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Audiții muzicale
Sini deosebit de variate mani

festările prin care poporul nos
tru își arată dragostea față de 
marea țară prietenă de la răsă
rit. La Institutul de mine din Pe
troșani de pildă , s-a organizat 
în urmă cu cîteva zile în cinstea 
Lunii prieteniei romîno-sovietice 
o reușită audiție muzicală. Cu 
acest prilej un număr de peste 
60 de studenți au audiat nemu
ritoarea operă a lui Ceaikovski 
„Lacul lebedelor". Prezentarea 
operei a fost făcută de studentul 
Munteanu Dumitru. Audiția s-a 
bucurat de aprecierea unanimă a 
celor prezenți.

Tot în cadrul acestor manifes
tații. la căminul studențesc din 
localitate s-au organizat în mai 

s multe seri audiții de fragmente 
din opere și muzică populară so
vietică.

Conferințe
„Cartea ■ sovietică — prieten și 

educator“.,. acesta a fost subiectul 
conferinței expuse récent la clu
bul studențesc în fața unui audi
toriu' numeros. Cù această oca
zie s-au citit și fragmente din 
romanele „Mama” de M., Gorki, 
„Așa s-a călit oțelul“ de N. Os- 
trovșki, „Pămînt desțelenit“ de 
M. Șolohov.

In cadrul Lunii marii prietenii 
s-a expus o conferință și în fața 
studenților anului I, care își fac 
practica în producție la Lupeni. 
Titlul acestei conferințe 
„Accelerarea procesului 
mecanizarea industriei“. 
,țe 40 de studenți care i

...Tat-o, au avut prilejul 
bogățească cunoștințele 
date care oglindesc marile rea
lizări ale Uniunii Sovietice.

Recenzii
La începutul acestei săptămini 

la Întreprinderea comerțului cu 
ridicata textile — încălțăminte 
(I.C.R.T.T.) s-a organizat, din 
inițiativa Consiliului raional 
A.R.L.U.S., recenzia romanului 
„Calea încercărilor" de B. Iam- 
polski. Recenzia a fost urmărită 
cu deosebit interes de cei peste 
40 de lucrători ai întreprinderii 
prezenți la această manifestare.

M. C.

: a fost
tehnic în 
Cei pes

an ascul- 
să-și 
cu

îm- 
noi

Intr-una din consfătuirile de producție, în secția depănat s-a 
născut propunerea îmbunătățirii aprovizionării cu bobine a mași
nilor de depănat. Confecționarea unor rastele (suporți de bobine») 
și așezate la unul din capetele mașinii de depănat a soluționat 
problema aprovizionării ritmice a mașinilor.

lat-o pe depănătoarea Ruican Eugenia de la Filatura Lupeni 
aprovizionindu-se cu bobine de pe rastelul de la capătul mașinii 
sale.

---------------- o-----------------

Căminele culturale pregătesc programe noi
După cum a mai fost anunțat în 

luna decembrie va începe cel de-al 
II-lea concurs de teatru, pe țară, 
pentru formațiile de amatori din 
cadrul festivalului „I. L. Cara- 
giale“ la care participă artiștii a- 
matori de la sate. Dorind să s< 
prezinte cît mai bine pregătiți în 
fața spectatorilor, colectivul de 
artiști amatori de Ia căminul cul
tural din Dealul Babii a început 
deja repetarea piesei într-un act 
„Gîștele în grădina cu flori”. Tn 
piesă rolurile sînt distribuite to
varășilor Matei Ilie, Hațegan 
Doina și altora. Piesa va fi pusă 
în scenă de tov. Dijmărescu Du
mitru, directorul căminului cultu
ral.

In vederea participării la festi
val se fac pregătiri intense și în 
celelalte cămine culturale din ra
ion. Formația teatrală de ama

tori din Bădița a început deja re
petițiile spectacolului cu .piesa 
„Eroina de pe Jiu“ de N. Tăutu. 
Repetițiile se desfășoară, aici, du- 
pă îndrumările date de învățăto
rul Văduva Nicolae, directorul că
minului cultural.

Cit mai Mda economii peste plan 
sarcină centrală a i

Partidul și guvernul nostru 
depun eforturi susținute pentru a 
crea oamenilor muncii condiții 
tot mai bune de trai. Răspunzînd 
grijii ce le-o poartă statul nostru 
minerii Văii Jiului s-au angajat, 
însuflețiți de hotărîrile plenarei 
din 13—14 iulie a.c. a C.G. al 
PM.R. să obțină în cursul aces
tui an o. economie suplimentară 
la prețul de cost al cărbunelui 
de cel puțin 20 milioane lei. ;

Primele 9 luni s-au încheiat 
pentru colectivele aparțiuînd 
C.C.V.J. cu rezultate mulțumitoa
re în direcția scăderii continue 
a prețului de cost, în direcția, o- 
bținerii unor economii bănești cît 
mai mari. Pe întregul combinat 
au fost economisiți, după date 
estimative, la producția marfă,cir
ca 11.360.000 lei. Faptul acesta 
se datorește atît creșterii necon
tenite a productivității muncii,, a 
producției de cărbune, cît și, gos
podăririi mai raționale a materia- ’ 
lelor. reducerii posturilor nepro
ductive prin extinderea mecaniză
rii locurilor de muncă. In pri
mele 9 luni ale anului au fost ex
trase peste plan 66.105 tone de 
cărbune, din care mai bine de 
21.500 tone de cărbune cocsifica- 
bil, a sporit la 0,906 tone pe post 
productivitatea muncii, a scăzut 
considerabil consumul specific de 
lemn de mină, de energie etc. Cele 
mai bune rezultate în lupta pen
tru economii le-au obținut mi
nerii de la Petrila, Vulcan și Uri
cani. La Petrila, prin sporirea 

; randamentelor la 1,023 tone .pe 
post în medie cît și prin aplica
rea unor măsuri tehnico-organi- 
zatorice au ' fost economisiți 
1.555.000 lei la prețul de cost al 

- producției livrate, iar la Vulcan 
și Uricani economiile suplimenta
re la prețul de cost se ridică la 
1.358.000 ’ lei și, respectiv, la 
756.000 lei; Au obținut de ase
menea importante ecopomii la pțe- 
țiil de coș colectivele o» h 
parada.- petrila . (1.637.060 lai). 
Uzina electrică Vulcan (670.000 
lei) și sectoarele de investiții <S* 
la exploatări (3.630.000 lei).
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Generală a O.N.U. în

La sectorul I al minei Vulcan brigada condusă de minerul 
fruntaș Gâgyl Ioan este una dintre cele mai bune brigăzi ale 
sectorului. In clișeul nostru, obiectivul aparatului fotografic l-a 
surprins pe minerul șef de schimb Nicoară Alexandru — deco
rat cu Medalia Muncii — într-o discuție înainte de intrțtea în 
șut cu cîțiva mii n ■ din schimbul său.

Rezultatele obținute pînă acum, 
deși bune, nu se ridică totuși la 
înălțimea îndeplinirii sarcinilor a- 
sumate în urma hotărîrilor ple
narei din 13—14 iulie a partidu
lui, la înălțimea angajamentelor, 
de întrecere. Colectivele exploată
rilor miniere au obținut economii 
sub nivelul cerut; există încă o 
serioasă rămînere în urmă și în 
privința producției ?de cărbune 
prevăzută a fi extrasă peste plan 
pînă la finele anului.

Minerii Văii Jiului dispun în 
prezent de suficiente rezerve in
terne și posibilități pentru a-și în
deplini cu cinste angajamentele 
luate în întrecere.

