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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI RAIONALE 
DE PARTID

La toate exploatările Văii Jiului se obțin succese 
de seamă

Apropierea datei deschiderii Conferinței raio
nale de partid constituie pentru minerii de la ex
ploatările carbonifere din Valea Jiului un prilej 
de accentuare a avîntului in muncă pentru înde
plinirea cu cinste a sarcinilor de plan și a anga
jamentelor luate în întrecere. Prima jumătate a 
lunii decembrie s-a soldat cu peste 3.100 tone de 
cărbune extrase în plus de sarcinile la zi. Cea 
mai mare contribuție la acest nou succes au a- 
dus-o minerii de la Vulcan, care și-au întrecut 
sarcinile la zi cu peste 1520 tone de cărbune. In 
această perioadă, cocsarii hunedoreni au primit 
din partea minerilor de la Lupeni, Vulcan și Urî- 
cani aproape 1100 tone de cărbune cocsifieabil în 
plus de cantitatea planificată.

DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI ȘI PINA LA 
16 DECEMBRIE, ECONOMIA NAȚIONALĂ A 
PRIMIT DIN VALEA JIULUI IN 
PLAN APROAPE 100.000 TONE DE 
DIN CARE APROAPE 30.000 TONE 
COCSIF1CABIL.

în contul anului 

1960 
data de 3 decern- 
colectivul minei

La 
brie 
Uricani a- raportat, pri
mul pe bazin, îndepli
nirea sarcinilor anuale 
de plan. Minerii de 
aici se mîndresc cu 
faptul că pînă în pre
zent ei au. și trimis 
cocsarilor aproape 9000 
tone de cărbune peste 
planul fixat pentru a- 
cest an. In luna curen
tă colectivul minei U- 
ricani și-a întrecut 
sarcinile cu peste 1080 
tone de cărbune. O 
seamă de brigăzi cum 
sînt cele conduse de 
Hrițcan Vasile, Vascul 
Dumitru, Cîrciumaru 
Năsăleanu Miron, extrag 
acum cărbune 
martie—aprilie 
rința raională 
niștii și toți

PLUS DE 
CĂRBUNE 
CĂRBUNE

★ *.♦
Victor, 
de pe 

lunilor 
Confe- 
comu-

în contul 
1960. La 
de partid, 
ceilalți muncitori 

de la Uricani sînt hotărîți să 
raporteze îndeplinirea integrală 
a angajamentelor sporite luate 
în întrecerea socialistă.

Prin obținerea acestor succe
se minerii Uricaniului se pregă
tesc pentru îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor mult sporite 
prevăzute de planul pe anul 
1960.

..-.-.-.-.«ir

Sporesc extracția 
de cărbune cocsifieabil
Colectivul minei Lupeni, în 

ultimele 6 zile lucrătoare din de
cembrie a extras peste sarcinile 
zilnice de plan aproape 800 
tone de cărbune cocsifieabil. La 
acest rezultat au contribuit în
deosebi frontaliștii sectorului 
III și minerii din abatajele came
ră ale sectorului V sud și cei de 
ta seetorul î A.

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

Colectivul fruntaș
în întrecere

Dezbaterea în adună
rile organizațiilor de 
bază de partid din sec
toarele minei Vulcan a 
documentelor plenarei 
C.C. al P.M.R. din 3-5 
decembrie, a constituit 
pentru mineri un puter
nic factor mobilizator 
în lupta lor pentru în
deplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan și a 
angajamentelor de 
trecere. După ce în 
na trecută colectivul 
aici și-a depășit 
4190 tone sarcinile 
plan, în primele 15 zile 
din decembrie el a a- 
dăugat la această de- 

încă 1557 tone de cărbu- 
fruntea întrecerii pe mi- 

află minerii sectoarelor I

Din realizările brigăzilor de tineret
de la mina Aninoasa

Brigada randamentelor
' sporite

Brigada de tineret condusă de 
minerul Schneider Francisc, lu
crează în sectorul III al minei 
Aninoasa într-un abataj cu front 
scurt pe stratul trei. Colectivul 
acestei brigăzi format din 21 de 
tineri a extras de la începutul 
lunii decembrie și pînă în pre
zent 200 de tone de cărbune peste 
plan. Lună de lună, brigada a 
reușit printr-o mai bună organi
zare a muncii să îmbunătățeas
că randamentul planificat de 3,22 
tone pe post, ajungînd în pre
zent la un randament mediu pe 
cap de muncitor de 4,55 tone.

Colaborare rodnică
Brigăzile de tineret conduse de 

minerii Mujnai Nicolae și David 
■ Ioan sînt vecine cu locurile de 

muncă. Ambele lucrează în sec-
---------------- O-

torul I al minei Aninoasa pe 
stratul 13 în abatajele cameră 
nr. 12 și 13. Aceste brigăzi sînt 
cunoscute de mult timp ca bri
găzi de tineret fruntașe în cadrul 
întrecerii socialiste. Recent, bri
gadierii și șefii de schimb ai a- 
cestor brigăzi au analizat posi
bilitățile realizării și depășirii 
angajamentelor luate anterior ho- 
tărînd să se ajute reciproc în a- 
ceastă direcție. Ca rezultat cele 
două brigăzi au extras de la în
ceputul acestei luni, în afara sar
cinilor planificate, 150 tone de 
cărbune, realizîndu-și șî depășin- 
du-și angajamentul luat. O con
tribuție de seamă la depășirea 
angajamentului au adus-o minerii 
Nagy Alexandru, Micloș Mozes 
și Ciuciu Ambrozie de la abata
jul 12, Pop Ștefan, Cîmpeanu 
Gheorghe și alții de la abatajul 
13. .

1

pășire 
ne. In 
nă se 
și II — sectoare care dau căr
bune cocsifieabil și care și-au 
întrecut sarcinile lunare la zî 
cu aproape 1500 tone de cărbu
ne. Mina Vulcan a extras în 
luna curentă cea mai mare can
titate de cărbune pe bazin, fiind 
astfel fruntașă în întrecerea cu 
celelalte exploatări.

Clubul minier Lupeni — 
fruntaș pe regiune

Zilele acestea, minerii din Lu
peni au aflat o știre îmbucură
toare., Clubul lor a prinjit drape
lul de club fruntaș pe regiune, 
din partea Consiliului sindical 
regional.

Pentru toate cluburile muncl- 
tbrești din Valea- Jiului, expe
riența acumulată în munca- de 
culturalizare și educație patrio
tică a oamenilor muncii de că
tre clubul din Lupeni, trebuie 
să fie un exemplu demn de ur
mat.

plenarei 
din 3—5 
trasează 

din țara 
însemna-

A. N.

de
16 
în-

Colectivul U.R.U.M.P. și-a îndeplinit 
planul valoric anual

Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri al Uzinei 
reparat utilaj minier din Petroșani și-a realizat pe data de 
decembrie planul valoric la producția marfă pe anul 1959, iar
cepînd cu data de 17 decembrie uzina lucrează în contul anului 
1960.

Pentru a sprijini munca neobosită a harnicilor mineri din Va
lea Jiului, U.R.U.M.P. a livrat exploatărilor miniere în 1959 peste 
1500 buc. vagonete de mină, 200 tone tuburi de aeraj, peste 12.000 
buc. armături metalice pentru armarea în fier a galeriilor simple 
și duble și multe sute de tone de piese de schimb.

In afara sarcinilor de plan s-au mai executat o serie de utilaje 
și prototipuri ca: 4 buc. pompe centrifugale cu debit de 3000 li- 
tri/minut, un plug vibrant, o presă hidraulică pentru determinarea 
forței portale a stilpilor de abataj, un culbutor vibrant (curățitor 
de vagonete), 30 buc, vagonete pentru funicular, 45 buc. vago
nete basculante și altele. In același timp s-au realizat economii 
suplimentare în valoare de 1.404.000 lei iar productivitatea muncii 
a crescut cu 7,75 la sută.

i

ȘERBAN FRANCISC 
corespondent

Vom da la timp 
în folosință 

noile locuințe
Documentele 

C.C. al P.M.R. 
decembrie a. c. 
constructorilor 
noastră sarcini
te : în anul 1960 vor tre
bui construite și date în 
folosința oamenilor mun
cii 31.000 apartamente.

