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Folosireti judicioasă 
investițiilor — sarcină 

centrală a constructorilor

In acest an colectivul sectorului I A de la mina Lupeni ai 
obținut economii suplimentare în valoare de peste 145.000 lei, 
prin îmbunătățirea calității cărbunelui extras și prin reducerea 
consumului de lemn, în special lemn rășinos. La acest succes 
și-au adus contribuția și minerii din brigada condusă de tov. 
Jurj loan.

IN CLIȘEU : Minerii unui schimb din această brigadă — 
Ernaus Rafael, Kiss Valentin și Popescu Anton — înainte de a 
intra în șut discută despre munca lor, despre ceea ce vor mai 
obține în cinstea Congresului partidului.
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IN CINSTEA CELUI DE AL IlI-lea CONGRES al P.M.R

Muncă rodnică la mina Petrila
Sector fruntaș 
pe exploatare

Colectivul sectorului III se nu
mără printre colectivele sectoa
relor fruntașe ale minei Petrila 
în lupta pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui, creșterea ran
damentelor și realizarea de eco
nomii.

Munca însuflețită a brigăzilor 
miniere precum și folosirea unor 
metode de lucru de mare produc
tivitate a făcut ca pe întregul 
■sector să se realizeze în această 
lună un randament de peste 2,300 
tone cărbune pe post.

O importantă rezervă de redu
cere a prețului de cost al cărbu
nelui o constituie reducerea consu
mului specific de exploziv. Prin- 
tr-o bună amplasare a găurilor în 
frontul de lucru s-a economisit 
exploziv în valoare de peste 2000 
lei. S-au făcut de asemenea eco
nomii la capse în sumă de peste 
3000 lei

O contribuție de preț la obți
nerea acestor rezultate au adus-o 
brigăzile de mineri condusa de 
Szabo Carol, Baciu Grigore, Jur 
ca Ioan și Bartoc Iosif.

Succese ale tinerilor 
mineri

In toate sectoarele productive 
ale minei Petrila lucrează brigăzi 
de tineri mineri. Conduse și în
drumate de membri sau candidați 
de partid acestea se străduiesc să 
realizeze cît mai mari succese în 
cinstea celui de-al IlI-lea Con
gres al partidului.

La sectorul IV brigada de ti
neri mineri condusă de comunis
tul Bartha Francisc se află în pri

La refacerea 
patrimoniului 

forestier
In primăvara acestui an, tinerii din Valea 

Jiului au plantat cu puieți o suprafață de cca. 
90 ha. Acțiunile de împădurire continuă și 
în prezent.

IN CLIȘEU: Ucenicii Bartha Ventzel, 
Silvester Pavel și Munteanu Ladislau din a- 
nul III C al Școlii profesionale 
Petroșani au primit de curînd 
„Brigadier al muncii patriotice" în urma ce
lor peste 100 de ore efectuate la plantatul 
puieților. lată-i pe cei trei ucenici în ultimele 
ore de muncă voluntară înaintea primirii in
signei.

de ucenici 
insigna de

mele rînduri ale întrecerii. Ea a 
a obținut în cursul lunii curente 
un randament de peste 6 tone pe 
fiecare post prestat. In același 
timp membrii acestei brigăzi au 
dat cărbune de bună calitate, rea- 
lizînd și economii însemnate la 
materiale. O altă brigadă de tine
ret harnică este cea condusă de 
Sidorov Vasile din sectorul II. A- 
ceastă brigadă a făcut economii 
de materiale în valoare de circa 
3 lei la tona de cărbune. Randa
mentul realizat, depășește 4 tone 
cărbune pe post.

Succese asemănătoare au înre
gistrat și brigăzile de tineri mi
neri conduse de Dumitrescu Ioan, 
Cosma Ernest, Neagu Gheorgh? 
și altele din sectoarele productive 
ale minei Petrila.

Ajutor tovărășesc
De mai mult timp brigada cons 

dusă de Latkulik Rudolf din sec-> 
torui £ al minei Petrila nu-și pus 
tea realiza sarcinile de plan. Cau- 
za rămînerii ei în urmă era slaba 
organizare a muncii în brigadă.

De curînd, minerul fruntaș Mi
hai Ștefan din același sector a ce
rut să i se încredințeze conduce
rea acestei brigăzi. Preluînd noua 
brigadă, Mihai Ștefan s-a anga
jat în fața organizației de partid 
și. a conducerii sectorului că va 
munci ca brigada să se situeze 
printre cele fruntașe ale exploatării.

împreună cu noii săi ortaci 
Moldovan Radu, Codrea Iosif și 
alții, brigadierul a pornit la trea
bă. In prezent brigada a lichidat 
cu rămînerea în urmă, depășin- 
du-și randamentul planificat cu 
peste 300 kg. cărbune pe post.

C. MATEESCU

Proiectul de Directive ale celui de-al lll-lea 
Congres al P.M.R. deschide în fața poporului 
nostru căi luminoase pentru înflorirea patriei. 
Industriei cărbunelui îi revin sarcini mărețe în 
procesul de industrializare a țării. Extracția de 
cărbune va crește în cei 6 ani la 11,5—12,5 mili
oane tone, din care o bună parte va fi dată de 
bazinul carbonifer al 'Văii Jiului.

Pentru asigurarea capacității sporite de ex
tracție, în Directive se prevede construirea de noi 
unități industriale, precum și deschiderea de noi 
mine.

In această perioadă se vor aloca sume mari 
pentru investiții. După cum arată Directivele, 
investițiile pentru industrie vor fi în primul rînd 
îndreptate spre modernizarea, reutilarea și dez
voltarea întreprinderilor existente. Noi executăm 
o seamă de obiective ca silozul nou, casa de ma
șini, linia de circuit la mina Uricani, noul funi
cular 4—5 de la Lupeni, un puț nou la Vulcan și 
altele, care toate au ca scop dezvoltarea continuă 
a capacității de producție existente.

De aceea nouă, constructorilor din cadrul 
C.C.V.J., ne revine ca sarcină realizarea construc
țiilor respective încă în acest an și orientarea 
muncii noastre spre reducerea prețului de cost 
al lucrărilor pe seama măririi productivității 
muncii, economiilor de materiale, folosirea cît 
mai intensă a resurselor locale, organizarea mai 
bună a muncii etc.

In fața noastră stă problema de mare impor
tanță de a reduce consumul de material lemnos 
întrebuințat în construcții. Această reducere este 
posibilă, la fel și la oțelul beton. Pentru aceasta 
trebuie să folosim cu grijă și pricepere materia
lele, să lichidăm risipa de pe șantiere și să gos
podărim bine fiecare ban.

Proiectul 
nii muncii 
calea spre 
mai multă
elanul de muncă pentru a contribui la dezvolta
rea continuă a economiei noastre socialiste, dînd 
în folosință în termen lucrările industriale nece
sare minelor din Valea Jiului.

C. GRIGORAȘ
șeful O.C.M.M. Petroșani

- ----------------------------  I-"

de Directive constituie pentru oame- 
din patria noastră farul ce luminează 
fericire și bună stare. Vom munci cu 
pricepere, ne vom spori și mai mult

mult, organizația de 
sectorul I Cimpa al ex- 
miniere Lonea a ana- 

adunare generală 
întrecerii

In sprijinul brigăzilor rămase în urmă
Nu de 

bază din 
ploatării
lizat într-o 
deschisă desfășurarea 
socialiste în întîmpinarea celui 
de-al ÎI 1-lea Congres al P.M.R.

In atenția adunării generale a 
stat intensificarea luptei pentru 
economii și îmbunătățirea cali
tății producției în vederea redu
cerii prețului de cost. In acest 
scop, s-au elaborat sarcini pri
vind întărirea grijii pentru ale
gerea șistului vizibil, răpirea și 

refolosirea materialului lemnos, 
economisirea explozivului la fie
care loc de muncă.

