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Un măreț și însuflețitor program 
de muncă pentru construirea 

luminosviitorului
întregul nostru popor a pri

mit cu entuziasm publicarea 
proiectului Directivelor celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R. 
pentru planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 
I960—1965 și pentru programul 
economic de perspectivă. Acest 
document de o însemnătate ex
cepțională pentru dezvoltarea 
patriei noastre pe drumul spre 
victoria deplină a 
lui, constituie un 
program de muncă al întregu
lui nostru popor, în 
dusă de partid, pentru construi
rea unui viitor luminos.»

Mîndria patriotică pentru suc
cesele obținute în toate dome
niile de activitate se împletește 
cu marea bucurie a minunatelor 
perspective pe care partidul le 
deschide întregului nostru popor. 
Țara noastră, ținută în trecut 
de regimurile burghezo-moșie- 
rești într-o neagră înapoiere, je
fuită crunt de monopolurile im
perialiste din apus, s-a trans
format într-un timp scurt, în- 

o țară înfloritoare, cu o in
dustrie puternică, cu o agricul
tură în plină dezvoltare. înfăp
tuind cu entuziasm politica le
ninistă a partidului de industria
lizare socialistă a țării, de trans
formare socialistă a agriculturii, 
de creștere a nivelului de trai, 
politică pusă în slujba interese
lor fundamentale ale celor ce 
muncesc, oamenii muncii din pa
tria noastră au obținut realizări 
de însemnătate istorică. Prezen- 
tînd bilanțul marilor succese ob
ținute în perioada care a trecut 
de la cel de-al 11-lea Congres 
al P.M.R., partea introductivă a 
proiectului Directivelor arată că 
această perioadă se caracteri
zează prin creșterea continuă a 
forțelor de producție, lărgirea 
și consolidarea relațiilor de pro
ducție socialiste, dezvoltarea 
proporțională a economiei na- 
Ronale, pe o linie mereu ascen
dentă și, pe această bază, ridi
carea nivelului de trai material 
și cultural al poporului munci
tor.

Bilanțul succeselor dobîndite 
umple de bucurie inimile tutu
ror oamenilor muncii. Planurile 
anuale de dezvoltare a economiei 
naționale pe perioada 1956—1959 
au fost îndeplinite și depășite 
an de an. Planul producției glo-

La complexul carbonifer Petrila

socialismu- 
însuflețitor

lupta con-

bale industriale pe primul 
mestru al anului 1960 a fost de
pășit cu 4 la sută, fapt care a- 
rată că există condiții pentru în
deplinirea și depășirea planului 
pe întregul an. In anul 1960 
producția globală industrială va 
fi cu 65 la sută mai mare față 
de 1955, realizîndu-se astfel cu 
succes sarcina trasată de cel 
de-al Il-lea Congres al P.M.R. 
privind creșterea producției in
dustriale cu 60—65 la sută. In 
anii 1956—1959 creșterea pro
ducției globale industriale a în
registrat un ritm mediu anual 
de 10 la sută, ceea ce constituie 
un mare succes. Potrivit preve
derilor planului, producția glo
bală industrială va spori în 
1960 cu 14 la sută și, pe această 
bază, volumul producției indus
triale va fi în acest an de 5 ori 
mai mare ca în 1938. S-au obți
nut succese deosebite în ramu
rile principale ale economiei na
ționale și îndeosebi în industria 
siderurgică, industria construc
toare de mașini, industria chi
mică. Cu aproape un an mai de
vreme sînt îndeplinite prevede
rile planului de electrificare e- 
laborat de partid pe etapa de 
10 ani. 1951—1960 In anii- 
1956—1959 au intrat în . funcțiu
ne în industria republicană și 
locală 101 întreprinderi noi, 93 
secții noi, iar 294 de întreprin
deri au fost reutilate și dezvol
tate.

Un succes deosebit îl consti
tuie faptul că, în urma dotării 
a numeroase întreprinderi cu u- 
tilaj modern și a ridicării nive
lului de calificare al muncitori
lor, mai bine de trei sferturi din 
sporul producției industriale a 
fost obținut pe seama creșterii 
productivității muncii. Pe an
samblul industriei socialiste pro
ductivitatea muncii crește în 
I960 față de 1955 cu 48 la sută, 
realizîndu-se în perioada 1956— 
1960 un ritm mediu anual de 
creștere de peste 8 la sută.

Importante sînt de asemenea 
succesele obținute pe calea trans
formării socialiste a agriculturii.

Sarcina, trasată de Congresul 
al Il-lea al partidului ca în 1960 
sectorul socialist în agricultură 
să fie preponderent ca suprafa
ță și ca producție marfă a fost 
realizată încă de la sfîrșitul a-

(Continuare în pag. 3-a)
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Ziarele de ieri, în care s-a publicat proiectul Directivelor 
Congresului al III-lea al P.M.R. pentru planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 1960—1965 și pentru programul 
economic de perspectivă, au fost așteptate cu deosebită ne
răbdare de toți oamenii muncii.

In curtea exploatării miniere Petrila, fotoreporterul nos
tru a surprins ieri dimineață un grup de mineri, în primul 
moment de la sosirea ziarului „Scînteia". Propagandistul 
Buju Miron (în clișeu — cel care citește) ca și Pănoiu Stan, 
Nicula Romulus, șeful de brigadă Tănase Gheorghe și Ga- 
vrilă Vasile (în cișeul — de la stînga la dreapta), ’ nerăb- - 
datori să ia cunoștință cît mai repede de vastul program de t 
dezvoltare a țării noastre, s-au adunat pentru a citi bucuroși i 
fragmente din proiectul de Directive. j
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Produse de tîmplărie 
peste plan

Bilanțul lunii aprilie arată că 
muncitorii atelierului de tîmplă
rie din Livezeni al întreprinde-J 
rii ,/ 
de-al 
dului 
lupta 
șirea 
nale 
fost 
trați, 
tîmplari manuali 
Dobrescu loan.

Succese a obținut și echipa 
de tîmplari manuali care lucrea
ză la confecționarea mobilei de 
bucătărie tip „Sibiu" și „Pălti
niș", condusă de Costescu 
poleon. Pînă la data de 18 
echipa a confecționat 180 
nituri mobilă de bucătărie 
„Sibiu" 
tiniș“.

,6 August" întîmpină cel 
III-lea Congres al parti- 
cu importante succese în 
pentru realizarea și depă- 
sarcinilor de plan. La bi- 
(uși și ferestre) planul a 
depășit cu 301 metfi pă- 
evidențiindu-se echipa de 

condusă de

Na- 
mai 
gar- 

tip
și 80 garnituri tip „Păl-

•vt

Vom păși cu hotăpîpe 
pe calea apătată de papfid 

fel ca toți oamneii munciiLa 
din patria noastră, am primit cu 
o mare bucurie apariția proiectu
lui de Directive ale Congresului 
al III-lea al P.M.R. pentru pla
nul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960—1965 și 
pentru programul economic de 
perspectivă, aprobat de plenara 
C.C. al P.M.R. din 17—18 mai 
a c

In acest document sînt cuprin
se rezultatele obținute de eroica 
noastră clasă muncitoare, de har
nica noastră țărănime, de între
gul popor romîn în dezvoltarea 
economiei naționale în anii 1956— 
1959. Aceste succese umplu de 
bucurie, de o legitimă mîndrie ini
ma fiecărui om al muncii, al fie
căruia dintre noi. Realizările ob
ținute sînt întradevăr mari. Ele o- 
glindesc justețea politicii parti
dului nostru scump, care conduce 
poporul muncitor pe un drum lu
minos, ele vorbesc de eroism, de 
hotărîrea cu care muncesc oame
nii muncii, eliberați de exploatare, 
pentru înfăptuirea acestei politici.

Cifrele cuprinse în proiectul de

Angajamente privind economiile 
pe măsura 

bunătățirea calității cărbunelui.
In aprilie mina a beneficiat de 

o bonificație pentru respectarea 
calității cărbunelui în valoare 
de 244.300 lei.

O atenție deosebită se acordă 
la Petrila creșterii productivită
ții muncii. In sectoarele minei 
se aplică inițiativa minerilor de 
la Aninoasa, precum și cea pen
tru sprijinirea brigăzilor cu re
zultate mai slabe, ceea ce a dus 
la micșorarea numărului de bri
găzi rămase sub plan.

Răspunzînd chemării la între
cere socialistă în cinstea celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R. 
muncitorii complexului carboni
fer Petrila și-au asumat o sea
mă de noi angajamente. Colec
tivul minei s-a angajat ca, prin 
folosirea rezervelor interne, să 
obțină în acest an 1.000.000 lei 
economii peste plan din care 
700.000 lei pînă la începerea lu
crărilor Congresului; Muncitorii 
preparației și-au sporit la 
440.000 lei angajamentul luat

Directive vor deveni după cel 
de-al Iîî-lea Congres al P.M.R., 
obiective mărețe ale muncii avîn- 
taț'e.a poporului nostru,în mersul 
său victoris spre socialism. Pe 
baza succeselor de pînă acum, 
noi avem toate posibilitățile să 
pășim înainte, într-un ritm și mai 
înalt, spre făurirea societății so
cialiste în patria noastră.