Respectarea termenelor 
de execuție a noilor con
strucții și darea lor ta 
timp în folosință, consti
tuie o preocupare de sea
mă a constructorilor de pe 
șantierul Petroșani. In a- 
cest an în noul cartier 
Livezeni au fost date în 
folosință 6 blocuri cu cîte 
32 apartamente fiecare, 
toate cu încălzire cen
trală. Săptămîna trecută 
noi am dat în folosință 
alte două blocuri de ace
lași tip, blocurile nr. 6 și* 
14, avînd în total 64 a- 
partamente. In cinstea 
conferinței raionale de 
partid, constructorii din 
Petroșani vor mai da în 
folosință încă două blo
curi — nr. 7 și 12 — tot 
cu 64 apartamente, iar 
ziua de 30 Decembrie o 
vom cinsti prin predarea

Citiți în pagina IV-a
• N. S. Hrușciov invitat , să viziteze alte localități din 

Franța.
• Pentru dezarmare generală și totală.
• împotriva politicii militariste a guvernului de la Bonn.
• Succese ale muncitorilor din R. D. Germană.
• Forțele revoluționare din Paraguay controlează provincia 

Alto Pair ana.

Ti nărui Strai- 
fer Francisc a 
învățat meseria 
de strungar Ia 

atelierul mecanic 
al minei Vul
can. El s-a stră
duit tot timpul 
să-și însușească 
cit mai temeinic 
cunoștințele ne
cesare a-cesteî 
meserii. Acum 
este unul din 
cei mai bunii 
meseriași de la 
atelierul mecanic 
al minei Vulcan.

IN CLIȘEU: 
Tovarășul Strai- 
fer Francisc e- 
xecută o piesă 
la strung.

a

Io toiolia
Duminică, 13 decembrie a avut 

loc conferința comitetului U.T.M. 
de la mina Petrila.

Conferința a scos în evidență 
o seamă de realizări obținute de 
tineretul de la această exploata
re, cît și unele lipsuri manifes
tate în munca comitetului U.T.M. 
și a unor organizații de bază din 
sectoarele minei.

Problemele participării tinerilor 
mineri și muncitori la procesul 
de producție au stat în centrul 
atenției conferinței. Ele au fost 
analizate cu mult simț de răs
pundere atît în darea de seamă 
prezentată de către tovarășul Co- 
jocaru Gheorghe, secretarul co
mitetului U.T M. cît și în discu
țiile care au avut loc.

In perioada ce s-a scurs de 
la ultimele alegeri și pînă în 
prezent, tineretul minei Petrila 
care reprezintă 80 la sută din 
efectivul exploatării, a obținut

în mod deosebit

încă unui bloc — nr. 8 
avînd 32 • apartamente 

cu încălzire centrală.
Noi, constructorii din 

Petroșani ne vom strădui 
și pe viitor să urgentăm 
pe cît posibil lucrările de 
construcții, să dăm în fo
losința minerilor la. timp, 
noile locuințe

Ing. HEVERLE MIHA1 
șantierul Petroșani

Avem sarcini 
sporite, 

dar și condiții 
mai bune de muncă

Sectorul V- al minei 
Lonea și-a- îndeplinit încă 
din 21 noiembrie a. c. 
sarcinile de plan pe 1959, 
extrăgînd pînă în prezent 
mai bine de 8.650 tone de 
cărbune în contul anului 
viitor.

Faptul că toate brigă
zile de mineri din aba
tajele și pregătirile sec
torului și-au îndeplinit și 
depășit ritmic sarcinile 
primite prin foile de a- 
cord, ne-a permis să spo
rim substanțial producti
vitatea muncii pe sector. 
De asemenea, în luna no
iembrie, datorită măsuri
lor tehnico-organizatorice 
luate în urma propuneri-

succese de seamă în sporirea 
producției de cărbune. De la în
ceputul anului și pînă la 1 de
cembrie a. c. colectivul minei Pe
trila a dat 24.011 tone de cărbu
ne peste plan. Numărul brigă
zilor de tineret a crescut cu în
că 9 față de anul trecut. Gele 39 
de brigăzi de tineret existente la 
mina Petrila au extras 14.103 
tone cărbune peste sarcinile lor 
de producție. La aceste realizări 
au contribuit
cele conduse de comuniștii Mi- 
c.hiev Gheorghe, Peter Moise, Mi- 
hai Ștefan, Bartha Francisc. Ena- 
che Chiriță ș.a.

Organizațiile de bază U.T.M.- 
de la mina Petrila, cu sprijinul 
comitetului sindical au reușit să 
antreneze aproape 1.200 tineri în 
întrecerea soclaTîstă. 'Din rTndu’- 
rile tineretului s-au ridicat 107 
fruntași în producție Brigada 
condusă de comunistul Michiev 

Gheorghe de la 
s sectorul II, deți- 

I III > ne „Drapelul ro-
LUI 1 șu“ de brigadă

[ de tineret frun
tașă pe bazinul 
carbonifer al Văii 
Jiului-

Practica a do
vedit că acolo 
unde birourile or
ganizațiilor de 
bază U.T.M. au 
desfășurat o mun. 
că politică sus
ținută, rezultate
le au fost bune. 
Adunările gene
rale U.T.M. din 
cadrul sectoarelor 
II. III și altele 
au analizat te
meinic felul cum 
tinerii din sec
toarele respective 
au contribuit la 
îndeplinirea sar. 
cinilor de pro
ducție. Aceste or
ganizații de ba
ză au fost con
trolate și îndru
mate în activita
tea lor de către 
birourile organi
zațiilor de bază 
P.M.R. Datorită 
muncii politice 
desfășurate, co
lectivele sectoare-

Z. ȘUȘTAC

lor făcute de mineri, pre- [ 
țul de cost al producției ( 
sectorului nostru • a fost i 
mai scăzut decît cel pla- ) 
nificat cu 5 lei la fiecare > 
tonă extrasă. j

Sarcinile de plan ce re- 
vin colectivului nostru în ( 
anul viitor, sînt conside- Ș 
rabil sporite față de 1959. > 
Capacitatea de . producție > 
a sectorului va spori încă / 
din luna ianuarie cînd ? 
vom da în exploatare un ( 
nou abataj cameră. De ai- S 
semenea. anul 1960 ne va Ș 
găsi cu alte trei abataje) 
in plin. Colectivul nostru ? 
își va spori preocuparea? 
și în privința reducerii ( 
consumurilor specifice șî ( 
în special la lemnul de > 
armare. Galeriile de bază 
ce le 
vor fi 
cal.
. iată
anul viitor 
sporite, dar 
mai bune de muncă, ceea 
ce ne va permite să a- 
dăugăm succeselor din a- 
eest an, noi și importante 
realizări pe linia înfăptui
rii mărețelor sarcini tra
sate de partid.

IANCU NICOLAE 
tehnician principal 

sectorul V, mina Lonea

vom săpa 
armate în

așadar că 
avem

Și

pentru 
sarcini 

condiții

< 
i'

(
( Continuu ne 

in pag. 3-a).
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M MCM de energie electrică
Ir. cursul anilor 1959—1960 pro

ducția de energie electrică va 
crește în Uniunea Sovietică cu 
56 miliarde kWh. In Statele U- 
nite ale Americii, pentru reali
zarea unei asemenea creșteri a 
producției ar fi fost necesari 5 
ani.

