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Vizita delegației Uniunii Tineretului 
Cehoslovac in

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
Cel mai mare sector 

al minei Lupeni
Odată cu terminarea ultimului 

schimb din ziua de 14 decembrie, 
minerii sectorului III al minei Lu
peni au raportat că din frontalele 
și preabatajele lor au extras peste 
prevederile planului pe 1960 circa 
80 tone de cărbune cocsificabil. In 
cursul anului' de muncă pe care 
l-au încheiat cu mult înainte de 
termen, fronțaliștii celui mai mare 
sector al minei Lupeni au .trimis 
spre preparație cîteva mii de tone 
de cărbune peste plan. Organizînd 
munca în abataje în mod judicios, 
prin respectarea lucrărilor pe ci
clu, fronțaliștii au îndeplinit în
tocmai inițiativa „ziua și fîșia". în 
cursul anului 1960 minerii acestui 
sector au muncit cu o productivi
tate în continuă creștere. Față de 
randamentul mediu planificat de 
1,875 tone pe post, ei au obținut 
în medie 2,023 tone pe post. O 
largă aplicare și-a găsit în fron
talele sectorului progresul tehnic. 
Susținîndu-și lucrările miniere cu 
armături Т.Н., cu stîlpi și grinzi 
metalice, colectivul a obținut în-
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semnate economii la lemn de mi
nă.

...Și sectorul de investitei
In aceeași zi cu minerii sectoru

lui Ш, a raportat conducerii minei 
Lupeni ți comitetului de partid 
îndeplinirea planului anual valoric 
și colectivul sectorului de investiți'. 
Față de realizările obținute în 
1959, în anul 1960 minerii de aici 
și-au îmbunătățit considerabil acti
vitatea. Astfel, ei au excavat în 11 
luni un volum de lucrări miniere 
mai mare cu circa 6000 m.c. de cît 
cel planificat, au sporit cu peste 
4 la sută productivitatea valorică 
a muncii. O seamă de brigăzi dc 
la acest sector, beneficiind de 6 
înzestrare tehnică adecvată și de 
o aprovizionare normală, au obți
nut avansări medii de peste 50 
tn./lună. Printre 
cele conduse de 
rebeț Ovidiu, 
Ferenczi Balasz

acestea se numără 
Mihuț Pavel, Che- 
Bartha Dionisie, 
si altele. ,

Secfia construcții metalice 
de la U. R. U. M. P.
Secția construcții metalice se nu

mără printre secțiile fruntașe de 
la U.R.U.M.P. Ca urmare a reali
zărilor obținute lună de

AN NOU LA CIMPA
' — Vă felicit, tovarăși, cu oca
zia noului an...

Un ropot de aplauze întrerupse 
■ cuvintarea vorbitorului. Mineri, 

negri de praful de cărbune, tehni
cieni, meseriași de la ateliere, 
muncitori de la transport, adunați 
în miting cu prilejul îndeplinirii 
planului anual aplaudau din toată 
inima, se priveau zîmbind iar o- 
chii lor vioi 
darul deabia 
și noi, iată, 
nou...

Minerii de 
dri pe bună dreptate : prin munca 
lor au adus noul an cu două săp- 
tămîni mai devreme, realizînd cu 
15 zile mai de vreme sarcinile a- 
nuale de plan ce le reveneau la 
extracția cărbunelui, sectorul fiind 
primul de la mina Lonea care s-a 

- „întîlnit" deja cu noul an.
Cită muncă s-a depus pentru ob

ținerea acestui succes ! Brigăzile 
de mineri ale lui Burdea Nicolae, 
Berindei Aurel, Farkaș loan, teh
nicieni ca Ciriperu Vasile, maiștri 
mineri Balogh Nicolae, Benko Io
sif, Lakatos Iosif și alții au lup
tat cu perseverență----*•— — t~
tregul colectiv să-și 
mic, lună de lună, 
|plan, dînd atenție 
ductivității muncii în abataje și pe 
sector. Și rezultatele n-au întîrziat 
să se arate : randamentul planifi
cat pe cele trei trimestre trecute a 
foSt ritmic realizat și depășit, ajun- 
gîndu-se în luna curentă la un ran
dament mediu de 1,159 tone pe 
post, prețul de cost a fost redus în 
trimestrul II, de pildă, cu 5 lei pe 
tonă, iar în trimestrul III cu 5,82 
lei pe tonă...

’ Cum au fost obținute aceste suc-
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spuneau : vezi calen- 
arată 16 decembrie 

am pășit într-un an

la Cimpa I slot mîn-

pentru ca în- 
realizeze rit- 

sarcinile de 
areișterii pro-

cese ? Tovarășul Tacaci 
cretarul organizației de 
la mina Cimpa I ne spunea :

— O preocupare deosebită pen
tru noi în acest an, a constituit-o 
întărirea organizației de partid 
prin primirea îu rîndurile ei a ce
lor mai buni dintre muncitori, 
luptători hotărîți pe frontul bătă- 
leii cărbunelui. Datorită muncii 
politice desfășurate, antrenării u- 
nui larg activ fără de partid la re
zolvarea diferitelor probleme, mun
cii concrete cu fiecare om, în acest 
an în organizația noastră de partid 
au fost primiți 28 candidați și D 
noi membri de partid, printre care 
tov. Rotaru Gheorghe, Florescu 
Petru, Knebel Francisc, Gherase 
Mihai, Niță Vasile ș.a. Astfel s-a 
întărit mult organizația, ceea ce 
ne-a dat posibilitatea să încadrăm 
punctele hotărîtoare ale producției 
cu comuniști, al căror exențplu 
înaintat în muncă a fost urmat de 
întregul colectiv al sectorului.

