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Noi succese in întrecerea 
socialistă

Colectivul minei Lupeni și-a îndeplinit 
* planul anual

cursul zilei de ieri, 29 decembrie a. c. din abatajele mineii 
au fost extrase ultimele tone de cărbune cocsificabil din 

anual. IN ANUL 1959 MINERII DE LA MINA LUPENI 
mai mare mină furnizoare de cărbune cocsificabil a țării — 

CU PESTE 70.000

RcpHblicâ Popula râ Romlitâ - 
patria noastră scumpă

citoare, 
ducerea 
lui e 
să deschidă un 
cimp nelimitat 
dezvoltării forțe

lor de producție și să asigure 
ridicarea nivelului de trai al 
maselor populare. Țara, noastră, 
care 
porte pînă și cele mai simple 
unelte 
astăzi 
multilaterală și cu un ritm de 
dezvoltare impresionant. înfăp
tuirea politicii leniniste de in
dustrializare socialistă a țării, a 
dat poporului nostru posibilita
tea să-și făurească o asemene« 
industrie care să satisfacă nu 
numai cerințele interne, ci să 
producă și pentru export. In ceî 
12 ani care au trecut de la pro
clamarea R.P.R. au fost con
struite 138 de fabrici și uzine 
noi, iar alte 300 au fost reuti- 
late. Au fost create noi ramuri 
industriale care nu existau în 
Romînia burghezo-moșierească: 
industriile de utilaj petrolifer, 
de utilaj minier, de utilaj ener
getic, de tractoare, de mașinii a- 
gricole, de camioane, îngrășămin
te chimice, coloranți, fire și fibre 
sintetice, mase plastice, medica
mente și altele. Intr-un singur 
deceniu de dezvoltare planificată 
a economiei socialiste, producția 
industrială a crescut de peste 4 
ori și jumătate.

Pe baza succeselor obținute 
în dezvoltarea industriei și ca 
urmare a politicii juste, marxist - 
leniniste a partidului, în anii pu
terii populare s-au obținut reali
zări importante în direcția dez
voltării agriculturii și transfor
mării ei socialiste. Pășind pe ca- 

. lea arătată de -partid, majorita
tea familiilor de țărani munci
tori, ieri robi pe moșiile regale 
și pămînturile moșierești, s-au 
unit în gospodării agricole co
lective și în întovărășiri. La 1 
decembrie 1959 sectorul socialist 
al agriculturii cuprindea 71,6 
la sută din suprafața arabilă a 
țării și 72,1 la sută din numărul 
total al gospodăriilor țăRinești. 
Sarcina trasată de Congresul al 
II-lea al partidului ca la sfârși
tul anului 1960 sectorul socia
list să fie preponderent ca su
prafață și producție-marfă a șl 
fost realizată. Pe baza dezvoltă
rii tuturor ramurilor economiei 
naționale, nivelul de trai mate
rial și cultural al celor ce mun
cesc a crescut an de an. Numai 
în cursul acestui an, ca armare 
a măsurilor luate de plenara 
C.C. al P.M.R. din 13—14 iulie 
a. c. salariul real al muncitori
lor, tehnicienilor și funcționari
lor a crescut cu 30 la sută față 
de 
tă 
ja

Astăzi, întreg — = —
poporul romîn ȘULEA GHEORGHE
sărbătorește ^"președintele Comitetului executiv 
plinirea a 12 aț sfafnjuj popular raional
ani de cind cla
sa muncitoare, 
în alianță cu țărănimea munci
toare, sub conducerea partidu
lui comunist a răsturnat monar
hia, a luat întreaga putere în 
mîinile sale și a proclamat Re
publica Populară Romînă.

La 30 Decembrie 1947 s-a în
cheiat una din perioadele cele 
mai întunecate din istoria po
porului nostru, perioada domina
ției monarhilor prusaci, care de 
peste 8 
clasele 
poporul 
cruțare

Ce era Romînia sub 
burghezo-moșîeresc ? 
înapoiată din punct de ' 
conomic, o țară cu o 
slab dezvoltată, o țară 
vea imperialiștilor străini drept 
surșă de materii prime ieftine 
și o piață de desfacere avanta
joasă pentru produsele lor 
dust riale.

Dar aceasta este acum de 
meniul trecutului. Romînia 
cialistă de astăzi este o țară cu 
o economie înaintată, cu o cul
tură înfloritoare. Cei 12 ani care 
au trecut de Ia proclamarea 
R.P.R. reprezintă o perioadă is
torică relativ scurtă. Cu toate 
acestea, țara noastră a făcut 
pași uriași înainte în toate do
meniile. In anii puterii populare, 
clasa muncitoare, în alianță cu 
țărănimea muncitoare, a reușit 
să obțină succese hotărîtoare în 
construirea bazei economice a 
socialismului. Această realizare 
măreață se datorește conducerii 
înțelepte de către Partidul Mun
citoresc Romîn, inițiatorul și or
ganizatorul luptei poporului nos
tru pentru construirea societății 
socialiste. Un factor primordial 
al succeselor noastre pe frontul 
construcției socialiste îl consti
tuie colaborarea rodnică a țări
lor lagărului socialist în frunte 
cu U.R.S.S.

Anii care s-au scurs de la 
proclamarea R.P.R. au arătat în 
mod convingător că numai pu
terea de stat a clasei muncitoa
re, în alianță cu țărănimea mun-

sub con- 
partidu- 
capabilă

înainte era silită să im-

agricole, se mîndrește 
cu o industrie modernă,

decenii, în cârdășie cu 
exploatatoare înrobeau 
romîn și jefuiau fără 

bogățiile sale
’ i regimul 

O țară 
vedere e- 
industrie 
care ser-

In
Lupeni 
planul
— cea
AU LIVRAT COCSARILOR HUNEDORENI
TONE DE CĂRBUNE MAI MULT DEC1T IN 1958,, spor de pro
ducție obținut pe seama creșterii substanțiale a productivității 
muncii, pe seama extinderii metodelor avansate de muncă și a 
inițiativei „ziua și fîșia“.

De remarcat că la Lupeni trei colective de sectoare 
III și V sud — extrag de cîteva zile cărbune în contul 
1960.

MINERII DE LA LUPENI, mobilizați și conduși de organi
zațiile de partid, S-AU ANGAJAT CA IN ■ —
EXTRAGĂ PESTE PLAN 15.000 TONE DE CĂRBUNE, 
rească la 0,950 tone pe post productivitatea muncii și 
ȚINĂ IN PLUS DE PLAN CEL PUȚIN 1.260.000 LEI 
MII LA PREȚUL DE COST.

- I A, 
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in-/ 
!
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Brigada condusă de NAȘA 
LEANU M1RON din secto
rul II al minei Uricani a 
extras peste sarcinile anuale 
de plan mai bine de 1500 
tone de cărbune lucrînd cu 
un randament mediu de 

5,450 tone pe post

Colectivul sectorului II Ani- 
noasa și-a îndeplinit planul 
anual cu 26 zile înainte de 
termen, datorită și'eforturi
lor depuse de minerii din 
brigada de tineret condusă 

de COSMA REMUS.

Minerii din brigada comu
nistului BERINDEI AUREL 
de. la mina Lonea I și-au 
depășit sarcinile anuale de 
plan cu peste 1800 tone de 
cărbune, întrecînd zilnic 
randamentele planificate cu 
0,500—1,000 tone pe post.

Zidarul MOGA IOAN — < 
fruntaș pe șantierul Petro- j 
șarti, obține însemnate eco- * 
nomil de materiale prin a- ! 
plicarea zidăriei cu. goluri. ' 
împreună cu echipa sa el 
di lucru de bună calitate. (

VULCAN

Sporește extracția 
de cărbune cocsificabil

Minerii sectoarelor I și TI de la 
Vulcan, extrag cărbune cocsifica 
bil. In luna aceasta din abatajele 
lor minerii din cele două sectoare 
au dat peste plan 2180 tone de 
cărbune cocsificabil. La secturul 
II, prin eforturile minerilor con
duși de Bordea Emanoil, Tițu To
rna, Karácsonyi Rudolf și din alte 
brigăzi, planul a fost depășii cu 
peste 1040 tone de cărbune coc
sificabil. La sectorul I niinerii au 
extras peste plan aproape 1150 
tone de cărbune din cele 1300 to
ne cît s-au angajat să extragă. 
Obținînd randamente superioare 
celor planificate brigăzile condu
se de Csiki Emeric, Gagyi Ioan, 
Moraru Nicolae au extras peste 
plan 180—400 tone de cărbune 
în plus de plan.

