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Citiți în pagina IV-a:
• Mesajul președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 

N. S. Hrușciov către șefii guvernelor tuturor țărilor în pro
blema dezarmării generale și totale

• Propunerile guvernului sovietic referitoare la prevederile 
fundamentale ale tratatului cu privire la dezarmarea generală 
și totală

• Nota guvernului U.R.S.S. adresată Olandei

Proiectul de Directive în dezbaterea oamenilor muncii

CELUI DE-AL III-LEA CONGRES AL P.M.R
Bon al muRiii polilite
Sectorul II al minei Petrila se 

situează în fruntea întrecerii ce 
se desfășoară între sectoarele, 
exploatării în cinstea celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R. Lup- 
tînd pentru sporirea randamen
telor, pentru micșorarea consu
mului de materiale, minerii din 
sectorul II au redus substanțial 
prețul de cost pe tona de cărbu
ne, obținînd o economie de 
90.000 lei.

In fruntea luptei pentru redu
cerea prețului de cost se situează1 
membrii de partid. Organizația 
de bază din sector acordă 
sebită atenție instruirii și 
mării agitatorilor pentru 
ceștia să desfășoare o 
politică susținută în 
colectivului sectorului, 
mobilizează minerii la 
productivității muncii, 
prețului de cost, 
calității cărbunelui. Printre agi
tatorii fruntași ai organizației 
de bază se numără tov. Demeter 
Ioan, Buciuman Nicolae, Dresco- 
vici Emeric, Codreanu Gheorghe 
și alții.

In urma muncii politice des
fășurate de organizația de partid, 
toate brigăzile sectorului au 
registrat succese frumoase, 
fruntea întrecerii pe sector 
situează brigă?ile conduse 
tov. Jurca Ioan, Bartok Iosif 
Dumitrescu Ioan, care și-au de
pășit randamentele planificate cu 
cîte 1,73—1,85 tone de cărbune 
pe post. Bune rezultate au obți
nut și brigăzile conduse de tov. 
Marian Iosif și Baciu Grigore.
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Și-au respectat cuvîntul dat

Membrii brigăzilor U.T.M. de muncă 
Petrila conduse de tinerii Viad Gruia 
s-au angajat ca în cinstea celui de-al 
partidului să repare în cadrul muncilor patriotice 100 vago
nete de mină.

Cuvîntul dat a fost respectat. Numărul vagonetelor re
parate de cei 22 tineri care fac parte din cele două brigăzi 
U.T.M. de muncă patriotică se ridică Ia 104, realizîndu-se 
astfel o economie de peste 44.000 Iei.

IN CLIȘEU: Cițiva tineri din brigada condusă de Vlad 
Gruia cu comandantul brigăzii (în dreapta).

patriotică de la mina 
și Pantea Teodor 
HI-lea Congres al

Imbold spre
Ziua de 30 mai nu părea să se 

deosebească de celelalte zile lu
crătoare. In adîncul minei Uri- 
cani întrecerea pentru cărbune 
mult dar și. ieftin și bun se des
fășura cu aceeași intensitate. Doar 
la ora cînd sirena a anunțat sfîr- 
șitul șutului, minerii au pornit pe 
galerie mai devreme ca de obicei. 
Fuseseră anunțați că în aceea zi 
la cinematograful din localitate 
se va dezbate mărețul plan de în
florire a patriei noastre, proiec
tul de Directive ale celui de-al 
III-lea Congres al partidului.

In sala cinematografului erau 
prezenți sute de mineri, tehnicieni 
și ingineri. Inginerul Zăvoianu 
Nicolae, începu să dea citire pro
iectului de Directive ale celui 
de-al III-lea Congres al partidu
lui. Cifrele comparative vorbesc 
convingător despre dezvoltarea e- 
conomiei noastre naționale, a ni
velului de trai, al oamenilor 
muncii, despre mărețele perspec
tive ale viitorului apropiat. Ini 
mile celor prezenți se umplu de 
legitimă mîindrie. La succesele e- 
conomice de pînă acum și-a adus 
părticica ei de contribuție și mina 
lor. Mina lor! Ce frumos sună 
aceste cuvinte, 
o unitate nouă 
tre extractive.
crescut și s-a
republicii, a crescut odată cu oa
menii care i-au dat viață și pen
tru care regimul nostru democrat 
popular a înălțat pe aceste melea
guri un oraș nou. Cele cîteva că
suțe de lemn cu acoperișurile țu
guiate, risipite peste dealuri mai 
stau mărturie a ceea ce a fost în 
trecut pe aici. Măcar una ar trebui 
lăsată și transformată în muzeu 
spre aducerea aminte despre a- 
cele vremuri. In rest, noul predo
mină măreț, gigant, mărturie a 
forței creatoare a omului liber, 
slăpîn pe munca ’a, care sub 
conducerea înțeleaptă a partidu
lui transformă ori ce colțișor al 
patriei într-o grădină înfloritoa
re.

noi succese
Cele arătate sînt de domeniul 

trecutului și a prezentului. Pro
iectul de Directive prevede însă 
obiective mărețe de viitor. Mină
rii prezenți la prelucrare se gîn- 
desc cum să muncească pentru > 
ca mina lor să contribuie la.cele 
11,5—12,5 milioane tone de căr-> 
bune cît se prevede să se extra
gă pe întreaga țară în anul 1965. 
să găsească noi metode și mate
riale de armare spre a reduce la 

lemnos 
cărbune

Scrisori de la activiști de sindicat

întrecerea pe profesii — formă eficace 
pentru antrenarea muncitorilor 

în lupta pentru economii
In întreaga țară, oamenii mun

cii se pregătesc să întîmpine cel 
de-al III-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn cu noi

La clubul muncitoresc din Petrila
Artiștii amatori 

se pregătesc
Sălile de repetiție ale clubului 

muncitoresc din Petrila cunosc In 
zilele acestea o mare animație. 
Artiștii amatori din localitate se 
pregătesc intens în vederea spec
tacolelor pe care le vor prezenta 
în cinstea celui de-al III-lea Con
gres al partidului — eveniment de 
mare, importanță în viața întregu
lui nostru popor muncitor.

Formația corală a clubului, 
1 care numără în prezent peste 80 
de persoane, mai ales din rîndul 
muncitorilor, pregătește un bogat 
repertoriu de cîntece. Printre a- 
cestea se numără cîntecele „Sla
vă partidului" de V. Timiș „Tran
dafir de pe răzoare" de Sabin D. 
precum și „Hora tineretului" de 
Bratu. Soliștii vocali pregătesc 
la rîndul lor un program de me
lodii de muzică populară Și ușoa
ră, iar fanfara — marșuri și cîn
tece revoluționare.

. Suită ardelenească", „Ca la 
Breaza" și altele.

Mina Uricani este 
a industriei noas- 
Ea s-a născut, a 
dezvoltat în anii

O rodnică activitate
Formația de dansuri a clubu

lui muncitoresc Petrila este bine 
cunoscută în Valea Jiului. Cele 8 
perechi de dansator cit cuprinde 
această formație, și-au cîștigat 
un binemeritat renume datorită 
interpretării cu măestrie a dansu
rilor prezentate atit in fața pu
blicului petriiean cît șt a celui 
din Lupeni, Aninoasa, Vulcan. 
De la începutul anului această 
formație artistică a prezentat în 
Valea Jiului un număr de 12 șpec- 
tacote, bucurîndu-se de mult suc-, 
ces. In cinstea celui de-at 111-lea 
Congres al P.M.R., formația dc 
dansuri (responsabil muncitorul 
Dudaș Ioan) pregătește un nou 
program în care sînt incluse

Noî cititori ai bibliotecii
In fiecare zi, biblioteca clubu

lui muncitoresc din Petrila este 
vizitată de zeci de' cititori. Majo
ritatea cititorilor o formează ti
nerii mineri. Unii dintre ei își 
aleg cărți, alții răsfoiesc colecțiile 
de ziare și reviste. In fișele bi
bliotecii clubului sînt înscriși în 
prezent aproape 2200 cititori care 
împrumută de aici cărți beletris
tice, politice și tehnice.

In primele 5 luni ale anului, 
numărul cititorilor acestei biblio
teci a crescut cu încă 436. prin
tre noii cititori ai bibliotecii se 
numără Vîjdea Nicolae, muncitor 
la preparația Petrila care a citii 
în anul curent 15 cărț’.