Harnicii muncitori de la Cimpa 
I se mîndresc cu încă o seamă de 
realizări printre care punerea în ex
ploatare a blocului II, trecerea la 
un transport mecanizat pe orizon
tul 150, darea în funcțiune a cir
cuitului automat de la suprafață 
și acoperirea lui, construirea unei 
noi băi pentru mineri. Pentru anul 
1961 se execută adîncirea puțului 
la orizontul 220, deschiderea blo
cului III, se înfăptuiesc alte mă
suri care vor petmite creșterea ex
tracției de cărbune și a randamen
telor.

Minerii de la Cimpa I au pășit 
în noul an de muncă. Ei sînt ho
tărîți să continue și în acest an 
nou munca lor rodnică pentru a 
obține succese tot mai frumoase.

lectivul acestei secții și-a îndepli
nit înainte de termen planul anual 
de producție.

In perioada de timp care s-a1 
scurs din acest an productivitatea 
muncii pe întreaga secție a fost 
depășită cu 3,4 la sută față de 
plan și au fost realizate economii 
suplimentare la prețul de cost în 
sumă de circa 85.000 lei. De re
marcat este faptul că muncitorii 
și tehnicienii secției au confecțio
nat peste planul anual 2960 m. 
tuburi de aeraj și peste 120 tone 
de diferite utilaje miniere pentru 
exploatările din bazinul Văii Jiului,

La îndeplinirea înainte de ter
men a planului anual de produc
ție au contribuit în mod deosebit 
echipele de lăcătuși constructori 
conduse de Kiss Teofil, Grămadă 
Romulus, Mihăilă Alexandru, Toth 
Iuliu, tinichigiul Șoșoi Petru, su
dorii Mardare Vasile, Munteanu 
Alexandru și alții.

Miercuri seara a sosit în Valea 
Jiului delegația Uniunii Tineretu
lui Cehoslovac condusă de tovară
șul Metlicky Lubomir, secretar al 
G.C. al Uniunii Tineretului Ceho
slovac. Din delegație fac parte to
varășii Moravck Jiri, președintele 
Comitetului regional • Hradec Kra- 
love al Uniunii Tineretului Ceho
slovac și Gubricky Iozef, președin
tele Comitetului raional Trnava al 
Uniunii Tineretului Cehoslovac.

Delegația a fost Însoțită de to
varășii Postelnicu Tudor, membru 
al C.C. al U.T.M., adjunct al Sec
ției organe a C,C. al U.T.M. și 
Szabo Carol, membru al C.C. al 
U.T.M., prim-secretar al Comitetu
lui regional Hunedoara ăl U.T.M.

La Petroșani, oaspeții au fost 
intîmpinați de tovarășii Lazăr Da
vid, prim-secretar al Comitetului 
raional de partid, Șulea Gheorghe,

Valea Jiului
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular raional. Antal 
Ștefan, prim-secretar al Comitetului 
raional U.T.M. și de către alți to
varăși.

Cu acest prilej, tovarășul Antal 
Ștefan a adresat oaspeților, în nu
mele . tineretului din Valea Jiului, 
un călduros salut.

In cursul zilei de ieri, delegația 
Uniunii Tineretului Cehoslovac a 
vizitat mina Lupeni, s-a întreținut 
cu tineri mineri și activiști U.T.M.

Oaspeții s,*au interesat în cursul 
vizitei despre munca și viața tine
retului din Valea Jiului.

Delegația Uniunii Tineretului 
Cehoslovac a fost înconjurată de 
către tineretul din raion, în tot 
timpul vizitei sale în Valea Jiului, 
cu căldura și prietenia care carac
terizează tineretul nostru.
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La comitetul de partid 
a venit un miner...

Este încă dimineață devreme, 
în jurul orei 7. La comitetul de 
partid al minei Lupeni, încăperile 
sînt luminate. La c masă doi oa
meni lucrează : 
nand, secretarul

lună

i
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loan, 
bază

Oglindind munca și preocupările 
tinerilor

Nu de mult în organizația de 
bază U.T.M. din sectorul V al mi
nei Lonea — sectbr de tineret — 
a avut loc adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri. Adunarea 
de alegeri a cerut noului birou ai 
organizației U.T.M. să îmbunătă
țească munca politică în rîndul tine
rilor, pentru mobilizarea lor la înde
plinirea și depășirea sarcinilor eco
nomice pe anul 1961.

Trecînd la înfăptuirea acestei sar
cini biroul U.T.M. a luat măsuri 
pentru confecționarea unei gazete a 
postului utemist de control care să

popularizeze realizările tinerilor 
fruntași în producție, în munca pa
triotică și în viața de organizație, 
să critice lipsurile din activitatea 
tinerilor. Responsabil al gazetei a 
fost ales tov. Pascale loan.

De la apariția ei, gazeta postu
lui utemist de control desfășoară o 
activitate bogată.. Actuala ediție se 
ocupă de învățămîntul politic 
U.T.M., de activitatea unor brigăzi 
de tineret și de felul cum învață 
elevii seraliști.

NICOLAE MUȘAT 
corespondent

Lăcătușul ajustat Ștefan Vasile, ajutat de uce
nicul Kiss Ștefan lucrează în prezent la montarea 
unei pompe centrifugale de 3000 l/minut dintr-un lot de 
pompe care vor fi în curînd trimise exploatărilor 
carbonifere ale Văii fiului. Așa îl vedem în clișeul 
nostru. La U.R.U.M.P. unde muncește, despre el și 
activitatea sa se spun vorbe de laudă. Candidatul 
de partid Ștefan Vasile își depășește norma în me
die pe lună cu 30—32 la sută și execută montaje de 
bună calitate.

tov. Ana Ferdi- 
comitetului și 

Carpen loan, acti
vist. în liniștea 
dimineții studiază 
referate, procese 
verbale de la șe
dințele organiza
țiilor de bază d;n 
sectoare.

