
Proletari dim toate țările, unîți-vă!

Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional
n

C O M U I

Anul XII 
XVII Nr. 3297

Vineri 
20 ma 

1960

4 pag. 20 bani

Citiți în pagina lV-a:
• N. S. Hrușciov a părăsit Parisul pierind Ia Berlin.
• Declarația lui N. S. Hrușciov înainte de plecarea din Paris.
• Sosirea lui N. S. Hrușciov la Berlin.
• Opinia publică mondială condamnă acțiunile provocatoare 

ale guvernului american.
• Efectul nefast al experiențelor atomice.

In zilele de 17 și 18 mai a. c. a avut loc Ple
nara lărgită a Comitetului Central a! Partidului 
Muncitoresc Romîn, care a dezbătut proiectul de 
Directive ale Congresului ai III-lea al P.M.R. 
pentru planul de dezvoltare a economiei naționale 
pe anii I860—1965 și programul economic de 
perspectivă.

Proiectul de directive a fost prezentat de to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R.

In urma discuțiilor caire au avut loc, plenara a 
aprobat în unanimitate proiectul prezentat și a 
hotărît ca proiectul de directive să fie dezbătut 
de către organele și organizațiile de partid, rit și 
de masele largi de oameni ai muncii, în cadrul 
adunărilor pe întreprinderi, instituții, unități so
cialiste ale agriculturii, sate și în paginile presei.

Proiectul, împreună cu propunerile ce se vor 
face în cursul acestei dezbateri, va fi supus de că
tre C.C. al P.M.R. celui de-al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

■ ■.........1 ,---------

Preocupări

In cinstea celui fle al III-lea Congres al P.M».

in-

Pe calea realizării 
angajamentelor

Muncitorii, tehnicienii și 
ginerii minei Aninoasa întîmpi-
nă cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R. cu realizări de seamă în 
procesul de producție. De la în
ceputul acestui an și pînă în pre
zent, colectivul minei a realizat 
economii la prețul de cost al căr
bunelui în valoare de 920.000 lei 
prin reducerea consumurilor spe
cifice de energie electrică și 
pneumatică, sporirea randamen
telor pe cap de muncitor. Co- 
'ectivul minei acordă o grijă 
deosebită extragerii unei pro
ducții de calitate. Datorită a- 
cestui fapt colectivul minei a 
primit numai în luna trecută 
415.777 lei bonificații pentru ca
litatea cărbunelui.

La aceste realizări în 
Congresului partidului, 
tribuit’ în mod deosebit 
vul sectorului I, sector 
pe exploatare, care a obținut în 
acest an economii de peste 
200.000 lei. De asemenea, merită 
a fi evidențiate și colectivele 
sectoarelor II și IV, care și-au 
adus din plin aportul la reali
zarea de economii.

însuflețit de succesele obținu
te pînă în prezent, colectivul 
minei Aninoasa s-a angajat ca 
pînă la 20 iunie 1960, data în
ceperii lucrărilor celui de-al 
III-lea Congres al partidului, 
să economisească încă 480.000 
lei la prețul de cost al cărbu
nelui, spre a realiza integral 
pînă la această dată angajamen
tul anual de economii.

Brigăzi ca cele conduse de tov. 
Mănăilă Vasile, Cristea Aurel, 
Cosma Remus, Doroghi Florian, 
Iancu Victor și altele au depus 
eforturi susținute pentru a rea
liza cît mai multe economii în 
cinstea Congresului partidului.

cinstea ■ 
a con- ' 
colecti- - 
fruntaș

este o secție mică. Ea este însă 
fruntașă. Aici, în cinstea celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R. 
întrecerea socialistă se desfășoa
ră cu însuflețire. In ultima lună, 
tinerii lucrători din cadrul sec
ției au obținut succese importan
te în privința îndeplinirii anga
jamentului luat. Astfel, sarci
nile planului de producție au 
fost depășite cu 32 la sută, iar 
comenzile au fost efectuate la 
timp

In 
te în 
tivul 
luna 
tare în valoare de 18.737 lei. De 
la începutul anului și pînă în 
prezent s-au realizat economii 
în valoare de 5.000 lei. La ob
ținerea acestor succese au con
tribuit în mod deosebit tovară
șii Loy Martin, Bereș Ștefan, 
Negru Nicolae, Menyhard 
sif și alții.

și de bună calitate.
afară de sarcinile prevăzu- 
planul de producție, colec- 

secției a executat numai în 
trecută lucrări suplimen-

torină care se ridică la 206 lei. 
Valoarea totală a economiilor 
obținute la confecționarea celor 
100 bucăți de segmenți pentru 
armături de galerii, se ridică la 
suma de 6.584 lei. Alături de șe
fii de brigăzi mai sus amintiți, 
o muncă entuziastă au depus și 
tovarășii Popa loan, Brăileanu 
Florea, Kadar Ștefan, Lengyel 
Alexandru și alții, care au con
tribuit efectiv la aplicarea pro
punerilor făcute de cei doi frun
tași în producție.

S-au schimbat vremurile și o-j 
dată cu ele și oamenii. E și nor
mal să se schimbe cînd locul mi
zeriei l-a luat belșugul, al asu
pririi și umilinței l-a luat liber
tatea, cînd totul ce te înconjoară, 
dovedește grijă și dragoste față 
de om. Și cu toate că nu mai duc 
grija că mîine n-or avea ce mîn- 
ca. minerii din Aninoasa au preo
cupări pînă peste cap. Să nu vor
bim de cele de producție că aici 
toți le au cam la fel. Cum să 
muncească să dea cărbune mult, 
ieftin și bun. Au ei însă preocu
pări multe și în timpul liber.

De cum iese din șut, numai 
ce-1 vezi pe Negraru scos ca din 
cutie că se îndreaptă spre club. 
Pe lîngă minerit el e și un talen
tat artist amator. O bună parte 
din textele brigăzii artistice de 
agitație și a programelor de es
tradă sînt compuse de el. Tot cu 
texte se ocupă și ajutorul miner 
Ștefănescu Constantin și Popa și 
încă mulți alții. Au și talent bă
ieții. Acest lucru îl poți constata 
ascultînd programele frumoase și 
legate de munca și viața aninose- 
nilor.

Bătrînul Bara loan își are și

el preiocupările lui. După șut mai 
trebăluiește prin curte, dar cînd 
încep repetițiile orchestrei, ori 
trebuie să prezinte vreun specta
col muzical, apoi nu lipsește nici
odată.

Asemenea preocupări au șl so
țiile minerilor. S-o auzi pe Fodor 
Viorica interpretînd „Feciorii din 
Rășinari", sau alte cîntece popu
lare, ori pe Tolvay Maria, Călin 
Viorica sau Iancu Anișoara ră- 
mîi plăcut impresionat.

Mai zilele trecute și tovarășii 
din comitetele de sindicat și 
U.T.M. al minei aveau treburi de 
nu pridideau să le dea de capăt. 
La sindicat un dute-vino conti
nuu.

—- Eu, tovarășe președinte, 
vreau să fiu înscris să merg în 
excursie la Hunedoara. Vreau să 
văd ce s-o mai făcut în orașul 
metalurgiștilor, să văd și muzeul.

■- Pe mine să mă înscrieți pen
tru excursia de la București.

— Dar noi cînd plecăm în tur
neu ? — se interesă o membră 
a echipei artistice.

D. CRI ȘAN

Io-

Secție fruntașă
Secția mecanică a întreprinde

rii „6 August" din Petroșani,

Au redus timpul 
de execuție

Forjorii de la U.R.U.M.P. 
străduiesc 
transpună în fapt 
luat în întrecerea 
șoară în cinstea 
partidului.

