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• Prînzul oferit de Prezidiul C.C. al P.C.U.S.
• Comunicat cu privire la ședința comisiei permanente pentru

comerțul exterior a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc ;
• Ecouri la lansarea noii nave cosmice sovietice I
• Evoluția celei de-a treia neve-satelit sovietice

j pentru transpunerea în viață a ho- ?
5 tărîrilor celui de-al III-lea Con- 5
< greș al P.M.R., toate brigăzile de $ 
? muncitori 'de pe Șantierul 7 cons- 1
> trucții Lupeni obțin succese de)
S seamă. s
ț In cursul lunii noiembrie, reali- $

zări bune a obținut brigada de î 
ț tineret de instalatori de apă con- ; 
ț dusă de Istodor Vintilă care, a de- $
< pășit planul de producție cu 71 la
ț sută 5
ț Acest succes a fost obținut în л
< urma aplicării metodei de lucru ; 

Ц în lanț, reușindu-se să se realizeze І
> înainte de termen montarea con- ' 
5 duetelor de scurgere și a coloane-'
< lor de țeavă pentru apa caldă și ( 
î rece la blocul 25.
S în cadrul brigăzii, munca este <J 
s bine organizată. In fiecare zi, du- !]
< pă orele de program șeful de bri-J» 
J gadă se sfătuiește cu tovarășii săi 
■ asupra lucrărilor prevăzute ш '

J plan, le arată planul de lucrări î 
S pentru a doua zi și-i repartizează ; 
$ pe puncte de lucru.

'} în această brigadă domnește-/
> disciplina. Cînd sînt de executat, 
]. lucrări urgente, toți membrii brigăr ;!

zii răspund cu insuflețire. Așa s-a i 
ț întâmplat mai zilele trecute. Tim- i 
5 pul ploios a împiedicat montarea '■ 

tuburilor de azbociment pentru aii- } 
mentarea cu apă a noilor blocuri,ț 

]’ din cvartalul Viscoza III. Dar lu- 
ț crarea nu mai suferea amînare.

Membrii brigăzii, înțelegînd situa- ij
< ția, în frunte cu meșterul Forgo , 

Iosif, în timpul lor Fber au mon- г
ț tat toate tuburile de azbociment/ 
ț Pe drept cuvînt despre această 

brigadă se spune că este una din- /
5 tre cele mai bune de pe șantier. ț 
І V. CIRSTO1U !

]g corespondent

Tinerii muncitori Halasz Ere mia, Moldovan Ștefan și Kovacs 
Iosif, de la secția de întreținere a preparației Lupeni sînt apreciați 
pentru conștiinciozitatea lor în muncă. Ei își îndeplinesc la timp sar
cinile și dau lucrări de calitate, contribuind astfel la funcționarea 
în bune condițiuni a instalațiilor de preparare.

IN CLIȘEU: Tinerii muncitori Halasz Eremia, Moldovan Ște
fan și Kovacs Iosif în timpul lucrului.

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

Producția de fire va crește simțitor

=-

In anul ce vine colectivului de 
la Filatura Lupeni îi revin sar
cini însemnate. Producția de fire 
va crește cu 22,9 la sută, față de 
realizările anului 1960. Producti
vitatea muncii va spori cu 5,3 la 
sută. Colectivul și-a luat angaja
mentul să realizeze economii în 
valoare de 150.000 lei peste sar
cina de plan.

Ținînd cont că în viitor fabrica 
nu va mai produce' celofibră ci 
numai fire de mătase artificială, 
de pe acum s-a început executa
rea unor lucrări pregătitoare. Ast
fel se lucrează la transformarea 
a 5 mașini de filaj care vor, lucra 
cu 200 filiere în loc de 100, ceea 
ce va duce la dublarea capacită
ții de producție. Se construiesc

----- ......... ......
In întrecerea socialistă pentru îndeplinirea planului pe 1960

Uimii liliiti шіишііш oblin littoiii ie ierni n util
•

Și cea de-a unsprezecea lu- J 
nă din acest an, minerii Văii • 
Jiului au încheiat-o cu succese * 
de seamă în lupta pentru înde- J 
plinirea cu cinste a sarcinilor de J 

I plan. Mobilizați de exemplul co- • 
I muniștilor minerii multor sectoa- * 
~re au obținut rezultate la ni- J
* velul sarcinilor pentru anul vii- ♦ 
î tor. Cu ocazia dezbaterii cifre- * 
ț lor de plan pe 1961 la exploa- * 
j țări s-a făcut bilanțul muncii J
♦ depuse în acest an. Citeva din ♦
• cele mai de seamă realizări le »
I prezentăm mai iot: ț
1 ♦ 
—--------—— Л » <♦<■»».< »

Pentru industrie, tot mai mari 
cantități de cărbune

Răspunzînd che
mării partidului de 
a asigura cocsari- 
lor hunedoreni și 
întregii economii 
naționale cantitățile 
necesare de cărbu
ne, minerii Văii

Jiului au muncit neobosit în acest 
an, au aplicat metode avansate de 
muncă, au folosit mai bine boga
ta înzestrare tehnică. Ca urmare
bilanțul muncii lor este rodnic : în 
unsprezece luni din acest an s-au 
extras peste prevederile de plan 
circa 50.100 tone de cărbune din 
care 14.600 tone de cărbune coc- 
sificabil. In întrecerea socialista, 
printre cele mai harnice colective 
se numără cele de la Petrii a și 
Vulcan. Minerii petrileni, muncind 
cu o productivitate medie care de

pășește 1,140 tone cărbune pe 
post au extras peste plan 14.095 
tone de cărbune. Aici, colectivele 
sectoarelor III și II dau cărbune 
pentru ultimele zile ale anului. La 
mina Vulcan unde în ultimele 5 
luni productivitatea muncii a de
pășit cu peste 100 kg. cărbune pe 
post sarcina planificată, ș-au pro
dus peste plan 20.249 tone de 
cărbune din care mai bine de5 
11.300 tone cărbune cocsificabil. 
Pentru activitatea rodnică depusă 
în octombrie și noiembrie trebuie 
remarcat colectivul sectorului II 
de la mina Lupeni care în această 
perioadă, cu toate greutățile întîm- 
pinate, și-a întrecut planul cu cir
ca 3900 tone de cărbune cocsifi
cabil, prin sporirea productivității 
pe sector1 cu mai bine de 200 kg. 
cărbune pe post.

Lemnul de mină — 
un material prețios

Succese de seamă au raportat mi
nerii cu ocazia dezbaterii cifrelor 
de plan pe 1961 nu numai în do
meniul producției și productivită
ți' muncii ci și în cel al reducerii 
consumurilor specifice, mai ales la 
lemn de mină. In abataje ca și în 
galerii la toate exploatările se 
duce o luptă susținută pentru eco
nomisirea fiecărei bucăți de lemn, 
pentru recuperarea și refolosirea 
acestui material prețios. Minerii 
au venit cu numeroase propuneri 
pentru o armare mai rațională, mai 
economică. Așa au procedat ’ comu-

noi instalații de spălare a bobine
lor șî un uscător cu o capacitate 
mărită.

O preocupare de seamă a mun
citorilor și tehnicienilor este ridi
carea continuă a nivelului profe
sional. In acest scop se vor orga
niza cursuri de ridicare a califi
cării în care vor fi cuprinși, toți 
muncitorii întreprinderii. Ajutorii 
de maiștri și maiștrii vor frec
venta cursuri de împrospătare a 
cunoștințelor.
------ —=★=—

In atenția membrilor cercului 
literar „Minerul"

Membrii cercului literar „Mine
rul" sînt invitați a lua parte la 
întrunirea care va avea loc du
minică 4 decembrie, orele 10,30 
la sediul redacției ziarului „Stea
gul roșu“. Cu acest prilej se vor 
discuta probleme organizatorice, 
probleme legate de editarea unei 
culegeri, precum și sarcinile de vii
tor. La ședință va participă tîrtă- 
rul poet bucureștean I. Naigy din 
partea revistei „Luceafărul".