Ușa se deschi
de încet. Un mi
ner privește înlă- 
untru.. Văzînd pe 
cei doi oameni 
preocupați la ma
să, intră cu grijă, 
să nu, facă zgo
mot. Totuși a fost 
observat. Secreta
rul comitetului de 
partid, tov. Ana 
Ferdinand, ridică 
capul și-1 privește 
zîmbind.

— Bun noroc, 
Andrei . la loc. 
Uite un scaun.

Minerul însă 
nici nu privește 
către scaunul ofe
rit, frămîntat de 
gîndul care nu-i 
dă pace.

— Mulțumesc, 
tovarășe secretar, 
mulțumesc, dar 
nu stau. Sînt tare

cătrănit. Ajutați-mă! Minerul 
Nagy Andrei, șeful brigăzii din a- ț 
batajul frontal 2/1 din sectorul II 
izbucni supărat.

Secretarul de partid se ridică 
agitat: ce-i oare ? Doar îl cunoaș
te bine pe comunistul Nagy. II 
cunoaște de mulți ani. E un minet 
de nădejde, care nu aruncă vor- 
be-n vînt. Și acum, deodată așa de 
îngrijorat. Trebuie să fie ceva 
serios.

— Hai, Andrei, spune ce-i, și-l 
luă de braț pe miner, trecînd în
tr-un birou alăturat pentru ca dis
cuția lor să nu încurce pe cel care 
lucra în continuare la masă.

— Apoi spun, să știți — porni 
să vorbească brigadierul. Frontalul 
meu, ca și celelalte din sector, nn 
poate să-și facă ciclul, să scoată 
fîșia. Luna trecută am pierdut mai 
multe fîșii. Acum iară. De două 
zile nu merg crațerele, n-avem cio
cane de abataj. Veniți în frontal 
să vedeți...

...Peste o oră, patru oameni 
mergeau pe galeriile minei, către 
frontalele sectorului II : secretarul 
comitetului de partid, Ana Ferdi
nand, brigadierul Nagy Andrei, 
inginerul șef al sectorului, Opriș 
Dumitru și mecanicul șef al sec
torului, Tomșa Octavian.

Abatajele frontale îi „primiră" 
într-o tăcere neobișnuită : nici hu
ruit de crațer, nici răpăit de pi- 
chamere. Secretarul de partid, care 
venise să cerceteze la fața locului 
problemele ridicate de brigad'er, 
privi întrebător către inginer și

MIHAI ȘTEFAN
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albia nouă. Dar cîți nu 
dat contribuția la această

(Continuare în pag. 3-a)
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voiul vijelios al apelor Jiului a 
pornPt pe această matcă. S-au 
creat condițifle necesare pentru 
începerea lucrărilor de bază ale 
șantierului — a corpurilor prin
cipale ale noii prepar ații.

In prezent, constructorii acestui 
șantier continuă lucrările pentru 
rectificarea albiei pe o altă pro
fane de cca. 1000 m.l., executînd 
îndreptarea sinuozităților, întări
rea malurilor etc

Din norii care se tîrăsc jos, a- 
proape de coama dealurilor, bur
nițează o ploaie măruntă, rece. 
Pămîntul chiftește de apă îneît 
mimai cu cișmele poți răzbate 
prin, șantier. Munca însă conti
nuă fără răgaz: puternicele ex
cavatoare și dragline mută munți 
de pămînt din loc, buldozerele 
nivelează terenul, camioanele 
transportă materiale. Cu toată 
vremea rea munca nu contenește.

Este o zi obișnuită de muncă 
pe șantierul Coroiești, Cu toate 
acestea, peste tot flutură drape
le, domnește o atmosferă de săr
bătoare. Constructorii de aici 
sărbătoresc prima victorie impor
tantă în munca lor: terminarea 
noii albii a Jiului și devierea a- 
pelor pe noua cale pe cure de 
acum încolo își vor purta undele.

Multă muncă s-a depus de că
tre constructori pentru obținerea 
acestui succes. Excavatoriștii Dră- 
ghici Alexandru, Vlad Mircea, 
Gavriloiu Gheorghe au excavat 
peste 100.000 m.c. pămînt, echi
pele pietrarilor Rîzea llie, Che- 
laru Teodor, Chiciuc Gheorghe 
au pietruit malul drept al albiei 
pe o lungime de 1100 m. folosind 
cca. 4.400 m.c. piatră pentru aro- 
camente și pereuri, buldozeriștii IN CLIȘEU : Apele vijelioase ale Jiului au pornit pe noua albie.

