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Lupta pentru reducerea costului forajelor, 
sarcina primordială a sondorilor Văii Jiului

iN CINSTEA CELUI DE AL IlI-lea CONGRES al P.M.R.

Oamenii muncii din Yalca Jlnlul obțin noi sncccsc 
In producție, In lupta pentru economii

In 5 luni — 
57.238 tone de cărbune 

peste plan
Pentru acest an, colectivele 

miniere din Valea Jiului s-au 
angajat să furnizeze economiei 
naționale peste sarcinile de plan 
cel puțin 100.000 tone .de cărbu
ne de bună calitate. Prin apli
carea unor metode de muncă de 
înaltă productivitate, prin înde
plinirea măsurilor luate, colecti
vele miniere pot raporta că pînă 
acum au pus la dispoziția eco
nomiei naționale 57.238 tone de 
cărbune cocsificabil și energetic 
peste plan. La toate exploată
rile carbonifere depășirea sarci
nilor de producție s-a făcut pe 
baza creșterii continue a pro
ductivității muncii. La mina U- 
ricani, de.•> pildă, cu aproape a- 
ceeași linie de front ca și în 
1959, minerii' au extras peste 
plan 5100 tone de cărbune cocsi
ficabil prin sporirea randamen
telor la peste 1,190 tone pe post. 
Tot ca urmare a eforturilor de
puse pentru creșterea producti
vității muncii în luna mai toate 
exploatările carbonifere și au în
deplinit cu succes sarcinile de 
plan. ,

Unul dini prin
cipalele obiective 
cu care colectivul 
Centralei termo
electrice Paroșeni 
a chemat la în
trecere este scur
tarea termenelor 
de reparații la 
turbine cu 10 
zile față de plan. 
Pentru ca acest 
obiectiv 
îndeplinit,
nele trebuie 
ținute în 
ționarc cu 
metrii 
optimi,
este una din gri
jile de căpetenie 
ale tov. LAU- 
RENȚIU PETRU, 
șef de tură, pe 
care-1 vedem în 
clișeul nostru ur
mărind buna 
funcționare a 
nei turbine.

să fie 
turbi- 
men- 
func 
para- 

maicei
Aceasta

n-

Punerea în valoare a rezerve
lor de cărbuni din Valea Jiului 
necesită multe lucrări de foraje 
care să dea date exacte asupra 
întinderii stratelor de cărbuni 
în zonele aflate acum în exploa
tare sau care vor intra în ex
ploatare, asupra grosimii aces
tora.

In acest an sondorii Intrenrin. 
derii de explorări Lupeni au ob
ținut o seamă de. succese în 
munca lor. Bunăoară, viteza de 
foraj a ajuns în medie la 120 
m./granic pe lună. Sectorul de 
foraje de la Uricani și-a depă
șit sarcinile pe primele patru 
luni'ale anului.

Brigăzile de sondori, antrena
te în întrecerea socialistă., aplică 
o seamă de metode înaintate de 
foraj și inițiative de valoare cum 
este cea recent extinsă de a 
săpa la fiecare 10G m. cîte 10 m. 
din economii. In întrecerea pe 
profesii, printre cei mai buni 
muncitori s-au situat sondorii 
Moroșan Nicolae, Netedu Gheor- 
ghe,^ sondorii șefi Giurcan loan, 
Ștefănoiu Gheorghe, brigadierii 
Jerca Adrian, Popescu Dumitru 
Și alții.

In cinstea Congresului al III- 
lea al partidului, colectivul în
treprinderii de explorări Lupeni 
s'-a angajat să obțină economii 
peste plan în valoare de cel pu
țin 260.000 lei în acest an. Re
zultatele obținute însă pînă a- 
cum nu dovedesc, cu toată stră
duința brigăzilor de sondori, ca 
din partea organelor tehnice 
s-au depus eforturi pentru asi
gurarea condițiilor optime pentru 
îndeplinirea angajamentului.

Trimestrul I s-a încheiat cu o 
! pierdere ^bănească la activitatea 

economică a întreprinderii de 
913.000 lei, pierderi la care au 
contribuit cp 155.000—343.000 lei 
toate sectoarele de foraje din 
Valea Jiului. Cum se justifică ă- 
ceast'a ? Conducerea întreprinde
rii (director tov. ing. Suciu Se
ver) o motivează prin faptul că 
au fost plătite amortismente res
tante din anii 1958—1959 în va
loare de 498.000 lei. că s-au pier
dut cca. 280.000 lei prin stagna- 

i rea unei sonde B.U.-40 care a 
fost oprftă aproape 950 ore de 
funcționare etc. Toate acestea 
reprezintă ■ însă urmarea unor 
deficiente vechi (trecute proba
bil sub tăcere la timpul lor!) în 
privința plății amortismentelor 
din anii precedenți, a unei lipse 
de control operative pe teren. 
■Sume însemnate au pierdut son
dorii și prin recarotarea unor 
sonde cum sînt 5553 Dîlja (care 
a costat 49.001- lei). 521*. 5260, 
5249 Uricani etc. De asemenea, 
au grevat mult asupra reducerii 
prețului de cost și cele peste 
2670 ore de reparații la so-nde, 
a căror reducere cu numai 50 la 
sută ar fi adus economii eva
luate la circa ,190.000 lei.

Trebuie de asemenea arătat că

o cauză a nerealizării sarcinii 
de reducere a costului forajelor! 
a fost depășirea cu peste 52 kg.; 
a consumului de metal dur, vi- 
dia, care însumează valoarea de 
92.000 Iei și depășirea consumu
lui de capete de carotiere etc.

In luna aprilie activitatea e- 
conomică a întreprinderii de ex
plorări s-a redresat într-o oare
care măsură. Au fost obținute e- 
conomii de aproape 432.000 lei, 
planul în unități comparabile a 
fost depășit cu 11,2 la sută, iar 
timpul de lucru productiv a cres
cut fată de sarcina de plan cu 
21,1 la sută. In luna mai între
prinderea în ansamblu se găseș
te din nou în impas. Sarcina de 
plan la zi (25 mai) a fost înde
plinită doar în proporție de 70,2 

,1a sută, fapt care lasă- să se în
trevadă din nou un bilanț eco
nomic , nesatisfăcător.

Pe șantiere, muncitorii sondori 
depun eforturi susținute pentru 
a-și depăși sarcinile ■ de plan, 
pentru a realiza economii.. Așa 
de pildă, la sectorul Dîlja, bri
găzile sondelor 5403' și 5404 
conduse de brigadierul Jerca 

Adrian au obținut în aprilie o 
economie totală de peste 110.000 
lei. Cu toate acestea, eforturile 
sondorilor îndreptate spre înde
plinirea cu cinste a angajamen
telor de întrecere sînt însă insu
ficient sprijinite de organele ad
ministrative. Deși la o bună 
parte djn sonde s-a.u introdus 
fișe limită de materiale, urmă
rirea acestora se face greu, fără 
operativitate, deci fără eficaci
tatea cerută.

Organizația de bază de partid 
a analizat nu de mult problema 
prețului de cost al forajelor e-- 
xecutate care, trebuie arătat, 
depășește la unele sectoare cos-! 
tul unui metru de galerie execu
tată la exploatările miniere, fi
ind mult ridicat și peste media 
republicană. Analiza făcută nu-șî 
arată pînă acum roadele. Dovadă 
sînt rezultatele slabe obținute îh 
luna mai.

In trimestrul II. în fața son
dorilor stau sarcini mari. Ei1 
vor trebui să recupereze pierde
rea din primul trimestru, vor 
trebui să-și îndeplinească întoc
mai sarcina de reducere a pre
țului de cost planificat și, în 
plus să realizeze cel puțin ju
mătate din suma economiilor pes
te plan Ia care s-au angajat. A. 
ceasta cere multă muncă, o aten
ție deosebită luptei pentru eco
nomii, pentru functionarea de
plină a tuturor sondelor în lucru, 
mai multă preocupare pentru 
activitatea economică din partea 
organelor de conducere.

