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In cinstea Conferinței raiona
le de partid tot mai multe bri
găzi de mineri de la mina Lu- 
peni își depășesc angajamentele 
luate. însuflețite de comuniști, în 
întrecerea socialistă, ele extrag 
zilnic zeci și sute de tone de 
cărbune cocsificabil peste planul 
stabilit. In fruntea întreterii se 
situează mir.erii din sectoarele 
III și I A.

Și-au sporit 
angajamentele

La sectorul FA 
al minei Lupeni, 
brigăzile 
neri care lucrea
ză în 
și-au sporit anga
jamentul luat cu 
încă 800 tone. A- 

cantitate de cărbune vâ fi 
la 20 decembrie 

ra-

de mi-

cărbune

ceastă 
extrasă pînă 
19'59. în cinstea Conferinței 
ionale de partid. Pînă în pre
zent, acest angajament defalcat 
pe brigăzi și zile lucrătoare a 

_ fost depășit cu 137 tone. Bri- 
daga condusă de comunistul Fe- 
her ■ Vasi le extrage zilnic 30—60 
tone de cărbune .peste - sarcina de 
plan. De asemenea minerii din 
brigăzile conduse de Jurj loan și 
Cotroază loan își depășesc în 
frțcâre schimb cu 10—15 tone

> angajamentele luate. Acest lucru 
se datorește și faptului că to
varășii din conducerea sectorului 
s-au străduit să asigure brigăzi
lor miniere toate condițiile pen
tru. ca angajamentul să fie rea
lizat . și depășit.

Sector fruntaș 
pe exploatare

’ Sectorul III al minei Lupeni 
(sector principal de producție) a 
obținut de la începutul acestui an 
și pînă în prezent realizări fru
moase. Luna trecută harnicii mi
peri din acest sector au extras 
în afara sarcinilor de plan 2297 
tone de cărbune cocsificabil, si- 
tuîndu-se în fruntea întrecerii în
tre sectoarele minei. Recent, în 
cadrul unei consfătuiri de pro
ducție minerii și-au manifestat 
hotărîrea de a se menține și pe 
ma: departe în fruntea întrecerii. 
Ei s au angajat să sporească pro
ductivitatea muncii pe post 
încă 100 kg. cărbune, 
prezent pe sector cele 
bupe rezultate au fost i 
nute de brigăzile conduse de 
nerii Ghioancă Sabin, Qnișor 
colae, Jurca Roman și Luca 
sile.
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Comunistul Merlak loan este unui din cei mai buni munci
tori ai atelierului mecanic al minei Petrila. In ultimul timp/ îm
preună cu echipa sa, a economisit materiale în valoare dc peste; 
4.500 lei. IN CLIȘEU: Tovarășul * Merlak loan și crțiva munci
tori din echipa sa.
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0 dublă vldorlc a mlncrller 
dc la Brlcaui

In fiecare lună din acest an colectivul minei Uricani și-a în
deplinit și depășit ritmic sarcinile de plan, ca urmare a creării 
condițiilor bune de muncă tuturor brigăzilor de la abataje și 
pregătiri, a aplicării consecvente a inițiativei minerilor de la Ani- 
noasa. Aceasta le-a permis harnicilor mineri de aici ca în schim
bul Iii din ziua de 3 decembrie să raporteze îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan pentru anul 1959. Mina Uricani este 
deci prima mină din Valea Jiului care și-a terminat planul ar- 
nual. Minerii de aici au extras în acest an în medie cîte 1,049 
tone de cărbune pe fiecare post prestat și au obținut economii 
bănești suplimentare ce însumează 1.140.000 lei la prețul de cost.

La sfîrșitul schimbului li din aceeași zi și-a îndeplinit sar
cinile anuale de plan și colectivul sectorului I al minei Uricani 
Minerii din acest harnic sector, mobilizați de organizația de par
tid au trimis cocsurilor hunedoreni mii de tone de cărbune peste 
plan. Multe din brigăzile sectorului au extras deja însemnate can
tități de cărbune peste planul anual. Cea mai bună brigadă pe în
treaga mină este cea condusă de comunistul Hrițcan Vasiie care 
a extras în 11 luni 4709 tone de cărbune peste sarcinile ce-i reve
neau pe întregul an.

O-

VEȘTI DIN VULCAN
La atelierul minei

Luna trecută minerii de la 
Vulcan și-au depășit sarcinile de 
plan cu 4191 tone de cărbune, 
iar în prima zi de muncă din de
cembrie au extras încă 186 tone 
de cărbune în- plus . de plan. La 
aceste succese contribuie din plin 
și muncitorii sectorului electrome
canic al minei. Ei se străduiesc 
să asigure minerilor utilaje re
parate la timp și de bună cali
tate. La atelierul minei se lu
crează acum la confecționarea 
din resurse interne a unei ma
șini de îndoit profile grele, pre
cum și la recondiționarea unui 
însemnat număr de axe pentru 
angrenajele crațerelor T.P. 1. 
Printre fruntașii atelierului se 
numără tov. Altman Alexandru, 
Chetroiu Aurel, de la secția me-

canică și Cocota Silviu, Jura 
Ioan, Berciu Mircea, Giurgi De
zi deriu de (la serviciul general.

La separație — 
munca rodnică

Puțul central al minei Vulcan 
lucrează oarecum intermitent. In 
fiecare schimb cîte 3—4 ore ex
tracția pe puț se oprește deoa
rece se lucrează la adîncirea pu
țului sub orizontul 480. Cu toa
te acestea, minerii nu duc lipsă 
de materiale și goale. La separa
ție ca și la rampele puțului mun
ca este bine organizată. Dova
dă sînt sutele de tone 
bune extrase în fiecare 
plan. Colectivul care 
Ia separație se îngrijește 
gatele să funcționeze în
bune condițiuni. Se evidențiază 
în mod deosebit tovarășii Omota 
Maria, Sitaru Constantin de la 
culbutor, Mitran Nicolae de la 
încărcare și alții. Colectivul se
parației a găsit o. cale practică 
de a obține economii. Valonfi- 
cînd șistul scos din mină, mun
citorii de aici au produs în oc
tombrie aproape 6000 kg. var, i«r 
în noiembrie au produs o altă can
titate apreciabilă de var, care a 
fost pusă la dispoziția minei cu 
un preț de cost mult redus.

de căr- 
zi pesté 
ludrează 
ca agre- 
cele mai

e-

Cauzele nerespectării angajamentului 
de economii de către 0. C. M. M.
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In vara acestui an, au fostj 
ternftnate lucrările de conStruc-ț 
ție a noii case de odihnă de I 
Ia Parîngul. Această casă deî 
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Pînă Ia încheierea bilanțului 
financiar pe 1959, a mai rămas 
puțin timp. In ultimele luni, un 
număr din ce în ce mai mare 
de întreprinderi se înscriu pe 
lista celor care și-au realizat și 
depășit angajamentele de econo
mii pe acest an. Din păcate în
să, cu toate eforturile depuse de 
colectivul nostru, Organizația de 
construcții și montaje 
(O.C.M.M.) din 

natului carboni
fer, se situează 
încă printre ce
le cîteva între
prinderi care, în 
cele 10 luni tre
cute din acest an, mai înregis
trează la bilanț depășiri lâ pre
țul de cost, adică pierderi care 
în totalitatea lor se ridică la cî
teva milioane de Iei.

Colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri din cadrul a- 
cestei organizații, în dorința de 
a contribui prin aportul său la 
sporirea economiilor ce se rea
lizează pe C.G.V.J. în 1959, a 
reușit să obțină pînă acum u- 
nele succese în muncă. Astfel 
s-a diminuat treptat valoarea de
pășirilor la prețul de cost, de 
la 30,5 la sută înregistrată pe 
primele 6 luni, la 20,1 la sută 
pe 10 luni ale anului.