In proiectul de. Directive se pre
vede creșterea producției de căr
bune pînă în 1965 cu 1,4—1,6 ori, 
față de anul 1959. Din această 
prevedere reiese sarcina noastră 
de cinste a minerilor ■ să muncim 
tot mai bine, mai cu spor, pentru 
ca prin rezultatele noastre să con
tribuim din plin la îndeplinirea 
sarcinilor puse de partid. Comu
niștii, toți minerii de la Uricani, 
brigada noastră nu-și vor precu
peți eforturile pentru a-și spori rea
lizările. Ridicarea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost, 
prin micșorarea consumului de 
materiale — iată obiectivele noas 
tre în întrecere în cinstea celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R. 
Nu vom slăbi eforturile noastre 
pentru a realiza în întregime pre 
vederile proiectului de Directive, 
vom păși cu hotărlre pe calea a- 
rătată de partid. Iată liotărîrea 
minerilor din brigada noastră.

DRĂGȘANU ALEXANDRU 
miner sectorul Iî Uricani

Materiale pentru 
șantierele de construcții

Pentru asigurarea executării 
la timp a construcțiilor ce se 
vor înălța în anul acesta în ra
ionul nostru, șantierele sînt bine 
aprovizionate cu cantități în
semnate de materiale. In peri
oada 1 aprilie — 18 mai, la de
pozitul central de materiale de 
construcții din Livezeni au in
trat 240 tone ciment, 216 metri 
cubi cherestea și 120 metri cubi 
bile manele. Au sosit de ase
menea 101 tone fier beton, 37 
tone bitum, 30 tone ipsos, 22 
tone humă și 14.180 metri țeavă 
pentru lucrările de instalații sa
nitare.

Printre materialele de bază 
cu care au fost aprovizionați 
constructorii se numără și can
titatea de 3540 kg. vopsea în 
ulei de diferite culori, 36.000 
metri pătrați carton asfaltat și 
5495 metri patrați de sticlă pen
tru geamuri.

întrecere între 
„Prietenii cărții”

Intre 15 și 30 mai a.c. în toate 
localitățile Văii Jiului se desfă
șoară întrecerea între toți tinerii 
purtători ai insignei „Prieten al 
cărții", organizată de comisia ra
ională a concursului „Iubiți car
tea" în cinstea celui de-al III-lea 
Congres al partidului. Pe locali
tăți, concursul constă în întocmi
rea de către fiecare concurent a 
recenziei unui roman din fondul 
obligatoriu pentru concurs, pe 
care apoi fiecare o va prezenta în 
cît mai multe adunrăi generale 
U.T.M. După 30 mai cîștigătorii 
întrecerii pe localități vor lua par
te la faza raională a concursului.

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii complexului carbonifer Pe- 
trila, care cuprinde mina și uzi
na de preparare de aici, au ob
ținut în acest an o seamă de 
succese în lupta pentru reduce
rea continuă și substanțială a 
cheltuielilor de producție.

La mina Petrila au fost obți
nute peste plan în primele 4 luni 
ale anului economii la prețul de 
cost al producției brute în va
loare de 657.000 lei din care 
537.000 lei în trimestrul 1. Mun
citorii preparației au obținut de 
asemenea economii suplimentare 
în valoare de 330.000 
cest an.

Minerii petrileni au 
o prețioasă experiență 
ța reducerii consumurilor speci
fice, mai ales al energia electri
că și pneumatică, în privința 
creșterii productivității muncii 
pe seama extinderii mecanizării 
și a reducerii posturilor nepro
ductive. De remarcat și rezulta
tele obținute în ce privește îm-

lei în a-

acumulat 
în privin-

posibilităților ! 
inițial la începutul anului, d 
care 350.000 pînă la Congres.

Rezultatele obținute după pa
tru luni de activitate, arată în
să că în bună măsură aceste an
gajamente au încetat să mai fie 
mobilizatoare. Astfel, la mină 
din cele 700.000 lei economii 
cît s-a prevăzut a se obține pes
te plan pînă 
tru luni au 
economii de 
preparație 
350.000 lc-i a 
la 1 mai a.

La mină există condiții pentru 
ca pînă la Congres să se înde
plinească angajamentul de a e- 
conomisi peste plan 1.000.000 
lei. Minerii pot realiza aceste 
economii dacă vor acorda a- 
ceeași atenție, ca în aprilie, ca
lității cărbunelui, dacă vor lupta 
cu mai multă perseverență pen
tru reducerea consumului de

ing. GH. DUMITRESCU

la Congres, în pa- 
fost deja obținute 
657.000 lei, iar la 
angajamentul de 
fost îndeplinit încă 
c.

(Continuare în pag. 3-a)

La secția mecanică U.R.U.M.P. lucrează un harnic colectiv de 
muncitori, printre 
Adalbert.

IN CLIȘEU: 
frezarea canalelor 
minei Vulcan.

care se numără și strungarul fruntaș Svoboda

Strungarul Svoboda Adalbert execută la strung 
ia axul principal de la mașina de extracție a
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«La Nicu" la ceasornicărie, 
nu și la cofetărie !

Sini unele zile cînd la cofetăria 
nr. 9 din Petroșani se crează a- 
gtomerații. Dar cu toate că prăji
turile din galantar sînt atît de 
îmbietoare, cumpărătorii 1st aș
teaptă totuși rindul, in mod civi
lizat. <4ș« se petreceau lucrurile 
șl vineri 13 mai pe la orele 12,30. 
Dar lată că cei din rlnd încep 
să dea semne de nemulțumire.

— Ascultă tovarășe, spune ci
neva, dumneata nu 
poți sta în rînd 
ca ceilalți ? Și 
te rugăm să nu 
mai pui mina 
pe toate prăjiturile 
că noi le cumpărăm să le mîncăm 
nu pentru analizele sanepidului!

De după tejghea apare un cap 
ciufulit și două sprîncene încrun
tate umbrind doi ochi furioși. O- 
mul se ridică în picioare după 
ce cotrobăise prin toate tăvile „pi- 
păind" fiecare prăjitură. Datori
tă ființei lui masive, încercările 
tinerelor vînzătoare de a-l scoate 
de după tejghea, erau aproape 
nule. Omul, după ce și-a „ales" 
și a mîncat tacticos două prăji
turi a intrat din nou după tej
ghea, începlnd iar să „aleagă" 
prăjiturile. Numai spiritul inven
tiv al vînzătoarelor care au folo
sit ajutorul unei căni cu apă l-a 
scos afară și l-a trezit puțin pe 
nea Nicu.

— Nu pot pierde timpul, spune 
intrusul. Mă așteaptă clienții. 
Sînt ceasornicar de mare precizie 
și... finețe. Meserie curată, nu?!...

Intr-adevăr Weiszer Moritz (a- 
dică nea Nicu după cum scrie pe 
firmă) este ceasornicar, avînd ate
lierul Ungă cofetărie. Dar tocmai 
de aceea, punînd mîna pe atîtea 
prăjituri s-ar putea să transporte

Pe ecranele sovietice
Pe ecranele cinematografelor 

din capitala sovietică a început 
prezentarea noului- film artistic 
în două serii „Pămînt desțele
nit", realizat după romanul cu 
același titlu al marelui scriitor 
sovietic Mihail Șolohov, laureat 
al premiului Lenin. 

acasă pe piesele de ceas ceva pu
dră de zahăr sau de făină. Iar ce
tățenii s-au supărat pentru că... 
uleiul folosit la ungerea ceasor
nicelor, fie el cit de fin, nu-i și 
comestibil, chiar pe o prăjitură. 
Și-apoi ar fi bine ca omul să se 
poarte cum pretinde că îi este și 
meseria, adică... fin. Dar probabil, 
nea Nicu Weiszer se pricepe la 
ceasuri ca și ta prăjituri — nu

mai „pipăindu-le". 
Dacă ei își 
permite să se a- 
bată de la regu
lile elementare 
de bună purtare 

(sau bun simț) n-are dectt s-o 
facă în atelierul său, nu în cofetă
rie, unde comerțul socialist impu
ne o atitudine civilizată atît din 
partea vînzătorilor cit și a cum
părătorilor.

D. MUGURE

A N E C
• Alexandre Dumas, tatăl și 

fiuî, s-au bucurat amîndoi de 
renume în literatură.

La premiera piesei „Demi- 
Monde" de Dumas-fiul un ad
mirator deal lor se adresă lui 

'Dumas-tatăl:
— Cred că șl dumneata ai 

’ în parte un merit la acest suc- 
' ces.
; — Numai în parte? Dar mi
; se pare că principalul merit e 
! al meu — răspunse Dumas-fa- 
! tăi Eu sînt autorul autorului.