Sava loan, Țugui Mihai, au ni
velat 
și-au 
lucrare I

După luni de muncă încorda
tă, rezultatele s-au arătat frumoa
se, Noua albie a Jiului a fost 
terminată mai repede cu 16 zile 
față de termenul planificat, șu



I

I

оооооооооооооооооооооооооофмо

IUN ORAȘs „ T
8 Constructorii navali din Lemn- 
8 grad elaborează proiectul unei gi- 
8 gantice nave transoceanice de că- 
8 lători, cu un deplasament de 
8 25.000 tone, care va fi una din 
8 cele mai mari nave de acest gen 
8 din lume. Vasul va avea lungi- 
8 mea de aproximativ 200. m., lăți- 
8 mea de 25 m., iar înălțimea lui 
o va fi egală cu a unei căldiri cu 
? nouă etaje. Două instalații de 
? forță cu turbine cu abur, de cea 
? mai nouă construcție, cu o capaci- 
g tate de peste 60.000 c.p. vor per- 
g mite navei, cu* toate dimensiunile 
g ei uriașe, să dezvolte o viteză de 
S peste 50 km. pe oră. Ea va putea 
л să efectueze pe mări și oceane tra- 
o versări pe distanțe de pestelS.ObO 
o mile marine. Nava va pata trans- 
o porta pînă la 2.000 de călători.
8 Călătorii vor avea la dispoziție 
8 cabine confortabile, luminoase, cu 
8 două locuri, numai de o singură 
8 clasă, saloane spațioase, o sală 
8 de cinematograf, o bibliotecă, res- 
8 t au ran te, baruri; săli de sport și 
8 bazine de înot.
I Toate încăperile gigantului 
r transoceanic vor avea aer condi- 
g ționat. Intre cele cîteva punți ale
Ooecoaoeoc.ooooooococoooocooooooooooooooacooocooo еоооеооеоаоэоооо

sale^vorrffe instalate lifturi și es
calatoare fărik zgomot. în afară 
de călători, nava va putea să 
transporte peste 1.000 de tone de 
încărcături, din care o parte vor 
fi păstrate în cala frigoriferă, pre
cum și 60 de autoturisme. Un a- 
devărat oraștptatitor l

Proiectanții țin seama de ulti
mele realizări in tehnica construc
țiilor navale.^ Instalația de forță 
va fi dirijată de/la timonerie, 
precum ți de la postul central, si
tuat în secția mașinilor. Un sis
tem de televiziune va permite su- 
pravegherea mașinilor și cazane- j 
lor de la pupitrul central de co
mandă. O mașină de calcul cu ; 
comandă-program va ajuta timo- ; 
nierului automat să traseze ruta și*; 
s-o mențină. I

Un dispozitiv special pentru а- I 
mortizarea balansării, radioloca- I 
toanelor care vor semnala even- j 
tualele obstacole ce ș-ar ivi în ca- ' 
le, dispozitive cu ajutorul că
rora nava va putea să acosteze 
fără ajutorul unui remorcher - ■ 
iată numai câteva din inovațiile 
care vor fi aplicate pe acest trans- 
oceanic-gigant.

8
8
8
8
8

Acolo unde odinioară 
a fost o concesiune engleză
Orașul Ekibastuz, care 

a luat ființă cu trei ani în 
urmă în Kazahstan, devi
ne un mare centru indus
trial al Orientului sovie
tic. Orașul a fost construit 
în apropiere de ruinele 
fostei concesiuni a capita
listului englez Leslie Wo- 
orkward, existentă aici 
în anii prerevoluționari. 
La apariția acestui oraș, 
care ocupă un teritoriu de 
25 km. patrați au contri
buit geologii sovietici, 
care au descoperit aici 
rezerve de huilă evaluate 
la 11 miliarde tone. Ca
rierele construite aici, la 
care se aplică metoda de 
extracție la zi, de pe a- 
cum dau în trei zile tot 
atît cărbune cit dădeau
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toate minele lui Woork- 
ward laolaltă într-un an 
întreg.

Pe locul fostei conce
siuni, unde familiile mine
rilor se adăposteau în bor
deie, au apărut cvartale 
de case de locuit cu mai 
multe etaje, a luat ființă 
o mare industrie a cons
trucțiilor, s-a construit o 
termocentrală. Sute de ti
neri din noul oraș studia
ză la diferite școli, la 
școala medie de construc
ții și mine, la școala de 
muzică sau la școlile de 
pe lingă fabrici și uzine.

La sfîrșitul septenalului, 
populația tînărului oraș 
din Kazahstan se va ridica 

la 100.000 de locuitori.

Diametrul noului cablu care se vede în fotogra
fie este de 4,5 milimetri. Acest cablu este destinat 
cercetării geofizice a puțurilor de foraj. Blindajul 
cablului rezistă la o greutate de 600 de kilograme, 
iar stratul izolator suportă o tensiune de 1.650 de 
vclțî la o temperatură de 200°C.

Pentru descongestionarea 
arterelor de mare trafic

A E R ©
Nu departe de centrul capitalei 

sovietice se construiește o nouă 
aerogară, care va deservi 3.200 de 
pasageri pe oră. Clădirile aerogării 
vor fi construite din beton armat 
și din sticlă, materiale plastice și 
aluminiu. în corpul principal vor fi 
amenajate săli de așteptare, case 
de bilete și birouri de comenzi, un 
restaurant cu 500 de locuri, came
re pentru mamele cu copii miri. 
Dacă din cauza timpului nefavo
rabil pasagerul va trebui să aștep
te câteva ore în aerogară, el va

@ A R A
putea viziona filme noi în sala de 
cinematograf. De ambele părți ale 
corpului central al aerogării se vor 
înălța căldiri de 2 etaje. Una din
tre ele va adăposti serviciile de te
lecomunicații, iar în cealaltă se va 
amenaja un hotel confortabil pen
tru 565 de persoane. Aerogara va 
avea pavilioane pentru elicoptere cu 
terenuri de aterizare, precum și 
stații pentru parcarea a 900 de au
tomobile. Tot aici se va construi 
și o nouă stație de metrou.