In anul viitor vor da curent 
electric cinci mari termocentrale, 
precum și o serie de hidrocen
trale. In Lituania, pe Neman, se 
termină construirea hidrocentra
lei de la Kaunas. In Kazahstan 
vor fi date în exploatare prime
le două agregate ale hidrocen
tralei Buhtarma de pe Irtîș. Vor 
începe să funcționeze cu întrea
ga capacitate hidrocentralele Sta
lingrad de pe Volga și 
ciug de pe Nipru. Va 
funcțiune prima linie

Magnitogorsk-ul 
Kazahstanului

C-vartalele de locuit, legate prin 
magistrale asfaltate, fîșiile drepte 
ale liniilor de tramvai, un aflux 
necontenit de mașini, linii de 
înaltă tensiune toate acestea 
reprezintă în ansamblu Magnito
gorsk-ul Kazahstanului.

Multe obiective ale viitorului 
gigant metalurgic au căpătat as
pectul lor definitiv. Strălucește 
iacul negru de pe corpul furna
lului și al cowperelor. Deasupra 
coșurilor termocentralei au apă
rut rotocoale de fum — primele 
fumuri ale uzinei metalurgice de 
la Karaganda.

Pe multe sectoare muncitorii 
de la exploatare au luat locul 
constructorilor. Ei lucrează lîngă 
primul turbogenerator puternic, 
lîngă cazonele de înaltă tensiu
ne și cuptoarele bateriilor de 
cocsificare. Montării sînt tot mai 
mult înlocuiți de furnaliști.

Se termină ultimele pregătiri 
și la laborator. Inginerul Tamara 
Iakovlevna Zrelkina împreună cu 
chimistul Nina Aleksandrova 
Ivanova verifică din nou și din 
nou funcționarea complicatelor 
aparate. Nu este departe ziua 
cînd laboranții vor da primele 
probe de metal.

A rămas puțin timp și pînă la 
punerea în funcțiune a primului 
furnal. Iar alături, cupele exca
vatoarelor scot deja ultimii me
trii cubi de pămînt pentru fun
dația celui de-al doilea furnal. 
Se aud bubuituri de explozii — 
ceva mai departe se cuceresc alte 
terenuri pentru noile secții ale 
Magnitogorsk-ului din Kazahstan.

Kremen- 
intra tn 

de înalt

voltaj Stalingrad-Moscova cu o 
tensiune de 500.000 volți — cea 
mai lungă din lume (aproxima
tiv 1.100 km.).

In decursul septenalului, pro
ducția de energie electrică a 
Uniunii Sovietice va crește de 
la 233 miliarde la 500—520 mi
liarde kWh., iar puterea centra
lelor electrice va crește cu 58— 
60 milioane kW.

La construirea centralelor elec
trice sînt folosite pe scară tot 
mai largă elemente prefabricate 
din beton armat. In cele 11 re
giuni principale unde s-au pre
văzut construcții energetice vor 
fi create complexe de întreprin
deri auxiliare pentru producția de 
construcții prefabricate, ceea ce 
va permite reducerea pregătirilor 
pentru lucrările principale cu 
7—8 luni pe fiecare șantier.

Hidroenergeticienii din U.R.S.S. 
caută soluții tehnice și metode 
de aplicare a lor care să permi
tă hidrocentralelor să concureze 
cu termocentralele atît în privin
ța prețului de cost cit și în pri
vința duratei lucrărilor de cons
trucție.

Au și fost propuse variante 
de construcție foarte ■ interesante 
pentru o serie de hidrocentrale. 
De exemplu, la nodul hidraulic 
Saratov nu va exista baraj de- 
versor, întreaga cantitate de apă 
va trece prin clădirea hidrocen
tralei.

I

Creșterea producției 
agricole-marfă 
cuvîntarea rostită la cel 
VH-lea Congres .al Parti- 
Muncitoresc Socialist Un- 

N. S. Hrușclov a citat u- 
date noi care constituie o

In 
de-al 
dului 
gar, 
nele
mărturie a creșterii furtunoase 
a producției
U.R.S.S.

Dacă între 
colectările de 
stat au reprezentat în medie 2 
miliarde puduri anual (32,7 
lioane tone), în ultimii 4 
s-au colectat anual în medie 
3 miliarde puduri, adică 49 
lioane tone.

Dacă în 1953 achizițiile de 
la carne erau de numai 3,6 
lioane tone, anul acesta se 
achiziționa aproximativ 7,5 
lioane tone carne.

In această perioadă, datorită 
creșterii producției-marfă, veni
turile colhozurilor au crescut de 
2,5 ori, reprezentînd 132 mili
arde ruble în anul 1958.

Creșterea producției agricole- 
marfă s-a realizait, firește, pe 
fondul creșterii generale a pro
ducției.

Producția de carne a cres
cut de la 5,8 milioane tone 
în 1953 la 7,7 milioane tone în 
1958. In primele 9 luni ale a- 
nulul curent colhozurile și sov
hozurile au sporit producția de 
carne cu încă 38 la sută. Pro
ducția de lapte aiproape s-a du
blat față de anul 1953.

agricole-marfă în

anii 1948 și 1953 
cereale de către

mi
aui 
ette 
mi

stat 
ml- 
vor 
mi-

„Foma Gordeev“ și „Hovanșcina“ 
pe ecran

au terminat turnarea filmului 
„Hovanșcina", realizat de V. 
Stroieva după opera marelui 
compozitor rus Modest 
ssorgski.

Mussorgski a consacrat 
tei opere ultimii ani ai 
sale, dar el nu a orchestrat de- 
cît cîteva fragmente. Opera a 
fost terminată și orchestrată 
după moartea compozitorului 
de prietenul acestuia Rlmski 
Korsakov. )

In timp ce lucra Ia termina- ? 
rea operei (în parte din cauza j 
cenzurii) Rlmski Korsakov a □ 
introdus cîteva modificări în, ) 
original și a suprimat o serie ) 
de episoade —■ în special în ? 
scenele de masă. j

Compozitorul Șostakovici a 4 
fost acela care și-a asumat noua î 
instrumentare a acestei „drame ) 
populare muzicale“. Tot el este ? 
și autorul noului final al o- c 
perei. 2

Noul film sovietic „Foma 
Gordeev“, realizat de cunoscu
tul regizor Mark Donskoi, du
pă romanul cu același nume de 
Gorki, este vizionat cu deosebit 
Interes de spectatori. Procesele 
descompunerii societății bur
gheze, evocate în nuvelă șl în 
film contribuie, potrivit expre
siei lui Jack London, la „lupta 
pentru omenire“.

In film s-a manifestat clar 
tendința regizorului Mark Don
skoi spre dinamismul acțiunii, 
temperamentul lui înflăcărat 
de regizor.

De larga apreciere 
torilor s-a bucurat și
nerei operatoare M. Pilihina car 
re, prin mijloacele negru-alb 

ale cinematografiei, scoate su
gestiv în evidență caracteristi
cile de stil și estetice ale operei 
lui Gorki.

★
Recent, studiourile „Mosfilm“

a specta- 
munca ti-

Mu-

aces- 
vieții

) 
? j \
4
?

9
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ENERGIA ATOMICĂ §1 VIITORUL ElApropiatele mari 
descoperiri nu tre
buie așteptate în fi
zică cum își închipuie mulți, ci
în biologie. Dar nu încape în
doială că și aceste uimitoare rea
lizări ale științei biologice vor 
fi legate de aplicarea energiei 
atomice.

In decursul întregii noastre 
epoci crește influența științei a- 
supra destinului lumii. Pentru 
dezvoltarea continuă a științei 
se cheltuiesc mijloace imense. 
Guvernele atrag la rezolvarea 
problemelor de stat pe cei mai 
de seamă oameni de știință de 
cele mai diferite specialități.

Descoperirea și valorificarea 
energici atomice au exercitat o 
influență uriașă nu numai asupra 
cunoștințelor noastre, ci și asupra 
întregii noastre vieți șl intere
sează nu numai pe anumite gru
puri de oameni sau chiar state 
ci întreaga omenire. Ea are un 
caracter global.

Această descoperire a fost va
lorificată într-un ritm neobișnuit 
de rapid. Intr-adevăr, pentru 
crearea motorului cu abur sau 
a dinamului modern au fost ne
cesari sute de ani. Bombele ato
mice și cu hidrogen, :entra'ele

de acad. A. VINOGRADOV

atomoelectrice, navele atomice au 
apărut imediat după descoperirea 
fisiunii atomului de uraniu — 
în cursul ultimilor 20 de ani.