Acum, la toate exploatările s-a 
stabilit pentru fiecare loc de 
muncă în parte planul prețului 
de cost în urma experimentării 
reușite a acestei metode de urmă
rire a realizărilor, de economii la 
minele Petrila, Aninpasa și Uri- 
cani, experimentare făcută în 
luna septembrie. Cu, ce s-a îmbo
gățit experiența minerilor de la 
aceste exploatări ? In primul rînd, 
rezultatele obținute dovedesc că 
prin cunoașterea prețului materia
lelor folosite, a energiei, explozi
vului, minerii pot contribui mai 
activ la reducerea continuă a 
consumurilor specifice, pot veni! 
cu propună-! prețioase și concrete; 
pentru obținerea de cît mai sub
stanțiale economii la prețul de 
cost. La mina Uricani, de pildă, 
în septembrie pe lîngă faptul că 
toate brigăzile șt-au depășit cu 
mutt sarcinile de plan, pe baza 
obținerii unor randamente de 6— 
7,200 tone cărbune pe post, aproa
pe toate brigăzile au obținut și 
importante reduceri la prețul de 
cost pe tona de cărbune extra
să în abataje. La mina Petrila 
stabilirea prețului de cost pe bri
găzi a arătat că minerii acordă 
o mare grijă folosirii lemnului de 
mină. Prin reducerea consumului 
specific de lemn cu circa 12,500 
m.cyidOO tone de cărbune, în lu
na trecută s-au obținut aici eco
nomii la prețul de cost pe tona 
extrasă de circa 332.000 lei. Ex
periența pozitivă a acestor mine 
va trebui să fie larg îmbrățișa
tă de toate celelalte colective mi
niere din Valea Jiului. In special 
vor trebui să acorde acum o deo
sebită atenție luptei pentru econo
mii minerii de la Lupeni și Ani- 
noasa precum și metalurgiștii de 
la U.R.U.M.P. și O.C.M.M., un
de în primele 9 luni prețul de 
cost a fost serios grevat de chel
tuieli suplimentare, cheltuieli ca
re n-au corespuns în egală mă
sură cu creșterea extracției de 
cărbune sau producția de piese 
de schimb și montaje.

Pînă ta au mai
rămas .'doar două luni. Timpul a- 
cesta trebuie să fie folosit la 
maximum, să constituie o perioa
dă de muncă mai intensă, pentru

li»g. GH. DUMITRESCU

(Continuare in pag. 3-a)

Deși la atelierul central de reparații electrice-Vulcan bo
binatorii nu și-au format echipe de lucru, tinerii Țintea Pe
tru, Bănciiă Stei ian și Ștefan Gheorghe, sínt văzuți deseori 
lucrînd împreună. Iată-i și de această dată împreună ocupați 
cu probarea la curent de sarcină a rotorului de la un dinam

Lai una inpcni, după princlc lecții In cercurile 
$1 cursurile invâfâHTntulul de pariid

Șutul de dimineață a început 
de cîteva ore; în abataje mine
rii Lupeniului smulg bogăția a- 
dîncului: cărbunele. Munca se 
desfășoară din plin și „la ziuă“, 
în ateliere, depozite, birouri. Se 
apropie sărbătoarea de la 7 No
iembrie și 
mari mine 
întîmpine 
succese 
cere.

Doțiu 
sectorul 
ganizației 
I.aszlo Alexandru, Huszar Ăr- 
cadie, propagandiști ; ai unor 
cercuri de economie concretă au 
eăsit totuși timp să treacă pe 
la sediul comitetului de partid 
al minei și să discute împreună 
cu tovarășul Carpen Ioan, ac
tivist al comitetului, probleme 
ale învățămîntului de partid

Din discuțiile lor se desprin
dea o mare grijă pentru studiul 
membrilor și candidaților de

partid, pentru ridicarea conti
nuă a nivelului politic și' ideo
logic al comuniștilor.

dar

cît

colectivul celei mai 
a țării e hotărît să o 
așa cum trebuie: cu 
mai mari în între-

Cifre îmbucurătoare, 
și procente care dau 

de gîndit
masă se găseau situații 
oglindesc că la mina Lu- 
comitetul de partid și or-

Avram,
V sud, 

de

labrîgadier 
secretar al or- 

bază de aței,

Pe
care 
peni, 
ganizațiile de bază au pregătit 
cu răspundere noul an al învă
țămîntului de partid. Față de 
anul trecut, cînd au funcționat 
21 de cercuri și cursuri, numă
rul lor a crescut în actualul an 
școlar la 32. Substanțial a cres
cut și numărul celor care înva
ță organizat: în cercuri și 
cursuri au fost încadrați cu a- 
proape 300 membri și candidați 
de partid mai mult decît în a- 
nul școlar trecut.

In toate cercurile șl cursurile 
învățămîntului de’ partid a fost 
predată prima lecție. Cercurile

de studiere a Istoriei P.M.R. 
conduse de propagandiștii Flori 
Ioan, Popescu Ioan, litiu Mihai, 
cercul de studiere a Statutului 
P.M.R. condus de propagandis
ta Cristea Ana și altele au avu* 
o frecvență bună. Alte cercuri, 
îndeosebi acelea ale organiza
țiilor de bază din sectoarele I 
A, 1 B. II și IV au avut o frec
vență slabă, unele chiar foarte 
slabă. Procentul scăzut al frec 
venței cercurilor de învățămînt 
din aceste organizații de bază 
trebuie să dea de gîndit atît bi
rourilor organizațiilor die bază 
respective cît și acelor membri 
și candidați de partid care lip
sind de la învățămînt își negli
jează în mod cu totul nepermis 
sarcina statutară de a învăța.

Bine a procedat comitetul de 
partid al minei că a analizat o- 
perativ această problemă. In-

’ I. BRANEA

(Continuare în pag. 3-a)
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Uzina de automobile 
Csepel

Uzina de automobile „Csepel" 
din Budapesta împlinește anul a- 
cesta zece ani de existență. Cons
truită in cel mai mar-e cartier in
dustrial al capitalei, uzina a pro
dus primul motor de automobil in 
anul 1949 și primele autocamioa
ne în 1950. Trei ani mai tîrziu, 
eu producea deja aproape 3000 
de autovehicule pe lună. In 1952, 
produsele uzinei Csepel au înce
put să fie exportate. In cei zece 
ani care au trecut de la înfiin
țarea ei, uzina de automobile 
Csepel a produs 42.000 de ca
mioane și 85.000 de motoare. In 
prezent, autovehiculele produse 
aici sînt exportate într-un număr 
de 16 țări.

----- O-----

Două noi mașini 
matematice

Lucrătorii de la Institutul
automatizare din Praga au termi
nat lucrările de construcție a 
două noi mașini matematice. Pri
ma dintre ele, o mașină statistică 
de calculat rezolvă ecuații dife
rențiale. Cea de-a doua mași
nă, un generator de procese alea
torii. servește combinată cu alte 
mașini mat. î - .tice, la rezolva ea 
problemelor dirijării automate a 
producției. Aceste două mașini au 
suscitat un viu interes în străină
tate.

de

Complex mecanic 
automat 

de afumat pește 
La Rostock a fost dat de 

rînd în exploatare un complex 
mecanic automat de afumat 
pește. Complexul automat de a- 
fumat pește din cadrul între
prinderilor de preparare a peș
telui, este superior tuturor com
plexelor mecanice de acest fel, 
care s-au construit pînă acum 
în R.D.G. și în străinătate. Aici 
se afumă cu ajutorul unui elec- 
trostat de raze infraroșii pînă 
la 400 kg. de pește pe oră.

cu-

STEAGUL' ROȘU

Autoturismul
O mașină ieftină, de masă este 

un vechi vis al autompbiliștiloi 
Și iată că c asemenea mașină a 
fost realizata de constructorii sc- 
vietié! de automobilé.

Deși este de 1,5 ori mai ușor 
decît un „Mosțtvici“, este des
tul de încăpător — are 4 locuri. 
Totodată dezvoltă o viteză de pî 
nâ Ia 90 km. pe oră Intr-un cu- 
vînt „Zaporojeț” — primul auto 
/nobil sovietic de microlitraj este 
pe gustul tuturor și vă fi desigur 
cel mai popular automobil sovie
tic

Cuvîntul „micro" vorbește des
pre dimensiunile miei ale noii, 
mașini. „Zaporojeț" este un an 
tomobil cu motor mic, „microsco
pic” cu capacitatea cilindrică de 
752 centimetri cubi — aproxima
tiv Ia tel ca și la cunoscuta mo
tocicletă „M—72".