Uzină studențească
Consiliul economiei naționale din Azerbaidjan a 

predat Institutului politehnic din Baku uzina de 
elemente prefabricate din beton armat. Noii gos- 
podari întocmesc în prezent planuri de reconstruite 
radicală a uzinei, care trebuie să se transforme in
tr-o întreprindere model.

Aproape toate locurile de muncă din uzină vor 
fi ocupate de studenți. Tot aici ei vor audia cursu
rile, vor efectua o muncă de cercetare. Vor fi trans
ferate aici patru catedre ale Institutului.

Studenții îți încep activitatea ca ucenici dar chiar 
peste două-trei luni ei vor putea munci independent.

-------------------------------O--------- ■--------------------

Construcții rezistente 
la oscilații seismice

In Tadjikistan a fost elaborat proiectul unei clă
diri cu parterul elastic rezistent chiar la cutremure 
de gradul al 9-lea. După cum a relatat Efim Mar-
șak, unul din autorii* proiectului, 
parterul clădirii va avea o „suplețe" 
mai mare decît etajele. Datorită bu
nei amortizări, forțele seismice care 
apar la cutremure se vor stinge în 
parterul elastic și vor ajunge la e- 
tajele superioare mult slăbite. Ast
fel, în cazul unui cutremur de gra
dul al 9-lea, asupra etajelor supe
rioare vor acționa forțe numai de 
gradul al 7-lea.

în felul acesta se deschide posi
bilitatea construirii de case cu mai 
multe etaje și în zonele cu o in
tensă activitate seismică.

Intr-o pădure din apropiere de Minsk
Acest colțișor de pădure de lin

gă Minsk constructorii l-au numit 
nu fără oarecare mîndrie „Micul 
Dubna". Localitatea Dubna din a- 
propierea Moscovei — este centru 
al cercetărilor nucleare efectuate de 
oamenii de știință sovietici și din 
țările socialiste in nobile scopuri 
pașnice, in scopul progresului teh
nic al societății contemporane — 
este bine cunoscută în întreaga lu
me.

La aceste cercetări participă și 
oamenii de știință din Bielorusia. 
Reactorul atomic din „Micul Dub
na" к construiește pentru ei, pen
tru activitatea de cercetare planifi
cată în domeniul studierii energiei 
atomice.

Reactorul atomic este construit de 
Institutul de energie al Acade
miei de științe a R.S.S. Bieloruse.

In clădirea înaltă cit o casă9 cu 
3 etaje se ridică pină aproape de 
tavan „inima" construcției — reac

torul și protecția lui. Zona activă a 
reactorului nu este prea mare —

de aproximativ 500 mm. pe 500 
mm., dar protecția ei este o combi
nație complicată de ciment, beton, 
fier, plumb.apă, oțel inoxidabil și 
altele.

Pereții ridicați în jurul reacto
rului constituie o protecție biologică 
sigură împotriva radiaților. Reacto
rul se află în legătură cu nume
roasele laboratoare științifice aflate 
în aceeași clădire. In aceste labora
toare colaboratorii Academiei de 
științe a R.S.S. Bieloruse vor putea 
studia influența radiațiilor asupra 
materiei, vor putea, de exemplu, să 
experimenteze puterea germinativă a 
semințelor supuse iradierii, rezisten
ța țesăturilor iradiate, vor putea e- 
lurida acțiunea stimulatorie a ra
diațiilor etc. Toate laboratoarele — 
agricol, biologic, fizic, tehnic, de 
medicină — sînt minunat utilate ;i 
au o. destinație precisă. Reactorul 
atomic va permite să se producă izo
topi cu durată de existență scurtă 
atît de necesari nu numai științei 
dar și producției.

Reactorul experimental „IRT- 
2000“ este un reactor termic, func
ționând pe bază de neutroni termici. 
Reactorul a fost proiectat de spe
cialiști din Moscova, laureați ai 
Premiului Lenîn pe 1960. Clădirea 
reactorului este utilată cu toate ins
talațiile necesare — conducte de 
apă, canalizare, bazine, o instalație 
de evaporare pentru purificarea a- 
pei, numeroase aparate care vor 
asigura exploatarea reactorului timp 
îndelungat și în condiții de securi
tate.

Alături de laboratoare ți de reac
tor se află pupitrul central de co
mandă de unde operatorul de ser
viri va 
rului.

După 
montaj,
continua încercările după care se 
vor putea începe cercetările știin
țifice planificate.

în apropierea reactorului a fost 
construit un mic orășel pentru a* 
tomiștii din Bielorusia.

dirija funcționarea reacto-

terminarea lucrărilor de 
aproximativ 6 luni vor

I

într-unul din numerele 
sale recente, ziarul „So- 
vetskaia Rossia" relatează 
că problema asigurării 
securității pietonilor pe 
străzile Moscovei și cea a 
îmbunătățirii circulației 
mijloacelor de transport, 
care devine tot mai in
tens în capitala Uniunii 
Sovietice, se rezolvă prin 
construirea de comunicații 
subterane.. Astfel, arată 
ziarul, în 1961 la Moscova 
se vor proiecta 14 mari

tuneluri de transport și 23 
de treceri subterane pen- j 
tru pietoni. Acestea vor 
fi construite pe arterele cu 
traficul cel mai intens.

Toate tunelurile de 
transport și trecerile pen
tru pietoni vor fi cons
truite din elemente prefa
bricate de beton armat. 
Ziarul subliniază că ingi
nerii din Moscova posedă 
o experiență bogată în 
executarea unor asemenea 
construcții.

Cinematograf fără controlor
„Astăzi cinematograful lucrează fără controlor de 

bilete" se putea citi recent un anunț la intrarea cine
matografului „Revoluția din Octombrie" din Tiras
pol (R.S.S. Moldovenească).

