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în munca propagandiștilor
Este bine cunoscut faptul că 

desfășurarea în bune condițiuni 
a învățămîntului de partid, a- 
sigurarea unui conținut de idei 

și a purității 
convorbirilor din 

depind în cea 
de munca pro-
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In noul peisaj al Văii 
Jiului, alături de noile 
cartiere cu numeroase blo
curi, școli, cinematogra
fe înălțate în ultimii ani, 
șoselele asfaltate ocupă 
un loc de seamă. Pan
glica asfaltului, care îm
bină frumusețea peisaju
lui cu asigurarea celor mai 
bune «jondiții pentru buna 
desfigurare a transportu- 
rilor^rutîere, se întinde 
tot mai mult. Recent, a 
fost terminată asfaltarea 
șoselei 
Lonea 
dreptul 
Petrila
pește Jiu de lîngă clădi
rea sfatului popular oră

dintre Petrila 
pe porțiunea 

ștrandului 
pînă la podul

din 
din 
de

șenesc. Aici a muncit 
chipa de muncitori i 
care fac parte construc
torii Stoica Ilie, Basome- 
te Dumitru, Briceag Ilie, 
Longhin Ilie și alții.

Lucrările, de asfaltare 
a acestei, șosele continuă. 
Bordurile și lucrările de 
acostimente au înaintat 
pînă în dreptul gării din 
Lonea, jar muncitorii din 
echipa lui Boldor Ioan 
muncesc de zor lâ așeza
rea suportului asfaltului 
din balast și piatră coa- 
casată. In curînd va fi 
terminată asfaltarea și a 
acestei noi porțiuni de 
șosea.

: e- 
din

răsări pe șantierul/\lte 8 Ы ocuri vor
noului cartier isco^a

din preajma Fila
ți se înfățișează as- 
prospețimea 

cartier, format

Pe locurile virane, pre
sărate ici-colo cu căsuțe 
mici 
turii, 
tăzi 
nou
numeroase blocuri 
multe etaje. Recent 
conducerea. șantierului 
sosit planurile pentru

unui 
din 
cu 
la
au 
al-

întregi noul cartier Visco- 
za. Cele 8 blocuri, dintre 
care 4 vor 
etaje, vor 
total
moderne, 
instalații 
centrală, 
pregătire
rea noilor blocuri va în
cepe luna viitoare.
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avea cîte 5 
cuprinde în 

apartamente 
cu

încălzire 
de 

pentru construi-

prevăzute 
de 

Lucrările
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URICANI: mină nouă — oraș nou. Reali-* 

zări ale regimului nostru, mina și orașul nou » 
Uricani constituie o mîndrie a Văii Jiului. Co- J 
"ectivul care muncește și trăiește aici răsplă- •» 
tește grija partidului și guvernului față de el * •J * • * ♦♦♦• 4444 44 •4
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♦ staționar, cămin de zi.
♦ IN CLIȘEU: Una din străzile noului oraș
♦ trîca rw

situindu-se în fruntea luptei pentru 'extrage
rea de cărbune cocsificabil : peste 30.000 tone 
în plus de plan.

Acești mineri locuiesc în blocuri noi — peste 
40 — care cuprind cca. 800 apartamente. Ora
șul nou mai cuprinde încă o școală nouă cu 16 
săli de clasă, 13 localuri comerciale, cinema
tograf, club, cantină minieră, dispensar cu

Conducători. auto în întrecere
Intre coloana auto nr. 

1 Petroșani și coloana au
to nr. 2 Lupeni care a- 
parțin de I.U.T. Live- 
zeni se dispută de cîteva 
luni o întrecere plină de 
roade. Avînd 
tive de bază 
planului la 
metrice și 6
cît mai bună a mașinilor, 
conducătorii auto din ce
le douiă coloane ale 
I.U.T. Livezeni au obți-

cu 1,6—1,8 la 
au fost cazuri

sau 
la disciplină

ca obiec- 
depășirea 

tone kilo- 
întreținere

conducătorii 
evidențiat 
Pțedescu 

Benovschi 
Petru, Ur-

planul de trans- 
a fost de- 

în ulti- 
trimestru 

lună

nut rezultate f
Pînă la data de
25 septembrie
1961 consumul
de combustibil
a fost micșorat 
cu 1,3 la sută

în medie 
sută, nu 
de avarii, defecțiuni 
abateri de 
ere.

Printre
auto care s-au 
se numără 
Ccnstantin, 
loan, Seineanu 
su Vasile, Buțp Alexan
dru, Ungureanu Eugen,
Miloșoiu Nicolae, Cătă- 
rău Petru, Mihăilă Nico
lae și alții.

Cit

port 
pășit 
mul 
lunăte 8 blocuri noi, care vor

’ Brigada de pregătiri condusă de minerul Brînzău Aurel de 
’ la sectorul VIII investiții e mult apreciată la mina Vulcan 
T pentru rapiditatea cu care execută lucrările miniere la care 
’ e plasată. In prezent, la in dicația comitetului de partid, bri- 
; gada a fost dată pentru un timp să muncească la o lucrare 
i urgentă in sectorul II, unde de asemenea mu-și dezminte cali- 
« tățile. IN CLIȘEU: Brigadierul Brînzău Aurel (primul din
e dreapta) stînd de vorbă cu ortacii săi lamhu Iosif, Bruju ‘ 
* °avel și Boleanu ionel înainte de a intra în șut. !
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Colectivul în
treprinderii de 
industrie locală 
„6 August" din 
Petroșani acordă o atenție deo
sebită lărgirii producției bunu
rilor de larg consum și îmbună
tățirii calității acestora.

Zilnic, din unitățile acestei 
întreprinderi ies c'antități impor
tante de produse alimentare, mo
bilă, percum și alte sortimente 
destinate comerțului nostru so 
cialist, precum și acoperirii ne
cesităților de produse pentru alte 
întreprinderi.

Pe perioada 1 ianuarie — 31 
august planul producției globale 
al întreprinderii a fcxst depășit 
cu 6,6 la. sută ceea ce repre
zintă valori în plus 
de 1.687.000 lei. In 
cu aceeași perioadă 
trecut, producția din 
cu 3.2 Ia sută.
. In cursul anului 1961 produc

ția întreprinderii a avut la baza 
produsele de mobilă și binale.. 
produsele alimentare — prepa
rate de carne, sifon —, produsele 
de panificație, gheață, precum și 
sortimentele rezultate din valo
rificarea resurselor locale ca pia
tră spartă, piatră concasată. 
piatră de calcar.

Anul 1961 a marcat o îmbo- 
, gățire a gamei sortimentelor în 

special la produsele de mobilă. 
Pe perioada 1 ianuarie— 31 au-

corespunzător 
ideologice a 
cercuri și cursuri 
mai mare măsură 
pagandiștilor.

In cercurile 
țămîntului de 
propagandiști 
re muncesc cu pasiune, cu simț 
de răspundere pentru a se achita 
cu cinste de sarcina încredința
tă, convorbirile se desfășoară în 
bune condițiuni, corespund din 
punct dte vedere al calității. La 
asemenea cercuri este și o frec
vență bună, cursanții vin cu in
teres, știind că de fiecare dată 
au de învățat ceva nou.

Pentru ca propagandiștii să-și 
poată îndeplini rolul care-1 au, 
ei "trebuie să se străduiască să-și 
perfecționeze continuu metodele 
de muncă, să muncească cu per
severență pentru lărgirea ori
zontului lor politic, ideologic și 
cultural. Un ajutor deosebit de 
prețios îl primesc propagandiș
tii în această direcție prin se- 
minariile de pregătire ce se or
ganizează periodic în cursul a- 
nului școlar pe lîngă cabinetul 
de partid. De asemenea, în tim
pul verii se organizează cursuri 
de pregătire a propagandiștilor.

In acest an s-a dat o atenție 
deosebită instruirii propagandiș
tilor. Peste 80 de propagandiști 
din cadrul orașului regional Pe
troșani au urmat cursurile de 
pregătire cu scoaterea din pro
ducție. Pentru restul propagan
diștilor s-au organizat cursuri 
de pregătire serale, în 2 centre, 
la Petroșani și Lupeni.

Programul cursurilor de pre
gătire a propagandiștilor a con-

cursurile învă-Și 
partid, conduse de 
bine pregătiți, ca-

ținut teme de mare importanță, 
menite să asigure înarmarea 
propagandiștilor cu probleme e- 
sențiale ce se cer a fi cunos
cute pentru a se putea asigura 
buna desfășurare a învățămîn- 
tului de partid.