Așa cum se prevede în proiec
tul de Directive ale celui de-al 
111-lea Congres al partidului, 
forajelor de exploatare li se a-

ing. GH. DUMITRESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Intensă activitate de inovații
♦

considerabil sporită în luna î 
Inovatorii ;i râtionalizațorii 
zinei au contribuit din plin la 
acest succes De la înc p. tul a- 
nului și pînă în prezent econo
miile obținute prin inovațiile a- 
plicște se ridică la peste 215.000 
lei. Printre cele mai valoroase 
inovații aplicate se numără dis
pozitivul de racordare a injec- 
toarelor de păcură cu posibili
tatea de scoatere din focar rea
lizat de ing. Măiereanu Gh., 
care aduce o economie de circa 
167.000 lei pe an, dispozitivul 
colector pentru apa de răcire a 
lagărelor cu dirijare spre aspi
rația pompelor de ejecție realizat 
de tehnicianul Ispas Constantin, 
șef de tură, care economisește pe 
an circa 26.000 lei și alte ino- 
ya ții.

Vorbind despre 
vitate a inovatorilor 
șeni trebuie arătat 
conomiilor realizate 
este aproape egală 
conomiilor obținute , 
rea inovațiilor în tot anul 1959.

In patru luni din acest an, 
colectivul termocentralei Paro- 
șeni a înscris în contul celor 
1.700.000 lei economii cît s-a an
gajat să obțină pînă la sfîrși- 
tul acestui an. mai bine de 
400.(00 lei. Suma aceasta a fost

---------------- O-----|-----------

îmbunătățirea calităfii înseamnă 
economii mari

Bilanțul primelor patru luni 
ale anului a adus minerilor de 
la Aninoasa însemnate economii 
obținute pe seama îmbunătățirii 
calității cărbunelui 
lectivul a primit în 
ripadă bonificații în 
aproape 700.000 iei.

extras. Co- 
această pe- 
valoare de 
Cărbunele

extras la Aninoasa în luna mai 
a avut un procent de cenușă mai 
mic cu 1.2 la sută decît cel ad
mis: Aceasta înseamnă că la pre
țul de cost al producției brute 
realizate în luna inai, colectivul 
mîhef Aninoasa vă înscrie o- eco- 
ndinie de peste 300.000 lei.

UZ/, I I /

UTILAJE PENTRU MINERI
^tekurKtii; de . la U.RfU 
îtroșarii depun eforturi su:

•M.,<^ătoare din măi m'etaiurgiștii 
sți-. au expediat minerilor de la Vul- 

nute pentru a confecționa și pu-1 cin ITO bucăți armături de 19 
ne la dispoziția minerilor Văii 
Jiului cît măi multe piese de 
schimb ori utilaje reparate. In 
luna trecută valoarea pieselor 
,de schimb și a confecțiilor me
talice trimise la exploatările mi
niere depășește suma de 1.300.Q00 
lei. Numai în ultimele 4 zile lu-

Petroșani

kg./m. și celor de la Lonea 10 
bucăți armături metalice pentru 
galerie dublă. Au fost de aseme
nea expediate minerilor de la 
Lupeni 65 bucăți susțineri meta
lice T.H., iar celor de lă 
câni și Petrila 80 bucăți șl, 
respectiv, 
T. H.

Uri-

50 bucăți susțihefi

l O-----

întrecerea pentru cel mai bun maistru 
în sectorul VII al minei Petrila

" După cum se știe, în majorita
tea sectoarelor miniere., din Va
lea Jiului s-a .extins întrecerea 
pe profesii în cinstea celui de-al 
lll-lea Congres al partidului. A- 
ceastă întrecere își dovedește 
din plin eficacitatea și în secto
rul VII transport al minei Pe
trila. Pentru titlul de cel mai 

■bun maistru de schimb Se întrec 
toti maiștrii din sector. Ei se 
preocupă îndeaproape de ridica
rea nivelului profesional al mun
citorilor din schimbul pe care-1 
conduc, se îngrijesc să asigure

rea sectoarelor cu materialele și 
goalele necesare, urmăresc cu 
mult spirit de răspundere trans- I 
portul cărbunelui la suprafață, j 
Pînă acum cele mai bune rezul
tate le-a obfinut maistrul de 
schimb Ghenea Jlie, El este. ur
mat de maistrul de schimb Gai- 
doș Catol. Muncind cu tot mai 
multă însuflețire în întrecerea în 
cinstea celui de-al II 1-lea Con
gres al partidului, muncitorii și 
tehnicienii sectorului VII trans
port sînt hotărîti să înscrie pe 
(jraiiml lnr rlr* n .->+î -

mai.
i ti-

rodnica acti- 
de 
că 
în 
cu
prin aplica-

la Paro- 
suma e- 
acest an, 
suma e-

Frumoși sînt munții care în
conjoară valea noastră! Sînt fru
moși și iarna și vara, dar parcă 
acum, cînd codrii de fag au în
frunzit, iar bradul își înnoiește 
haina veche, munții sînt mai fru
moși ca niciodată ! De fapt, în- 
cepînd de acum și pînă toamna, 
cînd zăpada coboară din piscuri 
către văi, cărările munților sînt 
cele mai accesibile masei largi 
de oameni ai muncii, iubitori ai 
naturii. Să facem o excursie prin

De la Petroșani pornești sim- 
bâtă după-amiază pe Maleia în 
sus, ținind firul apei pînă sub 
Co,sta lui Rusu, apoi, ureînd pe 
un drum cu serpentine, ajungi la 
cabana nouă de la Parîngul. (fo
tografia de sus). Se.poate merge 
și cu mașina, motocicleta și. chiar 
cu b'cicleta pe cea mai mare 
porțiune a acestui traseu. Aici, 
la cabana nouă, dată în folosin
ță anul trecut, simți neapărat 
dorința de a trage pe o noapte în

ca odihnit în zori să urci sus, la 
cabana veche sau să admiri mi
nunata panoramă a Văii Jiului.

Dar să luăm alte drumuri de 
munte...

De la sfatul popular al orașu
lui Petrila drumurile turistice se 
despart. Fie pe șosea, fie cu tre-

VASILE POP
directorul întreprinderii regionale 

pentru exploatarea bazelor 
turistice



Studenții de plină sesiune

Sesiunea de vară — în car* 
studenții culeg roadele muncii 
lor după un întreg semestru — 
și-a deschis de cîtva timp por
țile

In fiecare zi, pe culoarele largi 
ale Institutului de mine din Pe
troșani, în fata amfiteatrelor, 
vezi grupuri de studenti așteptînd 
cu emoție să intre la examen.

Usa unui amfiteatru se deschi
de și în mijlocul colegilor de pe 
coridor își face apariția un tîriăr 
înalt, cu păr castaniu, cu fata 
îmbujorată.

— Ce ai făcut ?
— Ce subiecte ai avut ?
— Ai știut ?
— Cît ai luat ?
...Sînt întrebări de rigoare a- 

dresate celui care a terminat e- 
xamenul, întrebări de care nu 
scapă nici Feieș Ludovic, student 
tn anul IV — mine. După ce răs
punde numeroaselor întrebări 
(primise nota 10) Feieș răsuflă 
ușurat. De cînd este student, în 
cele 7 sesiuni de examene susți
nute (actuala este a 8-a), stu
dentul Feieș Ludovic nu a obți
nut decît note foarte bune. A- 
ceasta dovedește buna lui pregă
tire profesională.

Asemenea lui Feieș, institutul 
are mulți studenti buni: Matei 
Ioan, Roman Mihai, Circo Teo
dor, Călinoiu loan, Dombrinoiu 
loan,, Constantin Gheorghe, Ma
gyar! Andrei și multi alții.