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

BUNE DE SPUS

Mai

Dar

Că 
Și

Unui miner care neglijea
ză problema calității 

cărbunelui
îți trage 

șistul la cîntar,
greu

uiți : 
clnd 

strici 
că îți

îl încarci in 
cărbunele cu 
trage...

bani din

vagoneie 
el

buzunar.

Unui chiulangiu
rea boală, 

care te „slăbește" 
Și nu-ți dă ghes

la șut să fii prezent... 
Dar de nu-i faci

cu „hărnicie" tratament 
Nici o brigadă

nu te mai primește.

Ai

Unui miner fruntaș din 
. brigada lui Kompodi loan

Dai ciritame mtdt
v , și aerai nu te părăsește 

QzteMti norma
- nu te poate-ajiiftve; 

Zi de zl ești
tu mereu Io frunte 

cirbunete ee-1 dai. 
poți 'nllța un munte. 
. S. RADULESCU
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Cu

ftTIT» Ciupcrcilc-s i
, ... X

scos cu luni în urmă podelele) • 
ți să-I înlocuiască cu... zgură, * 
ca pe pistele de atletism de pef 
stadioane (? ! ?) In 
zgură — e drept — 
tea practica unele 
baschetul, voleiul,
Dar toți elevii școlilor din Lu-J 
peni făceau orele de educație *

• La 1 aprilie 1058 activitatea
• sportivă, destul de bogată de-
• altfel, din sala de sport a clu-
• bului minier Lupeni a fost în- 
; treruptă. „Sala a intrat în re-
• parație capitală — spuneau
• sportivii — deci asta înseamnă •
t că vom avea condiții mult mai 
J corespunzătoare, avînd în ve- ___ ___  __ ____
• dere că parchetul nou va P«r-ț fizică — de . gimnastică — f»}
Z mite desfășurarea în cele mar * ’ —*“ -
’ bune condiții, îndeosebi a gim-
• nasticii — baza tuturor diaci-
• plinelor sportive". De la Șan- 
I ¡ierul 2 construcții Lupeni a ve- 
J nit atunci o echipă de parche-
• tari, formată din Căplescu Gri-
• gore, Cătrinoiu Gheorghe, Ola-
• ru ioan și alții, pentru așeza-
• rea parchetului. Sub îndruma-
• rea directă a ing. Haneș Nico- 
‘ lae, echipa a început lucrul. Că 
; lucrarea a durat aproape 3
• luni, n-a fost atît de grav. „In-
1 cet, dar bine“ — spuneau spor- 
’ tivii. Dar... după cîteva.luni de
• la terminarea lucrării, parche-
• tul a început să se umfle in cî- 
! teva locuri. A fost insă „cirpit“
• pe ici pe colo și dat ca bun.
• Dar după alte citeva luni nu
• s-a> mai putut face nimic. A- 
? proape tot parchetul era valuri- 
; valuri, putrezit și rupt
• crezut că pe acolo a
• „Godzila“.
2 Comitetul sindicat și 
J cerea asociației sportive Mfae-
• rul nu au avut, altă posibilitate 
! de a repara ce s-a stricat decît 
' să scoată parchetul (cum a mai

sala cu* 
se vor pu-! 
Jocuri ca! 
handbalul, j

de-ai fi 
trecut

condu-

actuala salM acatn fiind 'lipsiți j 
de acecsta. Dar acest, lucru ♦ 
M-i «otuf. Faptul ci s-au - chel -ș 
tuit 34.200 lei pentru o lucrare J 
care nu a durat decît ud an, * 
trebuie să dea de gîndit tova-» 
rășilor din conducerea sindica-J 
tului minier. Toată vina pentru ț 
deteriorarea parchetului într-un * 
timp atît de scurt este arunca-! 
tă pe seama unor „ciuperci pa- * 
razlte“, care zice-se, a-u umflat • 
parchetul. Dar că parchetul a i 
fost montat prost, că pardo- î 
seala oarbă a fost așezată pes- * 
te țevile de ia calorifer, de e-‘ 
xistența căruia se știa dinainte * 

(ducînd la aeeiași stare fostele* 
podele) vechiul comitet sindi- ț 
cal și comisia de recepție de lat 
mina Lupeni nu au văzut ? ♦ 
Toată vina o poartă oare nu-* 
mai... ciupercile ? ! ? S-ar pu- 4 
tea să fie adevărat. Dar se pa-J 
re că au existat și altfel de* 
„ciuperci" aici, chiar printre* 
cel care răspundeau de această î 
lucrare. Aceste „ciuperci“ arJ 
trebui puțin scuturate, să le! 
piară... „sporii“. 1

M. D. |

„Zaporojeț“
„Zaporojeț” este o mașină fru

moasă, închisă, cu un motor cu 
patru cilindri, montat în 
de 23 C.P. Răcirea se face 
Cutia de viteză are patru 
și este montată într-un 
bloc cu motorul și cu puntea din 
spate. Consumă 6 litri de benzi
nă la 100 km.

Noile automobile vor fi produ
se Ia Zaporojie, la. uzina „Kom- 
munar“, cunoscută prin produc
ția ei de combine. Astfel ea va 
deveni o nouă uzină de automo
bile a țării sovietice. Principalii 
furnizori de materie primă și ma
teriale vor fi 
„Zapojstal“ și 
din Melitopol.

Automobilul 
va putea concura 
bune mașini de acest gen produse 
în străinătate, a fost proiectat 
într-un termen relativ scurt — 
în mai puțin de trei ani, la uzina 
de automobile de mic litraj din 
Moscova.

Pînă la sfîrșitul septenalulul 
uzina „Kornmunar“ din Zaporojie 
va deveni una din cele mai mari 
uzine de automobile din U.R.S.S. 
Aici se vor produce anual 100.000 
de automobile de microlitraj.

spate, 
cu aer.
viteze
singur

uzina metalurgică 
Uzina de motoare

„Zaporojeț”, case 
cu cele mai

I

MICA PUBLICITATE
ANUNI..
...Se aduce la 

ciătorilor de 1< 
șani care închid 
de la orele 23. că astăzi seara 
nu care cumva să mai închidă 
apa, deoarece conducerea aces
tei întreprinderi vrea să-și facă 
„un duș rece“. Anunțăm în a- 
cefoși timp și pe muncitorii de 
Ia U.R.U.M.P., tipografia „6 
August", minerii de la Petrila, 
care locuiesc în Petroșani și pe 
toți cei care lucrează în schim
bul II și au nevoie de apă la 
ora 23, să nu scape această ii- 
nică ocazie și să facă și ei baie, 
în această seară (dar repede, 
pînă nu se răzgîndește... condu
cerea I.G.O.).

SE CAUTA...
...un scafandru care să relaca 

Instalația de canalizare (subte
rană) executată de constructori 
pe strada Ion Budlai Deleanu 
din Petroșani într-un mod ne
corespunzător. Este însă nece
sar și un excavator, deoarece 
tuburile instalației de canaliza
re, deși prost montate, au fost 
repede acoperite cu pămînt pen
tru a fi ferite de... privirile cu
rioșilor.

SE CUMPĂRĂ...
...o mașină — turism — cu 

comandă automată, de către sec
ția de cizmărie a 
Jiul din Petroșani, 
singura misiune de 
pe cizmari pînă la 
de fierărie, aflat la 
de cca. 150 metri de

cunoștința lu-
I.G.O. Petro- 

apa începîrid

cooperativei 
Mașina are 
a-i deplasa 
magazinul 
o distanță 

i atelier. Pî-

• Recent, Institutul unional de 
fitotehnie a U.R.S.S. a stabilit 
peste 320.000 specii, din care oa
menii folosesc 30.009, iar 12.000 
sînt cultivate. Suprafața totală a 
semănăturilor și plantațiilor de 
pe glob se ridică la 1 miliard de 
hectare 2

• La sfîrșitul secolului al XVII- 
lea eminentul om de știință sue
dez Charles Linné scria că pe 
globul pămîntesc există 7000 
specii de plante ? Mai tîrziu cu 
150 de ani, botanistul rus Kuzna- 
țov clasificase 15.000 specii de 
plante, iar în 1940 acad. Vavilov 
vorbea despre 200.000 denumiri 
de plante ?