In fața propagandiștilor au 
fost expuse teme în legătură cu 
„Programul desăvîrșirii con
strucției socialiste, elaborat de 
Congresul al IlI-lea a-1 P.M.R.”. 
„Statul socialist în etapa desă
vîrșirii construcției socialiste*1, 
„Principiul leninist al coexisten
ței pașnice" etc. De așemenea, 
s-au făcut expuneri în legătură 
cu sarcinile ce revin organiza
țiilor de partid în îndeplinirea 
prevederilor planului pe 1962, 
despre principalele probleme ale 
muncii organizatorice și ideolo
gice s-au ținut 5-seminarii..

Propagandiștii care au parti
cipat la ateste cursuri au avut 
multe de învățat, air primit un 
ajutor substanțial în ceea ce 
privește pregătirea lor persona
lă. Mulți propagandiști ca tov. 
Barna Francisc, Felea Mircea, 
P'etruș Maria din Petrila, Man
gan Mihai. Kristaly Ludovic din 
Petroșani, Căpățînă Vasile, To
ma Ioan din Vulcan. litiu Mi
hai din Lupeni și alții au par
ticipat cu regularitate Ia expu
neri și seminarii, au privit cu 
simt de răspundere sarcina de 
a se pregăti cît mai temeinic

Trebuie arătat însă că 
rită slabei preocupări a 
organizații de partid față 
Iul în care se pregătesc 
gandiștii, au fost cazuri 
unii propagandiști au lipsit de 
la cursuri. Așa de exemplu, tow. 
Rusu Carol de la prena-rația"

U. P.
(Continuare în pag. 2-a)

dato- 
unor 

de fe- 
propa- 

cînd

— Petroșani

gust s-au pro
dus sortimente 
de mobilă în va
loare de peste 

mai mult cu

COZMA GHEORGHE 
directorul întreprinderii 

„6 August"

peste plan 
comparație 
a anului 

1961 crește

2.200.000 lei.
520.000 lei față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. Ca sor
timente noi de mobilă, în uni
tățile întreprinderii s-au, fabri
cat : biblioteci, toalete, recamie. 
re, tabureți, mese de bucătă
rie, galerii perdele etc. In 
cursul anului 1961 s-a pus un 
accent deosebit pe producția de 
sortimente solicitate de consu
matori și s-a ținut seamă de 
gustul acestora. Astfel dacă în 
1960 pe perioada 1 ianuarie — 
31 iulie s-au produs numai 39 
garnituri camere combinate lus
truite, în cursul acestui an pro
ducția la acest sortiment , a cres
cut de două ori și jumătate, la 
camere combinate vopsite dte 5 
ori, la cele pentru bucătărie s-a 
produs în plus față de anul tre
cut 10 garnituri, iar la diferite 
tipuri de canapele tapițate cu 
109 bucăți mai mult.

O preocupare de bază a co
lectivului întreprinderii noastre 
a fost, îmbunătățirea calității 
produselor de mobilă. In acest 
sens s-au luat o serie de mă
suri printre care putem arăta : se 
acordă mai multă atenție recep
ției calitative a materiei prime

Hărnicia minerilor din bri- 
i1 gada comunistului. Diana Chi- 
ț țu e cunoscută la mina Lu- 
( penii prin sutele de tone de 
( cărbune cocsificabil extrase 
( ltiniă de lună din abataj. Luna 
‘ aceasta membrii brigăzji în 

frunte cu membrii și candidați! 
de partid muncesc cu neîntre
cută rîvnă la scosul cărbune
lui întîmpinînid alegerile de 
partid cu noi succese în- mun-, 
că. Numai în primele 20 de 
zile din septembrie, brigada a 
contribuit la producția extrasă 
peste plan de sectorul IV A 
cu 617 tone de cărbune de bu
nă calitate. IN CLIȘEU,: Unul 
din schimburile brigăzii con
dus de Vulpe loan înainte de 
a coborî în mină. 1
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(Continuare in pag. 2-a)

Pregătiri 
pentru iarnă

Zilele trecute, prin grija co
mitetului executiv al Sfatului 
popular al comunei Cîmpu lui 
Neag și a deputaților de aici, a 
început aprovizionarea cu com
bustibil pentru iarnă a școlildr 
elementare din satele Arcanul, 
Buta și Cîmp. Tot prin grija 
comitetului executiv au fost zu-i 
grăvite sălile de clasă, s-a asi
gurat repararea mobilierului ne
cesar pentru școlari. La cură
țirea sălilor de clasă un ajutor 
prețios au dat gospodinele din 
localitate. 4



Era comunismului era pâcll $1 belșugului
Planeta noastră trăiește în pre

zent zile istorice. In Uniunea So
vietică a fost publicat proiectai 
noului Program al 
programul construirii 
muniste în U.R.S.S. 
me acordă o uriașă 
tui eveniment. „Un 
tic ai 
„Carta lumii noi" 
idealului comunist" 
cîteva din titlurile 
peste hotare.

Presa occidentală 
obidei materiale despre progra
mele Partidului Comunist. Dar în 
cazul de față este vorba de un 
document de o asemenea forță, 
de o asemenea importanță interna
țională îneît ea qji-1 poate trece 
sub tăcere. Ziarul „Raynold’s 
News" scrie : „Occidentul n-a fost 
în stare pînă în prezent șă vină 
cu perspective atît de mărețe".

Da. într-adevăr comuniștii din 
U.R.S.S. au publicat un document 
care deschide epoca cea mai mă
reață din istoria poporului sovietic 
>i a întregii omeniri — epoca 
construirii societății comuniste.

P.C.U.S. — 
societății co- 
Intreaga lu- 
atenție aces- 
plan gigan- 
belșugului", 
„Programul

păcii și al

— acestea sînt 
ecourilor de

nu publică de

Au din ce construi
Comunismul — visul celor mai 

înaintate minți ale omenirii des
pre o viață luminoasă — devine 
o realitate vie. Cit de departe a 
ajuns Uniunea Sovietică, dacă își 
poate propune în mod practic sar
cini care pînă nu de mult erau 
considerate de domeniul unui vii
tor îndepărtat ! Au trecut doar 
peste 40 de ani de la adoptarea 
celui de-al doilea program al 
P.C.U.S. — planul construirii so
cialismului în U.R.S.S. — cind ma
rele Lenin a spus că in programul 

, respectiv nu trebuie date trăsă
turile viitoarei societăți comuniste 
deoarece aceasta ar fi ireal, întru* 
cît nu era cteat încă materialul 
pentru o asemenea orînduire. Cons
trucția comunismului a fost pusă 
atunci numai ca un scop al parti
dului.

Acum situația este alta. P.C.U.S. 
a și elaborat schița noii societăți, 
dispune de constructori și, expri- 
mindu-ne în mod plastic cu cu
vintele lui Lenin, există materia
lul din care partidul a început 
să clădească societatea comunistă...

Esența principalei sarcini 
economice a U.R.S.S.
Lenin a subliniat că programul 

partidului trebuie să fie în același 
timp și planul „construcției eco
nomice*^ care indică „cum Rusia 
poate trece pe o adevărată bază 
economică necesară comunismului" 
Tocmai această idee leninistă stă 
la baza proiectului de Program. 
Planul de făurire a economiei co
munismului ocupă un loc central 
in acest document. In prezent prin
cipala sarcină economică a parti
dului și a poporului sovietic constă 
în aceea că „în curs de două 
decenii să creeze baza tehnico- 
materiaiă a comunismului".

In decurs de 10 ani volumul 
producției industriale Va crește de 
2,5 ori, iar în decurs de 20 de 
ani de cel puțin șase ori. Asta va 
asigura pe deplin dezvoltarea ra
murilor economiei naționale care 
produc mijloace de producție și 
obiecte de consum.

Crearea bazei tehnico-materiale 
a comunismului constituie principa
la condiție a trecerii la comunism. 
Fără un asemenea salt uriaș în 
domeniul economiei nu pot apare 
și nu se pot maturiza celelalte 
premise materiale și spirituale ale 
fazei superioare a comunismului 
— dispariția deosebirilor dintre 
Graș și sat, dintre munca fizică și 
intelectuală, .transformarea muncii 
în primă necesitate a omului, creș-

©

de 1. MIHAILOV, 
observator politic al Agenției 

de Presă Novosti

terca uriașă a conștiinței comunis
te și a nivelului cultural al mem
brilor societății.

Nu este așa cum ar fi vrut di. 
Schwartz.