Spectatorii își cumpărau biletele ia casă, iar la 
intrarea în Sală, unde înainte stătea controlorul, își 
rupeau singuri biletele aruneînd contramarca într-o 
cutie specială.

Numărul spectatorilor din sală a coincis cu numă
rul biletelor vîndute.
--------- ------ . -----------------------------

Here жінИііа 
li tava

In raionul noilor construcții din 
sud-vestul Moscovei s-a început 
construirea unei clădiri industriale 
experimentale-model de un tip cu 
totul nou : aici vor funcționa o țe- 
sătorie și o fabrică de lămpi de 
iluminat cu gaze rarefiate.

Proiectanții și-au propus să cons
truiască prin metode industriale o 
întreprindere modernă, bine amena
jată și frumoasă. Noua întreprin
dere va fi amplasată într-o clădi
re dreptunghiulară având lungimea 
de 300 m. și lățimea de 100 m. 
In centrul clădirii vor funcționa 
încăperile administrative, cantina, 
dușurile, dispensarul și camerele de 
odihnă pentru muncitori. Țesătoria 
și fabrica de lămpi vor ocupa ari
pile din dreapta și stingă ale clă
dirii.

întreprinderea nu va avea secții- 
întreaga documentare necesară va 
fi efectuată de mașini de calcul. 
Aparatul administrativ va fi redus 
la minimum. Vor deveni inutile și 
magazile — datorită cooperării 
strînse cu alte uzine din Moscova, 
fabrica va primi 
voie direct din

tot ceea ce are ne- 
secțiile acelor în

Geofonul este 
un aparat sensibil 
care reacționează 
la cele mai mici 
vibrații ale solu
lui. In mine el a- 
nunță primejdia 
unei erupții de 
gaze. Nu demult, 
cu ajutorul acestui 
aparat a putut fi 
prcîntimpinat un 
accident la mina 
i,lunii Kommu- 
nar".

№Bdel
treprinderi. De asemenea nu va fi 
necesar să se creeze pentru fieca
re din cele două fabrici în parțe, 
secții de cazane și substațiuni elec
trice. Totul va fi aici comun. La 
noua întreprindere se va verifica 
cum pot „conviețui" alături două 
producții care nu seamănă între 
ele

Clădirea va avea acoperișul com
plet plat. Fiecare loc de muncă va 
fi bine iluminat, iar aerul din în
căperile de producție va fi condi
ționat. Vara, aerul va fi răcorit cu 
apa debitată de la niște fîntini ar
teziene în niște instalații speciale, 
apoi ea va fi pompată pe acoperiș 
care vremelnic se va transforma 
într-un mare bazin și în felul a- 
cesta stratul de apă îl va proteja 
de o încălzire excesivă. De aici 
apa caldă se va scurge într-un alt 
bazin aflat în zona de odihnă din 
apropierea fabricii.

Toate încăperile întreprinderii vor 
fi spațioase și utilajul va putea fi 
montat în ordinea dorită.

Noua întreprindere industrială 
va intra în exploatare peste un an.
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care posedă diploma 
aceasta de Ministerul

i
І,

'*.-c
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I. C. R. А. кШаІа Petroșani 
H N G Л 1 E Я Z A :

— șef depozit la depozitul alimente Lupeni,
— voiajor comercial la Lupeni,
— șef de secție depozite Petroșani.

Cei interesați se vor adresa pentru lămuriri la con
ducerea filialei din str, Gh. Gheorghiu-Dej nr. 102 
Petroșani.

Ședința Comisiei 
economico-financiară 

a Marii Aduniri Naționale
Comisia economico-financiară și-a

continuat lucrările în zilele de 13, 
14 și 15 decembrie.

Membrii comisiei au dezbătut 
proiectul de lege a bugetului de stat 
pe anul 1961.

Tov. Ion Craiu, adjunct al mi
nistrului Finanțelor, a dat lămuri
rile necesare la problemele ridica
te de membrii comisiei.

Comisia a desemnat un colectiv 
în vederea întocmirii raportului ce 
urmează a fi prezentat Marii Adu
nări Naționale.

Lucrările comisiei continuă.

Decorarea academicienilor
N. Hortolomei, 

Gh. fonescu-Sisești 
ft A. Kreindler

Pentru merite deosebite în 
meniul didactic și științific, Prezi
diul Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romine a conferit printr-un 
decret ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne" clasa I acade
micienilor Nicolae Hortolomei și 
Gheorghe Ionescu-Sisești și „Ordi
nul Muncii" clasa I-a academicia
nului Arthur Kreindler.

IEJTI Dili inilfffil 
In vederea dezvoltării 
întrecerii pe profesii 

Comitetul sindicatului minier
ninoasa se preocupă cu multă răs
pundere de lărgirea întrecerii pe 
profesii. în vederea realizării cu 
succes a sarcinilor sporite de plan 
pe anul 1961, comitetul sindicatu
lui. îndrumat de comitetul de par
tid, ia măsuri pentru a antrena în 
întrecerea pe profesii, începînd cu 
luna ianuarie a anului viitor, ma
joritatea brigăzilor 
abataje, pregătiri și 
de întreținere.

Pe linia acestor 
avut loc recent o 
exploatare organizată de conduce
rea minei și comitetul sindical, 
în cadrul căreia s-a stabilit cum 
trebuie ținută clar și operativ evi
dența întrecerii pe profesii. Ședințe 
cu același scop au avut loc apoi 
în toate sectoarele minei, prilej cu 
care tuturor brigadierilor le-au 
fost distribuite carnete tip pentru 
ținerea zilnică a evidenței realiză
rilor privind producția, producti
vitatea, consumul de lemn, explo
ziv și alți indici economici.