In acest interval de timp, co
lectivul nostru s-a străduit să 
realizeze și economii la activi
tatea de producție. Valoarea e- 
conomiilor realizate, ca urmare 
a angajamentelor de economii 
și pe baza activității comisiilor 
economice, este de 258.000 lei 
față de angajamentul de 250.000 
lei. Realizarea acestor economii 
a fost posibilă prin folosirea 
largă a resurselor de materiale 
locale ca extragerea și utiliza
rea a peste 12.000 m. c. balast 
local, concasarea prin mijloace 
proprii a peste 5.000 m. c. pia
tră spartă din material local, 
ca și prin reducerea cu peste 5 
lei a costului pe ora de funcțio
nare a mijloacelor de transport 
proprii etc.

Cu toate acestea, bilanțul fi
nanciar pe 10 luni înregistrează 
o depășire a prețului de cost de 
3.440.000 lei, din care. 460.000 
lei la cheltuieli directe ale pro
ducției, diepășindu-se astfel pre
vederile de deviz. Dacă o mică 
parte din aceste cheltuieli supli
mentare, sînt cauzate de unele 
lipsuri interne de organizare și

miniere 
cadrul combi-

DIN ACTIVITATEA 
ÎNTREPRINDERILOR

Izvor de
Copiii înscriși în acest 

an școlar la grădinița ro- 
mînă din comuna Aninoasa 
sînt în număr de 50. Pentru ca 
acești copii să crească sănătos 
educați în spiritul' moralei co
muniste, al dragostei de patrie, 
pregătiți pentru a păși hotărîți 
în viață se caută ca în grădi
niță să se desfășoare o susținută 
educație fizică, intelectuală, mo
rală, estetică.

...Educatoarea Maria Barbu 
continua cu vocea-i domoală — 
să releve munca pe care o des
fășoară în educarea celor mai 
mici vlăstare ale comunei, muTi 
că despre care vorbește cu căi- - adus în viață munca aceasta.'fru- 
dură.

Un grup de deputați și cîteva 
cadre didactice ascultau cu in
teres relatările educatoarei Bar
bu, deputata care în'această 
seară prezenta în fața comisiei 
permanente îrwățămînt și cultu-

ră din care face parte, o dare de 
seamă asupra activității din noul 
an școlar al grădiniței din loca
litate.

Impresionați de munca fru
moasă dusă în rîndul celor mici 
de educatoarea Barba, deputății 
au pus întrebări pentru a afla 
cit mai multe, au discutat asu
pra acestei munci. Multe priviri 
se îndreptau cu dragoste spre 
educatoarea care nu pare nici 
acum obosită de muncă deși au 
trecut 30 de ani de tind aici, în 
Valea Aninoaș* , a începu sădea 
primele noțiuni micilor vlăstare 
ale minerilor. Cîte bucurii . i-a

moașa. Și are satisfacția că 
mulți din copiii de odinioară sînt 
azi oameni de nădejde ai patriei 
noastre libere și fericite...

Tav. Barbu își amintește și 
acum de foștii elevi. Frații Bela

—--- ----——--

supraveghere a procesului de 
producție, cea mai mare parte 
a depășirii prețului de cost se 
datorește faptului că, - pentru 
O.C.M.M. nu s-au asigurat încă 
posibilități de a recupera toate 
cheltuielile pe care le efectuează 
pentru realizarea producției.

Pentru lichidarea cauzelor in
terne care mai contribuie încă 
la depășirea prețului de cost, 
trebuie continuată acțiunea de 

utilizare rațio
nală a mîinii de 
lucru prin extin
derea normării 
muncii, buna gos-; 
podlărire a scu

lelor și echipamentului de pro-j 
ducție și eliminarea greșelilor' 
la valorificarea producției exe
cutate.

In ceea ce privește ceilalți, 
factori determinanți ai situației 
anormale a prețului de cost, a- 
ceștia sînt dependenți de foru
rile din cadrul combinatului și 
constau din cheltuielile pentru per
sonalul tehnico-administrativ, 
cheltuielile administrative și a- 
mortismentul unor mijloace de 
bază (care în 
instrucțiunile 
H.C.M. 744/57 
prevederile de 
crări în regie, 
liza prin mijloacele producției 
pentru care se .execută construc
țiile și montajele respective), 
cheltuielile pentru transportul 
muncitorilor din lipsă de spațiu 
pentru cazare în localitățile unde 
se

conformitate cu 
de aplicare a 
nu se includ în 
deviz pentru lu- 

urmînd a se rea-

lucrează și cota parte din 
ing. B. GUȚAN 

inginer șef O.C.M.M.

(Continuare în pag. 3-a)
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Și-au realizat 
angajamentul luat
La sectorul I al minei Aninoa

sa se desfășoară o vie întrecere 
socialistă în cinstea celei de a 
12-a aniversări a Republicii.

Brigada condusă de tovarășul 
Mujnai Nicolae a reușit să-și 
îndeplinească angajamentul luat' 
în cadrul întrecerii de a extra
ge 2000 tone cărbune peste pla
nul de producție. Acest angaja
ment a fost depășit cu peste 800 
tone. Această brigadă se numă
ră printre cele mai bune de lai 
mina Aninoasa.

energie...
și Vilii Lăzăr, Aristide Moldo- 
van, Nelu Macavei, loan lancu..^ 
Ei dețin azi posturi de răspun
dere.

„lat-o și pe Sia“ — își spu
ne educatoarea privind spre 
profesoara lurca Silvia ce-și no
ta ceva la masa din față. Eu 
i-am îndrumat primii pași tar 
acum conduce cu pricepere școa
la de 7 ani de aici“.

...Discuțiile celor prezenți ta 
ședința comisiei permanente în- 
vățămînt și cultură a sfatului 
popular au continuat cu însufle
țire. Deputatul Șimo îosif a dat 
cuvîntul ultimului înscris pe lis. 
tă: prof. Pintea Evanghelma.

■Cuvintele ei au fost pătrunse 
de căldură, apreciind munca pli
nă de elan a colegei sa
le Barbu -Maria, care continuă 
să fie mereu un izvor de ener
gie...

LICIU LUCIA
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Defectoscopia cu raze 
gâfflma în construcții
La o sene de uzine de prefa

bricate din beton armat din 
Uzbekistan se practică cu suc
ces verificarea calității blocurilor 
prefabricate prin iradierea lor cu 
raze gamma. Instalațiile folosite 
în acest scop au fost realizate la 
Institutul de fizică nucleară al 
Academiei de Științe a R.S.S. 
Uzbece.

Defectoscopia cu raze gamma 
permite să se descopere ușor 
golurile și fisurile din beton și 
beton armat, să, se stabilească 
cu precizie configurația lor. Cu 
ajutorul aparatelor radioactive 
se stabilește de asemenea cali
tatea armăturii și amplasarea ei 
în blocuri.

In industria construcțiilor din 
Uzbekistan defectoscopia cu 
raze gamma este aplicată și la 
verificarea rezistenței clădirilor 
din cărămizi.

PRIN MOLDOVA SOVIETICA
Creșterea anuală a populației 

Moldovei sovietice reprezmtă 
24 de oameni la 1.000 de locui
tori. Aceasta este de aproxima
tiv de două ori mai mare ca în 
S.U.A., de trei ori — decît în 
Danemarca și de peste patru 
ori — decît creșterea naturală a 
populației Angliei. In vechea 
Basarabie mureau anual cu 500 
oameni mai mulți decît se năș
teau. iar în Moldova sovietică 
în fiecare an se nasc cu 69.000 
oameni mai mult decît mor.

Noile date obținute din. recen- 
sămîntul populației efectuat în 
ianuarie a. c„ dovedesc creșterea 
neîncetată a bunăstării poporu
lui din Moldova în anii puterii 
sovietice.