Adunarea a analizat de ase
menea situația brigăzilor răma
se în urmă din sector și a reco
mandat conducerii sectorului 
măsuri pentru ca în cel mai 
scurt timp aceste brigăzi să-și 
ridice producția la nivelul pre
vederilor planului. S-a indicat 
între altele ca maiștrii și tehni
cienii să studieze experiența în 
organizarea muncii a brigăzilor 
fruntașe conduse de tovarășii 
Berindei Aurel. Burdea Nicolae 
ș. a. și pe această bază să se a- 
corde Un ajutor calificat brigă
zilor rămase în urmă.

Activitate pe
Catedra de fizico-matematică 

de la institutul de mine „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Petroșani 
și-a intensificat activitatea ob
ștească în cinstea celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R.

Astfel în cadrul cercului pe
dagogic de la Lupeni, tov. asis
tent Kecs Wilhelm a prezentat 
un referat cu tema: „Dezvolta
rea școlii matematice romînești 
în anii puterii populare".

La Alba Iulia s-a organizat 
recent un simpozion la care au 
luat parte toate cadrele didac
tice care predau fizica și mate-

Vom munci mai bine, 
cu mai mult spor

Preparația Petrila, la fel ca alte întreprinderi; 
din țara noastră, a cunoscut în anii regimului del 
democrație populară o dezvoltare vertiginoasă. 
In acești ani uzina noastră a fost dotată cu uti
laje și instalații moderne, iar capacitatea ei de 
producție a crescut an de an. Dacă înainte vre-i 
me preparația deservea doar 3 guri de mină, în 
prezent ea face față cu succes prelucrării cărbu-! 
nelui de la minele Petrila, I-onea, Aninoasa și! 
Vulcan, mine care în anii puterii populare au lua# 
o puternică dezvoltare.

Colectivul preparației Petrila a primit cu un in
teres deosebit proiectul de Directive ale Congre
sului al IlI-lea al P;M;R. pentru planul de dez-i 
voltare a economiei naționale pe anii 1960—1965] 
și programul economic de perspectivă. In mod 
deosebit, muncitorii, tehnicienii și inginerii pre
parației, s-au interesat mai mult de perspectivele 
și sarcinile ce stau în fața industriei noastre car
bonifere în anii ce urmează. Se prevede ca ex
tracția totală de cărbune la sfîrșitul planului de 
șase ani să crească la 11.500.000—12.500.000' 
tone, adică cu 1,4—1,6 la sută mai! mult decît în 
anul 1959.

Proiectul de Directive precizează că sarcina 
principală în industria cărbunelui este asigurarea 
bazei de materii prime pentru fabricarea cocsu
lui și completarea surselor de energie primară. 
In acest scop colectivului uzinei noastre îi revine 
sarcina să îmbunătățească în permanență calita
tea 
rea 
lor 
de

reduce- 
metode- 
durateî

Congre-

cărbunelui, să lupte neobosit pentru 
prețului de cost, prin aplicarea 

înaintate 4e lucru, prin prelungirea 
funcționare a instalațiilor.

însuflețiți de proiectul de Directive ale
sului al IlI-lea al P.M.R., de sarcinile mărețe 
din acest vast program de viitor, colectivul pre
parației Petrila este hotărît să întîmpine cel de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R. cu noi realizări' în 
producție. Muncitorii, tehnicienii și inginerii uzi
nei, analizînd posibilitățile de care dispun și-au 
mărit zilele trecute angajamentul de economii cu 
încă 150.000 lei.

Sub îndrumarea permanentă a organizației de 
partid, vom căuta pe viitor să muncim mai bine 
și cu mai mult spor, pentru a ne achita cu cinste 
de sarcinile ce ne revin. Uzina noastră dispune 
de forțe suficiente, de muncitori cu o bună pre
gătire profesională și de un larg colectiv de ino
vatori. Aceasta este garanția realizării angaja
mentelor de întrecere. Ne vom strădui sa păstrăm 
și pe viitor „Drapelul de uzină fruntașă" pe ba
zinul carbonifer al Văii Jiului.

ing. FLOREA SABIN 
șeful preparației Petrila

Muncă voluntară
In cinstea celui de-al IH-lea 

Congres al partidului muncitorii 
și tehnicienii secto-ului VII trans
port de la mina Petrila au orga-' 
nizat o zi de muncă voluntară. In 
cele aproape 2.000 de ore prestate 
cu acest prilej s-a făcut curățe
nie pe galeria principală spre pu-. 
țul orb nr. 7, pe galeria de legă
tură spre Estul nou și s-au re
parat liniile ferate.

Partea mecanică a sectorului a 
făcut revizii și reparații 1a loco
motivele cu acumulatori.

S-au evidențiat în această ac
țiune patriotică echipele conduse 
de Ghenea IIie, Novac Ștefan și 
altele.

tărîm științific
matica în raionul Alba. Cu a- 
cest prilej s-au ținut următoa
rele referate : „Dezvoltarea șco
lii matematice romînești în anii 
puterii populare", „Dezvolta
rea fizicii romînești în anii 
puterii populare", „Puncte de ve
dere privind metodica predării ma
tematicii in învățămîntul mediu" 
și „Despre sateliții artificiali". 
Referatele au fost urmate de vii 
și interesante discuții. |

I. ANDREI , 
corespondent J;
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MAI TARE CA ORICÎND
— Cum îi Ștefane, cum a 

mers astăzi ?
Cel întrebat răspunse liniștit, 

sigur pe sine inginerului Ză- 
voianu Nicolae, șeful sectorului:

— Bine tovarășe inginer. Mer
ge bine, mai tare ca orlclnd.

...Ștefan Nicolae e unul dintre 
cei mai tineri brigadieri ai sec
torului I Urlcani. Nici două luni 
n-au trecut de cînd a preluat 
conducerea unei brigăzi noi. 
Brigăzii i-a fost repartizat unul 
dintre cele mai grele tocuri de 
muncă: un abataj tn stratul 8— 
9, primul abataj în straiele sub
țiri din sector. Intercalația dintre 
strate dă mult de furcă mineri
lor. In plus — presiune mare. 
Totul era nou, neobișnuit pentru 
cei din brigadă. Cei care i-au 
încurajat, au fost secretarul or
ganizației de partid, artificierul 
Coconeț Vasile și șeful sectoru
lui.

— Ștefane, ești miner, nu de 
azi, de ieri ci de ani de zile I i-au 
spus. Și tinărul brigadier s-a pus 
pe treabă.

— Ca să scăpăm de piatră 
trebuie să pușcăm mai întîi in- 
tercalația — le-a spus ortacilor 
brigadierul. Așa au procedat. Au 
pușcat întîi intercalația. Dar re
zultatele n-au fost cele dorite. 
La pușcare piatra se fărâmița și 
se amesteca cu cărbunele. Se 
pierdea mult timp și cu baterea 
găurilor, se depășea consumul de 
exploziv. Brigadierul își mușca 
buzele de necaz. Apoi i-a venit o 
ideie: să puște mai întîi stra
tul 9, să taie intercalația cu cio-

conul și apoi șă puște stratul 3. 
Această soluție a dat rezultate 
bune. Brigada dă acum o produc
ție de calitate.

Dar lucrul principal, care a 
stat la inima brigadierului a fost 
munca cu oamenii. Elan, discipli
nă, buna organizare a muncii — 
iată calea succesului.

— Azi pușcăm cu 4 găuri mai 
puțin. Dacă batem mai cu cap 
găurile, vom avea rezultate și 
mai bune.

— Dar cum ?
— Uite cum. Brigadierul a luat 

mașina de perforat și a bătut 14 
găuri. La pușcare cărbunele a 
fost de bună calitate, nu s-a fă
râmițat. De atunci brigada econo
misește la fiecare pușcare ctte 2 
kg. exploziv și 4 capse. Zilele 
trecute brigada a discutat des
pre proiectul de Directive ale 
Congresului partidului.

