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Proletari din toate țările, uniți-yă! « J

anul roșuDeva

Sîmbătă
10 decembrie

1960

Organ al Comitetului raional P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular raional
4 pag. 20 bani

**Ec0uri ki Declarația Consfătuirii reprezentanților partidelor 
Comuniste și muncitorești.

• In Consiliul de Securitate.
• Dedasația guvernului R. P. Chineze.
• Delegația R. P. Chineze care a vizitat U.R.S.S. s-a înapoiat 

te Pekin.
• Pentru normalizarea relațiilor Angliei cu R. P. Chineză.

Atcnfia cuvenita pregătirii 
propagandiștilor!

Timp de două luni în siste
mul învățămîntului de partid s-au 
dezbătut importantele documente ale 
Congresului al Ш-lea al P.M.R. 
Incepînd cu luna decembrie în cer
curile și cursurile învățămîntului 
de partid se studiază temele speci
fice fiecărei forme de învățămînt.

Pentru ca convorbirile în cer
curi și cursuri să se ridice la ni
velul cerut, pentru asigurarea unui 
conținut corespunzător și legarea 
strînsă a învățămîntului de sarci
nile practice ale construcției socia
liste, este necesar ca, în primul rînd, 
propagandiștii să fie temeinic pre
gătiți. Calitatea învățămîntului și 
frecvența cursanților depinde în 
cea mai mare măsură de munca 
depusă de propagandiști, de meto
dele folosite de ei în expunerea lec
țiilor și conducerea discuțiilor,

Un real ajutor în pregătirea pro
pagandiștilor, în înarmarea lor cu 
cele mai bune metode de muncă 
îl constituie seminariile ce se or
ganizează pe lîngă cabinetul raional 
de partid.

Participarea cu regularitate la a- 
ceste seminarii este una din obliga
țiile fiecărui propagandist, iar sus
tragerea de la această obligație face 
ca în munca unor propagandiști să 

’ se manifeste lipsuri care dăunează 
bunei desfășurări a învățămîntului 
de partid. Acei propagandiști care 
nu participă la seminariile de pre
gătire, sînt puși în situația de а 
nu cunoaște în mod concret temele 
care trebuie dezbătute în cadtul

• convorbirilor și totodată nu pot 
' primi ajutorul necesar în ceea ce 

privește perfecționarea metodelor 
de muncă.

Unele comitete de partid din ra
ionul nostru dau atenția cuvenită 
pregătirii propagandiștilor, urmă
resc felul în care aceștia iau parte 
la seminariile de la cabinetul de 
partid. Așa de exemplu, comitetul 
de partid de la mina Petrila a tra
sat ca sarcină unui membru al co
mitetului de partid să însoțească 
propagandiștii la seminarii și să 
țină evidența celor care sînt pre- 
zenți. La fel comitetul orășenesc 
de partid Petroșani se interesează 
de pregătirea propagandiștilor, tra
ge la răspundere pe aceia care lip
sesc de la seminarii.

Nu același lucru 
însă despre toate 
partid din raion, 
rea propagandiștilor este neglijată, 
nu se asigură mobilizarea lor la 
seminarii, se urmărește superficial 
felul cum își ridică ei pregătirea 
personală. Datorită acestui fapt 
frecvența la cele două seminarii ce 
au avut loc de la începutul anului 
școlar a lăsat mult de dorit. Ast
fel, din cei 5 propagandiști de la 
cursul seral anul I din orașul Lu
peni n-a particapat nici unul la 
pregătire. Din cei 11 propagan
diști de la cercurile de studiere a 
Statutului P.M.R. de la mina Lu
peni, la ultimul seminar, au partici
pat doar 3 tovarăși, iar din cei 5 
din orașul Vulcan nici unul.

O slabă preocupare pentru mo
bilizarea propagandiștilor la pregă
tire manifestă și comitetele de par
tid de la tainele Aninoasa, Lonea 
și Uricani, de unde au lipsit de 
asemenea de la pregătire mulți pro
pagandiști.

O altă latură negativă în legă
tură cu munca de pregătire a pro
pagandiștilor e faptul că se fac dese 
schimbări de propagandiști, sau se 
trimit la seminarii înlocuitori 
propagandiștilor. Aceasta face 
seminariile să nu fie totdeauna 
nivelul cerut, întrucît nu există con
tinuitate în pregătire, unii fiind pre- 
zenți la expunerea lecțiilor iar la 
discuții alții. Așa 'de exemplu, la 
ultima pregătire a propagandiști
lor de la cercurile de studiere a 
Statutului P.M.R., 13 tovarăși au 
venit la seminar însă n-au fost 
la predarea lecției.

Ținînd seamă de faptul că în 
acest an școlar se pune un accent 
deosebit pe calitatea învățămîntu- 
Iui, pe sporirea eficacității lui, este 
necesar să se privească cu tot sim
țul. de răspundere pregătirea te
meinică a propagandiștilor. Organi
zațiile de partid să nu permită, sub 
nici o formă, ca propagandiștii să 
lipsească de la seminariile de pre
gătire și să pună capăt fluctuației 
propagandiștilor

Asigurînd participarea tuturor 
propagandiștilor la pregătire, con- 
trolînd în permanență munca lor și 
ajutîndu-i, se va asigura buna des
fășurare a învățămîntului de partid 
în toate cercurile și cursurile.

se poate spune 
comitetele de 

Uneori pregăti
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LA PRACTICĂ

Cu planul anual îndeplinit
Sectorul bricheiaj 

de la preparata Pefriia
Colectivul de muncitori, teh

nicieni și ingineri de la sectorul 
brichetaj al preparației Petrila a 
raportat îndeplinirea planului de 
producție pe 1960. Acest însem
nat succes se datorește entuzias
mului cu care a muncit colecti
vul sectorului precum și aplică
rii unor măsuri tehnico-organiza- 
torice.

Datorită folosirii judicioase a 
energiei electrice, reducerii con
sumului de abur pe tona de bri
chete, precum și mecanizării u- 
nor procese de fabricație, prețul 
de cost al producției de brichete 
a fost redus cu 500.000 Iei. Co
lectivul acestui sector a produs 
deja în contul anului viitor circa 
1700 tone de brichete.

Sectorul de exploatare 
forestieră Lupeni

De cîteva zile, sectorul de ex
ploatare forestieră Lupeni lucrea
ză în contul anului viitor.

Prin folosirea instalațiilor me
canice și extinderea întrecerii pe 
profesii, muncitorii sectorului fo
restier Lupeni au obținut în a- 

cest an economii suplimentare de 
circa 300.000 lei. De remarcat 
este de asemenea faptul că ei au 
livrat peste planul anual 1126 
m. c. de cherestea de rășinoase.

La îndeplinirea înainte de ter
men a planului anual o contribu
ție importantă au adus-o brigă-

Schimb de experiență
...S-au întâlnit 

ca de obicei 
cu puțin înainte 
de a intra în 
șut. Sînt prieteni buni, iar Ja
muncă au o singură dorință: 
să obțină rezultate mereu mal 
bune care le aduce cinstea or
tacilor și cîștiguri sporite. Și 
cum de astă dată pe Țăranu 
Gheorghe nu-1 poate. răbda ini
ma să nu împărtășească priete
nilor bucuria sa cînd a aflat re
zultatele brigăzii lui Toacă Ște
fan din care face parte (vezi 
clișeul), între cei trei ortaci s-a 
înfiripat un adevărat schimb de 
experiență.

— Da, mâi prieteni asta ni-i 
munca în noiembrie, le spuse 
el vesel, 214 tone de cărbune 
peste plan, randament cu o tonă 
mai mare decît planul, 1100 lei 
economie din care 900 lei- nu
mai la lemnul recuperat! O să 
se bucure și Toacă 
din brigada noastră !