(Continuare în pag. 3-a)

Oameni la posturi...
8 ...în marea sală a turbinelor e
§ cald, liniște; multă lumină. Zum- 
8 zetul puternicelor agregate se au- 
8 de molcomi ca un susur nesfîrșit. 
8 La grupul III, un tînăr um- 
§ blă fără grabă. Face ocolul tur- 
g binei, se oprește o clipă în fața 
8 tabloului de comandă pe care zeci 
8 de cadrane își tremură indicatoa- 
8 rele subțiri, apoi trece mai depar- 
8 te, printre ventile și dispozitive 

de reglare. Totul e în ordine. 
Turbina merge cu întreaga capa
citate debitînd energia necesară 
pentru uzine, întreprinderi, mine. 
Tînărul candidat 
de 
cu Gheorghe are 
numai 21 de ani.
Dar el îndeplineș
te o muncă de

8 mare răspundere : turbinist. A în- 
8 vățat meseria la școala electroteh- 
8 nică din Timișoara. La termocen- 
8 trala Paroșeni lucrează din 1956.
8 iar din 1958 la grupul III. Pasiu- 
8 nea lui este învățăturaacum ur- 
8 mează cursurile serale fiind elev 
8 în clasa XI.
8 ...Focul duduie năprasnic în 
8 cazan. Pe conducte circulă apa 
8 sub presiune, abund trece șuierînd 
8 către turbine. Cicloanele bagă va- 
p de aer pentru întreținerea ar- 
o darii, iar cărbunele praf curge ca 
g un șuvoi în focar.
g Șapson Tiberiu, fochistul de 
g serviciu, urmărește cu atenție in
ti dicațiile aparatelor de pe tabloul 
8 de omasuda. Mauamatrelc. cele- П . w
i lalte dispozitive de control uituca 
g toate fazele procesului de ardere 
8 care se desfășoară în cazonul uriaș.
8 înalt cit o casă cu 9 etaje. Cîte- 
I odată, răsucește vreo manetă, re- 
oglînd diferitele procese ale arde- 
8 rii, apoi iar privește în liniște ta- 
8 bloul de comandă. Totul e în or- 
| dine, cazanul funcționează din plin 
o alimentînd cu abur turbina. Tînă- 
8 nd candidat de partid Șapson 
8 Tiberiu care se pregătește să dea 
I în curînd examenul de maistru, 
g stă în continuare de veghe la pos- 
3 tul său.
8 ...O defecțiune. S-a spart o țea-
O

vă în focarul unui cazan. Prin g! 
fisură, șuvița de apă se prelinge g 
în foc, înrăutățind simțitor indicii 8i 
și parametrii de exploatare. Se | 
pierde multă apă, abur, combus- oi 
tibil. g I

Cazanul a fost oprit. Și turbina g 
s-a oprit. Reparația trebuia făcu- R' 
tă de urgență. Dar îrilăuntrul ca- 8 
Zanului, printre țevile încinse, era Q 
O căldură puternică. Cine va avea 
curajul să intre în cazan ?

Sudorul comunist Sava Petru, 
cercetează cu atenție defecțiunea. 
Discută cu inginerii. Da, trebuie 

încă multe ore pî- 
nă să se răcească 8 
cazanul dar... o- 8 , 
rele acestea în- 8 ’ 
seamnă energie e- 8 ' 
lectrică mai puți- 8j 

nă. Sava Petru se hotărăște ; va 8 
începe imediat reparația. Protejat g 
cu echipament deosebit, se stre- g 
coară în cazanul dogoritor. Apa- 8 I 
râtul de sudură îi frige mîinile, | 
dar aceste mîini nu se lasă înfrîn- x 
te: sudura trebuie să fia perfectă g 
pentru ca țeava să reziste soliei- 8 
tării, la presiuni și temperaturi 8i 
înalte... Defecțiunea este li- g i 
chidată ; cazanul și turbina își re- 8 
încep viața... 8

...Zilele acestea, colectivul cen- | 
tralei termoelectrice și-a realizat g 
sarcina de plan pe 1960. g 
Pînă la sfîrșitul anului se vor 8 
da peste plan cel puțin 100.000.000 8 

energie. |

...Din colectivul termocentralei g 
120 de oameni învață la cursurile 8 
serale și fără frecvență, 20 urmea- g 
ză institute de învățămînt supe g 
rior; energeticienii de aici, prin 8 
scurtarea termenelor de reparație 8 
a agregatelor au produs peste plan £ 
14.000.000 kWh. energie, prin re- g 
cuperarea a 3.000 tone șlam din 8 
turnurile de răcire au economisit 8 Q 
350.000 lei ; e un colectiv în care g 
comuniștii constituie exemple îna- g 
intate în muncă. 8

M. ȘTEFAN 8 
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Gospodărirea și înfrumusețarea orașului — preocupare 
permanente a comitetului de partid

In sala clubului muncitoresc 
din Petrila recent au avut loc lu
crările conferinței orășenești de 
partid Petrila.

La lucrările conferinței au par
ticipat delegați ai membrilor și 
căndidaților de partid din orga
nizațiile de bază de la > mina P’e- 
trila, mina Lonea, preparația Pe
trila și celelalte organizații de 
partid din oraș. La conferință a 
fost prezent tov. VTjdea Gheor
ghe, secretar al Comitetului raio
nal de partid Petroșani.

' Succese de seamă 
în activitatea economică

Darea de seamă prezentată de 
‘ toy. Răczek Nicolae, secretarul co

mitetului orășenesc de partid, a 
făcut o amplă analiză a rezulta
telor dobîndite de oamenii muncii 
din orașul Petrila în lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe 

t 1960,
' In acest an comitetul orășenesc 

de partid, comitetele de partid de 
ta minele Petrila și Lonea, orga
nizațiile de bază, s-au ocupat 
mai temeinic și operativ de pro
blemele economice, rnobilizînd ast-

Conferința comitetului 
orășenesc de partid Petrila

fel întreaga masă de muncitori la 
obținerea unor succese de seamă 
în procesul de producție. Munca 
politică de masă desfășurată, de 
comitetul de partid în rîndurile 
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan a fost încununată 
de succes.

In această direcție cîteva cifre 
sînt edificatoare. In cele 10 luni 
care s-au scurs din anul, acesta 
colectivele minelor Petrila și Lo- 
nea au dat patriei peste 21.000 
tone de cărbune în afara sarci
nilor de plan. Productivitatea 
muncii a crescut cu 0,036 tone și, 
respectiv, 0,137 tone cărbune pe 
post față de sarcina planificată. 
Realizări importante în producție 
a obținut și colectivul prepara- 
ției Petrila. Astfel, de la începu
tul anului și pînă la data de 1 
noiembrie 1960, planul produc

ției globale a fost realizat în pro
porție de 105,7 la sută, iar cel 
al producției nete a fost depășit 
cu 2,7 la sută. La preparație s-au 
obținut 835.000 lei economii, s-au 
fabricat 13.040 tone brichete pes
te plan. Pentru succesele dobîn
dite în producție, colectivul pre
parației Petrila a cîștigat drape
lul de uzină fruntașă pe combi
nat. In cadrul sectoarelor prepa- 
rației în fruntea întrecerii și in
troducerii noului în producție au 
fost membrii și candidații de 
partid. O muncă rodnică au des
fășurat comuniștii Colda Teodor, 
Cupșan Alexandru, Hogh Iosiff, 
Negrean Mihai și alții.

In cadrul conferinței s-a apre
ciat că unii membri ai co
mitetului orășenesc ca tovară
șii Andefvald Francisc, Cziko 
Eugen, Nagy Rozalia, Toth loan, 
Michiev Gheorghe nu au mun
cit cu suficient spirit de răs
pundere pentru îndeplinirea ho- 
tărîrilor comitetului orășenesc,

Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag, 3-a)
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s-a tipă- 
E vorba

peste 
diferite

• Cea mai veche carte din lu
me este un papirus scris cu 3.350 
de ani înaintea erei noastre. Papi
rusul acesta a fost descoperit in
tr-un mormînt din Teba fi se păs
trează în Biblioteca națională din 
Paris.

Ca orice 
rea de iarnă,

gospodină harnică, Nina își face și ea... aproviziona- 
din timp!

Ea posedă 
de cărți în

DESPRE CÂRTI
Șl BIBLIOTECI

• Cea mai mare bibliotecă 
lume este „Biblioteca Lenin" 
Moscova.
12.000.000 
limbi.

• Există o carte care 
rit în 24.580 de volume.
de lexiconul chinez, care conține 
în paginile lui toate cunoștințele 
dinaintea erei noastre. De altfel, 
chinezii posedă un dicționar tipă- 

, rit în secolul al XVII-lea în 5.020
de volume a cîte 170 pagini fiecare.