Cu cîteva zile în 
secția forjă a sosit de la mina 
Lonea o comandă pentru 100 
bucăți segmenți pentru armături 
de galerii duble, din care 50 
bucăți segmenți cu diametrul de 
8,860 m. iar celelalte 50 bucăți 
cu diametrul de 7,2 m. Timpul 
de executare al primului seg
ment era stabilit la 600 minute 
iar la 
la 300

Șefii 
ghe și 
cerut conducerii secției să redu
că timpul de execuție la seg
menți cu 200 de minute la pri
mul tip de segmenți, iar la ce
lălalt cu 100 minute. Prin re
ducerea timpului cele două echi
pe au realizat economii de mo-

se
săîn permanență 

angajamentul 
ce se desfă- 

Congresului

urmă, la sub-

cel de-al doilea segment, 
minute pe bucată.
de echipă Șereș Gheor- 
Măgureanu Dezideriu au

Economii de material 
lemnos și de exploziv

Brigada condusă
Mladin Gheorghe de la sectorul 
III investiții al minei Uricani 
lucrează la orizontul 580 la lăr
girea și betonarea galeriei de 
ocol în jurul puțului principal. 
Această brigadă se remarcă prin 
buna execuție a lucrărilor de pre
gătire, prin realizarea și depă
șirea ritmică a sarcinilor de plan 
și prin economiile realizate? De 
la începutul lunii și pînă în ziua 
de 12 mai a. c. ea a răpit 5 m3 
de lemn de mină rășinos pe care 
l-a dat spre refolosire altor bri
găzi și a refolosit 4 m3 de lemn 
rășinos la locul ei de muncă, 
provenit de la răpirea longrine- 
lor vechi. De asemenea, printr-o 
bună amplasare a găurilor în 
frontul de lucru, membrii aces
tei harnice brigăzi au economi
sit în acest timp 11 kg.
ziv.

Acordînd o deosebită 
sporirii economiilor pe 
brigada tov. Mladin s-a angajat 
ca pînă la sfîrșitul acestei luni 
să dubleze aceste realizări.

de minerul

explo-

atenție 
sector,

(Continuare în pag. 3-a)

La clubul minier Petrila a avut duminică închiderea
cursului universității muncitorești din localitate printr-un seminar 
recapitulativ cu tovarășii cursanți. 
au dat răspunsuri 
pregătire ei și-au

In fața celor 
au fost premiați 
ner fruntaș, Mihai Petru 
vid, Bacos Mihai și alții.

IN CLIȘEU : Grupul absolvenților universității muncitorești 
Petrila la cîteva minute după încheierea cursurilor.

La întrebările puse, cursanți! 
bune, ceea ce a dovedit că în cele 8 luni de 
însușit materialul predat.
35 de absolvenți ai universității muncitorești 
cea mai buni printre care: Panța Sabin —- mi- 

lăcătuș, Butea Pavel, Brîndușa Da>-
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In întrecerea socialistă, la termocentrala Paroșeni fiecare 
muncitor se străduiește să asigure la locul său de muncă înde
plinirea și depășirea angajamentelor de întrecere, veghind asu
pra calității lucrului efectuat. IN CLIȘEU: Utemistul Manică 
Gheorghe, este un strungar de inaltă calificare. Iată-1 măsurînd 
dimensiunile unei piese de schimb, confecționată pentru standul de 
probă al supapelor de siguranță de la cazane.
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păscut. Ei, acum s-au schimbat 8 
lucrurile... 8

Intr-adevăr s-au schimbat mul- 8 
te. Mîini harnice au curățat peri- 8 
metrul întovărășirii de tot ce nu 8 
era folositor. Au construit saiva- 8 
nul, au făcut ocoale. Echipa to- 8 
varășului HobiCeanu Nistor a 8 
revalorificat un teren socotit ne-8 
rentabil plantînd zeci și zeci de 8 
pomi fructiferi, a fost adus lemn 8 
pentru construcție, s-a fasonat, 8 
s-au făcut dranițe, căpriori și 8 
zilnic se face cîte ceva în folo- 8 
sul întregului colectiv. g

Tocmai aceste lucruri preocu-% 
pă pe tovarășii Hamzu și Mihă-% 
iasa. Odată cu creșterea șeptelu- “ 
lui și cu celelalte realizări obți- 
nute, crește și cerința lărgirii ° 
fondului de bază. Va trebui mărit 
neapărat și perimetrul întovără
șirii.

— Da, chiar de azi va trebui 
să discutăm cu fiecare întovără
șit în parte despre această pro
blemă — spuse președintele, ex- 
primindu-și cu glas tare glodu
rile.

Pe drumul cel bun
Primele raze de soare ale di

mineții scăldau vesel împrejuri
mile pitorești ale comunei Cînwu 
lui Neag. Pe o potecă ce urcă din 
sat spre muntele Pîrosu doi oa
meni mergeau discutînd. Din cînd 
în cînd se opreau să privească 
cu nesaț verdele primăverii care 
inundase poienile șl pădurile și 
care înaintează acum cu îndrăz
neală spre crestele rămase încă 
ruginii sau acoperite cu pete de 
zăpadă. Cel mai scund dintre cei 
doi, președintele întovărășirii zo
otehnice „Drumul socialismului." 

g din comuna Cîmpti lui Neag, to
ci varășul Hamzu Iosif, se opri din 
8 mers și întrebă :

varășul Hamzu Iosif, se opri din

— Zici că vom putea termina 
în două—trei săptămîni casa cio
banului ?

— Mai mult ca sigur, — îi ras 
8 punse însoțitorul său, tovarășul 
8 Mdiăiasa Lazăr II... Toți întovă- 

rășiții s-au apucat de procurarea 
lemnului pentru construcție. Au 
adus șindrila necesară pentru a- 
coperiș. Tot așa, cu tragere de 
inimă, vor pune mina să ridice 
în picioare și casa ciobanului.

La poala muntelui Pîrosu, cei

doi oameni se opriră. Pe o pajiș
te bine îngrijită se înalță o cons, 
trucție solidă difl bîrne de lemn 
Este saivanul întovărășiților din 
comuna Cîtnpu lui Neag. Interio
rul. larg, curat și compartimentat 
pe două rinduri, întrunește toate 
condițiile cerute' pentru o bună 
îngrijire a șeptelului de oi

întovărășită cunosc avantajele 
muncii colective. Datorită unei 
bune îngrijiri a oilor, a creșterii 
lor după norme zootehnice înain
tate, . venitul lor individual a 
crescut chiar din primul an. 4- 
cum și-au permis să mai cum
pere 11 oi pentru mărirea șepte
lului, și-au îmbogățit inventarul 
stînii cu toate ustensilele nece
sare, i-du cumpărat ciobanului un 
cojoc nou, construiesc cu veni
turi proprii o casă a ciobanului 
și multe altele

— încep să se vadă roadele 
muncii colective, ce zici ?

— încep, tovarășe președinte, 
răspunse Mihăiasa cu chef de 
vorbă. Ce se afla aici cu citva 
timp în urmă ? Niște finețe unde 
vegetația neproductivă nu lăsa 
vitelor nici iarba necesară pentru
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(Continuare în pag. 3-a)



Pregătirea închiderii anului de Invățămînt

Educarea comunistă a tineretu
lui patriei noastre, transformarea 
fiecărui tînăr într-un luptător ac
tiv pentru înfăptuirea politicii par. 
tidului. constituie pentru organi
zația U.T.M. o sarcină de cinste 
și de mare răspundere.

Printre formele de educație co
munistă a tineretului învățămîn- 
tul politic U.T.M. ocupă un loc de 
seamă. In cadrul învățămîntului 
politic, utemiștii și tinerii studia
ză unele probleme ale marxism- 
leninismului și politica partidului 
nostru de construire a socialis
mului.

In raza de activitate a raionu
lui nostru funcționează în prezent 
un număr de 313 cercuri și cursuri 
de invățămînt U.T.M., din care 99 
cercuri de studiere a Statutului 
U.T.M., 108 cercuri „Să ne cu
noaștem patria", 103 cursuri se
rale și 9 cicluri de conferințe în 
școlile medii. Invățămîntul U.T.M. 
cuprinde în total un număr de 
8177 tineri, din care 1017 sînt ne- 
utemiști.

Dat fiind faptul că în acest 
an școlar numărul tinerilor cu
prinși în învățămîntul politic 
U.T.M. este mai mare cu peste 
1200 cursanți față de anul școlar 
1958—1959, Comitetul raional 
U.T.M., comitetele U.T.M. orășe
nești și de mine, precum și orga
nizațiilor U.T.M. au acordat o a- 
tenție deosebită conducerii învă
țămîntului U.T.M. Ca rezultat ai 
preocupării organizațiilor U.T.M. 
față de învățămîntul de organiza
ție, majoritatea cercurilor și 
cursurilor de invățămînt au obți
nut rezultate frumoase în ridica
rea nivelului politic și ideologic 
al cursanților, în mobilizarea tine
rilor la îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice.