• Cel mai vechi cașcaval a 
fost recent, consumat în Elveția 
cu ocazia sărbătoririi a 120 de 
ani de la păstrarea lui ? Oaspe
ții susțin că „sărbătoritul" s a 
dovedit a fi foarte gustos.

• Geologii cehoslovaci la tur
narea betonului în terenul stîncos 
al celui mai mare baraj de la 
Golik de pe Vltava au experimen
tat prima sondă geologică cu te
levizor, rezultatele fiind bune ?

• Recent în R.D.G. în orașul 
Kari Marx Stadt a intrat în func
țiune cea mai mare și modernă 
întreprindere din Europa pentru 
tratarea apei de băut cu fior, în 
vederea combaterii cariilor (lenta-

CA DOS

albinelor
producției 

un om 
înlocuit 
seînduri
îneît albi-

de
la
cu

i 
I

• Pentru creșterea 
de miere a 
știință din Franța a 
stup pereții opaci din 
alții din sticlă astfel
nele să poată lucră la lumina zi
lei, deci în condiții bune de mun
că ? Albinele s-au acomodat 
la noile condiții, producția 
miere a crescut, ele devenind 
blinde îneît 
înțeapă.

• Potrivit 
tru energia 
numai în ultimele 12 luni canti
tatea de substanțe radioactive că
zute din atmosferă a crescut cu 
35 la sută, cel mai vătămător 
fiipd sinpnțiul ? Oamenii de 
știință japonezi au dovedit că de 
pe urma radiațiilor acestui peri
culos element 
născut iepuri cu 
șoareci cu două 
5 picioare etc.

aproape nici nn

bine ! 
de ! 

mai ! 
mai ■

datelor comisiei pen- 
atomică din Japonia,

radioactiv s-au 
un singur ochi, 
capete, glște cu

• Cehoslovacia ocupă în prezent 
locui trei în lume în domeniul ex
tracției de cărbune pe cap de lo
cuitor. Creșterea extracției de căr
bune în Cehoslovacia în ultimii 
ani nu este egalată de nici o ța
ră capitalistă. In următorii șase 
ani, adică pînă în anul 1965, ex
tracția de cărbune brun va creș
te pînă la 77 milioane tone.

5

s
1

nă atunci secția de cizmărie su
feră grozav din cauza lipsei de 
blacheuri, care, nici în ruptul 
capului nu vor să vină singure 
de la magazin la atelier, dar... 
nici cizmarii nu 
„pe jos“ pînă la 
cumpere.

SE VINDE...
...autocamionul _

noiul al Gospodăriei de locuințe 
Lupeni. Deși în bună stare de 
funcționare, autocamionul nu a 
mai ridicat gunoiul de mult timp, 
atît de pe strada 1 Mai, cît și 
de la blocul A (în spatele res
taurantului Cina). Gospodăria 
de locuințe din Lupeni cere în 
schimbul autocamionului... cîteva 
roabe cu care să se ridice de 
acum înainte gunoiul dfe pe 
străzi și un tractor pentru trans
portarea... neglijenței lor.
-----  ----- O-----

vor să meargă 
magazin să te

de ridicat gu-

0 harta seismică 
a bazîRnlui rîilui Vahș

In Tadjikistan s-a alcătuit pri
ma hartă seismică de mari pro
porții a bazinului rîului Vahș —- 
o regiune situată în partea de 
sud-vest a republicii, în așa-nu- 
mita depresiune tadjică, supusă 
celor mai frecvente cutremure din 
U.R.S.S.

Harta a devenit necesară în 
legătură cu apropiata valorifica
re a uriașelor resurse hidroener-, 
getice ale rîului Vahs care se ri
dică la 250 miliarde kWh.

Pentru folosirea acestei energii 
s-a prevăzut ca ne rîul Vahș să 
se construiască o cascadă de 12 
hidrocentrale mari. Harta gradu
lui de intensitate a cutremurelor 
va ajuta să se aleagă cele mai 
bune locuri, din punct de vedere 
seismic pentru viitoarele cons
trucții hidrotehnice.

Harta a fost pusă la dispoziția 
inginerilor pentru elaborarea pro
iectului primei hidrocentrale de 
pe Vahș — de la Nurek.

»»
I

Po „viililNre
Au fost 

bitoare — 
fost flori, 
și diferite 
toare — bineînțeles în basme. Ș 

Perne vorbitoare nu au existat ]• 
nici o dată, nici în realitate, nici ( 
în povești. Perna este un obiect (' 
prea puțin poetic. Chiar dacă j 

ar începe să vorbească, ce lu- J. 

cruri interesante ar putea ea J 

să ne spună ? j
S-a dovedit totuși că șl o 

pernuță poate să ne povesteas-1 

că despre minunățiile științei,1 
despre noi filme și cărți, des-', 
pre timpul probabil. Ea poate, 
chiar să etnte sau să interpre
teze un concert simfonic.

Asemenea perne vorbitoare, 
care cîntă, se produc la Lenin
grad. Este vorba de un gen nou 

. Prin 
aspectul lor exterior ele seamă
nă cu pernele obișnuite. Numai 
că în umplutura pernei este î 
montat un piezoelement. de ca-1 

re este legat cu un șnur lung!' 
de 1,5 m. cu ajutorul căruia < 
originalul difuzor este conectat ( 
la rețeaua de radioreleti. (,

Pernele ..vorbitoare" sînt j

foarte frumoase, ele pot 'fi asor-t 
4tate cu mobilierul oricărei ca- (' 
mere. Partea superioară a fe- 
-ței de pernă este dintr-o țesă
tură de lină sau de mătase, iar

pe lume, păsări vor- 
grauri, papagali. Au 
copaci, mese, scaune 
alte obiecte vorbi-

/
}
» 
r
% 
( 

(
( 

f
5
1
2 o____________________________________ Ä

I 
J

difuzoare individuale.

IN CLIȘEU; Un aspect din cadrul spectacolului cu piesa 
„Fiul rătăcitor“ de E. Rannet, prezentat în Valea Jiului de Teatrul 
de stat din Petroșani, cu prilejul Săptămînii teatrului și muzicii 
sovietice.

rddio poate fi conectată și la 
f ■ bucșa specială a unui aparat 
([ de radio, la un pick-up sau 
( magnetojon.

f

!

>
1, 
(

!

’I

In curînd aceste perne vor (* 
.................................................................... <.

Í

apare în casele de odihnă, sa- 
notorii, spitale ca și în casele ji 
particulare.
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Brigăzi harnice i 
de muncă patriotică I 

în sectorul V — electrome- ț 
canic de la mina Vulcan lu- * 
crează un mare număr de ii- ș 
neri. Din inițiativ t organizației ‘ 
de bază U.T.M.. în acest sec- i 
tor s-au format două brigăzi ' 
de muncă patriotică In care i 
sînt cuprinși peste 100 de ti- * 
neri muncitori. De la înființa- * 
rea lor și pînă în prezent, ce- f 
le două brigăzi, au desfășurat, 
o muncă intensă. O acțiune care * 
le-a adus aprecierea întregului £ 
colectiv al secției o constituie f 
angajamentul brigăzilor de * 
muncă patriotică de a săpa și î 
betona un cctnal de scurgere ’ 
din curtea atelierului, lucrare i 
care este deja în fază de ter- * 
minare și care va aduce im- ț 
portante economii atelierului și * 
minei Vulcan. Tot în acest an * 
brigăzile au strîns și încărcat • 
176 tone de fier vechi.