URICANI

Randamente superioare 
celor planificate

In decembrie minerii sectoru
lui II de la Uricani au extras 
peste plan mai bine de 980 ton? 
de cărbune. Succesul obținut de 
minerii de aici se datorește în 
cea mai mare măsură randamen
telor sporite cu care se muncește 
în abataje. Toate brigăzile din a-: 
bataje obțin zi de zi randament» 
superioare celor planificate. Așa 
de pildă brigada condusă de Po
loboc Constantin, lucrînd în aba
taj cu o mașină de încărcat căr
bune, a obținut o productivitate 
mai mare cu 2—3,50 tone pe 
post decît cea planificată. In a- 
celeași condiții de lucru cu mași-

NOUI. AN 1960 SĂ 
să spo- 

SA OB- 
ECONO-

do- 
so-

Constanna, brigada lui Chiriac 
depășit sarcinile lunare 
peste 400 tone de căr-

tin și-a 
la zi cu 
bune.

LONEA

Sectorul IV îh fruntea 
întrecerii pe mină

Minerii de la Lonea au înde
plinit încă din 15 decembrie sar
cinile anuale de plan. La obține
rea acestui succes și-au adus con
tribuția în special colectivele sec
toarelor I, IV și V. Minerii sec
torului IV se mențin în fruntea 
întrecerii pe mină și în prezent. 
Din abatajele lor ei au trimis în 
decembrie spre preparație 849 to
ne de cărbune peste plan. Printre 
cele mai bune ‘brigăzi ale secto
rului menționăm pe cele conduse 
de Boca Ștefan și Lapșansky A- 
dalbert.

Brigada condusă de Sfitlic Ioan de la sectorul IV A ai mi
nei Lupeni este considerată drept una din cele mai bune bri
găzi ale mint^. In acest an, brigada a extras în plus de n’an 
mai bine de 1000 tone de cărbune cocsificabil. IN CLIȘEU : Bri- | 
gadierul Sfitlic Ioan, împreună cu trei din ortacii săi de muncă, | 
discută despre munca brigăzii, înainte de a intra în șut. I

Pregătirea șantierelor noului an
A. J. T J J * *

In aceste zile pe șantierele din 
alea Jiului muncitorii și tehni 

cienii constructori dau bătălia 
pentru. terminarea ultimelor lu
crări prevăzute pe acest an.

Pe toate șantierele însă, aten
ția principală este îndreptată aa- 
supra pregătirilor pentru noul an 
de muncă. Acestea cuprind lu
crări aflate în prezent în cons
trucție și care vor fi predate în 
folosință în cursul anului 1960, 
lucrări noi care au termen de pre
dare în 1961, finisaje exterioare 
la blocurile construite în anii 
trecuți,• lucrări edilitare noi sa® 
în continuare și alte diverse lu
crări.

Pentru anul viitor constructo
rii trebuie să execute numai pen
tru Combinatul ‘ carbonifer lucrări 
în valoare de cca. 50 milioane 
lei; din care 30 milioane lei

în centrul atenției
construcții de locuințe, 16 mi
lioane Iei diverse lucrări edili
tare etc. Traduse în acțiuni fi
zice, aceste sume importante re
prezintă construcția și predarea

PE TEME 
DE CONSTRUCȚII

«în folosința minerilor a 757 noi 
apartamente cu o suprafață 
cuibilă de 19.800
lucrărilor pentru 
tajnente care vor 
1961, construcția 
mentare în, noul cartier Livezeni 
din Petroșani, a unei cantine mi
niere la Vulcan, a unei noi ali
mentări cu apă la Aninoasa și 
alte asemenea lucrări. In cadrul 
lucrărilor auxiliare vor fi execu-

lo-
m.p., începerea 
alte 344 apar
ii terminate în 
unei școli ele-

tate zeci de mii metri patrați 
tencuieli exterioare, drumuri, 
lei, canalizări, asfaltări etc.

Normal ar fi ca încă de pe a- 
cum constructorii să primească 
deja de la beneficiar planurile de 
lucrări, proiectele, devizele etc. 
ca să aibe și ei timp să le stu
dieze și să le verifice, pentru a 
putea propune eventuale modifi
cări, complectări. în cazul cînd se 
constată deficiențe, pentru a face 
pregătirile necesare la începerea 
lucrărilor încă din primele zile 
ale noului an. Dar, cu toate că 
s-a cerut de multe ori de către 
constructori ca planurile de lu
crări să le fie date din timp, 
beneficiarii tărăgănează acest lu-: 
cru, ceea ce provoacă multe greu
tăți pe șantiere.

Să dăm cîteva exemple : Pen
tru anul 1960 stnt prevăzute în

I .

de
a-

1950. Au fost mărite totoda- 
în mod simțitor pensii.e. Gri- 
pentru sănătatea populației,

(Continuare in pag. 2-a)

planul de lucrări; 50 apartamen
te în cartierul Diniitrov, rețeaua 
de distribuție a apei în orașul 
Vulcan, 100 apartamente noi la 
Vulcan și alte asemenea obiec
tive. Dar, în loc ca planurile de 
execuție să fie date din timp, 
după termenele stabilite de direc
ția de investiții, aceste planuri 
si devize vor fi date ’a 1 mai, 
1 iunie. în augiist 1960, termene 
pe care probabil cei de la direc
ția de investiții le-au tixat în 
glumă. (?!?). Oare pînă la înce
putul lunii iunie n-ar putea cons
tructorii din Vulcan să lucreze 
la noile blocuri planificate ? Este 
oare bine ca tocmai după ce a 
trecut vara să se sape șanțuri 
pentru rețeaua de apă a orașului 
Vulcan și să se desfunde străzi
le ? Și cîte asemenea exemple nu 
se mai pot arăta ; începerea să
pării canalului colector din Vul
can este planificată pentru 1 
septembrie (tot toamna), regula-

(Continuare în pag. 2-a)



SIEAUUL KUȘEJ

sesiunii Marii Adunări 
Naționale a R.P.R.

Marți dimineața au continuat 
lucrările sesiunii Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne.

In loja din dreapta incintei au 
luat loc tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
șescu, Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Dumitru Co- 
Iiu, Leonte Răutii, general de 
armată Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Janos Fazekas, Vladimir 
Gheorghiu, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Atanase Joja, Gherasim 
Popa.

In loja din stînga incintei au 
luat loc tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Mihail Ralea, Anton 
Moisescu, Gheorghe Stoica și 
membrii Prezidiului Marii Adu
nări Naționale.

In tribune erau prezenți șefii 
unor misiuni diplomatice acredi
tați la București, precum și nu
meroși alți invitați.

Ședința a fost prezidată de to
varășul Constantin Pîrvulescu, 
președintele Marii Adunări Na
ționale.

In continuarea dezbaterilor a- 
supra proiectului bugetului de 
stat al R.P. Romîne pe anul 1960 
au luat cuvîntul o serie de de
putați.

Marea Adunare Națională a 
votat apoi luarea în considera
re a proiectului de lege asupra 
bugetului de stat pe anul 1960.

După discutarea și votarea pe 
articole a proiectului de lege, 
Marea Adunare Națională a a- 
doptat, prin vot secret, legea 
pentru aprobarea bugetului de 
stat al R.P, Romîne pe anul 
1960.

Trecîndu-se apoi la următorul 
punct al ordinei de zi, deputatul 
Tudose Vasiliu, raportor al Co
misiei Administrative a Marii 
Adunări Naționale, a prezentat 
expunerea de motive cu privire 
la modificarea articolelor 52 și 
58 din Constituția R. P. Romî
ne și a dat citire 
lege

Maria Adunare 
adoptat prin vot 
pentru modificarea 
și 58 din Constituția R. P. Ro
mîne.