Astfel, cercul condus de propa
gandistul Grigoraș Ioan de la 
sectorul VIII Vulcan a reușit să 
fie cu lecțiile la zi iar frecvența 
cursanților este bună. Datorită 
preocupării propagandistului, a- 
cest cerc a devenit și o brigadă 
utemistă de munca patriotică. Bu
ne rezultate în activitatea lor au 
obținut și cercurile conduse de 
propagandiștii Racoți Viorica, Ko
vacs Tiberiu, Văduva Hie, Radu
lescu Elena, Decebal Constantin, 
Manea Ludovic, Boldoi Gheorghe, 
Roja Rudolf și mulți alții.

Dar în activitatea cercurilor și 
cursurilor de invățămînt se mani
festă și o serie de deficiențe. Una 
din principalele deficiențe în des-

SFREDELUL DE MINA
Sfredelul de mină are o cons

trucție simplă : o tijă de oțel, de 
obicei exagonală, lungă de 1,2 pî- 
nă la 4 m., la capăt rectificată, cît 
e necesar să se introducă în per
forator, iar la capătul celălalat 
terminată cu o FLOARE.

Floarea, sau tăișul sfredelului 
— cum i se mai spune, poate face 
corp comun cu tija, sau poate fi 
detașabilă. Muchiile florii se as
cut sub un unghi de diferite mă
rimi. De pildă, pentru roci moi, 
unghiul de ascuțire trebuie să fie 
intre 65 grade și 80 grade, pentru 
roci semitari de 90 grade, iar pen
tru roci tari între 100 grade și 110 
grade.

Aceste muchii ale tăișului au 
forme variate : daltă simplă, dal
tă dublă, în cruce, în Z, în X, ro- 
zetă etc. Tăișul trebuie să aibă 
un diametru cu circa 7—12 mm. 
mai mare decît diametrul tijei, 
pentru ca evacuarea prafului în 
timpul perforării să se facă mai 
ușor.

De asemenea, trebuie știut că, 
pentru fiecare rocă corespunde un 
anumit tip de floare. In rocă moa-

GHINEA tOAN
secretar al Comitetului raional

U.T.M. Petroșani

fășurarea învățămîntului politic 
U.T.M. este rămlnerea în urmă a 
unor cercuri și cursuri față de 
program. Acest lucru se datorește 
atît dezinteresului unor organiza
ții U.T.M. față de învălțămîntul 
politic, cît și lipsei de răspundere 
a unor propagandiști. Rămase în 
urmă sînt îndeosebi cercurile de 
la școala medie din Petroșani, din 
care unele se află abia la lecția 
a treia. La cercul politic din cla
sa II B de la școala profesională 
din Petroșani nu s-a predat nici 
o lecție. La preparația Lupeni, da
torită lipsei de răspundere a pro
pagandistei Susta Elisabeta. care 
a neglijat predarea lecțiilor, cer
cul condus de ea a trebuit conto
pit cu alt cerc. Unii propagan
diști nu muncesc cu străduință 
pentru a preda lecții d^ calitate. 
La școala profesională din Lupeni, 
de pildă, propagandistul Barbu 
Constantin se prezintă nepregă
tit In fața elevilor, fără plan de 
expunere. La Filatura Lupeni cer 
cttrîle de invățămînt politic nu 
studiază materialul indicat, au o 
frecvență slabă.

Calitatea slabă a învățămîntu
lui politic U.T.M. din unele or
ganizații de bază își are cauza 
In aceea că unele comitete U.T.M., 
cum sînt cele de la mină și ora
șul Petrila, orașul Petroșani, mi
na Uricani , (ai căror secretari 
sînt respectiv tovarășii Cojocarii 
Gheorghe, Todea Vasile, Codrea 
Gheorghe și Scorpie Nicolae) nu 
se preocupă suficient de mobili
zarea propagandiștilor la ședin
țele de pregătire, nu controlează 
activitatea propagandiștilor. La 
mina Vulcan, de pildă, comitetul 
U.T.M. a admis ca la sectorul VI 
lecțiile din cadrul învățămîntului 
politic să fie predate în adunări 
generale. Tot la mina Vulcan, la 
sectorul III, deși cursanții vin la 
Invățămînt, propagandistul cercu
lui lor, Albii Petre, nu se prezintă 
pentru a preda lecțiile. Aceste de
ficiențe trebuie lichidate în cel 
mai scurt timp.

In prezent pregătirea închiderii 
învățămîntului politic U.T.M. a 
devenit o problemă la ordinea zi
lei. Comitetele orășenești și de 

îe se folosește floarea în daltă 
simplă și dublă, iar pe măsură ce 
duritatea rocii crește, se vor folosi 
cu tăișuri din ce în ce mai com
plicate

Executînd perforarea, tăișul flo
rii, frecîndu-se de fundul găurii, 
se tocește, iar prin rotația sfrede
lului se tocesc și părțile laterale 
ale florii, astfel că sfredelul tre
buie înlocuit cu altul mai lung, 
care să aibă diametrul florii mai 
mic decît cel cu care s-a început 
săparea găurii, și așa mai departe, 
găurirea făcîndu-se în trepte, cu 
o GARNITURA DE SFREDELE.

Cînd la o floare s-a uzat tăișul 
acesta se recondiționează prin o- 
perațiile de forjare, ascuțire și 
tratament termic, corespunzător. 
Dacă florile detașabile sînt arma
te cu plăci de aliaje dure, aceasta 
nu se forjează și nu se călesc, ci 
numai se ascut la pietre speciale 
de polizor.

Cu toată simplitatea de cons
trucție și funcționare, sfredelul de 
mină constituie încă o problemă 
practic nerezolvată. Și iată de ce.

Lucrările de perforare sînt mult 

mină U.T.M. trebuie să asigure 
ca în perioada care a mai rămas 
pînă la închiderea învățămîntului 
politic toate cercurile și cursurile 
să ajungă cu lecțiile la zi.

In prima jumătate a lunii iunie 
In toate cercurile și cursurile po
litice se vor desfășura seminariile 
recapitulative de închidere a anu
lui de invățămînt. După 15 iunie, 
data închiderii anului de învăță- 
mînt politic, organizațiile U.T.M. 
vor analiza în adunări generale 
felul cum s-a desfășurat învăță- 
mîntul de organizație și vor sta
bili formele de invățămînt pe care 
le vor urma cursanții în anul șco
lar viitor. Tot cu acest prilej vor 
fi confirmați și propagandiștii pen
tru noul an școlar.

Organizațiile U.T.M. trebuie să 
acorde toată atenția pregătirii te
meinice a închiderii' anului de 
invățămînt politic.

a

Teodor Ovi- 
și ceilalți u- 
întreținere a 
utilaj minier 

multor

Chezan Ștefan, 
diu, Țintea Petru 
lemiști din secția 
Uzinei de reparat 
din Petroșani, asemeni 
altor tineri din uzină și din în
treaga Valea a Jiului și-au îm
bogățit programul timpului lor 
liber cu un punct care-i atrage 
tot mai mult : acțiunile de mun
că patriotică. Tinerii din secție 
au participat în cîteva rînduri 
la munca voluntară 
reda văilor Polatiștei 
și bogăția pădurilor, 
mii de puieți din care 
codrii falnici. Au participat în 
timpul liber la strîngerea fieru
lui vechi din uzină, cu convin
gerea că, trimis cuptoarelor Hu
nedoarei, fierul vechi se trans
formă în metal nou necesar con
strucției socialiste.

pentru- a
podoaba 
plantînd 

vor crește

îngreunate de uzura tăișurilor, 
din care cauză, acestea trebuie 
schimbate des, micșorîndu-se ast
fel viteza de perforare. La aceas
ta se mai adaugă și faptul că oțe
lurile folosite pentru uneltele de 
perforare nu dau rezultate satis
făcătoare decît dacă sînt tratate 
termic conform prescripției. Ins
talațiile simple de forjare și tra
tament termic, care stau la dis
poziția exploatărilor din Valea 
Jiului, nu permit în general tra
tamentul termic corect al tăișuri
lor. Un tratament termic cores
punzător nu este posibil decît ex
cepțional, în cazul cînd forjarul 
este un specialist cu mare dexte
ritate și cu experiență.