Mult timp zeci de mii de ță
rani din Basarabia sufereau de 
o boală grea — pelagra, care 
apărea ca o urmare a consu
mului sistematic de făină de po 
rumb alterat. In prezent această 
boală a dispărut cu desăvîrșire. 
Veniturile colhozurilor numai în 
ultimii cinci ani au crescut de

I

Hei construcții energetice
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2—3 ori. A crescut mult și bu
năstarea muncitorilor. Analiza 
bugetului la 100 de familii de 
muncitori a arătat că în anii« 
1952—1958 venitul mediu în
bani al unei familii a crescut 
de aproximativ 1,5 ori. In a- 
ceeași perioadă a crescut da 
două ori consumul de carne, de 
1,7 ori consumul de lapte și pro
duse lactate. Cheltuielile pentru 
cumpărarea de produse indus 
trrale.au crescut în acești 6 
de două ori.

In anii puterii sovietice 
dezvoltat mult și ocrotirea 
nătății. Numărul medicilor 
orașele și satele Moldovei a 
crescut aproximativ de patru 
ori în comparație cu anul 1940» 
iar numărtil instituțiilor medicale 
de trei ori. Se realizează în pro- 
poeții mari deservirea medicală 
profilactică a femeilor și copii
lor. Astfel dacă în anul 1945 în 
casele de naștere au fost în to
tal 831 paturi, în 1959 numărul 
lor a crescut la 3.749. Creșterea 
populației a necesitat și mărirea 
numărului dispensarelor de co
pii și femei de la 64 în 1945 la 
143 în anul 1959. In aceeași pe
rioadă numărul grădinițelor și 
creșelor 
tiv trei 
care au 
creșele

. 13 ori.

IN CLIȘEU: Centrala electrică de la Arkagal din regiunea 
Molima (Siberia răsăriteană).

întrecut toate 
printre care și

în U.R.S.S. a 
pentru prima 

linie de înaltă

a crescut de aproxima- 
ori, iar numărul copiilor 
frecventat grădinițele și 

sezoniere a crescut de

Soiuri
*

noi de orez
de stat pentru încer- 

de culturi agri
și predat gos-

Moscova, de exemplu, a fost e- 
laborat proiectul tip al unei ter
mocentrale cu o capacitate de 2,4 
milioane kW, centrală la care 
elementele prefabricate reprezintă 
80 ia sută, iar în clădirea cen
trală 92 la sută. In acest pro
iect, în comparație cu cele pre
cedente, volumul fizic al 
ror lucrărilor este redus de 
ori. Prețul construcției se 
ce în medie cu o pătrime.

O trăsătură caracteristică a 
energeticii sovietice este con
centrarea producției de energie 
electrică ceea ce duce la mari 
economii. Anul trecut peste două 
treimi din energia electrică pro
dusă în Uniunea Sovietică a re- 
venit
de o putere de 100.000 kW. și 
peste 100.000 kW.

Planul construcțiilor energeti
ce pe anul 1960 se caracterizea- 
ză prin faptul că 50 la sută din 
capacitățile puse în funcțiune 
la centralele termoelectrice vor 
reveni la numai 14 agregate cu 
o putere de 100—200 mii kW. 
fiecare.

tutu- 
două 
redu-

In domeniul construcției liniilor 
de transmitere a energiei elec
trice de înaltă tensiune. Uniu
nea Sovțetică a 
țările capitaliste 
S.U.A

In anul 1956 
fost construită 
dată în hune o
tensiune de 400 mii volți, iar pe 
urmă a fost construită linia de 
înaltă tensiune de la hidrocen
trala V. I. Lenin de pe Volga 
spre Ural de 500 mii volți. In 
U.R.S.S. pentru prima oară în 
lume se realizează în proporții 
mari transmiterea energiei elec
trice sub formă de curent con 
tinuu de înaltă tensiune. O ast
fel de linie cu o tensiune de 800 
mii volți va lega în curînd cen
trala electrica de la Stalingrad 
de pe Volga cu bazinul Doneț.

Intr-o perioadă de 7 ani 
(1959—1965) Uniunea Sovietică 
își va mări producția de ener
gie electrică de aproximativ 
două ori. Pentru îndeplinirea a- 
cestei sarcini uriașe s-a prevă
zut folosirea 
triale în 
electrice, 
1962 să 
masă ta 
și rețele

“uS: MBiaaa (iiiom ine j 
de pămînt, de betonare și de » Recent a început la Mosco- J 
montare yor fi mecanizate corn- » va < 
plex într-o proporție de 97—98 ! 
la sută. *

Cu scopul accelerării și Lefii- * 
nirii construcțiilor energetice, în ♦ 
prezent se efectuează mari lu- ♦ 
crări pentru crearea proiectelor : 
tip ale celor mai ieftine cen- * 
trale de mare capacitate. La

la 127 centrale electrice

Comisia 
carea soiurilor 
cole a aprobat 
podăriilor pentru răspîndire un
soi de orez obținut pe planta
ții care nu au fost supuse inun
dării. Noul soi, obținut de prof. 
Semen Rozin de la Institutul a- 
gricol din Odesa, dă o producție 
de peste 30 chintale la hectar șî 
se deosebește printr-o perioadă 
de vegetație extrem dte scurtă 
(70 de zile). Acest lucru permite 
cultivarea lui în sudul Ucrainei 
ca o cultură în miriște și obți
nerea de pe același teren a două 
recolte pe an : prima — de ma
să verde de grîu sau orez de 
toamnă, iar a doua — de orez 
însămînțat în iunie.

metodelor indus- 
constructia centralelor 

s-a hotărît ca din anul 
se înceapă trecerea în 
oonstruirea de centrale 
electrice din elemente

Toți cei ce au prilejul să viziteze șantierul hidrocentralei de 
la Bratsk, din Siberia, pot observa o construcție din forme meta
lice, care se înalță deasupra primelor verigi ale estacadei pentru 
transportul betonului. Este o macara extrem de puternică pentru 
poduri, care nu-și are seamăn ca dimensiuni și capacitate pe 
nici un șantier. Lățimea ei este de 20 m., lungimea de 87 m. iar 
în înălțime poate întrece o casă cu 12 etaje. Acest mecanism uni
ca! pentru ridicat 
metalic cu două 
torul estacadei va 
o înălțime de 127

CASELE VIITORULUI APROPIAT

servește la asamblarea uriașei estacade — pod 
etaje, înalt de 90 m. și lung de 900 m. Cu aju- 
fl construit barajul hidrocentralei, care va avea 
m.

ț

construcții ; 
Lucrările «

Stí 
de 
a- 
la 
a 

în

Proporțiile construcțiilor de lo
cuințe din Moscova cresc din an 
în an. Pentru anii 1959—1965 
planul septenal a prevăzut să 

■construiască la Moscova case 
locuit cu aproximativ 700.000 
partamente. Cu toate că de 
începutul planului septenal 
trecut mai puțin de un an,
planul de construcții de locuințe 
au fost aduse modificări. Cons
tructorii din Moscova s-au obli
gat să construiască peste plan 
35.000 apartamente fără investi
ții suplimentare .numai pe baza 
reducerii prețului de cost al cons
trucțiilor.

Arhitecta și constructorii din 
capitala U.R.S.S. caută zilnic 
metode și mijloace tot mai eco
nomice pentru construirea clădi
rilor. Ceea ce ieri s-a părut ul
timul cuvînt al tehnicii azi nu 
mai poate satisface cerințele care 
au crescut.

Apare întrebarea : Cum trebuie 
să 'fie casele viitorului apropia' : 
Pentru a găsi răspunsul just la 
această întrebare, constructorii 
din Moscova efectuează multe ex
periențe. l.a început au fost cons
truite la Moscova experimentaL 
case, iar pe urmă cvartale în
tregi.