* Cele mai mari dimensiuni în 
care a-a tipărit vreodată o carte 
sînt cele ale unui atlas anatomic 
apărut la Viena între anii 1823— 
1830. Filele atlasului măsoară 1,90 
m. în înălțime ți 0,90 m. în lățime.

М I С
о-

A PUBLICITATE

Tartu un oraș universitar
Din cei 70.000 de locuitori ai oraftdsn Tort» din Estonia — 

20.000 sînt studenți ai univerttt ii, oi Academiei egricpU, ai țco- 
lilor medii tehnice, sau elevi ai diverselor școli do orefubri. 
Studenții universității sînt copii ai muncitorilor de la Ugjsm meca
nică din Tallin și ai pescarilor din Ратки, ai minerilor din Kjsbtln- 
larva și ai textiliștilor din Narva, ai tuturor țăranilor din Estonia.

Dar acum 20 de ani, compoziția socială a studenților Unrver- 
sității din Tartu era cu' totul alta. In marea lor majoritate ei erau 
fii de comercianți, de funcționari superiori și intelectuali. Schim
bările intervenite în compoziția socială a studenților se explică în 
primul rind prin faptul că sub puterea sovietică invățămîntul a de
venit gratuit. Statul cheltuiește anual 11.000 ruble pentru întreți
nerea fiecărui student, ceea ce este aptoape echivalent cu ciftig^ 
anual mediu al unui muncitor.

Invățămîntul la universitatea din Tartu este 
profesori, asistenți și laboranți, ceea ce înseamnă 
tic la 7 studenfi. Puține universități din lume se 
asemenea organizare a învățâmînfuiut.

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

asigurat de 650 
un cadru didac- 
pot mindri cu O

• Cea mai mică carte din lume 
a fost tipărită în anul 1891, la 
Pauda, în Italia. Cartea avea di
mensiunile de 10 mm. înălțime și 
6 mm. lățime.

* Cea mai grea carte este istoria 
insulei Ithaca. E vorba de un sin
gur volum, care cîntărește nu mai 
puțin de 48 kg.

S-A PIERDUT...
...directorul căminului cultural 

Cimpa. Este înalt, poartă pălărie 
și răspunde la numele de Popescu 
Gheorghe. Echipa de teatru de ama
tori din Cimpa clasată pe locul J 
la faza regională a ultimului con
curs de teatru dc amatori „I.L. Ca- 
ragiale“ și care dorește să dea 
cîteva spectacole în localitate, roa
gă pe cei care găsesc directorul 
căminului să-l aducă de urgență 
pentru a deschide lacătul de la 
ușa căminului. Recompensă : Un

„MARELE ZID VERDE”
De-a lungul hotarului sudic 

al pustiului Tengrt — unul din 
cele mai mari din China — a 
fost ridicat „Marele zid verde" 
care se întinde paralel cu ma
rele zid chinezesc în provincia 
Gansu. Lungimea totală a prin
cipalelor perdele forestiere ale 
acestui zid de verdeață împreu
nă cu ramrficațiite sale depă
șește 5000 km.

Mari perdele forestiere de

protecție au fost create și 
principalele regiuni pustii 
Mongolia Inferioară, unde 
șerturilor le-au fost răpite a- 

proximativ 100.000 ha. de ogoa
re și pășuni.

Pustiurile ocupă în China 
peste 100.000.000 ha. Suprafața 
totală a regiunilor pustii împădu
rite în ultimii ani depășește 
1.400.000 ha.

în 
din 
de-

ȘTI AȚ
...cea mal puternică și mai re

zistentă pasăre din lume este al
batrosul? Transportat cu avionul 
intr-o insulă din Pacific un al
batros s-a Înapoiat după 32 de 

zile la locul de plecare, parcurgînd 
6.630 de kilometri ta zbor deasu
pra oceanului.

...cel mai mare pește de apă 
dulce trăiește în fluviile Americii 
'de Sud și se numește arapaima? 
Un astfel de pește măsoară, u- 
neorl pînă la 4,50 metri lungime 
și poate cîntări peste 250 kig.

О C Ă .
ție
Pe
pot mișca imediat pe picioare.

completă ? Totodată ele vin 
lume cu ochii deschiși și se

...există un animal cu pleoape 
duble ? Cămila are, pe fingă 
pleoapele obișnuite o pleoapă in
ferioară subțire și străvezie care 
servește drept paravan împotriva 
nisipului.

iO ZI cu...
♦
♦ In dimineața aceea, Puican
♦ s-a sculat mai devreme ca de o-
♦ bicei. Toată noaptea se svîrco-
♦ lise în pat din cauza unor vise
♦ tare urîfe. Se făcea că mai «nul-
♦ te femei l-au luat la ceartă pen- 
J teu că le „ciupise" la cîntar și
♦ pe deasupra mai avea și minus
♦ în gestiune. Visurile astea l-au 
« stricat buna dispoziție de dimi- 
X neață. Gînd s-a apropiat de ali-
♦ mentiara din Cimpa, unde lucrea- 
« ză ca vînzător la
♦ coloniale, Puican
♦ Iancu a văzut,
♦ ca de obicei, a-
♦ dunate mai mul- 
« te femei care aș-
♦ teptau să se deschidă tnagaizi-
♦ nul. Și de această dată gospodi-
♦ nele s-au îndreptat mai întîi spre
♦ raionul de coloniale. Asta parcă
♦ îi mai îndepărtă gîndurile negre. 
♦Ii face o deosebită plăcere cînd
♦ oamenii se înghesuie la raionul 
«lui. Ii servește cu atîta „viteiză** 
J îneît oamenii abia își dau seama
♦ ce au luat și cît anume.
♦ --------- i/■> l-_

♦ ♦
♦ dacă aveți cu 10 lei.
♦ — SiguF că da.
2 După ce achită cei
♦ cumpărătoarea privi cu multă
♦ atenție și cam nedumerită, săpu-
♦ nul. Mai cumpărase și din altă 
J iparte săpun, tot cu 10 lei kig. 
♦dar parcă era altfel. Trebuie să
♦ ®ie o greșeală, își spuse ea! In- 
«tre timp însă încă două-trei fe-
♦

...vestitul turn Eiffel din Paris . 
se află în poziție verticală numai* 
noaptea ? Dimineața el se înclină 
cu 150 mm. spre vest, ziua cu 
100 mm.
70 mm. 
nări sînt 
diațiilor

spre nord și seara cu 
spre est. Aceste încli- 
cauzate de căldura ra- 
solare. La ger

ÎO’C, turnul 
am. în raport 
timpul verii.

loc rezervat în primul rind la spec
tacolul dat de echipa de amatori 
din Cimpa.

ANUNȚ...,
...Se aduce la cunoștința celor 

interesați, că piața de porcine și 
păsări s-a mutat de la halele Pe
troșani, în cartierul Dimitrov. Aici, 
la blocul 22 se pot găsi păsări 
legate cu sforă în fața blocului (de 
un picior și de ambele picioare) 
sau închise în boxe (unde lumina 
electrică arde zi și noapte) sau 
porci de diferite rase și mărimi, 
colindînd prin cartier.

OFERTĂ DE SERVICIU...
...Tovarășa Popa Irina, deocam

dată controloare la I.C.O. Petro
șani, își oferă serviciile oricărei for
mații de box din raion ca antre- 
noare. Performanțele obținute de 
susnumita : lovituri directe, latera
le și upercuturi aplicate călătorilor 
care au încercat să urce în auto
buze pe ușa din față. Antrenoarea 
i,,lucrează“ de obicei... fără mă
nuși.

SE CAUTĂ..
...un regizor cu experiență, pen

tru noul film care va fi turnat 
pe șoseaua Livezeni — Iscroni la 
punctul Sălătruc. Aici există două 
poduri de fier : unul folosit ți u- 
nul nefolosit, ros de rugină, care 
va servi drept decor natural pen
tru noul film intitulat „La podul 
părăsit". Se cere ca regizoral să 
facă parte din întreprinderea de 
drumuri și poduri de care aparține 
„decorul amintit".

...animalul cu pielea cea mai 
groasă este hipopotamul ? Epi
derma acestuia măsoară 5 cm. în 
grosime și cîntărește în Întregime 
pînă la un sfert de tonă.