Grupele de studii — 
în întrecere

In urma chemării la întrecere, 
lansată de grupa 118, anul III 
— mine — în cinstea celui de-ai 
IlI-fea Congres al P.M.R., stu
denții institutului caută să se 
pregătească cu și mai multă con-

î SÎNTEM 0 GENERAȚIE FERICITĂ
♦
♦ Am învățat fiecare cite o me-
* serie. Sîntem mineri, strungari, 
X mecanici, electricieni etc.
* Progresele înregistrate de oa-
* menii muncii în producție, ne-
♦ stăvilită înflorire a Văii Jiului
• Șt a întregii noastre patrii, grija 
X permanentă a partidului și gu- 
X vernului nostru pentru ridicarea
♦ nivelului de trai material și cul-
♦ furai al oamenilor muncii — toa. 
ț te acestea sînt pentru noi stimu-
♦ lente puternice în muncă atît la
♦ loturile din producție cit și pe
• băncile școli serale muncitorești X dei pe lingă Combinatul carboni-
♦ fer Valea Jiului ai cărei elevi 
« sîntem.
X Astăzi, cind studiem pe băn-
♦ cile școlii economie politică și
* socialism științific înțelegem mai 

bine justețea politicii partiduluiX nostru.
X Proiectul Directivelor Congre- 
«'sulul ăl UT-lea al partidului este 
♦un nou exemplu de previziune 
^.științifica, de inc-edere in forțele
* maselor populare, de conducere
• înțeleaptă a acestora de către 
X Partidul Muncitoresc Romin.
♦ Sîntem fericiți că, ieșind de pe
* băncile școlii medii serale, ne pu-
* tem încadra in uriașul șantier al
♦♦♦♦♦♦♦♦

A-APĂRUT/ POIANĂ LUNII
de CALIN GRUIA

„Poiana lunii" cuprinde povești 
tu elemente de folclor romînesc, 
’scrise sprinten, cu haz, presărate 
ru snoave. Cele mai multe po
vești din volum au un cadru fan
tastic, adecvat conținutului îor 
poetic, ori ușor satiric, moralist 
sau epic propriu-zis.

Poveștile denotă multă inven
tivitate dar și o înclinație vădi
tă spre dezbaterea unei proble
matici etice.

Bătrînul contrabas din poves. 
ioa O întîmnlnre dintr-o nnante

la I. M. P. — în 
de examene 

știinciozitate, pentru ca grupa 
din care fac parte să poată ob
ține rezultate cît mai bune. Este 
într-adevăr o mare mîndrie să 
faci parte din cea mai bună gru
pă din institut.

Rezultâtul final șl întrecerii 
se va putea cunoaște numai la 
sfîrșitul sesiunii. In prezent,' în 
plină desfășurare a examenelor, 
cu greu se poate întrevede care 
va fi cea mai bună grupă, iar 
rezultatele nu vor dezminți efor
turile. Principalul este însă că 
marea majoritate a studenților 
sînt antrenați în întrecere cău- 
tînd să obțină rezultate cît mai 
bune.

Note de la 8 în sus
La gazeta de perete, articolele 

apărute în ultimele zile vorbesc 
despre sesiunea de examene cu 
mult entuziasm. Autorii lor, pri
vesc cu optimism rezultatele ob
ținute de colegi pînă în prezent. 
De pildă, studentul Urdar Nico- 
lae, din anul IV — mine — vor
bește într-un articol despre an
gajamentul grupei 114 din care 
face și el parte de a trece inte
gral sesiunea de examene.

„Pînă în prezent, se spune în 
articol, majoritatea studenților 
din grupa noastră au primit nu
mai note de la 8 în sus. Sîntem 
hotărîți să continuăiți la fel".

Profesori și studenți — 
alături

Pentru ca roadele prezentei 
sesiuni de examene să fie cît 
mai bune, pentru ca mulțumi
rea să fie deplină, cadrele di
dactice depun în această perioa-

♦
♦

construcției pașnice socialiste. * 
Sîntem fericiți că tinerilor mun- ♦ 
citori elevi Mușat Nicolae, Gro- X 
za Ecaterina, Bănete Gheorghe și ♦ 
ca lor, altor mii de tineri munci- ♦ 
tori din țara noastră le sînt des- ♦ 
chise porțile institutelor supe- X 
rioare, pentru ca astfel, prin ♦ 
școală, urmărim să devenim ♦ 
constructori demni ai vieții noi. X 

Ne bucurăm mult că alături ♦ 
de noi vor fi în 1965, conform ♦ 
proiectului de Directive ale Con- X 
greșului partidului, de 2,5 ori J 
mai mulți muncitori calificați în J 
scoli speciale decît în anul tre- * 
cut. :

Iată de ce salutăm din toată • 
inima proiectul Directivelor Con- ♦ 
greșului al IlJ-lea al P.M.R. și X 
ne angajăm să contribuim prin J 
munca noastră la înfăptuirea a- • 
cestui grandios program de cons. * 
truire a socialismului. X

Sîntem mîndrt de succesele pa- ♦ 
triei noastre și .vom pune și noi ♦ 
mai mult umărul la dezvoltarea X 
lor. Sîntem o generație fericită, J 
pentru a cărei viață mulțumim ♦ 
din inimă partidului.

Colectivul de elevi munci* X 
tori ai Școlii serale de pe ♦ 
lingă C.G.V.J. Petroșani •

legerl și mai ales datorită neîn
crederii față de prietenii lui din 
orchestră, trece printr-o serie de 
peripeții neplăcute.

Există și povești care încearcă 
să atace probleme mai actuale: 
„Fulgul de zăpadă", „Oglinda fer
mecată" și „Jilțul". Narațiunea 
variază între lirismul cald, reți
nut și umorul tonic, care dau vo
lumului o notă sănătoasă de op
timism

Volumul se adresează școlarilor 
mici; există însă cîteva povestiri nnr-o cini a ci nrocorr! *jrî - 

dă, alături de studenți, eforturi 
deosebite. Astfel, catedrele au 
anunțat din timp programe bine 
întocmite de consultații colecti
ve. Pentru studenții care întîm- 
pină greutăți în însușirea unor 
teme se acordă permanent con
sultații individuale. Imbinînd 
astfel armonios studiul indivi
dual eu activitatea în colectiv de 
la consultații, rezultatele sesiunii 
nu pot fi decît îmbucurătoare, 
atît pentru studenți cît și pentru 
cadrele didactice.

Nimic de criticat ?
„Ghimpele", gazeta de satiră 

și umor a institutului, care a- 
jută mult la înlăturarea unor 
lipsuri, și-a schimbat de curînd 
ediția. Dar în loc să fie o ediție 
specială închinată sesiunii de e- 
xamene, materialele apărute, cri
tică doar aspecte din activita
tea obștească a studenților (? !). 
Bine ar fi totuși, dacă „Ghim
pele" s-ar preocupa acum de se
siunea de examene, criticînd as
pectele negative ivite în sesiune. 
(Sau poate nu sînt?).

R. SANDU

c Studenții anului I al Insti- 
l tufului de mine din> Petroșani, 
? efectuează în prezent practică 
f în producție alături de mineri.
< Odată cu lampa, ei au grijă 
l să-și ia și carnețelele pentru 
! a nota cele învățate în abataj.
< Apoi, după cum se vede și în 
j clișeul alăturat, ei discută 
) împreună despre cele învățate 
j în acea zi.

Pentru întărirea simțului de răspundere 
față de sarcini

Pe ordinea de zi a unei recente 
ședințe a comitetului de partid al 
minei Vulcan a figurat următorul 
punct: cum muncesc birourile 
organizațiilor de bază din sectoa
rele IV și VI pentru întărirea 
răspunderii membrilor și candi- 
daților de partid față de sarcini, 
pentru respectarea disciplinei de 
partid. Desfășurarea ședinței, dis
cuțiile purtate, au arătat că ana
lizarea acestei laturi a muncii de 
partid a fost necesară și bine
venită. Un fapt pozitiv este de 
asemenea acela că în fața corni 
tetului au fost chemați să rapor
teze în legătură cu această pro
blemă secretarul organizației de 
bază din sectorul VI, unde birou! 
a obținut o experiență prețioasă 
în repartizarea și controlul sar
cinilor, în activizarea tuturor 
membrilor și candidaților de par
tid, și secretarul organizației de 
bază nr. 4, unde în acest dome
niu există încă lipsuri ce trebuie 
înlăturate.

Intr-adevăr, din referatul pre
zentat în fața comitetului de tov. 
Antal Ludovic, secretarul orga
nizației de bază nr. 6, s-au putut 
trage o serie de învățăminte des
pre modul în care trebuie muncit

Grijă deosebită 
față de calificarea muncitorilor!

Asigurarea creșterii continue a 
productivității muncii, realizarea 
sarcinilor de plan este determi
nată, printre altele, de gradul de 
calificare a muncitorilor, de fe
lul cum aceștia își perfecționea
ză continuu calificarea, ținînd 
pasul cu noile realizări ale ști
inței și tehnicii miniere.