S-a prezentat bine, de exem
plu cvartalul experimental nr. 
9. construit în raionul Novie Ce- 
remușki. Acest cartier a fost a- 
preciat și de Congresul interna
țional al arhitecților

După „nouă" urmează ..zece" 
— cvartalul nr. 10, construcția 
căruia se începe în curînd. Acest 
cvartal va prezenta ceea ce este 
nou, înaintat, ceea ce a fost creat 
și însușit de știința și practica 
construcțiilor sovietice.

Pe 12—15 hectare din raionul 
Novie Ceremușki s-a hotărît 
construirea a 20 case de locuit 
cu toate cele necesare, cum spun 
constructorii, cu rețea de deser
vire : școli, magazine, grădinițe 
și creșe.

Ce noutăți vor fi aplicate în 
construirea cvartalului nr. 10 ’? 
înainte de toate în cvartalul nr. 
10 cărămizile, ca materiale pen
tru formarea pereților, vor fi ex 
duse. Pereții vor fi construiți 
din panouri mari. S-a hotărît ca 
întreaga construcție să se exe
cute pe baza elementelor tip uni
ficate. Cu alte cuvinte, casele de 
aici nu se vor construi în înțele
sul tradițional al acestui cuvînt, 
ci $e vor monta. Unele clădiri 
se vor monta din panouri lami-

nate, altele din elemente fabrica
te in casete, iar cîteva din apar
tamente întregi produse la fabri
că. Multe case vor avea o pla
nificare liberă. Inir-o asemenea 
casă vor fi trasate strict numai 
pereții exteriori, îngrădirile din
tre apartamente și casa scării. 
Iar camerele apartamentelor se 
proiectează în diferite variante In 
dependență de dorințele 
locuitori.

O experiență și mai 
va efectua în sud-vestul 
sovietice. Aici, s-a hotărît cons
truirea unui raion experimental, 
teritoriul căruia va depăși 75 
ha. Raionul experimental de sud- 
vest. după proiectul inițiatorilor, 
va fi un model al sistemului pro
gresiv — complex de construcții 
de locuințe.

Clădirile din noul raion se 
6or construi pe baza proiectelor 
care reprezintă un pas înainte^ 
în comparație cu cele existente. 
Toate casele se proiectează ba- 
zindu-se pe detalii venite de pe 
banda rulantă a fabricii

Acest raion experimental cons
tituie o „fereastră" originală spre 
viitor. Deci și piesele din care se 
vor monta casele trebuie să fie 
cele mai perfecționate. Baza con
strucțiilor importante firește va

viitorilor

mare se 
capitalei

ț4

fi betonul armat. Vor fi afilicate ! 
în masă polimerii, penoplastul, 
aliajele ușoare, materialele du
rabile și rezistente la foc.

In prezent se desfășoară un 
concurs pentru proiectarea aces
tui raion. In această întrecere sînt 
atrași mulți constructori din 
U.R.S.S. și o serie de institute 
din țările de democrație popu
lară. O asemenea colaborare va 
îmbogăți concursul și îl va trans
forma într-o etapă importantă 
în construcția orașelor socialiste 
Participanții sovietici și străini 
au vizitat de multe ori teritoriul 
construcției raionului experimen
tal studiind poziția, relieful și 
altele.

Programul concursului pune tn 
fața concurenților o sarcină grea, 
dar nobilă. Realizarea ei cu suc
ces înseamnă crearea prin stră 
zile și casele noului raion a tră
săturilor caracteristice unui o- 
raș socialist.

Concursul se apropie de sfirșit. 
In multe ateliere de proiectări șl 
birouri de construcții din 
U.R.S.S. și țările de democrație 
populară se termină elaborarea 
proiectelor. Și în fața arhitecților 
— participanții la concurs — ti
pare aspectul raionului experi
mental în care se oglindește creș
terea neîncetată a nivelului de 
trai al oamenilor muncii dm 
U.R.S.S.
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WC111 a Hiwyui ia .

decada artei și literaturii J 
buriate — o formă tradițio- ț 
nală de trecere în revistă a * 
succeselor artei și literaturii 4 
republicilor naționale sovietice. | 

La decadă participă aiproxi- « 
maitiv 500 cîntăreți, dansatori, j 
artiști dramatici, scriitori, re- ț 
prezent a nț i ai artelor plastice, « 
de asemenea și reprezentanți ♦ 
ai colectivelor de artiști amar t 
tori din această republică au- J 
tonomă sovietică din răsăritul : 
U.R.S.S. așezată la hotarul J 
Siberiei și Orientului Indepăr- ♦ 
tat *

Această parte a Rusiei ța- 4 
riște uitată și rămasă in ur- 4 
mă, a devenit în prezent o re-l 
publică industrial-colhoznică. J 
In prezent există aici 700 | 
școli, două institute de invă- ♦ 
țămint superior și 15 institu- 4 
ții speciale de invățămînt, a 4 
largă rețea de instituții medi- | 
cale, aproximativ 600 cluburi î 
și case de cultură, peste 500 ț 
biblioteci de masă și Institu- ♦ 
tul complex de cercetări ști- * 
ințifice al Academiei de Știin- * t» . 11 d c c *

4 4

țe a U.R.S.S.
In zilele primei decade ale 

artei buriate, care a avut Ioc 
la Moscova aproximativ cu 20 I 
de ani în urină, a participat f 
un singur teatru buriat — cel 4 
dramatic-muzical, creat atunci, ț

In zilele noii decade parti
cipă Teatrul de Operă și Ba
let, Teatrul dramatic buriat, 
Teatrul dramatic rus, Ansam
blul de cîntece și dansuri, o 
orchestră de instrumente popu
lare, de asemenea șl colective 
de amatori.

Expozițiile care se deschid 
în cadrul decadei cuprind pes
te 500 de creații aparțlnfnd 
pictorilor și sculptorilor din 
Buriatia.

♦
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Acțiunea foeviarilor 
de ld Petroșita trebuie să tie exttasă 

și în Valea Jiului
Inițiată de către ceferiștii care 

muncesc pe secțiunea Titu—Pe
troșița și apoi extinsă pe toată 
raza regionalei C.F.R. București, 
acțiunea de organizare a încăr
cărilor concentrate pe stații de 
destinație și direcții de mers a 
fost preluată și aplicată și de 
muncitorii ceferiști din raionul 
nostru

Acțiunea aceasta, o formă su
perioară a marșrutelor, con
tribuie din plin la reducerea prfe- 
tului de cost al transporturilor 
pe calea ferată prin micșorarea 
volumului de manevră a vagoa
nelor, realizarea sarcinii statice, 
adică a încărcării raționale a 
vagoanelor, indice important în 
munca feroviarilor

Aplicată de către ceferiștii de 
la Petroșani și Lupeni această 
inițiativă și-a arătat roadele. In 
perioada 1—25 noiembrie a.c. în 
stația Petroșani volumul de ma
nevră a fost redus cu 2,17 la 
sută. De asemenea, în stația Pe
troșani s-au economisit la ma
nevra vagoanelor la încărcai e- 
descărcare 26.289 vagoane/ore 
ceea ce înseamnă o economie de 
4800 lei. Ca urmare a organi
zării transporturilor pe diYecții 
de mers determinate din stațiile 
Văii Jiului au fost trimise peste 
plan 17 garnituri de tren1 marșru- 
te înspre Craiova și București, iar

un număr de 10 trenuri de marfă 
au putut circula timpuriu.