In tendința sa de a calomnia 
cu orice preț planul grandios al 
creșterii bunăstării materiale a 
poporului sovietic,. G. Schwartz, 
observator american, a început să 
afirme imediat după publicarea 
-proiectului de Program că, chipu
rile, a fost neglijată problema pro
ducției mărfurilor de larg con
sum în favoarea dezvoltării indus
triei grele. Dar dacă 
mai o privire asupra 
respectiv din Program, cOnstați cu 
ușurință că principala 
industriei grele — „i 
tisface mai bine și mai deplin ce
rințele vitale ale omului, ale so
cietății sovietice".

In capitolul special cu privire la 
producția bunurilor de consum 
popular se spune : „P.C.U.S. va
îndruma eforturile spre așigurarea 
creșterii rapide a producției 
biectelor de consum popular. Re
sursele crescînde ale 
buie să fie folosite 
tot mai mare pentru satisfacerea 
multilaterală a nevoilor oamenilor 
sovietici, pentru construirea și uti
larea întreprinderilor și instituții
lor de deservire social-culturală 
a populației. Paralel cu dezvolta
rea în ritm accelerat a tuturor ra
murilor industriei ușoare și ali
mentare, în producția întreprin
derilor industriei grele va crește 
ponderea obiectelor' de consum 
popular".

Programul prevede, de aseme
nea, crearea, paralel cu o puter
nică industrie, a unei agriculturi 
înfloritoare multilateral dezvolta
te și de o înaltă productivitate, 
care, va asigura un belșug de pro
duse alimentare și de ta pt. 
mă. Volumul total al product' 
agricole va spori în zece ani de 
circa două ori și jumătate, iar 
în 20 de ani — de 3,5 ori. Aceas
tă creștere va depăși cererea cret- 
cîndă de produse agricole. Din ce 
reiese acest lucru ? Producția glo 
bală a culturilor cerealiere va 
crește în decurs de 20 de ani de 
peste două ori și, în primul riad, 
prin sporirea recoltei la ha; pro
ducția de carne va crește în zece 
ani de circa trei ori, iar in 20 
de ani de aproape patru ori. Pro
ducția de lapte va crește în zece 
ani de peste două ori, iar în 20 
de ani de aproape trei ori.

arunci nu- 
cșpitolului

sarcină a 
.este de a sa-

o-

industriei tre- 
într-o măsură

Belșugul pentru om 
întreagă această bază econo

mică puternică, întreaga orîndui
re socială cea mai dreaptă și mai 
umană — toate acestea sînt pen
tru om, pentru fericirea lui.

Despre acest lucru se vorbește 
în Program. Acesta este leitmo- 
tivul lui. Iată principala idee din 
Program.

„P.C.U.S. trasează sarcina de 
importanță istorico-mondială de 
a se asigura în Uniunea Sovie
tică cel mai înalt nivel de trai, 
în comparație 
pitalismului"

In primul 
vede sporirea
lui național al U.R.S.S. în ur
mătorii 10 ani aproape de două 
ori și jumătate, iar în 20 de ani 
aproximativ de 5 ori. In U.R.S.S. 
acesta este într-adevăr venitul 
poporului, deoarece el aparține 
făuritorilor săi — oamenilor 
muncii. De aceea, o dată cu creș
terea venitului vor avea loc în

cu orice tară a ca-

rînd partidul pre- 
volumutui venitu-

L,a Vulcan : un nou bloc în curs 
de finisare

In acest an au fost planifi
cate să se dea în folosința 
menilor muncii din Vulcan 
apartamente cu 3732 m.p. 
prafață locativă. In aceste
pe lotul de construcții din a- 
ceastă localitate se lucrează la

oa-
114 
su- 

zile,

finisarea ultimului bloc din cele 
5 construite in acest an. De re
marcat este faptul că muncito
rii constructori de pe acest șan
tier se străduiesc să asigure 
noilor apartamente ce vor fi 
date în folosință un finisaj de 
cea mai bună calitate.

mod inevitabil schimbări extra
ordinare în situația tuturor pă
turilor populației din țară.

In următorii 10 ani veniturile 
reale alfe muncitorilor și func
ționarilor (ținîndu-se seama de 
fondurile Sociale) vor crește în 
medie, 
proape 
de ani 
ori — 
niturile 
vor crește în 10 ani de peste 
două ori, în 20 de ani — de

Un ajutor prefios 

în munca propagandiștilor

(Urmare din pagina l-a)

a-
20

pe cap de lucrător, 
de două ori, iar în
— aproximativ de trei 

trei ori și jumătate. Ve- 
reale ale colhoznicilor

două ori, în 20 de ani — 
peste patru ori.

In concluzie în U.R.S.S. 
niturile reale pe fiecare cap 
lucrător vor crește în 20 de 
tie peste 3,5 ori.

In cel de-al doilea deceniu 
care familie sovietică va avea o 
locuință confortabilă gratuită. 
Se va schimba Înfățișarea satu
lui, satele șl orașele vor fi ame
najate $1 vor deveni mai fru
moase. In următorii 10 ani se va 
înfăptui trecerea la ziua de mun
că de 8 ore, cu o zi nelucrătoare 
pe săptămînă, sau ia săptămîna 
de lucru de 34—36 ore — cu. 
două zile nelucrătoare. In cel 
de-al doilea deceniu timpul de 
muncă se va reduce și mai mult.

Principiul cointeresării mate
riale, retribuirea după cantitatea 
și calitatea muncii va rămine în 
vigoare în întreaga perioada de 
construire a comunismului. Dar 
atunci cînd sarcina atingerii ce
lui mai înalt rnvel de producție 
a mărfurilor de larg consum va 
fi rezolvată, cînd venitul națio
nal va crește de mai multe ori, 
U.R.S.S. va înainta in mod con
siderabil pe calea înfăptuirii în 
practică a principiului comunist : 
..Fiecăruia după nevoi".

I.A SFIRȘITUL CELOR 
DOUA DECENII PREVĂZUTE 
SOCIETATEA SOVIETICA VA 
ASIGURA IN MOD GRATUIT:

— ÎNTREȚINEREA COPII
LOR IN INSTITUȚIILE PEN
TRU COPII SI IN ȘCOLILE- 
INTERNAT

— ÎNTREȚINEREA CELOR 
INAPȚI DE MUNCA.

— ÎNVĂȚAM INTUI..
— ASISTENTA MEDICALA 

ȘI TRATAMENTUL SANATO- 
RIAL.

— LOCUINȚĂ ȘI SERVICII 
COMUNALE.

— FOLOSIREA TRANSPOR
TULUI COMUNAL.

— ODIHNA ÎN CASELE DE 
ODIHNA.

— ALIMENTAȚIA PUBLICA 
TN ÎNTREPRINDERI.

O
Astfel va fi tradus în viață 

marele vis al omenirii.
In acest fel vor fi dovedite din 

nou prin fapte, prin 
pașnice perfecțiunea și superio
ritatea noii orînduiri 
marea forță vitală și 
științifică a ideilor comunismu
lui

ve
de 

ani

fie-

mijloace

sociale, 
justețea

lui de învățămint o atente deo
sebită prezenței propagandiștilor 
la seminariile de pregătire.

Deoarece mai mulți propagan
diști au lipsit de la cursurile 
de pregătire, zilele acestea se va 
organiza un nou curs la cabi
netul de partid. Organizațiile de 
partid să ia toate măsurile ca 
nici un propagandist să nu mai 

‘lipsească. In mod deosebit co
mitetele de partid de la minele 
Aninoasa și Petrila, comitetul 
d4 partid orășenesc Lupeni și 
unele organizații de bază din 
Petroșani cum sînt I.L.L. sec
tor, „6 August", de la unitățile 
C.F.R.. să privească > cu toată 
seriozitatea pregătirea propa
gandiștilor, să tragă la răspun
dere pe cei delăsători, pentru 
că în caz contrar învățămîntul 
de partid, în noul an școlar ce 
va începe în curînd, nu se va 
putea ridica la un nivel cores
punzător în cercurile pe care le 
conduc acești propagandiști.

_ __ Y ■r.— -------------------------

Petrila, Bota Gheorghe și An
dras Iuliu de la I I.L. „6 Au
gust" din Petroșani, Voicescu 
Nicolae de la Lonea, Bucur loan 
de la Uricani, Nemz loan din 
Lupeni, au cîte o singură pre
zență, sau unii chiar nici una.

Această situație arată că încă 
de acum la unii propagandiști 
se manifestă tendința de a sub
aprecia pregătirea personală, lu
cru ce nu poate decît să influ
ențeze negativ asupra calității 
învățămîntului de partid.