— Da, e un plan măreț. Sar
cina noastră este să muncim mai 
bine, mai spornic, mai economi
cos.

Intr-adevăr brigada lui Ștefan 
Nicolae dă „mai tare" ca Pricind 
bătălia pentru noi succese în 
muncă. Ea realizează zilnic o 
productivitate cu 1-2 tone pe post 
mai mare de cit cea planificată. 
Plus economii, cărbune de cali
tate. Brigada a redus prețul de 
cost pe ultima lună cu 1,35 lei 
pe tona de cărbune. Și bătălia 
continuă cu avint, cu entuziasm. 
Așa întîmpină tinerii mineri din 
brigada comunistului Ștefan Ni
colae Congresul partidului

ZIUA COLECTĂRII 
FIERULUI VECHI
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Duminica trecută a 
rată de tinerii de la 
can — ziua colectării 
vechi. Un număr de 170 tineri, 
membri ai brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică au partici
pat la colectarea fierului vechi1 - 
prin galeriile minei și la supra
față. In fruntea acțiunii s-au 
situat utemiștii Chetroiu Aurel, 
Nina Năstase, Varga Alexan
dru, Grigoraș loan, Jinca Elena.

In această zi au fost colectate ; 
63 tone de fier vechi.

P. CIRCEL 
activist U.T.M. ■’

fost decla
mina Vul- 

fierului
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MULȚUMIRE PARTIDULUI
Ml-ai răsădit garoafe roșii-n suflet 
Și-ai azurlt inouratu-mi cer.

Inzdrăvenitu-mi-ai truditul umblet
Și mi-ai fost prieten cînd eram stingher.»

M-ai ajutat cînd greu era urcușul... 
De vise mari ml-ai fost tu făurar, 
In mîini mi-ai pus vioara și arcușul 
Șî vremii noi să-i fiu vreau lăutar.

R. SELEJAN 
student anul V l.M.P.
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Forme atractive în munca de educare 
comunistă a tineretului
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Educarea comunistă a tinere
lului este una din sarcinile prin
cipale ale organizațiilor de ti
neret. Conștient de acest lucru, 
comitetul U.T.M. de la prepara
ta Petrila, a pus în ultimul 
timp un mai mare accent pe ri
dicarea continuă a nivelului po
litic-cultural și profesional al ti
nerilor muncitori. Un ajutor pre
țios în munca de educare comu
nistă a tinerilor, l-am primit din 
partea organizației de partid, 
care se preocupă îndeaproape 
de îmbunătățirea muncii politico- 
educative în rîndul tinerilor.

In urma analizei pe care a fă
cut-o organizația de partid asu
pra muncii de educare comunistă 
a tinerilor, și ca urmare a mă
surilor luate, s-a îmbunătățit în 
mod simțitor munca în rîndu- 
rile tinerilor. Așa de exemplu, 
frecvența la cele 7 forme de In
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Literatură pentru copii 
și tineret

Lorinț Florica, OAMENII 
NORDULUI. Cuvînt înainte de 
Francisc Pali. („Pagini de isto
rie universală"), Ed. tineretului, 
288 pag: cu 1 hartă în afara tex
tului — 5,60 lei.

Polevoi B„ POVESTEA UNUI 
OM ADEVARAT. In romînește 
de Ion Pas și Natalia Stroe. 
(„Cutezătorii"). Ed. tineretului, 
368 pag. — 6,75 lei.

Lem Stanislaw, NORUL LUI 
MAGELLAN. Traducere de Ni- 
colae Mihăilescu și Teofil Roll. 
Cuvînt înainte de Ion Hobana. 
(„Cutezătorii"). Ed. tineretului, 
440 pag. — 9,15 lei; cartonat 
15,50 lei.

Brigada U.T.M. de muncă patriotică condusă de utemistul 
Ispas Constantin de lai termocentrala Paroșeni a ieșit la muncă 
voluntară. Tinerii au pus cu toții mina Ia încărcarea fierului vechi 
strîns din incinta uzinei, în vagonul de cale ferată. Un nou lot de 
fier vechi își va lua astfel drumul spre oțelăriile Hunedoarei, 
unde se va transforma în otel nou necesar construcției socialiste.

Mașina de ha
vat constituie una 
din cele mai im
portante mașini
de abataj. La tăierea cărbunilor 
tari, mașina de havat este, in ce
le mai multe mipș, indispensabilă, 
ajungîndu-se ca pînă. în prezent 
cea. 75 la sută din producția 
mondială de cărbuni să se obți
nă cu ajutorul acestor mașini.

Din cauza condițiilor speciale 
de exploatare, în minele din Va
lea Jiului nu s-a putut introduce 
încă pe scară largă mașina da 
havat. Cele două tipuri de ast
fel de mașini M.V.-60 și SEKA-40 
care se găsesc în exploatare la 
mina Lupeni, dau însă rezultate 
bune și se tinde ca utilizarea lor 
să se extindă.

Construcția și principiul de 
funcționare ale ambelor .mașini 
sînt asemănătoare: un motor e- 
lectric acționează printr-o. serie 
de angrenaje un lanț echipat cu 
cuțite, care se rotește în jurul 
unui braț de tăiere. Acesta din 
urmă execută făgașul în rocă. De 
cealaltă parte a motorului este 
așezat troliu! mașinii, cu ajutorul

căruia mașina de havat înaintea
ză de-a. lungul frontului.

înainte de a trece la prima o- 
perație a mașinii de havat (in
troducerea brațului de tăiere în 
cărbune), mecanicul trebuie să 
verifice cuțitele dacă sînt bine as
cuțite. Cuțitele se vor monta cu a- 
jutorul șablonului astfel, îneît să 
iasă afară din fălci cu aceași 
lungime.

De asemenea mecanicul trebuie 
să controleze dacă abatajul este 
bine armat. Stîlpii trebuie să fie 
montați în rînduri drepte și 
aserhenea distanță de front, 
mașina să poată trece fără 
atingă. ’

A doua operație de lucru 
tăierea frontului abatajului,: de 
obicei în culcușul stratului (la 
baza lui).

Operația a treia este coborîrea 
mașinii de havat, care se face cu 
viteza de manevră. Cînd mașina 
a parcurs o por(iune egală cu 
lungimea cablului, ea se oprește 
si se mută stîlpUl de reazim.

la o 
ca 

să-l

este

Mașinile de ha
vat, din cauza 
cheltuielilor des
tul de ridicate de 

exploatare, cît și din cauza greu
tăților de transport, se folosesc 
numai în abataje cu cărbune mai 
tare, unde folosirea lor devine 
rentabilă. Mărirea producției a- 
batajului și economia la explozivi 
trebuie să acopere cheltuielile su
plimentare cu exploatarea și în
treținerea mașinii de havat.

Cînd stratul conține peste 2 la 
sută metan, havarea cu astfel de 
mașini acționate electric, este in
terzisă ; dar dacă celelalte condi
ții din abataj sînt favorabile ha- 
vării, se pot folosi mașini de ha
vat acționate cu aer comprimat, a 
căror exploatare este însă mult 
mai scumpă și produc mult zgo
mot în timpul funcționării.

Problemele legate de extinderea 
havării preocupă mulți ingineri și 
tehnicieni ai bazinului carbonifer 
Petroșani și nu ne îndoim că î<n 
scurt timp multe din minele 
noastre vor avea în exploatare 
mașini de havat puternice, care 
vor ușura munca minerului.