Biblioteca dispune în prezent 
de 8820 de volume. Numai in a- 
cest an au fost cumpărate cărțt 
în valoare de aproape 10.000 lei. 
Printre cărțile noi cu care a fost 
înzestrată biblioteca clubului se 
află: „Vulpile în vie" de Lion 
Feuchtwanger, n-t--’—- —w 
de Rraus, „Față-n 
rtca" de V. Jukov

și importante succese în continua 
dezvoltare a economiei națio
nale, în construirea socialismu
lui

O mărturie grăitoare a avîntu- 
lui maselor muncitoare în pro
ducție în întîmpinarea Congresu
lui o constituie chemarea munci
torilor, tehnicienilor și ingineri
lor din cele 19 întreprinderi din 
diferite ramuri ale economiei na
ționale — între care și termo
centrala Paroșeni — sub lozinca 
„Să obținem produse de calitate 
superioară cu un preț de cost cît 
mai redus"

Pentru colectivul nostru se pu
ne ca sarcină ridicarea gradului 
de exploatare a agregatelor, pre
cum și lichidarea deranjamente
lor și avariilor din vina perso
nalului

Pentru buna desfășurare a în
trecerii pe profesii comitetul sin
dicatului din uzină a organizat 
instruirea președinților de secții 
și s-au trasat sarcini pentru în
tocmirea graficelor de urmărire

DELADI ADRIAN 
președintele comitetului 

sindicatului de la C. T. Paroșeni

35 metri 
folosit la 
extras.

Citirea 
sfîrșit. Rînd pe rînd la cuvin, se 
înscriu mineri șefi de brigadă. Ca 
de obicei, exemplu mobilizator au 
fost comuniștii. Iată-i luînd cu
vîntul pe Mogoș loan, Teodorescu 
Stancu, Cîrciumaru Victor, Hriț- 
can Vasile, Apostol Vasile și al
ții. Cu toții și-au exprimat bucu
ria față de mărețul program de 
dezvoltare economică, politică și 
culturală a țării, hotărîrea de a 
cinsti cel de-al III-lea Congres 
al partidului extrăgînd peste plan 
între 200—400 tone de cărbune, 
să reducă procentul de cenușă cu 
3—5 la sută, să realizeze economii 
de material lemnos de 3 la sută, 
iar prețul de cost pe tona de 
cărbune extras să-l reducă cu 
2—5 lei.

Angajamente sporite și-au luat 
și minerii Gîlcă Nicolae și Mla- 
din Gheorghe a căror brigăzi, ex6. 
cutînd lucrări de investiții, Contri
buie la dezvoltarea de viitor a mi
nei și mulți alți mineri, tehni
cieni și ingineri.

Aceste relatări au fost trimise 
redacției de corespondentul volun
tar Vătafu Gh. La redacție sosesc 
însă zilnic numeroase scrisori 
ce oglindesc bucuria cu care oa
menii muncii din Valea Jiului 
studiază proiectul de Directive 
ale celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R., hotărîrea lor de a le tra
duce în viață, dobîndind astfel 
noi succese pe drumul deschis de 
partid, pe drumul fericirii și al 
burieistări.

cubi materialul 
mia de tone de

documentului a luat

D. C.
O-

înainte d

(Continuare în pag. 3-a)

Brigăzile de mineri din secto
rul lî de la mina Lupeni desfă- 
șurînd larg întrecerea socialistă 
în cinstea celui de-al III-lea Con
gres al partidului, obțin reali
zări frumoase în producție. In 
cursul lunii mai s-a remarcat în 
mod deosebit brigada condusă de 
comunistul Mu.sla Alexandru, care 
lucrînd în preabatajul 3/1 din 
stratul 5, blocul 4, a realizat o 
înaintare de 140 ml., din ciocan 
de abataj.

Prin realizarea acestui succes, 
cele 3 abataje frontale care au 
fost planificate a fi deschise în 
luna august, vor fi deschise cu 
aproape două luni mai devreme.

Succesul obținut se datorește 
efortului depus de fiecare mun
citor, bunei organizări a proce
sului tehnologic și aprovizionării 
din timp cu materiale și vagonete 
goale. S-au remarcat în mod deo
sebit tovarășii: Gheorghe Caloi, 
Antal Vasile și Jiboc Iacob.

„Vulpile în vie'
„Fabrica marții 

față cu A me. 
și altele.

Peste 85.000 spectatori
clubului dinCinematograful

Petrila este frecventat de tot mal 
mulți oameni ai muncii din loca
litate. De la începutul anului cu
rent pe ecranul acestui cinema- 
tograf au rulat mai mult de 50 
de filme care au fost vizionate de 
peste 85.000 de spectatori, 
mare succes ș-au bucurat, J 
„Telegrame", „Marinarul \ 
gosțit", „Kociubei", „Trei \ 
timonă'' și altele.

C. MATEESCU

De 
ființele 
îndră- 
fete la

♦
♦ 
♦
♦
♦ 
♦
♦
♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦ 
♦ 
»

♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦
♦
❖
♦ 
♦
♦ 
♦
♦

Brigada de tineret condusă 
de Lorke Mihai din sectorul 
IV B al minei Lupeni se nu
mără printre cele 
brigăzi ale minei, 
trecut decît cîteva luni 
constituirea ei, brigada 
venit cunoscută pentru 
sările mari pe care le-a 
In ultimele două luni, 
din brigada de înaintări a lui 
Lorke Mihai au realizat 80, 
respectiv aproape 60 m.l. ga
lerie.

IN CLIȘEU : Minerii Albert 
Eugen, Szilvester Tiberiu și 
Benedek Iosif, membri ai bri
găzii lui Lorke Mihai, înainte 
de a intra în mină.
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: Meteahna șefului
4
♦ Tună, fulgeră și țipă,
• De. vorbă face risipă...
* Mulțumit nu-i niciodată
* Și-or unde privirea-i cată
♦ „Neajunsuri doar zărește
«Și de-i zici (doamne ferește
2 Că-i bine cum ai făcut,
♦ Te repede cu-n „...te mut"
♦ ■— Vrei tu să mă-nve(i pe mine
2 Cum e rău și cum e bine ?
♦ N-ai bun simț și n-ai rușine
• Nu-mi respecți nici bătrînețea
* Nici priceperea ce-o am
♦ Doar nu-s lucrător de-un an..
♦ Și te-apucă zău, tristețea
• Că nu i-ai intrat în voie
2 (Bat-o vina de nevoie!)...
:..................•
♦ Intr-o zi s-a întîmplat
J Că i s-a cam înfundat...
? Un tinăr nou angajat
1 (Ce nu-i cunoștea meteahna)
• Și făcînd un lucru bun
• Șefului i-a arătat...
* Șeful. s-a cam încruntat
• Și-a rostit: Hm... ce să-ți spun?
• Nu-i rău, însă nu-i nici bun
• Mai bine făceai așa.
• Că ieșea mai altcumva...
* Tinerelul respectos,
• Ia răspuns : Eu știu maestre
J Că-i bine cum am lucrat
2 Și se poate controla,
2 Schița e alăturea
2 Și-n zadar slnteți mînios,
« N-am făcut nimic pe dos...
♦ Șeful, de mustrare ros,
♦ Se suci, se învîrti,
♦ Pe furiș schița privi
• Și apoi ca niciodată
• înspre tinerel zîmbi
J Cu glas domol îi vorbi:
2 Ar dreptate, bun băiat
• Astăzi tu m-al învățat j
2 R. SANDU
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Eroii lui Gogol pe ecran
Studioul cinematografic „Mos- 

film“ a terminat ecranizarea ro
manului „Suflete moarte1* de Go
gol.

La baza acestui film pentru e- 
cran lat a fost pusă dramatizarea 
acestei opere, realizată în 1932 
special pentru Teatrul de Artă 
din Moscova de cunoscutul dra-s 
maturg sovietic Mihail Bulgakov. 
Acest spectacol, unul din cele mai 
interesante prezentate de M.H.A.T, 
se bucură de un deosebit succes. 
Personajele create de actori redau 
fidel caracterul și trăsăturile ex
terioare ale eroilor lui Gogol.

nu-mi

Un aparat cu utilizare multiplă
întreprinderile optice din Un

garia produc în prezent un nu
măr mare de ultracentrifuge. A- 
ceste aparate sînt folosite în me
dicină, în industria farmaceutică, 
în chimie, în industria alimenta
ră, a materialelor sintetice, în a- 
gricultură și în alte domenii pen
tru cercetarea pe căi optice a 
materialelor cu molecule grele ca 
de exemplu enzime, virusuri, 
proteine, polimeri, hidrați de car
bon și altele. Ultracentrifuga mai 
este folosită și la diferitele sus
pensii ca și la stabilirea procen
tajului constituentilor.