Conform modificărilor aduse, 
sfaturile populare se aleg pe 
timp de 4 ani, cu excepția sfa
turilor populare ale orașelor de 
subordonare raională și ale co- 

proiectului de

Națională a 
secret legea 
articolelor 52

Republica Populară Romînă — 
patria noastră scumpă

(Urmare din pag. l-a)

pentru ridicarea nivelului cultu
ral al celor ce muncesc preocupă 
intr-un înalt grad statul nostru 
democrat-popular.

Valea Jiului, unde in trecut 
bintuiau mizeria, întunericul ne- 
științei de carte, a devenit în 
anii puterii populare un înflori
tor colț al patriei. Au fost re
deschise minele Vulcan, Lonea 
I și II, s-a deschis mina Uri- 
cani. Munca minerilor a fost ra
dical îmbunătățită. Statul demo
crat-popular a cheltuit sume în
semnate pentru mecanizarea mi
nelor, pentru ușurarea muncii 
minerilor.

Odată cu dezvoltarea minelor 
și localitățile Văii Jiului devin 
tot mai înfloritoare. In anii pu
terii populare în raionul nostru 
au fost construite pește 6000 a- 
partamente, dintre care 5300 
pentru familiile minerilor. Raio
nul nostru' este impînzit cu car
tiere noi, de blocuri moderne. 
Minerilor le stau la dispoziție 
cluburi, biblioteci, cinematografe, 
Teatrul de stat din Petroșani. 
Valea Jiului dispune de o vas
tă rețea de Instituții de sănăta
te, deservite de un numeros per
sonal medico-sanitat. In fața 
fiilor de mineri și ai celorlalți 
oameni ai muncii statul demo
crat-popular a deschis largi po-

pe timp

sfaturilor 
alese la

munelor care se aleg 
de 2 ani.

Totodată mandatul 
populare de orice fel 
2 martie 1958, se prelungește 
pînă la 3 februarie 1961.

In continuarea lucrărilor se
siunii, deputatul Mihai Cruceanu, 
a prezentat raportul Comisiei de 
Politică Externă a Marii Adu
nări Naționale cu privire la A- 
pelul Sovietului Superm al U- 
niunii Republicilor Sovietice So
cialiste adresat parlamentelor tu
turor țărilor lumii, în problema 
dezarmării generale și totale și 
a dat citire proiectului declara
ției Marii Adunări Naționale at 
R. P. Romîne cu privire la acest 
Apel.

La dezbaterea proiectului de 
declarație au luat cuvîntul mai 
mulți deputați.

Deputății au votat apoi în u-. 
nanimitate declarația M.arii A-, 
dunări Naționale a R. P. Romî
ne <m privire Ia Apelul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. din 31 
octombrie 1959, adresat parla
mentelor tuturor țărilor lumii în 
problema dezarmării generale și 
totale.

La următorul punct al ordineî 
de zi, deputatul Gheorghe Stoi
ca,. secretarul Prezidiului Marii' 
Adunări Naționale, a prezentat 
proiectul de lege pentru ratifi
carea decretelor emise de Prezi
diul Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne în perioada de la 
27 decembrie 1958 pînă la 26 
decembrie 1959.

Pus la vot 
a fost aprobat 
re Națională.

A luat apoi 
Mihail Ralea, 
Prezidiului Marii 
ționale care a vorbit despre cea 
de a 12-a aniversare a procla
mării Republicii Populare Ro
mîne. Cuvîntarea sa a fost sub
liniată cu aplauze puternice. De
putății și invitații și-au mani
festat calda aprobare pentru po
litica înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Rotnîn, temelia tu
turor succeselor poporului nos
tru în opera de construire a so
cialismului în Republica Populară 
Romînă.

Apoi tovarășul Constantin Pîr- 
vulescu, președintele Marii A- 
dunări Naționale a rostit cuvîn
tul de închidere a sesiunii Marii 
Adunări Naționale.
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proiectul de lege 
de Marea Aduna-

cuvîntul tovarășul 
vicepreședinte al 

Adunări Na-

sibilități pentru însușirea știin
ței, tehnicii și culturii înaintate. 
In raionul nostru funcționează 
18 școli de 4 ani, 14 școli de 7 
ani, 3 școli medii, două școli 
profesionale, o școală de maiiștri, 
o școală tehnică de muncitori ca
lificați, o școală de gospodine, 
un institut de învățămînt supe
rior și o școală populară de 
artă. Totodată în Valea Jiului 
au luat . ființă în acest an 3 
școli medii serale care funcțio
nează pe lingă exploatările Lu
peni, Vulcan și C.C.V.J. Secții 
serale și fără- frecvență mai func
ționează și pe lingă școlile din 
Lupeni, Petroșani, Uricani și 
Lonea. Aceste școli sînt frecven
tate de un număr de 930 mun
citori.

Creșterea nivelului de trai al 
oamenilor muncii din raionul 
nostru este oglindită și prin spo
rirea cantității de mărfuri cum 
parate de populație. Oamenilor 
muncii din raionul noștru li s-au 
distribuit prin comerțul de stat, 
în primele 10 luni ale acestui 
an, cu peste 1.000 tone mai 
multă pîine și ^ăină, cu peste 
800 tone mai multe legume și 
zarzavaturi, cu 27 tone mai 
multe mezeluri și preparate de 
carne decît în perioada cores
punzătoare a anului trecut. Mă
surile luate de partid pentru 
soorlrea salariilor și reducerea

! VIITORI POEȚI CÎNTĂ 
ț REPUBLICA

Intre plicurile cu scrisori de 
la oamenii muncii sosite la re
dacție, multe conțin poezii, în
cercări de a da glas, cu ajuto
rul versului, sentimentelor cal
de de admirație pentru tot ceea 
ce poporul nostru a creat în 
anii regimului democrat-popu
lar. Majoritatea celor ce sem
nează aceste versificații sînt 
muncitori, care în orele libere

„Și cite diatece
In zilele acestea însorite 
Le-aducem azi pe toate-n 
Cu drag,

...spune el în poezia „Republicii mele“.

dențului miner Muller Traian. ♦ 
Pentru exemplificare o dăm în | 
întregime:

Mohorită și rece era atunci dimineața, 
Ca semnele puterii de pe-un blazon regesc, 
Cînd am venit cu toții să ne-ncălzim, firesc, 
La flacăra tai, mîinile și viața... 
Ai alungat de-odată grelele zăpezi. 
Intr-o avalanșă biruitoa re. 
In ochii tăi strălucea un nobil crez, 
Și o primăvară de soare...
Coroane, blazoane s-au rostogolit în tină, 
Inutile ca lumea lor toată 
Așa s-a urnit a istoriei roată 
Pe calea de plină lumină ! 
Ne-ai deschis, spre larg uri, tulburătoare fereastră, 
Luminîndu-ne viața intens, 
Milenarului vis dăruindu-i un sens 
împurpurat ca inima noastră...
Partidul îți aprinsese, firesc, 
Flacăra veșnică, cutezătoare... 
Azi, prin el, Republică, aripi îți cresc 
Tot mai aproape de soare!

Versuri, la fel de pătrunse de 
sentimente înalte, afli și în poe
zia ~„Republica noastră ' a stu-

Au învă(at dansul... muncind
I-adevărat. Cu atît mai adevă

rat cu cît și ceilalți membri ai 
formației sînt de aceeași părere. 
Munta e un ajutor prețios în ac
tivitatea noastră artistică afirmă 
sudorii Tomulescu 
D-tru, electricianul 
Elena, muncitorul de 
túri Dobos Emílián 
narele Szedlacsek și 
relia.

de lucru, în orele libere, 
pregătirea programului în- 
zilei Republicii și Anului

cei 9 inși care alcătuiesc 
de dansuri, 6 sínt munci-

le-au împtu- 
nu sínt dan- 

Să-i întrebăm

In zilele acestea, artiștii ama
tori de la preparația Petrila au 
destul 
pentru 
chinat 
nou.