Conducerea sectorului IV ai 
minei Aninoasa, înțelegând im
portanța acestui lucru, a dovedit 
preocupare și interes față de ca
lificarea muncitorilor, obținînd 
rezultate importante. Atenția 
conducerii sectorului a fost în
dreptată asupra recrutării și 
mobilizării elevilor la școala de 
calificare minieră. In anul a- 
cesta au fost recrutați din efec
tivul sectorului 9 ajutori mineri, 
pentru a se califica mineri și 
24 de vagonetari pentru a se ca
lifica ajutori mineri. La recru
tarea acestora conducerea secto
rului a ținut cont de felul în ca
re au dovedit preocupare și dra
goste pentru muncă. Pentru a 
preîntîmpina la timp eventualele 
manifestări de indisciplină, con
ducerea sectorului urmărește zil
nic frecvența cursanților atît la 
școală cît și la serviciu, iar pe
riodic discută cu conducerea șco
lii despre comportarea și stră
dania cursanților din sector de 
a-și însuși cele predate ia școa
lă. Datorită acestui fapt prezen
ța la școală a elevilor din cadrul 
sectorului este de aproape 100 la 
sută. Controlul și ajutorul dat 
cursanților nu se limitează nu
mai la atît. El este continuat la 

brilor și candidaților de partid, 
pentru creșterea rolului lor in 
mobilizarea colectivului sectorului 
la îndeplinirea sarcinilor ce-i stau 
în față.

Biroul organizației de bază nr. 
6 a repartizat tuturor membrilor 
și candidaților de partid sarcini 
concrete, ține o evidență precisă

VIAȚA DE PARTID

a acestor sarcini și urmărește o- 
perativ îndeplinirea lor. In repar
tizarea de sarcini, biroul s-a o- 
rientat înspre rezolvarea proble
melor ce stau în fața organizației 
de bază și a colectivului sectoru
lui. Numeroși membri de partid 
au sarcini în legătură cu educa 
rea candidaților, desfășurarea 
muncii de agitație pentru mobili
zarea colectivului sectorului de 
transport spre a asigura o bună 
aprovizionare a locurilor de mun
că din mină cu materiale și va- 
gonete goale, buna întreținere a 
locomotivelor subterane și a căi
lor de transport. Membrii și can
didate de partid, precum și tova- 

loctțrile de muncă unde de altfel 
se conturează și se întregesc 
toate cele învățate la școală. 
Inginerul Chicinaș Vasile, prim 
maistrul miner Pop loan 39, 
maistrul miner Bîrzău Gheorghe 
și alții, în cadrul controlului pe 
care-1 fac la brigăzi urmăresc și 
felul cum elevii de la școala de 
calificare reușesc să aplice cele 
învățate, ajutîndu-i să înțeleagă 
unele probleme mai dificile.

Mulți brigadieri și șefi de 
schimburi cum sînt minerii Bar- 
zu. Gheorghe, Biro Ștefan, Un- 
gureahu Vasile, Doroghi Florian, 
Balint Balazs și alții dovedesc 
multă preocupare față de califi
carea elevilor pe care îi au în bri
găzi. Una din metodele folosite 
de aceștia este de a încredința 
elevilor lucrări în abataj prin ca
re verifică felul cum aceștia se 
orientează și cum cunosc lucră
rile respective. Organizația de 
bază de partid a trasat sarcini 
concrete membrilor de partid, de 
a se ocupa de pregătirea și ca
lificarea elevilor. Spre exemplu 
brigadierul lancu Victor a pri
mit sarcină să se. ocupe de to
varășul Pociovolișteanu loan.

Ca dovadă a preocupării și a- 
tenției pe care o acordă organi
zația de partid problemei califi
cării este faptul că atît biroul 
organizației de bază cît și adu
narea generală au analizat a- 
ceastă problemă și au propus 
măsuri concrete care să aducă 
îmbunătățirea muncii dc califi- 

. care.
Ca expresie a grijii și atenției 

pe care conducerea sectorului IV 
Aninoasa o acordă pregătirii noi
lor cadre este crearea în cadrul 
sectorului a unei brigăzi compu
se din mineri absolvenți ai școlii 
de calificare și actuali elevi aî 
școlii de calificare condusă de 
minerul Ungureanu Vasile. A- 

i jutată îndeaproape, această bri- 
■ gadă reușește lună de lună să-și 

depășească sarcinile de plan.
Muncind în felul acesta con

ducerea sectorului asigură ca
drele necesare pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan 
Printre elevii, care s-au evidențiat 
în însușirea celor predate la 
școala de calificare se numără 
tinerii Batin Gheorghe III, aju
tor miner, Bălan loan Ungu
reanu Dumitru, Nagy Gavrilă, 
Borzoș Dezideriu și alții.

I. MUNTEANU

sînt chemați să studieze la locu- 
rile lor de muncă posibilitățile de 
îmbunătățire a procesului de pro
ducție și să facă propuneri în a- 
ceastă direcție. Tovarășul Antal, 
secretarul organizației de bază, 
precum și ceilalți membri ai bi
roului se interesează nu numai 
în ședințe ci și zilnic, stînd de 
vorbă cu membrii și candidați: de 
partid, asupra modului în care ei 
își îndeplinesc sarcinile, dau a- 
Jutor acelora care lntîmpină greu
tăți.

Au fost șl în sectorul VI unii 
membri de partid, între care tov. 
Potra Aurel, Nistor loan, care nu 
erau exemple personale de' muncă, 
nu foloseau din plin timpul nro- 
gramului de lucru, dovedeau un 
simț de răspundere scăzut fală 
de sarcini. Atitudinea lor a fost 
supusă de către birou discuției a- 
dunării generale și criticată cu 
asprime. Alți membri de partid, 
între care Petran loan, Cezar An
ton, Mustață loan se sustrăgeau 
de la învățămîntul de partid. Bi
roul n-a rămas indiferent față de 
aceste eschivări de la îndatoririle 
ce revin unul membru de partid, 
a analizat fiecare caz în parte, 
ocupîndu-se de lichidarea lipsuri-
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Broieclțil de Direcțjye în dezbaterea adunărilor generale

Palatul cultural din orașul , Lu
peni n-a găzduit de multă vreme 
o adunare atlt de entuziastă ca 
în aceea din dimineața dumini
cii trecute. In acea zi, în sala 
Palatului cultural s-au adunat 
peste 400 de mineri, muncitori, 
ingineri și tehnicieni ai sectorului 
VII — investiții al minei Lupeni, 
comuniști și nemembrl de partid, 
pentru a dezbate proiectul de Di
rective ale celui de-al IlI-lea Con
gres al P.M R

Cu, prilejul dezbaterii proiectu
lui de Directive minerii sectoru
lui și-au exprimat cu mult entu
ziasm atașamentul față de poli
tica înțeleaptă a partidului, hotă- 
rîrea de a munci cu entuziasm 
pentru înfăptuirea el

— In cursul pianului șesenal 
care prevede o creștere a produc
ției de cărbune de 1,4—1,6 ori în 
comparație cu producția din 1959 
— a arătat tov. Ledrer Iosif - 

w- exploatării Lupeni îi revin sar 
cini mari. In dezvoltarea capaci
tății de producție a minei, lucră
rile de deschidere și pregătire au 
un rol deosebit de important. Sec
torul de investiții are datoria să 
execute lucrări de pregătire la 
timp, de bună calitate și la un 
preț de cost cit mai redus.

Toți cei care au luat cuvîntul 
au insistat îndeosebi asupra sal
inilor care stau în fața sectoru- 
<11 pentru mărirea vitezei de ina- 
'tare a lucrărilor miniere prin 

folosirea utilajelor moderne, pen
tru ieftinirea și îmbunătățirea ca 
Jității lucrărilor. In această pri
vință. numeroși mineri, tehnicieni 
și muncitori electromecanici și-au 
luat angajamente, au venit cu pro
puneri.