Viitorul energiei atomice în 
condițiile folosirii ei pașnice de
pinde într-o foarte mare măsu
ră de rapiditatea cu care aver
tismentele împotriva pericolului- 
războiului atomic vor duce la 
încetarea exploziilor, la lichida
rea rezervelor de arme atomice 
și, însfîrșit, la interzicerea răz
boaielor ca mijioacg de rezolva
re a conflictelor internaționale. 
Atunci toate mijloacele absorbi
te în prezent de înarmarea ato
mică vor putea fi îndreptate spre 
folosirea acestei noi și puternice 
energii, spre binele omenirii.

Rezervele de uraniu descoperi
te pînă în prezent reprezintă în 
întreaga lume multe milioane de 
tone. Dacă în prezent în reac
toare se folosește în special ura- 
niu-235, al cărui conținut în ura-

niu natural este neînsemnat oda
tă cu dezvoltarea tehnicii reac
toarelor se vor îmbunătăți sub
stanțial perspectivele folosirii di
recte a uraniului natural. Este 
la ordinea zilei folosirea tortu
lui în reactoarele atomice, ele
ment care se găsește în scoarța 
terestră într-o cantitate mai mare 
decît uraniul. Oamenii de știință 
își pun mari speranțe în reac
toarele energetice care vor func
ționa pe baza neutronilor rapizi 
și unde va putea fi folosit ca 
combustibil plutoniul.

Iar cînd oamenii de știință vor 
pune stăpînire pe reacția dirija
tă a sintezei termonucleare, care 
decurge la temperaturi „astrale", 
— de peste 10 milioane de grade 

*— atunci în fața omenirii se vor 
deschide orizonturi cu adevăraț 
nebănuite. Apa oceanelor va de
veni atunci un izvor practic ine
puizabil de energie gratuită.

In mîinile omului energia ato
mică se va transforma într-o u- 
riașă forță constructivă care îi 
va asigura în viitor o putere ne
limitată asupra naturii. El va că-

La uzinele de automobile din orașul Gorki, a fost construit 
un nou tip de autocamion de mare capacitate „GAZ-62“. Mașina 
are transmisie de tracțiune la ambele osii și cauciucuri antide
rapante. Consumul de combustibil este foarte redus.

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

ȘTIRI DIVERSE
Cea mai mare iabrică 

textilă din Europa
Combinatul de țesături de 

bumbac în curs de construcție la 
Kamîșin va atinge capacitatea 
proiectată la sfîrșitul septenalu
lui. El va fi cea mai mare între
prindere a industriei textile nu 
numai în Uniunea Sovietică, ci 
și din Europa. Cele patru fila
turi și țesătorii, precum și cele 
două fabrici de finisare vor pro
duce zilnic un milion de metri 
de țesături.

In prezent la combinat se 
pune în funcțiune cea de-ă doua 
fabrică de filatură și țesătorie, 
care va produce țesături plu
șate.

Concomitent cu cea die-a doua 
filatură și țesătorie se constru
iește fabrica dle finisări nr. 1, 
Lucrările de construcție se vor 
termina anul viitor.

Sudură prin fascicul 
electronic

La Institutul de sudură elec
trică „Patron“ din Kiev al A- 
cademiei de științe a R.S.S. U- 
crainene se creează cea mai ma
re instalație din lume pentru 
sudura prin fascicul electronic 
a wolframului, tantalului, molib
denului, niobiului și altor me
tale și aliaje greu fuzibile.

Sursa de electroni a instala
ției este spirala de wolfram in-

păta posibilitatea să schimbe 
forma continentelor și conturul 
mărilor, să îmbunătățească clima 
globului pămîntesc, natura plan
telor „să ia cu asalt" spațiul 
cosmic, să zboare pe alte plane
te.

In afară de folosirea energeti
că a dezagregării nucleului ato
mic, se va lărgi și mai mult 
aplicarea izotopilor radioactivi și 
a radiațiilor radioactive atît în 
știință, cît și în economia națio
nală.

In lumina acestor perspective 
grandioase marea muncă a oa
menilor de știință și a ingineri
lor care aspiră la aplicarea prao 
tică a energiei atomice în sco
puri pașnice poate să apară doar 
Ca primii pași, ca cercetări pre
liminare.

Intr-adevăr, va trece poate în
că mult timp pînă vor fi alese 
tipurile cele mai rentabile de 
reactori, pînă vor fi găsite mij
loacele sigure de protecție împo
triva radioactivității — problemă 
care frămîntă în prezent pe toți 
oamenii de știință, pînă vor fi 
rezolvate problemele dirijării 
reacției termonucleare și ale 
transformării energiei acestei 
reacții în energie electrică.

candescentă. Fasciculul electronic 
degajat dte această spirală se 
concentrează pe o mică porțiune 
a metalului ce se sudează, pro- 
vocînd topirea acestuia.

O universitate î 
la domiciliu

Toamna aceasta, s-a deschis la 
Leningrad prima universitate de 
cultură care funcționează în 
imediata apropiere de locul de 
domiciliere a cetățenilor — la 
întreprinderea de administrație 
locală nr. 6 d'in raionul Retro
grad.

Inițiatorul creării acestei uni
versități de cultură a fost orga
nizația de partid a înlreprînd*- 
rii. Potrivit unei hotărîri a birou
lui de partid, a fost creat un co
mitet organizatoric căruia i ș-a 
trasat sarcina să elaboreze un 
plan de învățămînt, să invite 
lectori, să amenajeze o încăpere 
pentru cursuri.

La ținerea prelegerilor și con
ducerea seminariilor au fost an
trenați specialiști cu o înaltă ■i"k 
calificare care locuiesc în casele p 
întreprinderii de administrație 
locativă — oameni de știință, ar- 
hitecți, scriitori, compozitori, 
artiști, profesori etc.

In planul de activitate al a- 
cestei originale universități de 
cultură figurează" prelegeri des
pre marii maeștri ai artei, des
pre cele mai noi realizări ale 
științei și tehnicii, despre edu
cația comunistă a copiilor în fa- . 
milie, reuniuni și înttlniri cu 
inovatori din producție, cu mem
bri ai brigăzilor de muncă co
munistă, vizitarea muzeelor, ex
pozițiilor, a monumentelor arhi
tectonice și istorice din Lenin
grad, participarea colectivă ia 
spectacole teatrale. (Agerpres).

O operație rară
jK Recent a fost întreprinsă o 

Intervenție rară — extragerea 
m din corpul omenesc a unei 
W stinghii de lemn cu o lungime 
I'V de 80 cm.

r Pacientul a fost un student 
t din Tașkent, în vîrstă de 20 
( de ani. . In timp ce călătorea 
( cu autobusul, o stinghie de 
i lemn, care se afla pe un au- 
i tocamion ce venea din sensul 
l opus, l-a lovit prin fereastra 
* deschisă a autobusului în 
> coasta dreaptă, a ieșit prin

> cea stingă și s-a frînt.
> In stare gravă studentul a 
> fost internat într-o clinică din 
> Tașkent, unde a fost efectuată 
* această operație unică în felul 
* ei. In prezent starea pacientu- 
[ lui este satisfăcătoare, rănile 
i sînt în curs de cicatrizare.



Ședința Comisiei de politica externă 
a Marii Adunări Naționale

in ziua de 16 decembrie a. c. 
s-a întrunit Comisia de politică 
externă a Marii Adunări Națio
nale a 
dinția 
ceanu, 
Apelul 
me a 
mocrate Coreene 
unificarea pașnică 
democratice a Coreei.