Din 
echipa 
tori, iar două fete, foste munci
toare și ele, sînt funcționare. In 
mișcările acestor tineri muncitori, 
afli la repetiții multă grație și 
vioiciune. De unde 
mutat oare, fiindcă 
satori de 
mai bine

— De 
de dans, 
din cel de regiune ? Nu-i greu de 
răspuns. Din... muncă 1

— Da... Oare, în muncă nu faci 
o serie de qiișcări, care îți mă
resc agilitatea corpului, a picioa
relor ?

meserie ?
pe ei.
unde am
din jocul Steaua sau

învățat pașii

prețurilor la un mare sortiment 
de mărfuri industriale, au dat 
posibilitate oamenilor muncii să 
cumpere cantități gporite de mo
bilă, articole electro-tehnice, țe
sături, confecții și altele.

Marile înfăptuiri pe care le-a 
obținut poporul romin în mer
sul lui spre viitorul însorit a- 
rătat de partid, sînt un rod al 
descătușării energiei creatoare a 
oamenilor muncii de către pute
rea populară. Masele populare 
sînt azi stăpînii adevărați ai ță
rii, ale destinului lor. Oamenii 
muncii participă direct la con
ducerea treburilor de stat și ob
ștești prin deputății aleși de ei 
în sfaturile populare care gos
podăresc localitățile in interesul 
celor ce muncesc. Anul acesta, 
mii de cetățeni din raionul nos
tru, mobilizați de deputați, au 
întreprins însemnate acțiuni de 
folos obștesc pentru buna gos
podărire și înfrumusețare a lo
calităților Văii Jiului. In raio
nul nostru au apărut în acest 
an numeroase spații verzi în ju* 
rul blocurilor, parcuri noi, au 
fost plantați mii de arbori deco 
rativi. Mobilizați de deputății 
sfaturilor populare, cum sînt to
varășii Dunca Petru, Joldos Ir- 
ma, Madarasz Rozalia, Buzinschi 
Mihai, Covaci Alexandru, zeci de 
mii de cetățeni au participat la 
diverse acțiuni de folos obștesc.

î 
t 
t
♦

I
♦I
i
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Stihurile 
de căldură

răsar

dar
Republicii iubite !“...

înlocuiesc unealta de lucru cu 
condeiul. Dintre poeziile trimi
se la redacție multe sînt închi
nate Republicii noastre înflori
toare, care acum împlinește 12 
ani de existență. Intre aceste * 
poezii atrag atenția două sem- t 
nate de muncitorul Ioan Costin t 
din Petroșani.

sale sînt pătrunse «

♦ 
t * 
♦ 
♦4 
I

și avînt :

♦ 
♦

*■*
i
ii
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t

Gh. și Cață 
Plopșoreanu 
la transpor- 
sau funcțio- 
Mihăilă Au-

de partid“ 
mai zilele 
de partid

------ --------

Crescut odată
unanimitate de voturi to

varășul Gava Sever, este primit 
în rîndurile membrilor 
— iată o hotărîre de 
trecute a organizației 
nr. 1 Aninoasa.

...Greu o mai ducea 
Gava —, cioplitor în 
marmoră din satul Albești, din

Gheorghe 
piatră și

Republica Populară Romînă 
este patria iubită a tuturor celor 
«e muncesc. In țara noastră sub 
steagul luptei pentru construirea 
socialismului pășesc înfrățiți oa
menii muncii aparținînd minori 
taților naționale. In locul vraj
bei ațîțate de clasele exploata
toare, între oamenii mincii io 
mini și aparținînd naționalităților 
conlocuitoare, a apărut unitatea 
de luptă Intre întregul popor 
muncitor din țara noastră pen
tru mărețul țel: construirea so
cialismului.

Poporul romín pășește în cel 
de al 13-lea an de existență al 
R.P.R. în condițiile puternicului 
ecou stîrnit de documentele ple
narei C.C. al P.M.R. din 3—5 
decembrie a. c. care a elaborat 
proiectul planului de stat pe a- 
nul 1960. Acest proiect înfăți
șează marile sarcini ale poporu
lui nostru in cursul anului vii
tor ^n dezvoltarea economiei na
ționale, în sporirea bunăstării 
celor ce muncesc. Minerii și cei
lalți oameni ai muncii din Va
lea Jiului, însuflețiți de obiecti
vele planului de stat pe 1960, pe 
baza succeselor obținute in 
cursul acestui an în sporirea și 
ieftinirea producției de cărbune, 
sînt hotăriți să pășească și mai 
ferm pe calea arătată de partid, 
spre întărirea continuă a patriei 
noastre scumpe, Republica Popu
lară Romînă, să obțină noi suc
cese, alături de întregul popor 
romin, pe frontul construcției so
da! iste.

Pregătirea șantierelor 
noului an — 

în centrul atenției 
(Urmare din pag. l-a)

rîzarea apelor Jiului la Petrila și 
a pîrîului Braia din Lupeni la i 
mai, lucrările edilitare la 50 a- 
partamente din cartierul Dimitrov 
tocmai la 1 iunie etc

Constructorii, împreună cu cei 
de la direcția de investiții a 
C.C.VJ. trebuie să caute modali
tățile necesare pentru îndrepta
rea unor asemenea anomalii, pla- 
nîticînd mai judicios termenele de 
începere a lucrărilor.

Mai sînt și alte probleme pe 
șantiere în legătură cu pregăti
rile pentru noul an de muncă 
cum a-r fi aprovizionarea cu ma
teriale, pregătirea lucrărilor de 
organizare la noile loturi de lu
cru ca magazii, depozite de ma
teriale, drumuri de acces etc. 
Apoi, este necesar ca și alți be
neficiari cum ar fi sfaturile 
populare, care au în plan execu
tarea diferitelor construcții pe a- 
nul viitor să pregătească și să 
dea constructorilor documentațiile 
respective din timp pentru ca lu
crările să poată fi executate în 
termenele fixate.

Printr-o colaborare mai strîn- 
să între beneficiari și construc
tori în privința pregătirii noului 
an de muncă pe șantiere, se poa
te ajunge la o îmbunătățire sim
țitoare în activitatea de construc
ții, pentru ca fiecare obiectiv și 
lucrare să se facă la timpul po
trivit ceea ce ar elimina o sea
mă de cheltuieli inutile.

Toată atenția pregătirii din 
timp și temeinice a lucrărilor 
pentru noul an de muncă pe șan
tierele de construcție din Valea 
Jiului 1

M. S.

cu Republica
Muscel, cînd pe lume îi apare 
primul fiu al cărui nume era să 
fie Sever.

...Grea a fost și copilăria mi
cuțului cu ochii căprui și părul 
ca tăciunele în acești ani de 
cruntă exploatare capitalistă!

Strălucitul soare al lui August. 
44 și-a trimis Insă razele sale bi
nefăcătoare și în căsuța celor 
șapte copii ce-și duceau existența 
din cîștigul bătrînului cioplitor 
de piatră.

...30 Decembrie 1947.' Ia fiin
ță Republica; republica muncito
rilor, a celor ce toată viața au 
fost exploatați și bătuți de bogă
tași.

...Sever, și el fiu de muncitor, 
crește odată cu Republica.

...In 1949 îl găsim în una din 
școlile medii tehnice din Cîmpu- 
lung Muscel.

Anul 1953... Cireșele coapte 
vestesc că-i luna iunie. Și iată 
că din curtea unei școli creată 
de Republică își ia zborul prima 
promoție de absolvenți. Printre et‘ 
e și Gava Sever.

...O clipă, tînărul absolvent pri
vește zidurile școlii pe care le 
părăsește parcă cu greu, și apoi, 
la „drum".

E repartizat la mina Aninoasa. 
La început ca artificier. Anii trec. 
Cu timpul se maturizează, cu
noaște mai bine meseria, de mi
ner, se apropie de oameni, se în
frățește cu ei, crește alături de 
ei.

Azi e maistru miner mult a- 
preciat de muncitori și de condu
cerea tehnică a minei.

Utemist, apoi candidat de par
tid cu o bogată activitate poli
tică în rîndurile tineretului, a 
muncit neobosit pentru a duce în 
masă cuvîntul partidului.

Drept răsplată a ]ost primit 
ca membru de partid în cinstea 
zilei de 30 Decembre.