Tînărul brigadier Gută Nicolae 
a vorbit în numele tinerilor din 
brigada pe care o conduce. Ei a 
arătat că tinerii mineri din sector 
au primit cu mult entuziasm noul 
program de dezvoltare a econo

miei naționale elaborat de partid 
și sînt hotărîți să muncească cu 

eforturi sporite pentru a-1 înfăp
tui. In numele tinerilor din bri
gadă, el și-a luat angajamentul 
de a îndeplini sarcinile de plan 
pe luna iunie cu 10 zile mai de
vreme, pînă la data deschiderii 
< igresului partidului. El a vor
bit totodată despre necesitatea ri
dicării continue a calificării tine
rilor mineri, angaiîndu-se să dea 
o atenție deosebită ridicării cali
ficării tinerilor din brigada lui. 
Hotărîrea de a-și intensifica efor
turile pentru a da lucrări de ca
litate și la timp și-au exprimat-o 

și tov. Predeus Nicolae. Mihut Pa
vel, Mircea Vasile, Iureș Stan, 
Fumea Simion și alții.

masei membrilor de partid, la 
dicarea rolului organizației 
bază de conducător politic al 
lectivului sectorului

Biroul organizației de bază 
4 nu a manifestat aceeași

ri
de 

co- 

nr.
grijă 

pentru ridicarea nivelului activi
tății tuturor membrilor de par
tid. Numai puțini membri și can
didați de partid din sector au re
partizate sarcini concrete, iar con
trolul îndeplinirii sarcinilor a fost 
neglijat Aceasta a făcut ca In 
activitatea unor membri și can
didați de partid să se ivească lip
suri. Șefii de brigăzi Pădurean 
Simion și Cerchez Vasile rm de
pun destulă străduință pentru ca 
brigăzile pe care le conduc să 
obțină realizări pe măsura posi
bilităților. Unii membri de par
tid, între care Paca loan. Bota 
Nicoale, Miron Nicolae lipsesc de 
la adunările generale și biroul nu 
i-a tras la răspundere. Lipsa de 
exigență a biroului față de mo
dul îri care membrii și candida
te de partid își îndeplinesc înda
toririle, a dus la o serie de Un
suri.

Tov. inginer Stanică loan, că
ruia Is-a repartizat sarcina de a 
conduce în calitate de propagan
dist un cete politic pentru mineri, 
de 3 luni n-a mai ținut nici o șe
dință de lnvățămînt. Slab munceș
te și propagandistul Cuciuc Profir, 
care conduce un cerc de studiere 
a Statutului P.M.R. A fost negli- 
I r.,-. —

In vederea îmbunătățirii activi
tății brigăzilor; tov. Rupă Ștefan 
a cerut să se acorde mal multă 
atenție aprovizionării corespunză» 
toare a locurilor de muncă. El a 
brdpus conducerii sectorului să ia 
măsuri pentru repararea liniilor 
'erate și să se preocupe mai mult 
ie revizuirea și repararea vago- 
iwtelor, precum șt a utilajelor din 
sector.

O altă cale pentru a îmbună- 
:ați activitatea sectorului — a a- 

rătat comunistul Goanță Grigore 
— este aceea a ridicării tuturor 
brigăzilor la plan. In această 
privință el a propus ca brigăzile 
rămase în urmă să fie mal mult 
ajutate, să fie organizate schim
buri de experiență între brigăzi. 
Conducerea brigăzilor slabe să fie 
preluată de brigadieri fruntași

Mai mulți vorbitori au arătat 
că pentru a obține rezultate din 
ce în ce mai bune este necesar ca 
fiecare muncitor și tehnician din 
sector să-și ridice calificarea, 
să_-și facă datoria la locul de 
muncă, să-și îndeplinească sarci
nile la timp și să execute lucrări 
de calitate

In adunare a luat cuvîntul și 
șeful sectorului, inginerul Mari
nescu Ioan, care s-a angajat să 
depună toată străduința pentru ca 
sarcinile care vor reveni colecti
vului sectorului să fie îndeplinite 
cu cinste. Minerii de la lucrările 
de investiții vor spriiini din plin 
eforturile minerilor din' abatajele 
minei Lupeni pentru a-și îndepli
ni sarcinile ce le stau în față in 
anii planului de 6 ani.

1OAN CARPEN
activist de partid — Lupeni

Lupta pentru reducerea costului forajelor, 
sarcina primordială a

(Urmare din pag. I-a)

cordă o mare atenție. întreprin
derea de. explorări din Lupeni 
are o sarcină de seamă în a- 
ceasta direcție. Sarcina de plan 
la foraje pentru noile timpuri 
miniere din zona Livezeni pen
tru anul 1S61 este egală cu sar
cina avuta pe toată Valea Jiu
lui în 1958. liică de pe acum s-a 
trecut, și va fi extinsă, metoda 
de forare cu diametre mici, me
todă care duce la creșterea sim
țitoare a vitezei de avansare. 
In anul viitor planul de foraje 
pentru huilă este dublu față de 
cel din 1960. Paralel cu această 
masivă dezvoltare a forajelor de

partid, colectivul de agitatori n-a 
mal fost instruit de multă vre
me.

E adevărat, biroul organizației 
de bază s-a ocupat mai mult de 
primirea de candidați și noi mem
bri de partid, dar nici celelalte 
sarcini mi pot fi neglijate. Nu 
se poate desfășura la nivelul ce
rințelor activitatea organizației 
de bază atunci cînd biroul nu con
voacă cu regularitate adunările 
generale cuprinse în planul de 
muncă, rezumindu-se în unele luni 
la adunări extraordinare de pri
mire de candidați și noi membri. 
Activitatea organizației de bază 
nu poate fi la nivelul cerut cînd 
la munca biroului nu participă 
toți cei aleși în acest organ — 
așa cum stau lucrurile în biroul 
organizației de bază nr. 4.

Situația acestui sector dovedeș
te încăodată că acolo unde orga
nizația de bază nu desfășoară o 
activitate la nivelul cerințelor, 
nici rezultatele economice nu sînt 
dintre cele mai bune. Sectorul e 
rămas sub plan cu o importantă 
cantitate dc cărbune, o bună parte 
din brigăzi sînt sub plan, iar la 
prețul de cost s-au înregistrat 
pierderi.

Din discuțiile purtate to cadrul 
ședinței, tov. Fedor Petru, secre
tarul acestei organizații de bază 
a putut trage învățăminte a căror 
aplicare poate contribui la înlătu
rarea lipsurilor, la îmbimatâtirou

i
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la mina Lonea au 
inovatori conduse 
IN CLIȘEU : Bri- 

Cornel, din(
Sub îndrumarea comitetului de partid, 
fost create în acest an două brigăzi de 
de tov. Munteanu Cornel și Catrina loan, 
gada de inovatori condusă de tov. Munteanu 
care fac parte Torbk Alexandru, Gaboș Mihai, Andraș Ghe-

Îorghe și alți muncitori, discută definitivarea construcției u- 
nei mașini de încărcat $i descărcat lemn de mină, inovație 
realizată de brigadă și care aduce economii antecaiculate de 
circa 62.000 iei pe an
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CABANELE VA AȘTEAPTA!
(Urmare din pag, I-a)

nul forestier, mergînd spre răsă
rit, ajungi la Voevodul, apoi la 
casa de odihnă a întreprinderii 
forestiere Petroșani — construc
ție care, incintă ochiul — si. de 
aici, prin vestita poiană a Muie
rii spre cabanele din munții Se
beșului și ai Lotrului, la Oașa și 
Obîrșia Lotrului.