Ocupîndu-se de această proble
mă, un grup de'studenți de la 
Institutul de mine din Petroșani 
sub coordonarea tov. ing. Țecu T. 
de la LLR U.M.P., a propus o me
todă proprie de îmbunătățire a 
sfredelelor de mină. Metoda cons
tă din depunerea prin scîntei 
unui material dur, cu ajutorul 
nui dispozitiv simplu, conceput 
autori. Această metodă poate 
duce, numai minei Petrila, 
pildă economii de peste 150.000 
lei anual.

Cu aceasta încheiem seria arti
colelor din grupa mașinilor de per
forat, urmînd ca pe viitor să tra
tăm și alte probleme ce interesea
ză pe tinerii mineri.

A. SA1MAC
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in fața rafturilor s-a oprit o 
bătrînică. In timp ce alți cumpă
rători își alegeau diferite mărfuri,

Unde e exemplul 
tovarășului Toderaș ?

avînd în

I

>

1 T ■
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Tinerii de la preparația Petrila întîmpină Congresul partidu
lui cu realizări importante. Ei au colectat peste 80 tone fier 
vechi, au efectuat aproape 400 ore muncă voluntară la lucrări 
de împăduriri și înfrumusețarea orașului. In clișeu tcv. ing. Cră- 
escu loan, Butuza Petre, Nagyszegi Andrei și Florescu loan, 
membri ai comitetului U.T.M., discută planul de muncă al bri
găzilor de muncă patriotică.

sortiment 
bătrînică, 
o rochița 
Dar toate 
începu să 

să reco

cumpărau și plecau, ea se uita cu 
pleoapele strînse spre mărfurile a- 
ranjate in ordine. In sfîrșit privi 
cu nehotărîre spre vînzătoare.

— Ce dorești măicuță ? — o 
întrebă tînăra vînzătoare cu o pri
vire blinda.

Bătrînică prinse parcă curaj.
— Pentru nepoțica mea... un 

material de o rochiță.
Un material de rochiță pentru 

o nepoțică ?! Vînzătoareâ a ră
mas o clipă nedumerită : Cît de 
mare o fi nepoțica, ce 
de material o fi dorind 
de ce culoare, pentru 
de vară sau de iarnă ? 
acestea le află imediat, 
enumere sortimentele, 
mande ce ar fi mai nimerit pentru 
nepoțică. In fine, marfa a fost a- 
le.asă și măsurată. Cumpărătoa- 
rea plecă din magazin mulțumi
tă

Dar cîți cumpărători nu trec 
într-o zi prin fața tejghelei ? Fle
care are o anumită preferință, un 
anumit gust.

— Să înțelegi cumpărătorul, 
gusturile lui, e lucrul principal 
în munca noastră — spune tînă
ra vînzătoare Malek Luiza, de la 
magazinul industrial nr. 1 din 
Petroșani.

Aceste lucruri par a fi mă
runte, dar toate împreună fac e 
cumpărătorii să fie mulțumiți. Ea 
își depășește planul zilnic cu ci
te 15—25 la sută.

Despre munca utemistei Malek 
Luiza, precum și a tovarășelor el 
se pot spune multe lucruri bune. 
Dar un singur 
juns : magazinul 
din Petroșani, 
Schreter Adolf) 
de fruntaș în producție, pe întregul 
raion. Tînăra vînzătoare Malek 
Luiza a contribuit din plin la ob
ținerea acestui succes.

I. DUBEK

fapt este îndea- 
industrial nr. J 
(gestionar tov. 
deține drapelul
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zilele trecute, tinerii 
din. întreprindere au

Fier vechi oțel ari lor
In cinstea celui de-al III-lea 

Congres al partidului tinerii de la 
întreprinderea de industrie loca
lă „6 August* 1* din Petroșani și-au 
luat angajamentul să contribuie 
efectiv la realizarea planului de 
colectare a fierului vechi al între
prinderii.

Participînd la acțiunile de 
muncă patriotică, tinerii din sec
ția întreținere a uzinei îșj pun 
nu de puține ori întrebarea: 
unde o fi tovarășul Toderaș 
Gheorghe, secretarul organiza
ției de bază U.T.M. din secție? 
Pe tovarășul Toderaș utemiștii 
l-au auzit vorbind despre im
portanța acțiunilor patriotice și
văd că, așa cum e și firesc, u- 
temiștii din celelalte secții merg 
la muncă voluntară 
frunte pe secretarii organizații
lor de bază U.T.M. respective. 
Tovarășul Toderaș nu participă 
la muncă voluntară. Absența 
tovarășului Toderaș de la aces
te acțiuni, îi fac pe tineri să se 
întrebe: unde e exemplul lui de 
secretar de organizație U.T.M. ? 
Dacă el are obligația de a mo
biliza tinerii la muncă patrioti
că, el e dator în același timp să 
fie exemplu de muncă pe șan
tier, acolo unde sarcinile prind 
viață, acolo unde angajamentele 
se transformă în fapte!

Fii alături de tineri, tovarășe 
Toderaș nu numai cu vorba, ci 
și cu fapta, pentru că exemplul 
personal, faptele sînt cele 
convingătoare, au efectul cel 
mobilizator 1

Astfel, 
muncitori 
strîns și trimis oțelarilor hunedo- 
reni cantitatea de 8.000 kg. de 
fier vechi.

In munca de strîngere a fierului 
vechi s-a evidențiat în mod deo- 
sebit tînărul Barna P. care a dez
membrat mai multe instalații și 
utilaje degradate de la Barbă terii, 
cît și tovarășii Gaia Gheorghe, 
Kaloș Carol, Marian Gheorghe și 
alții.
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Pregătiri pentru concursul de burse 
pentru institutele de învățămînt 

superior
Anul acesta, Comitetul executiv 

al Sfatului popular al regiunii 
Hunedoara acordă burse pentru cei 
care doresc să urmeze institutele 
de invățămînt superior. La con
cursul de burse pot candida fii de 
muncitori și de țărani muncitori, 
ai căror părinți lucrează în re
giune în întreprinderi industriale, 
instituții, ’G.A.S., S.M.T., în gos
podării agricole colective etc 
Cererile de înscriere se depun la 
secretariatul sfatului popular re
gional pînă la 10 august i960 și 
vor fi însoțite de următoarele ac
te : 1) certificat de naștere, 2) 
diploma de maturitate pentru ab
solvenții școlilor de cultură gene
rală sau diploma și certificate e- 
chivalente pentru absolvenții șco
lilor pedagogice, de maiștri etc. 
3) o adeverință eliberată de între-

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

COLECTIV HAfiNIC
Zilele lucrătoare ce au tre

cut din luna mai, au a- 
dus noi succese colectivului 
de la mina Cimpa I. Astfel, 
minerii din brigada lui Bălănescu 
Manoilă au realizat un randa
ment de 3,38 tone/post, minerii 
care lucrează în abatajul nr. 4 
sub conducerea tov. Berindei Au
rel au extras 869 tone de cărbune

-------------------O----- ------- '------

PE DRUMUL CEL BUN
(Urmare din pag. l-a)

Pe cer, soarele se înălța sus de 
tot. Trecu de vremea primului. Se 
puseră pe treabă. Stabiliră mai 
tntîi unde se va construi casa 
ciobanului, verificară apoi tot in
ventarul și, au dat și o raită prin 
locurile unde tovarășa Ștefânescu 
Lenuța împreună cu tinerii ute- 
miști au curățat terenul. Totul 
era în regulă. Acum se puteau în
toarce. Cobortră mulțumiți pe po
tecă și nici nu băgară de seamă 
etnii ajunseră in sat.

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

P R E O C
(Urmare din pag. l-a)

— Peste cîteva zile. Să nu care 
cumva să ne faceți de rușine că-i 
de rău — zise președintele — 
trăgînd cu ochiul la cei din jur.

— Ne-om strădui să arătăm mi
nerilor din. Rovinari și muncito
rilor din Sadu ce anume știm.

—■ Să-aveți succes și să călă
toriți pe aripi de zefir cum e tit
lul programului — le ură preșe
dintele.