De la începutul anului și pî- î 
nă în prezent cele două bri- * 
găzi de muncă patriotică din« 
sectorul V — electromecanic f 
al minei Vulcan au efectuat pes- * 
te 9.000 de ore muncă volanta- * 
ră. Valoarea muncii lor se ri- j 
dică la oproape 30.000 lei. Din ♦ 
tre tinerii care s-au remarcat J 
îndeosebi în cadrul acțiunilor * 
organizate pot fi dați ca exem- * 
piu Danșa Aurel, Bîrlea Aurel, l 
Demeter îoan, Bota Gheorghe, f 
Urzică Alexandru și alții. *

M. CH1OREANU î

Cît mai nalte economii 
peste plan — sarcină centrală 

a colectivelor miniere
(Urmare din pag. l-a)

a îndeplini cu cinste angajamen
tele asumate. Minerii, maiștrii, 
tehnicienii, și inginerii trebuie să 
depună eforturi susținute și rod- 

ț te pentru a spori zi de zi pro
ducția de cărbune pentru a a- 
junge la productivitatea medie 
de o tonă cărbune pe post pe ba
zin și de a obține noi și ;mpor- 
tante economii 
cipala atenție 
spre ridicarea 
de mineri la 
sarcinilor de 
două luni s-au obținut unele re
zultate pozitive în această direc
ție. Ele trebuie dezvoltate. Con
dițiile actuale de exploatare per
mit ca cea mai mare parte din 
brigăzi să-și îndeplinească și de
pășească ritmic sarcinile de plan. 
Condițiile actuale, îmbinate cu o 
urmărire mai activă din partea 
tehnicienilor, maiștrilor și ingine
rilor permit ca să fie îmbunătă
țită mult calitatea cărbunelui 
extras, să fie reduse consumurile 
specifice de lemn, exploziv, ener
gie.

îndrumați și mobilizați de or-

suplimentare. Prin- 
trebule îndreptată 
tuturor brigăzilor 

nivelul îndeplinirii 
plan. In ultimele

Teatrul de stat 
„Valea Jiului”

— PETROȘANI — 
prezintă 

sîmbătă 31 octombrie 
Și 

duminică 1 noiembrie 1959 
orele 19,30

OCHIUL BABEI 
de G. Vasilescu 

după povestirea iui 
Ion Creangă 

SOACRA CU TREI 
NURORI

-•

Regia artistică :
C. Dinischiotu 

Scenografia: Ion Prahase

UN ÎNCEPUT
In primul semestru al anului 

curent mina Aninoasa nu s-a 
încadrat în prețul de cost plani
ficat. Această problemă a fră- 
ntfntat mult organizația de pai- 
tid și colectivul de conducere 
al minei. In fiecare lună mina 
era penalizată cu sume mari de 
bani pentru procentajul mare de 
cenușă.

In adunările generale ale or
ganizațiilor de bază pe sectoa
re, cît și în consfătuirile de pro
ducție, s-a dezbătut necesitatea 
îmbunătățirii calității cărbunelui. 
Au fost instruiți agitatorii în 
vederea desfășurării unei susți
nute munci politice pentru an
trenarea fiecărui muncitor la 
realizarea de economii.

Ca urmare a muncii politice 
desfășurată de organizația de 
partid, începînd cu luna august 
mina a reușit să se încadreze 
în indicii de calitate a cărbune
lui. Pe lingă faptul că procenta- 

redus prin 
de mate- 

s-a îmbu- 
cărbunelui.
a. c. mina 
penalizată

jul de cenușă a fost 
micșorarea cantității 
rial exploziv folosit, 
nătățit și granulația

Dacă în luna iulie 
Aninoasa a mai fost 
de preparație cu 10.778 lei, cifra 
mult mai mică decît în lunile 
precedente, în schimb pe luna 
august s-a primit bonificație 
pentru reducerea procentajului 
de cenușă în valoare de 44.104 
lei, iar pe luna septembrie 
127.363 lei.

In Cursul trimestrului Ilî inî- 
na a obținut realizări însemnate 
în reducerea prețului de cost al 
cărbunelui. Prețui de cost a fost 
redus cu 2,61 lei pe tona de căr
bune.

Prin sporirea randamentelor 
pe cap de om, în ultimele tnet 
luni, mina a extras 3.550 tone 
dte cărbune peste planul de pro-, 
ducție iar pe luna octombrie, 
pînă în prezent, cotectivut mf-

gantzațiile de partid, cu sprijinul 
organelor sindicale, minerii din 
toate exploatările Văii Jiului pot 
să-și îndeplinească cu cinste an
gajamentele de onoare asumate în 
întrecerea socialistă ca răspuns 
grijii permanente ce le-o poart 
partidul și guvernul nostru.

La mhia Ltweiii, dipâ iwlacic tetfH In ccrcnrüc
$1 cursurile. Iiwâlămîninltii dc parHd

(Urmare din pag. l-a)

ir-o plenară a comitetului lăr
gită cu birourile organizațiilor 
de bază care a avut loc recent, 
s-a arătat că la mina Lupeni 
sînt create toate condițiile pen
tru ea învățămîntul de partid să 
se desfășoare în cele mai bune 
condițiuni. Există un corp de 
propagandiști bine pregătit, ca
pabil să asigure activității cer
curilor un nivel corespunzător. 
Pentru fiecare cerc sau curs a 
fost repartizată cîte o sală co
respunzătoare și fiecărui cursant 
i s-a anunțat locul unde se țin 
ședințele cercului respectiv. A- 
vînd un număr suficient de săli, 
toate cercurile și cursurile de 
partid își pot ține ședințele în 
aceeași zi: marțea. Cercurile 
care se țin odată pe lună au fost 
programate pentru prima zi de 
marți a fiecărei luni/ iar cele 
care au două ședințe, în prima 
și a treia marți a fiecărei luni.

Sînt, asigurate de asemenea 
broșuri și manuale, iar pentru 
cereurile care riu âu material 
tipărit, lecțiile au fost reparti
zate din timp spre a fi întoc 
mite de oameni bine pregătiți.

Ce lipsește atunci pentru bu
na desfășurare a învățămîntului 
de partid ? Lipsește preocuparea 
unor birouri de organizații de 
bază. îndeosebi a celor din sec
toarele subterane, pentru mobi
lizarea fiecărui cursant la în- 
vățămînt. Această deficiență tre
buie grabnic înlăturată. Tre

extrăgînd între

se obțină 
i consumul

s-au mai

PROMIȚĂTOR 
nei Aninoasa a dat 2500 tc».,e 
de cărbune peste sarcinile de 
plan. La aceste realizări au con-j 
tribuit toate sectoarele minei.

Printre brigăzile fruntașe sînt 
cele conduse de tovarășii Boyte 
Adalbert, David Ioan, Cosma 
Remus, Cerchezan Alexandru, 
David Nicolae, Cristea Aurel și 
alții, fiecare 
250—600 tone de cărbune în a- 
fara sarcinilor de producție.

Un accent deosebit s-a pus pe 
economisirea materialului lem
nos. Folosindu-se lemnul după 
profilul abatajului și refolosin- 
du-se materialul recuperabil, s-a 
reușit ca din iulie și pînă la 1 
octombrie a. c., să : 
41.860 lei economii la 
de lemn.

însemnate economii 
obținut prin reducerea cotei de 
amortisment cu 1,93 lei față de 
sarcina planificată, cît și prin 
reducerea consumului de ener
gie electrică cu 0,70 lei la tona 
de cărbune extras.

Ca urmare a măsurilor luate, 
pe lunile iulie, august și sep
tembrie, colectivul minei a eco
nomisit 459.490 lei la prețul de 
cost al cărbunelui. Cele mai fru
moase economii au fost obținute 
însă pe ultimele două luni.

Va trebui ca și pe viitor să 
fie descoperite 
toate rezervele interne, luîndu- 
se cele măi corespunzătoare mă
suri tehnico-organizatorice în 
vederea îndeplinirii angajamen
tului luat pentru realizarea de 
economii cît mai mari la prețul 
de cost al cărbunelui.