Ultracentrifuga este formată 
dintr-un stator și dintr-un ro
tor. Materialul care urmează să 
fie cercetat este așezat în rotor 

■ care se învîrtește cu o turație de 
50 de mii de rotații pe minut. 
Rotorul se învîrtește într-un spa- 

1 țiu de vacum și o temperatură 
1 care poate fi reglată între zero 
• și plus 70 de grade. Temperatura 
i rotorului se măsoară în mod au

tomat și turația se reglează 
ajutorul unui aparat electronic 
înaltă precizie.

•O-----------------
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— Vă rugăm să scoateți bilete 
că vine controlorul... „Care con
trolor, unde-i ?" se întreabă ne
dumeriți călătorii. ,Aș, spune ci
neva, asta-i o metodă a taxatoa
relor pentru a speria lumea".

...Intr-adevăr aceasta este „me
toda", dar un adevărat controlor 
nu ar strica, să apară totuși dar 
nu numai pentru călători C> și 
pentru a controla felul cum au
tobusele I.C.O. Petroșani deser
vesc călătorii. De pildă, în afară 
de șoferi, și unii taxatori, nimeni 
nu știe care este orarul de func
ționare a autobuselor. Așa că, se 
intimplă uneori să aștepți o ju
mătate de oră in stație șl cind 
plictisit ai plecat pe jos să te 
ajungă din urmă... două autobuse 
deodată. De ce nu fac și ceilalți

șoferi ca și Sipoși, să-și afișeze 
in autobus orarul ' lati de ce: 
In primul rind ai însemna res
pectarea lui; în al doilea -ind, 
atunci cind rai este respectat ar 
putea fi trași la răspundere chiar 
de călători, iar in at treilea 'ind 
pentru a nu afla călătorii — mi
nerii din schimbul II de la 
Petrila — că și la ora 22,13 tre
buie să plece o mașină din Pe
trila la blocuri Livezeni. ceea ce 
nu se intimplă, deoarece șoferii 
din ultima tură
mai devreme cu o jumătate de 
oră. Și de ce ar fi altfel ? Con
trolor există numai pentru a 
„speria" călătorii, in rest... Ce f 
șeful garajului și dispecerul să 
facă pe controlorii șoferilor I?

merg la garaj

Zone verzi pe pămmtupile 
desțelenite

Statul, pe de altă parte, 
tru a opri vînturile 
dăunează culturilor, 
amenajarea a patru 
tiere care se întind 
față de 82 de km.

Spre finele septenalului, ben
zile verzi forestiere vor ocupa o 
suprafață de peste 5.000 de hec
tare din pămînturile desțelenite 
ale văii Fergana.

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

Colhozurile ce au luat ființă 
pe pămînturile desțelenite ale 
văii Fergana din Uzbekistan au 
început plantațiile de primăvară 
cu aproape un milion și jumă
tate de arbori, pentru a bara dru
mul nisipurilor zburătoare și vîn- 
turilor calde, care produc pagu
be culturilor de bumbac, porumb 
Și alte culturi agricole.

pen- 
careuscate

a întreprins 
benzi fores- 
pe o supra-

Din frumusețile regiunii noastre

Cine se ostenește cîteva ore pina la cabana Pietrele, din 
masivul Retezat, e atît de mult răsplătit de frumusețea pei
sajului, de aerul ozonat, încît cu greu se desparte de aceste 
locuri

Numai rotindu-ți privirea poți „gusta" frumusețea Reteza
tului văzut în fotografia de mai sus de la cabana Pietrele.
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Ploile 

prea plac. Nici
odată nu 
putut suferi, mai 
ales ploile lungi, reci, cernute ca 
prin sită, interminabile, ploi 
ce-ți taie speranța că vei mai 
vedea vreodată strălucind soa
rele. Dacă totuși accept ploile, 
asta o fac pur și simplu din con
siderente materiale; altfel, ceea 
ce se cheamă circuitul apei în 
natură, cu inevitabilele-i ploi, 
de mult ar fi fost oprit.

Totuși sînt ploi care îmi plac. 
Și-mi plac încă de cînd eram mic. 
Sînt ploile cu soare! Te fasci
nează miile de picături ce răs- 
frîng razele soarelui într-un ne
maipomenit joc de artificii. Iți 
vine să te arunci în mijlocul ploii 
cu soare ca sub cel mai plăcut 
dus.

Uite așa, de mic mă prăpă
deam după ploile cu soare. Cînd 
plouă cu soare, mă pierd cu firea.

In Petroșani, nu prea plouă 
cu soare. Plouă 
asta m-a făcut să 
de acele ploi care 
încă din copilărie.
pe neașteptate, stînd într-o di
mineață în fața ferestrei, și era

La f ereastra mea

fără soare și 
uit întrucîtva 
mă fascinau 

Dar deodată,

o dimineață însorită, am fost 
cuprins de un val de bucurie: 
ploua. Pe pervazul ferestrei a- 
partamentului meu, situat într-un 
bloc abia tencuit, picăturile de 
apă se spărgeau mărunt, dînd în 
bătaia soarelui un 
fața căruia am ră
mas uimit. Nici 
n-am băgat de 
seamă cînd ploaia 
cu soare s-a 0- 
prit căci, pe cum 
se știe, ele sînt scurte. Mi-a pă
rut rău că s-a oprit repede. Pu
tea să mai țină, era o ploaie cu 
soare ! Dar, pe neașteptate, într-o 
altă dimineață, tot însorită, cam 
la aceeași oră, din nou ploaie cu 
soare. Din nou bucurie. îmi ve
nea să țopăi ca un copil, și nu 
cred să n-oi fi făcut-o chiar, căci 
fetița mea cea mică mă întrebă :

— Ce faci tăticule 1 De ce te 
bucuri ?

Puteam să nu-i spun *
— Plouă cu soare, mititico 1 

Ție nu-ți place cînd plouă cu 
soare?

Fetița mă privi cu niște ochi

135 kg. icre într-un nisetru
Pescuitul de primăvară este în 

plină campanie pe Marea Caspi- 
că și Volga. Cel mai mare com
binat de conserve de pește din 
U.R.S.S. de la Astrahan, livrează 
zilnic în medie 
de pește.

Primăvara se 
nisetru și cegă, 
binat a fost adus un nisetru cu 
o greutate de 600 kg. din 
s-au extras 135 kg. icre.

6—7000 kintale

prinde mai mult 
Recent, la com-

Fă?nă vifaminată

care

Centrul național de cercetare 
a cerealelor din U.R.S.S. a con
struit pentru dozarea rapidă și 
precisă a vitaminelor din făină 
de grîu și de porumb fără a în
trerupe funcționarea măcinării la 
mori, un aparat cu funcționare 
automată.

Cercetătorii Institutului pentru 
industria alimentară au confir
mat că cantitățile de făină îm
bogățită cu vitaminele B 1, B 2. 
P. P., destinate panificației și 
expediate în regiunile din nord, 
își păstrează vitaminele și în 
timpul coacerii, ele rămînînd in
tacte, iar produsele de panifica
ție își păstrează un timp înde
lungat proprietățile vitaminoase.

înghețînd, o învelește într-o an
velopă poroasă care permite pă
trunderea aerului și apei.

Semințele protejate de această 
anvelopă rezistă ușor la frig, 
putînd fi semănate nu primăva
ra, ci la sfîrșitul toamnei. Bio
logic, sub acțiunea frigului, se
mințele își păstrează întreaga 
putere de germinare chiar sub 
zăpadă, devenind mai rezistente, 
astfel că în primele zile ale pri
măverii ele posedă o rezervă su
ficientă de substanțe nutritive, 
pentru o germinare și creștere 
rapidă. Astfel, recolta de varză, 
de ceapă și de alte legume se 
mărește cu un sfert pînă la 50 
la sută.

Nampho — un nou port 
al R. P. D. Coreene

In portul Nampho, situat pe 
malul Mării Galbene, la 60 km. 
de Phenian, vor acosta în curînd 
primele nave.