Văzîndu-le preocupările gîndul 
îți zboară fără să vrei cu ani în

P R O G R A M
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PROGRAMUL I. 7,15 Cîntece, 
8,00 Din presa de astăzi. 8,30 
Muzică ușoară executată la di
ferite instrumente, 10,00 Limba 
noastră. Vorbește acad. prof. 
Al. Graur (reluare!,. 10,30 Școa
la și viața (reluare). 11,03 
Fragmente din opera „Boema" 
de Puccini, 11.45 Actualitatea 
literară în revistele noastre, 
12,00 Mici formații vocale de 
muzică ușoară, 13,05 Concert de 
prînz, 14,35 „Valsul veșnic tî- 
năr“ — program de muzică u- 
șoară, 16,15 Vorbește Moscova 1 
17,25 „In jurul lumii pe aripile 
melodiei populare", 18,00 Roza 
vînturilor, 18,30 Arii și duete 
din operetele lui Lehar, 19,15 
Muzică corală romînească, 20,30 
Cine știe cîștigă 1 21,15 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 
15,00 Concert de muzică ușoa
ră, 15,30 Cîntă Camelia lacob 
și taragotistul losif Mihuț Vică. 
17,00 Interpreți de frunte ai 
muzicii de operă, 17,30 Sfatul 
medicului, 18,05 Muzică ușoară 
de Aurei Giroveanu și Emanuel 
lonescu, 18,30 Emisiune literară : 

prindere, 4) certtWc* 4e sănăta
te, 5) absolvenții școlilor medii 
tehnice, ai școlilor tehnice și pe
dagogice, vor prezenta dovada de 
repartizare în învățărnîntul supe
rior sau dovada efectuării stagiu
lui în dmpul muncii.

In vederea unei pregătiri cît 
mai bune a candldaților pentriî 
concursul de burse, se organizea
ză și în raionul nostru cursuri de 
pregătire pentru admiterea în ln- 
vățămîntul superior la materiile 
ce se cer la examen pe lingă șco
lile medii din Lupeni, Lonea și 
Petroșani. înscrierile la aceste 
cursuri se fac la școlile medii 
respective. Cursurile încep în ziua 
de 21 mai a.c. și se vor ține cîte 
4 ore de pregătire săptămânal, iar 
începînd din 5 iulie se vor ține 
3 ore de pregătire zilnic.

peste plan cu un randament de 
5,30 tone/post. Succese asemănă
toare au obținut și alte brigăzi 
cum sînt cele ale lui Marian Ni- 
culae și Oneț Gheorghe. La lu
crările de pregătiri, în această de
cadă au muncit bine trigăzile lui 
Bocanu Gheorglie, Burdea Nico- 
lae, lacob Petru care au excavat 
!57. m.c. galerii și suitori.

— Vezi, măi Lazăre, ce face 
omul etnd muncește in colectiv. 
Iată și drumul acesta pe care îl 
călcăm e reparat prin muncă vo
luntară. Acolo, pe Valea Urseas
că s-a săpat vreo 50 metri de ca
nal. Ba stăvilirăm și Jiul cu două 
diguri; Azi-mîine n-o să ne mai 
cunoaștem satul.

Pa, într-adevăr au dreptate cei 
din satul oierilor de pe Jiu. cind 
gîndesc astfel. O viață nouă clo
cotește In satul lor...

U P Â R I
urmă, cînd la cîrma țării erau ex
ploatatorii. Pe acele vremuri, mi
nerii n-aveau asemenea preocu
pări. Cum să se gîndească la 
excursii cînd din salariu abia pu
teau trăi de azi pe mîine. Aveau 
însă preocupări tare greu d"s re
zolvat. Să-și drămuiască plătuta, 
să împartă brușul de mămăligă 
și cei cîțiva cartofi. Ca asemenea 
preocupări să nu mai existe, de 
acest lucru a avut grijă partidul 
nostru drag, iar preocupări ca ce
le de mai sus să fie cît mai multe 
că ele aduc numai bucurii.

DE RADIO
mai

„Omagiu maestrului Tudor Ar- 
ghezi", 19,00 „Frumoasă-i pri
măvara" — concert de muzică 
populară romînească, 19,57 Mu
zică de dans, 21,15 Noi înregis
trări de muzică populară tomî- 
neaseă, 22,00 Muzică de dans.

Radiojurnale șt buletine de 
stin Programul I: 5,00; 6,00; 
7.00; 11.00; 13.00 ; 15.00 ; 17.00; 

<19,00; 20.00; 22,00; 23,52. Pro
gramul 11 14,00; 16,00; 18,00;
21,00; 23,00.

C1NEM ATOGRAFE
21 mai

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Băieții noștri; AL. SA- 
HIA : Lilly; PETR1LA : N-a fost 
în zadar; LONEA: Ceasul s-a 
oprit la miezul nopții; LIVE- 
ZENI : Marinarul îndrăgostit; 
ANINOASA; Intîlnire cu viața; 
VULCAN: Inimă de mamă; 
LUPENI : Voci în insulă; BAR- 
BATEN1 : Fata cu chitara; U- 
RICAN1: Băieții noștri.

Declarația tăcuta âc N. S. nrușetov 
la conferința ac presă ac la Paris
PARIS (Agerpres). — In du- 

pă-amiaza de 18 mai. N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a 
organizat la Paris o conferință 
de presă pentru ziariștii care 
au venit în Franța în vederea 
conferinței la nivel înalt.

La ora 14,55 (ora Parisului), 
cînd automobilul cu drapelul de 
stat al Uniunii Sovietice se a- 
propia de Casa Presei, șeful gu
vernului sovietic a fost salutat 
cu căldură de parizieni.

In spațiosul hol al Casei Pre
sei, cu mult înainte de începe
rea conferinței de presă, s-au a- 
dunat un imens număr de zia
riști, reprezentanți ai radioului, 
televiziunii și operatori cinema
tografici.

Conferința de presă a fost 
deschisă de A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., care a dat cuvîntul lui 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.Ș.S. La începutul conferin
ței de presă, N. S. Hrușciov a 
făcut o declarație.

★ '' ■

PARIS (Agerpres). — TASS 
transmite declarația făcută de 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
la conferința de presă de la Pa
ris din 18 mai 1960.

Stimate doamne, stimați 
domni!

Probabil că cunoașteți decla
rația pe care am făcut-o la 16 
mai președintelui Franței, De 
Gaulle, primului ministru al 
Marii Britanii, Macmillan, și 
președintelui S.U.A., Eisenhower.

împrejurările în care guver
nul sovietic a găsit necesar să 
facă această declarație sînt în
deobște cunoscute — am în ve
dere zborurile agresive ale avi
oanelor militare americane dea
supra Uniunii Sovietice, între
prinse în ajunul întîlnirii la ni
vel înalt și declarația publică a 
guvernului S.U.A. că astfel de 
zboruri constituie politica sa o- 
ficială.

In prezent se încearcă, să ni 
se aducă acuzația că Uniunea 
Sovietică ar refuza să participe 
la conferință și ar prezenta un 
fel de ultimatumuri Statelor U- 
nite ale Americii. Noi însă am 
declarat și declarăm că sîntem 
gata să participăm la conferință 
dacă guvernul S.U.A. va retrac
ta în mod public ofensa adusă 
țării noastre prin acțiunile sale 
agresive. Pînă în prezent nu a- 
vem însă certitudinea că zboru
rile de spionaj pe care le între
prind Statele Unite nu se vor 
repeta. Amintiți-vă de felul cum 
s-au comportat conducătorii Sta
telor Unite după ce au fost 
prinși asupra faptului.

Mă voi referi la documente și 
numai la documente.

La 5 mai, cînd întreaga lume 
a aflat că deasupra teritoriului 
sovietic a fost doborît un avion 
militar american, Departamentul 
de Stat a declarat că acesta a 
fost un avion care a zburat dea
supra Turciei pentru culegerea 
de date meteorologice. Se sus
ținea de asemenea că pilotul a 
comunicat că i s-ar fi defectat 
aparatul de oxigen. In urma a- 
cestui fapt, pilotul ar fi început 
să-și piardă cunoștința și în a- 
ceste condiții avionul continuînd 
să zboare o distanță considera
bilă cu ajutorul pilotului auto
mat a putut în mod întîmplător 
să pătrundă în spațiul aerian 
sovietic. S-a comunicat că acest 
avion este căutat pe teritoriul 
Turciei în regiunea lacului Van 
unde relieful este foarte muntos.