...șerpii nu sînt sensibili la mu
zică ? Ceea ce îi fascinează pe 
ei, cînd li se cîntă din fluier, nu 
e melodia, ci jocul degetelor ce
lui care cîntă. De altfel, îmblîn- 
zitorli de șerpi folosesc adeseori 
un siniplu băț în locul fluierului.

...e greșit să credem că roșul 
e culoarea care îi întărită pe 
tauri? Culoarea aceasta a fost a- 
leasă de toreadori pentru că e mai 
frapantă în ochii spectatorilor, in 
realitate, nu culoarea ii ațîță pe 
tauri, ci mișcările pe caro le face 
toreadorul în fața lui. S-a dove
dit că țesătura albastră sau ver
de, mișcată la fel produce același 
efect asupra animalului.

...hienele sînt singurele animale 
sălbatice care se nasc cu o denti-

О-

se scurtează 
cu Înălțimea

de — 
cu 17 
sa

...faimoasa 
nini, care se păstrează în Muzeul 
comunal din Genua, este împru
mutată în fiecare an, unui talent 
excepțional, pentru un concert? 
Printre primii care au primit a- 
ceastă vioară au fost Ondricek, 
Kubelik și Hubermann, iar 
mul care a cîntat cu ea a 
David Oistrah.

vioară а Iui Paga

ulti- 
fost

¥
fost...tocurile la pantofi au 

născocite de către perși, cărora 
le-a venit ideea să pună o ridi- 
cătură înaltă de 5 cm. în partea 
dindărăt a sandalelor spre a fert 
contactul tălpii cu nisipul arză
tor ?

FiIuItn liitln iltffliileft li inhMrta irI
Lucrătorii Școlii politehnice din 

Gliwico, R. P. Polonă, în cola
borare cu oamenii de știință de 
la Institutul general de mine e- 
fectuează o serie de interesante 
cercetări în domeniul folosirii ra
zelor ultraviolete la dezinfecta
rea apei. Lucrările sînt foarte a- 
v ansele, iar rezultatele stat îm
bucurătoare.

Astfel, s-a dovedit că sub ac
țiunea razelor ultraviolete, bac
teriile din apă pier în circa 30 
de secunde.

Pe baza rezultatelor cercetări
lor de laborator, specialiștii in
tenționează să construiască o in
stalație specială care să permită 
aplicarea razelor ultraviolete în 
industrie pentru dezinfectare* J 
apei.

”” „GHINION“ț 
mei cumpăraseră săpun. Tot cu ♦ 
10 lei și tot aceiași calitate. • 
S-au adunat și au început să J 
discute despre săpun. ♦

— Dar ăsta nu e din cel de ♦ 
10 lei, ci de 7 lei. Celelalte te-J? 
mei care luaseră săpun au fost 
absolut de acord. ♦

— Ei și ce-i ? Dacă nu vă 
convine, nu cumpărați! — le-a *T 
răspuns parcă din obișnuință ♦* 
vînzătorul Puican Iancu.

Gospodinele nu.*^ 
s-au lăsat cu î" 
una cu două. Au 

к chemat pe res- ♦* 
ponsabilul maga- 
zinului. Acesta Ji 

a recunoscut că săpunul e de 7 ♦ 
Iei și l-a „rugat" pe vînzător 
să-l schimbe cu cel de 10 lei. J 
Puican însă nu s-a sinchisiți prea ♦ 
mult, i se mai întfmplase și al- ♦ 
tădată. Altceva îl frămînta... vi- • 
sele urîte, care îi prevesteau ceva J 
rău... •
Femeile au cumpărat ce-aveauj 

de cumpărat și au plecat. Dar* 
au plecat nemulțumite. Măi pot • 
avea ele încredere în „iuțeala de « 
mînă“ a vînzătorului ? ! Sigur J 
că nu. Vînzătorul Puican Iancu ♦ 
și-a dovedit „specialitatea" de ♦ 
multe ori. •

Acum însă îl frămîntă o pre- ♦ 
simțire. A ajuns bietul om chiar ♦ 
să nu mai poată dormi liniștit• 
noaptea. Conducerea O.C.L. ar J 
trebui totuși să se gîndească la... ♦ 
odihna acestui vînzător... ♦

D. M. î
•

•••

— Săpun cu 10 lei kg.
— Avem1. Gît vrei?
— Un kilogram. Dar

aveți ?

numai

10 lei,

GIGANȚI AI TEHNICII
• Cea mai mare hidrocentrală:

Hidrocentrala „Kuibîșev" de pe 
Volga cu puterea instalată de 
2.100.000 kW, pe timp de 24 ore.

• Cea mai adîncă mină: Mina
de aur ce se găsește în statul 
Misore (India). Adîncimea: 3-300 
m. cu tendințe de a coborî <cu 
159 an.

• Cea maî lungă cale ferată: 
Marele drum siberian în U.R.S.S. 
între Celeabinsk și Vladivostok. 
Lungimea: 7.416 km.

■ Calea ferată situată la cea
mai mare înălțime: 
AnzL între Chile și 
la 3.858 m.

• Șoseaua situată
mare altitudine: Șoseaua Sinin- 
Lhasa și Lhasa-Cendu, în podi
șul Tibetului (R. P. Chineză), la 
5.330 im.

• Cel mai lung tunel: Tune
lul Simplon între Berna (Elve
ția) și Milano (Italia). Are 19.780 
metri.

• Cea mai lungă construcție de 
, canal: Marele canal din antichi
tate între Hanclu și Pekin. Lun
gimea : 1.700 km. Construit între

In munții 
Argentina,

la сее mai

secolele VII—XII e. n., în pre
zent se lucrează la refacerea lui.

• Cel mai lung baraj de hi
drocentrală: Barajul hidrocentra
lei de la Gorki, de pe Volga. Lun
gimea : 15,2

• Cel mai 
Metroul din 
nle a intrat 
1935.

• Cea mai mare clădire uni
versitară : Clădirea Universității 
de stat „Lomonosov*1 din Mos
cova. Clădirea are un volum de 
2.750.000 m. c. și dispune de 
40.000 de încăperi.

• Cea mal grandioasă construc
ție a antichității:' Piramida 
Keops, care se află ta Republica 
Arabă Unită (regiunea Egipt), 
înălțimea: 146,5 m. Este con
struită cu 3.000 ani înaintea erei 
noastre.

• Cel mai lung zid: Marele 
zid chinezesc. Lungimea zidului 
ta direcție dreaptă 1.800 km. iar 
lungimea totală împreună cu ra
mificațiile zidului în jurul a 
4.000 km.

• Cel mai mare stadion: Sta
dionul „Maracana" din Rio de

km.
confortabil metrou: 
Moscova. Prima li- 

în construcție în

Janelro cu capacitatea de 220.000 
spectatori.

• Prima mină de gazeificars 
subterană a cărbunelui: Stația 
experimentală Llsiciansk (Don- 
,bas) construită în 1934.

• Prima mină de cărbune cu 
hidromecanizare: Mina Polîsa- 
evsk-Nord în Kuzbas construită 
în 1953.

• Prima centrală atomoelectri- 
că: Cea construită în U.R.S.S. 
în 1954.

• Prima navă civilă atomică: 
Spărgătorul de gheață atomic 
„V. I. Lenin“ lansat în U.R.S.S. 
în 1957.

• Cel mai mare elicopter de 
transport: Elicopterul MI-6 con
struit în U.R.S.S. în 1957.

• Cele mai mari 
pasageri:
TU-104, TU-114 și 
struie în U.R.S.S.

• Cel mai mare sincrofazotron: 
Sincrofazolronul Institutului de 
cercetări nucleare de la Dubna 
(U.R.S.S.’). Puterea sincrofazotro- 
nului: 10 miliarde electronvolți.

