a conducătorilor de 
autobuse. Conducătorii cer majo
rarea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

Secretariatul P.C. din S.U.A. condamnă 
politica provocatoare a guvernului 

american
NEW YORK (Agerpres).
Secretariatul Național al Parti

dului Gomunist din Statele Uni
te ale Americii a dat publicită
ții o declarație în care condam
nă politica provocatoare a gu
vernului american care a dus la 
torpilarea conferinței la nivel 
înalt.

Răspunderea pentru acest eșec 
— se arată în declarație — re
vine acelor adepți încăpățînați 
ai războiului rece din țara noas
tră care permanent au întreprins 
manevre și au urzit intrigi în 
scopul torpilării oricăror tratati
ve serioase în problema păcii.

Toate acestea și-au găsit ex
presia în seria de incidente ca
re dovedesc că n-a existat în- 
tr-adevăr intenția serioasă de a 
se ajunge la un acord cu Uniu
nea Sovietică. Aceste incidente 
au culminat cu actul provocator 
concretizat în trimiterea avionu
lui de spionaj deasupra Uniunii 
Sovietice în ajunul conferinței 
Ia nivel înalt.

Totuși conferința la nivel înalt

este absolut necesară. Tratati
vele în problema păcii și dezar
mării sînt în prezent tot atît 
de importante ca și înainte. Ul
timele evenimente tragice aver
tizează poporul american că în 
cercurile marelui capital, în De
partamentul de Stat, Pentagon 
starea de spirit în favoarea răz
boiului preventiv este încă foar
te puternică și periculoasă.

Adepții războiului rece, vor în
cerca să folosească situația cri
tică creată pentru a țipa în gu
ră mare despre sporirea înarmă
rilor, agravarea încordării in
ternaționale. Poporul american 
trebuie să dea necontenit o ri
postă tuturor acestor încercări 
și să-și exprime și cu mai multă 
tărie ca oricînd năzuința spre 
pace.

Un grup de congresmani americani 
cer socoteală guvernului S. U. A. 

asupra eșecului conferinței la nivel înalt
WASHINGTON 21 (Agerpres) 
După cum relatează agenția 

United Press International, la 
20 mai a avut loc o ședință a 
unui grup de congresmani al 
partidului democrat în care s-a 
discutat elaborarea unei decla
rații cerînd socoteală guvernului 
cu privire la evenimentele care 
au provocat eșecul conferinței la 
nivel înalt. Potrivit agenției1, în 
această declarație se spune: 
„Sîntem profund îngrijorați de 
prăbușirea conferinței la nivel 
înalt și de prejudiciile aduse 
prestigiului și conducerii noastre 
în lume. Cauza păcii mondiale 
este primejduită. Credem că 
Congresul și poporul au drep
tul să pună următoarele între
bări la care guvernul are obli
gația să răspundă :

• De ce a anunțat președin
tele dinainte că, in cazul cînd se 
va înapoia Ia Washington Îna
inte de terminarea conferinței, 
el va fi înlocuit de vicepreșe
dinte ?

• De ce a fost ordonat zbo
rul avionului „U-2“ deasupra U- 
niunii Sovietice tocmai în ajunul 
conferinței la nivel înalt ?

• Cînd incidentul cu „U-2“ a 
devenit cunoscut de ce au făcut 
oficialitățile guvernamentale o 
serie de declarații false și con
tradictorii și cine poartă răspun
derea ?

• De ce a ordonat guvernul 
o alertă militară pe plan mon
dial în timpul întîlnirii de ia 
Paris ?

• De ce a anunțat guvernul 
mai întîi că va continua zboru
rile interzise deasupra Rusiei 
pentru ca apoi să revină decla- 
rînd că a ordonat încetarea lor?

• A fost pusă 
diționala politică 
vind supremația 
militarilor ?

Agenția americană publică că 
această declarație a fost elabora
tă cu puține ore înainte de îna
poierea președintelui Eisenhower 
la Washington.