Nu acestea sînt însă cabanele 
cețe mai accesibile, mai ales 
pentru mineri. Drumul turistic 
cel mai ușor și chiar și cel mai 
plăcut este pe Valea Aușelului,

sondorilor Văii Jiului
exploatare în fața sondorilor stă 
sarcina ieftinirii continue a a- 
cestor foraje. Iată deci de ce, 
problema costului forajelor tre
buie să fie privită cu mult mal 
multă seriozitate la I.E.L. decît 
pînă acum. Conducerea între
prinderii trebuie să-și îndrepte 
atenția spre reducerea substan
țială a cheltuielilor de producție 
Trebuie lăsată deoparte munca 
formală, birocratică, justificativă 
în acest sens și trecut la lucru 
practic, concret. Sondorilor să 
le fie acordat mai mult sprijin 
în lupta lor pentru îndeplinirea 
,cu cinste a sarcinilor ce și le-an 
asumat în întîmpinarea Congre
sului partidului!

varășii ing. Fodor Arcadie, Rîpa 
Petru, Boj4e Pavel și alți parti
cipant! la discuții, au aiatat că 
biroul organizației de bază nr. 4 
trebuie să desfășoare o muncă co
lectivă, să repartizeze sarcini tu
turor membrilor și candidațiior de 
partid prin care să contribuie la 
intensificarea muncii politice, pen
tru îndeplinirea sarcinilor econo
mice. Hotărîrea adoptată în șe
dința de comitet obligă biroul să 
înlăture lipsurile în pregătirea fi 
ținerea adunărilor generale, să 
treacă de îndată la repartizarea 
de sarcini concrete tuturor comu
niștilor, să introducă practica de 
a cere unor membri și candidați 
de partid să raporteze în aduna
rea generală despre modul în care 
își îndeplinesc sarcinile,

Va trebui de asemenea ca din 
partea comitetului de partid al 
minei Vulcan să existe mai multă 
preocupare pentru sprijinirea or
ganizațiilor de bază a căror acti
vitate nu e la nivelul cerințelor, 
pentru că numai astfel munca de 
partid va putea fi îmbqpătățită în 
toate sectoarele minei. Totodată 
organizațiile de bază de la mina 
Vulcan trebuie să desfășoare o 
muncă politică susținută pentru 
mobilizarea întregului colectiv de 
mineri și tehnicieni la îndeplini
rea cu cinste a angajamentelor 
luate în întîmpinarea celui de-al 
IILlea Congres al partidului. 

prin minunatele Chei ațe Tăi: 
spre cabana Lunca Florilor, spre 
casa de odihnă a vînătorilor și 
pescarilor sportivi de la Aușel 
și. dacă dispunem de o zi două 
de concediu spre cabana Șurla
nul. E un drum minunat, cu ca
bane ospitaliere, drum în care 
ochiul se desfată și plămînii se 
primenesc...

Largi posibilități de a se bu
cura de frumusețile naturii nu au 
numai oamenii muncii din orașe
le Petroșani și Petrila. Și oame
nii muncii din restul bazinului 
carbonifer au posibilități minuna
te de a se recrea în mijlocul na
turii. Patru cabane '— Straja, 
Vulcan, Straja Lupeni, Cimpu 
lui Neag și Buta — li așteaptă 
în fiecare zi, dar mai ales sim- 
băta după amiază și duminica. 
Cel mai interesant itinerar turis
tic este desigur Lupeni-llricani- 
Cîmpu lui Neag (cu o haltă de 
„ajustare" ia cabana nouă din 
Cimpu lui Neag) ■— Buta. De la 
Uricani, prin sălbăticite Chei 
ale Bufii, se deschide poarta spre 
Retezat, adică spre cel mai mare 
parc național alpin din patria 
noastră. Nu există excursie mai 
frumoasă decît aceea de a tra
versa vara Retezatul de la Buta 
la Pietrele, irecînd pe lingă la
cul Bucura, situat la peste 2.000 
metri altitudine și prin Poarta 
Bucurii.

Și, înainte de a pleca In ex
cursie în munți, un sfat bun nu 
strică: Nu vă îngreunați in mod 
exagerat ranițele sau sacoșele! 
La fiecare cabană a întreprinde
rii regionale pentru exploatarea 
bazelor turistice Petroșani există 
bufete bine asortate, se servește- 
mlncare caldă și se asigură o ca
zare corespunzătoare / La cabane 
mai găsiți ghiduri și hărți tu
ristice, insigne, vederi din munți 
— amintiri de neuitat ale minu
natelor locuri pe care le veți vi
zita.

o 'A

Un nou orizont 
la mina Petrila

Minerii sectorului TX de la mi
na Petrila în frunte cu comuniș
tii, traduc în viață angajamentul 
luat în cinstea celui de-al III- 
lea Congres al partidului, de a 
grăbi lucrările de deschidere a 
noi orizonturi șl locuri demun 
că, pentru a se dezvolta la maxi
mum capacitățile de producție ale 
exploatării.

In fruntea întrecerii socialiste 
pe sector se situează brigada con
dusă de tov. Șomegyl I,, care prin- 
tr-o bună organizare a muncii a 
reușit să „obțină succese impor
tante. Muncind la' lărgirea și 
beton area galeriei de ocol a pu
țului centru, la orizontul 14, in 
deschidere, brigada și-a depășit 
în luna trecută sarcinile de plan'r ifJf.s /■».

TEATRUL DE STAT
VALEA JIULUI" 
PETRO S A NI 

prezintă : 
sîmbătă 4 iunie 1960 

iDWiloiol de aoliîie 
piesă în 3 acte 

de J.B. Priestley
Regia artistică 

și scenografia : 
Horea Popescu

duminică 5 iunie 1960 

Vitlniile lui Suplii 
comedie în 3 acte de Moliere 
Regia artistică : M. Șoma 
Scenografia: Lidia Pincus

ANUNȚ
întreprinderea Centrala 

termoelectrică Paroșeni 
angajează :

; maiștri reparații cazane
I maiștri reparații turbine

maiștri exploatare tur
bine

maiștri exploatare ca
zane

Angajările se fac după 
i; susținerea concursului con* 
■; form H.C.M. 1061\1959

I
care va avea
prindere în 
iunie a. c.

Doritorii 
cererile la secretariatul în
treprinderii.

loc la între- 
cursul lunii

vor depune i 
«
« 
<

I

PRODRAM DE RADIO
3 iunie ♦

PROGRAMUL I. 7,30 Statul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Prietena noastră car
tea, 9,50 Fragmente din opera 
,,Don Pasquale" de Donizetti, 
11,03 Muzică ușoară din R; D. 
Germană, 12,00 Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Gjaur 
(reluare), 13,05 Muzică popu
lară romînească, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 16,45 Muzică popiflară 
indoneziana, 18,00 Mari ansam
bluri corale sovietice, 19,05 „Ac
tualitatea în țările socialiste, 
19,35 Soliști și formații artis
tice de amatori, 20,30 Muzică de 
estradă, 21,45 Muzică corală» ro
mînească. PROGRAMUL '• II. 
14,30 Viața nouă a patriei oglin
dită în Creația de cfrrtecea oom- 
pozitorilor noștri, 16,50 Curs de 
limba rusă, 17,00 Muzica ușoa
ră, 17,30 Sfatul medicului, ,ț7,35 
Muzică populară romînească din 
Ardeal, 18,05 „Figuri de er$ ai 
clasei muncitoare în creațiq {prn- 
pozitorilor noștri", i8,3<) ÎD’n 
creația compozitorului Niqjblae 
Kirculescu,- 19,00 Program r&izi- 
cal pentru fruntașii îh producție 
din industrie și agricultură, fi»,30 
Teatru la microfon : „Recolta de 
aur". Scenariu radiofonic de 
Aurel Baranga, 22,00 Concertul 
instrumentelor.

Radiojurnale șl' buletine; de 
știri — Programul 1 : 5,00; 6,00; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; ij.OC; 
19,00;^ 20,00; 22JTQ- 23.BL-.tro.
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Nu vom permite 
repetarea ororilor 

fascismului
BERLIN I (Agerpres).
După cum transmite agenția 

ADN, aproximativ 2000 de locui
tori din regiunea Rhein au cin
stit memoria a 72 de luptători 
din rezistență asasinați de ges- 
tapou în aprilie 1945. La monu
mentul acestor luptători înălțat 
pe muntele Wenzelberg din a- 
propiere de Langenfeld (Rena- 
nia de nord Westfalia) au fost 
depuse 100 de coroane din par
tea colectivelor întreprinderilor și 
a Uniunii persoanelor persecuta
te de naziști, din partea social- 
democraților și a altor organi
zații.

La mitingul care a avut loc 
la monument a luat cuvîntiîl 
Kuhllat. deputat în Bundestag 
din partea P.S.D.G., care a che
mat pe participanții la miting 
să facă totul pentru a nu mai 
permite repetarea ororilor fas
cismului. El a criticat cu vehe
mență politica guvernului de la 
Bonn declarînd că atîta timp cît 
foștii naziști vor deține posturi 
de răspundere nu poate fi vorba 
de o orînduire democratică în 
Germania occidentală

Problemele de politică exfernă 
au prioritate în campania electorală 

U. A.
la „linia tradițională". Evident 
că la baza acestei atitudini a li
derilor democrați se află în pri
mul rînd calculele electorale. Ei 
caută să profite de poziția deza
vantajoasă în care sînt puși re
publicanii. Corespondentul din 
Washington al ziarului vest-ger- 
man „Siiddeutsche Zeitung" scrie 
că „democrații din Congres îi cer 
președintelui informații amănun
țite în legătură cu cele întîmpla- 
te și anunță o cercetare a situa
ției care s-ar putea solda cu re
zultate foarte compromițătoare 
pentru Eisenhower și ai săi".