• Cea mai mare linie de trans
port de energie electrică: Linia 
Stalingrad —Moscova pe o lungi
me de peste 1.000 km. și la ten
siune de 500.000 volțL

avioane de
Avioanele cu reacție 

IL-18 con-



STEAGUL ROȘU

Minerii tuturor 
exploatărilor obțin 
victorii de seamă 

în muncă
(Urmare din pag. l-a) 

niștii Mănăilă Vasile, Sas Teodor 
de la Aniooasa, Nicoară loan. Pă
curar Traian de la Vulcan și mu Iți 
alții. In urma acestei acțiuni de 
masă ca și prin extinderea armării 
cu fier și alți înlocuitori ai lem
nului s-au obținut economii de 
lemn care pe bazin se ridică la cir
ca 7200 m.c. La Vulcan de pildă, 
cu cei peste 1504 m.c. lemn econo
misiți se pot exrtage fără a mai 
scoate lemn nou din depozit circa 
39.000 tone de cărbune.

Randament mediu pe post: 
peste 1,200 tone !

Colectivul minei Uricani s-a re
marcat în cursul acestui an atit 
prin producția mare de cărbune 
cocsificabil, cit mai ales prin pro
ductivitatea înaltă cu care mun
cește. Iată cîteva cifre edificatoa
re : în 11 luni din acest an la Uri
cani s-a muncit cu un randament 
mediu de peste 1,200 tone cărbune 
pe post, față de 1,145 tone pe post 
cît este planul și de 1,164 tone pe 
post cît este angajamentul anual 
al colectivului. La baza acestui suc
ces, care situează pe minerii de la 
Uricani în fruntea celorlalte colec
tive din Valea Jiului, stă lupta mi
nerilor din abataje pentru extrage
rea a tot mai mult cărbune de fie
care post prestat. în abatajele lui 
Năsăleanu Miron, Hrițcan Vasile, 
Niculae Ștefan, Cîrciumaru Victor 
și altele se obțin zilnic randamen
te de peste 6-7 tone pe post l

МіШпіи ii ііііімЦіпі oiaioiui - Dieowaie 
gtinueili a iiniltlulol ie jarlii

(Urmare din pa<. l-a)

nu au participat cu regularitate 
la ședințele de comitet.

Orașul devine tot mai 
frumos

Din cuvintele rostite în cadrul 
conferinței de delegații Mogo.ș 
iSimion. Costinaș Aurel, Feier 
Gheorghe, Fleșcan Constantin, 
Nicorici Nicolae, Mureșan loan, 
Curican loan, Costea Ana, Pe
tru? Maria și alții, s-a desprins 
aceeași dorință : orașul Petrila să 
devină mai frumos, mai curat, 
mai bine gospodărit, să devină 
un oraș al zonelor verzi, al flo- 

’ rilor.
In acest scop, de la începutul 

anului și pînă în prezent cetățe
nii orașului au prestat aproape 
225.000 ore de muncă patriotică.

Sfatul popular al orașului Pe
trila, îndrumat îndeaproape de 
comitetul orășenesc de partid, a 
inițiat numeroase acțiuni menite 
să contribuie la ridicarea nivelu
lui urbanistic al localității. Lo
cuitorii orașului, mobilizați de 
organizațiile de bază, de deputați 
și grupele de partid, au partici
pat activ la diferite lucrări de în
treținere și modernizare a stră
zilor, la amenajarea de zone verzi 
și parcuri

Mulți comuniști care au luat 
cuvîntul la conferință au arătat 
că încă nu s-a ajuns ca orașul 
să fie într-o perfectă stare de cu
rățenie, străzile nu sînt întreținu
te așa curn trebuie, nu s-au ame
najat zone verzi la nivelul posi-

LA MINA URICANI

Realizări în domeniul protecției 
muncii

Propunerile prind viață
Prelucrarea sarcinilor de plan 

prevăzute pe anul 1961 a consti
tuit pentru fiecare muncitor, teh
nician și inginer un bun prilej de 
a veni cu propuneri concrete. Li
nele d<n aceste propuneri menite 
lă contribuie la îmbunătățirea pro
tecției muncii în subteran, au și 
fost deja traduse în fapt. De exem
plu, la planul VI au fost amena
jate cu mijloace proprii baraje 
de șistificare și »-a montat o con
ductă de apă pentru stropirea aba
tajelor. L« planul V ș-au amenajat 
poduri de trecere peste crațere. 
Acest lucru elimină complet posi
bilitatea accidentelor. De aseme
nea, cu sprijinul minerilor s-au ă- 
menajat mai multe stații de aeraj 
la orizonturile 718 și 700 în blo
curile I și II stratul IIÎ.

O inițiativă bună
La inițiativa inginerului Bughes 

Ioan, serviciul pentru protecția 
muncii de la mina Uricani a con
fecționat pentru fiecare brigadă din 
cărbune și pregătiri, dte o trusă 
sanitară de mină. Trusele sînt date 
în primire șefilor de brigăzi, spe
cial instruiți în scopul folosirii lor. 
Aceștia prezintă trusele săptămînal 
la punctul sanitar central pentru a 
fi completate. Trusele conțin tinc- 
tură de iod, apă oxigenată, pansa
ment, antinevralgice, leucoplast etc.

Instructaj complex
Recent, serviciul pentru protec

ția muncii de la mina Uricani a 
introdus instructajul complex, me
todă sovietică de instruire a noilot 
angajați. Aceasta constă în ins
truirea muncitorilor timp de zece 
zile (5 la suprafață, 5 în subteran).

în timpul zilelor de instructaj 
la suprafață serviciul pentru pro
tecția muncii prezintă muncitorilor 
noi angajați numeroase diafilme 
despre viitoarea lor activitate. în 
felul acesta, cunoștințele asupra 
minei și noțiunile pentru securita
tea muncii sînt însușite de fiecare 
nou angajat.

Curs de instruire
Pe lingă celelalte forme de în- 

vățămînt pentru ridicarea continuă 
a nivelului profesional, la mina

Uricani s-a inițiat și un curs de 
instruire cu toți artificierii și maiș
trii mineri. Pînă în prezent lectorii 
au ținut un număt de 8 lecții care 
âu reîmprospătat cunoștințele 
cursanțilot și i-au documentat asu
pra celor mai noi realizări tehnice 
in domeniul activității miniere. Dc 
relevat este faptul câ prezența la 
acest curs de instruire condus de 
inginerul Bugheș loan și tehnicia
nul Costea Octavian este de 97— 
98 la sută.

A. NICH1FOREL

billtăților, mai sînt deficiente tn 
privința iluminatului electric

In anul 1L451 orașul Petrila va 
continua să se dezvolte, să de
vină și mai frumos. Prin grija 
partidului și guvernului, în ora
șul minerilor petrileni va începe 
construcția unui non local de 
școală medie înzestrat cu săli de 
clasă spațioase, laboratoare. Va 
continua asfaltarea șoselei Petri
la—Lonea, se vor lărgi trotuarele, 
se vor crea noi zone verzi. Toate 
acestea vor trebui să constituie un 
nou și puternic imbold în muncă 
pentru locuitorii orașului. Fieca
re cetățean este chemat să con
tribuie din toate puterile sale la 
lupta continuă pentru dezvoltarea 
și înfrumusețarea orașului. Co
mitetul orășenesc de partid, or
ganizațiile de cartier, comuniștii 
din oraș trebuie să studieze toate 
posibilitățile și rezervele Interne 
pentru ca orașul Petrila, oraș 
fruntaș pe raion în întrecerea pa
triotică, să fie mereu la înălți
mea titlului pe care îl deține

★
In cuvîntul de încheiere tova

rășul Vîjdea Gheorghe, secretar 
al Comitetului raional de partid 
Petroșani, a apreciat că lucrările 
conferinței au constituit un prilej 
de analiză concretă a activității 
politice și economice a comuniș
tilor din orașul Petrila.

Vorbitorul a subliniat că mem
brii de partid au dezbătut cu 
simț de răspundere problemele 
cele mai importante care frămîn- 
tă pe oamenii muncii din locali
tate. Aceasta dovedește că a cres
cut conștiința comuniștilor, spi
ritul lor de răspundere fața de 
problemele ce le stau în față.

Tov. Vîjdea, a subliniat că noul 
eomitet ales trebuie să acorde o 
atenție mai mare problemelor e- 
eonomice și de bună gospodărire 
a orașului, să-și îmbunătățească 
stilul de muncă, să lupte cu ho- 
tărîre pentru întărirea disciplinei 
în muncă. Este necesar ca hotă
rârile conferințeî să fie cunoscute 
de către loți comuniștii din oraș, 
fiecare dintre ei trebuie să lupte 
cu hotărîre pentru traducerea în 
viață a sarcinilor puse în fața or
ganizațiilor de partid de către cel 
de-al Ш-lea Congres al P.M.R.