A. SAIMAC

vățămînt politic U.T.M. existente 
în cadrul preparației, s-a îmbu
nătățit lună de lună, ea ridieîn- 
du-se în prezent la 90 la sută. 
Lecțiile predate au fost legate 
de sarcinile ce stau în fața tine
rilor. In cercul „Să ne cunoaș
tem patria" condus de propa
gandistul Verdeț Gheorghe se 
insistă asupra felului în care 
cursanții contribuie prin munca 
lor la realizarea sarcinilor de 
plan ce stau în fața uzinei, la 
înfrumusețarea orașului

In cadrul cercurilor, cursanti 
ca Nagyszegi Andrei și Flores- 
cu Ioan de la spălătorie, Plopșo- 
reanu Elena de la atelierul elec
tric, Munteanu Pavel de la bri
chetai, sau Rusu Ioan de. la la
borator, Szedlacek Anica de la 
serviciul administrativ și alții, 
participă efectiv la discuții.

In scopul educării comuniste 
a tinerilor noi folosim forme cît 
mai atractive. Majoritatea adu
nărilor generale U.T.M. încep 
prin scurte informări politice. 
Acestea sînt ținute de către ute- 
miști cu un nivel politic mai ri
dicat, ca inginerul Crăescu loan, 
Otincilescu Felicia și alții care 
fac deseori informări pe teme le
gate de principalele evenimente 
interne și internaționale.

Noi ne orientăm ca în adu
nările generale să punem în 
discuție probleme legate de via
ta și activitatea tinerilor din u- 
zină, cum au fost cele referitoa
re la contribuția tineretului la 
colectarea celor 50 tone de fier 
vechi, demolarea prin muncă vo
luntară a cuptorului nr. 1 de la 
fosta carbonizare, nivelarea te
renului pentru crearea de spații 
verzi în fața culbutorului Lonea 
șî altele. In aceste acțiuni de 
interes obștesc, alături de ute- 
mîști au participat toți tinerii 
din uzină.

Comitetul U.T.M. a pus un 
mare accent pe îmbunătățirea 
activității de educare comunistă 
a tinerilor prin muncă. In aceas
tă direcție am primit un ajutor 
de mare preț din partea comu
niștilor din cadrul preparației. 
Așa de pildă, se pot arăta bri
găzile de tineret conduse de to
varășii Rusu Carol, Hogh Iosif 
șî altele, în cadrul cărora se a- 
cordă o atenție deosebită educă
rii tinerilor, ridicării nivelului 
lor profesional. De curînd, la 
spălătorie a fost înființat un

curs de minim tehnic cu meca, 
nicii de la benzi și 
stalații.

Ca rezultat al 
tată de educarea 
crescut inițiativa acestora, 
punderea fată de rezolvarea 
sarcinilor ce le stau în fată.

In cinstea celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R. tineretul nos
tru își aduce din plin aportul la 
realizarea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor luate de colecti
vul preparației. Astfel, în luna 
trecută planul producției brute 
și nete a fost depășit cu 4,6 la 
sută și, respectiv, cu 8,2 la sută. 
De asemenea tinerii din uzină 
au contribdit efectiv în acest an 
Ia realizarea celor 330.000 lei e- 
conomii la prețul de cost.

Din rîndurile tinerilor s-au ri
dicat numeroși inovatori și frun
tași^ în producție care lună de 
lună obțin realizări tot mai bu
ne. Portretele multor tineri ute- 
miști, între care Gergeli Emerik, 
Kiss Ludovic, Ionică loan, Gaotz 
Sigismund, Dan Vaier și alții, 
sînt afișate la loc de cinste pe 
panoul de onoare al fruntașilor 
în producție, sau alături de ino
vatori.

La toate aceste rezultate a 
contribuit în primul rînd munca 
de educare comunistă a tineri
lor desfășurată de comitetul 
U.T.M. din uzină sub îndruma
rea și cu sprijinul organizației 
de bază P.M.R.

In munca noastră s-au obser
vat însă șî unele lipsuri spre a 
căror înlăturare trebuie să ne 
îndreptăm atenția. Nu în sufi
cientă măsură ne-am preocupat 
de tinerea unor conferințe edu
cative, numărul purtătorilor in
signei de ..Prieten al cărții" este 
mic față de efectivul total al ti
nerilor din uzină. Nu am orga
nizat excursii cu tinerii munci
tori. Pe viitor vom acorda aten. 
ție învățării de cîntece patrioti
ce și revoluționare.

Proiectul de Directive ale 
Congresului al III-lea al P.M.R. 
constituie pentru tineretul pre
paratei Petrila un program în- 
sufletitor, un îndemn spre no? 
realizări în îndeplinirea angaia- 
mentelor de întrecere luate de 
colectivul uzinei noastre.

BUTUZA PETRU
secretarul comitetului U.T.M, . 

preparata Petrila

diferite in.

preocupării 
tinerilor, a 

răs-

O-

Concurs „Drumeții veseli"
Zilele trecute a avut loc la 

clubul muncitoresc din Lupeni un 
concurs „Drumeții veseli" orga
nizat în cinstea celui de-al III- 
lea Congres al partidului, de co
mitetul orășenesc U.T.M. și con
ducerea clubului cu tema : „Lupta 
Partidului Comunist din Romî- 
nia în anii ilegalității".

Concursul s-a desfășurat între 
elevii clasei a X!-a a Scolii me
dii mixte și anul III al Școlii 
profesionale din localitate. Re
prezentanții ambelor clase s-au 
prezentat bine pregătiți. Elevii

școlii medii au totalizat 470 de* 
puncte. Dar nu au fost mai pre. 
jos nici elevii școlii profesio
nale. Ei au cîștigat 460 puncte. 
Cele mai bune răspunsuri au 
fost date de elevii Lupașcu Ma
riana și Varga Gustav de la 
școala medie și Vulpe Nicolae și 
Săvăilă Traian de la școala pro
fesională, care s-au clasat pe 
primele locuri. Ambele clase con
curente vor participa la o ex
cursie organizată prin regiunea 
Hunedoara.

A. MICA
corespondent
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LA MINA LUPENI

Consumul de lemn rășinos 
poate fi redus ?

Tn chemarea la întrecere socia
listă pe care, împreună cu alte 
18 colective industriale din țară, 
colectivul minei Lupeni a lansat-o 
către toate colectivele miniere, el 
s-a angajat să reducă consumul de 
lemn rășinos folosit în subteran 
cu 1.7 la sută.

întrecerea socialistă desfășura
tă cu mult avînt în cinstea celui 
de-al îll-lea Congres al P.M.R. 
le-a adus minerilor din Lupeni o 
seamă de importante succese. Așa 
de pildă, pînă acum el au econo
misit peste plan mai bine de 
560 000 lei din cei 700.000 lei cît 
s-au angajat să obțină pînă la 
cel de-al III-lea Congres al par
tidului.

O experiență promițătoare au a- 
curnulat minerii sectoarelor I A, 
I B, și II în privința reducerii 
consumului de lemn de mină ră
șinos. Folosind cu spirit gospodă
resc acest material prețios pentru 
economia națională, colectivul sec
torul I A, a extras în aprilie 
cărbunele cerut prin plan utili- 
zind la fiecare mie de tone de 
cărbune cu 1,300 m.c./1000 tone 
mai puțin lemn rășinos decît în 
luna ianuarie și cu 1,600 m.c./1000 
tone mai puțin decît în martie. 
La sectorul II consumul de lemn 
rășinos folosit în aprilie a fost 
redus cu 8,500 m.c./1000 tone fa
tă de consumul realizat în februa
rie Cu 4,400 tn.c./lOOO tone au 
redus consumul la acest material 
și minerii sectorului I B.