Activitatea de transporturi fe
roviare desfășurată în pe
rioada amintită mai sus ar fi 
putut fi însă mult mai bună. Au 
existat greutăți atît din partea 
organelor C.F.R. cît și din par
tea întreprinderilor din raion care 
se folosesc mai mult de transpor* 
tul feroviar și mai ales din par* 
tea combinatului carbonifer. Este 
drept că nu în orice zi au putut 
fi puse la dispoziția preparațiilor 
vagoane în număr suficient pro
ducției. De asemenea nici din 
partea preparațiilor de la Lupeni 
și Petrila nu s-au depus efor
turi pentru a se asigura orga
nizarea garniturilor de trenuri pe 
direcții determinate, fapt ce a 
dus ia unele manevre suplimen
tare în stațiile de triaj.

Și totuși, așa cum pe secțiunea 
Titu—Petroșița, la Ploiești și în 
alte regiuni ale țării inițiativa 
aceasta a dat și dă rezultate bu
ne, și aici, în Valea Jiului ea cons
tituie o importantă rezervă inter
nă în lupta pentru economii, re
zervă ce trebuie folosită din plin.

Gonlucrînd mai activ, organele 
C.F.R. și sectoarele de transport 
ale unităților din raion, prin ex- 
tinderea și aplicarea consecventă 
a acestei inițiative, se vor ajuta 
reciproc, vor putea obține rezul
tate mereu mai bune în reduce
rea cheltuielilor de transport pe 
calea ferată.

PE TEME COMERCIALE • PUBLICITATE

o
înființarea unei școli elementare de artă 

în Petroșani
Anul yiitor, orașul Petroșani 

va fi înzestrat cu o nouă unitate 
școlară. E vorba de înființarea 
unei școli elementare de artă, 
pentru copiii talentați ai oameni
lor muncii. Aceasta este o nouă 
expresie a grijii partidului nos
tru pentru dezvoltarea talente
lor artistice din 
lor muncii.

Scopul acestei 
descoperirea și 
mentelor talentate pentru școlile 
medii și 'institutele superioare de 
artă, rezervă de cadre artistice 
pentru frontul nostru cultural. 
Totodată se urmărește prin înfiin
țarea acestei școli completarea 
' 'Jturii generale a elevilor din 
v Jile elementare ale Văii Jiu-

rîndul oameni-

școli urmărește 
pregătirea el -

O

lui, prin lărgirea orizoatului lor 
artistic.

De fapt, activitatea acestei 
școli începe încă din acest an, 
prin înființarea unei secții de 
muzică pentru copii a Școlii ele
mentare de muzică din Deva, pe 
lîngă Școala populară de artă 
din Petroșani.

Selecționarea copiilor care au 
înclinații artistice este în curs 
în școlile elementare de 4 și 7 
ani din întreg raionul. înscrierile 
se pot face la Școala populară 
de artă din Petroșani sau la sec
ția raională de învățămînt și cul
tură, examenul urmtnd să aibă 
loc la data de 8 decembrie ax. 
în localul Școlii de 7 ani nr. 1 
din Petroșani.

_ f.

Im amoiizimie a naiiiiaiioi alinnii» 
a Ho le seama
Hai, tovarășe
ia ceva mărfuri.
este plină dle
în cartierul Dimitrov stă 
multă populație și oamenii

Apoi,

gestionar. 
Uite, ma- 
mezeluri.

Mai 
șina 
Aici 
doar 
au nevoie de mezeluri, 
este frig și nu se strică.

— Nu și nu. Degeaba insiști 
că nu iau mai mult decît am 
hotărît. Așa rămîne: dai bucă
țile astea : 75 kg. piept afumat, 
54 kg. parizer, 53 kg. torpedo, 
26 kg. cîrnați proaspeți, 24 kg. 
mușchi țigănesc, 7,25 kg. șuncă 
presată și atît 1

— Dar n-o să-ți ajungă...
— Nu-mi pasă...
Delegatul I.C.R.A. a plecat cu 

mașina plină de mezeluri, pro
fund dezamăgit, de la magazi
nul alimentar din cartierul Di
mii rov-Petroșani. Degeaba veni
se cu preparate de carne de țoa
le sortimentele, gestionarul n-a 
vrut să ia decît puține produse. 
Desigur, ctad vor cere cumpără
torii mezeluri și el n-o să aibă, 
va pune vina pe I.C.R.A.: nu 
ne aduce marfL Șf așa fac și 
alți gestionari de magazine a- 
limentare din raion, oare iau 
marfă puțină. „Mal bine să nu 
fie (?!) decît să rămînă“.

...Problema unei mai btnae a- 
provizionări a magazinelor ali
mentare se nune cu tărie în 
multe localități ale raionului 
nostru. Astfel, într-o seamă de 
magazine lipsesc mezelurile sau 
shrt într-un sortiment redus, nu 
se găsesc macaroane, fidea, apă 
minerală etc.

Oare nu sînt mărfuri suficien
te în depozite ?

Nici vorbă. Depozitele I.C.R.A. 
gem de mărfuri de iot felul. 
Astfel, la sfîrșihil celei de a 
doua decade a lunii noiembrie, 
în depozitele I.C.R.A. se găseau 
oca. 78.000 kg. paste făinoase, 
127.000 kg. orez, 760.000 kg. 
zahăr, 79.000 kg. produse zaha
roase, 63.000 kg. biscuiți etc. ca 
și o mare cantitate de conserve 
diverse, ulei, făină. Partea proas
tă constă în faptul că whî ges-

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

Miiiriiiii (onutiill
tionari de magazine alimentar«) 
fac comenzi de produse pentru 
cantități mici... pentru a nu-și 
încărca magazinul (? 1)

Desconsiderarea cerințelor și 
necesităților populației, fuga de 
orice efort sau preocupare mai 
temeinică în aprovizionare, măr
ginirea la un număr redus de 
sortimente de produse, sînt ra
cile de care suferă încă mulți 
gestionari și vînzători din re
țeaua magazinelor alimentare din 
raionul nostru. Vagoane întregi 
de sare bulgăre bună pen
tru murat varză stau în depo
zit, dar în puține magazine se 
găsește de vînzare; 53.000 de 
sticle de apă minerală (Boholt, 
Vîlcele, IJpova, Buziaș, Malnaș, 
Botoc, Slănicul Moldovei, Căciu- 
lata. Zizin, Covasna) așteaptă 
în depozitul Petroșani să fie pu
se în vînzare. dar în magazine 
de-abia găsești 2—3 sortimente.

Această atitudine a unor lu
crători comerciali față de buna 
aprovizionare a unităților tre
buie combătută cu hotărîre. Ser
viciul comercial al O.C.L. Ali
mentara, Secția comercială a 
Sfatului popular raional, inspec
ția comercială trebuie să inter
vină pentru a obliga pe gestio
nari să asigure o bună aprovi
zionare a unităiților respective. 
In aeelași timp, gestionarii, 
vînzătorii trebuie să dea o mai 
mare atenție practicării unui co
merț civilizat, cu respectarea 
normelor elementare de igienă. 
La magazinul gestionarului Iva- 
suc Anton, la raionul de meze
luri, scrumbiile sînt expuse în
tre... salam și cașcaval. Oa
re cumpărătorii vor să n»ă- 
nînce salam și cașcaval cu mi
ros de... scrumbie? Și cîte alte 
asemenea exemple nu se pot a- 
răta. Apoi neorînduiala de sub 
tejghele, din magaziile de mi
na... Așa dar mai multă grijă 
pentru buna aprovizionare a 
magazinelor alimentare și res
pectarea normelor de igienă 1

ȘT. M1HAI

TEMNM. DE iUT
PETROȘANI 

SpectaMfe:
Sîmb&tă 5 decembrie 1959 
„INTR-UN CEAS BUN“ 

comedie în 4 acte, 5 tablouri 
de Victor Rozov 

Regia : Marcel Soma

Duminică 6 decembrie 1959 
„ÎNVĂȚĂTOAREA“ 

piesă în 3 acte 
de Bródy Sándor 

Regia: Const. Dinischiotu

io. C. L. Alimentara $ 
ț PETROȘANI *
• pune la dispoziția consu- «
♦ maiorilor pentru sărbătorile ‘ 
X de iarnă, prin toate unită- *
♦ țiie sale, cantități însemna- ♦ 
X te de băuturi spirtoase, ra- * 
J chiuri, naturale, lichioruri, •
• vinuri la sticlă și vărsat în • 
J sortimente variate și la pre- *
• țuri convenabile. ♦
♦ •

' ” ^F^F^F^F^F^V WF^F^F^F^F^F^F^^F^F^F^F^F^F^F

Miiaeitori, tehnicieni, 
ingineri

Pentru a fi Ia curent cu 
ultimele realizări tehnice și 
științifice, abonaiți-vă din 
timp pentru aniul 1960, la 
revistele de specialitate. In 
acest scop consultați cata
logul de presă la oficiile 
P.T.T.R., factorii poștali și 
la difuzorul de presă din în
treprinderea sau instituția 
unde lucrați.