Conferința a ales noul comitet 
orășenesc de partid. In funcția de 
secretar al noului comitet orășe
nesc de partid Petirila a fost ales, 
în prima plenară, tov. Raczek 
Nicolae.
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Insuflețitorii luptei pentru obținerea; 
viitoarelor succese

In aceste zile la exploatarea 
minieră Vulcan se fac pregătiri 
intense pentru anul 1961. Nu de 
mult minerii au dezbătut sarci
nile pe 1961. Ei și-au propus 
să realizeze in anul care vine 

0 productivitate de 1,023 tone 
cărbune pe post, să reducă pre
țul de cost cu 1.000.000 lei.

Cei care prin exemplul lor 
înaintat, prin cuvinte însufleți- 
toare mobilizează colectivul ex
ploatării spre noi înfăptuiri pe 
calea îndeplinirii sarcinilor spo
rite puse de partid, sînt agita
torii comuniști. Iată cîțiva

Pe primul plan — 
munca Cu oamenii

pe
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PUBLICITATE

T.P.E.O.N. întreprinderea de ехфіогёгі
cu sediul în Lupeni strada Avram lancu nr. 1

Anunță că în zhia de 29 decembrie 1960, orele 9, vor avea 
loc la sediul întreprinderii concursuri pentru ocuparea următoa
relor posturi de maiștri: - ~

MA1ȘTRI SONDORI,
MAIȘTRI MECANICI DE FORAJ, 
MAIȘTRI MINERI.

La concurs se pot prezenta:
Maiștri care au titlul legal de maistru, cei care au absolvit 

școli echivalate cu Școala tehnică de maiștri, sau maiștri care 
ia data de 1 iulie 1956 aveau o practică de 12 ani în funcția 
de maistru.

Doritorii vor depune pînă la 22 decembrie la serviciul cadre 
al întreprinderii următoarele acte:

Certificat de naștere tip R.P.R. (copie).
Diplomă de absolvire (în copie) sau acte din care să rezulte 

că la data de 1 iulie 1956 ш avut o practică de 12 ani ca 
maistru. -■

Autobiografia.
Certificat medical.
Informații suplimentare se pot obține zilnic de Ta serviciul 

organizării muncii al I. E. Lupeni.

O. C. L. Alimentara Petroșani
‘‘Angajează vînzători ambulanți cu remiză de 3 la 
::sufă pentru desfacerea de cornuri, chifle, covrigi.

Informații suplimentare se pot primi la sediul di- І 
ii rectilinii din Petroșani str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. i 
‘‘102, camera nr. 18.
*! ________________ ___ В
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Angajamentul — 
cuvîntul nostru 

de onoare
Cine nu-1 

ooaște la mina 
.Vulcan pe comu
nistul Drob Ghe
orghe ? Brigada 
lui, care lucrea
ză într-unul din 
abatajele cameră 
ale sectorului II, 
este fruntașă în

cu-

lupta pentru sporirea producției 
de cărbune cocsificabil, pentru o 
productivitate înaltă, pentru un 
preț de cost cît mai scăzut Ml- 

I norii din acest abataj realizează 
o productivitate cu peste o tonă 
cărbune pe post mai mare decît 
sarcina planificată, dau lunar 
peste plan cîte 300—350 tone 
cărbune cocsificabil și extrag o 
producție de calitate.

La baza succeselor brigăzii 
stă munca cu oamenii, exigența 
și totodată căldurii tovărășească 
cu care se preocupă comunistul 
Drob Gheorghe de mobilizarea 

» ortacilor lui spre noi succese.
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La Îndemnul comunistului 
Drob Gheorghe brigada a dez
bătut cu multă atenție sarcinile 
sporite pe anul care vine. Cu a- 
cest prilej ei s-au hotărît să de
pășească sarcinile pe viitorul an 
cu 800 tone cărbune, să econo
misească 200 kg. exploziv, 100 
bucăți capse, 20 m.c. de lemn.

— Angajamentul este cuvin- 
tul de onoare al brigăzii noastre 
— spune agitatorul Drob Ghe
orghe — și nu ne vom pretcupeți 
eforturile pentru a-1 îndeplini cu 
cinste

In bătălia 
care o desfășoa
ră minerii din 
sectorul 1 al mi- • 
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nei pentru spori
rea realizărilor 
tor, ei simt din 
plin sprijinul 
conducerii secto
rului.

Tînărut inginer comunist Ko
vacs Emeric, șeful sectorului, 
este înconjurat cu căldură de 
minerii sectorului, este apreciat 
ca un conducător priceput, un 
sfătuitor. Șeful sectorului nu 
este numai un conducător teh
nic. In calitatea lui de membru 
de partid, el a devenit agitator 
neobosit, însuflețitor al bri
găzilor de mineri.

Acum cînd minerii sectorului 
se pregătesc pentru a începe bă
tălia pentru îndeplinirea anga
jamentelor lor pe 1961, șeful 
sectorului discută, cu ei mai în 
fiecare zi, le arată posibilitățile 
spre a îndeplini cu cinste anga
jamentele pe care și le-au luat.

Spre noile cîmpuri 
de cărbune

Brigada de îna
intări condusă de 
comunistul 
Traian de I 
torul IV 
ploatărli 
mără de 
ani în rindul co
lectivelor frunta
șe în întrecerea 

socialistă. Brigada obține lunar 
depășiri de plan, pregătind din 
timp noile „cîmpuri de 
minerilor din abataje.

Minerii din această 
vor păși pragul anului 
hotărirea de a realiza 
m. 1. mai multe înaintări de cit 
prevede sarcina de plan și să re
ducă substanțial consumul spe
cific de exploziv și capse.

Comunistul Iovi Traian este 
un bun agitator. El ține cu re
gularitate convorbiri cu ortacii J 
lui despre folosirea din plin a j 
timpului de lucru, despre redu- ț 
cerea consumurilor specifice de 
materiale în vederea realizării 
de economii. Prin exemplul său 
personal, el mobilizează ortacii 
zi de zi spre noi succese în în
făptuirea sarcinilor puse de 
partid.

Iovi 
la sec
ai ex- 

se nu- 
mulți
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brigadă 
1961 cu 
cu 100
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Exploatarea minieră Lupeni
str. Vitoș Gavrliă nr. 1

Anunță că in zilele de 14 și ÎS decembrie 1960 orete 9 va 
avea loc la sediul exploatării concursul pentru ocuparea urmă
toarelor posturi de maiștri:

MAISTRU PRINCIPAL MINIER
MAISTRU MINIER

MAISTRU MECANIC '

MAISTRU ELECTRICIAN » j

La concurs se pot prezenta'
Maiștri care au titlul le gal de maistru, cel care au absol

vit școli edil valențe cu Școala tehnică de maiștri, sau maiștri 
care la data de 1 iulie 1956 aveau o practică de 12 ani în 
funcția de maistru.

Doritorii vor depune pînă la 4 decembrie 1960 la Serviciul 
personal al exploatării următoarele acte:

1) Certificat de naștere tip R.P.R, (copie)
2) Diploma de absolvire (în copie) sau acte din care să 

rezulte că la data de 1 iulie 1956 au avut U practică de. 12 
ani.

3) Autobiografia T
4) Certificat medical
Informații suplimentare se pot obține zilnic la Serviciul 

organizării muncii al E. M. Lupeni.
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MOSCOVA 2 (Agerpres).
Prezidiul Comitetului Central al 

Partidului Comunist al Uniunii So
vietice a oferit la 2 decembrie un 
prînz la Kremlin în cinstea parti- 
cipanților la Consfătuirea reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești. ,

La prînz au luat parte șefii și 
membrii delegațiilor a 81 de parti
de comuniste și muncitorești; mem
bri ai Prezidiului C.C. al B.C.U.S-, 
membri ai C.C. al P.C.U.S.

Prînzul s-a desfășurat în atmos
fera cordială și de prietenie fră
țească ce caracterizează relațiile 
dintre partidele comuniste și mun
citorești.

Prezenfe romîneșfi 
peste hotare

TOKIO 2 (Agerpres) 
în cadrul turneului pe care-1 

treprind în Japonia începînd de
15 noiembrie, violonistul Ștefan 
Ruha și pianistul acompaniator 
Ferdinand Weiss, primii artiști ro- 
mîn:- care vizitează Japonia după 
cel de-al doilea război mondial, au 
susținut pînă acum recitale la To
yama, Kobe, Toyohashi, Tokio, 
Niigata și Kanazawa.