Economia de lemn rășinos care 
înglobează în aceste sectoare cân
ți ați apreciabile, s-a obținut prin 
buna gospodărire a lemnului, prin 
urmărirea strictă a consumurilor 
pe abataje și altele. Așa de pildă, 
la sectorul I A (șef de sector tov. 
ing. Colibaba Eugen) lucrările 
de pregătire de la orizontul 591 
au fost armate în boltari. fapt ce 
a permis să se economisească pes
te 65 m.c. lemn în mare parte ră
șinos, la sectorul I B susținerea 
în fier și cu bolțări a galeriilor 
de bază și de cap de la straiele 
13, 15 și 8—9 a adus economii 
de material lemnos evaluate la 
peste 10.000 lei. Faptul că în a- 
prilie sectorul II a utilizat cu 
8,400 m.c./1000 tone mai puțin 
lemn rășinos față de luna mar
tie se datorește în bună măsură 
armării metalice introduse în 
două abataje frontale. Tot aici a 
fost armată metalic galeria direc- 
țî<tft*dă din culcușul stratului 4 și 
în fcolțari axul colector din. culcu
șul stratului 5, blocul V.

Vorbind despre modul cum au 
obținut reducerea consumului de 
lemn rășinos tehnicianul Dodoacă 
Pantelimon de la sectorul I B. a- 
răta nu de mult că eco
nomisirea lemnului a început

chiar de la debitarea lui în depo
zit. Astfel, înainte cu cîteva luni, 
la frontalele de pe stratul 13 care 
folosesc lemn lung de 2,30 m. se 
trimitea lemn de 3 tn. lungime. 
Dimensionarea lemnului în aba
taj ducea la risipă, la condiții di
ficile de muncă. De cînd s-a luat 
măsura ca lemnul să plece din de
pozit tăiat la dimensiunea nece
sară în abataje, se observă o apre
ciabilă reducere a consumului la 
acest material.

De asemenea pentru frontalele 
de pe stratul 15 minerii sectorului 
primesc acum lemn dimensionat 
la 1,20 m. în loc de 1,50 m. La 
abataje se pune mare accent pe 
răpirea lemnului folosit și reuti- 
lizarea lui la confecționarea stive
lor.

Aceste metode se folosesc din 
plin și la celelalte sectoare, iar 
rezultatele se văd. Și totuși la 
mina Lupeni există încă suficien
te rezerve interne care să ducă 
la micșorarea continuă a consu
mului de lemn rășinos. Astfel, .la 
sectorul I B, după cum spunea tov. 
Dodoacă Pantelimon, lemnul re
cuperat la stratul 13 poate fi a- 
dus în frontalele de pe stratul 15 
(care au înălțime mai mică) și 
folosit aici fie pentru armare, fie 
la confecționarea stivelor. Aseme
nea rezerve sînt multe la toate 
celelalte sectoare ale minei și ele 
vor trebui să fie puse în valoare 
cît mai complet.

Pe mină, consumul de lemn în 
general este cu mult mai mare 
decît cel admis. Pentru reducerea 
consumului de lemn — care este 
un important obiectiv în între
cere — tehnicienii și inginerii 
minei vor trebui să depună mai 
multe eforturi, să extindă, în li
mita posibilităților experiența că
pătată la cele trei sectoare. Ar ti 
de asemenea indicat ca și orga
nele de resort din combinat să a- 
nalizeze situația consumurilor de 
lemn k mina Lupeni în actualele 
condiții de exploatare. Este ia
răși bine și indicat ca evidența 
consumului de lemn pe sectoare 
să lie ținută cu mai multă opera
tivitate de serviciile administra
tive ale minelor și să fie adusă la 
cunoștința sectoarelor pentru a 
se putea lua măsuri imediate.

Rezultatele dobîndite pînă a- 
cum. în privința îndeplinirii an
gajamentelor de întrecere dove
desc că minerii de la Lupeni lup
tă pentru a traduce în fapt sar
cinile asumate. Pe lîngă celelalte 
obiective de întrecere trebuie să 
se acorde o mare atenție și redu
cerii cantităților de lemn folosite 
la extragerea cărbunelui, aceasta 
fiind una dfn importantele re
zerve interne la îndemînă.

ing. GH. DUMITRESCU 1
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) Repetiția pentru serbare, programul de dimineață la că- * 
ț mlnul din Lupeni s-a terminat. In liniștea care stăpînește ț 
♦ sălile totul se odihnește. Deși somnul îi mîngîie mereu pieoa- * 
! pele, Măriuca nu poate dormi. Ce frumos va fi la serbarea t 
; pe care o pregătesc!

nota Cine conduce clubul ?
La această întrebare, tinerii 

artiști amatori și cei care frec
ventează clubul minier din Vul
can ar da un singur răspuns: 
sindicatul 1

— Bine, dar director nu a- 
veți ?

— Avem, cum să nu 1 Dar di
rectorul locuiește la Petroșani. 
Vine dimineața la 9 și pleacă la 
15. Cum însă clubul este des
chis numai după-amiază, între 
orele 14—21, tovarășul director

Peste 130.0000 lei 
economii

Minerii sectorului de investi
ții al minei Vulcan depun efor
turi susținute pentru a executa 
lucrări de calitate și pentru a ob
ține o productivitate înaltă a 
muncii lor. In luna aprilie pla
nul valoric pe sector a fost în
deplinit în proporție de 103,3 la 
sută, iar planul fizic în propor
ție de 104,3 la sută. Producti
vitatea valorică a crescut și ea 
cu 3 la sută față de cea plani
ficată.

In urma creșterii productivi
tății muncii, a reducerii consu
murilor de materiale și energie, 
a eliminării unui însemnat nu
măr de posturi neproductive, 
colectivul sectorului a obținut în 
aprilie, economii la prețul de 
cost în valoare de peste 130.000 
lei. Cele mai bune rezultate în 
producție au fost obținute de 
brigăzile conduse de Mitre Mi
hai, Vass Martin, kmașcu loan 
și alții.

Pentru respectarea legalității în folosirea 
spațiului locativ

Partidul și guvernul nostru 
dau o deosebită importanță con
strucției de locuințe în toată 
țara. Valea Jiului a cunoscut 
din plin în ultimii ani aspectul 
a numeroase șantiere de con
strucții. Cartiere moderne s-au 
înălțat la Lonea, Petrila, Petro
șani și Lupeni, iar la Uricani 
s-a construit un nou oraș al 
minerilor

Daca construim însă, trebuie 
să și păstrăm cu grija unor 
buni gospodari toate aceste bu
nuri care constituie avut ob
ștesc.

Marea majoritate a locatarilor 
folosesc cu grijă apartamentele 
ce li s-au încredințat. Din pă
cate. mai sînt încă unii locatari 
care dovedesc puțin spirit gos
podăresc în folosirea aparta
mentelor, degradează ori dis
trug ușile și instalațiile sanita
re, înstrăinează bunuri și in
stalații din apartamente. Alții 
nu plătesc la timp chiria. Sînt 
însă și din aceia care prin pur
tarea lor îngreunează conviețui
rea locatarilor sau împiedică 
folosirea normală a locuinței de 
către alți locatari, iar unii, ocu
pă în mod abuziv fără ordin de 
repartiție spațiul de locuit. O 
altă categorie fac speculă cu lo-

cuințele, închiriind camere sau 
schimbă locuințe fără știrea ad
ministrației, fără aprobarea a- 
ceșteia și fără ordin de repar
tizare pentru schimb emis de 
sfatul popular.

Asemenea exemple se pot da 
multe, lată de pildă pe Carau- 
lean Alexandru din Petroșani 
care a ocupat fără a avea drept 
o locuință în str. Constantin 
Miile nr. 4 din Petroșani, sau 
Prisăcaru Constantin care a fă
cut . același Jucrti în Lupeni str. 
Mărașești nr. 233, ori Fodor 
Gheprghe din Vulcan, Bursuman 
Gheorgh.e din Petroșani și alții 
care au ocupat diferite locuin
țe fără drept. Bine înțeles, toți 
aceștia au fost evacuați din lo
cuințele pe care le-au ocupat 
prin încălcarea prevederilor le
gale.

Problema, repartizării și folo
sirii suprafeței de locuit, este re
glementată de legislația Repu
blicii Populare Romîne, ale că
rei dispozițiuni nu pot și nu 
trebuie încălcate, pentru că a- 
ceia care le încalcă sînt supuși 
evacuării fiind trași la răspun
dere și pe baza dispozițiumlor 
penale.