Caazele nerespectării angajamentului 
de economii de către O. C. M. M.

al irrten-

Tot aici, numeroși muncitori ca 
pavatorii Vonica Ilie, Moldovanu 
Augustin, Trifu Nicolae, Surd 
Gheorghe, Răscoleanu Nicolae și 
alții, construiesc o nouă șosea de 
legătură pentru transportul auto 
între 
care 
șeul 
fost 
turi
noului drum, șanțuri, s-au așter
nut sute de metri cubi de pietriș, 
s-au executat sute de metri pă- 
trați de șosea, în special pe pan
tele mai accentuate.

a-

cu apă 
această 

.șantieru-

Orașul Petroșani se dezvoltă 
pe an ce trece. Pînă acum au 
fost construite aici zeci de blo
curi noi de locuințe cuprinse în 
cartierele Dimitrov și Livezeni, 
Institutul de inine. halele pieții, 
depozitul central O.C.L. și multe 
altele. Aceasta a adus însă după 
sine o însemnată creștere a ce
rerii și consumului de apă pota
bilă;

Ptentru îmbunătățirea
tării cu apă potabilă a orașului 
Petroșani, s-a construit pînă 
cum o captare pe bază de pu
țuri în valea Jieț, o conductă de 
aducțiune, două rezervoare mari, 
ceea ce a îmbunătățit sim
țitor aprovizionarea 
a Petroșaniului. In 
vară, constructorii
lui Petroșani au început la 
Jieț mari lucrări pentru dublarea 
conductei de aducțiune a apei. 
Pînă acum, au fost montate con
ductele din „ țeava de la puțurile 
de captare pînă la prima trecere 
peste apa Jiețului, făcîndu-se și 
probele de etanșeitate și presiu
ne. In prezent, se lucrează la su
darea țevilor de către sudorii 
Kinda Carol, Szabo Iuliu, Mitrea 
Aurel pe a doua porțiune de tra
seu, (clișeul din dreapta) de la 
prima traversare peste Jieț pînă 
la o ■ a doua traversare a apei.

Maleia și Jieț, peste platoul 
desparte cele două 
din stînga). Pînă 
executate lucrări 
pentru lărgirea

văii (cli- 
acum au 
de săpă- 
profilului

cheltuielile de transport pentru 
materiale efectuate de exploată
rile miniere. ca fiind cuprinse 
în prețul mediu de facturare al 

. Direcției comerciale din C.C.V.J.
Apoi «nai srnt pierderile prin di
ferență pentru gratuitățile a- 
cordate salariaților conform 
H.C.M. 1683/57, omisiunile la de
vize care urmează a se recupe
ra pînă la finele anului; unele 
devieri la prețurile unitare pen
tru manopera lucrărilor de be- 
tonări, cofraje și săpături pre
cum și diferențele de prețuri pen
tru lucrările e- 
xecutate de 
U.R.U.M.P. Toa
te acestea însu- 
meaiză 
3.500.000 
mă care 
ză prețul
și care pînă în 
prezent nu s-a 
putut recupera.

In vederea lichidării acestei 
situații anormale, se impune în
lăturarea cauzelor amintite mai 
sus, care au făcut ca prețul de 
cost planificat să nu reprezinte 
o realitate față de câre să se 
raporteze cheltuielile efective. 
Stabilirea unor criterii juste în 
determinarea prețului de cost, 
va asigura o apreciere corectă 
a situației economice și în ace
lași timp va da posibilități mai 
largi d>e mobilizare a muncito
rilor și tehnicienilor din cadrul 
acestei unități la lupta pentru 
economii.
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:■ Și cu „0“ rezultate se ii 
ji poate cîștiga la concursurile 
ji Pronosport!

Dep unind cât mai multe ■■ 
;■ variante vă măriți șansele ■; 
:i de dștig.
i; Numai pînă mâine 5 de- ii 
ii cembrie a. c. orele 12 vă ■> 
:■ mai puteți depune buleti- ii 
ii nele la concursul Prono- ii 
ii sport de duminică. ii

PR06RAM DE RADIO
5 decembrie

PROGRAMUL I. 7,15 Cîntece 
turistice, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Soliști de muzică 
populară romînească, ÎO.’U Mu
zică ușoară, 11,03 Muzică de ca
meră preclasică, 12,00 în vîrte- 
ju] valsului, 13,05 Concert de 
prînz, 14,00 Cîntece de dragos
te și jocuri populare romînești, 
14,40 Cîntece patriotice de com
pozitori sovietici, - 15,10 Muzică 
ușoară, 16,15 Vorbește Mosco
va ! 17,25 Muzică ușoară de 
compozitori romîni, 18,00 Roza 
vînturilor, 18,30 Cîntece și jo
curi populare, 19,05 Muzică de 
dans, 20,30 Cine știe cîștigă I 
21,15 Muzică de dans, 22,00 Ra
diojurnal, buletin meteorologic 
și sport. PROGRAMUL II. 14,07 
Muzică ușoară sovietică, 14,30 
Muzică populară romînească, 
15,32 Mari ansambluri corale 
romînești, 16,15 Concert de es
tradă, 17,00 Din cele mai cunos
cute melodii populare romînești, 
18,05 Muzică distractivă, 19,00 
Tineri interpreți de muzică popu
lară romînească, 19,30 Muzică 
d!in operete, 21,15 Concert de 
muzică populară romînească, 
22,00 Muzică de dans.

peste 
lei-, SUr 
grevea- 
de cost

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Facerea lumii; AL. SA- 
HIA: Intre noi părinții; LO- 
NEA: Fata în negru; PETRI
LA : Ivan cel Groaznic (seria 
I-a); ANINOASA: Evgheni O- 
neghin; LUPENI: Comico-s; U- 
RICANI: Sombrero.
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CuvMasea tovarășului Emil Bodnăraș 
la Congresul P. M. S. U.

gar, detașament de nădejde al

Dezbateri în comitetele O.N.U.

BUDAPESTA (Agerpres).
In ședința de miercuri dimi

neață a Congresului al VII-tea 
al P.M.S.U., a luat cuvîntul to
varășul Emil Bodnăraș, membru 
al Biroului Politic al Cr.C. al 
P.M.R., care a transmis Con
gresului salutul Partidului Mun
citoresc Romín.

Dragi, tovarăși,
Permiteti-mi ca, în numele 

Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romín și al în
tregului nostru popor muncitor, 
să transmit un fierbinte salut 
frățesc celui de-al VII-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar și tuturor oa
menilor muncii din Republica 
Populară Ungară.

Partidul nostru, oamenii mun
cii din Republica Populară Ro- 
mînă își exprimă cu acest pri
lej, din toată inima bucuria pen
tru marile realizări ale poporu
lui frate ungar.