Cosna Gheorghe, 
schimb în brigada lui
mion și Huzulov Gheorghe, șef 
de schimb într-o brigadă de la 
pregătirile sectorului V Lonea, 

I

au avut și ei cu ce se mândri. 
Fac parte din brigăzi fruntașe 
pe sector și în întrecerea pe pro- 
tesii pe întreaga mină. Țăranu 
a explicat ■ apoi celorlalți doi 
cum obțin ei peste 5,30 tone pe . 
post la randamente, Cosma a 
vorbit prietenilor despre felul

cum recuperează 
ei lemnul, iar 
Huzulov a expli
cat cum obțin 

zi 2,5—3 m. avan- 
minei le-a adus a-

ei în fiecare 
sare. Sirena 
minte că peste puțin vor începe 
șutul. Au coborît toți trei în 
mină și s-au răspînidit la locu
rile lor de muncă, hotărîți ca 
la prima întîlnire să-și spună 
alte succese, mai marii..

I

și ceilalți

șef de 
Petric Si-

♦
i**

In secțiile U.R.U.M. Petro
șani execută practica un mare 
număr de studenți de la Insti
tutul de mine. Repartizați să 
lucreze pe lîngă muncitor: cu 
înaltă calificare, studenții au 
prilejul să învețe multe din 
experiența acestora. IN CLI
ȘEU : Studentul Apostoiu Pe
tru din anul ] electromecanică, 
urmărește atent explicația 
strungarului Balogh Ladislau 
care a terminat alezarea unui 
cilindru de compresor Reșița 
de 45 m. c./minut.

î»

zile de muncitori forestieri con
duse de Hapca Iosif, Bădicii Ni
col ae, Avram Gheorghe, Poso- 
geanu Constantin, mecanicul de 
funicular Onciu Constantin, pre
cum și maiștrii Bălteanu Eugen 
și Tamaș Gheorghe.

Pînă la sfîrșitul anului curent 
muncitorii de la sectorul de ex
ploatare forestieră Lupeni sînt 
hotărîți să livreze în plus noi 
cantități de material lemnos

Cariera Bănifa
Incepînd din ziua de 7 decem

brie, colectivul sectorului minier 
Bănița, furnizează Combinatului 
siderurgic din Hunedoara și u- 
zipei „Victoria" Călan calcar 
metalurgic în contul anului 1961.

Ca rezultat al muncii depuse 
de către colectivul sectorului, 
precum și al unor măsuri tehni- 
co-organîzatorîce cum sînt: or
ganizarea de brigăzi complexe 
cu sistem de acord premial, sis
tematizarea transportului, pre
cum și dotarea cu două moto- 
compresoare care iau asigurat ne
cesarul de aer comprimat pentru 
perforare, sectorul 
nița și-a depășit angajamentul 
luat, economisind peste planul 
prețului de cost 150.000 Iei față 
de 21.000 lei cît s-a angajat la 
începutul anului.

minier Bă-

peste planul

ШЙШІКІ ШМ
In raionul Petroșani acțiunile 

pregătitoare pentru sărbătorirea 
majoratului din acest an au și 
început. Până în prezent s-au în-1 
tocmit tabele cu tinerii care au { 
împlinit de curând sau care vor 
împlini pînă la sfîrșitul anului, 
vârsta de 18 ani. S-a stabilit un 
program cu activitățile care se 
vor desfășura în perioada de hi 
15 decembrie pînă la 31 decem
brie a. c. In această perioadă în 
fața tinerilor vor fi expuse tn 
număr de 5 lecții despre sard* 
nile stabilite de cel de-al IlI-lhă 
Congres al P.M.R. pentru desă
vârșirea construcției socialismului 
în țara noastră, despre Constitu
ția R.P.R. — drepturile și înda
toririle cetățenilor patriei noas
tre, despre trăsăturile morale ale 
omului de tip nou, despre proble
mele actuale ale situației interna
ționale și despre superstiții și 
misticism.

In afara acestor lecții se vor 
organiza întâlniri cu oameni de 
știință și cultură. De asemenea 
tinerii vor învăța noi cântece re
voluționare.

La sfîrșitul lunii decembrie se 
•va sărbători intrarea în majorat 
a tinerilor din raionul 
care au împlinit vîrsta 
In cinstea lor vor 
programe artistice, 
niza reuniuni.

fi 
se

Petroșani 
de 18 ani. 
prezentate 
vor orga-
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ACELAȘI G î N
Mașina în care se găsea ingine- . lor de pe șantier. Împreună cu ы 

construirea

D
rul lonescu Mircea fi o cunoștin
ță a sa mergea cu , repeziciune pe 
șoseaua asfaltată a Lupenitdui. Ră
măseseră de mult în urmă noile 
blocuri de la Livezeni și acum se 
puteau distinge primele case ale 
orașului Vulcan.

— Mai avem puțin și ajungem 
la destinație — se adresă ingine
rul cunoștinței sa
le. După atenția 
cu care priviți
în .jur deduc că 
n-ați mai fost de 
mult prin locurile 
acestea.

— Intr-tedevăr n-am mai fost 
de cîțiva ani. Atunci pe șoseaua 
asta era noroi nu glumă. De bîr- 
toape nu mai vorbesc. Și uite a- 
cum ți-e mai mare dragul să că
lătorești și să privești construcțiile 
semețe care s-au înălțat în acest 

' oraș.
Un viraj pe dreapta și mașina 

o luă apoi pe un drum proaspăt 
construit. După ce a mai parcurs 
cîteva sute de metri ea stopa în 
fața unei barăci.

— Am ajuns — spuse inginerul 
lonescu Mircea. In baraca asta sînt 
instalate birourile șantierului nos
tru. In aceste birouri întocmim noi 
schițele și graficele lucrărilor de 
pe șantier. Majoritatea timpului 
însă n-o petrecem aici ci la punc
tele de lucru, în mijlocul oameni-

оосааоэдоаооаоооѳоваоосоаооооеоооес
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dăm bătălia pentru 
importantului obiectiv.

...In vara acestui an, 
Jiului romînesc a fost 
nou șantier aparținînd 
de construcții și montaje miniere 
bucurești. Pentru crearea spațiului 
de construcție a obiectivului in
dustrial . propus, aici trebuia rec

tificată albia Jiu-.
pe o distanță, 

de 1.100 m. Ter
men de execuție-c 
31 decembrie 
1960. Muncitorii; 

în frunte cu comuniștii de pe a- 
cest șantier, au pornit cu hotărî' 
re la treabă. Cu ajutorul dragline- 
lor și a altor utilaje lucrările îna
intau în ritm rapid.

In ziua de 5 decembrie colecti
vul acestui tînăr șantier a repurtat 
un însemnat succes ■: terminarea cu 
26 de zile mai devreme a lucrări
lor planificate de rectificare a al
biei Jiului. Aici s-au executat pes
te 112.000 m.c. de săpături. De 
asemenea, au fost săpați 1116 m.l 
la canalul colector al afluenților 
Jiului.

Pe lîngă toate acestea muncito- 
și tehnicienii șantierului (șej 
șantier ing. lonescu Mircea) 
executat într-un timp relativ

C. MATEESCU

pe albia 
deschis un 

Trustului

re 
de 
au

(Continuare în pag. 3-a)
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ALO I...
Deodată, zbîrnîitul strident 

al soneriei m-а trezit la mie
zul nopții. Am sărit repede 
din pat și m-am oprit la ușă, 
unde mă aștepta vecinul de 
apartament.

— Să mă ierți că te de
ranjez, dar i-e rău nevesti-mi. 
Cred că naște — mi-a spus 
el îngrijorat.

Cînd am auzit, am rămas 
uimită

— Nu ne așteptam acum... 
a continuat el, parcă stînje- 
nit. N-am cu cine să o las. 
Trebuie să merg undeva să 
dau un telefon după salvare. 
Stai dumneata cu ea pînă mă 
întorc, sau vrei să mergi să 
dai telefon ?

— Mă duc eu la telefon, 
i-am răspuns.