• Bernard Shaw, făcînd o 
vizită unui cunoscut bogătaș,

! acesta i se lăudă că posedă în 
; bibliotecă o splendidă ediție a 
; operelor lui Shakespeare:

Din înțelepciunea popoarelor
• Cunoștințele sînt făclia 

înțelepciunii. Dacă ai cunoștin
țe, toată lumea îți aparține.

• Barca se conduce cu cîr- 
ma, iar gospodăria cu chib
zuială.

(proverbe chinezești)

i Ceasornicele sovietice
Fabrica de ceasornice nr. 2 din 

Moscova produce ceasornice e- 
lectrice de mînă pentru bărbați, 
care funcționează cu ajutorul 
unei baterii miniaturale a cărei 
rezervă de energie electrică este 
suficientă pentru un an.

In orașul Penza se pune lai 
punct producția ceasornicelor de 
mînă „Mecita" de mărimea unei 
monede de copeică (aproximativ 
15 mm.), cu un mecanism pe 
15—17 rubine și care se carac
terizează printr-o mare precizie.

Industria sovietică sporește 
necontenit producția de ceasor
nice. In anul 1959 au fost fa
bricate 26,2 milioane ceasornice 

I față de 7,6 milioane în 1950. Ma
rea producție de ceasornice per
mite nu numai satisfacerea în 
întregime a necesităților interne, 
ci și extinderea exportului lor. 
In anul 1958 Uniunea Sovietică 
a exportat în mai bine de 30 de 
țări 2.297.700 ceasornice, — de 
două ori mai multf-decît în 1957.
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DOTE
mai sfînt lucru 

adăugă el.
— Este cel 

pe care-1 am,
— Aveți dreptate — răspun

se Shaw — și, după cît’ se vede 
ca orice lucru sfînt, e neatins.

• Ludovic al XlV-lea, discu
ta o dată la masă despre di
verse probleme filozofice. Poe
tul Boileau, care se afla prin
tre invitați, interveni în discu
ție, remarcînd pe un ton sum
bru :

— Toți oamenii mor!
Monarhul îi aruncă o privi

re nimicitoare. Observînd Boi
leau tuși și corectă :

— Aproape toți oamenii, si
re, aproape toți 1

• Calitățile unui cal le des
coperi în mers. Pe acelea ale 
unui om în prietenie.

(proverb mongol)
• Cînd moare mama, rămîne 

tata orb.
(proverb indian)
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FABULĂ

L UPUL ȘI VULPEA
In guvernul vest german Ober- j 
lander, fascist notoriu, multă * 
vreme a fost menținut și apărat j 
de cancelarul Adenauer (ziarele) 

zi s-au adunat, 
le fusese împărat...

Animalele pădurii într-o
S-apere-un iup ce-odată
Stă o vulpe gheboșată sprijinită-ntr-un toiag 
Molfăind cuvinte multe ea rostește: „Lupul drag,
E nevinovat săracul — e complet nevinovat, 
A-nflorit împărăția cît a fost el împărat.
A vrut chiar s-o facă mare, necuprinsă cu privirea. 
(Ghinion căci visul ăsta și-a găsit de mult pieirea) 
Și atunci unde e păcatul ? zice vulpea cu mînie. 
Ne-ndoim cumva și-acuma de-a lui nevinovăție? 
Ce-am
Niște,
Lupu,
Și vă

pierdut în fond noi „ăștia" după marea aventură ? 
bieți supuși ? 1 Prea bine, ne urau peste măsură 
și-alții în aceasta sînt complet nevinovați 
rog în consecință, ca pe lup să îl iertați".

Cînd ajuți
Te gîndești
Vulpe! ține
Ca ți lupul pentru fapte ai o singură „răsplată".

CALIN MARIN 
membru ai cenaclului literar 

„Minerul" — Petroșani

fiară cai lupul să iasă nevinovată 
că apărarea ți-o va lua și el odată.
bine minte — și rtu uita niciodată

„CREIERII* ELECTRONICI

*

e

In ultimii ani s-au creat' nu
meroase mașini electronice des
tinate rezolvării unor probleme 
uimitoare. Astfel, mașina sovie
tică BESM face traduceri din 
limba engleză în limba rusă, 
mașina cehoslovacă ELAN face 
sute de calcule pe secundă. In 
numai cîteva ore mașinile romî- 
nești CIFA-1 (construită la In
stitutul de fizică al Academiei 
R.P.R.) și CAU-1 (construită 
la Academia tehnică militară) 
fac calcule pentru care ar fi tre
buie să muncească sute de oa
meni luni întregi. Au fost con
struite de asemenea mașini ca
pabile să joace șah. Ele joacă 
atît de bine, încît pînă și cam
pionilor le este greu să cîștige 
partida. Alte mașini reacționea
ză la sunete sau la lumină. Toa
te aceste mașini poartă denumi
rea generală de „creieri electro
nici", pentru că uimesc și entu
ziasmează prin funcționarea lor, 
care amintește, în parte, func
ționarea creierului. Astfel, ma
șinile electronice sînt înzestrate 
cu dispozitive de memorie, ce 
pot consta din benzi de magne
tofon pe care se înregistrează a- 
numite date Cînd mașina elec
tronică are nevoie de aceste da
te, ea le poate găsi în „memo
ria" sa și le utilizează apoi în 
procesul de calcul.

Specialiștii sovietici au reali
zat o mașină cu un dispozitiv 
special de memorie, care permi
te mașinii să evite greșelile fă
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cute în trecut. O astfel de ma
șină este așa-numitul „șoarece 
electronic", care pus într-un la
birint „memorează" mai întîî 
toate încercările neizbutite de a 
ieși la lumină, pe care apoi le 
ocolește, ca și cînd ar fi „în
vățat" care este drumul cel mai 
scurt spre ieșire.

Intr-adevăr, mașinile electro
nice sînt uimitoare, dar nici uț,”, 
dintre ele nu poate și nici 
va putea vreodată, oricît ar‘ 
de perfecționată, să egaleze sau' 
cu atît mai mult, să întreacă 
creierul omenesc, cu posibilită
țile sale multiple. Omul este 
creatorul acestor mașini, care nu 
vor fi niciodată în stare să facă 
altceva, decît a programat con
structorul lor pentru a se eli
bera de o muncă grea, stereoti
pă și costisitoare, spre a se pu
tea dedica și mai mult muncii 
creatoare.

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

Un stimulator electronic 
al inimii

Medicii din Lituania au con
struit un aparat electronic por
tativ cu ajutorul căruia se poate 
regla ritmul de funcționare a 
inimii. Aparatul, denumit „sti
mulator electronic al inimii" 
este folosit în intervențiile chirui- 
gicale cînd apare necesitatea 
accelerării sau încetinirii circu
lației sîngelui în organismul bol
navului.

Anul trecut, un grup de scrii
tori sovietici au plecat în Siberia 
să vadă cu ochii lor cum prind 
viață chemările C.G. al P.C.U.S. 
și guvernului sovietic cu privire 
la necesitatea atragerii hotărîte 
în circuitul economic a uriașelor 
resurse de materii prime și ener
getice din regiunile răsăritene ale 
U.R.S.S. înaintea plecării, ei și-au 
luat un angajament original ca 
oricît de extraordinare și excepțio
nale vor fi lucrurile pe care le vor 
vedea în Siberia ei să evite folosirea 
cuvintelor „enorm", „titanic", „u- 
riaș” „imens", care s-au folosit 
întotdeauna cînd era vorba de a- 
ceastă regiune de necuprins din 
răsăritul țării sovietice. Dar, du
pă prima zi de vizitare a unei lo
calități siberiene, unul dintre scrii
tori le-a spus celorlalți că oricît 
s-ar strădui el nu poate evita cu
vintele uriaș, extraordinar, fantas
tic, descriind cele văzute acolo.

Intr-adevăr, ce alte cuvinte poți 
găsi pentru a exprima fidel mun
ca rodnică a oamenilor entuziaști 
care la chemarea partidului trans
formă în întregime o regiune a 
globului ale cărei fluvii și rîuri 
au o lungime de 1.000.000 de km., 
lungime care reprezintă de trei 
ori distanța de la pămînt la lună ? 
Cum poți vorbi altfel despre Si
beria ale cărei păduri, de pildă, 
dacă ar fi transplantate în Euro
pa Occidentală ar constitui o tai
ga de nepătruns ? Ge. alte cuvinte 
sînt mai nimerite pentru a zu
grăvi bogăția fără seamăn a sub
solului în care omul a găsit în

O IMENSĂ REGIUNE A GLOBULUI
ÎN PLINĂ TRANSFORMARE

cantități uriașe diamante, aur, pla
tină, cărbune, petrol, gaze natu
rale etc. ? Pe bună dreptate, Ni
kolai Cernîșevski, care a stat exi
lat aproape 20 de ani în Siberia, 
gîndindu-se la viitorul acestei re
giuni spunea că aici se va făuri 
„o viață pe care n-o putem visa".