Reconstruirea și curățirea por
tului Nampho, distrus în timpul 
războiului, a durat aproximativ 

2 ani și s-a terminat la sfîrșitul 
lunii martie a anului curent. Un 
grup de specialiști sovietici ă 
acordat ajutor tehnic la refacerea 
portului.

In timpul lucrărilor, de recon’ 
trucție s-au scos aproximativ 
milioane metri cubi de năn 
s-au construit clădiri pentru ă. 
trepozite, treceri subterane <i alte 
obiective.

Portul Nampho, înzestrat eu 
utilaj modern, va avea o mare în
semnătate pentru dezvoltarea co
merțului exterior al R.P.D. Co
reene.

Semănatul semințelor 
de legume sub zăpadă
Savanții Academiei agricole

,.Timiriazev“ din Moscova au e- 
laborat 
pentru 
turilor
Pentru
gerului
în prealabil tratate cu o soluție *
lichidă de îngrășăminte minerale • < T \ /ZAT A
și organice. Lichidul acoperă fie- • V 1V1 V 1 /A

* care sâmîntă’ iar Produsul lichid J Se zvonise prin ziare

un procedeu original 
semănatul semințelor cul- 
legumicole sub zăpadă 
a apăra semințele contra 
și dăunătorilor, ele sînt

așa ? Am mai fă- ♦ Se °a lace zău- votare

spectacol în

des- t T'ăr’ de tibișir pe spate 
ui- *

• — Deci acum luați aminte,

ÎNu fiți Incăpățînați
9 Veniți cu toții... ta „plăcinte"
J Pînă nu veți fi... forțați
♦
J — Să votăm ? am vrea,

1
4

I
4:
4

Am 
da,

atît de mari, atît de întrebători, 
încît nu știam ce să cred. Luă 
un aer de îngăduință și-mi 
spuse:

— Vai tăticule, unde vezi ploaie 
cu soare? Tanti din apartamen
tul de deasupra udă florile de 

pe pervazul fe
restrei. Atîta tot! 

Mi-au trebuit 
mari eforturi 
să-mi ascund sen
timentele.

ieșit afară și m-am uitat : 
vecina de la etajul superior uda
se florile. Apa se prelingea pe 
pervaz, pe tencuială, pe peretele 
blocului nostru, atît de nou, atît 
de frumos.

Și iată că de la vis am trecut 
la constatări. Din acest simplu 
fapt, am reușit să-ml cunosc bi
ne, în unele privințe, vecina de 
la etaj. Are flori și le udă cu 
multă grijă. Dimineața și de 
multe ori și seara. Știu asta du
pă pervazul ferestrei mele: e ud 
de două ori pe zi. E ud și pere
tele. Sărman perete, dacă ai fi 
floare ți-ar prii udătura, dar

ploua cu soare...
tîndu-mă pe per

vazul ferestrei, am identificat și 
ce fel de țigări fumează vecina, 
și dacă nu vecina șoțul dînsei: 
Carpați! Cum ? Foarte simplu : 
după ce udă florile, sau chiar 
înainte. • vecina aruncă pe fe
reastră scrumul și mucurile de ♦ . țigări din scrumieră. Cîteva precum știți șl voi
mîn și pe fereastra mea, Nu votăm cu orișicine
pentru cercetări. V-aș putea spu- ♦ Iar străinii nu-s de noi tn O Cl rdt tizi f n »-»-! i 1 I n «4 zl

4
4
♦
4
4
4
♦
4
4
♦
4
4
4

• Algeria luptătoare
• Vota doar... pe jumătate

ne și cînd familia de deasupra 
are la masă salată. Atunci, co
toarele de la salată apar, pentru 
a fi consultate public, pe trotua
rul din fața ferestrei vecinii.

Dacă nu credeți, puteți veni să 
vă convingeți. Stau în blocul cu 
fereastra de la etaj plină de flori. 
Și cu peretele de sub fereastră, 
mereu ud, de crezi că igrasia nu 
mai vine de jos în sus, ci de sus 
în jos. Stau sub fereastra veci- * 
nei care-și îngrijește cu atîta su- • 
flet florile, încît uită că ar trebui 
îngrijit și blocul în care locuieș
te și pe care are obligația să-I 
păstreze în bună stare.

A. B.

„Grijulii" — imperialiștii 
Să nu-i lase nevotați. 
Dusu-i-a In fața urnei 
De armată-mpresurați.

Totul insă-a fost zădarnic 
Chiar cu baioneta-n spate

vezi î 
bine f J

4

4
4
•

* Veni-vor insă alte vremuri
* Cu libertatea mult dorită
♦ Atuncea toți algerienii
♦ Vor vota sută la sută.
• D. CRIȘAN
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Ulm (oetlaiii wa desfășurării rolorviiloi
Id MiMui ideologic al ladielor didactice

LA MINA VULCAN

Rezultate tot mai aproape de posibilități
Zilele acestea s-au desfășurat 

colocviile în învățămîntul ideolo
gic al cadrelor didactice din raio
nul nostru. Desfășurarea coloc
viilor, felul în care s-au dezbătut 
problemele cuprinse în programul 
de învătămînt, au scos în eviden
ță faptul că în acest an școlar 
s-au obținut succese de seamă în 
ridicarea nivelului politic și ideo
logic al cadrelor didactice.

Marea majoritate a cadrelor 
didactice din raionul Petroșani a 
dovedit că și-au însușit tezele de 
bază ale teoriei marxist-leniniste, 
cunosc politica partidului nostru 
și caută să se orienteze în acti
vitatea lor politică după cele stu
diate în învățămîntul ideologic.

Deși In organizarea învățămân
tului ideologic au fost unele de
ficiențe, ca de exemplu numărul 
prea mare de tovarăși într-un cerc 
ceea ce n-a permis za în cadml 
seminariilor să poată lua toți cu- 
vîntul, totuși se poate aprecia că 
rezultatele obținute, rezultate o- 
glindite prin calificativele obți
nute, sînt mulțumitoare.

Colocviile au arătat că acei to
varăși care în timpul anului au 
muncit perseverent pentru însu
șirea materialului, s-au prezentat 
bine pregătiți, au dat răspunsuri 
complete.

Merită a fi subliniate răspun
surile bune date de unele cadre 
didactice cu prilejul’ colocviilor. 
Așa de pildă tov. Esca Ileana de 
la Lonea, vorbind despre rezolva
rea marxist-leninistă a problemei 

^naționale in țara noastră, a ară
tat lupta partidului nostru dusă 
în această direcție, succesele ob
ținute și sarcinile concrete ce re
vin cadrelor didactice în comba
terea oricăror manifestări de na
ționalism sau șovinism.

De asemenea tov. Burcă Pavel 
de la Școala de 7 ani nr. I din 
Petroșani, vorbind despre princi
piul leninist al coexistenței paș
nice, a dovedit o temeinică cu
noaștere a acestei probleme, dînd 
exemple concrete în legătură cu 
lupta țărilor socialiste in frunte 
cu U.R.S.S. pentru coexistența 
pașnică și însușirea acestui prin
cipiu de tot mai multe țări ne- 
socialiste.

Bine pregătită s-a prezentat și 
tov. Krausz Septimia de la aceeași 

oală, care a dovedit o temelni- 
_ cunoaștere a politicii partidu

lui nostru în domeniul industria
lizării socialiste a țării.

Răspunsuri bune au dat și tov. 
Panfilie Maria din Petroșani, 
Predescu Oprica de la Petrila, 
Păunescu Chirii de la Lonea, Bol- 
dor Paula de la Vulcan și alții.

Pe lîngă părțile pozitive, coloc
viile au scos la iveală și anumite

Pînă la deschi
derea lucrărilor 
celui de-al III- 
lea Congres al
P.M.R. mai sînt doar puține zile. 
Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii de la U.R.U.M.P. se străduiesc 
în această perioadă să întîmpine 
mărețul eveniment cu rezultate 
cît mai de seamă în procesul de 
producție.