Cursurile și seminariile de 
pregătire, îi ajută în mare mă
sură pe propagandiști. îi înar
mează cu cele mai actuale pro
bleme, le dă posibilitatea șă-și 
însușească metodica muncii de 
propagandist, iar pe cei vechi 
să-și perfecționeze metodele de 
muncă. De aceea este necesar 
să se acorde în tot cursul anu-

-----©
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Un copil

tine" 
viața 
orfan

Povestirea „Un ccpil ca 
de Anca Livescu, descrie 
grea a unui copil rămas 
în urma bombardamentelor fas
ciste efectuate după 23 August 
asupra Bucureștiului. Întors a- 
casă, Voicu își găsește locuința 
distrusă iar sub dărîmături za
ce — moarta — maică-sa. De 
aceea, deși la vîrsta cînd alți 
copii nu cjunosc decît grijile în
vățăturii, Voicu e nevoit să ia 
viața în piept. Viața lui, grea și 
pînă atgnci. deoarece tatăl îi 
murise pe front, iar mama abia 
îl putea întreține spălînd rufe 
pe la casele bătrînilor, devin 
un calvar.

Ajuns ucenic la un cizmar 
haps:n avar și rău, trăiește vi. 
ța obișnuită a copiilor încăpuți 
de mici în ghiarele exploatării, 
trebăluiește • în casa patronului, ■ 
îi crește copilul, muncește pînă 
nu mai poate în cizmărie.

Războiul

In munții Moldovei și în re
giunile apropiate camioane 
soldați hitleriști sînt 
în aer. Transporturile 
sînt sabotate, devenind 
re. In Valea Prahovei, 
petrolifere care se îndreaptă spr 
Germania fascistă sînt inițiate 
și distruse. Toate acestea sînt 
aspecte ale războiului ascuns 
pe care forțele patriotice îl duc 
împotriva fascismului, împotri-

cu 
aruncate 
nemțești 
nesigu- 

trenurile

ca tine
de ANCA L1VESCU

Copilul, care în condițiile din 
trecut ar fi rămas slugă la stă- 
pîn pînă la adînci bătrînețe, a- 
junge acum — cu ajutorul unui 
prieten comunist — să cunoască 
demnitatea de a fi om

Sub ochii băiatului se petrec 
evenimente mari — printre care 
și naționalizarea industriei din 
țara noastră — iar viața lui se 
schimbă odată cu tot ceea ce-1 
înconjoară. In finalul cărții îl 
vedem pe Voicu elev la școala 
de ucenici a fabricii pe care o 
stăpînesc acum muncitorii, prin
tre care este și tatăl său adop
tiv, închis in timp pe nedrept 
de patron : simțiridu-1 că sim
patizează cu comuniștii și vrînd 
să-1 îndepărteze din fabrică, pa
tronul - simulase un furt.L'acu- 
zîndiu-1 oe el de această faptă.

O carte instructivă, antrenan
tă. scrisă vioi, care va fi citită 
cu plăcere.

ascuns
de RADU LUPAN

va cotropitorilor hitleriști, război 
ale cărui rezultate încep să de
vină tot mai vizibile, culminînd 
cu eliberarea patriei noastre.

Lucrarea lui Radu 
„Războiul ascuns" redă 
episoade, de un puternic 
tism, din lupta dusă de 
tașament de partizani 
pentru sabotarea mașinii 
război hitleriste, în ultimele luni 
dinaintea eliberării țării.

Lupan, 
cîteva 

drama- 
un de- 
romîni 

de
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Cît mai multe bunuri de larg consum 
pentru oamenii muncii

(Urmare din pag. l-a)

— în special la cherestea; se 
respectă desfășurarea procesului 
tehnologic pe faze; muncitorii 
sînt repartizați în echipe și bri
găzi ținîridu-se seama de nive
lul pregătirii lor profesionale. 
Și rezultatele obținute sînt des
tul de bune; produsele sînt a- 
preciate de consumatori.

O unitate de bază în activi
tatea întreprinderii „6 August" 
este fabrica de mezeluri. Planul 
acestei unități a fost depășit în 
cursul acestui an cu 11 tone. O 
preocupare de bază a noastră 
pentru această unitate a fost 
mărirea gamei sortimentelor. 
S-au produs în cursul acestui 
an 35 de sortimente de prepa
rate de carne — cu 8 sortimente 
mai mult față de 1960. S-a pus 
un accent dteosebit pe îmbunătă
țirea calității sortimentelor de 
preparate din carne la care s-au 
obținut rezultate foarte 
Produsele întreprinderii 
sînt mult solicitate în i 
comerciale.

De asemenea, și la 
sortimente de produse 
re s-a intensificat. 
astfel că s-a dat peste plan 40.000 
litri de sifon.

! bune 
noastre 

unitățile

celelalte 
alimenta- 

producția.

1 
cursul aces- 

plapume din 
plapume din 
alte produse.

Comerțului nostru socialist 
s-au mai livrat în 
tui an 2600 buc. 
stambă, 417 buc. 
mătase, percum și

Pentru valorificarea resurselor 
locale dlin raza orașului nostru 
s-a intensificat producția de ex
tracție a pietrei de pe defileul 
Jiului în punctul Săculuș. Ast
fel, în cursul acestui an s-au 
extras și livrat în special pen
tru șantierul Coroiești 11.400 
tone piatră spartă și 17.700 tone 
de piatră concasată

Prin unitățile întreprinderii 
noastre s-au executat în cursul 
acestui an diverse lucrări și pres
tări de servicii către populație, 
care au însumat o valoare dte 
peste 400.000 lei, acestea fiind 
lucrări ca reparați: metalice, re
parații de tîmplărie. tapițerie 
altele.

Activitatea întreprinderii 
industrie locală „6 August" 
marcat în cursul acestui an 
îmbunătățire simțitoare 
mărirea numărului de sortimen
te produse, prin intensificarea 
valorificării resurselor locale, 
prin mărirea volumului de pres
tări de servicii executate direct 
către populație

și

de 
a 
o 

prin

Planul pe anul 1962 
plan mobilizator. Ca 
economice ce vor intra 
țiune în 1962 este noua fabrică 
de gheață, ce se construiește în 
prezent. în orașul Petroșani cu 
o capacitate de 12 tohe (24 ore), 
producție ce va satisface necesi
tățile integrale ale tuturor uni
tăților precum și ale populației.

In 1962 se va intensifica va
lorificarea resurselor locale prin 
mărirea cu peste 25 la sută a 
volumului producției diverselor 
sortimente de piatră necesară 
construi (iilor.

Ținînd seama de planul de 
construcții de locuințe atît în 
Valea Jiului cît și în restul lo
calităților din regiunea noastră, 
producția de binale va crește Cu 
peste 15 la sută Se prevede 
pentru anul 1962 trecerea in 
producție a noului sortiment de 
mobilă : camere combinate lus
truite tip Horia, noi tipuri de 
garnituri de bucătărie, printre 
care tipul 1 Mai etc

Grija pe care o acordă parti
dul și statul industriei locale, f 
va duce și în viitor la dezvolta
rea activității Unităților între
prinderii noastre.

este un 
obiective 
în func-
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Alegerile în organizațiile de bază ale partidului

Participarea tuturor membrilor de partid ia activitatea 
organizației de bază — garanția îmbunătățirii muncii 

de partid In sector!
Organizația de bază ar. 2 este 

una din cele mai mari organizații 
de bază dc la mina Lupeni, iar 
sectorul II — unde ea își desfă
șoară activitatea — are o ponde
re mare în producția acestei im - 
portante exploatări producătoare 
de cărbune cocsificabil. Bilanțul 
cu care organizația de bază s-a 
prezentat. iu fața adunării gene
rale pentru darea de seamă și ale 
gerea noului birou e însă cu tu
tui sub așteptări. La data ținerii 
adunării, colectivul sectorului era 
dator patriei cu 12.509 tone dc 
cărbune din planul pe acest an, 
iar prețul de cost a fost depășit 
cu 2.207000 lei, ca urmare a ne- 
respec tării consumurilor specifice 
și a penalizărilor pentru conținu
tul mare de cenușă în cărbune.

Dezbaterile purtate în adunarea 
generală pentru darea de seamă 
și,alegeri au arătat că alături de 
greutățile obiective întîrnpinate de 
colectivul sectorului, provenite mai 
ales din pricina deranjamentelor 
geologice in configurația stratelor 
si a lucrărilor vechi peste care 
au trebuit să treacă cîteva abata
je ale sectorului, la această si
tuație a contribuit o seamă de lip
suri de ordin organizatoric. Unii 
mineri și tehnicieni s-au împăcat 
cu situația în care s-a aflat sec
torul considerînd că nu se poate 
face mai mult. Organizația de 
bază. în frunte cu biroul ei, nu a 
dus o muncă politico-organizato- 
rică susținută pentru înlăturarea 
lipsurilor care au frînat procesul 
de producție, nu a militat pentru 
curmarea atitudinii de capitulare 
în fața greutăților, nu i-a mobili
zat pe comuniști șl pe ceilalți mi - 
neri. muncitori și tehnicieni la 
muncă dîrză pentru învingerea 
răminerii în urmă.