Z. ȘUȘTAC

și valorificate

Se întăresc rîndurile organizației 
de partid

orga- 
înfăp- 
în fa- 
rîndu- 
a ce- 

muncitori.
Mur-

Petru,

N-a trecut mult timp de la a- 
legerea noului birou al organi
zației de bază P.M.R. de la Uzi
na electrică din Vulcan și 
nizația a pornit cu elan la 
tuirea sarcinilor ce îi stau 
ță, în privința primirii în 
rile candidaților de partid 
lor mai' conștiincioși 
Printre aceștia se numără 
gola Ioan, Surumberlian 
Tîmplărescu Vasile. De pregătirea 
acestor tovarăși pentru a fi pri
miți în rîndurile partidului s-a

buie combătută tendința unor 
birouri de organizații de bază 
din subteran de a motiva slaba 
frecvență la învățămînt pe sea
ma unor greutăți legate de mun
ca în abataje. Una sau două ore 
pe lună pot fi consacrate fără 
vreun efort deosebit participă
rii la învățămîntul de partid. 
Sectorul VIII de transport este 
subteran, dar dacă biroul a ma
nifestat preocupare, s-a asigu
rat o frecvență bună la prima 
lecție. Acest exemplu trebuie 
urmat și de celelalte birouri de 
organizații de bază subterane. 
Este necesar ca cei care lipsesc 
de la învățămînt șă fie chemați 
în fața 
de bază
generale spre a fi trași la răs
pundere.

birourilor organizațiilor 
sau în fața adunărilor

învățămîntul — strîns legat 
de sarcinile concrete

Propagandiștii veniseră la co
mitetul de partid' pentru o ches
tiune importantă, anume pentru 
stabilirea tematicii programului 
de învățămînt. Cercurile de stu
diere a Statutului P.M.R., Iste
ria P.M.R., a bazelor marjdsm- 
leninismului, își desfășoară ac
tivitatea pe baza unei tematici 
unice, pe cînd cursurile speciale 
pentru mineri și' cele de econo
mie concretă își alcătuiesc pro
gramul de lecții în strînsă legă
tură cu specificul locului de 
muncă respectiv. La mina Lu- 
peni există 7 cursuri speciale

Tineri și voinici sînt ortacii lui Schneider Francisc. ade
vărată brigadă de tineret. Despre munca celor din brigadă vorbesc 
cifrele. Brigada de tineret este printre brigăzile fruntașe a<ie mi
nei Aninoasa : randament sporit cu 0,910 tone/post.

De la stingă la dreapta: Papa Dumitru, Bănică Andrei, mi
ner șef de schimb, Androsani Eugen și Robu Sava.

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

AU APĂRUT ÎN LIBRĂRII
OPERE, volumul IV

K. Fedin
Volumul cuprinde romanele: 

„Sanatoriul Arktur“ (1940) șî 
„Primele bucurii“ (1945). Ac
țiunea primului roman se petre
ce într-un sanatoriu din Elveția. 
Cel de-al doilea roman 
vește situația complexă 
după înfrîngerea primei 

ruse din 1905.

zugră- 
creată 

revolu-
t»

M Ă M A 
de Maxim Gorki

In romanul „Mama" scris 
1906, Alexei Maximovici Gorki 
zugrăvește epoca în care prole
tariatul devine conștient de ne

în

ocupat îndeaproape tovarășul Hai
duc Vasile, care cu mult simț de 
răspundere s-a achitat de sarcina 
primită de la organizația de ba
ză.

Biroul organizației de bază de 
la U.E. Vulcan și-a propus să 
pună un accent deosebit pe pre
gătirea celor mai buni muncitori 
pentru primirea lot în partid ca 
astfel să crească și să se întă
rească rîndurile organizației de 
partid 

N. ROVENȚA 
corespondent

pentru mineri. Comitetul de par
tid a întocmit programele por
nind dfe la principiul că fiecare 
sector are problemele lui speci
fice, iar învățămîntul de partid 
trebuie să ajute pe comuniști să 
îndeplinească cu succes aceste 
sarcini. Așa de pildă, ținînd sea
ma că în sectorul IV B se stă 
prost cu calitatea cărbunelui, 
pentru cursul special pentru mi
nerii de aici a fost programată 
o lecție despre importanța eco
nomică a alegerii șistului vizi
bil din cărbune. Pentru cursul 
special pentru minerii din secto
rul V aeraj, al cărui propagan
dist este tov. Kelemen Petru, 
s-a prezentat o lecție despre 
schemele de aeraj ale minei Lu
peni. Lecții strîns legate de spe
cificul muncii au fost stabilite 
pentru toate cursurile speciale 
pentru mineri, precum și pentru 
cercurile de economie concretă.

Este meritorie grija comitetu
lui de partid pentru a imprima 
învățămîntului de partid o strîn
să legătură cu viața, cu sarcinile 
ce stau în fața comuniștilor. 
Răsfoind însă planurile temati
ce ale cursurilor speciale pentru 
mineri și ale cercurilor de eco
nomie concretă, ai uneori impre
sia că te afli în fața unor pro- 

.grame de cursuri de calificare 
sau tehnice. Trebuie să se țină 
seama că atît cursurile speciale 
pentru mineri cît și cercurile de 
economie concretă sînt forme 
ale învățămîntului de partid, 
menite să ajute pe cei ce le ur- 

cesitatea luptei pentru răstur
narea autocrației țariste și ca
pitalismului, începe 
dească conștiința 
hotărîrea de a nu-și cruța 
țele, de a înfrunta toate 
mejdiile pe care lupta cu 
mânui le presupune.
—— -- = ★ “ —

să dobîn- 
socialistă și 

for- 
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S-a terminat 
recalcularea pensiilor

In urmă cu cîteva zile, colec
tivul Serviciului de prevederi so
ciale al Sfatului popular raional 
Petroșani a încheiat lucrările de 
recalculare a pensiilor. Lucrările 
întocmite pentru plata diferențe
lor de pensii și a pensiilor mări
te s-au depus la ministerul de re
sort astfel că în cursul lunii no
iembrie toți pensionarii din Va
lea Jiului vor primi pensiile mă
rite.

Acum funcționarii serviciului 
de prevederi sociale lucrează la 
înștiințările de recalculare a pen
siilor care vor fi trimise la do
miciliu fiecăruia din cei 10.000 
de pensionari din raionul nostru. 
Luînd cunoștință de pensia ce o 
va primi, în caz că s-a produs 
vreo greșeală, pensionarul în cau
ză are dreptul, ca în termen de 
90 de zile de Ia primirea înștiin
țării să facă o contestație la Ser
viciul de prevederi sociale â, 
Sfatului popular raional.

mează să-și ridice nivelul poli
tic și ideologic. Prin urmare, 
comitetul de partid și propagan
diștii să se orienteze și spre a- 
semenea teme pe care să le in
cludă în programe. In stabilirea 
programelor pentru aceste cer
curi, comitetul de partid al mi
nei Lupeni — ca de altfel și ce
lelalte din Valea Jiului — tre
buia să primească un sprijin 
mai substanțial din partea Ca
binetului de partid Petroșani.

încă o obiecțiune: la stabili
rea programelor cercurilor și 
cursurilor de partid nu sînt a- 
trase și birourile organizațiilor 
de bază din sectoarele respecti
ve. Și nu-I bine. Birourile orga
nizațiilor de bază trebuie învă
țate să conducă învățămîntul, să 
simtă răspunderea pentru aceas
tă sarcină. De aceea birourile 
trebuie atrase și la stabilirea te
melor pentru programele de în- 
vățămînt, și cu siguranță, că în 
multe cazuri ele vor aduce-îm
bunătățiri acestor programe.

*

Sîntem la sfîrșitul primei 
luni a actualului an al învăță
mîntului de partid. La mina 
Lupeni s-au făcut multe pentru 
ca în acest an învățămîntul d<e 
partid să se desfășoare la nive
lul cerințelor. Dacă comitetul de 
partid se va ocupa și de acum 
înainte de buna desfășurare a 
învățămîntului, de înlăturarea 
lipsurilor care mai există, și 
mai ales dacă la conducerea și 
controlul desfășurării învățămîn
tului’ vor fi atrase birourile or
ganizațiilor de bază, cu siguran
ță că se vor putea obține rezul
tate bune.
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5ufe de fabrici și-au 
îndeplinit planul anual

PEKIN 30 (Agerpres)’.
După cum anunță agenția 

China Nouă, sute de uzine, fa>- 
brici și mine din China rapor
tează. despre îndeplinirea înain 
te de termen a planurilor anuale.

Pînă la 25 octombrie planurile 
anuale au fost îndeplinite de 32 
de uzine și fabrici din Pekin, 
printre care fabrica de lămpi e- 
lectronice, uzina dte mașini a- 
gricole și uzina producătoare de 
mașini de construcții.