Intr-o clipă am fost în stra
dă. Abia acolo m-am trezit 
de-a binelea. De unde să dau 
eu telefon ? Noi nu avem în

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

POȘTA ?
cartier nici poștă și nici te
lefon public. Și dintre vecini, 
de unde să știu care are te
lefon ? Pe cine să întreb la 12 
noaptea ?! N-am ce face și în
cep să fug spre oraș. Pe 
drum, nici pomeneală de ma
șină (autobuzele locale circu
lă numai pînă la orele 22,30, 
iar pînă în centru orașului, 
ia poșta ,tmare" sint cam 3 
km.!). Intr-o jumătate de oră 
am ajuns (cu sufletul la gu
ră) la cel mai apropiat tele- i 
fon — cel de la Sfatul raio- '

Frumoasă e regiunea noastră și bogată e flora șl fauna 
ei! Pe piscurile golașe ale Retezatului, la înălțimi amețitoa
re caprele negre fac adevărate demonstrații de echilibristică. 
Vara în smeurișurile ce se găsesc din belșug în munții ce tm- 
prejmuiesc ca o cununi de lauri bogata Vale a Jiului, 
urșii mormăie sătui de dulciuri-, iar cînd dă frigul se retrag, 

1 grași și mulțumiți, să hiberneze prin bîrloguri. Vulpi, ie
puri, lupi, rîși, căprioare și multe alte animale întregesc 
bogăția faunei regiunii noastre. Zilele acestea au fost împuș- 
cați în împrejurimile comunei Pui, doi mistreți, lată-i în cli
șeu sosiți în gara Petroșani de unde au fost trimiși spre fri- 
gorifer.

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

AR FI BINE DACA...

Noutăți tehnico-științifice
Noul avion Tupolev
Avionul sovietic cu re

acție cu 44 de locuri 
TU-124 zboară cu 1000 
km. pe oră. O inovație 
importantă: ci decolează 
și aterizează cu viteză re
dusă, ceea ce îi îngăduie 
să 
de

se folosească de piste 
dimensiuni mici.

Tot mai departe

probe, mai ales in regiu- g 
nea Lorenei, care au dove- 8 
dit prezența în atmosferă 8 
a unor particole sticloase 8 
radioactive, provenite din 8 
experiențele termonucleare. 
Aceste particule încep prin 
a irita căile respiratorii, 
apoi provoacă adesea a- 
pariția cancerului. Acestea 
sînt concluziile ce se des
prind dintr-un articol pu
blicat în revista „Presse g 
Medicale".

8
8
8
8
8
8
8
8
8

CURIOZITĂȚI
Sărbătoare 

puțin obișnuită
• In Daghestan s-a săr

bătorit un eveniment deose- 
Ые. Doi soți și-au aniversat 
110 ani de la căsătorie. So
ția are vîrsta de 136 ani, 
Iar soțul numai... 131 ani. 
Aniversarea s-a celebrat în 
prezența a trei fiice, care 
sînt și ele... centenare.

-----_O-----

Și totuși a fost 
posibil

• Timp îndelungat, cu
noscători ai lumii animale
lor considerau că crocodi
lul nu poate fi îmblânzit 
Recent, un profesor din 
Austria a dezmințit aceas
tă afirmație larg răspîndl- 
tă. Un aligator, pe care 
profesorul l-a prins cînd 
cîntărea numai 56 de gra
me și avea o lungime de 
12 cm., a ajuns astăzi la 
2 m. nienținîndu-și însă a- 
pucăturile „civilizate". De
seori, aligatorul însoțește 
pe profesor în călătoria a- 
cestuia cu automobilul. Dar 
cea mai mare plăcere a a- 
nimalului a rămas, bineîn
țeles, scăldatul.

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

Cursa marilor 
adîncimi

Sovieticii au fabricat lă Le
ningrad un batiscaf. El se 
prezintă sub forma unui fio- 
tor de 17 metri lungime, a- 
vînd aspectul unei gigantice 
țigări de foi de care este le
gată o nacetă sferică. Acest 
batiscaf se va putea cufunda 
pînă la o adîncime de 11.500 
metri.

----- O-----

Mărirea producției 
de icre negre

Datorită unui baraj cons
truit pe estuarul Volgăi, mo
runii din Marea Caspică vor 
căpăta un surplus de apă în 
timpul perioadei de fecunda- 
ție. In felul acesta, anual vor' 
fi apărate de „secetă" aproxi
mativ 270.000 de tone de 
pește.

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

Belșug
In cursul unui examen ra

diologie, o tînără iugoslavă 
a aflat că posedă patru ri
nichi, cîte o pereche de fie
ce parte a corpului; toți pa
tru funcționează normal.

nai (poșta se închide la ora 
23). Portarul de aici însă „în 
exercițiul funcțiunii — nu pri
mise nici un fel de „dispo
ziție" pentru asemenea ca
zuri — spunea ei.

— Bine omule, dar naște 
femeia pînă să ajung eu toc 
mai la spital ?!

— Să nască taică sănătoa
să. Eu respect instrucțiunile.

Pină la urmă omul s-a con
vins totuși că de fapt nu pot 
fi instrucțiuni în acest sens și 
mi-a dat voie să telefonez. 
Salvarea a venit repede. In 
drum spre casă am mers și eu 
cu ea (nu mă mai țineau pi
cioarele). Vecina a ajuns la 
maternitate la timp. A doua 
zi am aflat cu bucurie că năs
cuse o fetiță. Să-i trăiască !

Peste citeva zile s-a des
chis și în cartierul nostru — 
Livezeni — o subfilială a 
poștei dar tot fără telefon. 
De la poștă ni s-a spus că 
telefon se va instala la anul... 
Bine că sîntem jn luna de
cembrie deși.. 1961 are tot 
12 luni.

Alo !... poșta. Se aude ?
C. COSTINA

Partenonul va
Ga atîtea alte monumente, 

Partenonul din Atena su
feră de „boala pietrei" • 
marmura din care e con 
struit este atacată de aci
zii atmosferici. Unii chl-

• Sfatul popular al ci
reșului Lupeni și cel al o- 
rașului Vulcan ar reparti
za cîte un local corespun
zător pentru amenajarea de 
centre de preschimbare a 
buteliilor de aragaz și de 
distribuire de carburanți. 
Atunci populația acestor 
localități n-ar mai fi ne
voită să aștepte în drum 
sosirea mașinii cu butelii 
de aragaz și cisterna de 
petrol.

• Benzile transportoare 
j care stau „uitate" de către
O------------------- ---------

fi oare salvat 7

întreprinderea „6 August" 
în incinta fostului atelier 
de prefabricate din Bărbă- 
teni ar fi folosite într-o ca
rieră de piatră sau nisip.

• Gospodinele din partea 
de sus a străzii I. C. Frimu 
din Lonea nu ar arunca în 
drum resturile rămase de 
la alesul cărbunelui și le-ar 
aduna în grămezi. O astfel 
de treabă ar servi nu numai 
I.C.O.-ului care se îngri
jește de ridicarea resturilor 
menajere și de altă prove
niență, ci și geologilor ca 
să nu facă cercetări zadarnice, 
într-unul din cele mai fru
moase cartiere ale Lonei, 
pentru a găsi cauzele deni
velărilor de teren.

miști au propus ca pietrele 
să fie acoperite cu un strat 
de parafină sau de lac, dar 
pînă în prezent autoritățile 
grecești nu și-au însușit 
încă aceste propuneri.

Ascultînd freamătul pămîntului

• Formației de dansuri a 
duhului central sindical din 
Lupeni i s-ar pune la dis
poziție o caleașcă (even
tual sanie cu zurgălăi) ca 
să poată fi aduși la repe
tiții Riti Petru, Grecu Ni- 
colae, Roth loan, Bîrsan 
Cristina, Balint Ileana și 
alți „amatori".