ȘTEFAN POPA
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Dezbàtînd sarcinile de plan pe 1960 INTERVIUL NOSTRU

nincrll dc la vricMt si-au liai 
noi angajancnlc

Colectivul 
îndeplinit cu 
plan ce i-au 
cesta. Minerii de aici au livrat 
economiei naționale peste sar
cinile anuale de plan pînă în 
prezent peste 15.000 tone de căr
bune cocsificabil. Prin extinderea 
la toate brigăzile din abatajele și 
pregătirile minei a metodei de 
refolosire a lemnului, recuperat 
la prăbușire, prin calitatea mai 
bună a cărbunelui extras ca și 
prin gospodărirea mai rațională 
a materialelor, minerii de aici au 
economisit în 11 luni peste 
1.050.000 lei la prețul de Cost în 
plus de sarcina planificată.

In anul viitor, producția mi
nei Uricani va spori cu o însem
nată cantitate de cărbune. Așa 
cum a arătat inginerul șef al mi
nei tov. ing. Chira Aurel, cu o- 
cazia discutării sarcinilor de plan 
ne anul 1960, în anul viitor vor 
intra în exploatare noi fronturi 
productive încît capacitatea de 
producție a minei va putea spori 
cu cea. 80.000 tone de cărbune 
față de realizările de plan din a- 
cest an, așa cum prevăd de altfel 
și cifrele planului pe 1960. De 
asemenea la mină productivita
tea medie va atinge în anul viitor 
1,150 tone pe post. Conducerea 
administrativă s-a îngrijit ca încă 
de pe acum să asigure condiții 
de muncă mai bune tuturor bri
găzilor de mineri pentru ca aces- 

să poată păși din primele 
ale lunii ianuarie pe calea 

¡îndeplinirii și depășirii ritmice a 
planului. Pentru creșterea pro
ductivității muncii în abataje vor 
fi introduse cîteva mașini de în
cărcat, rampele puțurilor vor fi 
mecanizate, pompele vor fi auto
matizate. La unele abataje se va 
trece ia atacarea preabatajelor 
pentru două fîșii deodată, fapt ce 
va aduce însemnate economii bă
nești. Vor fi de asemenea extinse 
metodele de armare cu fier, cu 
inele de bolțari și cu beton pen
tru a se reduce consumul de lemn 
de mină.

Discutînd sarcinile de plan, 
minerii au făcut numeroase pro
puneri pentru îmbunătățirea con
tinuă a muncii și și-au luat noi 
¡angajamente. Așa de pildă mi

rul șef de schimb Paraschiv 
jeorghe de la abatajul nr. 3

I«
• PUBLICITATE

minei Uricani și-a 
cinste sarcinile de 
revenit pe anul a-

sectorul I a propus ca în abataj și 
la buncăr să se îmbunătățească 
iluminația, iar dacă se va face 
o întreținere mai bună a galerii
lor de acces, din abatajul lui se 
vor putea extrage în anul viitor 
cel puțin 1000 tone de cărbune 
peste plan.

Brigadierul Poloboc Constantin, 
care conduce brigada de la aba
tajul nr. 7 din sectorul II al mi
nei, reliefînd avantajele muncii 
cu mașina de încărcat cărbune s-a 
angajat în numele brigăzii sale 
să depășească planul considerabil 
sporit pe anul viitor cu cel puțin 
600 tone de cărbune. Comunistul 
Vascul Dumitru a cărui brigadă 
și-a depășit cu peste 3500 tone 
de cărbune planul pe anul 1959. 
s-a angajat să dea în 1960 cel 
puțin 1000 tone de cărbune pes
te plan. Mulți alți membri și can
didați de partid printre care tov. 
Uliu Gheorghe, Năsăleanu Miron, 
Teodorescu Stancu, Piloiu Gheor
ghe, au apreciat că deși cifrele 
de plan sînt mult mai mari decît 
cele avute în 1959, anul viitor 
vor putea depăși planul cu dte 
cel puțin 300—1000 tone de căr
bune.

Din discuțiile purtate pe mar
ginea sarcinilor de plan pe 1960 
s-a concretizat faptul că posibili
tățile minerilor de la Uricani sînt 
mari și încă pot fi îmbunătățite. 
Vorbitorii au propus totodată să 
se acorde mai mare grijă bunei 
desfășurări a transportului 
teran. Galeriile să fie mai 
întreținute, aprovizionarea 
lemn să se facă în condiții 
bune, asistență tehnică la locuri
le de muncă șă fie mai activă și 

■ eficientă.
Dezbaterea cifrelor de plan la 

mina Uricani a dus, pe baza an
gajamentelor luate de brigăzile 
de mineri, la corectarea sarcinilor 
trasate de Conferința de partid 
pe mină. Astfel în loc de 7000 tone 
de cărbune cît a apreciat confe
rința că se poate extrage peste 
plan, minerii de la Uricani vor 
depăși planul cu cel puțin 7500— 
8500 tone de cărbune cocsifîcabil, 
vor îndeplini sarcina de 1,164 
tone pe post privitoare Ia crește
rea randamentelor și vor obține 
peste plan economii la prețul de 
cost de cel puțin 420.000 lei.

Ing. GH. DUMITRESCU

sub- 
bine 

cu 
mai

H MW nai nari — priuipla imn 
a midi stMoi Kt M|ii le la niaa Vukan

In anul acesta colectivul minei Vulcani a extras de 14 orih 
mai mult cărbune decît în anal 1951. Pentru anul viitor ml- ; 
neril de aici vor trebui să extragă cu cel puțin 70.000 tone do ; 
cărbune mai mult decît în 1959. Realizarea acestui plan spo
rit, ca și a angajamentelor luate, necesită o muncă de pre
gătire a noilor abataje, mai activă, mai rodnică. Minerilor sec- J 
torului de investiții le revine in acest sens o sarcină dintre ; 
cele mai importante. Redăm mal jos răspunsul primit din par- < 
tea tov. Toma Ioan, secretarul organizației de bază a sec- ' 
torului de investiții la întrebările unui redactor al ziarului < 
nostru, privind realizările obținute in acest an și măsurile 
luate pentru îndeplinirea și depășirea planului pe anul 1960:

In expunerea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la plenara 
C.C. al P.M.R. din 3—5 decem
brie a. c. s-a arătat că pe a- 
nul viitor trebuie luate din timp 
măsuri pentru folosirea mai e- 
ficientă a investițiilor. Sarcinile 
de plan ale sectorului nostru 
pentru anul viitor sînt mai mairi 
cu 34 la sută față de cele avute 
în anul acesta.

In cadrul dezbaterii indicilor 
de plan pe 1960, comuniștii și 
ceilalți mineri din sector, con- 
știenți de sarcinile ce le revin, 
și-au exprimat hotărîrea de a în
deplini și depăși aceste sarcini. 
In baza realizării medii din a- 
cest an, minerii sectorului s au 
angajat ca planul la săpări pen
tru anul viitor, să-l realizeze în 
11 luni. Brigada comunistului 
Săbău Vasile s-a angajat să de
pășească planul anual la beto- 
nări cu 20 la sută, iar brigada 
lui Brînzău Ioan tot cu 20 la 
sută. In urma angajamentelor 
și a măsurilor tehnico-organiza- 
torice luate, colectivul sectorului 
și-a propus să realizeze o eco
nomie la prețul de cost pe anul 
1960 de oel puțin 1.000.000 lei. 
Aceste economii se vor realiza 
prin extinderea armării metali
ce, extinderea încărcării mecani
ce a sterilului și a creșterii pro
ductivității muncii. De aseme
nea, colectivul sectorului nostru 
și-a propus ca în anul 1960 să 
realizeze săparea unei galerii 
duble armate în fier, în lungime 
de 600 m. cu o viteză medie de 
avansare de 4 m. p. pe zi. A- 
ceasta are scopul de a face po

sibilă exploatarea cărbunelui din 
blocul X deasupra 
630.

Pentru realizarea 
biective este necesar
putui anului (trimestrul 1) să 
fim dotați cu mașini de încăr
cat, de asemenea e nevoie să 
se mărească numărul reîncărcă- 
toarelor cu bandă, pentru redu
cerea efortului fizic la încărca
re și mărirea randamentului.

Reducerea consumurilor speci
fice a fost dezbătută de aseme
nea în cadrul consfătuirii sus- 
amintite. Minerii s-au angajat 
să obțină reduceri însemnate la 
material lemnos, la exploziv cu 
2 la sută, prin perforarea gău
rilor lungi la pușcare, extinde
rea burajului cu :

Organizația de 
gul colectiv al 
depune o muncă 
pentru ca în anul 
nă rezultate mai 
acum.