Bilanțul realizărilor obținute 
de metalurgiștii de la U.R.U.M.P. 
în luna mai a. c. oglindește stră
daniile lor. Planul de producție 
a fost îndeplinit la toți indicii, 
iar la unele sortimente depășit. 
La piese turnate brute s-a obți
nut în plus de sarcina prevăzută 
o producție de 56 tone. Produc
ția de armături metalice pentru 
galerii a depășit pe cea planifi
cată cu peste 100 tone. Extinde
rea metodelor de armare în fier 
la minele din Valea Jiului, cere 
ca producția acestor armături să 
crească continuu. Muncitorii de 
la U.R.U.M.P. au înțeles acest 
lucru și depun eforturi sporite 
pentru ca prin creșterea produc
tivității muncii, prin aplicarea 
de noi metode de lucru, să asi
gure minerilor din Valea Jiului 
armăturile necesare, utilajele și 
piesele de care au nevoie. In lu
na mai au fost executate de 

lipsuri care se cer a fi lichidate 
în viitorul an școlar.

Unele cadre didactice n-au stu
diat temeinic în timpul anului, 
ci doar în preajma colocviilor au 
citit în fugă o parte din materia
lul bibliografic sau notițe. E nor
mal că un asemenea studiu super
ficial nu le putea asigura însuși
rea cunoștințelor necesare pentru 
a putea dezbate în cunoștință de 
cauză anumite probleme. Așa se 
face că la colocvii s-au dat și u- 
nele răspunsuri slabe, bucherești, 
fără o încercare măcar de apro
fundare a problemelor.

Tov. Gușatu Angela, Pop Roza
lia și Drăgoi Raveca din Petro
șani s-au prezentat ia colocvii 
slab pregătite, au dat răspunsuri 
superficiale. Aceasta ca urmare a 
faptului că în timpul anului ele 
nu s-au străduit să-și însușească 
materialul cuprins în programul 
de studiu. De asemenea tov. Teslic 
Magdalena și Urdea Maria de la 
Lonea n-au cunoscut nici măcar 
cele mai elementare lucruri în 
legătură cu problemele la care 
trebuiau să răspundă. Deosebit 
de slab s-a prezentat la colocvii 
si tov. Rovența Maria de la Școa
la de 7 ani nr. 2 din Petroșani 
care n-a reușit să de-a un răs
puns satisfăcător la problema le
gată de insurecția armată din tara 
noastră.

Răspunsuri slabe, superficiale, 
au dat și alte cadre didactice, 
ceea ce dovedește că aceste cadre 
au subapreciat în mod nepermls 
însușirea cunoștințelor politice și 
ideologice necesare îndeplinirii 
sarcinilor ce le stau în față. Pen
tru a-și putea duce munca la ni
velul cerințelor, pentru a face o 
educație partinică, patriotică a 
elevilor, cadrele didactice trebuie 
să fie înarmate cu teoria marxist- 
leninistă. Subaprecierea muncii 
de însușire a acestei teorii trebuie 
combătută cu toată tăria.

O atitudine de nepăsare, de de
zinteres față de învățămîntul ideoi- 
logic ălt manifestat tov. Gugu 
Ioan de la Bănița și Țilivia Mino- 
dora de la Isoroni care au parti
cipat în cursul anului la o singu
ră ședință de învățămînt ideolo
gic. In asemenea situație, ei n-au 
putut fi admiși la colocvii.

Este necesar ca organizațiile 
de partid din școli, secția de în
vățămînt și cultură a Sfatului 
popular raional să analizeze felul 
cum s-au desfășurat colocviile și 
să ia toate măsurile necesare pen
tru intensificarea muncii de ridi
care a nivelului politic și ideo
logic al cadrelor didactice din ra
ionul nostru.

U. P.

Numitorii de la D. R. 
pentru realizarea

muncitorii secției de construcții 
metalice 260 tone de armături 
T. H. pentru galerii de mină. 
Muncitorii din secția tinichigerie 
au executat peste 1.400 in. 1. de 
tuburi de aeraj. Tot aici a fost 
aplicată o valoroasă inovație. 
Tehnicianul Cosma loan și Mi- 
hăilă Alexandru au confecționat 
un dispozitiv pentru îndoirea 
flanșelor și inelelor la tuburile 
de aeraj. Operațiile executate cu 
acest dispozitiv au dus la scă
derea timpilor de lucru cu 5 mi
nute la bucată pe lîngă elimina
rea efortului fizic.

Și la secția de turnătorie s-au 
obținut în luna trecută însemna
te realizări. Muncitorii de aici 
au turnat peste plan mai bine de 
50 tone de piese brute. Procen
tul de rebuturi a scăzut de ase
menea sub norma internă admisă, 
fapt care a dus Ia reducerea pre
țului de cost al pieselor turnate. 
Pentru ca productivitatea muncii 
să crească, în luna mai la secția 
turnătorie s-a trecut la reorgani
zarea muncii brigăzilor de aici. 
Turnătorii au fost organizați în 
două brigăzi, iar lucrul a fost în 
așa fel repartizat încît fiecare

Minerii, tehnicienii și inginerii 
de la Vulcan s-au angajat în răs
punsul dat chemării la întrecere 
a celor 19 întreprinderi din țară, 
să obțină pînă la sfîrșitul aces
tui an, economii la prețul de 
cost al cărbunelui extras în va
loare de cel puțin 650.000 lei, 
prin îmbunătățirea calității căr
bunelui, reducerea consumului de 
materiale, energie și alte măsuri.

Cu toate că încă din primele 
zile ale anului minerii de la 
Vulcan au pornit cu hotărîre la 
lupta pentru îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor de producție, re
zultatele obținute în primul tri
mestru nu au fost cele dorite. 
Acest fapt s-a datorat nerespec- 
tării planului de măsuri tehnico- 
organizatorice, insuficientei răs
punderi a unor maiștri, tehnicieni 
și șefi de sectoare față de proce
sul de producție etc. In primul

întrecerea pe profesii — formă eficace 
pentru antrenarea muncitorilor 

în lupta pentru economii
(Urmare din pag. I-a)

a întrecerii cu criterii bine stabi
lite. Pentru ca evidențierea frun
tașilor să se facă în mod just, 
comitetul sindicatului a luat mă
suri pentru înființarea unor co
misii de urmărire a întrecerii 
chiar din rîndul muncitorilor. 
Astfel, atunci cînd săptămînal 
conducerea secției respective face 
bilanțul întrecerii, pe lîngă pre
ședintele secției sindicale, parti
cipă și comisia respectivă.

La termocentrala Paroșent o- 
biectivele întrecerii sînt oare
cum greu de urmărit. Producția 
nu se poate împărți pe om, pro
ductivitatea se calculează global, 
iar pe om se ia în medie numai 
după realizările centralei.

Obiectivele principale care se 
pot urmări la cazane și turbine 
sînt: menținerea parametrilor 
optimi. Acest obiectiv este ușor 
de urmărit deoarece se iau dia
gramele fiecărui schimb după 
care se pot observa toate neregu
lile în menținerea parametrilor

Un efect deosebit a avut în
trecerea pe profesii în rîndurile 
lăcătușilor de la serviciul repa
rații cu obiective ca lucrări de 
bună calitate, executarea lucrări
lor la timp și curățenia la locul 
de muncă.

Acordîndu-se pentru fiecare o- 
biectiv din întrecere un număr 
de puncte stabilite de comisia 
de urmărire, în ultimul timp s-au 
redus simțitor și absențele ne
motivate, învoirile din serviciu

ii. n. p. lupta 
sarcinilor
din ele să poată munci din plin. 
Turnarea se face acum mai cu 
spor, șasiurilor de turnare asî- 
gurîndu-li-se un rulaj mai mare. 
Prin urmărirea mai atentă a 
modului de elaborare a șarjelor, 
folosirea cuptoarelor la capacita
tea lor maximă, consumul de e- 
nergie electrică a fost redus față 
de cel planificat cu 40 kWh/tonă. 
In prezent, turnătorii produc un 
nou sortiment: grinzi pentru a- 
bataje turnate din oțel. Turnarea 
se face în coji întărite cu silicat 
de sodiu și bîoxid de carbon. 
Față de vechiul sistem de turna
re, la care rebuturile atingeau 
uneori valori de pînă Ia 50 la 
sută, noul procedeu permite tur
narea unor piese de mai bună 
calitate. Rebuturile nu depășesc 
acum 6—7 la sută. După turna
re, grinzilor li se aplică un pro
cedeu special de tratare și căli- 
re. Vechile grinzi aveau rezis
tența maximă la presiune verti
cală de 16 tone. Cele noi, după 
tratamentul special, ajung să re
ziste la o presiune de 50—55 
tone.

In toate secțiile uzinei s-a in
tensificat lupta pentru îmbunățg- 

trimestru, procentul de cenușă 
realizat depășind simțitor pe cel 
admis, mina a fost penalizată 
cu peste 420.000 lei.