8 Telescopul de pe munte- 
| le Palomar a fotografiat 
g spectrul unei galaxii si- 
8 tuate la o distanță de 

șase miliarde de ani lu- 
| mină și care se depăr- 
g tează de noi cu o viteză 
g apropiată de jumătate din 
8 viteza luminii.
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Viitoarele exploatări 
miniere submarine

Folosindu-se lucrările e- 
fectuate în timpul Anu
lui Geofizic International 
(1967—1958), s-a publi
cat recent un raport asu
pra resurselor minerale 
care zac pe fundul mări
lor. Cele mai bogate ză
căminte de materii mine
rale 
sesc 
rile 
ră
submarin nu este singura 
bogăție pe care omul o 
poate extrage din ocean. 
Există pe fundul mărilor 
importante zăcăminte de 
cupru, nichel, cobalt și 
alte minerale care vor pu
tea fi exploatate în viitor. 
(Din revista „Orizonturi")

aduse de ape se gă- 
mai ales pe fundu- 
marine care înconjoa- 
coatinentele. Petrolul

Concluzii alarmante
In urma unor caracte

ristici anormale care au 
marcat bolile căilor respi
ratorii din

g cursul iernilor 1956—57 și 
1957—58, au '

Fran{a In

8 fost luate

Un inventator sovietic a 
pus la punct un aparat ca
re înregistrează cele mai 
slabe tresăriri ale solului 
Acest aparat va avea două 
aplicări practice: în mine,

apariția gazului grizu ar 
putea fi semnalată cu cîte- 
va ore înainte, iar cutremu
rele de pământ ar putea și 
ele să fie prevăzute.

Turul campionatului categoriei В la fotbal s-a terminat. 
Jucătorii au intrat în vacanță. Numai Ciurdărescu de la Jiul 
își continuă antrenamentele. Deh ! se străduiește omul să-și 
mențină „condiția fizică'*.

• Gardul care împrejmu- 
iește Școala elementară din 
Cîmpu lui Neag n-ar mal 
zace la pământ doborât de 
vînt. Conducerea școlii, cu 
sprijinul comifelului de pâ* 
rinți ar putea să ia măsuri 
ca și gardul să ajungă la 
„înălțimea" școliii.

Cuptor de pîine
La întreprinderea de pa

nificație din Seehausen, re
giunea Magdeburg, (R. D. 
Germană) a fost dat în ex
ploatare un cuptor — unic 
în felul său — pentru coa
cerea cu raze infraroșii a 
plinii și a altor produse de 
panificație. In acest cuptor, 
avînd o suprafață utilă de 
12,6 metri pătrați, coacerea

Imprudent! ?
Seismologii, care 

întrunit în vara anului a- 
conferință 

Tokio, au 
uimire că,

s-au
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cesta într-o 
mondială la 
constatat cu 
după război, au fost con
struite imobile cu nouă și 
zece etaje, în centrul ca
pitalei japoneze, care este _ 
totuși unul din punctele 8 
de pe glob cele mai asme- 8 
nințate de cutremure.

Gheață bătrînă
După părerea geofizicie

nilor sovietici, stratul in
ferior al calotei de gheață 
din Antartica, la o adîn- 
cime care variază între 
2000 și 4000 de metri, s-ar 
fi format acum aproape 
100.000 de ani. Ar fi inte
resant să se adune, prin 
sondaj, bulele de aer în
chise în această gheață, 
care ne-ar difuza date 
prețioase asupra compozi
ției atmosferei pământului 
de âcum o mie de veacuri.
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pentru 8 
El va 8 ’

împotriva cariei: 
zahăr cu albuș de ou

Datorită lucrărilor doc
torului Duboîs-Prevost, în 
Franfa se va fabrica un 
zahăr inofensiv 
zmalțul dinților,
conține în proporție mică 
albuș de ou, in care exis
tă lizozimă, o substanfă 
descoperită odinioară de 
Fleming și care inhibează 
bacteriile cărora li se da
torează transformarea za
hărului in acizi dăunători 
pentru dinți.

8
8
fi

b
8

cu raze infraroșii
se efectuează cu ajutorul a
253 surse de lumină și 24 
emițătoare de raze infraro
șii. Temperatura din cele 
patru compartimente ale 
cuptorului se reglează au* 
tomat cu ajutorul unor in
stalații de control și măsu* ч 
rare. Un asemenea cuptor 
poate asigura zilnic cu pîi
ne o populație de 18.000 de 
locui tOFi.

UN „CONCER Tu ȘI O... PRĂJEALĂ
Dacă treci prin colonia de 

jos a Vulcanului, în dreptul 
pavilionului II, camera nr. 4, 
atenția iți este atrasă de gui- 
țatul unor purceluși. Din cînd 
în cînd, un guițat puternic 
face să zbirnîie geamurile ca
selor din jur. Vecinii închid 
ferestrele, își astupă urechile 
și stau așa pînă se termină 
„concertul". Apoi oamenii 
își reiau treburile.

Cetățeanul Ciucă Ștefan ca
re locuiește la numărul 4, zile 
și nopți a stat și a studiat, 
ce anume s-a întâmplat cu 
purcelușii și mama lor de nu 
le mai tace gura.

A început omul să ia di
ferite măsuri. Le-a schimbat 
meniul, le-a adus așternut 
călduț, a astupat crăpăturile 
scândurilor de la cocină. To
tul însă a fost zadarnic. Pur
celușii, acompaniați de guița- 
tul puternic al bunei lor ma

me, din zi in zi „concertau" 
pe game tot mai înalte. Dar 
iată că...

...Era intr-una din nopțile 
trecute. Să tot fi fost pe la 
ceasurile 2. Stăpânul casei 
sări ca ars din patul călduț.

— Ce-i cu tine ? Ai îne- 
bunit — îl apostrofă soția 
speriată.

— Uraaal Am găsit solu
ția — răspunse el entuzias
mat...

Prin întuneric își căută hai
nele să se îmbrace. Răsturnă 
vreo două scaune, dădu cu 
piciorul într-un lighean, călcă 
mița pe coadă. Speriat de ți
pătul jalnic al pisicii, făcu un 
salt și se lovi cu capul de ușă. 
Nu se dădu însă bătut. Se 
duse în bucătărie, se înarma 
cu un colac de sîrmă de ins
talație electrică, dește izolat, 
docaa și te apucă de treabă.

Lovea cu ciocanul, întin
dea sârma pe sub streașină, 
In sfirșit, după o muncă in
tensă, își șterse fruntea sa
tisfăcut. Dădu buzna în ca* 
să, învîrti un întrerupător : 
de-asupra porcilor se aprinse 
un bec, iar cîțiva metri de 
sîrmă de nichelină, aranjați 
în spirale, începură să se ro
șească. Căldura învălui în
treaga coteneață. Purcelușii și 
mama lor grohăiau de mare 
plăcere. Erau fericiți. Mește
rul care le înțelese în sfîrșit 
durerea le spuse grijuliu :

— Numai să nu vă prăjiți. 
Reșoul îi cam puternic.

Că purcelușii s-au prăjit 
sau nu la reșoul folosit 'ile
gal, nu se știe. Cert este însă 
că în urma controlului făcut 
de I.G.O. meșterul Ciucă s-a 
prăjit serios... Și nu-i stri
că !

I. FLORESCU



STEAGUL ROȘU

Dispozitivul 
pentru deschis 
lămpile de mină 
pe care ni-1 pre
zintă tov. Haioș 
Iosif este una 
din multele ino
vații aplicate în 
acest an la mi
na Petrila. îna
inte vreme ope
rația de deșiiru- 
bare a rezervo
rului de benzină 
se făcea greu, 
adesea barele de 
susținere a site
lor rupindu-$e. 
Cu dispozitivul 
acesta, operația 
se face ușor, ra
pid, fără defec
țiuni.

La locurile de muueă 
cele mai grele

Mult timp s-a frămîntat șeful 
sectorului IV de la mina Petrila 
cui să-i încredințeze exploatarea 
.abatajului 29. Condițiile de mun
că la acest abataj erau grele: 
infiltrații de apă, temperatură, 
presiune, intercalate mare de 
piatră. Toate acestea impuneau 
repartizarea la acest loc de mun
că a unei brigăzi cu experiență,, 
a unei brigăzi în stare să se 
descurce în asemenea condiții.