Cît de clar apar excepționalele 
perspective ale Siberiei în lumi
na cifrelor cuprinse în raportul 
prezentat de N. S. Hrușciov la al 
XXI-lea Congres al P.C.U.S I. 
Vorbind despre lucrările care se 
desfășoară în vederea creării celei 
de-a treia baze, metalurgice în 
Siberia și Gazahstan, N. S. Hruș
ciov a arătat că aici se cons
truiesc cele mai mari hidrocentra
le din lume, hidrocentralele de pe 
Angara și Ienisei. In raport se 
arată că „în 1965 ponderea re
giunilor răsăritene în extracția de 
cărbune va crește pînă la 50 la 
sută, în producția de oțel — pînă 
la 48 la sută ,de cupru rafinat — 
pînă la 88 la sută, de aluminiu — 
pînă la 71 ia sută, de ciment — 
pînă la 42 la sută, de energie e- 
lectrică — pînă la 46 la sută, 
la corhănitul lemnului — pînă la 
25 la sută, la producția de hîrtie 
— pînă la 32 la sută. Se dezvoltă 
industria chimică, industria de 
prelucrare a țițeiului, metalurgia 
neferoasă".

Uriașele proporții ale noilor 
construcții — a arătat N. S. 

Hrușciov — vor aduce serioase 
modificări pe harta economică a 
regiunilor răsăritene. Crearea u- 
nor noi și puternice centre indus
triale — Kustanai, Pavlodar-Eki- 
bastuz, Acinsk-Krasnoiarsk, Braț- 
sk-Taișet și altele — va da un
>***»*«*••*•*•****»*«*****
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puternic implus dezvoltării forțe
lor de producție din răsăritul ță
rii.

Noul ia fot pasul
In imensa țară sovietică noul 

învinge pretutindeni. In epoca 
construcției desfășurate a comu
nismului noul are un rol hotărî- 
tor. Dar nicăeri el nu e mai vizi
bil ca în Siberia. Totul aici are 
dimensiuni necunoscute în altă 
parte: centrala hidroelectrică de 
la Krasnoiarsk cu o putere de 
6.000.000 kW., cea de la Bratsk cu 
o putere de 4,5 milioane kW.; u- 
riașe centrale termice moderne, 
combinate de aluminiu de o mări
me unică în lume, mine de căr
buni de dimensiuni uriașe; silo
zuri cum nu mai există altele; 
excavatoare autopropulsate gigan
tice...

Pe stepele de necuprins acope
rite în urmă doar cu cîțiva ani de 

pămînturi înțelenite și virgine s-a 
dezvoltat, ca rod al entuziasmu
lui a zeci de mii de tineri veniți 
din toată țara, cea mai modernă 
agricultură. In sovhozurile Cons
tituite aici se pot Intllni mașini 
moderne ce produc ploaie artifi
cială, tractoare radioghidate, a- 
vioane care distrug dăunătorii și 
buruienile. Taigaua de nepătruns 
reprezintă una din bogățiile țării, 
ea fiind cel mai mare rezervor de 
material lemnos care este exploa
tat cu mijloace mecanizate, ulti
ma expresie a tehnicii.

De nesecat sînt resursele hidro
energetice și carbonifere ale Si
beriei ! După calculele specialiști
lor ele reprezintă aproape 10 la 
sută din rezervele energetice ale 
întregii lumi. La aceasta se adau
gă bogate zăcăminte de petrol, 
care se și extrage în regiunea 
cursului inferior al fluviului Obi 
și în regiunea Irkuțk, rezervele u- 
riașe de gaz metan și apele calde 
subterane.

Pentru a avea o imagine a efor
tului depus de constructorii hidro
centralelor de pe fluviile siberie
ne este suficient să amintim că 
numai la hidrocentrala de la Kras
noiarsk vor fi turnați aproximativ 
5.000.000 m. cubi de beton și be
ton armat și se vor deplasă 24,5 
milioane m. cubi de pămînt.

La Bratsk, la hidrocentrala de 
pe Angara, rîul curge acum prin

tr-o înaltă construcție de beton 
și a fost complet îmblînzit. Ba
rajul înalt de 127 metri — cel 
mai înalt din U.R.S.S. și unul din 
cele mai mari din lume — este a- 
proape gata. Pentru ridicarea u- 
nui astfel de baraj a fost necesar 
să se construiască în condițiile 
unui frig de 56 grade și ale unei 
ierni care durează 182 zile, puter
nice întreprinderi auxiliare, fa
brici de beton, de sortare și con- 
casare. La dispoziția lor construc
torii au avut puternice buldozere, 
macarale, excavatoare, hidromoni- 
toare de tipul cel mai nou. Hidro
centrala Bratsk va intra în func
țiune la termenul stabilit, în anul 
1961. Constructorii de la Bratsk 
au propus și guvernul sovietic a 
aprobat construirea treptei urmă
toare a cascadei de pe Angaja — 
hidrocentrala de la Ust-Ilimsk. O- 
dată cu intrarea în funcțiune ■ 
acestor două centrale producția do 
energie electrică se va ridica la 
zeci de miliarde kWh pe an. Tot
odată în această regiune se vor 
construi cele mai mari combinate 
din lume pentru prelucrarea lem
nului și mari întreprinderi consu
matoare de energie.

Pentru prima oară în practica 
mondială la hidrocentrala de la 
Krasnoiarsk vo>r fi instalate gru
puri hidrogeneratoare de cîte o 
jumătate de milion kW în loc de 
grupuri de cîte 260.000 kW cum 
era prevăzut inițial. Prețul de cost 
al unui kWh de energie produsă 
aici va fi de numai 0,45 ruble.

(Continuare în pag. 4 a)



Un măreț și insutiețitor program de muncă 
pentru construirea viitorului luminos

Asiguram oamenilor muncii 
mai multe bunuri de larg consum

(Urmare din pag. l-a)

nulul 1959. La 1 martie a. c. 
sectorul socialist ai agriculturii 
cuprindea în total 77 la sută din 
suprafața arabilă a țării, peste 
76 la sută din totalul familiilor 
țărănești sînt cuprinse în gos
podării agricole colective și în
tovărășiri.

Marile succese obținute în 
dezvoltarea economiei naționale 
au asigurat îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor trasate 
de Congresul al Il-lea al P.M.R. 
privind creșterea nivelului de 
trai al celor ce muncesc. încă în 
1959 s-a realizat o creștere de 
33 la sută a salariului real față 
de 1955. Vastul program de 
construcții de locuințe, creșterea 
substanțială a volumului mărfu
rilor desfăcute prin comerțul 
socialist, fondurile mereu cres- 
cînde alocate de stat pentru chel
tuielile social-culturale, ocrotirea 
sănătății, prevederi sociale au 
asigurat creșterea continuă a ni
velului de trai al tuturor celor 
care muncesc.

Minerii celui mai mare bazin 
carbonifer al țării, Valea Jiului, 
au contribuit din plin la obți
nerea acestor realizări de im
portanță istorică în opera de 
construire a socialismului. Sar
cina trasată de cel de-al Il-lea 
Congres al P.M.R. privind li
chidarea rămînerii în urmă a 
industriei carbonifere, ridicarea 
productivității muncii la nivelul 
tehnicii avansate cu care sînt 

>Otate minele noastre, este în- 
Șplinită cu cinste. In prezent, 

se lucrează cu o productivitate 
medie pe bazin de o tonă pe post. 
Sporind substanțial productivi
tatea muncii, colectivele exploa
tărilor miniere din Valea Jiului 
asigură din plin cerințele me
riți crescînde de cărbune cocsi- 
ficabil și energetic ale economiei 
naționale. In marea întrecere so
cialistă ce se desfășoară în în- 
tîmpinarea celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R. minerii de la 
toate exploatările carbonifere ale 
Văii Jiului luptă pentru noi suc
cese în creșterea productivității 
muncii, pentru îndeplinirea im
portantelor sarcini elaborate de 
partid privind realizarea de e- 
conomii, pentru o producție de 
bună calitate. Muncind tot mai 
rodnic, minerii Văii Jiului, că
rora în trecut le era sortită o 
țață de cruntă mizerie, își ex

primă recunoștința față de gri
ja pe care partidul le-o poartă. 
Minerii Văii Jiului trăiesc și 
muncesc astăzi în condiții cu 
totul noi. In urma măsurilor de 
îmbunătățire a salarizării mun
citorilor subterani din minele 
de cărbuni, pentru mineri au 
fost îndeplinite încă din 1957 
prevederile Congresului al Il-lea 
al partidului privind creșterea 
nivelului de trai.