Analizînd această situație, con
ducerea exploatării a luat o se
rie de noi măsuri pentru reme
dierea lipsurilor, pentru ca în 
viitor colectivul minei să se în
cadreze în indicii planificați și 
să se achite cu cinste de sarci
nile și angajamentele luate. In 
luna aprilie au fost introduse 
fișe limită pentru consumul de 
exploziv și lemn de mină la fie
care loc de muncă. S-a urmărit 
îndeaproape ca alegerea șistului 
la locul de muncă să se facă de 
către toate brigăzile și în fie
care schimb cu maximă eficaci
tate.

In urma îmbunătățirii asisten
tei tehnice, a eforturilor pentru 
încadrarea în indicii de plan, 

precum și accidentele din vina 
personalului la locul de muncă 
deoarece se sancționează cu un 
număr de puncte în minus, ceea 
ce duce la rămînerea în urmă 
chiar dacă la locul de muncă o- 
mul se străduiește să obțină re
zultate bune.

Printre cei care au obținut 
rezultate frumoase se numără 
pînă acum mecanicul Cocota Au
rel, fochistul Szabo Francisc, lă
cătușul Ștefan Ioachim, fochistul 
Deheleanu Iosif, mecanicul de 
turbine DIoancă Ion. strungarul 
Orșa Petru și alții.

Fără îndoială că aceste rezul
tate si-au obținut prin urmărirea 
de zi cu zi a întrecerii pe pro
fesii de către conducerea între
prinderii și comitetul sindicatu
lui sub conducerea și îndruma
rea organizației de partid.

Pe lîngă aceste frumoase rea
lizări mai sînt încă destule lip
suri. Astfel, nu în toate secțiile 
și la locurile de muncă se ține 
la zi completarea graficelor de 
întrecere și nu se popularizează 
săptămînal fruntașii cu cele mai 
frumoase rezultate. Asemenea ne
reguli se pot găsi îndeosebi la 
secția combustibil (președinte al 
secției sindicale este tov. Tudo- 
ran Ioan II) a cărei comisie de 
urmărire a întrecerii nu dă im
portanța cuvenită popularizării 
fruntașilor.

Pentru viitor colectivul nostru 
se va strădui și mai mult ca să 
întîmpine Congresul partidului 
cu noi succese în muncă.

firea calității produselor. In a- 
cest scop s-a introdus regula ca 
la fiecare comandă prima piesă 
să fie arătată maistrului pentru 
a fi controlată dacă corespunde 
cerințelor. Acest lucru a dus la 
creșterea grijii din partea mun
citorilor față de executarea pro
duselor de calitate. Un rol în
semnat în folosirea judicioasă a 
timpului de lucru, reducerea ter
menelor de executare a lucrări
lor, îmbunătățirea calității pro
duselor are întrecerea pe profe
sii. In cinstea Congresului 
P.M.R.. muncitorii din uzină sînt 
hotărîți să obțină realizări cît 
mai de seamă în toate ramurile 
lor de activitate.

Proiectul Directivelor celui 
de-al IlI-lea Congres al partidu
lui prevede că în viitor minele 
din Valea Jiului se vor dezvolta 
continuu. Exploatările miniere 
vor folosi din ce în ce mai mult 
tehnica nouă, metode mai avan
sate, vor fi înzestrate cu utilaje 
și mașini oerfecționate, moderne, 
care vor duce la o însemnată 
creștere a productivității muncii. 
Muncitorilor, tehnicienilor si in
ginerilor de la U.R.U.M P. le re
vine ca sarcină principală asigu
rarea minelor cu utilaje și piese 
de schimb de bună calitate. Ia 
un preț de cost cît mai redus!

ȘT. EKART 

luna aprilie s-a încheiat pentru 
colectivul de la Vulcan cu rezul
tate mai bune. Consumurile spe
cifice de energie și materiale au 
fost simțitor reduse față de lu
nile anterioare. Calitatea cărbu
nelui extras a fost de asemenea 
mai bună. Procentul de. cenușă 
în cărbune a fost cu 0.3 la sută 
sub cel admis. In același timp 
s-a îmbunătățit granulația căr
bunelui și a scăzut gradul de ti
miditate. Drept urmare, în apri
lie mina Vulcan a primit bonifi
cație în valoare de 27.331 lei pen
tru reducerea procentului de ce
nușă sub cel admis, 20.831 lei 
pentru reducerea gradului de ti
miditate și 10.415 lei pentru îm
bunătățirea granulației cu 0,9 
puncte, iar pentru cărbunele coc- 
sificabil o bonificație în valoare 
de circa 31.000 lei. îmbunătăți
rea granulației se datorește fo
losirii mai raționale și reducerii 
consumului de exploziv. In luna 
aprilie consumul de exploziv a 
scăzut fată de Juna ianuarie eu 
0,061 kg./tona de cărbune, cu 
toate astea însă depășește totuși 
consumul planificat. Înseamnă 
deci că la Vulcan trebuie luptat 
și mai mult pentru reducerea 
consumului de exploziv !'

In total pe Tuna aprilie mina 
Vulcan a obținut economii peste 
plan la prețul de cost în valoaie 
de 136,000 lei. Rezultatele obți
nute nu arată însă că au fost u- 
tilizate toate posibilitățile exis
tente. Mai există rezerve care 
trebuie folosite în special în do
meniul îmbunătățirii calității 
cărbunelui, în reducerea consu
murilor specifice.

In luna mai calitatea cărbune
lui la mina Vulcan continuă să 
fie bună. In cărbunele brut pro
centul de cenușă este cu 1,2 la 
sută sub cel admis, iar la căr
bunele cocsificabil cu 1.8 la sută.

In prezent minerii de la VuD 
can, tehnicienii și Inginerii des
fășoară o intensă activitate în 
procesul de producție, luptă pen
tru a întîmpina Congresul parti
dului cu și mai însemnate rezul
tate. întrecerea socialistă se des« 
fășoară acum cu mai mult avînt, 
întregul colectiv depune eforturi 
pentru a obține o productivitate 
mai înaltă a muncii, pentru re
ducerea prețului de cost.

Ș. E.

SURPRIZE HEPLl[IITE |
> De cile ori mergi să vizionezi 1 
I cite un film la cinematograful din > 
t centrul orașului Lupeni, nu se s 
7 poate să nu al și cite o surprl. < 
( ză. Nu ar fi nimic rău dacă sur- > 
î prizele ar fi plăcute, însă ele > 
? sînt de alt soi. De exemplu în l
> ziua de 26 mai a.c. după ce am ? 
C stat la rînd aproape o oră, prl-*> 
c mese biletul cu locul nr. 257. $
> Mă prezint la ora potrivită, intru l 
( în sală, caut scaunul și... surpri- > 
( ză. Scaunul este ocupat. Verific s 
? biletul meu, il verific și pe ce- z 
5 lălăit și constat că numărul este > 
( același. Jnapoi la casă. Stau iar s

la rînd și mi se schimbă numărul î 
$ vechi cu unul nou, 440. Specta- z
< colul începuse. Plasatoarea, îmi S 
c indică pe întuneric locul nou. Mă <
> așez în sfîrșit mulțumit dar... mă l
< așteaptă o nouă surpriză. Scau- 5
< nul și odată cu el și eu ne po- $ 

menim jos pe poaea.