îi* pericol tra- 
americană pri- 
civilă asupra

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului japonez

MOSCOVA 21 (Agerpres). —
TASS anunță:

In nota înmînată la 20 mai 
de către V. Kuznețov, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. Iui S. Kadovaki, 
ambasador al Japoniei în 
U.R.S.S., se menționează că gu
vernul sovietic a avertizat în re
petate rînduri guvernul Japoniei 
în legătură cu consecințele pri
mejdioase ale încheierii de că
tre Japonia a unui nou tratat 
militar cu S.U.A. și folosirea 
teritoriului ei în scopuri agresi
ve împotriva Uniunii Sovietice 
și a altor state iubitoare de pace.

Guvernul sovietic atrage aten
ția guvernului Japoniei asupra 
faptului că încheind un nou tra
tat militar cu S.U.A. și punînd 
la dispoziție teritoriul său pen
tru bazele aviației americane, în 
scopul unor" acțiuni oslfre"împo
triva U.R.S.S., guvernul japo- carea suveranității și a inviola- 
nez subminează pacea și bunele bilțtății frontierelbr altor state, 
relații dintre cele două țări. Firește, că guvernul sovietic nu

Subliniind cp guvernul Japo- poate trece cp vederea faptul că 
nez nu atras coticluzliie cuve- 
nite din avertismentele guvernu
lui sovietic, nota sovietică arată 
că incidentul cu avionul militar 
american care a pătruns în ziua 
de 1 mai în spațiul aerian al 
U.R.S.S., în scopuri de spionaj 
și a fost doborît de unitățilb so
vietice de rachete, dovedește în 
mod incontestabil scopul agresiv 
al tratatelor militare potrivit că
rora S.U.A. amplasează bazele 
lor pe teritoriile țărilor partici-

pante la aceste tratate și le fo
losesc pentru provocări împotri
va Uniunii Sovietice.

In notă se arată că s-au sta
bilit numeroase cazuri de viola
re a spațiului aerian al U.R.S.S. 
de către avioanele americane 
care își au bazele lor în insulele 
japoneze. Comandamentul ameri
can a folosit și folosește cu con- 
simțămîntul guvernului japonez 
și cu sprijinul acestuia terito
riul Japoniei în vederea pregă
tirilor militare și a 
spionajului aerian 
U.R.S.S. și a țărilor 
prietene.

Urmărind în mod 
gravarea situației, se subliniază 
în nota sovietică, guvernul Ja
poniei a ajuns la o înțelegere 
militară cu o putere care a pro
clamat drept politică de stat 
spionajul și diversiunea, încăl-

desfășurării 
împotriva 

care îi sînt

deliberat a-

încheierea unui nou tratat mili
tar între S.U.A. și Japonia este 
menită șă asigure < 
pentru înfăptuirea unor 
agresive de pe teritoriul 
împotriva U.R.S.S. și a 
care îi sînt prietene.

Asupra guvernului 
cade în mod inevitabil 
derea pentru consecințele 
le pot avea provocările 
U.R.S.S. comise de pe teritoriul 
Japoniei.

O-----------------

condițiile 
acțiuni 

Japonez 
statelor

japonez 
răspGrt- 
pe care 
față de

Rezoluția de protest a plenarei C. C. S. 
din U. R. S. S. împotriva acțiunilor 

agresive ale aviației militare a S. U. A.
MOSCOVA 21 (Agerpres)

TASS anunță:
Trimițînd pe teritoriul Uniunii 

Sovietice avioane în scopul de 
spionaj militar și proclamînd în 
mod fățiș o politică de agresiune 
față de U.R.S.S. și față de alte 
state iubitoare de pace, se spune 
în rezoluție, cercurile guvernante 
din S.U.A. au întreprins înainte 
de începerea conferinței la nivel 
înalt o provocare deliberată în sco
pul torpilării acesteia și a împie
dicării destinderii încordării inter
naționale.

In numele a 55.000.000 de

membrii ai sindicatelor, plenara a 
aprobat politica de pace promovată 
în mod consecvent de guvernul so
vietic și a sprijinit în unanimitate 
poziția pe care a adoptat-o la 
Paris. N. S. HrușCiov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Această poziție, se subliniază 
în rezoluție, bazată pe principiile 
leniniste ale coexistenței pașr, », 
egalității în drepturi și respe 
rii suveranității tuturor statelor, 
reprezintă singurul drum posibil 
spre întărirea păcii și a securi
tății popoarelor.