Exprimîndu-și adînca simpatie 
pentru poporul coreean, Comisia 
de politică externă a Marii A- 
dunări Naționale consideră că 
lichidarea situației anormale ca
re s-a creat în Coreea. în urma 
celui de-al dioilea război mondial, 
și realizarea unui stat coreean 
unit, democratic și independent

R. P. Romîne sub preșe- 
tovarășului Mihail Cru- 
pentru a lua în dezbatere 
Adunării Populare Supre- 
Republicii Populare De- 

cu privire la 
și pe baze

L A R EP
Dinspre sala de repetiții a clu

bului U.R.U-M P. răzbat voci 
puternice, avîntate într-un schimb 
rapid de cuvinte. Se face citirea 
și interpretarea primelor roluri 
distribuite din piesa „Se împrăș
tie norii“ de Cornel Popa și Al. 
Popescu. lată-i cu cită ardoare 
caută să pătrundă caracterele 
personajelor pe care s-au anga
jat să le interpreteze, tinerii ar
tiști amatori aflați aici, aceiași 
care în orele de producție sînt 
muncitori harnici și apreciați 1

Intre aceștia se află și lăcă
tușul Ioan Marinescu, membru 
de partid1, care interpretează ro- 

contabilului Enache Măcieș 
om piesă. El este totodată și in
structorul artistic al echipei de 
teatru.

Acțiunea piesei se desfășoară

Artiștii amatori la o repetiție.

Problemele producției și educației 
In discuția conferinței U. T. M. de

(Urmare din pag. I-a)

spu- 
care 
tone

?

'lor II și III de tineret și-au în
deplinit sarcinile anuale de plan 
cu 40 de zile, și, respectiv, cu 20 
zile înainte de termen.

Nu același lucru șe poate 
ne însă despre sectorul IV 
a rămas sub plan eu 2800 
cărbune. Aici munca politică în 
rîndul tinerilor nu s-a desfășurat 
la un nivel corespunzător. Orga
nizația de bază U.T.M. a mani
festat o insuficientă preocupare 
în mobilizarea tineretului la rea
lizarea sarcinilor de plan. Proble
mele de producție nu au fost 
dezbătute în adunările generale, 
fapt ce a făcut ca unele brigăzi 
de tineret, între care cele con
duse de tovarășii Munteanu Cons
tantin, Cepălău Aurel șl altele, 
să rămînă luni de-a rîndul în 
urmă. La nerealizarea sarcinilor 
de plan în acest sector a con
tribuit și faptul că numai în de
curs de un an, la conducerea sec
torului s-au perindat 4 șefi de 
sectoare.

Darea de seamă a scos în evi
dență preocuparea vechiului co
mitet U.T.M. pentru mobilizarea 
tineretului la obținerea de econo
mii. La realizarea sumei de 
1.895.000 lei economii la prețul 
de cost al cărbunelui în cele 11

ar constitui o contribuție impor
tantă Ia consolidarea păcii în 
lume. Menținerea trupelor străi
ne în Coreea de sud reprezintă 
principala piedică în calea unifi
cării pașnice și democratice a 
Coreei,-un factor de încordare 
a relațiilor internaționale.-

Comisia de politică externă a 
Marii Adunări Naționale a R.P, 
Romîne și-a exprimat convinge
rea că nobilele aspirații spre u- 
nitate națională, independență și 
pace ale întregului popor co
reean vor găsi sprijinul sincer 
al tuturor celor care doresc pa
cea și că se va putea trece grab
nic la aplicarea măsurilor prac
tice menite să asigure unifica
rea Coreei pe baze pașnice și 
democratice.

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

E T I Ț I 1
pe un șantier de construcții. Aici 
întîlnim intelectuali ca șeful 
șantierului, ing. Mușat, inter
pretat de Constantin Borta, mun
citori ca șoferul Trică, interpre
tat de Șerban Taras sau ca e- 
roul Viorel. care a fost distribuit 
Iui Ovidlu Todor.

Noua atitudine față de muncă 
și hotărîrea de a învinge orice 
greutăți, sub conducerea parti
dului caracterizează eroii acestei 
piese.

Deocamdată spectacolul se 
află doar la primele repetiții. El 
se înscrie în cadrul celui de-al 
Il-lea Festival pe țară de tea
tru al amatorilor, „I. L. Cara- 
giale“, care se va desfășura la 
sfîrșitul lunii ianuarie șî începu
tul lunii februarie, anul viitor.

luni ce s-au scurs din 
o contribuție de seamă

cenu-

acest an, 
au adus-o 

sectoarele II și III de tineret 
care au economisit 683.568 lei.

Conferința a scos în evidență 
faptul că economiile obținute pu- 
reau fi mult mai mari dacă bri
găzile de tineret acordau atenția 
cuvenită calității cărbunelui. Li
nele | brigăzi de tineret ca 
cele conduse de tovarășii Cepă
lău Aurel, Berar Vasile, Borca 
Iuliu ș.a. nu s-au preocupat în 
suficientă măsură de alegerea 
șistului vizibil din cărbune, fapt 
ce a făcut ca mina să fie pena
lizată cu sume însemnate de bani 
pentru procentajul mare de 
șă în cărbune.

Comitetul U.T.M. de la 
s-a îngrijit de înființarea 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică în care sînt cuprinși a- 
proape 500 de tineri. Aceste bri- 

, găzi au efectuat în cursul anutui 
curent 18.720 ore de muncă vo
luntară la strîngerea unei canti
tăți de peste 500.000 kg. fier 
vechi, plantarea de puieți pe dea
lurile din jurul localității, înfru 
musețarea orașului etc. Bine au 
muncit în această direcție bri
găzile utemiste de muncă patrio
tică din cadrul sectoarelor I, II, 
TU. VII și X. Brigada utemistă 
de muncă patriotică din sectorul

mină 
a 18

CQMHNICAT
€0 privire la cea de a xn-a scsioac 

a Consiliului de Ajutor Economie Reciproc
Intre 10 și 14 decembrie 1959 a 

XlI-a sesiune ordinară a Consiliului 
proc. La lucrările sesiunii au luat parte delegațiile tuturor țărilor 
membre ale Consiliului. Delegațiile au fost conduse de tov. A. 
Keltezi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Albania; tov. R. Damianov, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria; tov. O. Si- 
munek, locțiitor al președintelui guvernului RepuWicii Cehoslovace; 
tov. K. Gregor, prim-vicepreședinte al Comisiei de Stat ai Plani
ficării a Republicii Democrate Germane; tov. P. Jaroszewicz, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri ¡al’ Republicii Populare 
Polone; tov. A. Bîrlădeamu, vicepreședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Romîne; tov. A. Apro, prim-vicepre- 
șed'inte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare; 
tov. A. Kosîghin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U- 
niunii Republicilor Sovietice Socialiste.

Ca observatori la lucrările sesiunii au participat reprezen
tanți ai Republicii Populare Chineze, ai “ ........ ~
mocrate Coreene, ai Republicii Populare Mongole și >ai Republi
cii Democrate Vietnam.

Sesiunea Consiliului a fost prezidată de conducătorul delega
ției Republicii Populare Bulgaria, tov. Ralco Damianov.ției Republicii Populare Bulgaria,

Sesiunea Consiliului a relevat 
rolul mereu crescînd al Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc în organizarea colaborării 
economice între țările membre ale 
Consiliului. Avînd în vedere ex
periența acumulată în colabora
rea economică a țărilor socialiste 
și oportunitatea înlocuirii prin- 
tr-un statut a hotărîrilor adop
tate anterior privind obiectivele, 
principiile și formele organizato
rice ale activității acestuia, se
siunea Consiliului a examinat și 
a adoptat Statutul Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc și 
Convenția privind capacitatea ju
ridică, privilegiile și imunitățile 
Consiliului.