Există însă și o altă categorie 
de Cetățeni care, obținînd locu-

ințe în clădirile afectate munci
torilor din cadrul exploatărilor 
miniere la care sînt angajați, 
părăsesc exploatările ori demi
sionează din diferite motive. A- 
ceștia trebuie să știe că potri
vit legilor pierd dreptul de a o- 
cupa suprafața ce le-a fost re
partizată odată cu încetarea 
contractului de muncă și ca a- 
tare, în cazul în care nu elibe
rează spațiul de bunăvoie, sînt 
supuși evacuării administrative.

In spicuirile de mai sus, am 
ținut să dăm cîteva noțiuni din 
legislația locativă, cu scopul de 
a atrage atențiunea celor care 
sînt predispuși să o calce, cum 
și celor care au încălcat-o fie 
cu neștiință fie cu intenție, pen
tru a intra imediat în legalitate.

Fiecare cetățean trebuie să în
grijească avutul obștesc și să 
caute să se încadreze în dispo- 
zițiunile legale, oentru că nu
mai în acest fel dovedește o I 
înaltă conștiință socialistă, con- I 
tribuie la întărirea și dezvolta
rea bazei economice a statului 
democrat-popular.

IL1E TIȚA
procuror șef 

al raionului Petroșani

Noul mers 
al trenurilor
din gara Petroșani

Stația C.F.R. Petroșani a- 
nuntă noul mers al trenurilor, 
valabil de la 29 mai 1960.

PLECĂRI

ORE- 
12,25;

ORE-
— accelerat; 

15,07; 19,03;

SPRE LUPENI LA
LE: 5,00; 5,40; 8,00;
15,19; 20,48.

SPRE SIMERIA LA
LE: 2,04; 6,30 
7,42; 11,13;
21,02.

SPRE CRAIOVA LA ORE
LE: 17,55; 20,20.

SPRE BUCUREȘTI LA O- 
RELE: 9,35 — personal; 23,30 
— accelerat. (Acceleratul plea
că din Simeria la orele 20,56, 
ajunge în Petroșani la orele 
23,20 și sosește la București 
la ora 7,12).

fi în același timp și 
Petroșani și la club,

„conducere" 
activitatea 

Vulcan să

nu poate 
acasă, la 
la Vulcan.

Cu o asemenea 
este de așteptat ca 
din cadrul clubului
se desfășoare în mod nesatisfă
cător. Brigadă artistică de agi
tație nu există (decît pe hîrtie), 
echipa de dansuri își face repe
tițiile numai datorită elanului 
dansatorilor, formația de tea
tru aproape s-a destrămat iar de 
celelalte activități nici nu poate 
fî vorba — de fapt clubul nici 
nu are (cel puțin pe hîrtie) un 
program dinainte stabilit.

Comitetul sindicatului minier 
din Vulcan are datoria să îndrume 
întreaga activitate culturală 
în același timp trebuie să 
în așa fel încît clubul să 
și un director „prezent"

dar 
facă 
aibă 
cînd

este clubul deschis, altfel riu-și 
are justificare postul de director 
de club aflat pe schemă;

M D.

SOSIRI

ORE- 
16,03;

DE LA LUPENI LA
LE: 7,34; 9,31; 13,25; 
20,03; 23,00.

DE LA SIMERIA LA 
LE: 1,22; 6,18; 9,08; 
17,30; 19,57; 23,20 — 
rat.

DE LA CRAIOVA LA ORE
LE: 6,52; 11,01.

DE LA BUCUREȘTI LA 0- 
RELE: 6,15 — accelerat; 19,23 
— personal. (Acceleratul plea
că dini București la orele 22,15, 
ajunge în Petroșani la orele 
6,15 și sosește 
orele 8,20).

DIN STAȚIA
PENI trenurile
Petroșani ia orele: 
12,42; 15,20; 19,20;

ORE- 
12,09; 

accele-

la Simeria la

C.F.R. LU- 
pleacă spre 

6,47; 8,48; 
22,17.

Mai multă atenție — respectării igienei 
în halele din Petroșani

Halele din orașul Petroșani cu
prind un complex de construcții 
moderne unde sectorul socialist 
și producătorii individuali găsesc 
condiții optime pentru a-și expune 
și desface produsele lor agro-ali- 
mentare în condiții igienice satis-
făcătoare.

Dar cu toate că din punct de 
vedere ăl respectării regulilor de 
igienă sînt create condiții, în a- 
cest domeniu se observă multe a- 
bateri în special la producătorii 
din sectorul particular.

Se pot observa cumpărători ca
re își bagă degetul în oalele cu 
smîntînă pentru a o gusta iar unii 
producători tolerează acest proce
deu. Se pot vedea de asemenea 
brînză cu pete de mucegai, mere

ce sînt șterse cu sacul în care au 
fost ambalate, diferite produse a-' 
șejate pe jos — lucruri ce consti
tuie abateri de la regulile de igiet 
nă. „

Toate aceste aspecte dăunătoare 
sănătății oamenilor muncii pot fi 
înlăturate dacă organele compe
tente ar găsi cele mal bune me- 
1dde pentru lichidarea lor In in«- 
teresul general.

LTn rol deosebit revine în a- 
ceastă direcție Secției sănătațe a 
Sfatului popular raional, sanepi
dului și inspectorilor din contro
lul obștesc care trebuie să-și îm. 
bunatațească activitatea.

FETELEA STELIAN 
corespondent

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

Citirea ziarelor, a ultimelor noutăți din literatura politică, 
tehnică și beletristică a intrat azi, ca o necesitate firească, in 
viața minerilor. La clubul din Petrila, cei mai mulți vizitatori 
se îndreaptă spre sala de lectură a bibliotecii pentru a-și îmbo
găți cunoștințele din comoara nesecată a cărților.
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Lucrările Consiliului 
de Securitate al O.N.U.

NEW YORK 26 (Agerpres)
TASS anunță:

. La ședința din 25 mai a Con
siliului de Securitate O.N.U. s-a 
terminat în fond discutarea pro
blemei „acțiunilor agresive ale 
aviației militare a S.U.A. împo
triva Uniunii Sovietice, acțiuni 
care creează o primejdie pentru 
pacea generală". Cu toate efor
turile depuse de delegația ame
ricană. atît în Consiliul de Se
curitate cît și în culise, pentru 
a îndrepta desfășurarea discu
ției într-o . direcție convenabilă 

ei și a abate atenția opiniei pu
blice de la pericolul politicii de 

I provocări’ dusă de S.U.A., cuvîn- 
tările multor membri neperma- 
nenți ai Consiliului de Securita
te au demonstrat «că majorita
tea covîrșitoare a țărilor, îndeo
sebi țările mici, sînt alarmate 
de politica guvernului american, 
Acest fapt s-a oglindit în cu
vântările rostite la 
delegații Tunisiei, 
și Ceylonului. Toți 
gați au condamnat
diferită zborurile de spionaj ale 
avioanelor americane deasupra 

teritoriilor străine ca reprezen- 
tînd o încălcare grosolană a su
veranității statelor
te.

Subliniind că țara 
te aproba violarea
erian al unui stat suveran, indi
ferent de ce iriotive ar fi existat 
pentru aceasta, delegatul Tuni
siei, a amintit despre recentele 
evenimente din Tunisia. Membri
lor Consiliului de Securitate, a 
spus el, le este cunoscut că Tu
nisia este victima unor încăl
cări repetate ale spațiului său 
aerian de către avioane militare. 
Aceste încălcări __ ________________ ___________
dreptul internațional sînt fără nului, ca de altfel și alți repre- 
îndoială - acte agresive. zentanți ai țărilor membre ale

Potrivit afirmațiilor delegatu- Consiliului de Securitate, n-a 
âvut curajul să sprijine proiec
tul sovietic de rezoluție care de 
asemenea condamnă incursiunile 
avioanelor americane în spațiul 
aerian la altor state și o consi
deră ca un act agresiv.