I Zăpăcit și rușinat, cer scuze < 
vecinilor și ies din sală cu dureri z 
nu tocmai plăcute la șale. Caut > 
responsabilul. Nu-i de găsit. Am < 
mai revenit de cîteva ori pentru Z 

( a sezisa cele întîmplate dar res- 5 
< ponsabilul tot nu era de găsit. 5 
> Abia atunci mi-am dat seama de < 
S ce pe spectatori îi așteaptă tot- ' 
< deauna cite o surpriză. j
? Totuși îi pun întrebarea ca și j 
$ alțl zeci de cetățeni. Pînă cînd > 
< conducerea cinematografului va s 
? tolera distribuirea biletelor cu z 
> surprize și nu va repara scaunele ? 
< defecte ? s
? Nu ar fi rău să ni se dea un z 
> răspuns prin coloanele ziarului. >
f LEDERER LUDOVIC $
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în problema dezarmării generale și totale
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Aș vrea să mă adresez dv., în 
problema dezarmării generale și 
totale care este problema cea 
mai importantă ce se află în pre
zent în fata omenirii. In actualul 
secol al atomului, rachetelor cos
mice și al electronicii a devenit 
deosebit de acută necesitatea de 
a se întreprinde acțiuni îndrăz
nețe și care țintesc departe, a- 
vînd ca scop găsirea unei solu
ții pentru problema dezarmării. 
Nu este oare evident că astăzi 
judecata sănătoasă nu mai poate 
tolera viitoarea înarmărilor care 
duce spre o catastrofă nemaiîntîl- 
nită și care are o influență cu 
adevărat nefastă asupra tuturor 
aspectelor vieții

Pregătindu-se 
ta de la Paris 
verne, guvernul
borat propunerile care reprezintă 
o dezvoltare a1 programului de
zarmării generale și totale, pre
zentate de mine, din însărcina
rea guvernului sovietic, spre exa
minarea Sesiunii a 14-a a Adu
nării Generale a O.N.U. în sep
tembrie 1959. In aceste propuneri 
am ținut seama de unele consi
derente exprimate de partenerii 
noștri la tratative, în special de 
ideile expuse de guvernul Fran
ței în legătură cu faptul că la în
ceputul înfăptuirii 
de 
în 
de 
la

societății ? 
pentru conferin- 
a șefilor de gu- 

sovietic a ela-

programului 
dezarmare să fie luate măsuri 
vederea lichidării mijloacelor 
transportare a armei nucleare 
țintă. In ele se ține, de ase

menea, seama și de alte propu
neri prezentate de o serie de gu
verne, inclusiv în timpul tratati
velor din comitetul celor zece 
state pentru dezarmare. Din pă
cate, însă noi n-am reușit să 
discutăm aceste propuneri ia con
ferința șefilor de guverne.

Evenimentele din ultimul timp 
nu numai că nu au făcut să 
scadă ci, dimpotrivă, au întărit

hotărîrea guvernului sovietic de 
a tinde către soluționarea radi
cală a problemei dezarmării, li
chidarea cursei înarmărilor care 
este periculoasă și de care popoa
rele nu au nevoie. Călăuzindu-se 
după politica sa neabătută de co
existență pașnică a statelor, gu
vernul sovietic intenționează, ca 
și pînă în prezent, să facă tot 
ceea ce este necesar pentru însă
nătoșirea atmosferei internațio
nale și pentru îmbunătățirea re
lațiilor dintre state.

După ce m-am întors de la Pa
ris la Moscova guvernul sovie
tic a discutat situația creată și 
a ajuns la concluzia că este ne
cesar să fie prezentate spre exa
minarea guvernelor tuturor sta
telor propunerile cu privire Ia de
zarmarea generală și totală, pre
gătite îni vederea conferinței șe
filor de guverne.

Documentul, care expune con
ținutul propunerilor guvernului 
sovietic cu privire la înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, 
este anexat Ia prezentul mesaj.

Sîntem convinși că aceste pro
puneri corespund cerințelor cu
prinse în rezoluția cu 
dezarmare generală și 
doptată în unanimitate 
iembrie 1959 de către 
Generală a O.N.U.

Aș vrea să vă 
asupra faptului că 
guvernului sovietic 
încă pentru prima etapă, interzi
cerea și lichidarea tuturor mij
loacelor de transportare a armei 
nucleare — rachete cu orice ra
ză de acțiune, avioane militare, 
nave militare de suprafață care 
pot fi folosite pentru transportul 
armei nucleare, submarine de 
toate categoriile și tipurile, toa
te sistemele de artilerie, precum 
și celelalte mijloace care pot fi 
folosite pentru transportarea ar-

privire la 
totală, a- 
la 20 no- 
A dunarea

atrag atenția 
în programul 

se prevede,

mei atomice și cu hidrogen. Este 
evident că securitatea statelor 
poate fi asigurată în măsura cu
venită numai dacă din armamen
tele statelor vor fi scoase și dis
truse absolut toate mijloacele 
pentru transportul armei atomice 
și cu hidrogen. Se înțelege de la 
sine că simultan cu aceasta tre
buie lichidate, de asemenea, toa
te bazele militare de pe teritorii 
străine șî trebuie retrase trupele 
străine de pe aceste teritorii, 
deoarece menținerea acestor ba
ze și trupe ar putea fi folosită 
în vederea unui atac împotriva 
statelor situate în apropiere.

înfăptuirea acestor măsuri 
chiar la începutul traducerii în 
viață a programului de dezarma
re ar înlătura primejdia dezlăn
țuirii unui război nuclear prin 
surprindere și ar schimba radi
cal situația internațională. In e- 
tapele următoare ar fi traduse 
în viață măsurile pentru inter
zicerea armei nucleare și a ce
lorlalte tipuri de arme de exter
minare în masă, pentru lichida
rea armamentelor și mașinii mi
litare a statelor, ceea ce ar per
mite ca războiul să fie înlăturat 
pentru totdeauna și definitiv din 
viața societății umane și să se 
pună capăt cursei înarmărilor. 
Pe măsura înfăptuirii programu
lui de dezarmare, o parte din mij
loacele eliberate în urma acestui 
lucru ar trebui să fie folosite 
pentru acordarea de ajutor eco
nomic țărilor slab dezvoltate.

După cum veți vedea din pro
punerile noastre, în ele sînt ex
puse detailat prevederile cu pri
vire la controlul asupra măsuri
lor de dezarmare, care nu vor 
permite nimănui să se eschiveze 
de la îndeplinirea tratatului cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală. Am elaborat măsuri 
concrete de control în funcție de

Propunerile guvernului sovietic 
referitoare la prevederile fundamentale ale tratatului 

cu privire la dezarmarea generală și totală
MOSCOVA (Agerpres) TASS 

anunță :
In cadrul conferinței de pre

să care a avut loc la 3 iunie la 
Kremlin s-a adus la cunoștința 
ziariștilor sovietici și străini tex
tul propunerilor guvernului so
vietic cu privire la prevederile 
fundamentale ale tratatului cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală. Acest document cuprin
de aproximativ 4000 de cuvinte.

In partea Introductivă este ex
pusă poziția guvernului sovietic 
în problema dezarmării. Aicî se 
arată că guvernul U.R.S.S. con
sideră ca și pînă acum că pro
cedura de înfăptuire a măsurilor 
de dezarmare prevăzută în pro
punerea sa din 18 septembrie 
1959, corespunde pe deplin țelu
lui înfăptuirii practice a dezar
mării generale și totale. Dar, 
căutînd să înlesnească prin toate 
mijloacele realizarea cît mai grab
nică a unui acord în această pro
blemă, guvernul sovietic este 
din nou gata să vină în întîmpi-

------- —... . =«««« —--------

Nota guvernului U. D. S. S. 
adresată

narea puterilor occidentale șl să 
cadă de acord asupra unei alte 
proceduri de înfăptuire a măsu
rilor de

Fiind 
izbăvirii 
nirii de primejdia izbucnirii unui 
război cu arme rachetă și arme 
nucleare, guvernul sovietic pro
pune să se cadă de acord ca pro
cesul dezarmării generale și to
tale să înceapă cu interzicerea și 
distrugerea sub control interna
țional, încă în prima 
tuturor mijloacelor de 
tare spre țintă a armei 
simultan cu lichidarea 
militare de pe teritoriile străine.

Proiectul „Prevederile funda
mentale ale tratatului cu privire 
la dezarmarea generală și tota
lă" prezentat de guvernul sovie
tic prevede înfăptuirea acestei de
zarmări în trei etape. Pentru fie
care etapă se prevede un sistem 
de control internațional eficient 
elaborat în amănunt.

In prima etapă, între altele,

dezarmare.
un adept înflăcărat a', 
cît mai grabnice a ome-

etapă, a 
transpor- 
nucleare, 

bazelor

Olandei
’ MOSCOVA (Agerpres) TASS 
anunță:

Guvernul sovietic a adresat gu
vernului Olandei o notă în care 
se subliniază că recenta trimi
tere de către guvernul olandez a 
unor considerabile unități mariti
me militare, aeriene militare și 
terestre în regiunea Irianului de 
vest, nu poate să nu ducă la in
tensificarea primejdiei de război 
in sud-estul Asiei.

Aceste acțiuni dovedesc de a-

semenea în mod 
ricolul de război 
glume provine nu 
donezieî, așa cum se susține în 
nota din 12 aprilie a.c. remisă gu
vernului sovietic de ambasada O- 
landei.