Cu deputății în frunte
Valea ce brăzdează de la un ca

păt la altul această localitate mi
nieră dă mult de lucru aninosenilor, 
mai ales în' timpul ploios. Se umflă, 
rupe malurile, provoacă inundații. 
Oamenii luptă însă împotriva ca
priciilor văii, construiesc diguri de 
apărare, amenajează malurile. La 
o asemenea acțiune au ieșit zilele 
trecute la muncă voluntară 35 de 
muncitori ai sectorului I.L.L. din 
Aninoasa.

Era o zi ploioasă, dar s-a lu
crat cu hărnicie de dimineață pînă 
către seară. In acest timp muncitorii 
de la I.L.L. au turnat un dig din 
beton pe o lungime de 30 m., dig 
care ferește de inundație locuințele 
din colonia Cukor. .

La această acțiune de muncă vo
luntară, muncitorii de la I.L.L. au 
fost mobilizați de tovarășii Bacins- 
ki Mihai și Furdui Nicolae, depu- 
tați ai Sfatului popular Aninoasa.

de mineri din 
de la lucrările

preocupări, a 
consfătuire pe

Tineri amîndoi, Matei Bela și Tontea Florian își iubesc meseria de 
bobinatori pe care și-au ales-o. Tovarășii lor de muncă de la A.C.R.E. 
Vulcan îi apreciază pentru faptul că execută lucrări de bună calitate 
și depun o bogată activitate în cadrul formației de dansuri a clubu
lui sindicatelor din Lupeni.

Fotoreporterul nostru i-a surprins pe Matei Bela și Tontea Florian 
in atelierul de lucru făcînd controlul scurtcircuitului la o bobină de 
transformator de 5500 volți.

către, mecanic. Aceștia însă tăcu
ră... în abataj, realitatea neplăcută 
se înfățișă clar ; grămezi de căr
bune tăiat aproape acoperișeră 
crațerul care nu funcționa. Strecu- 
rîndu-se printre stîlpii de armare 
sau trecînd peste cărbunele, tăiat, 
care ajungea pînă la coperiș, secre
tarul de partid porni să cerceteze 
abatajul. Se oprește în cîte un loc, 
cercetează armăturile, stivele, fron
tul. Minerii se adunară în jurul 
lui.

în abataj, la lumina lămpilor, 
se înfiripă repede o adevărată 
consfătuire pe marginea probleme
lor producției sectorului, ale fron
talelor. Brigadierul Nagy înfățișă 
situația.

Frontalul 2/1 din sectorul II tre
buie să dea 220 tone la o tăiere. 
Minerii de aici luptă pentru a res
pecta „ziua și fîșia". Dar, luna 
trecută s-au pierdut 3 fișii. De ce ? 
Brigada are organizate 12 grupe 
de tăiere, însă nu are decît... 6 
ciocane de abataj în stare de func
țiune. Restul de 12 ciocane cu care 
este dotată brigada sînt defecte și 
au fost scoase afară la atelierul 
mecanic. Cum să lucreze 12 grupe 
de tăiere cu 6 ciocane ? Unii taie, 
alții... privesc I Apoi, fac ’schimb... 

ultimele zile avem de- 
crațere. Și acum nu func
iar cărbunele ne umple 
S-au încurcat din nou ci-

șa. Au fost cercetate toate crațe- 
rele, s-a cercetat și abatajul fron
tal 1/1 unde a fost găsită aceiași si
tuație ; la 10 grupe de tăiere erau 
numai.., 5 pichamere în funcțiune, 
crațerele stăteau și ele defecte sub 
mormanele de cărbune tăiat de 
schimburile anterioare, succesiunea 
ciclurilor era dezorganizată...

...Pe măsura trecerii prin abata
je, în urma discuțiilor cu oamenii, 
în 
de la Lupeni se conturau proble
me, se limpezeau aspecte ale acti
vității de viitor : ... trebuie să ana
lizăm în comitet situația abataje
lor frontale pe mină și cum se res
pectă ciclurile... să analizăm fe
lul cum este asigurată dotația teh
nică și starea ei... să discut cu bi
roul organizației de bază din sec
torul II despre activitatea mecani
cilor. de aici...

Un miner a venit la comitetul 
de partid. Cîte probleme noi a 
ridicat în fața secretarului această 
vizită, probleme ale activită
ții zilnice pentru comitetul de par
tid de la mină-!

mintea secretarului de partid

-In 
fecte de 
ționează, 
abatajul,
durile de muncă. Pierde sectorul 
producția, pierd și oamenii la cîș- 
tig. Și avem oameni buni, mineri 
de nădejde ca Jurj Gheorghe, Mi- 
loș Teodor, Faur Ștefan, Țurcaș 
Iosif, Manea Vaeile, Kiraly Iosif 
și alții. Cei 15. comuniști din bri
gadă, constituie un permanent 
exemplu pentru toți membrii brigă
zii. Dar...

Multe s-au discutat acolo in a- 
bataj cu minerii, multe a discu
tat secretarul comitetului de par
tid pe galeriile direcționale eu in
ginerul Opriș, cu mecanicul Tom-

lin [цриші levislei „fLIlIU” di. 51
— Privire în micul univers — cîteva aspecte din munca cercetătorilor 

care studiază diverse probleme cu ajutorul difuziei luminii în ca
drul Institutului de Fizică al Academiei R.P.R.
Achtuna Okkupanten ! — un interesant fotoreportaj cu text de 
Sergiu Fărcășanu despre cea de-a 4-a invadare a Franței de către 
soldați! imperialismului german.