I

r
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,.In primele 11 luni ale anului 

1959 minerii sectorului nostru 
au excavat peste plan 142,2 m. 
galerii reprezentînd 2395 m. c., 
contribuind de asemenea și cu 
o însemnată cantitate de cărbu
ne rezultată din lucrările de in
vestiții la îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor anuale 
de plan pe mină. Economiile 
realizate de colectivul sectaru
lui în acest an Ia prețul de cost 
se ridică la aproximativ 800.000 
lei plus față de sarcina de redu
cere planificată.

Aceste rezultate bune reflectă 
munca susținută a membrilor și 
candidaților de partid, a mun
citorilor și tehnicienilor sectoru
lui, sub îndrumarea și conduce
rea organizației de bază.

Pentru a contribui și mai mult 
la realizarea sarcinilor de a e- 
xecuta deschideri dt mai multe 
și la tknp, în cinstea Conferin
ței raionale de partid, în cadrul 
sectorului s-a format o brigadă 
de înaintare rapidă, din care fac 
parte mineri fruntași ca Vizi An
drei, Vass Martin, Ionescu Ilie, 
Florea Avram și alții. Sarcina 
de a răspunde de brigadă, a fost 
încredințată tehnicianului Golgoț 
Carol. Din ziua de 10 decem
brie și pînă în prezent, brigada, 
avînd asigurate condiții tehnico- 
materiale bune, obține o avansa
re medie zilnică de circa 4 m. 
în galerie cu profil de 10 m.p. 
în steril.

In urina dezbaterii indicilor 
de plan pe anul 1960, pe baza re
zultatelor obținute, brigada și-a 
luat angajamentul să atingă în
că din prima lună a anului vii
tor, o avansare medie zilnică de 
cel puțin 6 m. Brigăzii îi vor fi 
create condiții de muncă mai 
bune ca pînă acum.

orizontalul

acestor o- 
ca la înce-

0. C. L. Alimentara
PETROȘANI

Vinde prin toate mă
celăriile la comandă 

carne de porc
după cum urmează :

— Jumătăți de porc fă
ră șoric, cu slănină, 
cu cap și organe la 
prețul de lei 13,50 kg.

— Jumătăți de porc fă
ră șoric și fără slă
nină, cu cap și orga
ne la prețul de lei 
13 kg.

— Jumătăți de porc cu 
șoric, slănină, cap, 
picioare și organe la 
prețul de lei 13,75 kg, 

Solicitanții vor face co
menzi la măcelăriile de 
unde doresc să se apro
vizioneze.

r.-.-.j-’

O. C. L. Produse 
Industriale

PETROȘANI

Anunță întreprinde
rile și instituțiile 
din tot raionul că 

unitatea de mic gros din 
Petroșani a pus în vîn- 
zare un bogat sortiment 

de 

confecții, 
tricotaje, 

încălțăminte 
și jucării 

pentru pomul de iarnă* 
Vînzările se fac fără 

plafon valoric. 
Aprovizionați-vă din 
timp cu cele necesare

Educarea candidaților de partid — în atenția 
biroului organizației de bază

Colectivul sectorului V rambleu 
de la mina Petrila încheie anul 
1959 cu succese însemnate. Pla
nul de rambleu a fost depășit 
lună de lună. Muncitorii ramble- 
iatori și-au depășit de aseme
nea angajamentul luat în privin
ța reducerii prețului de cost, rea
lizând 2.200 lei economii pe cap 
de salariat, fată de 1 100 lei, cîl 
a fost angajamentul luat. Aceste 
rezultate se datoresc în primul 
rind muncii politice desfășurate 
de organizația de bază pentru mo
bilizarea muncitorilor și tehnicie- 

’ nilor din sector la realizarea rit
mică a sarcinilor de producție.

In acest an activitatea organi
zației de bază din sectorul nos
tru s-a îmbunătățit simțitor și 
prin faptul că rîndurile sale s-au 
întărit cu noi membri și candi
dați de partid primiți din rîndul. 
celor mai buni muncitori.

Biroul organizației noastre de 
bază acordă o atenție deosebită 
educării partinice a candidaților 
de partid, pregătirii-, lor în vede
rea intrării în rîndul membrilor 
de partid. Stagiul de candidatu
ră are un rol important în pregă
tirea ideologică și politică a vii
torilor membri de partid. De a- 
ceea biroul organizației de bază 
se preocupă ca stagiul de candi
datură să constituie o adevărată 
școală de educație comunistă a 
candidaților. In organizația noas
tră a devenit o regulă că în adu 
narea generală în care candida
tul a fost primiți să i se traseze

o sarcină concretă. Pentru a spri
jini candidații în îndeplinirea sar
cinilor trasate, membrii de partid, 
de obicei acei care au dat reco
mandări, sînt îndrumați să-i ajute, 
mai ales în privința ridicării ni
velului politic și ideologic. La tra
sarea de sarcini candidaților, bi
roul organizației de bază ține 
cont de pregătirea și de puterea 
de muncă a fiecăruia.

Tovarășul Călinescu Tache, can
didat de partid, este un muncitor 
fruntaș cu un nivel cultural ridi
cat. Ținînd cont de aceste calități, 
biroul organizației de bază i-a 
încredințat sarcina ca împreună 
cu alți tovarăși șă pregătească 
un program pentru stația de ra- 
dioficare în care să se evidențieze 
rezultatele muncitorilor din sec
torul nostru și să se critice de
ficiențele existente. Cu sprijinul 
membrului de partid Coconet Ti- 
beriu el și-a îndeplinit sarcina 
încredințată. Candidaților de par
tid Bontea Vasile. Costache Aris- 
tică și Onciu Gheorghe li s-a 
trasat sarcina să mobilizeze mun
citorii din schimburile lor la ac
țiuni de economisire a materiale
lor. Tovarășii Dudaș Ioan, Filip 
Marcel și Mihuțescu Nicolae, care 
fac parte și din formațiile artis
tice ale clubului minier, au pri
mit sarcina să ajute biroul orga
nizației U.T.M. în organizarea u- 
nei joi de tineret model.

Un rol important în educarea 
candidaților îl are controlul asu
pra îndeplinirii sarcinilor ce le-au

fost trasate. De aceea biroul or
ganizației de bază solicită can
didaților de partid să raporteze 
periodic în fața adunărilor gene
rale cum și-au îndeplinit sarci
nile.

Tovarășului Corbu Aristică, 
candidat de partid, i s-a încredin
țat sarcina să discute cu munci
torii din sector despre importan
ța citirii presei de partid, să se 
ocupe de o mai largă difuzare a 
presei în sector. In prima pe
rioadă tov. Corbu s-a achitat c>< 
conștiinciozitate de sarcina ce t-a 
tost încredințată, dar după un 
timp a început să se lase pe tîn- 
jală. Biroul l-a tras la răspunde
re pentru neglijarea sarcinii ce 
i s-a încredințat. După criticile 
ce i s-au făcut, el îșî îndeplineș
te sarcina repartizată.

In afara celor arătate mai sus, 
un număr de 13 candidați sînt 
încadrați în colectivul de agita
tori, iar 8 au munci în cadrul or
ganizațiilor de masă.

Biroul organizației de bază ur
mărește cu atenție activitatea tu- 
ttiror candidaților, participarea lor 
la învățămîntul de partid, asigu-, 
rind astfel ca stagiul de candi
datură să fie de un real folos 
în vederea pregătirii candidați
lor spre a merita pe deplin înaltul 
titlu de membru de partid.

IOAN MUREȘAN 
membru în biroul organizației 
de bază nr. 5 — mtaa Petrila

VIZITAȚI

ale O. C. L. Produse 
Industriale de unde 
vă puteți aproviziona 
cu un bogat sorti
ment de mărfuri cu

nisip și altele, 
bază și între- 
sectorului vor 
mai rodnică 

; 1960, să obți- 
bune ca pînă

PRETURI REDUSE
Soldurile

se V1ND și cu PLATA 
în RATE.

de confecții

7 IN TOTAL

ANULUI NOU 19EO

EXTRAGERI



STEAGUL ROSI

Scrisoarea de răspuns a lui N.S. Hrușciov 
adresată lui

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
anunță:

Cunoscutul fruntaș al vieții 
publice din S.U.A. Cyrus Eaton 
a trimis lui N. S. Hrușciov do

cumentele Conferinței internațio
nale de la Pugwash a oameni
lor de știință în legătură cu 
problemele războiului biologic și 
chimic. N. S. Hrușciov a adresat 
lui Cyrus Eaton o scrisoare de 
răspuns.