Care sine principalele lipsuri' in 
Sector care . au contribuit la ne- 
reailizarca planului. ?

ln“ primul rînd, corpul tehnic, 
maiștrii, artificierii nu s-au stră
duit să fie la înălțimea misiunii 
lor de organizatori ai procesului 
de producție, de îndrumători ai 
brigăzilor de mineri în lupta cu 
greutățile. In multe din abatajele 
sectorului nu se folosesc din plin 
cele 8 ore ale programului de 
lucru, la care se adaugă absen
țele nemotivate, precum și tendin

Hotărîrea comuniștilor din sectorul IV 
al minei Aninoasa

Pentru membrii și candidații de 
partid din sectorul IV al minei 
Aninoasa, adunarea generală a 
organizației de bază consacrată 
dării de seamă și alegerii noului 
birou, a constituit un prilej de 
a raporta partidului îndeplinirea 
in întregime a angajamentului 
anual de întrecere privind sporirea 
producției de cărbune. 9000 tone 
de cărbune de bună calitate peste 
plan — acesta a fost principalul 
obiectiv de întrecere al colectivu
lui sectorului pe acest an. Munca 
politică desfășurată de organiza
ția de bază, exemplul înaintat al 
brigăzilor conduse de comuniștii 
Dorogy Florian, Ungureanu Vasi
le, Moisiu Remus și al altor bri 
găzi, au constituit un puternic fac
tor mobilizator al tuturor mineri

------------------------------ ѳ--------------------------------

Pregătirea realizării sarcinilor pe 1962 — 
în atenția organizației de bază

Sectorul I al minei Petrila esre 
fruntaș pe exploatare în întrecerea 
pentru sporirea continuă a produc
ției de cărbune. In cadrul discu
țiilor purtate în adunarea gene
rală pentru darea de seamă și 
alegerea noului birou care a avut 
loc recent, membrii și candidații 
de partid au analizat experiența 
dobîndită pînă acum în realizarea 
sarcinilor economice elaborate de 
cel de-al Ш-lea Congres al 
P.M R , pentru folosirea din plin 
a acestei experiențe în vederea în- 
deHini-ii olanului pe anul 1962.

In adunarea generală s-a hotărît 

ța unor elemente înapoiate de a 
trage chiulul cu foi de boală în 
buzunar. In această direcție e 
semnificativ exemplul lui Descu 
Petru, care în cîteva luni la rînd 
și-a „aranjat*1 scutiri medicale pe 
cîte 14—24 de zile, la care a mai 
adăugat și absențe nemotivate de 
la lucru. Părții mecanice i s-a re
proșat — și nu fără temei —că 
nu-și face pe deplin datoria, mai 
ales în efectuarea la timp a mon
tărilor de crațere, prevenirii de
fectării instalațiilor miniere. Deși 
majoritatea brigăzilor din sector 
nu-și fac planul, nu s-a analizat 
operativ cauzele răminerii în 
urmă spre a se lua măsuri de re
mediere.

— Noi rămînem sub plan de 
multă vreme, pentru că întîmpi- 
năm greutăți. Dat n-a venit ni
meni la noi să vadă ce putem face, 
deși am cerut acest lucru — apu
nea tov. Antal Vasile. miner șef 
de schimb într-un frontal.

In sector se face de mult sim
țită lipsa unui număr corespun
zător de artificieri, există de
fecțiuni în organizarea transpor
tului de material lemnos, de ar
mături metalice, în întreținerea ga
leriilor de acces.

A acționat oare organizația de 
bază în direcția înlăturării aces
tor deficiențe ?

Din darea de seamă prezentat 
de tov. Nagy Andrei, secretarul 
organizație de bază, s-ar fi putut 
trage, la prima vedere, concluzia 
că da. S-a arătat în darea dc 
seamă că în cursul acestui an, or
ganizația de bază a analizat de 
4 ori activitatea conducerii secto
rului în legătură cu desfășurarea 
procesului de producție; și că s-au 
luat măsuri. Dar, surprinzător 
chiar, in darea de seamă nu s-a 
spus’ nici măcar o vorbă despre 
felul cum au fost aplicate aceste 
•măsuri, și nici despre vreo altă 
acțiune inițiată de biroul organi
zației de bază pentru înlăturarea 
răminerii în urmă. Aceasta a ară
tat că biroul otganizației de bază 
a dus o activitate formală, de su
prafață, fără eficacitate. Numai 
așa se explică faptul aă membrii 
și candidații de partid n-au fost 
atrași la rezolvarea problemele- 
ce ău stat în fața organizației de 
partid pe bază de sarcini concrete.

lor, muncitorilor și tehnicienilot 
din sector la îndeplinirea angaja
mentului de întrecere. Drept re
zultat, la data ținerii adunării ge
nerale pentru darea de seamă și 
alegerea noului birou, sectorul a- 
vea date peste plan 9.700 tone de 
cărbune — cu 700 tone mai mult 
decît prevedea angajamentul.

Folosirea tuturor resurselor de 
obținere a noi succese în lupta 
pentru cărbune mult, de calitate, 
a stat in centrul atenției adunării 
generale de alegeri. Comuniștii au 
hotărît să ridice nivelul muncii 
politice, să dea un nou avint în
trecerii socialiste pentru a extrage, 
în intervalul ce ne mai desparte 
de sfirșitul anului curent, încă 
2500 tone de cărbune peste an
gajament.

ca pînă la sfirșitul anului curent să 
se ia toate măsurile pentru ca pre
vederile sporite ale planului pe 
1962 să fie îndeplinite începind din 
prima zi a noului an. Alături de 
întărirea preocupării pentru ridica
rea nivelului de calificare a mine
rilor și muncitorilor, folosirea din 
plin a utilajelor, aplicarea metode
lor înaintate de muncă, s-au pre
conizat măsuri pentru omogeniza
rea tuturor brigăzilor, spre a se 
lucra cu randamente sporite în toa
te abatajele; precum și pentru crea- 
r»4 de fronturi de lucru de rezer
vă.

și chiar unii membrii ai biroului au 
fost inactivi. Despre controlul în
deplinirii hotărîrilor și sarcinilor 
trasate nici nu s-a vorbit, deoa
rece acest domeniu, hotărîtor pen - 
tru asigurarea eficacității muncii 
de partid, a fost neglijat. Lipsa de 
preocupare a biroului pentru mun
ca vie, concretă, cu membrii și 
candidații de partid, s-a răsfrînt 
asupra celorlalte laturi ale acti
vității organizației de bază. Iată 
numai cîteva exemple: Deși ac
tivul fără dc partid al acestei or
ganizații de bază e format din 
100 de mineri, muncitori și teh
nicieni buni, de la ultimele ale
geri și pină în prezent au fost 
primiți doar 4 candidați, A fost 
neglijată munca agitatorilor, con
ducerea politică a secției de sin
dicat și a organizației de tineret.

Toate aceste aspecte ale muncii 
organizației de bază au fost ana
lizate în adunarea pentru darea 
de seamă și alegerea noului birou. 
Dezbaterile au arătat că, cu toate 
deficiențele de pînă acum, orga
nizația de bază este capabilă să 
mobilizeze întregul colectiv al 
sectorului la lichidarea răminerii 
în urmă, la îndeplinirea sarcinilor 
ce-i revin din Directivele celui 
de-al Ш-lea Congres al P.M.R. 
Așa cum au subliniat tovarășii 
Scoblei Ladislau, Popa Ioan, Ga
lan Teodor, ing. Costescu Vaier, 
Pop Tiberiu ș.a., dacă toți mem
brii și candidații de partid își vor 
îndeplini la locurile lor de muncă 
rolul de mobilizatori ai întregului 
colectiv, dacă ei vor milita cu 
perseverență pentru înlăturarea 
lipsurilor, sîtuața sectorului poate 
fi redresată.