Conferința generală
U. N. E. S. C. 0.

PARIS 2 Corespondentul Ager
pres transmite :

In cursul discuțiilor care au avut 
loc la U.N.E.S.C.O. în grupul de 
lucru în legătură cu elaborarea u- 
nui document internațional cu pri
vire la învățămîntul profesional și 
tehnic, delegatul romîn C. Ionescu 
Bujor, a prezentat un amendament 
care prevede ca această problemă 
să fie rezolvată înainte de viitoa
rea conferință generală U.N.E.S.C.O.

Amendamentul delegatului ro
mîn a fost adoptat în unanimitate.

1

COMUNICAT
cu privire la ședința comisiei permanente 
pentru comerțul exterior a Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc
In zilele de 30 noiembrie și 
decembrie 1960 a avut loc la

Moscova ședința Comisiei per
manente pentru Comerțul exterior 
a Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

La ședința 
nente au luat parte delegațiile 
tuturor țărilor membre ale Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc conduse de •. ministrul In
dustriei al Republicii Populare 
Abania, tov. D. Spahiu; minis
trul Comerțului Exterior al Re
publicii Populare Bulgaria, tov. 
G. KumbMiev; locțiitorul minis
trului Comerțului Exterior al Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
tov. K. Krejca; locțiitorul minis
trului Comerțului Exterior și in- 

tergerman al Republicii Democra
te Germane, tov. E. Kerber; mi
nistrul Comerțului Exterior al Re
publicii Populare Polone, tov. W. 
Trempczynski; ministrul Comer
țului al Republicii Populare Ro
mîne, tov. G, Rădulescu; minis
trul Comerțului Exterior al Repu
blicii Populare Ungare, tov. J. 
îneze ; ministrul Comerțului Ex
terior al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, tov. N. S. Pa- 
tolicev.

La ședință au asistat, de ase
menea, în calitate de observatori, 
reprezentanții Republicii Populare

comisiei perma-

Chineze, Republicii Populare De
mocrate Coreene, Republicii Popu
lare Mongole și Republicii Demo
crate Vietnam.

Comisia a examinat rezulta
tele tratativelor bilaterale și în
cheierea acordurilor de lungă du
rată între tarile membre ale 
C.A.E.R. pentru livrările recipro
ce de mărfuri'în anii 1960—1965. 
Comisia a constatat cu satisfacție 
că în cursul acestor tratative în
tre țările membre ale C.A.E.R. s-a 
convenit asupra unui program 
larg de livrări reciproce în anii 
1961 —1965 de mașini și utilaje, 
materii prime și combustibit, ce
reale și produse alimentare, pre
cum și de mărfuri de larg con
sum, ceea ce va contribui la dez
voltarea în continuare a econo
miei acestor tari și la ridicarea 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

Comisia a examinat de aseme
nea și alte probleme care prezin
tă interes pentru aceste tari, lega
te de dezvoltarea comerțului ex
terior al țărilor membre ale 
C.A.E.R. și a adoptat recoman
dări corespunzătoare.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
în spiritul colaborării prietenești 
și a deplinei înțelegeri reciproce 
între participanți.

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

9-nu Dezbaterile din Adunarea Generală
NEW YORK 2 (Agerpres)
Adunarea Generală a O.N.U. 

continuă disautarea problemei li
chidării colonialismului. în cadrul 
ședinței plenare din seara zilei de1

----------- — ♦ ♦ y- ____ ==-----------

ÎN CAMERA COMUNELOR
împotriva politicii de

LONDRA 2 (Agerpres)
La 1 decembrie laburiștii au 

criticat cu asprime în Camera Co
munelor politica rasistă promova
tă de guvernul Rhodeziei de sud.

Deosebit de criticată a fost așa- 
numita lege cu priv're la vagabon- 

* daj, adoptată recent, potrivit că
reia orice african care nu are de

fi 
în 
în

discriminare rasială
lucru, sau caută de lucru poate 
declarat „vagabond" și aruncat 
închisoare. Laburiștii au arătat
cuvîntările lor că în baza acestei 
legi au fost arestați în ultimul 
timp peste 1500 de oameni. Vorbi
torii au subliniat că autoritățile 
din Rhodezia de sud calcă în pi
cioare drepturile omului.

LONDRA 2 (Agerpres)
Opinia publică britanică a aflat 

cu indignare că într-o mare sală 
din Londra urma să aibă loc sub 
președinția conducătorului organi
zației fasciste din Anglia, Oswald 
Mosley, o adunare a fasciștilor, din 
țările europene. Consiliul munici
pal al cartierului respectiv a inter
zis însă desfășurarea acestei întru
niri fasciste într-o sală care îi apar
ține.

La aceeași adunare trebuia să

Declarația laburistului Janner
participe și locotenent-colonelul 
fascist Rudei.

într-o declarație făcută în Ca
mera Comunelor, deputatul laburist 
Janner, atrăgînd atenția guvernu
lui asupra acestei adunări, a sub
liniat că Rudei este unul din con
ducătorii partidului german al 
Reichului, partid neonazist; iar în 
timpul lui Hitler a fost membru 
marcant al partidului nazist. Sub 
presiunea opiniei publice; guvernul 
britanic i-a refuzat lui Rudei viza 
de intrare în Anglia.O--------

Arestarea lui Patrice Lumumba
NEW YORK 2 (Agerpres) 
Corespondentul din Leopoldville 

al • agenției Associated Press rela
tează că la conferință de presă care, 
a avut loc la 2 decembrie, colone
lul Mobutu, căpetenia rebelilor 
congolezi, a anunțat arestarea pri
mului ministru Patrice Lumumba.

Mobutu a comunicat corespon
denților că Lumumba a fost arestat 
de jandarmi în orașul Port-Franc- 
qui și că un avion special a fost 
trimis acolo pentru a-1 aduce în 
capitală. Mobutu a declarat că 
jandarmii care l-au arestat pe Lu
mumba „au amenințat că îl vor 
ucide" dacă avionul nu va sosi la 
timpul stabilit.

Din știre rezultă că rebelii in
tenționează să însceneze un proces

primului ministru Lumumba, acu- 
zîndu-1 de „incitarea armatei la 
rebeliune*'.

Se anunță de asemenea că îm
preună cu Lumumba au fost arestați 
cîțiva membri ai guvernului său, 
printre care minstrul Educației; 
Culturii și Informațiilor, Kașamu- 
ra, ministrul Muncii, Masena; și 
alții.

★
LEOPOLDVILLE 2 (Agerpres) 
Corespondentul din Leopoldvil

le al agenției France Presse anun
ță că la ora 17 (ora locală) a fost 
adus cu avionul la Leopoldville 
primul ministru al Repubilcii Con
go, Patrice Lumumba;, arestat de 
jandarmii lui Mobutu în orașul 
Port-Francqui.

1 decembrie, la discuții au luat 
parte reprezentanți a trei țări — 
Mali, Liberia și Ciad.

Delegatul statului Mali, Mama- 
dou Aw, a demascat în cuvîntarea 
sa fățărniciile colonialiștilor și ale 
avocaților lor.
spus el, înseamnă piraterie, 
turism, comerț în 
gății străine.

Reprezentantul 
rat că lichidarea
nial va fi o contribuție importantă 
la consolidarea păcii în întreaga 
lume

Delegatul Republicii Ciad a cali
ficat colonialismul ca cel mai mare 
rău care există pe pămînt.

Colonialismul, a 
aven- 

stil mare cu bo-

Liberiei a decla- 
sistemului colo-

Ecouri la lansarea noii nave 
sovietice

nia. Postul de radio central polo
nez a transmis de cîteva ori în 
cursul zilei știrea despre lansarea 
cu succes a cosmonavei. Acest eve
niment se află în centrul atenției 
ziarelor apărute joi seara.

Lansarea celei de-a treia nave 
cosmice reprezintă fără îndoială o 
nouă performanță de seamă a știin
ței sovietice în cucerirea spațiului 
cosmic, a declarat unui corespon
dent al agenției TASS Jan Ga- 
domski, președintele Societății po
loneze a astronomilor amatori.