In orașul Harbin — important 
centru industrial al Chinei de 
uord-est, colectivele a 183 de în
treprinderi industriale lucrează 
fii prezent în contul anului 1960 
Pînă la 21 octombrie aceste în- 

, treprinderi au dat o producție 
cu 70 la sută mai mare diecît îu 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut.

-----O-----

Scade proaucfia 
de automobile

NEW YORK 30 (Agerpres)
La 29 octombrie societatea „Ge

neral Motors“ a anunțat că înce
tează producția de automobile de 
tip „Cadillac” din cauza lipsei 
de oțel. Circa 7000 de muncitori 

■ vor rămîne fără lucru. La 28 oc
tombrie a încetat producția de 
automobile de tip „Pontiac“ fabri
cate tot de „General Motors”. 
Numărul total al 
concediați pînă în 
„General. Motors” 
țară se ridică la 200.00u. Nouă 
dintre cele treisprezece uzine de 
asamblare ale societății care pro
duc automobile „Chevrolet“ au 
fost închise iar la 30 octombrie 
va înceta producția automobilelor 
„Oldsmobile”. Celelalte uzine ale 
lui „General Motors”, care fabrică 
automobile „Buick“ și „Compact 
Corvair” lucrează eu săptămîna 
de lucru redusă.

----- O-----

muncitorilor 
prezent de 

în întreaga

L A O S

Teroare sîngeroasă
HANOI 30 (Agerpres).
Referindu-se la ziarul „Lao 

Hak Sat“, Agenția vietnameză 
de informații transmite că un 
detașament al armatei guvernu
lui Fui Sananikone a săvîrșit un 
atac asupra satului Nam Tha 
din provincia Fong Săli și a 
împușcat 25 de locuitori din a- 
cest sat, printre care femei și 
copii. Soldații detașamentului, 
conduși de locotenentul Bala au 
încercat să obțină de la acești 
locuitori informații^ referitoare 
la mișcarea detașamentelor de 
partizani. Arestațiî au răspuns 
că nu știu nimic, fapt pentru 
care au fost împușcați.

UN DOCUMENT

Lucrările sesiunii Sovieÿtlui Suprem al U. R. S,. 5,Rezoluția adoptată 
de Adunarea Generală a O« N« II. 
în problema dezarmării generale 

și totale
Adunarea Generală a O.N.U., 
Minată de dorința de a salva 

generația actuală și generațiile 
viitoare de pericolul unui nou 
război distrugător,

. Dorind să pună capăt odată 
pentru totdeauna cursei înar
mărilor care constituie o grea 
povară pentru omenire și să fo
losească spre binele omenirii 
mijloacele astfel eliberate,

Dorind să contribuie la stabi
lirea unor relații de încredere 
și colaborare pașnică între state, 

Luînd tn considerare rezolu 
ția din 10 septembrie 1958 a 
Comisiei pentru dezarmare a 
Organizației Națiunilor Unite, 

Fiind convinsă că orice pro
gres pe calea spre țelul dezar
mării generale și totale cu in
stituirea unui control intema’- 
țional eficient ar aduce o con
tribuție la înfăptuirea acestor 
năzuințe,

Considerînd că problema de
zarmării generale și totale este 
tea mai importantă problemă ca
re stă în prezent în fața lumii,

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

.mirtul Me si anta ftoîarlrea io piiiiie 
la Urnea aiwiă

BONN 30 (Agerpres).
Președintele partidului vest- 

german Uniunea germană, Elfes 
și secretarul general al acestui 
partid, Weber au adresat preșe
dintelui Bundestagului de la 
Bonn, Gerstenmaier, o scrisoa
re în legătură cu dezbaterile ca
re vor avea loc la 6 noiembrie 

în Bundestag pe marginea pro
blemelor de politică externă. 
După cum arată ziarul „Deutsche 
Volkzeiturig“, copii ale acestei 
scrisori au fost adresate depu- 
taților Bundestagului.

In scrisoare se menționează 
că politica „de pe poziții de for
ță" dusă de cancelarul Adenauer 
a suferit un eșec. Bundestagul 
trebuie să anuleze hotărîrea cu 
privire la înarmarea atomică a 
Germaniei occidentale.

In scrisoare se subliniază de 
asemenea că toți --oamenii de 
bună credință au salutat cu căl
dură întîlnirea dintre președin
tele Consiliului dte Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov și pre
ședintele S.U.A., Eisenhower, 
precum și vizitele la Moscova 
ale primului ministru al Angliei, 
MacMillan și a vicepreședinte
lui S.U.A., Nixon.

Cere guvernelor să depună e- 
1 orturi pentru obținere® unei 
rezolvări constructive a acestei 
probleme :

Trimite Comisiei pentru de
zarmare a Organizației Națiuni
lor Unite și solicită pe secreta
rul generai să pună la dispozi
ția Comitetului de dezarmare, 
compus din zece state, în vede
rea unei examinări amănunțite, 
declarația din 17 septembrie 1959 
a Regatului Unit și declarația 
din 18 septembrie 1959 a Uniu
nii Republicilor Sovietice Socia
liste, precum și celelalte propu
neri și protocoale prezentate la 
ședințele plenare și la ședințele 
Comitetului nr. 1, la care s-a 
discutat problema dezarmării 
generale și totale,

Iși exprimă speranța că mă
surile îndreptate spre obiectul 
dezarmării generale și totale 
sub un control internațional e- 
ficient vor fi elaborate în mod 
amănunțit și se va 
cord asupra lor tn 
mai scurt posibil.

cădea de a- 
termenul cel

f r
»9a fl. f. fitimaie

,Numai cancelarul federal 
scrisoare 
nemulțu- 
ușor de 

la iveală

»>■
la Bonn, se spune în 
nu și-a putut ascunde 
mirea. Dealtfel, este și 
înțeles: doar acum iese 
eșecul politicii sale“.

Autorii scrisorii cer Bundesta- 
gului să scoată politica vest-ger- 
mană din impas, să determine 
guvernul vest-german să proce
deze la normalizarea relațiilor 
cu vecinii din est ai R.F.G. in
clusiv R.D.G. și astfel să con
tribuie la destinderea încordării 
internaționale.

de

Deputății au aprobat în unanimitate 
legea cu privire la planul de stat 

de dezvoltare a economiei naționale 
și cea cu privire la bugetul de stat 

pe anul 1960
aprobă și o serie de alte propu
neri ale deputaților, făcute în 
cursul discuțiilor. El a subliniat 
că există toate condițiile pentru 
îndeplinirea și depășirea planului 
de stat în anul viitor. Astfel, se 
va face un pas important în crea
rea bazei tehnico-materiale a co
munismului

Deputății Sovietului Uniunii au 
adoptat în unanimitate legea cu 
privire la planul de stat de dez
voltare a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anul 1960.

In cadrul ședinței Sovietului 
Uniunii a luat cuvîntul Vasili 
Garbuzov, locțiitor al ministrului 
Finanțelor al U.R.S.S.

După cuvîntarea lui deputății 
Sovietului Uniunii au adoptat bu
getul de stat al U.R.S.S. care pre
vede la capitolul venituri suma 
de 772.990.487.000 ruble, iar la 
capitolul cheltuieli suma de — 
745.808.593.000 ruble, astfel îne*L 
veniturile depășesc cheltuielile X 
27.181.894.000 ruble. Bugetul a 
fost adoptat ținîndu-se seama de 
propunerile făcute de 
bugetară și economică 
tiilui Uniunii.

Deputății au adoptat
menea, pe capitole, legea cil pri
vire la bugetul de stat al Uniu
nii Sovietice pe anul 1960

MOSCOVA 30 (Agerpres) — 
TASS anunță :

La 30 octombrie, la Kremlin 
și-a reluat lucrările cea de a III-a 
sesiune a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Tn Sovietul Uniunii a luat sfîr- 
șit discutarea proiectelor planului 
de dezvoltare a economiei națio
nale și al bugetului de stat al 
U.R.S.S. pe anul 1960. La discu
ții au participat 38 persoane.

In ședința de dimineață a So
vietului Uniunii a luat cuvîntul 
Aleksei Kosîghin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele Comitetului 
de Stat al Planificării al U.R.S.S.