Cînd am anunțat că avionul 
american a fost doborît în re
giunea Sverdlovsk și că aviato
rul prins a recunoscut că a e- 
fectuat o activitate de spionaj, 
la 9 mai secretarul de stat al 
S.U.A., Herter, a declarat că 
acesta a fost într-adevăr un a- 
vion de spionaj. Mai mult decît 
atît, el a spus că asemenea zbo
ruri sînt efectuate în baza indi
cațiilor președintelui și în con

formitate cu programul care pre
vede „ample observații din a- 
vion". inclusiv „pe calea pătrun
derii" în spațiul aerian sovie
tic. Aceasta a fost o declarație 
insolentă a domnului Herter.

La 11 mai președintele Eisen
hower însuși a confirmat decla
rația lui Herter.

La 14 mai ambasada S.U.A. 
la Moscova a declarat din nou 
în nota sa adresată guvernului 
sovietic că zborurile agresive 
de spionaj fac parte din poli
tica deliberată a Statelor Unite

In prezent, la Paris, preșe
dintele S.U.A. declară că Statele 
Unite „au sistat zborurile" și nu 
le vor relua. Unii, referindu-se 
la această frază, întreabă ce 
mai vrea Uniunea Sovietică ? 
Doar primejdia zborurilor avi
oanelor militare americane dea
supra Uniunii Sovietice, pasă- 
mi-te, ar dispare. Poate că a- 
ceastă declarație i-ar fi putut 
satisface pe lacheii imperialis
mului. Imperialiștii s-au obiș
nuit să procedeze așa cum pro
cedau pe vremuri negustorii 
ruși: ungeau buzele lacheilor cu 
muștar, iar aceștia spuneau 
„mulțumesc" și făceau o ple
căciune adîncă.

Noi nu putem tolera jigniri, 
avem mîndria și demnitatea 
noastră. Reprezentăm un puter
nic stat socialist.

Iată însă că la întîlnirea pre
liminară din 16 mai Eisenhower 
a spus că sensul cuvintelor lui 
în legătură cu sistarea zboruri
lor avioanelor militare ameri
cane constă în aceea că aceste 
zboruri nu vor fi reluate cît timp 
el va rămîne în funcția de pre
ședinte. Firește că eu nu știu ce 
hotărîre. va lua președintele care 
va urma, — a spus Eisenhower.

Așadar, președintele S.U.A. nu 
promite renunțarea la politica 
agresivă ci doar o „sistare" 
temporară a zborurilor pînă în 
ianuarie 1961. Nu' s-ar putea 
spune că domnul președinte ne 
promite un termen lung pentru 
încetarea politicii provocatoare 
a zborurilor de spionaj. Relațiile 
internaționale însă nu pot fi 
statornicite în funcție de dura
ta împuternicirilor unui condu
cător sau altuia, fiindcă altfel 
ce valoare poate avea un acord 
Internațional.

Conform logicii președintelui 
S.U.A. nu este posibil să se du
că tratative, de pildă, despre 
dezarmare. Să zicem că astăzi 
acordul va fi semnat, iar mîine 
el ar putea să nu mai fie în vi
goare și va fi aruncat la coș, 
întrucît persoana ' care l-a sem
nat nu va mai ocupa funcția 
respectivă.

Potrivit declarației președinte
lui Eisenhower, rezultă că solu
ționarea problemei dacă avioa
nele militare americane vor 
zbura sau nu deasupra Uniunii 
Sovietice depinde numai de el. 
Cîtă încredere în sine 1 Acum el 
declară că nu vor zbura. Cîtă 
mărinimie 1

Firește că președintele Eisen
hower este cel care poate să 
hotărască dacă să trimită sau 
nu avioane. Dar dacă ele vor 
putea zbura deasupra teritoriu
lui nostru — aceasta este o altă 
chestiune. Lucrul acesta îl ho- 
tărîm noi și în mod cît se poate 
de precis — vom doborî, aceste 
avioane, vom da lovituri zdro
bitoare bazelor de pe care de
colează ele și celor care au creat 
aceste baze și care dispun de 
ele în mod efectiv. Cu alte cu
vinte nu este vorba, despre vreo 
„pomană" a președintelui Eisen
hower făcută Uniunii Sovietice. 
Noi . nu cerem guvernului S .U.A; 
„pomeni" ci condamnarea în mod 
cinstit a zborurilor tîlhăreșți a 
avioanelor americane de spionaj.

Totodată președintele Eisenho
wer nu a spus nici un cuvînt 
de condamnare la adresa politi
cii provocatoare împotriva Uniu
nii Sovietice în baza căreia au 
avut loc zborurile de spionaj.

Poate oare o astfel de decla
rație a președintelui să satisfa
că pe altcineva în afară de a- 
gresor ?

Declarația lui Eisenhower că 
a sistat zborurile provocatoare 
pentru perioada în care se va 
afla la Casa Albă nu este o re
cunoaștere șî nici măcar o recu
noaștere pe jumătate. ci o eschi-: 
vare de la recunoaștere și, prin 
urmare, de la răspunderea pen
tru acțiunile sale agresive. Da>r 
eschivările și chiar recunoaște
rile pe jumătate ale oamenilor 
politici nu le-a dat niciodată po
sibilitatea să scape de răspunde
re în fața istoriei. Chiar și co
piilor li se spune: ai făcut o 
poznă recunoaște și spune „nu 
mai fac". Insă în problemele de 
stat este- cu atît mai important 
să se recunoască pînă la capăt 
și să se tragă toate concluziile 
necesare

Poporul sovietic, opinia publi-' 
că din țara noastră și din toate 
țările iubitoare de pace nu ne-ar 
fi înțeles dacă noi ne-am fi 
mulțumit cu eschivările preșe
dintelui S.U.A. și cu „pomenile 
făcute" de el de a sista zboru
rile deasupra Uniunii Sovietice 
pînă la 1 ianuarie 1961.

Nu putea să nu ne mire nici 
declarația asemănătoare unei a- 
menințări făcute de Eisenhower 
că intenționează să prezinte Or
ganizației Națiunilor Unite notil 
său plan al „cerului deschis". 
După ce cei de la Pentagon 
s-au convins că cerul sovietic 
este închis pentru avioanele a- 
mericane de spionaj, au hotărft 
probabil, să trimită avioane în 
scopuri asemănătoare însă sub 
steagul O.N.U. Trebuie să cre
dem că Organizația Națiunilor 
Unite nu este un stat al S.U.A., 
nu este o filială a Pentâgonului 
și va respinge un asemenea rol 
înjositor.

In informațiile difuzate de 
unii dintre dv. se spune că zbo
rurile piraților americani ai ae
rului deasupra Uniunii Sovieti
ce nu sînt decît un „mic inci
dent". Dv. reprezentați aici pre
sa diferitelor state și. eu aș vrea 
să vă pun întrebarea : Ce părere 
ați avea despre guvernul vostru 
dacă el ar avea o atitudine in
diferentă, nepăsătoare, față de 
zborurile deasupra orașelor 
d-voastră, ale avioanelor milita
re ale unor țări despre care 
chiar voi scrieți uneori ca des
pre un adversar militar poten
țial ? Ați respecta un astfel de 
guvern ? Oare familiile d-voas- 
tre și dv. personal v-ați simți 
liniștiți ascultînd zbîrnîitul unui 
avion militar străin deasupra 
capetelor voastre ?

Dar la fel au dreptul Șă ju
dece și oamenii sovietici, cu atît 
mai mult, cu cît în memoria po
poarelor țărilor noastre sînt 
două războaie sîngeroase care 
ne-au fost impuse din afară, 
două, războaie care aii secerat 
zeci de milioane, de oameni !

Este semnificativ faptul . că 
guvernele acelor țări care și-au 
pus la dispoziție în mod necu
getat teritoriile pentru pregăti
rea și efectuarea de zboruri a- 
gresive de spionaj deasupra te
ritoriului U.R.S.S. sînt în pre
zent nevoite să se justifice în- 
tr-un fel sau altul în fața opi
niei publice și să se desolidari
zeze de acțiunile clicii militaris
te americane. Probabil că ele au 
început să înțeleagă —- iar noi 
sîntem convinși că în viitorul a- 
propiat acest lucru îl vor înțe
lege toți acei care și-au pus la 
dispoziție pămînturile lor bazelor 
militare americane — că cu a- 
semenea lucruri1 nu-i de glumit.

( Conti nu are în pag. 4-a)

Guvernul sovietic regretă că 
conferința nu s-a putut ține a- 
cum dar după cum am mai 
spus, el nu a putut să se situe
ze pe o altă poziție. Am făcut 
totul pentru a pregăti bine în
tîlnirea conducătorilor celor pa
tru guverne. Insă unele capete 
înfierbîntate din Statele Unite 
ale Americii au torpilat-o îna
inte ca ea să fi putut începe.