S-a gîpdit la 
toți șefii de bri
găzi : Bartha,
Karda, Crainic 
I-a fost greu se 
se oprească asu
pra unuia. Și alte locuri de mun
că erau importante. Planul de 
producție trebuia îndeplinit la 
toate abatajele.

Intr-una din zile întîlni în bi
roul sectorului pe Iszlay Mihai, 
un băiat înalt, care se interesa la 
normatorul sectorului de rezulta
tele brigăzii sale. Gînd brigadie
rul deschise ușa să plece, șeful 
sectorului îl opri.

— Tovarășe Iszlay, mal stei 
puțin. Hai să discutăm ceva...

După ce șeful sectorului con
sultă niște schițe de pe birou, 
Intră în vorbă :

— Dumneata cunoști situația 
de la 29?

— Prea bine nu, dar îmi în
chipui cum îi...

— Ce-аг fi dacă ai trece cu 
brigada la acest abataj ? Ai băieți 
buni și cred că o să meargă trea
ba. Abatajul aceste trebuie să-l 
pregătim de rezervă.

— Dacă credeți că așa-i bine, 
ce să mai spun...

...Așa se face că în urmă cu o 
lună, la abatajul 29 și-au făcut 
apariția minerii conduși de tână
rul Iszlav Mihai. Gînd an văzut 
că situația abatajului se prezintă 
destul de critică, unii din OFtaci 
au început să-și manifeste îndo
iala.

Munca a început. Minerii din I 
brigada lui Iszlay au avut de 
luptat cu greutățile. N-a trecut 
nici o lună și maistrul minier de 
revir raportă conducerii sectoru
lui că abatajul 29 este pregătit ca 
abataj de rezervă.

— S-au descurcat bine băieții 
lui Iszlay — interveni un alt 
maistru al sectorului.

Gînd normatorul sectorului cal
culă acordul global de la abata
jul 29, în fața șefului de briga
dă, îi spuse :

— Ați ieșit cu 109 lei pe post 
de miner. Vă era frică că n-o să 
cîștigați...

— Mie nu mî-a fost frică. 
Icni cunosc oamenii. Dar unii din 
ei au cam șovăit — spuse Iszlay.

— Ș‘ noi îi cunoaștem. Te cu
noaștem bine și pe dumneata. 1 
De aceea ne-am gîndit că peste . 
două zile cînd dăm drumul la 
frontalul 16 să ți-1 încredințăm 
— interveni ing. Bogyl Carol, 
locțiitorul șefului de sector.

Șeful de brigadă făcu ochit 
mari.

— Apoi n-am prea lucrat în 
frontale și nu știu cum o fi...

— N-ai teamă, te vom ajuta! 
Nu uita că frontalul de la 16 
are o capacitate mare de produc
ție care are greutate pentru pro
ducția întregului sector.

A trecut de la această dată o 
săptămînă. Șapte zile de cînd 
minerii din brigada lui Iszlay 

lucrează la fron
talul 16 de pe 
stratul III. Și 
aici au greutăți. 
Transportul mer
ge încă defectuos,

aprovizionarea cu lemne de ase
menea. Dar iată că îrrtr-o zi se 
întâmplă ceva în abataj. Șeful de 
brigadă observă că acoperișul era 
în mișcare. Nici nu apucă bine 
să spună ortacilor, că și începu 
să curgă rambleul din tavan. 
Fără să mai aștepte, Iszlay che
mă pe Dobrotescu și pe Todea 
cerîndu-le să-l ajute să prindă 
surparea. Nu trecu nici o jumă
tate de oră și auzi în spate niște 
glasuri cunoscute. Alături de ei 
au pus umărul maistrul Bădăluț 
loan și locțiitorul șefului de sec
tor. N-a trecut decât o oră și ju
mătate și începutul de surpare a 
fost prins. Grațerul începu din 
nou să geamă sub povara de căr
bune. Munca își relua cursul nor
mal în frontalul 16. Aici lucrea
ză mineri destoinici. Rezultatul 
muncii lor este concretizat prin 
cele 130 tone de cărbune date 
peste plan în șapte zile din luna 
decembrie.

FL. ISTRATE

SUMARUL
revistei „Flacăra” nr. 49

— Doriți să cunoașteți activi
tatea laboratoarelor secției de 
medicină nucleară din Cluj ? Fo
toreportajul „Atomul și medicina" 
de I. Coriiban și A. Mihailopol 
vă prezintă o serie de Instanta
nee fotografice interesante.

Pe teme externe
— Un amplu fotoreportaj pe 

patru pagini din viața întunecată 
a tineretului din luimea capita
listă.

— Vă prezentăm un oraș so
vietic : Iaroslavl.

— Insigne — foileton de Maria 
Arsene.

— Imagini fotografice din toa
tă lumea.

Literatură și artă
— Butoiașul, schiță de Lâszlo 

Ferencz.
— 1000 de Chirițe — Artistul 

emerit Miluță Gheorghiu din 
Iași, la â mia reprezentare a ce
lebrului personaj creat de Vasile 
Alecsandri.

— Dintr-un ciot de lemn — 
păpușile lui Bob Căl'inescu — re
portaj de Sanda Faur-Dima.

Satiră și umor
— Povestește... Mircea Crișan.
— Pe aripile glumei — din u- 

morul occidental.
— Ariciul și seringa — de E. 

Mihăilescu.
— Corespondență de sezon — 

ide Fred Firea.
— Din însemnările unui tosti 

și actual general nazist.
De toate pentru toți

— Cronica sportivă de Ăl. Mi- 
rodan — Cuvinte încrucișate — 
•La întrebările cititorilor — Peș
tele care pălește... de frică — 
Golful vînătoruluî — Poșta re
dacției — Un sfat cosmetic pe 
săptămînă — De vonbă cu medi
cul — Sfaturi practice.

Același gînd...
(Urmare din pag. l-a)

scurt și alte importante lucrări. 
Printre acestea se numără terasa- 
mentul de cale ferată pînă la sta
ția Vulcan, drumuri de acces, re
țeaua de apă industrială, instala
ția de iluminat etc.

La realizările însemnate obținu
te pînă acum au contribuit în mod 
deosebit echipele de muncitori 
conduse de Cbelaru Teodori To- 
mescu Anghel, Văduva Constan
tin, draglinistul Bulgaru Gbeorghe, 
șoferul Mihai Vasile precum și 
maiștrii Cbelaru Gbeorgbe, Baju- 
ra loan și alții.

...Fosta luncă a Jiului răsună 
acum de zgomotul buldozerelor} 
excavatoarelor, betomereLor, drag- 
linelor. Și acest zgomot al muncii 
creatoare nu contenește pînă seara 
tîrziu. întregul colectiv de muncă 
al șantierului, for mind o adevărată 
familie, are același gînd, aceeași 
dorință: să termine la timp și în 
bune condițiuni construcția obiec
tivului industrial fixat.

PUBLICITATE

A N
Incepînd cu data de 

ființă un ghișet poștal la 
care execută următoarele

UNT
1 XII 1960, a luat 
blocurile Livezeni, 
servicii de poștă :

— prezentarea scrisorilor simple fi recomandate
— colete și colete mici cu valoare declarată
--- scrisori cu valoare declarată și mandate
— încasări radio și abonați noi radio.

LUNA CADOURILOR
Puține zile ne mai despart de sărbătorile de 

iarnă. Cumpărăturile în vederea acestor sărbă
tori 
sati

precum și procurarea cadourilor nu le Ій- 
ре ultimele zile.
Vizitafi magazinele O.C.L. Produse Industri- 
din raionul Petroșani, unde veți găsi un bo-

I
ale 
gat și variat sortiment de mărfuri pentru cado
uri pentru toate vîrstele.