Aleksei Kosîghin a subliniat că 
proiectul planului de stat de dez
voltare a economiei naționale a 
U-R.S.S. pe anul 1960, prezentat 
de guvern, a fost pe deplin apro
bat de deputați. După cum au a 
rătat discuțiile, acest plan, reflec
tă în mod just principalele direc
ții ale dezvoltării econom ei și. cu - 
turii. Planul, a arătat A. Kosîghin, 
reflectă politica de pace a guver
nului sovietic, năzuințele de pace 
ale poporului.

Vorbitorul a arătat că în cursul 
dezbaterilor pe marginea proiectu
lui de plan, deputății au ridicat 
o serie de probleme economice. 
Intre altele, comisia bugetară a 
făcut propunerea de a se reparti
za fonduri suplimentare pentru, 
sporirea producției de mărfuri de 
consum popular. Consiliul de 
Miniștri, a subliniat A. Kosîghin 
a examinat această propunere și 
a acceptat-o.

A. Kosîghin a subliniat că Con
siliul de Miniștri și Comitetul de 
Stat al Planificării al U.R.S.S.

comisiile 
a Sovia-
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• BONN. Luînd cuvîntul la o 
întrunire la Hanovra, E. Ollen- 
hauer președintele Partidului 
cial Democrat din Germania, 
pronunțat pentru convocarea
mai grabnică a conferinței la ni
vel înalt. Agenția A.D.N. anunță 
că Ollenhauer a cerut guvernului 
RF. Germane „să facă totul pen
tru destinderea generală a încor
dării”. El a declarat că guvernul 
nest-german ar putea să-și aducă 
aportul la destinderea încordării

Notă externă CONTRADICȚII
nă“, în timp ce Olanda exportă 
pe aceeași piață 44 la sută din 
prodiusele agricole. In domeniul 
producției industriale inegalita
tea forțelor concurenților este și 
mai mare. După cum este știut, 
potențialul industrial cel mai 
mare îl posedă Germania occi
dentală. Ei îi revin 60 la sută 
din extracția ( de cărbune a ță
rilor din cadrul „pieții comune“, 
43 la sută din producția de o- 
țel, 60 la sută din producția de 
mase plastice, 40 la sută din 
producția de energie electrică 
etc.

In ultimul timp , are loc o in
tensificare a legăturilor și acor
durilor între monopolurile celor 
șase state. Ele sînt îndreptate 
atît împotriva monopolurilor din 
alte țări, împotriva industriașilor 
care nu fac parte din monopo
luri, cît și împotriva altor con- 
curenți mai slabi din țările 
„pieții comune".

Acordul cu privire 
comună (Comunitatea 
europeană) semnat la 
1957 la Roma de 
(R.F.G., 
Olandă și Luxemburg) reprezin
tă o încercare de a obține crea
rea în practică a planultii „micii 
Europe“. Realizarea acestui 
plan este, iegată de încercările de 
a întări blocul militar N.A.T.O.

Acordul cu privire la „piața 
comună“ nu înseamnă cîtuși de 
puțin că participanții au înlătu
rat ■ contradicțiile. Dimpotrivă 
ele se fac tot mai mult simțite. 
In cadrul „pieții comune" se 
duce un adevărat război comer
cial pentru acapararea de piețe 
de desfacere.

Forțele concurenților sînt cît 
se poate de inegale. Franța po
sedă jumătate din suprafața a- 
gricolă a „comunității“ dar ex
portă numai 15 la sută din măr
furile vîndute pe „piața comu-

la piața 
economică 
25 martie 

către 6 țări 
Franța, Italia, Belgia,

Lipsa piețelor de desfacere, 
inegalitatea forțelor concurenți- 
lor se datoresc și 
schimbului dte mărfuri numai în- 
tr-un cerc mic față i' 
mondială. Cercuri de afaceriști 
din aceste țări se pronunță pen
tru lărgirea schimbului de măr
furi cu celelalte țări ale lumii. 
Acest lucru ar duce implicit și 
Ia destinderea încordării interna
ționale pe de o parte și la o re
ducere oarecare a stocurilor de 
supraproducție.

La minele din R. 
nă, de pildă, zac 
huilă care depășesc 1 
tone, iar în Belgia 
mercializate peste 
tone de cărbune. 
a Contradicțiile care 
sînul „pieții comune“ 
lupta oamenilor muncii din ță-" 
rile din cadrul acestei „comuni
tăți" împotriva nemiloasei ex
ploatări capitaliste macină te
melia șubredă, nestabilă a acor
dului semnat la 25 martie 1957 
între cele șase state.

C. MORAR U

limitării

de piața

F. Germa- 
stocuri de 
14 milioane 
stau neco- 

7 milioane

există în 
precum și
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internaționale, renunțînd la înar
marea atomică a R.F. Germane.

• NEW YORK. După cum a- 
nunță agenția Unitedl Press In
ternațional, în noaptea de 27 
spre 28 octombrie în apropiere 
de Hattiezburg (statul Misissipi), 
s-a prăbușit bombardierul ameri
can „B. 58“ a cărui producție 
rceentă a fost ținută în strict se
cret. Bombardierul avea la bord 
încărcătură atomică. Acesta este 
al doilea caz de prăbușire a unui 
avion american cu încărcătură a- 
tomică.

• SOFIA. La 28 octombrie s-a 
încheiat la Sdția plenara C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar 
problemele de construcție. La șe
dința din 28 octombrie Todor 
Jivkov, prim secretar al C. C. al 
P.C. Bulgar a rostit o amplă cu- 
vîntare consacrată problemelor 
construcției. Plenara a adoptat 
proiectul de hotărîre prezentat cu 
privire la dezvoltarea continuă a 
construcțiilor, la ridicarea nivelu
lui lor tehnic și la intensificarea 
rolului lor în realizarea progra
mului de dezvoltare accelerată a 
țării.

• BERLIN. In ședința din 29 
octombrie, a celui de-al V-lea Con
gres al Uniunii sindicatelor Li
bere Germane, au continuat dez
baterile pe marginea raportului 
prezentat de H. Warnek, pre
ședintele Uniunii sindicatelor li
bere germane, și asupra proiectu
lui de rezoluție al congresului. 
In fața delegațiilor a rostit o, 
amplă cuvîntare W. Ulbricht, 
prim-secretar al G.G. al P.Ș.U.G.

în

PROGRAM DE RADIO
1 noiembrie

PROGRAMUL I. 8,05 Gîntece 
și jocuri populare romînești, 
9,00 Teatru la microfon pentru 
copii, 10,00 Muzică, 10,50 Con
cert de muzică din operete, 12,10 
Formații de muzică ușoâ 
13,10 De toate pentru toți, 14,la 
Muzică ușoară de compozitori 
romîni, 17,45 Săptămîna muzi
cii sovietice, 18,10 Din comoara 
folclorului nostru, 18,50 Muzică 
de estradă, 20,00 Teatru la mi
crofon : „Vlaicu și feciorii lui". 
Adaptare radiofonică dlupă pie
sa cu același nume de Luda 
Demetrius, 21,35 Muzică de 
dans, 22,00 Radiojurnal, buletin 
meteorologic, sport. PROGRA
MUL II. 7,30 Muzică distracti
vă, 8,30 Clubul voioșiei, 9,10 
Muzică instrumentală, 10,00 
Concert de estradă, 10,50 Trans
misie din sala Ateneului a con
certului orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu“, 13,15 Melodii populare 
romînești, 14,30 Cine știe cîști- 
gă! 15,15 Muzică ușoară, 16,45 
Vorbește Moscova! 18,00 Muzi
că ușoară imprimată pe discuri 
„Electrecord“, 19,00 Muzică de 
dans, 20,05 Romanțe și melodii 
lăutărești, 20,35 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Escadrila „Liliacul“; AL. 
SAHIA : Casa liniștită; LONEA : 
Inimă de oțel; PETR1LA: Aten
tatul; ANINOASA: Prieten re
găsit; VULCAN: Nevasta mea 
cîntă; LUPENI: Prieten regăsit; 
BARBATENI: S-a întîmplat la 
Penkov.
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