• NEW YORK. După cum 
transmite corespondentul din Cai
ro al ziarului „New York Herald 
Tribune** primul ministru al In
diei Jawaharlal Nehru, care se a- 
flă într-o vizită oficială în regiu
nea egipteană a RA.U. și-a ex
primat surprinderea în legătură 
cu eșuarea conferinței la nivel 
înalt și a declarat: „Pot spune 
un singur lucru că sînt mîhnit și 
că un număr uriaș de oameni din 
India și din întreaga lume se vor 
întrista de eșuarea acestei confe
rințe în care și-au pus speranțe 
atît de multe persoane**.

• HANOI. După cum transmi
te Agenția vietnameză de infor
mații, urmînd exemplul stăplni- 
lor lor americani, autoritățile 
ngodinhdie miște au trimis în R.D. 
Vietnam un avion care in dimi
neața zilei de 13 mai, ora 10.45 
a violat spațiul aerian al R. D. 
Vietnam.

cheiat la Lhasa lucrările cea de-a 
4-a plenară a Comitetului de pre
gătire pentru constituirea regiu
nii autonome tibetane.

• HELSINKI. Ziarul „Kansan 
Uutiset** a publicat declarația 
lui Aaltonen, președintele Par
tidului Comunist din Finlanda, 
care s-a pronunțat împotriva ade
rării Finlandei la gruparea eco
nomică — asociația europeană a 
comei țului liber.

• CONAKRY. La 19 mal la 
Conakry a sosit o delegație guver
namentală sovietică în frunte 
cu .4. N. Kosîghin, prim 
ședințe al Consiliului de 
al U.R.S.S.

• PEKIN. La 19 mai
semnat la Pekin comunicatul co
mun al guvernului Republicii

______ ______ ■ ■ = —-----------

Declarația provocatoare a unui amiral american 
la adresa Cubei

vală Guantanamo, pe care S.U.A. 
o dețin în Cuba, Burke a spus că 
Statele Unite „sînt gata să rețină 
această bază chiar cu forța, dacă 
va fi necesar**. La 14 mai primul 
ministru cuban Fidel Castro a de
clarat că poporul cuban cere ca 
Statele Unite să părăsească ba
za de la Guantanamo.

Populare Chineze și guvernului 
provizoriu algerian după vizita 
pe care a făcut-o în R.P. Chineză 
Kerim Belkassem, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și mi
nistru al Afacerilor Externe în gu
vernul provizoriu algerian..

.’ .4 ■ f
• LONDRA. Observatorul astro

nomic englez Jodrell Bank urmă- 
'rește cu atenție znorul navei cos
mice sovietice. După cum s -a co
municat acest observator a recep
ționat semnalele navei în ziua de 
19 mai, ora 5 dimineața (ora 
Londrei).

vicepre- 
Miniștri

a fost

• SVERDLOVSK. La 19 mai, 
la Sverdlovsk, la casa ofițerilor 
regiunii militare din Ural într-un 
cadru solemn au lost înmînate 
decorațiile soldaților și ofițerilor 
care s-au distins în timpul dis
trugerii la 1 mai a avionului a- 
merican care a efectuat un zbor 
de spionaj deasupra teritoriului 
U.R.S.S.

• MOSCOVA. La invitația gru
pului parlamentar al U.RS.S. la 
20 mai a sosit la Moscova I. Pae- 
sanidis, deputat in parlamentul 
grec și președintele Uniunii de
mocrate de stînga (E.D.A.L

• PEKIN. După cum transmite 
din Lhasa, corespondentul agenției 
China Nouă, la 13 mai șl-a in-

NEW YORK 21 (Age’-pres)
Agenția Associated Press rela

tează că amiralul Arleig Burke, 
șeful operațiunilor militare nava
le ale S.U.A. a făcut o declarație 
provocatoare la adresa Cubei. Re- 
ferindu-se în cadrul unei confe
rințe de presă la marea bază na-
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