De asemenea vă recomandăm să vizitat* 
magazinele noastre de jucării precum și raioa
nele care desfac podoabe pentru pomul de iarnă.
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PROCURAȚI-VĂ de la „LIBRĂRIA NOASTRĂ"
PACHETE CU CĂRȚI 

„BIBLIOTECA PERSONALA" 
DE îoo ȘI зоо LEI

PLATA CĂRȚILOR IN 4-6 RATE;
Participați în mod gratuit la tragerea ; 

numeroase premii în cărți la alegere, în va 
ioare de 50-2000 lei.

a

І î

T. Ă. P. b. PETROȘANI
Anunță consumatorii, într eprinderile 

masă din Valea Jiului care 
, mun cu ocazia revelionului și 
întreprinderea noastră, să facă 
1960, serviciului comercial al 

; Petroșani, numărul persoanelor 
; gătit.

": și organizațiile de 
vor să organizeze petreceri in co- 

doresc să fie deserviți de către 
cunoscut pînă la 20 decembrie 

trustului din blocul O.C.L. etaj 1 
și meniul ce îl doresc a fi pre-

Cooperativa Jiul Petro
șani anunță deschiderea u- 
nui ATELIER DE BIJU
TERII în Petroșani Piața 
Victoriei nr. 2.

Se confecționează verighe
te, cercei, inele, broșe, ace 
de cravată, gravuri etc. cu 
materialul clientului.

РН08ЙАМ DE RADIO
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A 23-a ediție a gazetei de perete de la preparația Petrila
Mai zilele trecute, la gazeta de 

perete de la preparația Petrila a 
apărut o nouă ediție. A 23-a edi
ția din acest an. Acest simplu a- 
mânunt dovedește că, sub îndru
marea permanentă a organizației 
de bază, colectivul de redacție s-a 
străduit ca edițiile să apară cu re
gularitate.

Unul din articolele recentei e- 
diții a gazetei de perete intitulat 
„Dezbaterea cifrelor de plan pe 
anul 1961 la preparația Petrila" 
oglindește realizările obținute pînă 
în prezent de acest harnic colectiv 
în îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan, în realizarea de eco
nomii. Numai în 9 luni, colecti
vele de la sectoarele prelucrare și 
preparare, precum și de la secția 
transport și haldă au realizat eco
nomii la prețul de cost în valoa
re de 862.000 lei.

In cei de-al doilea an al șese- 
nalului, preparația din Petrila va 
trebui să-și sporească în mod con
siderabil capacitatea de prepara
re a cărbunelui. La sectorul pre
lucrare, spre exemplu, sarcinile de 
plan pe anul 1961 cresc cu 50 la 
sută. In vederea realizării cu suc-

ces a sarcinilor sporite de plan, 
s-a trecut încă din luna septembrie 
a.c. la întocmirea unui plan de 
măsuri tehniqo-organizatorice pri
vind punerea în funcție a noii us- 
cătotii, repararea tavelor și foca
relor de la uscătoria veche, monta
rea celei de-a ІЦ-а linii de bti- 
chetare și multe altele.

Acestea, se arată în articol, smt 
doar o parte din măsurile tehnico- 
organizatorice luate și care încă de 
pe acum sînt pe punctul de a fi 
înfăptuite, asigurînd condiții opti
me de îndeplinire a sarcinilor de 
plan pe anul 1961 la toți indicii.

Articolul intitulat „înalt spirit 
de răspundere și colaborare" rele
vă munca plină de abnegație a u- 
nui mănunchi de muncitori care 
Sub îndrumarea maistrului Moldo
van Traian a lucrat cu însuflețire 
pentru repararea malaxorului șii 
axei cu roata dințată de acționate 
de la presa nr. 2. Bucurindu-se de 
sprijinul Uzinei de reparat utilaj 
minier din Petroșani micul colec
tiv a putut raporta luni dimineața 
la ora 5 că presa nr. 2 este în bu
nă stare de funcționare.

Interesant este și articolul „Mai

multă atenție muncii culturale" și 
celelalte apărute la recenta ediție 
a gazetei de perete. Păcat însă că, 
aceasta din urmă nu axe exemple 
concrete.

Activitatea bună de pînă acum 
a colectivului gazetei de perete 
constituie garanția unor noi succe
se, Buna desfășurare a muncii în 
aidîncurile minei Petrila, Lonea. 
Aninoasa cît și la locurile de mun
că ce dau cărbune energetic de la 
mina Vulcan, e strîns legată de 
felul în care colectivul preparației 
Petrila asigură spălarea și prepa
rarea cărbunelui livrat. Gazeta de 
perete va trebui să popularizeze 
sucesele dobîndite de muncitori în 
întrecere, metodele înaintate, să 
fie un militant pentru promovarea 
noului, Străduindu-se să munceas
că și mai bine, colectivul de re
dacție, sprijinit și îndrumat în per
manențe de organizația de partid, 
va face din gazeta de perete, un 
propagandist, agitator și organiza
tor colectiv, ce va mobiliza între
gul colectiv la traducerea în via
ță a sarcinilor de cinste ce-i stau 
în față.

D. CRIȘAN

11 decembrie
PROGRAMUL I. 8,00 Clubul 

voioșiei, 9,30 Teatru la microfon 
pentru copii, 11,10 Formații ar
tistice de amatori în studiourile 
noastre, 13,10 De toate pentru 
toți, 14,59 Muzică populară ro- 
mînească, 16,40 Gîntă corul Ra- 
idioteleviziunii, 18,20 Compozito
rii noștri cîntă patria socialistă, 
19,05 Album de romanțe. 19,30 
Teatru la microfon: Premiera 
„Barberine". Comedie de Alfred 
de Musset, 21,25 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8,30 Școala și 
viața. 9,00 Succese ale creației 
romînești de cîntece pe anul 
1960, 10,30 Revista presei străi- 

■ne, 10,50 Transmisie din sala A- 
teneului a concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", 13,15 Muzică 
populară romînească, Interpretată 
•de Emil Gavriș, 14,30 La micro
ton : Satira și Umorul, 16,00 
Vorbește Moscova! 16,30 Con
cert de muzică ușoară din țări 
prietene, 20,45 Muzică de dane.

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

CINEMATOGRAFE
11 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Normandie Niemen; AL. 
SAHIA : Departe de patrie; MUN
CITORESC : Evgheni Oneghin; 
PETRILA : Casa părintească; 
LIVEZENI : Secretul cifrului; A- 
NINOASA: Sabie și zar; VUL
CAN : Am fost satelitul soarelui; 
LUPENI : Feriți copiii de acci
dente; URIGANI: Pudriera vor
bitoare.
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ftouri li Declarația [оойігіі reprezentanților 
partidelor comuniste si muncitorejli

Un program marxist-leninist 
de luptă pentru comuniștii 

din întreaga lume
Moscova 9 (Agerpres). —- 

TASS transmite:
Oamenii sovietici iau cunoș

tință cii deosebită satisfacție de 
Declarația Consfătuirii reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești. Ei văd în acest do
cument o „busolă sigură, un 
program marxist-leninist de lup
tă pentru comuniștii din întreaga 
lume“.

Discutînd Declarația, oamenii 
sovietici subliniază că ea oglin
dește creșterea puterii și influen
ței internaționale a sistemului 
mondial socialist.

V. Sobolev, muncitor la Uzina 
de rulmenți nr. 1 din Moscova, 
a spus : In aceste zile, mai mult 
ca oricînd, membrii partidelor 
comuniste șî muncitorești se simt 
aproape unii de alții. Declarația 
ne întărește convingerea că în
cercările agresorilor imperialiști 
rie a dezlănțui un război vor fi 
curmate și că războiul va fi pre- 
întîmpinat.

Declarația Consfătuirii este o 
stea călăuzitoare pentru toate po
poarele, a spus zidarul N. Gri
goriev din Riga. Pe noi, munci
torii sovietici, acest document ne 
însuflețește la noi fapte eroice în 
construirea comunismului.