Atrage de asemenea atenția co
mentatorilor politici faptul că Ste- 

zvenson, de două orj înfrînt în a- 
legerile prezidențiale din trecut 
și care inițial renunțase să mai 
candideze se anunță totuși ca un 
candidat cu șanse serioase. Deși 
în alegerile preliminare din ulti
mul timp care sînt considerate 
drept un barometru al atmosferei 
politice din Statele Unite, lide
rul democrat John Kennedy a re-f 
purtat succese, totuși Stevenson, 
arată „Siiddeutsche Zeitung", a 
trecut pe primul plan". La puțin 
timp după torpilarea conferinței 
de la Paris, Steyenson a fost 
primul lider democrat care a în
treprins un atad frontal împo
triva guvernului republican și de 
atunci criticile sale severe la a- 
dresa republicanilor s-au succe
dat fără să se lase intimidat de 
reproșurile vicepreședintelui Ni
xon. Pînă la congresul partidului 
democrat care va desemna pe 

candidatul prezidențial mai 
o lună și jumătate și este 
dent că situația din sînul 
tidului este departe de a fi 
rificată, dar un lucru este 
stabilit și anume faptul, scos în 
evidență de corespondentul zia
rului german, că „lupta electora
lă din Statele Unite este astăzi 
în directă legătură cu catastro
fa de la Paris".

din S.
WASHINGTON 1 (Agerpres)
După cum remarcă observatorii 

politici, unul din aspectele cele 
mai caracteristice ale actualei* 
campanii electorale din Statele < 

(Unită este că, spre deosebire de ’ 
trecut, astădată, problemele de ] 
(politică externă au prioritate în 
jochii alegătorilor americani, și 
aceasta în ciuda intențiilor unor < 
lideri republicani a exclude 
aceste probleme dih cadrul cam
paniei. Acest lucru este explica-; 
bil dacă se ține seama de faptul 
că eșecul conferinței la nivel înalt 
se datorează în exclusivitate po- 
itlcii guvernufîii american.- Corpul 
electoral din S.U.A„ căruia gu
vernanții republicani vin să-i so
licite acum din nou încrederea,’ 

Jgcepe să ceară socoteala pentru 
> nesăbuitele acțiuni de spionaj ri- 
v dicateî layțangul de. pțhrcipiu ’al 
£ conducerii de stat, care au dus ;

la torpilarea conferinței de la 
Paris.

„Incidentul avionului „U-2“y a 
atins două puncte sensibile ale 
modului de a gîndi american, se 
spbne într-un comentariu al agen
ției U.P.I. pe marginea audierilor 
în această problemă efectuate ide 
gpjnisia, senatorială pentru Afa
cerile Externe. Unul dintre aces
tea este refuzul popbrului ameri-r 
can de, a accepta spionajul ca un 
domeniu necesar și justificat al 
activității guvernamentale. Celă

lalt, estejdeea că poporul are drep; 
iul să știe, că contribuabilii au 
dreptul să ceară socoteala pen- 
țrp toate acțiunile funcționarilor 
giivernarnentali'*.
* Această afirmație categorică a 
agenției-. americane explică în bu
nă parte și atitudinea unor lideri 

■ ai partidului democrat în cadrul 
acTuălel campanii electorale care 
s-nu «Aătut de la tradiționala 
concepție „bipartizană" privind e- 
vUarea tuturor, problemelor exter
ne, în ciuda apelurilor disperate 

’ ăfe republicanilor mai ales ale vTcet- 
președintelui Nixon, de a reveni

Vizita lui A. N. Kosîghin 
la președintele Italiei

ROMA (Agerpres)' — TASS
transmite: La 31 mai A. N. Ko
sîghin, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a făcut o vizită președintelui 
Republicii Italia, G. Gronchi, și 
a. avut o convorbire cu acesta.

La convorbire a participat am
basadorul U.R.S.S. în Italia, S. 
P. Kozîrev.

Președintele Republicii Italia 
l-a invitat pe A. N. Kosîghin la 
recepția organizată cu prilejul 
sărbătorii naționale italiene — 
Ziua Republicii. In timpul recep
ției a avut loc o convorbire între 
A. N. Kosîghin și primul ministru 
al Italiei, F. Tambroni.

o
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ta lini de SBiuntale a examinat leieiea 
' M iții îooo de a

NEW YORK 1 (Agerpres)' — 
La 1 iunie a avut loc ședința 

Consiliului de Securitate a! 
O.N.U. în care a fost examinată 
cererea guvernului Republicii To
go de a fi admisă în O.N.U. Luînd 
cuvîntul la ședința Consiliului de 
Securitate Sobolev, reprezentantul 
permanent al U.R.S.S. pe lîngă 
O.N.U., a declarat că nașterea 
noului stat din Africa este un e- 
venimenT îmbucurător care dove
dește că pilonii colonialismului 
se năruie și că pe aceste ruine 
apar noi state independente. U- 
niunea Sovietică, a continuat A. 
A. Sobolev, este una din primele 
țări care “
Togo ca stat independent și su
veran și 
gata să 
nului Togo pa republica , să fie 
admisă în O.N.U.

In același timp reprezentantul

li sdiisă Io 0. II. II
sovietic a arătat că există și 
state care așteaptă de mult tfmp 
să li se reclmoască dreptul de a 
face parte din familia Națiunilor 
Unite. In legătură cu aceasta A. 
A. Sobolev a amintit că în fața 
Consiliului de Securitate se află 
din 1946- cererea de admitere în 
O.N.U. a Republicii Populare 
Mongole, stat care îndeplinește 
întrutotul prevederile O.N.U. In 
încheiere reprezentantul soivetica 
urat succes guvernului Republicii 
Togo în întărirea independenței 
sale și și-a exprimat convingerea 
că Togo va aduce o contribuție 
demnă la activitatea Organizației 
Națiunilor Unite

Consiliul de Securitate a adop
tat în unanimitate hotărîrea de 
â recomanda Adunării Generale a 
O.N.U. să admită Republica Togo 
ca cel de-al 84-lea membru 
O.N.U.

.O----------------

0 ARGUMENTARE LIPSITA DE LOGICĂ

a. recunoscut Republica

astăzi declară că este 
sprijine cererea guver-

DJAKARTA 1 (Agerpres) — 
TASS anunță:

Ziarul „Harian Fadjar" a publi
cat la 31 mai un articol în care 
crîtîoă vehement încercările S.U.A. 
de a strecura în O.N.U. planul 
„cerului deschis". Americanii în
cearcă să justifice acest plan, la 
fel ca și zborul de spionaj al a- 
vionului „U-2“ deasupra terito
riului Uniunii Sovietice, scrie zia
rul, invocînd faptul că el ar pu
tea servi pentru „apărarea unui

Conform Constituției america
ne, dreptul de a declara război 
aparține Congresului. Or, lozinca 
Pentagonului este: la dracu’ cu 
Constituția! Și Mr-adevăr, da
că militariștii americani nu țin 
seama de dreptul internațional, 
trimițlnd avioane de spionaj dea. 
supra teritoriului altor țări, a- 
tunci ce nevoie mai au să ia în 
considerație Constituției Statelor 
Unite 2

In felul acesta, Statele Unite 
se pot pomeni atrase într-un răz
boi, în urma hotărîrii luate de o 
clică de generali din Pentagon.

Intre noua teorie a „războiului 
preemptiv" și vechea teorie a 
războiului preventiv nu .există, 
nici o deosebire. Atîta doar că 
vechea teorie este prea compro
misă pentru a mai putea fi de 
folos. Noua teorie, sau mai bine 
zis noua terminologie, a fost in
ventată de Pentagon pentru a 
justifica politica agresivă pe care 

promovează.

Cu premeditare
La 18 mai corespondentul din 

Paris al agenției Associated 
Press a anunțat, referindu-se la 
„un reprezentant suspus al 
N.A.T.O.", că „în legătură cu 
eșecul conferinței la nivel înalt, 
s-au pus la punct planuri ferme 
de slăbire a multor restricții în 
privința înarmării- Germaniei 
occidentale".