Oamenii de știință polonezi vor 
urmări noua navă-satelit sovietică 
cu ajutorul aparatajului ce le-a fost 
pus la dispoziție în acest scop de 
către U.R.S.S. în încheiere J. Ga- 
domski a transmis oamenilor de 
știință sovietici felicitări cu prilejul 
noului succes remarcabil.

cosmice 
,,0 victorie importantă 

pentru progresul 
continuu al omenirii”

în legătură cu lansarea în Uniu
nea Sovietică a celei de a treia 
nave cosmice, în ziua de 1 de
cembrie, acad. prof. Gh. Deme- 
trescu, directorul Observatorului 
Astronomic din București al Aca
demiei R. P .Romîne, a făcut ur
mătoarea declarație unui redactor 
al Agenției „Agerpres".

Oamenii de știință din 
noastră și cu atît mai mult cei care 
lucrează în domeniul astronomiei 
sînt impresionați de ritmul impe
tuos al realizărilor, al victoriilor 
pe care savanții și tehnicienii so
vietici le obțin în cucerirea spațiu
lui cosmic. Numai anul acesta au 
fost lansate 3 mari nave cosmice, 
fiecare în greutate de peste 4 tone 
și jumătate, care s-au plasat precis 
pe orbitele lor și au furnizat știin
ței date de cea mai mare valoare. 
Comparația între preciz*‘a lansări
lor pe orbită și greutatea foarte 
mare a corpului navelor cosmice 
sovietice, adevărate laboratoare 
dotate cu aparatura cea mai per
fecționată — și între eșecurile re
petate ale lansărilor americane de 
vehicule spațiale de dimensiun* 
mult mai reduse, aproape pitice 
față de cele dintîi, vorbește de la 
șine. Ultima navă cosmică, de ase
menea înzestrată cu un bogat apa- 
rataj pentru culegerea de date a- 
supra comportării ființelor vii în 
zonele respective ale spațiului» din 
punct de vedere al influenței ra
diațiilor cosmice, al imponderabi
lității etc. va aduce fără îndoială 
noi contribuții de preț la rezolva
rea probleme* principale, aceea a 
zborului omului în Cosmos. Dac pe 
lîngă biologi, și astronomii așteap
tă de Ia noua navă cosmică im
portante date în plus.

Ne bucurăm din suflet că pu
tem felicita pe oamenii de știință 
sovietici pentru noua lor victorie 
atît de importantă pentru știință, 
pentru progresul continuu al ome
nirii, pentru cauza păcii în lume.

țara

Performanță de seamă 
a științei sovietice
VARȘOVIA 2 (Agerpres) - 

TASS transmite :
Știrea despre lansarea celei de-a 

treia nave cosmice-satelit sovietice 
s-a răspîndit fulgerător la Varșo
via și în celelalte orașe din Polo-

• MOSCOVA. La 1 decembrie, 
și-a început lucrările la Casa oa
menilor de știință din Moscova o 
sesiune științifică consacrată împli
nirii a 140 de ani de la nașterea 
lui Friedrich Engels.

• PRAGA. La Praga s-au des
chis lucrările conferinței științifice 
asupra lupte* armate a poporului 
cehoslovâc în anii celui de-al doi
lea război mondial, organizată de 
Direcția superioară politică din M*- 
nisterul Apărării Naționale al R.S. 
Cehoslovace și Institutul de istorie 
militară. Participă ca invitați is
torici mUitari din U.R.S.S., R.P. 
Romînă, Polonia, Ungaria, Bulga
ria și R. D. Germană.

• TOKIO. Ziarul „Yomiuri" 
relatează că în legătură cu redu
cerea consumului de cărbune ur
mează să fie concediați alți 75.000 
de mineri japonezi. Această con
cediere este o consecință a intro
ducerii raționalizării capitaliste a 
producției.

• PARIS. Ministrul Informații
lor din guvernul francez. Lows 
Terrenoire, a anunțat că la 9 de
cembrie generalul de Gaulle va 
pleca în Algeria pentru o vizită

Deciarația 
lui V. Țesevîcî

ODESA 2 (Agerpres). — TASS 
Cunoscutul astronom ucrainean 

Vladimir Țesevici a declarat că 
știința sovietică se apropie tot mai 
mult de realizarea unui observator 
extra-atmosferic permanent care va 
deschide noi orizonturi în cerceta
rea Cosmosului.

Comentînd lansarea celei de-a 
treia nave cosmice, Vladimir Țese- 
vici a spus : Succesele astronavi- 
gației sovietice sînt atît de consi
derabile încît putem fi convinși că 
nu mai esre departe timpul cînd 
oamenii de știință vor reuși să re
zolve probleme de cea mai mare 
importanță cum sînt problema ori
ginii elementelor și problema ge
nerării razelor cosmice primare.

După ce vom elimina efectul 
luminozității cerului nocturn, a 
spus astronomul, este întrutotul po
sibil că vom putea descoperi su- 
persistemul de galaxii „învecinat" 
cu noi a cărui distanță de galaxia 
noastră este de multe miliarde ani 
lumină.

: Evoluția celei 
І nave-satelii 
’ MOSCOVA 2 
» TASS transmite : 
J Cea de-a treia 
» vietică continuă să ț orbită. Aparatele ; 

î

navă-satelit so- 
se deplaseze pe 

instalate la bor
dul navei-satelit și diferitele sta- 

_ ții radio-tehnice de pe sol funcțto- 
j nează normal. Sistemul de condi- 
Î* țiortare a aerului asigură în cabină 

o temperatură și o presiune a e- 
I...............................................rului, precum și o componență și i' 

umiditate a acestuia apropiate de; 
valorile lor normale. In cabină1 
sînt menținute permanent condi-, 
țiile necesare asigurării activită-! ! 
ții vitale a animalelor. ;

Observațiile sistematice asupra ;' 
f animalelor aflate pe bordul sate- ' 
I litului, cu ajutorul sistemelor tele-. 
£ metrice și liniei de radio-televiziu- , 
♦ ne continuă. Prelucrarea datelor;; 
I măsurătorilor telemetrice arată că • 

sistemul respirator și cardio-vascu- ț 
Iar al animalelor, după plasarea j 
navei-satelit pe orbită funcționea- î 
Ză normal. ț

Prin sistemul de televiziune au J 
fost obținute și înregistrate pe pe- ț 

f licule cinematografice imagini ale Z 
I dinilor, care au permis să se ob-1 
J serve comportarea calmă a anima- J 
Ilelor în condițiile imponderabili- t 

tății. J

Semnalele radioemițătorului ♦ 
’-„Signal" continuă să fie recepție- • 
nate de stațiile de observații si- J 
tuate în diferite puncte ale globu- J 
lui pămîntesc. La 2 decembrie • 
nava-satelit a trecut pe deasupra I 
următoarelor orașe : Mexico City J 

j (ora 6,09), Santiago (6,25), Colom- £
, ___  . __
ț Angeles (7,34), Delhi (8,35), Ca-I 
J petown (9,44), Așhabad (10,06).* 
ț Honolulu (10,34). •

’

de mai multe zile. Agenția France 
Presse pune această vizită în le
gătură cu deschiderea la 18 de
cembrie a campaniei pentru refe
rendumul cu privire la Algeria.

• ISTANBUL. La statul major 
al N.A.T.O. din Izmir s-a încheiat 
conferința la care au participat șe
fii statelor majore ale armatelor 
Turciei și Greciei, precum și ge
neralul american Stork, comandan
tul forțelor terestre ale N.A.T.O. 
în zona de sud-est a Europei. Po
trivit știrilor oficiale, scopul aces
tei conferințe a fost coordonarea 
mai strînsă a acțiunilor trupelor 
grecești și turcești.

• NEW YORK. întt>-un articol I
publicat în revista „News Ameri- I 
ca" cunoscutul fizician american j 
William Davidon, avertizează că 
dacă opinia publică nu va împiedi- j 
ca înfăptuiifea planurilor guvernu- 1 
lui Statelor Unite, acesta va relua < 
experiențele cu arma atomică. Da- I 
vîdon, care este și vicepreședinte*.,........ ....... -.......  o. . _z-----
al Federației oamenilor de știință (7,01), Ulan-Bator (7,13), Los 
americani, declară că planurile în 
vederea unor asemenea experiențe 
„sînt deja într-un stadiu foatre îna
intat".
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