Răspunsul nostru este simplu 
și clar, a spus muncitorul N. 
Telkov, de la uzina de mașini de 
găurit din Moscova, vom munci 
și mai bine, cu o productivitate 
și mai mare, astfel incit să de
vină și mai puternică patria noas
tră — bastionul păcii și fericirii 
popoarelor.

P. C. U. S. în fruntea mișcării 
comuniste internaționale
Hanoi 9 (Agerpres).
In aceste zile, declarația Con

sfătuirii de la Moscova constituie 
tema centrală a discuțiilor în fa
brici și uzine, în cooperative și 
instituții de învățămînt.

I.e Than Van, șeful secției de 
propagandă a Comitetului orășe
nesc al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, a declarat că 
comuniștii din Hanoi, consideră 
această Declarație ca un docu
ment-program pentru comuniștii 
din toate țările. In Declarație 
sînt expuse amănunțit sarcinile 
ce revin comuniștilor din țările 
socialiste, din țările capitaliste 
și din țările aflate sub jugul co
lonialist. Ea deschide noi posibi
lități în vederea luptei pentru

La Riga se va construi 
un mare combinat 

poligrafic
RIGA 9 (Agerpres). — TASS
In capitala R.S.S. Letone se va 

construi un mare combinat poli
grafic de presă, cu o capacitate 
de producție de 1 milion exem
plare de ziare pe zi.

La combinat vor fi instalate 
30 linotipuri de timpul cel mai 
noi, precum și mono tipuri mo
derne. Se proiectează construirea 
unei mari secții de rotative și a 
unei secții de expediție automa
tizată.

Lingă combinat se prevede con
struirea unei clădiri unde vor fi 
instalate redacțiile ziarelor și A- 
'genția Telegrafică Letonă. «

PROTEST CUBAN
HAVANA 9 (Agerpres).
Agenția Associated Press anun

ță că guvernul Cubei a adresat 
Statelor Unite o notă de protest 
în legătură cu căderea pe terito
riul Cubei a rămășițelor unei ra
chete americane lansate de la 
Cape Canaveral și care a explo
dat. 

pace, pentru independența națio
nală, democrație și socialism.

Această declarație a insuflat 
comuniștilor vietnamezi și între
gului popor vietnamez o și mai 
mare convingere că P.C.U.S. de
ține rolul de frunte în mișcarea 
comunistă internațională. Comu
niștii vietnamezi, a spus Le 
Than Van în încheiere, sprijină 
pe deplin această Declarație și 
vor face tot ce le stă în putință 
pentru a o transpune în viață.

Expresia forței și măreției 
comunismului

Varșovia 9 (Agerpres).
Presa poloneză continuă să a- 

conde principala atenție Declara
ției Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și muncito
rești, publicînd articole redacțio
nale.

Declarația Consfătuirii, scrie 
„ZOLNIERZ WOLNOSCI", este 
pătrunsă de forța și măreția co
munismului. Acest document dă 
răspunsurile la ceea ce trebuie 
făcut, în primul rînd, pentru a 
salva această lume de pericolul 
unui război îngrozitor și în al 
doilea rînd, pentru ca ea să evo
lueze pe calea progresului, liber
tății popoarelor și a socialismu
lui.

Componența participanților la 
consfătuire, remarcă „Zycîe War- 
szawy", arată mai bine ca orice 
influența mondială a gîndîrii 
marxiste și atestă că ideile păcii 
și socialismului, ideile eliberării 
omenirii de foame, teamă șl ex
ploatare au pătruns în cele mai 
îndepărtate colțuri ale globului 
nostru pămîntesc, și că „fantoma 
comunismului", despre care au 
scris creatorii manifestului comu
nist, umblă astăzi nu numai în 
Europa dar și în toate celelalte 
continente — America, Asia, A- 
frica și Australia.

In întrecerea pașnică 
socialismul cucerește victorii 

asupra capitalismului
Reykjavik 9 (Agerpres).
Toate ziarele centrale Islande

ze informează despre Declarația 
Consfătuirii reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești 
care a avut loc la Moscova. Sub 
titlul „Dezvoltarea în condiții de [ 
pace asigură victoria socialismu
lui", ziarul „THJODVILJINN" 
publică o amplă expunere a de
clarației. „Din zi în zi, scrie zia
rul. se ivesc tot mal vizibil simp- 
tomele de putrezire a sistemului 
capitalist, în timp ce puterea so
cialismului și a mișcării de eli
berare națională din întreaga lu
me crește". Ziarul subliniază că 
în întrecerea pașnică socialismul 
cucerește victorii asupra capita
lismului. După cum scrie ziarul, 
în aceasta constă principala con
cluzie a declarației, adoptate în 
unanimitate la Moscova. i

-----------------------------------------------= - ? « • ■ - ■■■■=---------------------

Pentru normalizarea relațiilor 
Angliei cu R. P. Chineză

LONDRA 9 (Agerpres).
La 8 decembrie în Camera Co

munelor o serie de membri ai 
parlamentului, atît laburiști cît 
și conservatori, au cerut primu
lui ministru Macmillan să ia mă
suri concrete pentru normalizarea 
relațiilor cu R. P. Chineză. Răs- 
punzînd membrilor parlamentului 
care insistau ca Macmillan să se 
întîlnească cu conducători chi
nezi la Londra sau Pekin, el a 
declarat că nu consideră o astfel 
de întîlnire „utilă în prezent".

Cînd conservatorul Ward a 
spus că Macmillan trebuie să vi
ziteze el însuși Pekinul și că 
foarte mulți oameni din Anglia 
ar dori ca el să manifeste iniția
tivă în problema normalizării

Declarația guvernului 
R. P. Chineze

PEKIN 9 (Agerpres).
In declarația guvernului Repu

blicii Populare Chineze dată pu
blicității la 8 decembrie, se arată 
că guvernul Republicii Populare 
Chineze și poporul chinez cer eli
berarea imediată a primului mi
nistru al Republicii Congo, Pa
trice Lumumba, a președintelui 
Senatului, Okito, și a președinte
lui Camerei deputaților, Kasongo.

Guvernul Republicii Populare 
Chineze, se subliniază în decla
rație, protestează cu hotărîre îm
potriva crimelor josnice ale im
perialismului american care să- 
vîrșește o agresiune, se amestecă 
în Congo și care amenință pacea 
în Africa, Asia și în întreaga 
lume.

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

Delegația R. P. Chineze 
care a vizitat U. R. S. S. 

s-a înapoiat la Pekin
PEKIN 9 (Agerpres).
Delegația guvernamentală șl de 

partid a Republicii Populare Chi
neze în frunte cu Liu Șao-ți, pre
ședintele R. P. Chineze, vicepre
ședinte al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez s-a 
întors la Pekin venind din Uniu
nea Sovietică.

Pe aerodrom, delegația a fost 
întîrnpinată de Мао Țze-dun, 
Ciu En-lai, Ciu De, Cen Iun, 
Den Șiao-pin și de reprezentanți 
ai opiniei publice din capitala
Chinei.

Plenara С. C. al P. C. din Cehoslovacia
PRAGA 9. Corespondentul A- 

gerpres transmite:
După cum transmite agenția 

Ceteka, în zilele de 7 și 8 de
cembrie ă avut loc la Praga o 
plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia. Raportul cu privire la 
rezultatele Consfătuirii din no
iembrie a reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești 
a ‘ fost prezentat de A. Novotny, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia.

El a subliniat importanța is
torică deosebită a acestei Consfă-

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

MOSCOVA. Comitetul Central 
al P.C.U.S. a hotărît să amine 
convocarea plenarei ordinare a 
Comitetului Central pentru luna 
ianuarie 1961.

LENINGRAD. In referatul pre
zentat în ședința din 7 decembrie 
a Simpozionului Internațional 
pentru studierea Lunii, tinărul as
tronom Heino Potter, de la Ob
servatorul din Pulkovo, a dovedit 
că Luna are o formă mult mai 
apropiată de o sferă decît Pămîn- 
tul.

relațiilor cu R. P. Chineză, pre
mierul englez a afirmat că astfel 
de acțiuni personale necesită 
„condiții favorabile".