Succesele dobîndite în toate 
domeniile constituie o strălucită 
confirmare a justeței politicii 
marxist-leniniste a partidului, 
politică al cărei principal conți
nut îl constituie industrializa
rea socialistă, dezvoltarea cu 
precădere a industriei grele și 
îndeosebi a industriei construc
toare de mașini, transformarea 
socialistă a agriculturii și revo
luția culturală. Succesele obți
nute sînt rod al muncii înflăcă
rate a eroicei noastre clase mun
citoare, a țărănimii muncitoare, 
a intelectualității care, sub con
ducerea partidului, își pun toate 
eforturile în slujba operei de 
construire a vieții noi In obți
nerea acestor succese poporul 
nostru a simțit efectiv sprijinul 
puternic pe care ni-i acordă U- 
niunea Sovietică, roadele cola
borării cu celelalte țări socia
liste

Îndeplinirea Directivelor celui 
de-al Il-lea Congres al P.M.R. 
a creat baza tehnico-materială 
pentru un nou avînt al între
gii economii naționale. Planul 
de dezvoltare a economiei na
ționale pe anii 1960—1965, care 
constituie prima etapă a pro
gramului de perspectivă pînă în 
1975, asigură o dezvoltare me
reu ascendentă a economiei na
ționale.

„Sarcina fundamentală a pla

nului economic pe perioada de 
șase ani, 1960—1965 — se arată 
în proiectul de Directive — este 
dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale a socialismului, creșterea 
rapidă a forțelor de producție, 
în vederea desăvîrșirii construc
ției socialiste în Republica Popu
lară Rotnînă.

Prin încheierea colectivizării 
agriculturii, relațiile de produc
ție socialiste vor cuprinde întrea
ga economie națională care vor 
căpăta astfel un caracter uni
tar".

Principalele obiective ale pla
nului economic pe anii 1960— 
1965 ilustrează consecvența cu 
care partidul aplică creator a- 
totbiruitoarea învățătură marxist. 
leninistă în conducerea operei 
de construire a socialismului. 
Principalele obiective ale planu
lui de 6 ani urmăresc:

1. Concentrarea și pe viitor a 
principalelor eforturi în direcția 
industrializării socialiste; dez
voltarea cu prioritate a indus
triei grele, cu pivotul ei, indus 
tria constructoare de mașini, 
care să asigure creșterea în ritm 
susținut a tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale.

2. Lărgirea și consolidarea re
lațiilor de producție socialiste 
la sate, încheindu-se în această 
perioadă procesul de transfor
mare socialistă a agriculturii.

3. Introducerea pe scară tot 
mai largă a cuceririlor tehnicii 
și științei mondiale în toate ra
murile economiei naționale, în 
scopul creșterii productivității 
muncii, reducerii prețului de cost 
și îmbunătățirii continue a ca
lității produselor.

4. Ridicarea în continuare a e- 
conomiei regiunilor și raioane
lor mai puțin dezvoltate.

5. Sporirea venitului național, 
creșterea fondului de consum, 
destinat îmbunătățirii continue a 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Prevederile proiectului de Di
rective privind planul de șase 
ani înfățișează celor ce muncesc 
din patria noastră luminosul ta
blou al succeselor spre care parti
dul ne conduce în anii ce vini 
Valoarea producției globale in
dustriale va fi în anul 1965 de 
aproximativ 2,1 ori mai mare 
decît în 1959, corespunzînd cu 
un ritm mediu anual de creștere 
de circa 13 la sută. Producția 
industriei mijloacelor de produc
ție (grupa A) va fi în 1965 de 
circa 2,2 ori mai mare față de 
1959 iar producția industriei bu
nurilor de consum (grupa B) 
va crește de circa 2 ori. Prin
cipalele eforturi vor fi îndrepta
te în continuare spre siderurgie, 
construcția de mașini, energia 
electrică, industria chimică, pre
cum și spre intensificarea lu
crărilor de descoperire a noi ză
căminte care să lărgească baza 
de materii prime.

Minerii Văii Jiului iau cunoș
tință cu entuziasm de marile 
sarcini pe care partidul le pune 
în fața industriei cărbunelui, și 
prin a căror îndeplinire își vor 
aduce din plin contribuția la 
lupta întregului popor pentru 
asigurarea ritmului intens de 
dezvoltare a economiei naționale. 
Principala sarcină pe care pla
nul de 6 ani o pune în fața in
dustriei carbonifere este asigu
rarea bazei de materii prime 
pentru fabricarea cocsului și 
complectarea surselor de energie 
primară. Extracția totală de căr
bune va crește în 1965 la 11,5— 
12,5 milioane tone — de 1,4—1,6 
ori mai mult ca în 1959. In a- 
cest scop se va dezvolta la ma
ximum capacitatea de producție 
a minelor existente care au po
sibilități să producă în condiții 
economicoase, se vor pune în 
exploatare noi mine în bazinele 
care asigură o eficiență econo
mică mai ridicată a investițiilor

In vederea asigurării bazei de 
materii prime pentru fabricarea 
în țară a cocsului metalurgic — 
se arată în proiectul Directive
lor — urmează să se intensifice 
lucrările geologice pentru spo
rirea rezervelor la cărbunii de 
calitate superioară, să se deli

miteze cîmpuri miniere pentru 
construcții de noi mine, în prin
cipalele bazine carbonifere, ast
fel îneît să se realizeze o ex
tracție de cel puțin 6 milioane 
tone în 1965, față de 4,1 mili
oane tone în 1959.

In Vailea Jiului va fi pusă în 
funcțiune pînă în 1965 o nouă 
instalație de preparare a cărbu
nelui, cu o capacitate de peste 
3 milioane tone/an, din care 1 
milion tone în 1963. Această in
stalație, care va fi construită pe 
baza unei tehnologii moderne, 
va asigura un cărbune de cali
tate pentru industria noastră 
siderurgică.

Se prevede de asemenea extin
derea continuă a mecanizării lu
crărilor miniere prin introduce
rea metodelor avansate de con
strucție a minelor și de extrac
ție a cărbunelui. O importantă 
sarcină pe care planul de șase 
ani o pune în fața colectivelor 
exploatărilor carbonifere, este 
reducerea consumului specific de 
lemn de mină de lat 53 m. c. pe 
mia de tone de cărbune extras 
în 1959 la cel mult 35 m. c. în 
1965, prin extinderea abatajelor 
frontale cu armare metalică.

Harta patriei se va îmbogăți 
cu noi obiective industriale, po
porul nostru va crea prin mun
că entuziastă noi bogății. Cifrele 
succinte ale noului plan se vor 
transforma în anii ce vin în rea
lizări cu care ne vom mîndri. 
Uzina cocsochimică de la Hu
nedoara va ajunge în anul 1960 
la capacitatea finală de 1 milion 
tone/an și se va construi o nouă 
uzină pentru fabricarea cocsu
lui metalurgic din cărbuni ener
getici de Valea Jiului, uzină 
care în 1965 va produce cel pu
țin 400.000 tone cocs. Industrial 
noastră siderurgică se va îmbo
găți cu un nou și uriaș combi
nat siderurgic ce se va construi 
la Galați, care constituie obiec
tivul cel mai important ai pla
nului de șase ani. Acest obiec
tiv industrial e de o însemnăta
te deosebită pentru dezvoltarea 
economiei naționale în anii ur
mători. In anul 1970 acest com
binat va produce anual circa 4 
milioane tone oțel!

In anii noului plan industria, 
agricultura, învățămîntul și cul
tura, nivelul de trai al oameni
lor muncii vor înregistra o dez
voltare ascendentă.

In inimile oamenilor muncii 
de pe întreg cuprinsul patriei' 
stîrnește un puternic entuziasm 
faptul că programul de dezvol
tare în perspectivă a economiei 
naționale pînă în anul 1975, a 
cărui schiță a fost întocmită, 
VA FI ORIENTAT IN DIREC
ȚIA CREȘTERII INTENSE ȘI 
MULTILATERALE A FORȚE
LOR DE PRODUCȚIE ÎN VE
DEREA DESĂVÎRȘIRII CON- 
SRUCȚ1EI SOCIALISTE ȘL' 
TRECERII TREPTATE LA CON
STRUIREA COMUNISMULUI.

„Acest program — se arată 
în proiectul de Directive — va 
trebui să asigure dezvoltarea 
armonioasă a tuturor ramurilor 
economiei naționale, acordîndu-se 
în continuare prioritate indus
triei grele, precum și realizarea 
unui asemenea belșug de produ
se care să permită ridicarea bu
năstării poporului muncitor lai 
nivelul celor mai avansate țări 
din lume".

Prevederile proiectului Directi
velor Congresului al III-lea al 
P.M.R. pentru planul de dezvol
tare a economiei naționale pe 
anii 1960—1965 și programul e- 
conomic de perspectivă inspiră 
oamenilor muncii din patria 
noastră forțe noi în lupta pen
tru aplicarea În viață a politicii 
partidului, încredere deplină în 
viitorul socialist pe care ni-1 
construim. Supus dezbaterii or
ganelor și organizațiilor de 
partid, precum și maselor largi 
de oameni ai muncii în cadrul 
adunărilor pe întreprinderi, in
stituții, unități socialiste ale a- 
griculturii, în paginile oreseî, 
proiectul de Directive va dezvol
ta inițiativa creatoare a mase
lor, va mobiliza întregul nostru 
popor spre noi și importante 
victorii.