Vorbind despre sarcinile care 
revin noului birou, tovarășul Vîj- 
dea Gheorghe, secretar al Comite
tului orășenesc de1 partid Petroșani, 
a arătat că activizarea tuturor 
membrilor și candidaților de par
tid, atragerea activului fără de 
partid la înfăptuirea acțiunilor ini
țiate în vederea îmbunătățirii pro
cesului de producție în sector, 
constituie garanția ridicării mun
cii organizației dc bază la nivelai 
cerințelor. In acest scop noul birou 
trebuie să repartizeze sarcini con
crete tuturor membrilor și candi
daților de partid, să controleze 
îndeplinirea sarcinilor, a hotărîri
lor adoptate, să exercite cu auto
ritate și eficiență dreptul de con
trol asupra conducerii tehnice a 
sectorului, spre a mobiliza astfel 
toate forțele colectivului sectoru
lui II la sporirea producției de 
cărbune cocsificabil, îmbunătățirea 
calității și reducetea prețului de 
cost.

ANUNȚ
Sfatul popular orășenesc Petroșani anuață că în anul 

1961/1962 se va deschide pe lingă spitalul Petroșani o școală 
tehnică de asistente med! cale cu următoarele secții:

— Medicină generală — băieți.
— Medicină internă — fete.
— Pediatrie — fete.
— Obstetrică ginecologie — fete.
Cererile de înscriere la examenul de admitere se vor de

pune la Secția sănătate a Sfatului popular orășenesc Petro
șani piuă la data de 3 octom brie a. c. împreună cu Următoa
rele acte :

— Certificat de naștere (copie legalizată).
— Diploma de maturita te (original) sau studii echiva

lente.
— Certificat de sănătate.
— Declarație tip din care să rezulte starea materială a 

candidatului sau a părinților.
— Autobiografie.
Examenul de admitere se va ține în ziua de 5 octombrie 

a. c. din următoarele materii:
— Anatomia si fiziologia omului (șcris și oral).
— Chimie (scris șl oral).
— Fizică (oral).
In cursul școlarizării ele vii vor primi lunar o bursă de 

300 lei anul I. 400 lei anul II, 500 lei anul III.
Pentru lămuriri suplimentare vă adresați Secției sănătate 

a Sfatului popular orășenesc Petroșani.
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De ce s-or fi bucuri nd minerii Moldovan Florin și 1Ж- 

mie Gheorghe (în clișeu) din 
Poate așa Ie e firea, veselă, 
bucuria ce luminează fețele 
aceste zile la toți ortacii lor 
Din abatajele sectorului s-au 
de cărbune în contul lunii
torie nu poate să nu prlleju iască bucurie 
tribult la înfăptuirea ei.

нота

Minerii să aibă și acasă cărbune...
Că minerii trimit la prepara- 

tie cărbunele ce-1 extrag din a- 
bataje și nu-1 duc acasă o știe 
ori cine. O știe cu atît mai bine 
și conducerea minei Lonea. $i 
mai știe conducerea minei ceva 
în plus: că minerii au totuși 
nevoie de cărbune la domiciliu 
pentru nevoile casnice; nu mai 
țnult decît le e rafia prevăzută 
în contractul de angajare. O 
știe și parcă n-ar ști-o. Nu
mai așa se explică de ce la Lo
nea există atît de multe lipsuri 
în aprovizionarea—popuiajiei’’ cu 
cărbune. La silozul de distribu
ție a cărbunelui nuweste asigu
rată ritmic cantitatea cerută a 
se distribui zilnic. In loc de 
7—8 vagoane, cît ar fi necesar 
pentru acoperirea cerințelor de 
aprovizionare, se Înmagazinea
ză în siloz doar un vagon — 
maximum două, iar cîteodată 
nimic.

Cînd e să fie dus cărbunele 
pe la casele oamenilor, mai mul
te sini motivările de neputință 
de cît tonele transportate pe zi: 
ba că e defectă banda transpor
toare. ba că ни sînt căruțe, ba 
că lipsește autocamionul ș.a.m.d 
Și uite așa într-o zi, intr-o săp-

=== PUBLICITAT E

brigada lui Rohozneanu Mihai? 
O fi șl aceasta o explicație, dar 

celor doi mineri o întîlneștl in 
din sectorul 
extras zilele 

noiembrie și,

I al minei Petrii*, 
acestea primele tone 
firește, această vk- 
celor care au con- 

«
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iămînă, într-o lună... bonurile 
restantă de cărbune s-au adunat 
mereu. Rația de cărbune pe lu
nile iulie—august nu s-a distri
buit nici la un sfert din popu
lația cu drept la cărbune. Mai 
există bonuri restantă și de prin 
ianuarie, februarie, martie etc., 
ba chiar și din toamna trecută 
(în special la muncitorii ce au 
locuințele situate în locuri ac
cidentate, unde nu are acces ma
șina). In această situație, pe 
bună dreptate, minerii lonenL îșf 
pun întrebarea: oare tovarășii 
din conducerea minei și de la 
sindicat au uitat că ei scot căr
bunele Ia ziuă de rămîn „surzi" 
la cererile repetate de a se îm
bunătăți aprovizionarea lor cu 
cărbune ? Asta am vrea să știm 
și noi, mai ales acum cînd ano
timpul friguros bate la ușă. E 
de datoria serviciului gospodă
resc al minei Lonea să dea un 
răspuns concret și urgent prin 
măsuri organizatorice cate si 
îmbunătățească aprovizionarea 
minerilor cu cărbune.

I. BALAN
După o corespondentă trimisă 
de tov. PUȘCU OHEOROHE

Anunță publicul consuma
tor că pe data de 1 octom
brie 1901. va deschide 
MUSTĂRII în următoarele 
localuri și localități:

— Grădina de vară Mine
rul — Petroșani.

— Grădina de vară Căr
bunele —- Lonea.

— Grădina de vară a bu
fetului 23 Petrila,

— Grădina de vată din
Aninoasa.

— Grădina de vară din
Lupeni.

— Chioșcul din piața
Vulcan.

— Chioșcul din Uricani.
Unde se va găsi în per-
manență:

— MUST DULCE
— pastramă
și alte specialități ca:
— mititei
— antricoate
— cîrnați de porc
— rinichi etc.
Vizitați cu încredere mus

tăriile T.A.P.L.-ului.
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A 16-a SESIUNE A ADUNĂRI^ GENERALE A O. N. U.
Declarația fâcafâ ac i A. Oromiko ministrul Afacerilor Externe 

al B. D. S. S. hi cadrai dezbaterilor generale
NEW YORK 27 (Agerpres) — 

TASS transmite •
In ședința plenară din după- 

amiaza zilei de 26 septembrie a 
Adunării Generale a O.N.U. au 
continuat dezbaterile generale.

Luînd cuvîntul A. A. Gromîko, 
șeful delegației Uniunii Sovietice, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a subliniat că actuala se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U. s-a întrunit într-o atmos
feră mult mai îngrijorătoare și în
cordată decît oricare din sesiunile 
precedente. Cauzele intensificării 
încordării internaționale a subliniat 
A. A. Gromîko trebuie căutate în 
caracterul agresiv al politicii pu
terilor din blocul militar al 
N.A.T.O. Problemele principale și 
cele mai acute ale relațiilor inter
naționale actuale — dezarmarea 
generală și totală, lichidarea totală 
a sistemului colonial, încheierea 
definitivă a capitolului celui de-al 
doilea război mondial — își aș
teaptă rezolvarea.

Dar, a spus A. A. Gromîko în 
continuare. printre numeroasele 
probleme internaționale care ur_ 
ipează să fie examinate în cadrul 
celei de-a 16-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., problemei în
cheierii Tratatului de pace ger
man îi revine un loc deosebit. In
diferent dacă această problemă fi
gurează sau nu în mod formal 
pe ordinea de zi, ea a lăsat pe 
plan secundar toate celelalte pro
bleme.

Șeful delegației sovietice a vor
bit amănunțit despre crearea unuia 
dintre cele mai periculoase no
duri de contradicții între state ca 
rezultat al nereglementării situa
ției în acea parte a Europei cen
trale unde inițial au existat rui
nele Reichului hitlerist, iar apoi 
au apărut cele două state ger
mane. Ele sînt despărțite nu nu
mai de borne de frontieră, ci și 
de deosebiri sociale și politice 
profunde. R.D.G. a rupt pentru 
totdeauna cu trecutul rușinos al 
Germaniei naziste, a înfăptuit 
transformări radicale în economia 
și în viața sa socială, a privat 
de ’ putere politică și economică 
pe exponenții militarismului ger
man. Ea a limitat de bunăvoie 
efectivul armatei sale, a renunțat 
la introducerea serviciului militar 
obligatoriu și s-a arătat dispusă 
să nu-și înzestreze forțele armate 
cu arme nucleare. R.D.G. nu for
mulează pretenții teritoriale față 
de vecinii săi.