Tn Statutul Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc se cons
fințește experiența acumulată în 
colaborarea strînsă, economică și 
tehnico-științifică a țărilor socia
liste ale Europei, bazată pe prin
cipiile egalității depline în drepturi, 
respectării intereselor naționale, 
avantajului reciproc și al aju
torului tovărășesc reciproc. In- 
statut se exorimă hotărîrea fermă 
a guvernelor țăfilor membre ale 
C.A.E.R. de a dezvolta și în vii
tor o asemenea colaborare pe ba
za realizării consecvente a divi
ziunii internationale socialiste a 
muncii în interesul constrnirii so
cialismului și comunismului în ță
rile lor și asigurării unei păci trai
nice în lumea întreagă. Totodată, 
statutul exprimă faptul că țările 
membre ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc sînt gata să 
dezvolte legăturile economice cu 
toate țările, independent de orîn- 
duirea lor socială și de stat, pe

tineretului — 
la mina Petrila
I a prestat în cinstea conferinței 
U,T,M. pe mină peste 100 ore 
muncă voluntară la scoaterea fie
rului vechi din mină. Din nu
mărul total de tineri încadrați în 
brigăzile de muncă patriotică sînt 
157 tineri, care au prestat peste 
100 ore muncă voluntară, pri
mind astfel insigna de. „Briga
dier al muncii patriotice“

Munca de educație comunistă 
a tineretului a fost de asemenea 
analiză cu simț de răspundere. 
In comparație cu anul de învătă- 
mînt 1958—1959, numărul celor 
încadrați anul acesta în învăță- 
mîntul politic ă crescut cu 244 
tineri. O bună parte din utemiști 
frecventează învățămîntul de par
tid, 92 la sută din propagandiș
tii învățămîntului politic U.T.M. 
sînt membri și candidați de par
tid.

Majoritatea cursanților, între 
care Cîmpeanu Petru, Pal Irina, 
Omota Remus, Pîrva Elena și al
ții au o frecvență bună la învă- 
țămînt.

Conferința a reliefat faptul că 
și în privința muncii culturale și 
folosirea timpului liber al tinere
tului s-au obținut rezultate fru
moase. O bună parte din tineri 
fac parte din echipele artistice 
de amatori din cadrul sindicatului 
minier, biblioteca clubului are 

avut loc la Sofia cea de a 
de Ajutor Economic Reci-

Republicii Populare De-

baza egalității, avantajului re
ciproc și neamestecului în trebu
rile interne.

Statutul prevede că primirea ca 
membri în Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc este deschisă 
pentru alte țări ale Europei, ca
re împărtășesc obiectivele și prin
cipiile Consiliului și sînt de a- 
cord să-și asume obligațiile cu
prinse în statut. Principiile ce 
stau la baza activității Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc 
corespund spiritului Cartei Orga
nizației Națiunilor Unite.

Convenția privind capacitatea 
juridică, privilegiile și imunită- 
țile Consiliului cuprinde princi
piile general adoptate în prac
tica internațională în această 
problemă.

Statutul și Convenția semnate 
de reprezentanții guvernelor tu
turor țărilor membre ale Consi
liului urmează a fi supuse rati
ficării

Sesiunea Consiliului a exami
nat rapoartele prezentate de co
misiile permanente ale C.A.E.R. 
și a aprobat propunerile în pro- 
hlemele relatiilpr economice din
tre țările membre ale C.A.E.R. ce 
decurg din planurile de perspecti
vă ale dezvoltării economiei na
ționale pe perioada pîhă în 1965,

Sesiunea a adoptat recoman
dări privind specializarea în con
tinuare a producției principale
lor utilaje chimice, a unor tipuri 
de mașini și utilaje pentru in
dustria zahărului, de prelucrare 
a cărnii și industria hîrtiei. Rea
lizarea acestor recomandări va 
permite țărilor membre ale 
C.A.E.R. să folosească mai efi- 

mulți cititori din rîndul tinerilor. 
Comitetul U.T.M. de la mină 

s-a preocupat de organizarea joi
lor de tineret, reuniunilor tovără
șești, serilor literare, întîlnirilor 
între tineri și vîrstnici și a al
tor acțiuni. In cadrul joilor de ti
neret au fost ținute 36 conferin
țe.

în munca de educare comu
nistă a tinerilor mai sînt însă lip
suri. Organizațiile de bază U»T.M. 
din sectoarele productive nu acor
dă suficientă atenție mobilizări' 
pe scară mai largă a tinerilor 
mineri la desfășurarea muncii 
culturale.

In încheierea conferinței a luat 
cuvîntul tovarășul Ghinea îoan, 
secretar al comitetului raional 
U.T.M. Petroșani. El a arătat că 
tineretul de la mina Petrila lup
tă cu entuziasm pentru realiza
rea sarcinilor de producție. Tina 
tetul minei are create condiții 
bune pentru depășirea sarcinilor 
de producție. Sub îndrumarea 
permanentă a comitetului de par
tid, tineretul de la mina Petrila 
va putea obține realizări și mai 
bune în producție. Tovarășul Do 
brican Traian, din partea comi
tetului de partid al minei, ingi
nerul Nicorici Nicolae, șeful ex
ploatării miniere Petrila cît și 
ceilalți comuniști, secretari ai or
ganizațiilor de bază de partid 
participanți la conferință au dat 
utemiștilor indicații prețioase pri
vind îmbunătățirea activității lor 
de viitor. 

cîent capacitățile de producție și 
să satisfacă în mai mare măsură 
necesarul de astfel de utilaje ale. 
țărilor.

Măsurile adoptate de sesiune 
privind siderurgia prevăd per
fecționarea în continuare a teh
nologiei de preparare a minere
ului de fier și îmbunătățirea unei 
serii de indici tehnico-economici 
în activitatea întreprinderilor si
derurgice, precum și majorarea 
suplimentară într-o serie de țări 
membre ale C.A.E.R. a resurse
lor de materii prime siderurgice 
și de combustibil și asigurarea 
producției suplimentare de fontă 
oțel, laminate și țevi.

Gu ajutorul- țărilor membre ale 
G.A.E.R. cointeresate se va dez 
volta într-un ritm mai rapid ex
tracția de minereu de fier-nichel în 
Albania și de minereu de fier în 
Bulgaria în vederea dezvoltării 
în aceste țări a siderurgiei pro
prii și sporirii resurselor de ni
chel și fier în țările membre ale 
C.A.E.R.

Sesiunea a relevat, că în pe
rioada de după sesiunea a Xl-a 
a Consiliului, țările membre ale 
C.A.E.R. au înfăptuit într-o în
semnată măsură recomandările 
Consiliului privind sporirea resur
selor și producției de metale ne
feroase și a exprimat dorința ca 
țările interesate să continui« a- 
ceastă lucrare pe baza coordo
nării și unificării eforturilor ță
rilor, acordînd totodată o atenție 
deosebită specializării producției 
de metale neferoase, ținînd sea
ma de resursele existente de ma
terii prime.

La sesiune s-a examinat pro
blema sporirii în țările membre 
ale Consiliului a producției de 
lînă, materii prime oleaginoase 
și a lărgirii producției și valori
ficării fructelor, strugurilor și le
gumelor în stare proaspătă și 
prelucrată. In vederea creării 
condițiilor pentru satisfacerea mai 
deplină a necesarului populației, 
țările membre ale Consiliului 
prevăd sporirea în anul 1965 fa
ță de anul 1958 a producției de 
lînă de 1,7 ori, de fructe — de 
1,7 ori, struguri — de 2,1 ori, 
și legume — de 1,9 ori ș.a.