Laburistul Gaitskell și conser
vatorul Osborne au amintit lui 
Macmillan cererea primului mi
nistru canadian în legătură eu o 
revizuire realistă a politicii Oc
cidentului față de China și eu 
privire la recunoașterea impor
tanței participării Chinei la orice 
acord politic de mare amploare.

Macmillan a evitat un răspuns 
direct, declarînd că aceasta este 
numai o chestiune de timp.

Laburistul Noel-Baker, membru 
al parlamentului, a declarat că 
atfta timp cît China nu-și va o- 
cupa locul la O.N.U., Occidentul 
„va încălca Carta O.N.U.".

In Consiliul dc Securitate
NEW YORK 9 (Agerpres).
In după-amiaza zilei de 8 de

cembrie Consiliul de Securitate 
al O.N.U. s-a întrunit din nou 
pentru a discuta problema pusă 
de Uniunea Sovietică cu privire 
la măsurile ungente în legătură 
cu recentele evenimente din 
Congo.

Ședința a fost prezidată de 
V. A. Zorin, șeful delegației 
Uniunii Sovietice.

V. A. Zorin a arătat că în ul
timul timp situația din Congo 
s-a înrăutățit considerabil. împo
triva primului ministru al Repu
blicii Congo, Patrice Lumumba, 
s-a săvîrșit un atac banditesc. El 
a fost privat cu forța de libertate 
și este supus unui tratament inu
man de către bandele armate a- 
flate în slujba Iul Mobutu. Tot
odată, aceste bande s-au răfuit 
crunt și cu alți membri ai gu
vernului legal al Republicii Con
go, precum și cu conducătorii 
parlamentului congolez.

Toate acestea, a spus V. A. Zo
rin, sînt o încununare logică a 
tuturor nelegiuirilor care se să- 
vîrșesc de mult timp cu compli
citatea directă a secretarului ge
neral și a comandamentului „tru
pelor O.N.U." din această țară, 
condus de el.

In legătură cu recentele eveni
mente din Congo, V. A. Zorin a 
dat citire declarației guvernului 
sovietic în legătură cu această 
problemă.

---- ♦ ♦ ♦ • — ■ =■

tuiri. „Declarația partidelor co
muniste și muncitorești — a spus 
el — constituie o nouă dovadă 
convingătoare a unității de luptă 
a mișcării comuniste și a forței 
de nebiruit a ideilor marxist-le- 
ninisțe".

G.G. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia a discutat, de 
asemenea, în plenară problema a- 
sigurării unei dezvoltări accele
rate a industriei chimice în anii 
1961 — 1965 și probleme în legă
tură cu întărirea continuă a le
galității socialiste și a democrati
zării justiției.

TOKIO. La 9 decembrie, 12.000 
de medici japonezi din 150 de 
spitale, sanatorii și policlinici din 
țară, au luat parte la greva ge
nerală în sprijinul revendicărilor 
cu privire la îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și majorarea 
salariilor.

LONDRA. La 7 decembrie gu
vernul Verwoerd a adus o „per
fecționare" politicii sale rasiste. 
Politica de apartheid, practicată 
față de negri, se va extinde acum 
total și asupra populației de cu
loare din țară care numără 
1.500.000 locuitori.

BRUXELLES. După cum reie
se din datele publicate de Oficiul 
național al plasării brațelor de 
muncă din Belgia, la începutul 
lunii decembrie 1960 au fost în
registrați în Belgia 132.396 șo
meri totali și parțiali, cifră su
perioară perioadei anterioare.

LONDRA. Ziarul „Daily Ex
press" anunță că experții econo
mici din Germania occidentală 
întocmesc planuri prin care urmă
resc înapoierea activelor Germa
niei hitleriste, confiscate de 
S.U.A. în timpul războiului

BONN. Datorită intensificării 
muncii și stării nesatisfăcătoare 
a tehnicii securității în întreprin
derile din Germania occidentală 
au loc tot mai multe accidente. 
Dacă în prima jumătate a anului 
1959, după cum scrie ziarul „Die 
Welt", s-au înregistrat 936.000 de 
accidente, in prima jumătate a 
anului curent numărul lor a de
pășit un milion.

In urma activității subversive 
a puterilor colonialiste conduse 
ide S.U.A., a spus în continuare 
V. A. Zorin, în Congo s-a creat 
situația în care activitatea gu
vernului și parlamentului legal a 
fost paralizată și dezorganizată, 
iar puterea efectivă din țară a 
intrat pe mîînile bandei Mobutu 
care primește bani și arme din 
partea colonialiștilor.

Provocînd un conflict între Re
publica Congo și statele frățești. 
Kasavubu și acoliții săi extind 
tot mai mult cadrul conflictului 
din Congo, antrenează în acest 

r conflict un număr tot mai mare 
de state africane și accentuează 
astfel primejdia reală pentru pace 
în Africa șî prin urmare pentru 
pacea generală.

Demascînd în continuare rolul 
jucat de Hammarskjoeld în eve
nimentele din Congo, V. A. Zorih 
a subliniat că acțiunile secreta
rului general știrbesc prestigiul 
O.N.U.

In încheiere V. A. Zorin a pre
zentat spre examinare Consiliu- j 
lui de Securitate proiectul de re
zoluție al U.R.S.S.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Argentinei, Amadeo. El s-a 
erijat în rolul de avocat al poli
ticii de sugrumare a independen
ței Congoului, duse de puterile 
imperialiste. Amadeo a prezentat 
oficial proiectul comun de rezo
luție al Statelor Unite, Angliei, 
Italiei și Argentinei care abate 
O.N.U. de la adoptarea unor mă
suri eficiente în vederea îmbună
tățirii situației periculoase din 
Republica Congo.

Incercînd să arate că proiectul 
de rezoluție sovietic este „inac
ceptabil", delegatul argentinian 
a afirmat că măsurile O.N.U. 
pentru eliberarea lui Patrice Lu
mumba, primul ministru al Con
goului, arestat în mod ilegal, și 
pentru dezarmarea bandelor lui 
Mobutu ar fi „un amestec în tre- 
burile interne" ale republicii. El 
a încercat chiar să pună la în
doială faptul că în Congo se află 
personal militar și civil belgian, 
deși acest fapt este recunoscut în 
raportul reprezentantului special 
în Congo al secretarului gene
ral și chiar în nota belgiană.

După cuvîntarea delegatului 
argentinian ședința Consiliului 
de Securitate a luat sfîrșit.

Opinia publică franceză 
cere încetarea războiului 

din Algeria
PARIS 9 (Agerpres).
Răspunzînd. la chemarea Con

siliului păcii din departamentul 
Sena, peste 1.400 de delegații au 
vizitat la 7 decembrie consiliul 
municipal al capitalei franceze și 
au remis petiții cu privire la în
cetarea războiului din Algeria. 
Pînă seara tîrziu nu contenea 
șuvoiul de delegații ale locuito
rilor Parisului și regiunii pari
ziene, ale școlilor și liceelor, u- 
niversității și altor instituții de 
învățămînt superior din capitala 
Franței, ale funcționărilor și mun
citorilor, ale’unor cunoscuți oa
meni politici și reprezentanți ai 
vieții publice din Franța. Potri
vit unor date provizorii, consi- 
liul municipal a fost vizitat de 
peste 10.000 persoane. Petițiile 
remise de ele cer să se înceapă 
fără alte arnînări tratative cu re
prezentanți ai guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria cu 
privire la încetarea focului și la 
o adevărată exercitare a dreptu
lui la autodeterminare de către 
poporul algerian.

Reprezentanții a 215 organiza
ții de tineret au adus petiții pe 
care figurează semnăturile a 
20.000 de tineri și tinere în fa
voarea încetării războiului sînge- 
ros din Algeria.
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