Spre deosebire de aceasta, în 
R.F. Germană, în spatele fațadei 
parlamentarismului, operează cei 
care la timpul lor au hrănit fas
cismul. Acaparînd poziții de co
mandă în politica și economia 
țării, succesorii politici ai lui Hit
ler își mobilizează forțele în ve
derea luării revanșei pentru răz
boiul pierdut. Guvernul R.F. Ger
mane cere fățiș revizuirea frontie
relor stabilite în urma celui de-al 
doilea război mondial.

A. A, Gromîko a demascat 
politica oamenilor de stat din Oc
cident cu privire la „autodeter
minarea" germanilor ca o poli
tică a adversarilor încheierii Tra
tatului de pace german4 care ur
mărește înghițirea R.D. Germane 
de către Germania Occidentală. 
Germanii s-au autodeterminat de 
mult, a declarat reprezentantul 
sovietic. Ei s-au autodeterminat 
încă atunci când în toamna lui 
1949 au creat două state de sine 
stătătoare. Nu se poate trece cu 
vederea, a subliniat A. A. Gro
mîko, că delimitarea celor două 
state germane s-a făcut potrivit 
aspectului social și nu celui națio
nal.

Singura ieșire din situația care 
s-a creat, a spus în continuare A. 
A. Gromîko, este încheierea Tra
tatului de pace german și rezol
varea pe baza lui a situației din 
Berlinul occidental. Noi sîntem 

.gata să semnăm un singur Tratat 
cu cele două state germane sau 
Tratate separate cu R.D. Germană 
și R.F. Germană. Propunînd re
glementarea situației din Berlinul 

occidental pe baza Tratatului de 
pace, a precizat ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., Uniu
nea Sovietică propune o rezolvare 
care să nu știrbească prestigiul 
nici al U.R.S.S., nici al puterilor 
occidentale. Vor puterile occiden
tale să fie asigurate libertatea și 
prosperitatea populației Berlinului 
occidental ? Noi dorim același lu
cru. Repetăm, a nu știu cîta oară, 
— da, noi dorim acest lucru. 
S.U.A., Anglia și Franța, doresc 
ca în Berlinul occidental să nu fie 
schimbat felul de viață care s-a 
statornicit ? Acest lucru corespunde 
și poziției noastre.

Subliniind că Uniunea Sovietică 
se pronunță de asemenea pentru 
libertatea legăturilor și comunica
țiilor Berlinului occidental cu lu
mea exterioară, A. A. Gromîko 
a precizat : Pentru aceasta este 
nevoie de un singur lucru — să 
fie respectată riguros suveranita
tea statului pe teritoriul căruia 
se află comunicațiile terestre, ae
riene și pe apă care fac legătura 
între Berlinul occidental și lumea 
exterioară, adică suveranitatea R. 
D. Germane cu care trebuie în
cheiate acorduri corespunzătoare 
privind folosirea acestor comuni
cații.

Ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a amintit că guvertnul 
sovietic este dispus să-și asume 
împreună cu guvernele S.U.A., 
Angliei și Franței obligații so
lemne de a apăra și respecta li
bertatea și independența, precum 
și drepturile orașului liber Berli
nul occidental.

După cum a declarat în repe
tate rînduri guvernul sovietic și 
personal șeful guvernului sovietic, 
a subliniat A. A. Gromîko, drept 
garant al statutului orașului liber ar 
putea fi. și Organizația Națiunilor 
Unite. Guvernul sovietic este gata 
să accepte ca garanți ai statutului 
orașului liber și contingente de 
trupe ale statelor neutre sau tru
pe ale O.N.U.

Dar, a spus el, în loc să se 
așeze la masa conferinței de 
pace și să examineze constructiv 
propunerile sovietice sau să-și ex
pună propriile propuneri, puterile 
occidentale au început să intensi
fice pregătirile de război ajungînd 
pînă la amenințări directe cu folo
sirea forței ca răspuns la încheierea 
Tratatului de pace. In legătură 
cu aceasta, A. A. Gromîko a a- 
mintit cuvintele șefului guvernului 
sovietic, N. S. Hrușciov, care a 
subliniat că în cazul dnd, drept 
răspuns la pace, drept răspuns la 
Tratatul de pace, va fi folosită 
forța (adică va fi săvîrșită agre
siunea) Uniunea Sovietică va fi 
nevoită să-și apere cauza dreaptă, 
securitatea sa, securitatea alia- 
ților, săi, cu care năzuiește îm
preună să pună capăt rămășițelor 
celui de-al doilea război mon
dial pe. calea încheierii Tratatu- 
tului de pace german. încheierea 
acestui Tratat, a subliniat repre
zentantul U.R.S.S., este o problemă 
care afectează destinele lumii — 
problema dacă va fi război sau 
pace. In această problemă nu pot 
exista state neutre. O.N.U., în an
samblu, de asemenea, nu poate și 
nu trebuie să fie un observator 
neutru, imparțial.

In continuare conducătorul 
delegafiei sovietice s-a ocupat 
de dezarmarea generală și to
tală. După părerea guvernului 
sovietic, a subliniat el, aceasta 
este una ddn problemele centra
le, care trebuie examinate la ac
tuala sesiune a Adunării Gene
rale. El a amintit că acum doi 
ani de l,a tribuna O.N.U., N. S. 
Hrușciov, șeful guvernului so
vietic, a prezentat spre exami- * 
nare O.N.U. programul dezar
mării generale și totale care a 
insuflat speranțe tuturor adep- 
ților sinceri ai dezarmării. A. A. 
Gromîko a vorbit în continuare 
despre schimbul de păreri bila
teral din ultimul timp între 
U.R.S.S. si S.U.A.. care a dat 
anumite rezultate pozitive. Deși 
există dificultăți numeroase, deși

există păreri diferite asupra mul
tor aspecte importante ale pro
blemei dezarmării, a declarat 
A. A. Gromîko, s-a reușit totuși 
să se elaboreze declarația co
mună cu privire la principiile 
stabilite de comun acord pentru 
tratative privind dezarmarea. 
Rezultatele tratativelor sovieto- 
americane asupra dezarmării au 
fost întîmpinate favorabil în U- 
niunea Sovietică. Nu ne îndoim 
că și în celelalte țări ele au fost 
primite cu satisfacție.

Ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a subliniat totodată că 
s-ar da dovadă de un optimism 
exagerat dacă s-ar considera că 
acum se deschide o cale netedă 
pentru tratative asupra dezar 
mării. Guvernul sovietic, a spus 
el, nu consideră posibil să trea
că sub tăcere faptul că în cursul 
tratativelor nu au fost înlătu
rate divergențele radicale — tre- 
bue să se discute despre de
zarmare și control asupra de
zarmării generale și totale sau 
despre control asupra înarmări
lor ?

A. A Gromîko a amintit că 
guvernul sovietic acceptă crea
rea forțelor armate internațio
nale în conformitate cu Carta 
O.N.U. în condițiile dezarmării 
generale și totale. EI a subliniat 
însă că conducerea acestor forțe 
trebuie să fie de fapt interna
țională, adică să fie înfăptuită 
de către reprezentanți egali! în 
drepturi ai' celor trei grupuri 
principale de state, iar nu de 
vreun executor al ordinelor 
N.A.T.O. Conducătorul delega
ției sovietice a arătat că din 
componența organului pentru 
pregătirea Tratatului privind de
zarmarea generală și totală tre
buie să facă parte nu numai re- 
prezentați ai puterilor socialiste 
și occidlentale, ci și ai 
țărilor neutre. Ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S. a sub
liniat că țările neutre trebuie să 
aibă în organul pentru tratative 
asupra dezarmării drepturi ega
le cu ceilalți membri.

In continuare A. A. Gromîko 
s-a ocupat pe larg de cauzele 
care au determinat Uniunea So
vietică să reia experiențele nu
cleare. El a subliniat că guver
nul sovietic s-a decis cu părere 
de rău să întreprindă acest pas, 
numai ca răspuns la amenință
rile directe din partea S.U.A. și 
a aliaților lor din N.A.T.O. că 
vor folosi forța dacă se va în
cheia Tratatul dte pace german. 
Conducătorul delegației sovieti
ce a amintit că blocul militar 
N.A.T.O. a continuat în mod sis
tematic experiențele cu arma nu
cleară în decursul întregii peri
oade în care Uniunea Sovietică 
nu efectua astfel de experiențe. 
Faptul că aceste experiențe erau 
efectuate de francezi’, a spus 
A. A. Gromîko. nu schimbă nici 
cu o iotă situația. EI a arătat 
că prin aceasta țările N.A.T.O. 
obțineau anumite avantaje mili
tare tată de Uniunea Sovietică 
care, începînd din anul 1958. 
n-a efectuat nici o experiență cu 
arma nucleară.

Ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a amintit că puterile 
occidentale au efectuat în an
samblu cu mult mai multe ex
plozii experimentale decît Uniu
nea Sovietică. El a atras de ase
menea atenția membrilor O.N.U 
asupra faptului că S.U.A. și 
Anglia nu s-au declarat nicio
dată de acord cu încetarea to
tală a tuturor experiențelor cu 
arma nucleară.

A. A. Gromîko a arătat că gu
vernul sovietic a propus o ieși
re din situația creată în proble
ma experiențelor cu arma nu
cleară. Ieșirea constă în reali
zarea unei înțelegeri în proble
mele dezarmării generale și to
tale. O astfel de înțelegere va 
însemna și soluționarea proble
mei încetării experiențelor cu 
arma nucleară.

A. A. Gromîko a arătat că gu
vernul sovietic consideră util ca, 
paralel cu tratativele referitoare

la dezarmarea generală și totală 
să se caidă de acord asupra reali
zării unui șir de acțiuni îndreptate 
spre destinderea încordării in
ternaționale, spre întărirea în
crederii între state, printre ca
re încheierea unui pact de nea
gresiune între țările N.A.T.O. și 
cele participante la Tratatul de 
la Varșovia, crearea de zone de- 
nuclearizate, retragerea trupelor 
străine de pe teritoriile altor 
țări etc.

Guvernul sovietic, a continuat 
A. A. Gromîko, ar dori să-și ex
prime convingerea că Adunarea 
Generală, în urma examinării 
problemei dezarmării și a mă
surilor îndreptate spre micșora
rea încordării internaționale, va 
putea lua hotărîri care să des
chidă un nou capitol în lupta 
popoarelor pentru realizarea vi
sului secular al omenirii — crea
rea unei lumi fără arme, unei 
lumi fără războaie.

Ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a arătat că declara
ția cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale, adoptată cu un an în 
urmă dte Adunarea Generală din 
inițiativa U.R.S.S., a constituit 
o lovitură puternică dată colo
nialismului. Mișcarea de elibe
rare a popoarelor din Algeria, 
Angola, Kenya, Uganda, Rho
desia, Nyassaland, Irianul de 
vest, dă lovituri zdrobitoare co
lonialismului. Dar regimul colo
nial încă nu a fost nimicit pe de
plin.

A. A- Gromîko a subliniat că 
politica dte înăbușire a mișcării 
de elibera-re națională este o po
litică comună puterilor grupate 
în blocul militar nord-atlantic. 
Guvernul sovietic, a spus el. 
consideră că O.N.U. trebuie în 
primul rînd să ceară cu liotărîre 
încetarea imediată și necondițio
nată a terorii și războaielor .co
loniale. A. A. Gromîko a cerut 
retragerea tuturor trupelor țări
lor administratoare, lichidarea 
totală a bazelor militare străine 
de pe teritoriile coloniilor, de pe 
teritoriile .aflate sub tutelă care 
nu se autoadministrează, acor
darea de drepturi și libertăți de
mocratice absolut tuturor po
poarelor din țările coloniale, a- 
nularea tuturor legilor și deci
ziilor coloniale bazate pe discri
minare rasială, anularea inter
zicerii activității organizațiilor 
politice în colonii, efectuarea de 
alegeri în organele legislative 
pe baza dreptului electoral uni
versal, crearea unor instituții 
cărora să le fie transferată de
plina putere.

In numele guvernului sovietic 
A. A. Gromîko a propus crearea 
unei comisii a O.N.U. pentru un 
control riguros și susținut asu
pra executării declarației referi
toare la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colonia
le și asupra înfăptuirii măsuri
lor expuse mai sus.

Referindu-se la problema ' co
existenței pașnice a diferitelor 
țări, A. A. Gromîko a declarat 
că o condiție indispensabilă pen
tru o astfel de coexistență este 
recunoașterea fără rezerve a fap
tului că organizarea socială și 
politică a fiecărui stat, consti
tuie un drept inalienabil al fie
cărei țări. El a subliniat că 
O.N.U. este acel centru mondial 
de unde se poate cel mai bine 
organiza lupta pentru transpu
nerea în viață a principiilor co- 
exsitenței pașnice.

In această ordine de idei el a 
remarcat că O.N.U. nu poate în
deplini sarcinile ce-i stau în față 
în privința consolidării păcii și 
dezvoltării colaborării interna
ționale, atît timp cît în această 
organizație nu au fost restabili
te drepturile legitime ale Repu
blicii Populare Chineze. In nu
mele guvernului sovietic, A. A. 
Gromîko a cerut Adunării Ge
nerale să pună capăt actualei 
situații intolerabile în care re
prezentanții clicii ciankaișiste o- 
cupă ilegal locul Chinei la' O.N.U.

A. A. Gromîko a arătat că ad

versarii restabilirii drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U. și-au modificat doar tac
tica, ei nu au depus însă .arme
le. El a amintit că în prezent 
aceste cercuri au început să for
muleze teoria agresivă și vădit 
falsă a celor „două Chine". Nici 
un stat, a spus el, care își înte
meiază politica pe realitate și 
care se preocupă de asigurarea 
păcii, nici un om cinstit, nu vor 
accepta niciodată ca în O.N.U. 
să continue să ocupe un. loc ca
davre politice — reprezentanții 

clicii ciankaișise, cuibăriți în 
Taivan sub paza baionetelor a- 
mericane. Lipsirea Chinei popu
lare, una din marile puteri ale 
lumii, de drepturile legitime în 
O.N.U., aduce un prejudiciu ire
mediabil întregii activități a a- 
cestei organizații, îngreunează 
în mod serios examinarea la 
O.N.U. a unui șir de probleme 
internaționale importante.

Ocupîndu-se de sarcinilor cu
rente ale Organizației Națiuni
lor Unite, A. A. Gromîko a a- 
rătat că Adunarea Generală nu 
poate ignora pregătirea noilor 
comploturi criminale împotriva 
poporului cuban, care se desfă
șoară de către organizatorii re
centei intervenții împotriva Cu
bei. El a subliniat că avertis
mentele Uniunii Sovietice în ă- 
ceastă problemă rămîn în vi
goare și astăzi.

Ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S, și-a exprimat spe
ranța că în scurt timp situația 
din Laos va fi normalizată și 
că Laosul va avea posibilitatea 
să se dezvolte ca sfat indepen
dent și neutru.

A. A. Gromîko a arătat că 
deși pe arena internațională exis
tă trei grupuri principale de state 
— țările socialiste, țătile aparți- 
nînd blocurilor militare occiden
tale și țările neutre — unel^: pu
teri vor să conducă treburile 
O.N.U. și să folosească aceasta 
organizație ca un aparat auxiliar 
al lor. Atrăgînd atenția asupra 
structurii unilaterale a O.N.U. și 
asupra componenței unilaterale a 
organelor ei de conducere, minis
trul Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
a declarat că înfăptuirea propune
rii Uniunii Sovietice cu privire 
la reorganizarea secretariatului 
O.N.U. nu va paraliza nicidecum 
Organizația Națiunilor Unite, ci 
va face doar să se dărîme baza 
care permite unor puteri să pro
moveze politica de subordonare a 
acestei organizații intereselor e- 
goiste înguste ale anumitor blocuri 
militare.

Noi nu sîntem pesimiști și nu 
considerăm că orizontul este în 
întregime întunecat de norii plum
burii ai primejdiei de război. Si
tuația în lume este însă serioasă 
și nu predispune spre calm im
perturbabil. Cea de-a 16-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
s-a întrunit într-o perioadă alar
mantă. Acest lucru însă ne obligă 
și mai mult să dăm dovadă de 
energie și să facem totul pentru 
ca orizontul internațional să de
vină mai luminos și pentru ca 
pînă la urmă soarele strălucitor al 
unei păci trainice să lumineze 
omenirea.

La discuția politică generală în 
cadrul ședinței plenare din după- 
amiaza zilei de 26 septembrie au 
luat, de asemenea, cuvîntul mi
nistrul Afacerilor Externe al O- 
Jandei, Lunș și ministrul Afaceri
lor Externe al Ecuadorului, Wil
son Velas.

Folosind dreptul de a răspunde* 
reprezentantul Indoneziei a de
mascat noua manevră a colonia
liștilor olandezi în legătură cu 
intenția lor de a separa Irianul 
de vest de Indonezia. Propunerile 
Olandei, a spus el, urmăresc dez
binarea poporului indonezian care 
și-a înfăptuit dreptul la autode
terminare încă în august 1945.

Cu aceasta ședința plenară din 
după-amiaza zilei de 26 septem- / 
brie a Adunării Generale 8 
O.N.U. a luat sfîrșit.
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