Lucrătorii ’Sin comerțul de stat 
luptă zi de zi pentru o cît mai 
bună gospodărire a fondului de 
mărfuri în scopul unei bune de
serviri a oamenilor muncii.

Abundența de mărfuri din a- 
cest an dovedește grija pe care o 
poartă partidul nostru creșterii 
continue a nivelului de trai al 
celor ce muncesc. In patru luni 
din acest an au fost puse în vîn- 
zare importante cantități de pro
duse alimentare și inditStriale. 
Printre acestea se numără 2275 
tone pîine, 568 tone carne, 213 to
ne ulei, 484 tone zahăr, 890 tone 
cartofi, 197 tone ceapă, 363 tone 
fructe, 91 tone rădăcinoase și alte 
produse alimentare ca și 330.000 
m. țesături bumbac, 40.000 m. țe
sături lînă, confecții în valoare de 
peste 14.800.000 lei, 108 motoci
clete și motorete, 125.000 perechi 
încălțăminte, 830 garnituri mobi
lă.

Cu toate că în momentul de fa
ță există c aprovizionare cores
punzătoare față de cerințe, totuși 
conducerile organizațiilor comer
ciale precum și lucrătorii din co
merț vor trebui să dovedească o 
preocupare mai susținută față de 
calitatea unor produse, neîngădu- 
înd pătrunderea în rețea a mărfu
rilor necorespunzătoare din punct 
de vedere calitativ.

O preocupare a conducerilor or
ganizaților comerciale în această 
perioadă a fost antrenarea unui 
număr de 45 unități la concursul 
de vitrine organizat de Ministerul 
Comerțului și Comitetul Central

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

Angajamente privind economiile — 
pe măsura posibilităților I

(Urmare din pag. l-a)

lemn, pentru creșterea producti
vității muncii și pentru ridica
rea tuturor brigăzilor la nivelul 
îndeplinirii ritmice a sarcinilor 
de plan.

Nu poate fi justificată însă 
atitudinea conducerii preparației 
Petrila față de posibilitățile de 
sporire a angajamentelor de în
trecere. Tovarășii de aici (șef al 
uzinei ing. Florea Sabin) și-au 
sporit de la 240.000 la 440.000 
lei angajamentul anual la eco
nomii în momentul cînd aveau 
deja realizate 306.000 lei, si-au 
angajat să economisească peste 
plan pînă la Congres 350.000 
lei în momentul cînd obținuseră 
mai bine de 90 la sută din a-

---------------- O—------- -----

Preocuparea brigăzii lui Pilea Petru
Brigada minerului Pilea Petru 

de la sectorul V al minei Lonea, 
este bine cunoscută pentru suc
cesele sale în realizarea sarcinilor 
de plan.
• Intr-una din diminețile zilelor 
trecute minerul Pilea Petru îm
preună cu ortacii din schimbul I 
privea panoul de lîngă puț pe care 
sînt trecute rezultatele muncii 
pentru calitate.

— Vedeți fraților, stăm bine cu 
cenușa, le spuse brigadierul. La 
acest lucru am contribuit și noi 
în mare măsură.

...Pe galerie, in drum spre a- 
bataj, au adus din 
nou vorba despre 
cenușă. Ajunși în 
abatajul cameră 
103 unde lucrează, 
au găsit abatajul 
pregătit pentru pușcare. In ort le 
apăruse de vreo cîteva zile o in
tercalate de piatră. Pentru a pu
tea scoate piatra din intercalate 
în blocuri cît mai mari și astfel 
pentru a alege cît mai ușor șistul, 
schimbul de noapte a avut grijă 
să nu bată găuri în intercalație. 
Pilea și ortacii săi au pușcat nu
mai cărbunele. Apoi, în timp ce 
ceilalți ortaci începuseră să în
carce, minerul Moșie Gheorghe 
cu pikamerul a trecut să doboare 
bucățile de cărbune și de piatră 
rămase nerupte după pușcare.

Vagonetarul din abataj, Men- 
ghiță Vasile, s-a apucat să dea 
de zor forotul pe crațer. Deodată 
el se opri din loptătat. Se aplecă 
și ridică un bloc de piatră scăpat 
în cărbune. Apoi continuă. In 
dreptul gurii rostogolului lîngă 

al Sindicatelor lucrătorilor din 
comerț și cooperație.

Printre fruntașii acestui con
curs sînt magazinele O.C.L. Ali
mentara nr. 8 Petroșani, nr. 77 
Lupeni și nr. 10 Petroșani, la 
O.C.L. Industrial magazinele nr. 
1 și 2 Petroșani, nr. 31 Lupeni, 
iar la T.A.P.L. cofetăria nr. 9, 
restaurantul Minerul și restauran
tul Carpați din Petroșani.

Dacă concursul de vitrine a dat 
rezultate, trebuie să arătăm că nu 
toți responsabilii de unități au a- 
vut aceeași preocupare în vederea 
expunerii atrăgătoare și cu gust 
în interiorul unităților precum și 
pentru depozitarea mărfurilor, ca
re în multe cazuri lasă de dorit.

Vorbind despre aspectul inte
rior al unor unități comerciale 
și depozite se observă o slabă pre
ocupare din partea I.C.R.A., 
I.C.R.M. și I.C.R.T.I. în problema 
ridicării ambalajelor. In această 
direcție este absolut necesar ca 
bazele de aprovizionare să orga
nizeze în termenul cel mai scurt 
o acțiune de strîngere a ambala
jelor de pe rețeaua de desfacere, 
iar pentru viitor această acțiune 
să aibă continuitate.

Sub îndrumarea organelor de 
partid, lucrătorii din comerț vor 
putea să întîmpine cel de-al trei
lea Congres al P.M.R. cu noi rea
lizări în îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan.

MORAR 1OAN 
șeful secției comerciale 

a Sfatului popular raional

cest angajament .(în cursul lunii 
aprilie).

O analiză temeinică asupra 
posibilităților existente la uzină 
ar scoate la iveală noi rezerve 
de mărire a angajamentului de 
economii, pentru ca acesta să 
fie într-adevăr un angajament 
mobilizator.

★
In concluzie, colectivele com

plexului carbonifer Petrila au 
reale posibilități pentru a întîm- 
pina cel de-al III-lea Congres 
al partidului cu economii cît 
mai mari la activitatea de pro
ducție. De aceea este cazul și 
trebuie ca angajamentele inițiale 
să fie revizuite și sporite la ni
velul elanului și hotărîrii mun
citorilor de aici.

crațer, Gîlcescu Iordache, meca
nicul, urmărea cu atenție valul 
de cărbune și alegea șistul stre
curat. Cînd șistul vine pe cra
țer mai mult, îl mai atinge cu 
cîte o vorbă pe Menghiță.

— Vezi Menghiță că te duce de 
nas piatra!...

...Lupta pentru alegerea șistu
lui, pentru a da cărbune tot mal 
curat nu se încheie însă în aba
taj. Ea este continuată și de va
gonetarul de la rol, Șelaru Nico- 
lae, care în timp ce încarcă va- 
gonetele mai scoate și el cîte un( 
bulgăre de piatră venit cine știe 

cum. Are un loc 
anume unde co
lectează piatra. In 
timp ce vago
netarul încarcă 
forotul, ceilalți

pregătesc lemnul și cele necesare 
pentru armarea abatajului. Dună 
ce ultimele lopeți de cărbune au 
fost date pe crațer s-au apucat cu 
toții și au armat abatajul, pregă- 
tindu-1 ca schimbul II să poată 
lucra în bune condițiuni. Șutul era 
pe terminate și ei erau încă în 
abataj. Sosise și schimbul II

Brigadierul Pilea Petru, după 
ce a discutat cu cei din schimbul 
ÎI dîndu-le indicațiile necesare, 
el nu a scăpat însă din Ve
dere să le atragă încă odată a- 
tenția asupra calității cărbunelui. 
După aceasta schimbul întîi se 
îndreptă spre puț mulțumit că și 
astăzi a reușit să-și aducă contri
buția la lupta întregului colectiv 
al minei Lonea pentru a da căr
bune de calitate.

1. MUNTEANU



PelMlca noastră continuă să rămînă 
o politico dc coexistentă pașnică

— Cuvînfarea rostită pe aeroportul din Berlin —

Convorbirea dintre N.S. Hrușciov 
și Cyrus Eaton

BERLIN (Agerpres). — TASS 
anunță :

In cuvîntarea rostită pe aero
portul din Berlin, după ce și-a 
exprimat bucuria de a păși pe 
pămîntul socialist al poporului 
german, N. S. Hrușciov a spus: 
vă este cunoscut faptul că am 
sosit la Berlin venind de la Pa
ris, unde urma să aibă loc Con
ferința la nivel înalt a conducă
torilor de stat ai U.R.S.S., Fran
ței, Angliei și S.U.A. Această 
conferință importantă nu a a- 
vut loc datorită poziției guver
nului S.U.A.