25 mai de 
Ecuadorului 
acești dele- 
în măsură

independen-

sa nu poa- 
spațiului a-

in-punct de vedere al relațiilor 
ternaționale. Ca membru al Or
ganizației Națiunilor Unite, a 
declarat Corea, Ceylonul consi
deră că integritatea teritorială 
a fiecărui stat mare sau mic și 
drepturile suverane sînt inviola
bile și garantate nu numai de 
Carta O.N.U. ci și de recunoaș
terea generală a acestor princi
pii. Respectarea acestor drepturi 
fundamentale este absolut nece- 
sajă pentru menținerea păcii în
tre toate națiunile. In legătură 
cu aceasta, delegatul ceylonez a 
subliniat că și violarea spațiului 
aerian deasupra teritoriului unui 
stat suveran reprezintă o încăl- 
câre gravă a dreptului interna
țional-, De aceea, a declarat el, 
noi protestăm în modul cel mai 
categoric împotriva oricăror în
cercări de a nu respecta acordu
rile internaționale și de a ocoli 
dreptul internațional, orice mo
tive ar, exista pentru aceasta.

Referindu-se la problema re
lațiilor internaționale, Corea a 
arătat că asemenea zboruri a- 
gravează încordarea intern ațio- 
nlă și reprezintă un pericol se
rios pentru pacea generală. De 
aceea, noi regretăm profund ce
le întîmplate. Acest caz nu nu
mai că a subminat temporar spi
ritul de bunăvoință dar 
minat și conferința la 
înalt de care depindeau 
multe lucruri. Fără nici
de rezerve, noi nu aprobăm nici 
acest zbor nici altele asemănă
toare, a declarat reprezentantul 
ceylonez. ,w.

Cu toate acestea în ciuda a- 
titudinii negative față de ac
țiunilor provocatoare ale guver- 

care violează nului american, delegatul Ceylo-

nu

Revanșarzii vest-germani 
nu încetează provocările

BERLIN 26 (Agerpres) 
In Germania occidentală

încetează acțiunile provocatoare 
ale elementelor revanșarde care 
îndeamnă direct sau indirect la 
anexarea unor teritorii care a- 
parțin Uniunii Sovietice și țări
lor de democrație populară. 
Luînd cuvîntul la o adunare re
vanșardă de la Lubeck, Walter 
Rinke, președintele „de onoare" 
al „Asociației germanilor din 
Silezia", a cerut să nu se re
nunțe la „pretențiile asupra te
ritoriilor germane de la Răsărit".

In discursul său Kurt Wink
ler, președintele organizației din 
Schleswig Holstein a acestei or
ganizații, a anunțat că în toate 
școlile landului Schleswig Hols
tein s-a introdus predarea no
țiunilor „despre patria est Ger
mană". In felul acesta tinerii 
germani sînt pregătiți în vede
rea urini război împotriva sta
telor socialiste și sînt educați 
în spiritul revanșei și urei față 
de popoarele acestor state.

După cum transmite agenția 
A.D.N. o altă adunare revan
șardă a avut loc zilele acestea 
la Ludwigsburg. Ea a fost or
ganizată de „Uniunea locuitori
lor din Danzig". Cei ce au luat 
cuvîntul la această adunare 
provocatoare au cerut „să se 
lupte prin toate mijloacele pen
tru retrocedarea vechii patrii".

■■ț—

Cirus Eaton a sosit la Budapesta
T

rica, Cyrus Eaton, și soția sa au 
sosit la Budapesta la invitația

BUDAPESTA 26 (Agerpres)
După cum anunță agenția M.T.l.

la 25 mai cunoscutul financiar și președintelui Camerei de Comerț 
fruntaș al vieții publice din Ame- din Ungaria

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

Rezultate ale alegerilor din Congo 
belgian

BRUXELLES (Agerpres)
In alegerile pentru organele le

gislative și provinciale din Con
go belgian, care au loc înainte de 
proclamarea independenței, cele 
două partide africane Abako și 
Mișcarea națională congoleză au 
obținut victoiria în principalele 
orașe, întrunind cele mai multe 
voturi. S-au mai prezentat la 
alegeri Partidul național conge
lez cu orientare anticolonialistă 
și Partidul național al progresu
lui, susținut de autoritățile colo
nialiste belgiene.

La Leopoldville, Partidul Ata-

ko a obținut 80 la sută din voturi 
adică 7 din cele 10 locuri ale con
siliului provincial, și 3 din cele 
4 locuri pentru Adunarea națio
nală.

La Stanleyville, în ciuda pro
clamării stării excepționale de că
tre autoritățile colonialiste, parti
dul Mișcarea națională congoleză 
a obținut 95.8 la sută din totaliil 
voturilor, revenindu-i toate cele 
trei locuri în Consiliul provincial

Partidele Abako și Mișcarea 
națională congoleză sînt cele mai 
importante partide africane din 
Congo belgian.

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

Scopul vizitei la Teheran a ministrului 
Aviafiei al S. U. A.

TEHERAN (Agerpres) TASS
După părerea majorității ziare

lor, cercurile guvernante iranie
ne mizează pe întărirea legături
lor militare ale Iranului cu Sta
tele Unite. In acest spirit este co-

a sub- 
nivel 

atît de 
un fel

lui Ceylonului, Clude Corea, 
zborurile avioanelor americane 
constituie o problemă importantă 
și ele trebuie examinate din 
două puncte de vedere — din 
punct de vedere juridic și din

BUDAPESTA. Anul aces
ta cu prilejul tradiționalei săp- 
tămîni a cărții ungare, care are 
loc de 15 ani la 28 mai, vor 
apare 57 de titluri de cărți scri
se de autori maghiari și străini 
cu un tiraj total de peste 700.000 
exemplare.

BONN. — După cum trans
mite agenția A.D.N., parlamen
tul vest-german a adoptat 
nouă lege a chiriilor, care dă 
posibilitate proprietarilor 
perceapă în prezent un spor al 
chiriilor cu 15 la sută față de 
1948, iar în 1968 cu 23 Ia sută, 
urmînd ca din 1963 suma chi
riilor să fie stabilită după bunul 
plac al proprietarilor fără nici 
un fel de restricții. Potrivit noii 
legi populația vest-germană va

o

să

trebuie să plătească în plus un 
miliard de mărcî anual pentru 
chirii.

WASHINGTON. —
United Press International 
nunță că după cum 
noscut autoritățile 
tale ale S.U.A. în 
aprilie costul vieții 
Unite a atins un 
crescînd cu 4,10 la 
ția apreciază că aceasta este cea 
mai mare creștere a costului1 
vieții din iunie anul trecut.

MOSCOVA — După cum a 
relatat „Literaturnaia Gazeta", 
în Uniunea Sovietică va sosi; 
cunoscutul pianist american Van 
Clibrun, cîștigătorul concursului 
internațional’ „Ceaikovski" 
Moscova pe anul 1959.

— Agenția 
--------- 1 a- 
au făqjit cu- 
guvernamen- 
Cursul luniî 
în Statele 
nou record, 
sută. Agen-

din

mentată de ziarul „Keihan" sosi
rea ministrului Aviației al S.U.A, 
Sharp, la Teheran la 26 mal. In 
timpul acestei vizite, scrie ziarul, 
vor avea loc tratative în proble
ma sporirii ajutorului militar a- 
merlcan acordat Iranului . .In 
cursul acestei luni, relatează Y. ti
rul, guvernul american a trans
mis forțelor aeriene militare ale 
Iranului 6 avioane, iar în urmă
toarele 3 luni vor fi predate încă 
30 de avioane". In legătură cu a- 
ceeași perioadă, ziarul scoate în 
evidență sporirea rețelei radar 
în Iran.