Aceste planuri au fost elabo
rate minuțios și din timp, și de

Obsesia 
\„primei lovituri"
♦ Acum un an ministrul de Răz- 
J boi din acea vreme al Statelor
♦ Unite, Neil McElroy, a declarat 
Zîn fața comisiei pentru proble- 
țmele cosmice a Camerei repre- 
★zentanților că deocamdată State-
♦ le Unite nu intenționează să în- 
«ceapă primele războiul. „Dar in 
$ ce măsură promisiunea rămîtie
♦ valabilă pentru viitor — a adău- 
♦gat el — aceasta este o altă
♦ chestiune".
♦ In prezent, Pentagonul și cer-
♦ curite guvernamentale americane 
« discută fățiș despre avantajele 
J blitzkrieg-ului preventiv.
♦ Recent, subcomisia pentru alQ- 
•cațiile necesare apărării a Came-
♦ ret reprezentanților a Congresu- 
t lui american a discutat proble-
♦ ma: n-ar trebui oare ca ideea
♦ războiului preventiv să fie ridi- 
« cată ta rangul de politică guver- Jnamentală 2 Președintele sub-
♦ Comisiei; George Mahon, a de-
♦ ctarat: „Trebuie să menținem 
Zcntr-o asemenea stare forțele
♦ noastre armate incit dacă peri-
♦ colul unui atac împotriva noas-
♦ tră sau a aliaților noștri va de- 
tveni evident, să. putem dezlănțui
♦ primii atacul, înainte ca agre-
♦ sorul să poată lovi America sau
♦ pe. ătiații noștri". J Pentru ideea lui Mahon a fost
♦ găsit un nou termen: „preempti-
♦ ve war" — „război preemptiv"
♦— adică un război în care se ur- __  ___ ,
♦ mărește exterminarea preventivă îndată ce’ s-a aflat că provoca-
♦ a adversarului. rea americană a avut toc și con

o

ferința de la Paris a fost torpi- ț 
lată, Associated Press s-a grăbit * 
să anunțe lumii întregi aceste ♦ 
„planuri ferme". «

De altfel, militariștii vest-* 
germani dau dovadă de o grabă ♦ 
și mai mare dectt protectorii lor o 
din N.A.T.O. Ministrul de răi- • 
boi Strauss a anunțat aceste pia- J 
nuri ziarului „Frankfurter Al- ♦ 
Igemeine", apropiat de guvernul ♦ 
său, nu după torpilarea conferin- î 
ței la nivel înalt, ci chiar în • 
ziua cină trebuia să înceapă a-* 
ceasta — la 16 mai. Z

Strauss a anunțat că „Bundes- J 
wehrul nu numai că va crea în ♦

♦
♦
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦

...Zn terminologia juridică exis* ♦ 
tă noțiunea de crimă premedita- ♦ 
tă. O asemenea crimă a fost și t 
zborul provocator al lui Powers. J 
Din aceeași categorie de crime ♦ 
împotriva cauzei pății șt destin- ♦ 
derii încordării internaționale J 
face parte și interviul lui Strauss, ♦ 
precum și declarația „reprezen-* 
tontului sus-pus“ al N.A.T.O. * 
despre abrogarea într-un viitor ♦ 
apropiat a restricțiilor impuse ♦ 
militariștilor vest-germani în fa- ♦ 
bricarea de armament. *

(Din „Timpuri noi“) ♦

Franța baze și depozite militare, 
dar va obține și terenuri pentru 
instrucția armatelor terestre și a 
forțelor militare aeriene. In afară 
de aceasta, vor fi transferate în 
Franța școli și cursuri militare. 
Republica federală va participa 
și la crearea unor noi tipuri de 
armament, precum și la cercetări 
în scopuri militare". Ministrul a 
mai declarat că R. F. G. va pro
duce aceste noi tipuri de arme.

alte

al

atac prin surprindere". Această 
argumentare este lipsită de logică. 
Să presupunem că misiunea de 
spionaj a avionului „U-2" ar fi 
fost încununată de succes: avio-; 
nul ar fi reușit să stabilească dis
pozitivul bazelor de făclie te din. 
U.R.S.S. Ar fi ajutat oare aceasta 
la evitarea unui atac prin sur-' 
prindere ? Nicidecum.

Aceste informații sînt necesare 
pentru a distruge aceste baze în 
momentul începerii războiului Sau 
înainte de începerea lui și în 
consecință ele sînt necesare nu 
pentru preîntîmpinarea unui atac 
prin surprindere, ci pentru a să- 
vîrși un atac prin, surprindere. De 
aceea lumea nu dă crezare S.U.A.

Este dar, scrie în încheiere 
ziarul, că atît politica „cerului 
deschis", cît și politica trimiterii 
avioanelor de spionaj constituie 

strategie a războiului.o

O

Noi declarații 
revanșarde 

în R. F. Germană
BERLIN 1 (Agerpres). TASS 

anunță :
In Germania occidentală de

clarațiile revanșarzilor îndreptate 
împotriva statelor socialiste con
tinuă. După cum transmite agen. 
ția ADN, luînd cuvîntul la adu
narea revanșarzilor care a avut 
loc la Widen, primul ministru al 
Bavariei, Enard, s-a dedat la £t- 
tacuri calomnioase împotriva 
Republicii Cehoslovace, și a pe
rorat despre un așa-zis „drept 
național" asupra teritoriului a- 
cestei țări. O declarație asemă
nătoare a făcut și ministrul 
Transporturilor al R F. Germa
ne. Seebohm.

O nouă demonstrație ui,o;:a- 
ristă a fost prilejuită de dezve
lirea la Miinchen a „monumentu
lui cavaleriei germane". La a- 
ceastă demonstrație au participat 
foști ofițeri ai Wehrmachtului 
hitlerist, precum și ofițeri ai 
Bundeswehrului care s-au prezen
tat cu ordinele pe care le-au pri
mit pentru participarea la răz
boiul de jaf dezlănțuit de hitle- 
riști

Interpelări în Camera Comunelor 
în legătură cu situafia din Kenya

LONDRA 1 (Agerpres)
De ce în, închisorile și lagărele 

de concentrare din Kenya sînt pî
nă acum fără a fi judecați sau 
anchetați numeroși africani a că
ror vină este că au participat la 
mișcarea de eliberare națională ? 
Această întrebare a fost pusă la 
31 mai în, parlamentul englez de 
mai mulți laburiști, membri ai 
Camerei Comunelor.

Laburistul Stonehouse a atras 
atenția membrilor parlamentului 
asupra faptului că deținuții-, in
clusiv liderul african Jono Ken
yatta se atlă în închisori și lagă
re de concentrare de 6—7 ani fără 
a 1i se fi adus vreo vină. în timp 
ce starea excepțională declarată 
în Kenya a fost ridicată de mult.

Laburistul Swingler a ridicat de

problema situației de- 
a africanilor din

asemenea 
zastruoase 
Kenya și, îndeosebi, din Nairobi, 
principalul oraș al coloniei. Swin- 
gîer a subliniat că muncitorii a 
fricani primesc un salariu extrem 
de scăzut. El a relevat de aseme
nea că multi muncitori nu au de 
lucru și flămlnzesc;

Ministrul Coloniilor, a recuno«- 
■ cut că problema ridicată de Swin- 
gler este „extrem de serioasă". 
El a declarat că „autoritățile din 
Kenya vor studia această proble
mă".

■Laburistul Callagean a cerut ea 
ministrul Coloniilor să nu se li
miteze la fraze generale, ci să a- 

■rate ce măsuri concrete intențio
nează să ia în curînd Ministerul 
Coloniilor și autoritățile din 
Kenya.

O——----- ------

Manifestațiile antiguvernamentale 
în Coreea de sud continuă

SEUL 1 (Agerpres)
La 31 mai. în Craștil Taegu au 

avut loc din nou manifestații 
antiguvernamentale ale tineretu
lui studios. Demonstranții au ce-

rut, printre altele, .ca. șm',,; s'ado- 
rul american în Coreea de sud, 
care' a participat la organizaiea 
fugii lui Li Sîn Man, să pără
sească teritoriul țării.