In scrisoarea de răspuns N. S 
Hrușciov împărtășește convinge
rea lui Eaton că întîlnirea de la 
Pugwash a oamenilor de știință 
din diferite țări, precum și în- 
tîlnirile lor ulteriofte, vor con-

Cyrus Eaton
tribui la încălzirea continuă a 
atmosferei internaționale. N. S, 
Hrușciov subliniază că unirea 
eforturilor oamenilor de știință 
în lupta împotriva războiului 
va avea, fără îndoială, o influ
ență tot mai mare asupra for
mării unei opinii publice mon
diale în favoarea interzicerii tu
turor tipurilor de arme de exter
minare în masă și în favoarea 
îndeplinirii sarcinilor dezarmării 
generale și totale. Acest lucru, 
scrie N. S. Hrușciov, va consti
tui un aport de neprețuit al oa
menilor de știință la cauza lup
tei pentru stabilirea unei păci 
trainice pe pămînt.

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

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
Guvernul U.R.S.S., de comun 

acord cu guvernele R. P. Bulga
ria, R. Cehoslovace, R. P. Polo
ne și R. P. Romîne, a anunțat 
în mod oficial că guvernele a- 
cestor țări sînt de acord cu con
vocarea la Geneva a Comitetu
lui pentru dezarmare al celor 
zece țări la 15 martie 1960 sau 
la o altă dată apropiată de a- 
ceăsta

Propunerea guvernelor puteri
lor occidentale cu privire la con
vocarea Comitetului la aceste 
date este cuprinsă în nota me- 
morială din 22 decembrie a gu- 
\ernului Franței.

In nota memorială a guvernu
lui sovietic. înmînată la 28 de
cembrie ambasadorului Franței, 
Maurice Dejean, de către locții
torul, ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., Valerian Zo- 
rin, se spune că Uniunea Sovie
tică, Bulgaria, Cehoslovacia, Po
lonia și Romînia sînt de acord

celor

Convocarea Comitetului 
pentru dezarmare

cu convocarea Comitetului
zece la o dată cît se poate mai 
apropiată, în anul 1960. Deoa
rece însă puterile occidentale nu 
sînt de acord cu aceasta, guver
nele țărilor sus amintite nu o- 
biectează împotriva convocării 
Comitetului la data propusă de 
puterile occidentale.

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

—O—

28 decembrie la hidrocen- 
de la Stalingrad au 

în funcțiune
In prezent

fost 
încă două tur- 
acolo funcțio- 

hidrogeneratoa- 
de 22. Puterea

încă două turbine 
au intrat în funcțiune 

la hidrocentrala 
de la Stalingrad

STALINGRAD 29 (Agerpres) 
TASS anunță :

La 
trala 
puse 
bine,
nează 12 grupuri 
re dintr-un total 
turbinelor aflate în funcțiune es
te de 1.380.000 kW.

In 1960 — cu un an înainte 
de termenul stabilit — hidrocen
trala va fi dată în exploatare cu 
întreaga ei putere (2.563.000

Cum a fosl „primii“ 
regele Belgiei 
la Leopoldville

LEOPOLDVILLE 29 (Ager
pres) .

După cum anunță coresponden
tul agenției United Press Inter
national, regele Baudouin a so
sit la 2§ decembrie în capitala 
congoleză după o călătorie în cî
teva regiuni ale coloniei belgiene. 
La Leopoldville, regele Baudouin 
a fost primit cu multă răceală. 
După cum se subliniază corespon
dentul american, pe o distanță 
de cîteva mile, de la aeroport spre 
oraș, nimeni nu l-a întîmpinat 
pe rege. In oraș numai la cîteva 
clădiri administrative erau arbo
rate drapelele belgiene și congo
leze.

După cum relatează corespon
dentul, în suburbiile orașului și 
chiar în oraș populația africană 
l-a întîmpinat pe rege strigînd: 
„Independență!". In multe locuri 
muncitorii africani, amenințau cu 
pumnii' în urma mașinii regelui. 
Africanii purtau pancarte pe care 
era scris : „Independență!“, „Li
bertate deținuților politici!“, „Li
bertate lui Patrice Lumumba!" 
(lider al partidului Mișcarea na
țională congoleză). Autoritățile 
coloniale au luat măsuri severe 
pentru securitatea regelui.

Exploratorii sovietici au început 
construirea unei statii complexe 

ia Polul Sud geografic
Ia punctul terminus al traseului. 

Se fac pregătiri în vederea e- 
fectuării lucrărilor de explorări 
seismice pentru determinarea gro
simii gheții continentale în regiu
nea Polului Sud. Se efectuează 
observații meteorologice, magne
tice, gravimetrice și glaciologice. 

După terminarea lucărilor știin
țifice, 16 exploratori polari în 
frunte cu Alexandr Dralkin. șeful 
celei de a patra expediții sovie
tice în Antarctica, vor pleca îna
poi spre Polul geomagnetic sud, 
în apropierea căruia este situată 
stația sovietică Vostok.

MOSCOVA 29 (Agerpres) — 
TASS anunță :

După cum se transmite din 
observatorul șudpolar Mirnîi, gru
pul de exploratori sovietici care 
a atins la 26 decembrie . Polul 
Sud geografic a început construi
rea unei stații științifice complexe

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

□ întîlnire 
între membri ai P. S. D. G.

și ai P. C. din Germania
BERLIN 29 (Agerpres).
Recent a avut loc o întîlnire 

între membri ai Partidului so
cial democrat și Partidului co
munist la care au participat 56 
de activiști ai P.S.D.G. din toa
te leanderele Germaniei occiden
tale, precum și Max Reimann, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Germania.

După cum se subliniază în 
comunicatul difuzat de postul 
de radio „Deutscher Fréikeitssen- 
der-904“, la întîlnire s-au discu
tat probleme în legătură cu re
zultatele Congresului P.S.D.G. 
de la Pao-Godessberg și cu pro
iectul de hotărîre al conferinței 
Partidului Comunist din Germa
nia, prezentat spre examinare de 
Comitetul Central al P.C. din 
Germania.

î
« 
î*

Crima sergentului 
american Brown

4 
. __x--b—r ♦

La 26 decembrie sergentul I 
Brown din infanteria marină J 
americană a ucis pe țăranca ♦ 
Katsu Kurane din satul Kinj 
(Okinawa). Kurane este ma-. 
mă a 6 copii. 1

, Exprimînd indignarea in le-1 
ț gat ură cu acest asasinat, Ma- J 

saiosi Kamiyama, președintele* 
“ Ligii locuitorilor dini Okinawa I 
“ domiciliați în Jaiponia, a de I 

clarat că acesta nu este pri- * 
; mul caz de samavolnicie să- * 

vîrșit în Okinawa de clica mi- î 
; litaristă americană. In aprilie I 
' 1956 un soldat american a j 
' ucis pe țăranca Etsuko Yona-j 

' ’ mine și nu a fost pedepsit pen- 1 
tru crima lui. Acest fapt, a î

> spus Kamiyama, atestă că a- t 
' mericanii nu pun nici un preț J 

“ pe viața locuitorilor din Oki- J 
natwa. Guvernul japonez tre-1 
buie să renunțe la. poziția de*

TOKIO 29 (Agerpres).

I ................................
! pasivitate pe care a adoptat-o î 
j în problemele asigurării vieții*
* populației din Okinawa

★

Marele succes 
al violonistului 

David Oistrah în S.U.A. 
șl Canada

NEW YORK 29 (Agerpres) — 
TASS anunță:

De un mare succes se bucură 
turneul violonistului sovietic Di
vid Oistrah, artist al poporului 
din U.R.S.S., întreprins în orașe 
din Canada și Statele Unite. 
Timp de o lună de zile Dayid 
Oistrah a dat 20 de concerte pe 
continentul american, dintre ‘care 
trei concerte în Canada, în ora
șele Montreal, Ottawa și Toron
to, iar celelalte în S.U.A. — 
Detroit, Chicago, Boston, Wa-J 
shington, Philadelphia, New York 
și în alte orașe.