Constituie o înfăptuire deose
bit de importantă faptul că du
pă zdrobirea cu sprijinul una
nim. frățesc, al U.R.S.S. și al 
celorlalte țări socialiste a con
trarevoluției din 1956, comu
niștii unguri în frunte cu tova
rășul János Kádár, au reușit să 
reclădească partidul clasei mun
citoare — partid marxist-leni- 
nist, continuatorul tradițiilor 
glorioase ale proletariatului un-

Lucrările 
Congresului 
P. M. S. U.

BUDAPESTA 3. Coresponden
tul Agerpres anunță :

In continuarea lucrărilor ce
lui de-al VII-lea Congresul 
P.M.S.U., în ședința din dimi
neața zilei de 3 decembrie Va
léria Benke, membru al Comite
tului Central al P.M.S.U., care 
a prezidat ședința, a anunțat 
că pe adresa Congresului con
tinuă să sosească zilnic mesaje 
de salut din partea partidelor 
comuniste și muncitorești din 
diferite țări ale lumii. Astfel de 
mesaje de salut au sosit din 
Brazilia, Tailanda, Irlanda, 
Chile, Nepal, San Marino, Lu
xemburg etc. Din diferite re
giuni ale Republicii Populare 
Ungare sosesc de asemenea me
saje de salut și vești despre în
deplinirea angajamentelor în 
producție luate de oamenii mun
cii unguri în cinstea Congresu
lui.

In cadrul ședinței de dimi
neață au luat cuvîntul Mo- 
hammed Hussain Abdul Iss, 
membru a) Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Irak, și E. Ladislao Carbajal, 
membru al Comitetului Națio
nal al Partidului Popular So
cialist din Cuba, care au adus 
Congresului salutul oamenilor 
muncii din țările lor.

A luat cuvîntul apoi Bela 
Biszku, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., minis
trul Afacerilor Interne, care în 
discursul său, a scos în eviden
tă succesele obținute de poporul 
ungar sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, 
în consolidarea regimului demo- 
crat-popular în Ungaria.

In continuare au vorbit dele
gați ai diferitelor partide fră
țești. Au luat cuvîntul, printre 
alții, Irjoe Murto, vicepreședin
te al Partidului Comunist din 
Finlanda. Dean Terfve, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist din Belgia, 
Petros Rusos,; membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Comunist din Grecia și alții.

Lucrările Congresului con
tinuă. 

mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

O altă realizate de seamă este 
faptul că Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar a întărit statul 
democrat-popular pe temeliile 
trainice ale alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănimea munci
toare și a făcut din el un puter
nic instrument în construirea o- 
rînduirii socialiste.

Harnicul popor ungar se poa
te mîndri pe drept cuvînt cu re
marcabilele succese dobîndite în 
dezvoltarea industriei, în trans
formarea socialistă a agricultu
rii, în ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al celor ce 
muncesc.

Astăzi, R. P. Ungară este o 
verigă trainică 'a lagărului nos
tru socialist, o țară în care po
porul eliberat de exploatare șl 
stăpîn pe soarta sa, făurește o 
viață nouă, aducînd întreaga sa 
contribuție la măreața cauză a 
păcii și progresului în lume.

Dragi tovarăși,
Intre partidele, popoarele și 

țările noastre s-au statornicit și 
se dezvoltă continuu relații prie
tenești pe baza principiilor in
ternaționalismului proletar, a 
colaborării și într-ajutorării fră
țești, a unității și coeziunii in- 
distructibile a lagărului socia
list.

Ne exprimăm profunda satis
facție pentru rezultatele rodnice 
ale colaborării noastre multila
terale și ne amintim cu plăcere 
de vizita în Republica Populară 
Romînă a delegației de partid 
și guvernamentale ungare, care 
a constituit o puternică manifes
tare a prieteniei romîno-ungare. 
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a subliniat cu acel prilej că 
această prietenie de nezdrunci
nat „s-a dovedit în stare să facă 
față oricăror încercări, o priete
nie cum poate exista numai In
tre popoare care au scuturat pe 
vecie jugul exploatării și asupri
rii burghezo-moșierești și fău
resc umăr la umăr viața nouă, 
socialistă"

Poporul nostru, sub conduce
rea Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, a obținut succese hotărî- 
toare în așezarea vieții sale 
noi, în construirea socialismului.

Notă externă „ÇEI $ASE“ $1 „ÇEI ȘAPTE”
Recent au avut loc două călă

torii diplomatice: una a minis
trului de Externe englez la Pa
ris și cealaltă a cancelarului vest- 
german la Londra, ambele făcînd 
parte din pregătirile conferinței 
occidentale la nivel înalt progra
mată pentru luna decembrie.

Ambele călătorii s-au încheiat 
fără publicarea de comunicc.te a- 
supra tratativelor duse. Acest 
fapt a fost interpretat de. către 
observatori ca o dovadă că, în 
ciuda anunțurilor verbale re
feritoare la succesul deplin al 
tratativelor, între Anglia și inter
locutorii săi, s-au menținut se
rioase divergențe. Potrivit păre
rilor exprimate de unele ziare și 
agenții, cedînd presiunilor exer
citate direct și indirect de către 
guvernanții vest-germani. Londra 
și-a schimbat întrucîtva poziția în 
legătură cu discutarea problemei 
Berlinului la conferința Est-Vest. 
Aceste concesii nu atenuează cu 
nimic puternicele contradicții ce 
există între Anglia pe de o parte 
și Franța și R. F. Germană pe 
de altă parte, în „politica euro
peană" și în mod special în re
lațiile economice.

In ultimele zile s-a conturat 
perspectiva intensificării unui a- 

In strînsă unitate cu țările 
¿agărului socialist, Republica 

’opulară Rotnînă promovează 
neabătut o politică externă în 
slujba menținerii și apărării pă
cii în lume. Poporul nostru, îm
preună cu toate popoarele iubi
toare de pace, își aduce contri
buția la adîncirea destinderii 
Internaționale, la realizarea 
principiilor coexistenței pașnice. 
Pe această cale guvernul romîn 
va continua cu consecvență să 
folosească toate posibilitățile și 
prilejurile pentru realizarea în
țelegerii între țările din spațiul 
balcanic, pentru transformarea 
acestei părți a lumii într-o zonă 
a păcii în care armele nucleare 
și armele rachetă să nu amenin
țe viața și liniștea popoarelor. 
In ciuda poziției potrivnice și a 
răstălmăcirilor răuvoitoare ale 
unora, faptele arată că inițiati
va guvernului romîn, sprijinită 
de opinia publică din țările bal
canice, își păstrează pe deplin 
actualitatea.

Poporul nostru aprobă și își 
însușește în întregime propune
rile de însemnătate istorică pre
zentate de tovarășul Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov Ia Organiza
ția Națiunilor Unite cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală, cate deschide perspectiva 
minunată a dezvoltării fără 
război a societății omenești.

Dragi tovarăși,
Urăm succes deplin lucrărilor 

Congresului dv. și ne exprimăm 
convingerea neclintită că înde 
plinirea hotărîrilor pe care le 
veți adopta va duce la continua 
înțărire a Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, la conso
lidarea unității indisolubile din
tre partid, guvern și popor, la 
cucerirea de noi și noi victorii 
în construcția socialistă din Re
publica Populară Ungară.

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Socialist - Ungar și Comitetul 
său Central!

Trăiască prietenia indistructi- 
bilă dintre poporul romîn și po
porul maghiar!