Albania, Bulgaria, Romînia șl 
Ungaria, folosind condițiile favo
rabile din țările lor prevăd spori
rea considerabilă a producției de 
fructe, struguri și legume în ve
derea exportului în alte țări. Ast
fel, Bulgaria va spori în anul 
1965 exportul de fructe proaspe
te. struguri și roșii, conserve de 
fructe și legume în alte țări 
membre ale C.A.E.R., față de a- 
nul 1958, de peste două ori. iar 
fată de anul 1950 — aproape de 
fi ori

Sesiunea a adoptat convențiile 
multilaterale pregătite de comisia 
permanentă pentru agricultură 
privind colaborarea tarilor socia
liste în domeniul medicinei vete
rinare, precum și în domeniul ca
rantinei și protecției plantelor a- 
gricole împotriva dăunătorilor și 
bolilor

In urma ¿examinării raportului 
comisiei permanente pentru trans
porturi cu privire la situația și 
dezvoltarea necesară a transpor
tului feroviar și maritim în sco
pul asigurării traficului crescînd 
în țările membre ale C.A.E.R în 
anii 1961—1965, sesiunea a men
ționat importanța pozitiva a lu
crărilor efectuate pe o scară lar
gă privind coordonarea între ță
rile membre ale C.A.E.R. a volu
mului de transport al mărfurilor 
de export—-import și alegerea fe
lurilor celor mai. economice și a 
direcțiilor de transport ale aces
tor mărfuri, în particular a trans 
porturilor pe conducte. Se men 
ționează că volumul considerabil 
crescînd al transporturilor mari
time cu tonaj propriu va permite 
în viitorii ani reducerea substan
țială a cheltuielilor de transport 
aie țărilor membre ale Consiliu
lui.

înfăptuirea recomandărilor a- 

(Continuare in pag. 4-a)
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N. S. Hrușciov invitat să viziteze 
dinalte

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
Din diferite orașe și sate ale 

Franței sosesc pe adresa amba
sadei sovietice din Paris nume
roase scrisori în care se exprimă 
dorința ca N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., să viziteze în tim
pul apropiatei sale călătorii în 
Franța, orașul sau satul respectiv.

La 17 decembrie, „Pravda“ 
publică cîteva din aceste scri
sori, însoțite de comentariul co
respondentului din Paris al zia
rului, P. Efimov:

După cum se subliniază în 
comentariu, aceste scrisori re
flectă năzuința poporului fran
cez de a întări și lărgi prietenia 
cu poporul sovietic. Autorii scri
sorilor se străduiesc să aducă 
„argumente incontestabile“ în 
favoarea întîlnirii cu conducăto
rul guvernului sovietic. Ei în-- viitor neîntunecat de primejdia 
cearcă să demonstreze că, cu 
tot programul încărcat, 
Sergheevici Hrușciov 
că va putea totuși să 
și orașul lor“.

P. Efimov subliniază 
sorile sosite din numeroase ora
șe și localități din Franța, sînt

-----O-----
Succese ale muncitorilor 

din R. D. Germană
BERLIN 17 (Agerpres)
In Republica Democrată Ger

mană crește pe zi ce trece nu
mărul întreprinderilor care au 
îndeplinit sarcinile de paln pe a- 
nul 1959, primul an al septena- 
lului. Astfel oamenii muncii din 
regiunea Schwerin au obținut 
succese remarcabile. Un număr 
de 70 de întreprinderi populare 
și întreprinderi mixte au și înde
plinit planul anual. Această vic
torie în muncă a oamenilor mun
cii din Schwerin este un rezul
tat al mișcării socialiste desfă
șurate pe larg, la care participă 
peste 80 la sută din muncitorii 
din această regiune. Peste 1500 
de colective participă la între
cerea pentru titlul de onoare de 
„Brigadă a muncii socialiste“.

documente de o deosebită im
portanță. Ele reflectă sentimen
tele și năzuințele oamenilor 
simplii din Franța care doresc să 
se pună capăt „războiului rece“. 
Scrisorile care salută vizita Iul 
N. S. Hrușciov, subliniază co
respondentul, demonstrează în 
mod clar că apropiatele contacte 
franco-sovietice și-au găsit un 
larg ecou și sprijin în rîndurile 
poporului francez.

Totodată Efimov 
apropiata vizită 
Hrușciov a devenit
discutat în ședințele consiliilor 
municipale, în adunările diferi
telor organizații sociale și par
tide. Numeroși oameni dlin Fran
ța speră că vizita Iui N. S. Hruș
ciov va contribui La destinderea 
încordării internaționale, va în
tări încrederea oamenilor într-un

relatează că 
a lui N. S. 
un eveniment

„Nikita 
probabil 
viziteze

că scri-

unui nou război.

Pentru dezarmare generală 
și totală

luna [immm
cele mai utile

CAD O URI
pentru

(Agerpres). —•LONDRA 17 
TASS anunță :

Cunoscutul filozof englez Bert- 
rand Russel a cerut guvernelor 
occidentale să accepte propune
rile prezentate de N. S. Hruș
ciov cu privire la dezarmare.

Russel respinge teoria că de
zarmarea ar conveni, chipurile 
numai Uniunii Sovietice și nu 
și lumii occidentale.

Referindu-se la propunerile Iui 
N. S. Hrușciov cu privire la de
zarmare, Russel scrie, într-un 
articol publicat în revista „John 
Bull“ că oamenii de stat occi
dentali ar comite „o gravă gre- 

respinge acesteșeală“ dacă ar 
propuneri.

In încheierea 
sel își exprimă 
țelepciunea va învinge și că da
torită acceptării propunerilor 
sovietice cu . privire Ia dezarma
re se va putea face un prim pas

articolulul, Rus- 
speranța că .în

AIRES 17 (Ager-

de presă relatează 
armate antîdiictato-

că ele 
interio-

răscu-

Forțele revoluționare din Paraguay 
controlează provincia Alto Parana

BUENOS 
preș).

Agențiile 
că forțele
riale din Paraguay controlează 
provincia Alto Parana, care este 
situată în estul țării și 
continuă înaintarea spre 
rul țării.

Intr-un comunicat al
laților se arată că 400 de soldați 
guvernamentali din garnizoana 
Antonio Lopez împreună cu co
mandantul lor, maiorul Rivero, 
au trecut de partea răsculaților. 
Totodată crește numărul de ce
tățeni paraguayeni refugiați în 
țările învecinate, care se alătură 
armatei antidictatoriale. Comuni
catul precizează că în cadrul 
luptelor, răsculații continuă să 
captureze cantități importante de 
armament de la trupele guver
namentale.

Din relatările ziarului argen
tinian „La Razon“ și ale unor 
comunicate publicate de însuși

dictatorul Stroessner rezultă 
în capitala Paraguayului se 
tețește teroarea împotriva ele
mentelor opoziției. Peste 600 de 
cetățeni, bănuiți 
față de răsculați, au fost areș- 
tați. S-a aflat că studenții și e- 
levii școlilor medii din Para
guay au dteclarat o grevă gene
rală în semn de protest față de 
arestările în masă operate din 
ordinul dictatorului Stroessner.

că 
în.-

de simpatie

pe calea spre realizarea unei 
„păci sănătoase".

★
BERLIN 17 (Agerpres).
Agenția D.P.A. a anunțat că 

Martin Niemöller, președintele 
bisericii evanghelice germane 
din landul Hessen, a rostit o 
cuvîntare la Eisleben (R. D. Ger
mană), în care s-a pronunțat în 
favoarea adoptării propunerii 
sovietice cu privire Ia dezarma
rea generală și totală.

„Este o rușine pentru institu
țiile bisericești, a spus Nie
möller, că pînă în prezent ele 
nu au luat o atitudine hotărîtă 
în sprijinul propunerilor lui 
Hrușciov cu privire la dezar
mare...“.

★

BERLIN 17 (Agerpres).
La 16 decembrie la sediul 

Consiliului central al Uniunii 
tineretului liber german din 
Berlin a avut loc o conferință 
de presă la care Pierro Pieralli, 
președintele F.M.T.D., a făcut o 
dteclarație. Federația Mondială a 
Tineretului Democrat, a spus eî, 
sprijină în întregime propunerile 
sovietice cu privire la dezarma
rea generală care au fost pre
zentate de șeful guvernului so
vietic la O.N.U. înfăptuirea a- 
cestor propuneri ar elibera fon
duri de miliarde cheltuite pen
tru înarmare și ar contribui la 
îndeplinirea sarcinilor care stau 
în prezent în fața tinerei gene
rații.

le puteți cumpăra de la 
librării și anume ;

cărți pentru copii și ti
neret, literatură poUtlcă, 
tehnică, beletristică și 
artă, jucării pentru toa
te vTrstele, discuri nor
male și micro, diafilme 
și aparate de proiecție, 
podoabe pentru pomul 

de iarnă, și altele.