Guvernul sovietic își exprimă 
speranța că guvernul Olandei nu 
va întreprinde acțiuni care să pe
ricliteze pacea și să contribuie la 
crearea unei situații încordate în 
sud-estul Asiei.

evident că 
în această 
din paitea

pe
re- 
In-

va avea loc scoaterea din forțele 
armate, încetarea producției și 
distrugerea tuturor mijloacelor 
de transportare a armelor nu
cleare ; retragerea tuturor trupe
lor străine de pe teritorii străine 
și lichidarea bazelor și depozite
lor militare de pe aceste terito
rii ; se va interzice plasarea pe 
orbită s-au trimiterea în spațiul 
cosmic a unor instalații specia
le, ieșirea din apele teritoriale a 
navelor militare și zborul din
colo de limitele teritoriului na
tional al avioanelor militare care 
pot transporta arme de extermi
nare îni masă; lansarea de ra
chete se va efectua exclusiv îra 
scopuri pașnice ; statele care dis
pun de arme nucleare își vor lua 
obligația de a nu transmite aces
te arme sau informațiile necesare 
pentru producția lor statelor care 
nu posedă aceste arme.

Prima etapă trebuie să 
cheiată în aproximativ un 
an și jumătate.

Prezentînd propunerile 
guvernul sovietic declară că este 
gata să ajungă la un acord cu 
privire la înfăptuirea dezarmării 
pe baza actualelor propuneri care 
constituie o dezvoltare a progra
mului prezentat la 18 septembrie 
1959. Guvernul sovietic sublinia
ză : „Principalul constă în a se 
încheia un acord și a se trece în 
sfîrșit, la dezarmarea generală 
șî totală pe care o așteaptă po
poarele și la care cheamă Orga
nizația Națiunilor Unite. Guver
nul sovietic este gata să facă 
aceasta neîntîrziat, fără pierdere 
de timp, și își exprimă speranța 
sinceră că și celelalte state vor 
proceda în același fel, deplin 
conștiente de răspunderea care 
revine guvernelor tuturor state
lor, îndeosebi guvernelor marilor 
puteri pentru cauza dezarmării".

diferitele etape ale programului 
de dezarmare, am indicat obiec
tivele controlului, am stabilit 
structura și componența organu
lui de control, drepturile și îm
puternicirile controlorilor ia lo
curile respective. Noile noastre 
propuneri în care sînt formulate 
amănunțit prevederile cu privire 
la control, sînt încă o dovadă că 
Uniunea Sovietică se pronunță 
pentru un control riguros și efi
cient asupra dezarmării.

Guvernul sovietic consideră că 
aceste propuneri trebuie să fie 
supuse unei examinări multila 
terale, în primul rînd în comi
tetul celor zece state 
zarmare care peste 
urmează să-și reia 
Geneva.

Vreau 
guvernul sovietic are 
doieli că puterile occidentale, re
prezentate în acest organ, doresc 
dezarmarea. Deși aceste puteri 
au votat în Adunarea Generală 
pentru rezoluția cu privire la 
dezarmarea generală și totală, se 
creează impresia că, în realitate, 
ele nu doresc să o îndeplinească. 
Se știe că puterile occidentale au 
prezentat în comitet un plan 
care, oricît ai dori, nu poți să-l 
numești uni plan al dezarmării 
generale și totale. Chiar și după 
înfăptuirea acestui plan s-ar men
ține armatele, avioanele militare, 
tancurile, tunurile, bazele milita
re pe teritorii străine, statele ma
jore generale și bombele nucleare. 
Puterile occidentale propun de fapt 
controlul fără dezarmare. Dacă 
vorbim sincer un astfel de control 
nu este nimic altceva decît recu
noaștere, spionaj. Dar nici uni 
guvern care este preocupat de 
drepturile suverane ale statelor 
nu poate accepta așa ceva.

Uniunea Sovietică dorește o 
dezarmare eficientă și totală, dis
trugerea tuturor tipurilor de ar
me și stabilirea unui control ri
guros asupra dezarmării, pentru 
ca nimeni să nu se poată înarma, 
pentru ca nimeni să nu poată a- 
menința cu războiul.

Permiteți-mi să-mi exprim spe
ranța că propunerile guvernului 
sovietic, dictate numai de dorin
ța de a ușura și a urgenta în
cheierea unul tratat în problema 
cea mai importantă a contempo
raneității — problema dezarmării 
generale șl totale — se vor bu
cura de înțelegerea și sprijinul 
guvernului dumneavoastră.

Cu stimă, 
N. S. HRUȘCIOV

Moscova. Kremlin
2 iunie 1960.

să subliniez

fie în- 
an, un

sale,
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ÎNTREPRINDEREA 
DE EXPLORĂRI

cu sediul în Lupeni
ANGAJEAZA 

PRIN CONCURS :
— Șef serviciu foraj cu 
diploma de inginer și 7 ani 
în funcție de specialitate. 
Salariul’ 1950-2250.
— Inginer mecanic, chi
mist, foraj cu studii co
respunzătoare. Salariul 
950-1500.
— Economist principal cu 
studii superioare economi
ce și stagiu în funcție 3 
ani. Salariul 1150-1350.
— Șef serviciu contabili
tate cu studii medii și 7 
ani în funcții economice. 
Salariu! 1600-1850.
— Maiștri sondori și me
canici cu diplome de mais
tru. Salariu! 900-1350.
— Tehnician geolog cu 
Școala medie tehnică geo
logie. Salariu! 750-950.
— Paznici cu formt le
gale aprobate. Salariul 500- 
600.

ANUNȚ
întreprinderea Centrala 

termoelectrică Paroșeni 
angajează :

maiștri reparații cazane 
maiștri reparații turbine 
maiștri exploatare tur

bine
maiștri exploatare ca

zane
Angajările se fac dup? 

susținerea concursului cor 
form H.C.M. 1061\19S^i- 
care va avea 
prindere în 
iunie a. c.

Doritorii
cererile la secretariatul în
treprinderii.

loc la între- 
cursul lunii

vor depune

PROGRAM DE RADIO
5 iunie

PROGRAMUL I. 8,00 Clubul 
voioșiei, 9jl0 Cîntă corul de co
pii al Radioteleviziunii, 9,30 Tea
tru la microfon pentru copii,
10.30 Melodii populare, 11,10 
Formații artistice de amatori în 
studiourile noastre. 12,25 Noi în
registrări de muzică populară 
romînească, 13,10 De toate, pen
tru toți, 14,00 Soliști de muzică 
populară romînească care au con
certat peste hotare, 14,30 Pagini 
alese din muzica ușoară sovie
tică, 16,15 Drumeții veseli. 17,00 
Muzică ușoară, 19,35 Cîntă or
chestra de estradă a Radiotelevi
ziunii, 21,20 Muzică ușoară, 
22,35 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 7,00 Cîntece și jocuri 
populare romînești, 8,00 Ritm și 
melodie, 8,30 Școala și viața, 
9,50 Revista presei străine, 10,30 
Muzică ușoară, 10,50 Retransmi
sia concertului orchestrei simfo
nice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", 13,15 „Primul 
nostru vals" — muzică ușoară,
14.30 La microfon : Satira și U- 
morul, 15,30 Cantata „Glasul lui 
Lenin" de Alfred Mendelsohn,

16,00 Vorbește Moscova ! 17,20
Concert de muzică ușoară pentru 
oamenii muncii aflați la odihnă, 
18,15 Muzică simfonică, 19,00 
Album de romanțe, 19,30 „Sub 
ale partidului flamuri", 20,05 
Muzică de dans, 21,20 Soliști 
de frunte ai muzicii populare ro- 
mînești, 22,00 Muzică de dans.

★

Radiojurnale și 
știri: Programul 
13,00, 19,30, 22.00, 
gramul II — 7,50. 
23,00.

buletine de 
1 — 7,00,
23,52. Pro- 
14,00. 20.00.

CINEMATOGRAFE
5 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Omul de pe planeta Pă- 
mînt; AL. SAHIA: Pe jos spre 
rai; PETRILA: Prima melodie; 
AN1NOASA : Ștrengarii; VUL
CAN : La doi pași de graniță; 
LUPENI : „H-8"; URICANI :
Despre Moscova și moscoviți.

Tiparul: „6 August" — Poligrafie