Trăiască puternicul lagăr so
cialist — bastion neclintit ai pă
cii și securității popoarelor m 
frunte cu marea noastră prietenă 
Uniunea Sovietică!

devărat „război economic" în 
vestul Europei, război în care se 
înfruntă ca principali adversari 
monopolurile engleze și monopo
lurile din Rhur

După cum se știe, la începutul 
acestui an, a intrat în funcțiune 
așa numita „piață comună a ce
lor șase" (Germania occidentală, 
Franța, Italia, Belgia, Olanda și 
Luxemburgul), bloc economic în 
cadrul căruia capitalului vest-ger- 
man ii este asigurată o poziție 
dominantă

Anglia, amenințată să-și vadă 
mult diminuate exporturile în 
Europa, a inițiat, ca replică, un 
alt bloc denumit „zona liberului 
schimb" din care fac parte — 
în afară de Anglia șase state: 
Suedia, Norvegia, Austria, Da
nemarca, Elveția și Portugalia.

Antagonismul ' dintre cele 
două grupări arată ziarul „Le 
Monde", este cursa dintre „Eu
ropa celor șase și Europa celor 
șapte".

Despre antagonismul între ce
le două grupări s-a vorbit mult 
în preajma plecării, iui Selwyn 
Lloyd la Paris și a lui Adenaur 
la Londra. Adenauer abia se îna- 
poiase la Bonn, clnd de la Stoc- 
kholnț s-a anunțat parafarea con-

In Comitetul Economic 
șl Social

NEW YORK (Agerpres).
Comitetul Economic și Social 

al Adunării Generale a O.N.U. 
a adoptat o rezoluție prezenta
tă în comun de R. P. Bulgaria 
și R. Cehoslovacă în legătură cu 
dezvoltarea colaborării științifi
ce și tehnice și schimbul de ex
periență.

Documentul care însărcinează 
organele O.N.U. cu luarea mă
surilor necesare dezvoltării co
laborării științifice și tehnice 
dintre țări, a fost adoptat în u- 
n an imitate.

In Comitetul Politic
Special *

NEW YORK (Agerpres). Co
respondență specială:

Comitetul Politic Special al 
Adunării Generate a luat în 
discuție rezoluția comună ceho- 
slovaco-romînă cu privire la 
„Aplicarea consecventă a prin-

------------ c-------------

TOKIO — După cum transmi
te postul de radio Tokio, Maiu- 
mura, fruntaș al partidului li
beral democrat de guvernământ, 
care s-a înapoiat Ia 2 decembrie 
în Japonia dintr-o călătorie prin 
Chinta și-a împărtășit impresiile 
sale asupra acestei vizite. In 
timpul vizitei în China, a decla
rat Matumura, am văzut că în 
țară se desfășoară o construcție 
industrială de amploare, con
strucția de centrale electrice, de 
diferite instituții culturale... In 
prezent Chinta a devenit un stat 
modern.

DÜSSELDORF — La 2 de
cembrie la procesul de la 
Düsseldorf împotriva conducăto
rilor mișcării partizanilor păcii 
din Germania occidentală urma 
să aibă loc audierea celui de-al 
doilea „martor al acuzării" — 
un oarecare Radv. Acesta din 
urmă este cunoscut ca un „mar
tor de profesie" sui generis. In 
ultimul moment acest „martor" 
s-a prefăcut „bolnav" la 2 de
cembrie. Un alt „martor al acu
zării", după cum a anunțat în 
ședința din 2 decembrie procu-

venției cu privire la crearea „zo
nei liberului schimb" a celor șap
te țări". Așa dar de la 1 ianua
rie 1960 cînd se va începe apli
carea măsurilor stabilite de con
venție, ostilitățile dintre organi
zația „celor șapte“ și organiza
ția „celor șase" vor deveni fă
țișe.

Nici diriguitorii „pieței comu
ne" nu așteaptă această dată ne
păsători. Recent s-au întîlnit la 
Strasbourg miniștrii de Externe 
ai „celor șase" pentru un schimb 
de păreri.

Prin piața comună — a spus 
Adenauer într-un interviu acordat 
recent săptămînalului englez 
„Sunday Times" — dorim să fa
cem o integrare politică a Euro
pei continentale". Subliniem: „a 
Europei continentale", adică a 
vestului Europei, fără Anglia! 
„Acest aspect politic a constituit 
pînă în prezent o călăuză esenția* 
lă a activității mele" — a decla
rat tot atunci cancelarul, depu- 
nînd în acest țel un nou jurămlnt 
de credință capitalului financiar 
vest-german.

Conflictul dintre cele dom 
piețe vest-europene este declanșat 
și el se va accentua mai mult 
în lunile ce urmează.

B. N. 

cipiului reprezentării echitabile 
a tuturor regiunilor geografice 
în alegerea președintelui Adună
rii Generale a O.N.U.“.

In rezoluție se cere aplicarea 
consecventă a principiului re
prezentării echitabile a tuturor 
regiunilor geografice în alege
rea președintelui Adunării Ge
nerale a O.N.U. și se recomandă 
ca în viitorii patru ,ani preșe
dintele Adunării Generale să fie 
ales succesiv din țările Europei 
răsăritene, Asiei și Africii, Eu
ropei occidentale și Americii La
tine. Scopul rezoluției este de a 
se înlătura discriminarea prac
ticată pînă acum în alegerea 
președintelui Adunării Generale, 
funcție care nu a fost ocupată 
în ultimii 14 ani de nici un re
prezentant al țărilor socialiste. 
Aceasta nu corespunde poziției 
pe care o ocupă în prezent țările 
socialiste pe plan mondial și ro
lului însemnat pe care aceste 
țări îl au în lupta pentru pacea 
mondială și pentru consolidarea 
colaborării pașnice între popoare.

rorul, „a dispărut“, iar domici
liul iui este necunoscut.

LONDRA — La 2 noiembrie 
s-au încheiat la Londra tratati
vele anglo-italiene în cad 
cărora ș-au discutat problen.c 
legate de situația economică a 
Europei, problema dezarmării și 
problema ajutorării țărilor slab 
dezvoltate.

LONDRA — In seara zilei de 
2 decembrie după încheierea tra
tativelor anglo-italiene de la 
Londra, s-a anunțat că primul 
ministru MacMillan a acceptat 
invitația guvernului italian de a 
vizita Italia la începutul primă
verii.

HAVANA — Intr-o știre din 
statul Sao Paolo (Brazilia) se 
arată că adunarea legislativă a 
acestui stat și liderii unor par
tide politice sprijină chemarea 
la o grevă generală în semn de 
protest împotriva declarației 
ministrului Justiției că proiec
tata grevă a metalurgiștilor va 
fi declarată ilegală. Reprea 
tanții muncitorilor au declarat 
că la greva generală vor parti
cipa 1.000.000 de persoane.

BOGOTA — Intr-o știre din 
Bogota se arată că greva .mun
citorilor petroliști de la între
prinderile Cicuco continuă de 7, 
zile. Greviștii cer mărirea sala
riilor.

BERLIN — Revanșarzii din 
Germania occidentală persistă în 
a formula pretenții impertinen-’ 
te cu privire la revizuirea fron
tierei de pe Oder-Neisse. După 
cum relatează agenția A.D.N., 
Richard Reitzner, unul din con
ducătorii organizației revanșar
de „Zeii ger gemeinde" într-un 
discurs rostit la Memmingen a 
chemat Ia cucerirea teritoriilor 
occidentale ale Poloniei.

Pentru transformarea 
Berlinului occidental într-un 

oraș liber, demilitarizat 
BERLIN 3 (Agerpres).
Comentîndi cuvîntarea rostită 

de N. S. Hrușciov la cel de-al 
VII-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
ziarul „Berliner Zeitung“ relevă 
că N. S. Hrușciov a subliniat 
odată mai mult necesitate^ re
zolvării problemei Berlinului și 
a arătat că drumul cel mai ni
merit pentru aceasta este trans
formarea Berlinului occidental 
într-un oraș liber, demilitarizat. 
Acesta este punctul de vedere al 
Uniunii Sovietice, precum și al % 
Republicii Democrate Germane, < 
subliniază ziarul.
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