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI“ 

; PETROȘANI
Prezintă spectacolele ; 

sîmbătă 19 
; și duminică 20 XII 195$ 

orele 19,30 

i CEI DIN URMA 
! piesă în 4 acte I de Maxim Gorkt

Regia : Marcel Șoma

COMUNICAT
[B priíire la cea de a ffl-a ñ 

a Hllolii de Ainlor EionoBiit Beiieioi
C.A.E.R. în legătură cu pregăti“(Urmare din paig. 3-a)

doptate va permite asigurarea 
mai deplină a transporturilor de 
mărfuri între țările membre ale 
C.A.E.R., în special a transpor
turilor de țiței și produse petro
liere, precum și a mărfurilor pe
risabile. In recomandări se acor
dă o atenție serioasă necesității 
îmbunătățirii în continuare a fo
losirii parcului de vagoane, a 
tonajului flotei maritime, precum 
și a capacităților de transborda
re în porturile țărilor membre ale 
C.A.E R.

La sesiune a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la or
ganizarea lucrărilor în organele

rea elaborării planurilor de dez
voltare a economiei naționale pe 
perioada de după anul 1965 înce
pută în țările membre ale Con
siliului. Ca urmare a schimbu
lui de păreri, sesiunea a trasat 
Secretariatului Consiliului și Co
misiei permanente pentru proble
mele economice sarcina să pregă
tească propuneri corespunzătoare 
cu privire la organizarea lucră
rilor menționate în organele 
C.A.E.R.

Cea de a Xll-a sesiune a Con
siliului s-a desfășurat într-o at
mosferă de unanimă și deplină 
înțelegere reciprocă și de cola
borare frățească.

COMUNICAT
La 14 decembrie 1959, la Sofia, capitala Republicii Popu

lare Bulgaria, reprezentanții guvernelor Republicii Populare Bul
garia, Republicii Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, Re
publicii Populare Polone, Republicii Populare Romîne, Republicii 
Populare Ungare și Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste au 
semnat convenția privind traficul internațional de mărfuri direct 
combinat cale ferată—apă (M.J.V.S.), pentru transporturile <țp 
mărfuri între aceste țări, pe căile ferate și pe Dunăre.

Convenția prevede organizarea transportului de mărfuri în tra
ficul combinat cale ferată—apă cu folosirea de documente de 
transport unice, precum și cu aplicarea de tarife unice, ceea ce 
creează condiții mai favorabile pentru expeditorii și destinatarii 
mărfurilor.

Organizarea traficului combinat cale ferată—apă va contribui 
la folosirea cit mai rațională a căii fluviale dunărene, precum; 
și a mijloacelor de transport pentru transportarea mărfurilor în 
traficul internațional dintre țările participante la convenție.

----------------- -------------------— ■ -------------------  

împotriva politicii militariste 
a guvernului de la Bonn

BERLIN 17 (Agerpres).
In cele două state germane 

continuă acțiunile împotriva 
înarmării atomice a R.F.G., îm
potriva politicii militariste și 
revanșarde. 
Consiliului 
lor pentru 
la ședința 
luptătorilor 
giunea Rostock, a sublinia! ne
cesitatea luptei energice împo
triva încercărilor militariștilor 
vest-germani de a duce o politică 
dte pregătire a războiului împo
triva voinței poporului german 
și a tuturor tendințelor spre 
destinderea încordării internațio
nale.

Wilimann, secretarul 
general al luptători- 
pace, luînd cuvîntul 
lărgită a Consiliului 
pentru pace din re-

Willmann a salutat lupta par
tizanilor păcii din Germania oc
cidentală. El a subliniat că cau
za pentru care au luptat patrio- 
ții germani acuzați în prezent 
la Düsseldorf este cea mai justă 
cat^ă din lume.

Participanții la conferința sin
dicală a tineretului care a avut 
loc la Freiburg, au cerut ca co
mitetul pentru problemele tine
retului al Uniunii sindicatelor 
din Germania occidentală să or
ganizeze în primăvara anului 
1960 o întîlnire în scopul de a 
protesta împotriva înarmării a- 
tomice.

:

PROGRAM DE RADIO

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

MOSCOVA — La 16 decem
brie N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a primit pe ambasa
dorul Iranului în U.R.S.S. A. 
Masud Ansari la cererea aces
tuia și a avut cu el o convor
bire.

La convorbire au luat parte 
A. A. Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. și 
A. P. Pavlov, șeful secției pen
tru țările Orientului apropiat și 
mijlociu din Ministerul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S.

MEX1CO CITY — La 15 
decembrie s-a închis la Me- 
xico City Expoziția realizărilor 
U.R.S.S. în domeniul științei, 
tehnicii și culturii care a fost 
deschisă 23 de zile. Nici o ex
poziție străină nu s-a bucurat 
în Mexic de un succes ațjt de 
mare ca expoziția sovietică. Ea 
a fost vizitată de cca. 1.000.000 
de mexicani și cetățeni din alte 
țări latino-americane

MOSCOVA — In curînd o ex
pediție sovietică va pleca în Af
ganistan în vederea unor lucrări

de prospecție pe traseul șoselei 
Kusk-Herat-Kandahar (de la 
frontiera cu U.R.S.S. pînă la re
giunile dte sud-est ale Afganis
tanului). Acordul cu privire la 
construirea acestei șosele prin
cipale pe o lungime de 750 km. 
a fost semnat la Moscova în mai 
a. c.

TEL AVIV — După cum a- 
nunță agenția Reuter, primul 
ministru al Izraelului, Ben Gu
rion. a format în seara zilei dte 
16 decembrie un nou guvern de 
coaliție. Din componența guver
nului fac parte reprezntanți a 
cinci partide: nouă din partea 
partidului Mapai, cîte doi mi
niștri din partea „partidului na- 
țional-religios“ și a partidului 
Mapam, cîte un ministru din 
partea partidului „Andut Haa- 
voda“ și „partidului progresist“ 
(al micii burghezii). Din com
ponența guvernului face parte 
de asemena un independent.

TUNIS — La 17 decembrie a 
sosit la Tunis pe bordul cruci
șătorului „Des Moines“, preșe
dintele Statelor Unite ale Ame
rică, D. Eisenhower.

19 decembrie
PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 

ușoară, 8,00 Din presa de astăzi, 
8,30 Cîntece și jocuri populare 
romînești, 9,00 Curs de inițiere 
muzicală, 10,10 Muzică ușoară 
de compozitori sovietici, 10,30 
Școala și viața, 12,00 Interpreți 
de muzică ușoară din țări prie
tene, 12,30 Melodii lăutărești, 
13,05 Concert de prînz, 15,10 
Muzică romînească de es
tradă, 16,15 Vorbește Mosco
va! 20,30 Cine știe cîștiga 1 j
21.15 Muzică de dans, 22,00 Ra-.- 
diojurnal, buletin meteorologic 
și sport. PROGRAMUL II. 14,07 
Âluzică distractivă, 14,30 Muzică 
populară romînească din Mun
tenia, 15,00 Muzică din opere 
interpretată de cîntăreți romîni,
16.15 Concert de estradă, 17,00 
Din muzica popoarelor, 18,05 
Muzică distractivă pentru fan
fară, 19,00 Cîntă orchestra de 
muzică populară Radio, 19,30 
Fragmente cunoscute din opere
te, 21,15 La sfîrșit de săptămî- 
nă cîntec, ioc și voie bună, 22,00 
Muzică de dans

----- O-----
CINEMATOGRAFE

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Tamango; AL. SAHIA : 
Ultima aventură a lui Don Juan; 
LONEA : Săgeata albastră; PE
TRI LA : Cociubei; AN1NOASA: 
Fata din Kiev (seria Il-a); LU- 
PENI : Acțiunea „Sabia Teuto-j 
nâ“; BARBATENI : Surorile;“ 
URICAN1 : 12 rezultate exacte.
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