Domnilor, Uniunea Sovietică 
se pronunță cu fermitate pentru 
coexistența pașnică, pentru tra-
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Declarația făcută 
la conferința de 
(Urmare din pag. 3-a)

de N. S. Hrușciov 
presă de la Paris

această

tative, pentru realizarea unor a- 
corduri rezonabile, reciproc ac
ceptabile. Vom persevera în a- 
ceastă direcție convinși că poli
tica noastră iubitoare de pace 
se bucUră de simpatia și de în
țelegerea tuturor popoarelor, și 
am dori să credem că spre a- 
ceasta vor tinde și conducătorii 
puterilor occidentale, că peste 
6—8 luni, într-o situație nouă, 
mai favorabilă, ne vom întîlni 
din nou cu partenerii noștri pen
tru a discuta și soluționa pro
blemele internaționale urgente 
dacă aceștia vor manifesta inte
res și vor fi de acord cu
întîlnire, dacă vor crea situația 
politică necesară pentru o ase
menea întîlnire, cu alte 
nu vor întreprinde provocări' îm
potriva țărilor socialiste.

Acest moment poate sosi și 
mai repede dar numai, în ca
zul în care toți vor înțelege că 
prin nici un fel de acțiuni pro
vocatoare nimeni nu va reuși să 
intimideze Uniunea Sovietică, 
să intimideze țările socialiste. 
Nu putem fi îngenunchiați! Cu 
noi se poate și trebuie să se vor
bească și să se ajungă la un a- 
cord numai pe bază de egali
tate, fără amenințări și șantaj. 
Vreau să-mi exprim recunoștința 
față de președintele Franței, ge
neralul De Gaulle, pentru că a 
pus la dispoziția șefilor de gu
verne posibilitatea de a se în
truni la Paris, pentru eforturile 
pe care le-a întreprins ca șă 
aibă loc conferința Ia nivel înalt, 
ca înfîlnirile noastre să aibă loc

cuvinte,

s-a stabilit și să co- 
țelurilor pentru care 
aici.

așa cum 
respundă 
am venit

Am făcut astăzi o vizită de 
rămas bun președintelui1 Fran
ței. Am avut un schimb de pă
reri și sînt bucuros că am ma
nifestat dorința comună ca și 
pe viitor să depunem eforturi 
pentru dezvoltarea și întărirea 
relațiilor noastre în toate direc
țiile. Salut acest lucru și îmi 
exprim satisfacția în legătură 
cu faptul că în această proble
mă, dintre cele mai importante, 
avem cu președintele același 
punct de vedere.

Vreau să-mi exprim de ase
menea recunoștința față de pri
mul ministru al Marii Britanii, 
domnul Macmillan, pentru con
cursul și eforturile depuse pen
tru ca să aibă loc conferința Ia 
nivel înalt.

Este adevărat că totodată nu 
pot să nu îmi exprim un anumit 
regret. Dacă președintele Fran
ței și primul ministru al Marii 
Britanii s-ar fi situat pe poziția 
aprecierii obiective a faptelor și 
nu s-ar fi lăsat influențați de 
legăturile lor de aliați, dacă ei 
ar fi manifestat mai multă vo
ință, probabil, conducătorii Sta
telor Unite ar fi fost nevoiți să 
condamne propriile acțiuni a- 
gresive și prin aceasta s-ar fi 
creat condițiile pentru ca confe
rința Ia nivel înalt să fi avut 
loc, să fi dat rezultatele utile pe 
care le-au așteptat cu speranță 
popoarele întregii lumi.

Vă mulțumesc pentru atenție.
Sînt gata acum, domnilor, să 

răspund la întrebările dv.
O------------------

N. S. Hrușciov l-a vizitat pe Macmillan
PARIS (Agerpres). — TASS 

anunță :
La 18 mai, ora 10,30 (ora Pa

risului), N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a făcut o vizită lui 
Macmillan, primul 
Marii Britanii, și 
o convorbire.

N. S. Hrușciov

ministru al 
a avut cu el

a fost însoțit

de, A. A. Gromîko, ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S., de 
mareșalul R. I. Malinovski, mi
nistrul Apărării, și de A. A. 
Soldatov, ambasadorul U.R.S.S. 
în Anglia.

N. S. Hrușciov a plecat apoi 
la Palatul Elysee pentru a avea 
o întrevedere cu președintele De 
Gaulle.

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

Vizita făcută de N. S. Hrușciov 
președintelui De Gaulle

nistrul Apărării și de S. A. Vi
nogradov, ambasadorul U.R.S.S. 
în Franța.

Intre N. S. Hrușciov și gene
ralul De Gaulle a avut loc o con
vorbire.

PARIS (Agerpres). — TASS 
anunță :

La 18 mai ora 11 (ora locală) 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a făcut o vizită gene
ralului Charles de Gaulle, pre
ședintele Republicii Franceze.

N. S. Hrușciov a fost însoțit 
de A. A. Gromîko, ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S., de 
mareșalul R. I. Malinovski, mi-

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

Darul pictorului
Charles Nich 

oferit lui N. S. Hrușciov
PARIS 19 (Agerpres). TASS 

anunță :
La 18 mai N. S. Hrușciov, 

președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a fost vizitat 
de pictorul francez Charles 
Nich, care a oferit lui N. S. 
Hrușciov portretul acestuia, pre
cum și portretul Ninei Hrușcio- 
va. C. Nich a urat lui N. S. 
Hrușciov sănătate și succes în 
lupta pentru pace și fericirea 
popoarelor.

N. S. Hrușciov i-a mulțumit 
cu căldură lui C. Nich și i-a 
urat succes. în munca sa de 
creație.

N. S. Hrușciov a pârâsit Parisul 
la Berlin

N. S. Hrușciov a fost condus, 
de asemenea, de S. A. Vinogra
dov, ambasadorul U.R.S.S, în 

• Franța, și de funcționari ai in
stituțiilor sovietice din Franța.

Pe aeroport era aliniată o 
gardă de onoare. Au fost into
nate imnurile de stat ale U.R.S.S. 
și Franței. înainte de plecare 
N. S. Hrușciov a făcut o decla
rație.

Parizienii prezenți în balco
nul aerogării și-au exprimat sen 
timentele calde față de șeful 
guvernului sovietic. La ora 11,04 
(ora locală), avionul sovietic 
„IL-18" a decolat îndreptîndu-se 
spre Berlin,

N S. Hrușciov

pierind
(Agerpres). TASSPARIS 19

anunță :
La 19 mai

(ora locală) 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și persoanele 
care îl însoțesc au plecat cu un 
avion de pe aeroportul parizian 
Orly spre Berlin, unde sînt in
vitați de guvernul Republicii 
Democrate Germane.

Șeful guvernului sovietic a 
fost condus la aeroport de Guil- 
aumat, ministru delegat pe lîn- 
gă primul ministru al Franței, 
de reprezentanți ai autorităților 
franceze, de membri ai corpului 
diplomatic și de ziariști.

orele 11,04 minute 
N. S. Hrușciov,

Declarația lui
înainte de plecarea din Paris

TASSPARIS 19 (Agerpres) 
anunță :

înainte de a părăsi Parisul — 
a spus N. S. Hrușciov — unde 
am venit pentru a participa la 
Conferința șefilor celor patru 
mari puteri, aș vrea să-mi ex
prim recunoștința față de pre
ședintele Franței, De Gaulle, fa
ță de guvernul francez, față de 
poporul francez pentru ospitali
tatea de care ne-am bucurat.

Regretăm că poziția pe care 
s-a situat guvernul Statelor U- 
nite ale Americii a împiedicat 
ținerea conferinței la nivel înalt, 
pe care au așteptat-o cu atîta 
speranță toate popoarele care 
doresc destinderea încordării in
ternaționale și întărirea păcii.

Sîntem convinși că opinia pu
blică din toate țările, va înțe
lege și va aprecia just cerințele 
îndreptățite ale poporului sovie
tic de a se pune capăt acțiunilor 
agresive provocatoare americane 
datorită cărora conferința la ni
vel înalt nu și-a putut începe 
lucrările.