' Probabil că din nou în Sta
tele Unite cercurile care nu do
resc destinderea încordării in- 
ternaționale și înlăturarea pri- 

tmejdiei unui nou război și-au 
impus voința în ceea ce privește 
orientarea politică. Aceste cer
curi vor să trăiască după legile 
junglei, să dicteze voința lor 
altor țări și să acționeze după 
principiul — fac ce vreau. Ele 
ar trebui să știe că asemenea 
principii nu erau valabile nici 
în trecut cînd Uniunea Sovietică 
era singurul stat socialist.

Asemenea metode sînt cu atît 
mai nepotrivite în relațiile in
ternaționale acum cînd există un 
puternic lagăr socialist capabil 
să se apere, să apere pacea în 
întreaga lume.

Arătînd că conducătorii S.U.A. 
care se află la remorca milita- 
nștilor și revanșarzilor au tor
pilat conferința pentru că nu a- 
veau ce spune la Paris, nu aveau 
nici un fel de propuneri care 
ar fi putut ajuta la rezolvarea 
problemelor internaționale arză
toare, N. S. Hrușciov a spus: 
în această situație, este nevoie 
de timp, sînt necesare eforturile 
tuturor popoarelor și guvernelor 
pentru ca peste 6—8 luni să aiibă 
loc întîlnirea la nivel înalt, este 
necesar ca guvernele statelor 
ai căror reprezentanți urmează 
să se întîlnească la o conferință 
atît de importantă să fie călăuziți 
nu de amenințări și ultimaturi, 
ci de rațiune. Guvernul sovietic 
va face tot ce este necesar pen
tru ca întîlnirea să aibă loc și
să dea rezultate utile.

Firește că guvernul Uniunii 
Sovietice, împreună cu guvernele 
celorlalte țări socialiste, va <e-
xamina minuțios situația creată
și va trage concluziile necesare. 
Noi nu renunțăm la lupta pentru 
destinderea încordării internațio
nale și politica noastră continuă 
să rămînă o politică de coexis
tență pașnică între state cu orîn- 
duiri sociale diferite.

Popoarele țărilor socialiste, 
toți oamenii iubitori de pace și1 
cinstiți nu trebuie însă să-și slă
bească vigilența în fața provo
cărilor militariștilor americani. 
Demascînd cu hotărîre acțiunile 
agresive și luptînd pentru însă
nătoșirea situației internațio
nale, nu trebuie să uităm nici
odată că militariștii, imperialiș
tii din țările capitaliste continuă

-----O-----

Provocări vest-germane 
la frontiera 

cu R. D. Germană
BERLIN (Agerpres)'
Referindu-se la o comunicare a 

Departamentului presei de pe lin
gă Ministerul Afacerilor Interne 
al R.D.G., agenția A.D.N. anunță 
că din partea Germaniei occiden
tale la frontiera de stat a 
R. D. Germane au loc provocări 
neîntrerupte. In perioada ianua
rie—martie a.c. la frontiera de 
vest a R.D.G. au fost organizate 
520 de provocări și incidente. In 
comunicare se subliniază că au
toritățile de la Bonn organizează 
asemenea provocări în mod conș
tient, în scopul de a încălca rela
țiile pașnice dintre cele două sta 
te germane. 

să nu renunțe la scopurile lor 
antipopulare, nu vor să se îm- 
phee cu faptul că nu este și nu 
poate fi posibilă o revenire la 
trecut, la vremurile vechi cînd 
dispuneau de soarta popoarelor. 
La noi, în popor se spune: „Ce 
s-a dus, ducă-se“. Socialismul a 
dovedit că este o orînduire nouă, 
mai progresistă și că lui îi a- 
pajrține viitorul.

Sîntem convinși că mai devre
me sau mai tîrziu rațiunea să
nătoasă va triumfa în treburile 
internaționale.

Trebuie să ne dublăm, să ne 
triplăm eforturile și să obținem 
ca principiile coexistenței pașni
ce să fie respectate în mod cin
stit de fiecare guvern, iar ori
căror încercări de a se pune la 
cale noi provocări, trebuie să li 
se dea o ripostă hotărîtă.

Arătînd că problemele care ar 
îi trebuit să fie examinate de 
conferința la nivel înalt nu șî-au 
pierdut cîtuși de puțin impor
tanța, N. S. Hrușciov a spus: 
printre acestea se numără înche-

■O----------------

Guvernul U. R. S. S. a cerut convocarea 
Consiliului de Securitate în legătură 

cu acțiunile agresive ale aviației 
militare a S. U. A.

PARIS (Agerpres) — TASS 
Ministrul Afacerilor Externe al 

U.R.S.S., A. A. Gromîko, a adre
sat președintelui Consiliului de 
Securitate, Claude Corea și secre
tarului general al O.N.U., Dag 
Hammarskjoeld, o telegramă în 
care guvernul U.R.S.S. cere con
vocarea de urgență a Consiliului 
de Securitate în vederea examină
rii problemei „Cu privire la ac
țiunile agresive ale aviației mili
tare a S.U.A. împotriva Uniunii 
Sovietice, acțiuni care reprezintă 
o primejdie pentru pacea genera
lă".

Avioane militare ale S.U.A., se 
spune în telegramă, au pătruns în 
repetate rînduri în spațiul aerian 
al U.R.S.S. Guvernul S.U.A. a 
proclamat aceste acțiuni ale sale 
de violare a frontierelor altor state 
suverane drept politică de stat a 
sa.

Subliniind că, potrivit Cartei 
O.N.U., Consiliul de Securitate 
poartă principala răspundere pen-

O imensă regiune a globului
în plină transformare

'(Urmare din pag. 2-a)

Marea Buhtarma care a fost da
tă recent navigației, Marea Bratsk, 
cel mai mare lac artificial din lu
me, apele captate ale fluviilor 
Obi. Irtîș și ale Ieniseiului vor 
schimba peisajul și clima Sibe
riei. Proiecte îndrăznețe de schim
bare a cursurilor fluviilor și rîu- 
rilor sînt puse la punct, fiind su
puse aprobării guvernului sovie
tic.

Transformarea florei 
și faunei

Omul sovietic nu se mulțumeș
te numai cu transformarea natu
rii. El se preocupă și de obține
rea unor noi specii de plante și 
animale. Specialiștii sovietici se 
străduiesc să obțină din nou creș
terea cedrului pe pămînt siberian. 
Ei studiază posibilitatea încruci
șării pinului cu cedrul, să aclima
tizeze eucaliptul și guajucumul — 
arborele cu lemnul cel mai dur din 
lume. Ei încearcă să aclimatizeze 
bradul cu fibre lungi, alunii hi
brizi, pinii cu fructe comestibile 
etc.

In afară de îmbogățirea faunei 

ierea tratatului de pace cu Ger
mania șl rezolvarea pe această 
bază a problemei Berlinului oc
cidental. Ținînd seama de situa
ția creată în prezent, avem pro
bleme asupra cărora ne putem 
consulta cu prietenii noștri ger
mani, cu tovarășul Ulbricht, cu 
tovarășul Grotewohl și alți con
ducători ai Republicii Democra
te Germane. Credem că schim
bul de păreri pe care îl! vom a- 
vea va fi util pentru cauza păcii 
în Europa.

Sîntem convinși că Republica 
Democrată Germană — parte 
integrantă din puternicul lagăr 
socialist — își va aduce contri
buția demnă la cauza menține
rii păcii în Europa și în întrea
ga lume.

Vom continua să întărim și de 
acum înainte puternicul lagăr 
socialist, bastionul indestructibil 
al1 păcii și securității popoare
lor !

Vom lupta cu o și mai mare 
perseverență pentru o pace trai
nică în întreaga lume !

tru menținerea păcii și securită
ții internaționale, guvernul sovie
tic cere Gonsiliului de Securitate 
să examineze de urgență proble
ma susmenționată și să ia măsu
rile cuvenite pentru încetarea ac
țiunilor provocatoare nemaiîntîlni- 
te ale Statelor Unite ale Americii, 
care reprezintă o primejdie pen
tru pace.

Lui Glaude Gorea și Dag Ham
marskjoeld le-a fost trimisă de a- 
semenea o notă explicativă a gu
vernului sovietic.