PROGRAM DE RADIO
*1

; WASHINGTON 
26 (Agepres)

La 26 mai, zia
rul „Washing
ton Post and Times Herald" a 
publicat un grupaj de scrisori 
ale cititorilor săi în legătură cu 
eșecul conferinței1 la nivel înalt 
de la Paris.

Autorul unei scrisori semnată 
cu inițialele „E. B.“, scrie: „De 
ce nu vrea președintele nostru 
să prezinte scuze în mod public 
și să-i pedepsească pe cei vino- 
vați de acest regretabil incident 
în ajunul conferinței atît de aș
teptate și atît de importante 
pentru viitorul întregii lumi?...

Dacă nu vor fi făcute toate 
acestea, ce alte garanții poate 
avea poporul sovietic că inten
țiile noastre sînt cinstite ? A- 
cum noi nu facem nimic altceva 
decît să declarăm că indignarea 
noastră este „firească șl legiti
mă". Nu depunem un efort pen
tru întărirea păcii pe pămînt. 
Să facem tot ce este necesar 
pentru reluarea tratativelor cu 
Uniunea Sovietică".

★

OTTAWA 26 (Agerpres).
I.uînd în derîdere argumentele 

pe care delgatul S.U.A. le-a a- 
dus în ședința Consiliului de 
Securitate al O.N.U. în apăra- 
iea zborurilor provocatoare ale 
avioanelor militare americane 
deasupra Uniunii Sovietice, zia
rul „Blobe And Mail** scrie:

Politica agresivă a 
condamnată în

Este interesant de știut cum 
s-ar fi simțit mister Lodge, cum 
ar fi reacționat S.U.A. dacă ru
șii ar fi trimis „un avion civil 
ușor cu un singur loc, neînar
mat și cu un singur motor" în 
adîncul teritoriului S.U.A., de e- 
xemplu la Kansas City. Nici o 
țară nu poate admite, sublinia
ză ziarul, că un avion necunos
cut și fără semne distinctive, 
care zboară deasupra teritoriu
lui ei se ocupă „cu cercetări 
pașnice".

Zborul de spionaj al avionu
lui „U-2" a fost desigur o gre
șeală gravă, subliniază ziarul. 
Dacă Statele Unite ale Americii 
n-au înțeles încă aaest lucru, 
ceilalți membri ai Uniunii atlan
tice vor trebui să se pronunțe 
mai clar în această problemă. 
Canada, firește, este obligată să 
facă acest lucru. Ziarul arată 
că ultimele evenimente „au dez
văluit îrf mod dramatic lipsa de 
unitate a Uniunii atlantice".

★

guvernului american 
lumea întreagă 
rian ai U.R.S.S., Statele Unite 
„au încălcat în mod premeditat 
suveranitatea sovietică".

In articolul redacțional se 
spune în continuare „că promi
siunea făcută de președintele 
Eisenhower în ultimul minut că 
acest lucru nu se va mai repe
ta... nu schimbă cu nimic fap
tul că țara noastră a încălcat 
dreptul internațional. Fiecare 
stat dispune de controlul exclu
siv asupra spațiului aerian, a- 
supra teritoriului său și nici un 
sfat n-a renunțat Ia acest drept".

Justificarea zborurilor de spio
naj prin argumente despre „ne
cesitatea" acestor zboruri, se 
subliniază în articol, „repre
zintă un butoi fără fund care 
poate înghiți ultimele rămășițe 
de ordine în problemele interna
ționale. Tot ceea ce, după pă
rerea unora, este o „necesitate" 
reprezintă după părerea 
o dovadă de neprietenie. 
sista asupra faptului că 
Unite ale Americii pot 
avioane în spațiul aerian
tor țări, cînd ele consideră ne
cesar acest lucru pentru auto- 
apărarea lor este o doctrină pe
riculoasă, iar lumea dorește în 
prezent nu creșterea, d micșo
rarea pericolului".

altora, 
A in- 

Statele 
trimite 
al al-

26

NEW YORK 26
Revista americană 

public" scrie într-un 
dacționat că trimițînd 
de spionaj „U-2" în spațiul ae-

(Agerpres). 
„New Re- 
articol re- 

avionul

LONDRA 
[(Agerpres).

In editorialele 
lor de politică 

externă, numeroase ziare brita
nice subliniază 
oamenii de stat 
puși presiunilor 
din țările lor, să 
lea unei politici 
linia destinderii 
fernaționale. Chiar și ziarele cu 
orientare conservatoare. care 
s-au făcut ecoul unor declarații 
din surse din preajma delega
ției americane la întîlnirea șefi
lor de state de la Paris, nu pot 
ascunde sentimentele 
care aliațiî Statelor 
stată răspunderea ce 
shingtonului pentru 
conferinței la nivel înalt.' După 
cum scrie săptămînalul „Sunday 
Times" în momentul de față 
cînd pentru alianța occidentală 
„încrederea în capacitatea Sta
telor Unite de a conduce opera
țiile politice este mai importan
tă decît oricînd, lipsa de jude
cată de care a dat dovadă gu
vernul american constituie un 
handicap serios pentru aliațî. 
„Sunday Times" în editorialul 
său ajunge la aceeași concluzie 
cu cea expusă acum cîteva zile 
de un alt ziar conservator 
„Daily Mail" care subliniază că 
„nimeni 
pe care 
nite în
„U-2",

necesitatea ca 
occidentali su- 
opiniei publice 
pășească pe ca- 
constructive, pe 
în relațiile in-

penibile cu 
Unite con- 
revine Wa- 

torpilarea

nu poate apăra poziția 
s-au situat Statele U- 

afacerea cu avionul

28 mai
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 

medicului, 8,00 Din presa de 
astăzi, 9,00 Cîntece și jocuri 
populare romînești, 10,00 „Tot 
înainte pionieri", emisiune de 
cîntece, 10,35 Din muzica po
poarelor, 11,43 Muzică de estra
dă, 13,05 Concert de prînz, *S,10 
„Meridiane pe portativ", , pro
gram de muzică ușoară, 15,50 
Actualitatea literară în revistele 
noastre, 16,15 Vorbește Mosco
va ! 17.25 Arii celebre din opere, 
17,45 Tribuna Radio, 18,00 Emi
siunea de muzică ușoară romî- 
nească „Noi melodii în inventa
rul muzical". Prezintă Sașa 
Georgescu (reluare), 19,05 Pe 
teme internaționale, 19,15 O sea
ră de muzică ușoară, 20,30 La 
microfon: Satira- și Umorul, 
21,15 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 14.30 Instrumentiști de 
muzică ușoară, 15,00 Melodii! 
populare romînești, 16,15 „Va
canță plăcută" — muzică de es
tradă, 17,30 Sfatul medicului, 
18,05 Roza vînturilor (reluare), 
19,00 Concert de muzică popu
lară românească, 20,30 Muzică 
de dans, 21,15 Noi înregistrări 
de muzică populară oltenească, 
realizate în regiunea Craiova, 
22,00 Muzică de dans.

Radiojurnale și buletine de 
știri. Programul 1: 5,00 ; 6.00 ; 
7,00; 11,00; 13,00: 15.00: 17.00; 
19,00; 20,00; 22,00; 23,52 Pro
gramul II. 14,00; 16,00; 18,00; 

21,30; 23,00.

CINEMATOGRAFE
28 mai

PETROȘANI — 7 
BRIE: Jucătoarea de 
AL. SAHIA: Părinți 
PETRILA: La răscruce 
muri; LONEA: 
lui; LIVEZENI:
risul; ANINOASA: Despre Mos
cova și moscoviți; BARBATENI: 
Zile furtunoase; URICANI: 

, Ștrengarii.

NOIEM- 
baschet; 

și copii; 
de dru-

Secretul cifru- 
Străbătînd Pa-