„MARȘUL PĂCII" CONTINUĂ
LONDRA 29 (Agerpres).
Participanții la marșul orga

nizat în semn de protest împo
triva cursei înarmărilor nuclea
re își continuă drumul de la 
Liverpool spre țărmul estic al 
Angliei. In calea lor cei peste 
100 de participanți la qiarșul 
inițiat de organizația tineretului 
din Sheffield — „Mișcarea pen
tru dezarmarea nucleară“ — se 
bucură de sprijinul călduros al

Cursa înarmărilor 
pentru popoarele

BUENOS AIRES 29 (Agerpres!
După cum relatează ziarul 

„Nación", țările din America 
Latină cheltuiesc în fiecare an 
în scopuri militare două mili 
arde dolari. In această sumă nu 
sînt incluse cheltuielile militare 
prevăzute la alte capitole.

Potrivit datelor O.N.U., alocă
rile pentru cheltuielile militare 
prevăzute în bugetele de stat re
prezintă în Argentina 21,5 la 
sută, în Brazilia 29,1 la sută, 
în Chile — 23,7 la sută, în Co
lumbia —' 26,3 la sută, în Pa
raguay — 32,1 la sută, în 
— 21,9 la sută.

Cursa înarmărilor apasă 
povara grea asupra țărilor
dezvoltate din punct de vedere 
economic din America Latină, 
duce la înrăutățirea situației lor 
financiare și a condițiilor de via
ță ale populației.

De aceea în prezent în aceste 
țări se extinde mișcarea pentru 
dezarmare ai cărei inițiatori sînt 
Alessandri, președintele statului 
Chile și Prado, președintele sta-

Peru

ca o 
slab

de-a 
par-

populației locale. In cea 
treia zi a marșului numărul 
ticipanților a crescut de cîteva 
ori. La 28 decembrie un 
londonezi s-a alăturat 
de demonstranți.

In preajma orașului 
partizanii păcii au fost 
nați de reprezentanți ai
zațiilor locale ale partidelor 
munist și laburist, precum și 
clerului.

grup de 
coloanei

Berry, 
întîmpi- 
orgaiti-

Í

— grea povară 
Americii Latine

tului Peru. Această inițiativă 
este sprijinită de oameni de stat 
de reprezentanți ai diferitelor 
pături ale populației din majori
tatea țărilor Americii Latin*

kW). Ea va produce peste 14 
miliarde kWh energie electrică a- 
nual.

----- O-—

Bhilai— un simbol strălucit 
al colaborării sovieto-indiene

DELHI 29 (Agerpres). TASS 
anunță :

Intr-un articol consacrat inau
gurării ciclului complet al uzi
nei siderurgice de la Bhilai, con
struite în India cu ajutorul mul
tilateral al Uniunii Sovietice, 
ziarul „Hitavada“ subliniază că 
Bhilai este un simbol strălucit 
al colaborării sovieto-indiene.

Subliniind că c&nstruqția s-a 
înfăptuit într-un ritm rapid și în 
conformitate strictă cu graficul, 
ziarul scrie în încheiere ; Succe
sul realizat în construirea uzinei 
de la Bhilai este, un succes de 
care popoarele indian și sovietic 
se bucură în egală măsură.

SOFIA — In sudul Bulgariei 
la 40 km. de Dimitrovgrad se 
crează puternicul centru indus
trial — Mairița-est — cea «nai 
mare construcție a celui de-al 
treilea cincinal. Pe baza zăcă
mintelor de lignit de cîteva mi

liarde tone, descoperite recent, 
se construiesc aici 2 cariere de 
cărbune „Troianovo 1“ și „Tro- 
ianovo II", termocentrala „Ma- 
rița-est“, o fabrică de brichete, 
lacul de acumulare „Rozov Kla- 
deneț" și alte obiective. «

STOCKHOLM — Ziarul sue
dez „Aftonbladet“ a publicat un 
articol în care analizează rezul
tatele dezvoltării artei cinemato
grafice în ultimii zece ani. Zia
rul consideră că dintre cele zece 
filme socotite că fiind cele mai 
bune din lume, fac parte filmele

sovietice „Soarta unui om“ și 
„Don Quichdtte“, filmele italiene 
„Mantaua“ (după nuvela cu a- 
celași nume de Gogcl) și „Mi
nunile MHanului“, precum și 
filmul francez „Rififi“.

MOSCOVA — Editura Pentru 
Literatură Politică a scos de sub 
tipar cartea „Față în față cu A- 
merica“, consacrată vizitei lui 
N. S. Hrușciov în S.U.A. Cartea 
este scrisă de un grup de 12 
ziariști și scriitori care l-au în
soțit pe N. S. Hrușciov în călă
toria sa prin America.

PRAGA — La Praga s-a des
chis o expoziție de artă plastică 
neobișnuită. Expozanții, în nu
măr de 400, sînt copii în vîrstă 
de 4—15 ani și provin din 29 
de țări. Materialul a fost colec
ționat timp de 8 ani, de ziarul

„Daily Worker“, care l-a îm
prumutat ziarului „Rude Pravo“, 
organizatorul expoziției pragheze.

NEW YORK — După cum re
latează agențiile americane de 
presă, în ultimele trei zile în 
Statele Unite au pierit în urma 
a diferite accidente un număr 
de 583 de persoane. Cel mai ma
re număr de victime, 471 l-au 
provocat accidentele de circula
ție.

MOSCOVA — In laboratorul 
de biofizică al Institutului unio
nal de cercetări zootehnice a fost 
elaborat primul dispozitiv optic 
din lume, pentru analiza canti
tativă a proteinelor din lapte.

MOSCOVA — La 27 decem
brie a fost dată în exploatare 
linia pentru transportul energiei 
electrice, Stalingrad — Mosco
va, cu o lungime de peste 100 
km. și o tensiune de 500.000 V.

PROGRAM DE RADIO
31 decembrie

PROGRAMUL I. 7.15 Muzici 
ușoară, 8,00 Din presa de astă’’* 
9,05 Muzică populară sovietr 
10,00 Un tăciune și-un cărbu, 
„Povestea unei povești“ de Călin 
Gruia, 11,03 Orchestre de muzi
că populară romînească din di
ferite orașe ale țării, 12,10 Mu
zică distractivă, 13,05 Muzică 
simfonică, 14,10 Concert de 
prînz, 15,12 Din cele mai cunos
cute melodii populare romînești, 
15,40 Muzică din operele lui 
Mozart. 16,15 Vorbește Mosco
va ! 17,30. Program muzical de
dicat fruntașilor în producție 
din industrie și agricultură, 
19,05 Program de muzică popu
lară romînească, 19,35—20.0Q 
Muzică de estradă. PROGRAMUL 
II. 14,30 Concert popular de 
muzică romînească, 15,30 Dan
suri de compozitori romîni, 17,00 
Cîntece populare romînești, 17.30 
Cîntece de dragoste, 18,05 Me
lodii populare romînești, 18,30 
Cîntă Corul Radioteleviziunii,) 
19,00 Muzică ușoară, 19,15 Dan
suri din opere. 19,40—20,00 Mu
zică ușoară. PROGRAMUL I și 
II, 20,00 Radiojurnal, 20,15 Jo
curi populare romînești, 20.30 
Plugușorul lui Moș Țepușe, 21,00 
Pagini alese din muzica ușoară, 
21,30 Cînt, joc și voie bună, 22,00 
Radiojurnal, 22,15—6,00 Program 
specia! pentru revelion.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE: „N. S. Hrușciov în A- 
merica“ și „S.O.S. în cosmos“; 
AL. SAHIA : „Nunta lui Figa
ro“; LONEA : „Nevăzut... necu
noscut“; ANINOASA : „Viața e 
în mîinile tale“; LÙPENI : 
„Marfă pentru Catalonia"; BAR- 
BATENI : „Un cîntec din caval“; 
URICANI : „Soarta unui om“.
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