Nici un stat care se respectă 
nu poate accepta să participe 
la tratative internaționale pe ca
re partenerii încearcă să le ducă: 
sub amenințarea încălcării gro
solane a suveranității sale. Nu 
este posibil să se ducă tratative 
în această atmosferă, ele nu ar 
putea să dea soluții rodnice, ca
re să contribuie la cauza păcii.

Guvernul sovietic a declarat 
deja că va continua și în viitor 
să întreprindă neobosit eforturi 
îndreptate spre asigurarea păcii 
și colaborării între popoare. Gu
vernul sovietic este gata ca și 
pînă acum să participe la Con
ferința la nivel înalt dacă Sta
tele Unite vor înlătura din calea 
■acestei conferințe piedicile crea
te de ele.

Sper că peste 6—8 luni, cînd

se va crea o sltdaȚie mai favo
rabilă, această conferință va pu
tea elabora hotărîri importante 
în problemele internaționale ur
gente.

Pentru aceasta trebuie ca prin 
eforturi' comune să ajungem la 
o destindere a încordării inter
naționale pornind de la necesi
tatea asigurării coexistenței paș
nice între statele cu sisteme so
ciale diferite.

Poporul sovietic, puternic și 
plin de încredere în viitor. îșî 
va aduce contribuția sa impor
tantă Ia 
a luptei

cauza comună și nobilă 
pentru o pace trainică.

BERLIN 19 (Agerpres).
La 19 mai a sosit la Berlin 

— capitala Republicii Democra
te Germane — venind de la Pa
ris, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
cîov.

Pe aeroportul Schonefeld, con
ducătorul guvernului sovietic a 
fost întîmpinat de W. Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al. P.S.U.G., 
O. Grotewohl, președintele Con
siliului de Miniștri al R.D.G., 
J. Dieckmann, președintele Ca
merei Populare, oameni de stat 
și fruntași ai vieții publice din 
R.D.G., reprezentanți ai oame
nilor muncii din Berlin.

t
I

Rezultatele alegerilor 
din R. D. Vietnam
HANOI 19 (Agerpres).
Agenția vietnameză de infor

mații anunță că la 17 mai Hoang 
Van Hoan, membru al Biroului 
Politic al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam și vicepre
ședinte al Consiliului electoral 
central, a comunicat, la cea de-a 
12-a sesiune a Comitetului Cen
tral al Frontului Patriei din 
Vietnam că alegerile în Aduna
rea Națională a celei de-a doua 
legislaturi, care au avut loc la 
8 mai, s-au desfășurat cu un 
mare succes.

Hoang Van Hoan a arătat că 
în Vietnamul de 
a participat activ 
a comunicat că în 
de provincii din
nord la 8 mai au votat 97 
sută din alegători. La Hanoi 

99,85 la sută din alegă-

nord poporul 
la alegeri. 
25 din cele 
Vietnamul

El 
32 
de 
la 
au

votat 
tori.

Ho
dului 
nam, 
măr de voturi. Pentru el au vo
tat 99,9 la sută din alegători.

, Alegerile s-au desfășurat în- 
tr,-o atmosferă sărbătorească și 
în

Și Min, președintele Parti- 
celor ce
a primit cel mai mare nu-

muncesc din Viet-

deplină ordine.

O

Efectul nefast 
ai experiențelor atomice

LONDRA 19 (Agerpres).
Cunoscuții oameni de știință 

britanici N. Bailey, F. Bryant 
și J. Loutit, de la centrala ato- 
mo-energetică din Harwell, au 
comunicat, pe baza cercetărilor 
făcute, că concentrația de stron- 
țiu-90 în corpul omenesc a cres
cut considerabil în Marea Brita- 
nie între anii 1956—1958. Ei au 
ajuns la această concluzie exa- 
minînd 389 de cazuri dintre care 
179 de copii sub un an, consi- 
derînd că stronțiu-90. este mai 
evident la aceștia.

Numeroase cazuri mortale în 
anii 1955—1958 în Marea Bri- 
tanie, au declarat oamenii de 
știință britanici, se dato^sc 
concentrației de stronțiu-90 6 
unități) provenită în mare parte 
din alimente contaminate ca e- 
fect al experiențelor atomice. ,

• PEKIN. Tn legătură cu lan
sarea cu succes de către Uniunea 
Sovietică a navei cosmice — sa
telit, Ciu F.n-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, a 
adresat lui N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., o telegramă de felici
tare.

• LONDRA. La Londra s-a des
chis cea de-a 4-a conferință inter
națională pentru asigurarea secu
rității pe mare. La conferință par
ticipă delegați din 60 de țări.

• ANKARA. Toate ziarele tur
cești din 17 mai relatează că fos
tul ambasador al lui Hitler la 
Ankara, von Papen, va sosi la 19 
mai în Turcia. Diplomatul hitle- 
rist face această vizită la invita
ția prietenilor săi. El va petrece 
două săptămîni la Istanbul și An
kara.

• MEXICO CITY. La Mexico 
City a sosit într-o vizită neofi
cială președintele Indoneziei, Su-

kanno, care face o călătorie de bu
năvoință prin diferite țări ale lu
mii.

• ANKARA După cum trans
mite Agenția Reuter, la 16 mai 
liderul partidului popular republi
can de opoziție din Turcia, Ismet 
Inonu, a condamnat măsurile re
presive ale guvernului turc împo
triva recentelor demonstrații stu
dențești din țară.

• LONDRA. La 17 mai 1000 de 
muncitori de la uzina construc
toare de mașini agricole din Weet 
Hordon au declarat grevă în semn 
de protest împotriva acțiunilor ar
bitrare ale administrației.

• BUENOS AIRES. Agenția 
Prensa Latină anunță că deputa
tul Ernst Sanmartino a prezentat 
în Camera argentiniană a deputa- 
ților propunerea ca Argentina să 
rupă relațiile diplomatice eu gu
vernele dictatoriale din Republi
ca Dominicană ..și Paraguay.
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Derută în cercurile politice 
din S.U.A.

WASHINGTON 19 (Agerpres)
Știrile cu privire la eșecul 

conferinței de la Paris a șefilor 
de guverne,. în urma acțiunilor 
provocatoare ,ale guvernului 
S.U.A. în ajunul conferinței și 
a poziției pe care a adoptat-o 
președintele Eisenhower la Pa
ris, au stîrnit derută în cercurile 
politice din Statele Unite. L. 
Johnson, lider al majorității de
mocrate în senat, a declarat la 
18 mai că știrile cu privire la 
torpilarea conferinței au provo
cat „confuzie, divergențe și un 
sentiment de nemulțumire, în 
multe cercuri".

după cum sperau mulți oameni, 
urma să găsească căile spre a- 
sigurarea unei păci trainice. Este 
mult mai logic să considerăm că 
a existat un plan premeditat — 
monstruos de criminal —■ pentru 
ca să se creeze greutăți să se 
arunce piatra care să provoace 
revărsarea lavei și pentru a sub
mina posibilitatea unui succes 
al conferinței".

Ce scrie ziarul „El Universal"

MEXICO 19 (Agerpres).
Ziarul „El Universal" a pu

blicat articolul ziaristului Al
varo Galvez-Fuentes care scrie 
că la Paris președintele Eisen
hower „a împrăștiat evident spe
ranțele de pace pe care le nu
treau milioanele de oameni".

„Este de închipuit, subliniază 
autorul, că a fost o prostie a 
serviciului de spionaj" care a 
trimis un avion cu misiune de 
spionaj, cu cîteva zile înainte de 
mult așteptata conferință care,

„Răspunderea o poartă 
Eisenhower"

VIENA 19 (Agerpres).
„Răspunderea pentru torpila

rea conferinței la nivel înalt o 
poartă Eisenhower", scrie ziarul 
austriac „Volksstimme".

Vorbind despre zborurile de 
spionaj ale avioanelor america
ne deasupra teritoriului Uniunii 
Sovietice, ziarul subliniază că 
asemenea acțiuni agresive re
prezintă „o ignorare a drepturi
lor; popoarelor, o politică vădită 
de forță".

Renunțînd la „discutarea sin
ceră a problemelor păcii, dezar
mării, destinderii încordării in
ternaționale și coexistenței", 
scrie „Volksstimme", S.U.A. îșî 
asumă prin aceasta răspunderea 
atît pentru zborurile provoca
toare cît și pentru zădărnicirea 
conferinței la nivel înalt".
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