★
NEW YORK 20 (Agerpres).
La 19 măi secretariatul O.N.U. 

a anunțat în mod oficial că la 
cererea guvernului U.R.S.S. va 
fi convocat pentru data de 23 
mai Consiliul de Securitate 
pentru a examina problema: 
„Cu privire la acțiunile agresi
ve ale aviației militare a S.U.A. 
împotriva Uniunii Sovietice, ac
țiune care reprezintă o primej
die pentru pacea generală".

domestice, datorită dezvoltării ac
tivității zootehnice a colhozurilor 
și sovhozurilor, în Siberia au în
ceput să apară exemplare de ani
male necunoscute încă în lume. 
Selecționerii sovietici au reușit să 
obțină vizonul cu blana de orice 
culoare, chiar și de culoare albas
tră. Ei au obținut un animal mic 
eu blană prețioasă, pe care i-au 
numit „mura", care nu exista pînă 
acum în natură. Mergînd pe ace
lași drum cîte specii noi, necunos
cute încă, nu vor apare pe imen 
sele întinderi siberiene 1

Orașe noi
La începutul veacului nostru în 

Siberia nu era decît un sigur oraș 
cu o populație depășind 100.000 
de locuitori — Omsk. Acum sînt 
peste 20 de astfel de orașe prin
tre care se numără și tinerele ora
șe Angarsk și Norilsk, clădite în 
întregime din piatră. Pînă la sfîr- 
șitul septenalului vor mai fi ridi
cate în Siberia cel puțin douspre- 
zece orașe. Orașul Taișet va avea 
300.000 de locuitori. Lingă Braț 
sk se va ridica noul oraș — Nova 
Bratsk care va fi un oraș al me- 
talurgiștilor, al chimiei, ai alu
miniului și al industriei lemnu-

PARIS (Agerpres)'. — TASS 
anunță:

In dimineața zilei/ de 19 mai 
pe aeroportul Orly a sosit cunos
cutul businessman și fruntaș al 
vieții publice americane, Gyrus 
Eaton cu soția pentru a se în- 
tîlni cu N. S. Hrușciov care era 
pe punctul de a părăsi Parisul. 
Intre N. S. Hrușciov și Gyrus Ea
ton a avut loc o convorbire prie
tenească și cordială. Gyrus Ea
ton a felicitat pe Nikita Serghee- 
vici Hrușciov pentru lansarea na
vei cosmice sovietice și a spus 
că acest eveniment confirmă din 
nou genialitatea oamenilor de 
știință sovietici. La rîndul său 
N. S. Hrușciov la felicitat cu căl
dură pe Gyrus Eaton cu prilejul 
decernării premiului internațional 
„Lenin" pentru pace. N. S. Hruș
ciov a subliniat că decernarea a- 
cestui înalt premiu lui Gyrus Ea
ton are o importanță cu atît mai 
mare cu cît G. Eaton este unul 
din cei mai mari capitaliști ame
ricani și, prin urmare aceasta a- 
rată că și în rîndurlle capitaliști
lor există oameni care înțeleg just 
situația internațională actuală și 
necesitatea coexistenței pașnice a 
statelor.

La aceasta Gyrus Eaton a răs
puns că mulți capitaliști ameri
cani respectă Uniunea Sovietică 
și pe eminentul ei conducător care 
luptă cu atîta consecvență pentru 
asigurarea păcii în întreaga lume. 
Sînt bucuros că particip la lupta 
pentru pace alături de un luptă
tor atît de remarcabil cum sînteți 
Dv., a spus Gyrus Eaton, adre- 
sîndu-se lui N. S. Hrușciov. în 
continuare Eaton a arătat că în
temeietorul companiei pe care o 
conduce acum a fost primul pre
ședinte al S.U.A., George Wa
shington. George Washington 
Spunea că jiu este în stare să 
mintă, a spus Eaton. El spunea 
de asemenea că politica externă 
a S.U.A. nu trebuie să se bazeze 
niciodată pe idei preconcepute în 
legătură cu vreun alt stat. Doresc 
a continuat Gyrus Eaton, ca po
litica externă a S.U.A. să revină 
la bazele puse de Washington care 
nu știa să mintă, care afirma că 
Statele Unite nu trebuie să se că
lăuzească niciodată după idei pre
concepute față de alte state.

N. S. Hrușciov a răspuns că 
este convins că mai devreme sau 

lui. In afară de Novo-Bratsk, în 
apropiere se vor construi orașele 
Ghidrostroitel, Jeleznogorsk și 
Ust-Ilimsk. Construirea acestor 
orașe va transforma regiunea An- 
garei într-unul din cele mai mari 
centre industriale ale Uniunii So
vietice. Se vor construi orașe mo
derne ca Nazarovo •— orașul mi
nerilor și Mirnîi — orașul dia
mantelor, care vor ti printre cele 
mai mari.

Guvernul sovietic se preocupă 
de asigurarea unor condiții cît 
mai bune de muncă și de trai 
■pentru entuziaștii constructori ai 
noului în Siberia. In orașul No
rilsk, de pildă, situat departe, din
colo de cercul polar, s-a deschis 
recent un nou bazin de înot pre
văzut cu lămpi de cuarț. Sub ra
zele acestor lămpi locuitorii No- 
rilskului se pot bronza iarna tot 
atît de frumos ca în timpul verii 
pe plajele mărilor sudice, deși 
orașul este cufundat în noaptea 
polară și viscolul bate cu furie.

Dînd viață chemării partidului 
și guvernului oamenii sovietici 
transformă Siberia într-unul din 
cele mai frumoase și mai bogate 
ținuturi ale Uniunii Sovietice.

ȚICU SIMION 

mai tîrziu poporul american va 
promova Ia conducerea țării oa
meni de stat care vor aprecia în 
mod lucid situația internațională 
și necesitatea asigurării coexis
tenței pașnice între state cu sis
teme sociale diferite. N. S. Hruș
ciov a adăugat în glumă : Gînd va 
învinge comunismul, cei mai buni 
organizatori ai lumii capitaliste 
vor găsi posibilitatea de a-și con
sacra eforturile dezvoltării econo
miei. Voi interveni pentru aceasta. 
Cyrus Eaton i-a comunicat lui 
N. S. Hrușciov că intenționează 
să vină în Uniunea Sovietică în 
luna septembrie pentru a partici
pa la conferința oamenilor de 
știință care se pronunță pentru 
destinderea încordării internațio
nale și pentru întărirea păcii. El 
și-a exprimat speranța că această 
conferință se va bucura de suc
ces și va da rezultate care îi vor 
ajuta pe oamenii politici să 
meargă pe calea cea justă.

N. S. Hrușciov l-a sfătuit pe 
Cyrus Eaton și pe soția lui să fo
losească vizita lor în Uniunea 
Sovietică nu numai pentru a par
ticipa la conferință, ci și pentru 
odihnă. In țara noastră sînt sana
torii foarte bune, a spus el, adr«< 
sîndu-se lui Cyrus Eaton și soțfi 
Iui. Veți putea să vă odihniți bo 
ne. Veți fi oaspeții noștri dragi. 
Cyrus Eaton și soția lui au mul
țumit pentru această invitație. Pî- 
nă la revederea la Moscova, a 
spus N.S. Hrușciov, luîndu-și un 
călduros rămas bun de la Gyrus 
Eaton și soția lui.

PROGRAM DE RADIO
22 mai

PROGRAMUL I. 8,00 Clubul 
voioșiei, 9,30 Teatru la microfon 
pentru copii, 10,30 Tineri inter- 
preți de muzică populară romî- 
nească, 11,10 Formații artistice 
de amatori în studiourile noas
tre, 13,10 De toate, pentru toți,
14,30 Melodii de primăvară d 

compozitori sovietici, 16,00 „Cîrî- 
tecele satului nou", 16,15 Dru
meții veseli, 17,00 Muzică ușoa
ră, 19,35 Cîntă orchestra de es
tradă a Radioteleviziunii, 20,00 
Teatru la microfon: Premiera 
„Marie Tudor" de Victor Hugo, 
22,35 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 7,00 Melodii populare 
romînești, 8,00 „In excursie", 
muzică ușoară, 8,30 Școala și 
viața, 9,50 Revista presei străi
ne, 10,50 Transmisie din sala 
Ateneului a concertului orches
trei simfonice a Filarmonicii de 
Stat „George Enescu", 13,15 
Cîntăreți care au cucerit lumea,
14.30 La microfon : Satira și U- 
morul, 16,00 Vorbește Moscova !
17.20 Pe aripile valsului, 18,15 
Concert popular, 19,00 Din crea
ția compozitorului Ion Vasilescu,
19.30 Emisiune dedicată marina
rilor. 20,05 Muzică de dans,
21.20 Album de romanțe, 22,00 
Muzică de dans.

Radiojurnale și buletine de 
știri: Programul I — 7,00,
13,00. 19,00, 22,00, 23,52: Pro
gramul II — 7,50, 14,00, 20,00, 
23,00.

CINEMATOGRAFE
22 mai

PETROȘANI: 7 NOIEM.
BRIE : Băieții noștri; AL. SA- 
HIA: Lilly; PETRI LA : N-a fost 
în zadar: L1VEZENI : Marina
rul îndrăgostit; ANINOASA: 
Voci în insulă; VULCAN : In- 
tîlnire cu viața; CRIVIDIA: 
Noile aventuri ale motanului în
călțat; LUPEN1 : Băieții noștri; 
BARBATENI : Fata cu chitara; 
URICANI: Inimă de mamă.
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