In același număr al revistei „Flacăra” mai puteți, citi :
— ..Casa cu mezanin" un nou film după o nuvelă de Cehov, realizat 

de studiourile sovietice.
Inimă de șah.;, sau despre ceea ce nu se scrie în cartea șahului 
Iranului : „Eu și trei regine" — pamflet de Lascăr Sebastian.
în vizită la... Esculap — un fotoreportaj îtitr-o farmacie înființată 
acum cîteva sute de ani, muzeul farmaceutic din Cluj.

— Cîteva intimplări cu haz povestite de Ion Lucian.
— Sfaturi practice, de vorbă cu medicul, curiozități.
— 4 planșe în culori : un fotoreportaj la fabrica de mase plastice

„București"

Л.

Exploatarea minieră Aninoasa
Organizează între 1—14 ianuarie 1961, la școala de califi

care. concursuri pentru ocuparea posturilor declarate vacante de 
la data de 1 ianuarie 1961.

— posturi de maiștri mineri
— posturi de maiștri electromecanici
— post de tehnician
La concurs se pot prezenta persoane 

legală de maiștri sau școli echivalate cu 
Invătămîntului și Culturii sau

acte din care să rezulte că la 1 iulie 
vechime în funcția de maistru.

Informații suplimentare la serviciul muncă și salarii, telefon 
12 — mina Aninoasa.

Cererile se vor depune la secretariatul exploatării pînă la data 
de 1 ianuarie 1961.

Candidați! vor depune la serviciul personal și învățămînt 
unității pînă la data de 1 ianuarie 1961 următoarele acte :

— Autobiografie .
— Diplomă sau certificat de studii
— Actul de vechime în funcția de maistru
— Certificatul de naștere tip R.P.R.
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Angajează vînzăfori ambulanți cu remiză de 3 t 
la sută pentru desfacerea de cornuri, chifle, * 

- ■ ♦
Informații suplimentare se pot primi la sediul 

direcțiunii din Petroșani str, Gh. Gheorghiu-Dej ț 
nr. 102, camera nr. 18. »
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covrigi.
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І-. 
i T. A. P. L. PETROȘANI

Anunță consumatorii, tntr eprinderile și organizațiile de 
masă din Valea Jiului care vor să organizeze petreceri în 
mun cu ocazia revelionului și doresc să fie deserviți de către
întreprinderea noastră, să facă cunoscut pînă la 20 decembrie 
1960, serviciului comercial al trustului din blocul O.C.L. etaj I 
Petroșani, numărul persoanelor și meniul ce îl doresc a ft pre
gătit.
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Intoxicațiile accidentale la copii
In ultimul timp s-au ivit unele 

cazuri de intoxicație la copii. Prin 
neglijența părinților, substanțe de 
uz casnic : petrol, sodă caustică, 
acizi ori medicamente ca alergam, 
serpasil, luminai sînt lăsate la dis
creția copiilor care din naivitate le 
consumă și se intoxică.

Substanța caustică ajunsă în gu
ră, distruge țesuturile moi și deter
mină o senzație de 
arsură vie, la care 
copilul începe să 
țipe. Rănile din gu
ră se vindecă repe
de. Toxicul de mul
te ori este însă înghițit. El arde 
stomacul și esofagul. în momentul 
vindecării, esofagul se strîmtează 
în așa măsură încît nici lichidele 
nu mai pot trece spre stomac, fapt 
care determină o slăbire ori chiar 
moartea prin lipsă de alimentație 
dacă nu se iau măsurile necesare.

In momentul intoxicației, părin
ții și cei din jur -trebuie să-și păs
treze calmul. Vor da copilului să 
bea lapte sau oțet diluat, dar mai 
bine să-i stoarcă o lămîie în gură. 
Apoi vor prezenta copilul medicu
lui.

In caz de intoxicație cu acizi se 
va da ca antidot lapte sau o solu
ție slabă de bicarbonat. Bicarbona
tul de sodiu folosit cu excces este 
dăunător.

Nu se recomandă spălaturi sto
macale în intoxicațiile cu substanțe 
corosive pentru că se poate ajunge 
la perforarea stomacului. 3

Dacă substanța toxică este pe 
mîini ori pe pielea obrazului se 
va face o spălătură cu multă apă

de robine. Nu este indicată spălă- 
tura superficială, cu apă puțină, 
pentru că riscăm să răspîndim și 
mai mult toxicul pe pielea sănătoa
să.

O serie de medicamente noi, se 
bucură în ultima vreme de o largă 
răspindire. Ele sînt folosite mai 
des de către adulți. Prin faptul că 
sînt introduse

***«***»****»**»**•«•«
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După cantitatea consumată, sem
nele de intoxicație apar la inter
vale variabile. Cînd apar semnele 
de boală, spălătură stomacală este 
de prisos, căci toxicul a trecut de
ja în sînge.

Modul de manifestare a intoxi
cației variază după natura substan
ței consumate. In cazurile de in
toxicație se indică : administrarea în 
grabă bolnavului a unei ceșcuțe de 
lapte, cărbune praf diluat în ceai 
și purgative pentru a favoriza e- 
liminarea și absorbția toxicului din 
corpul otrăvit

De subliniat faptul că intoxica
țiile apar mat frecvente la copii 
între 1—4 ani.

Părinți ! Nu lăsați substanțe otră
vitoare ori medicamentele la discre
ția copiilor ; Etichetați vizibil stic
lele și le închideți în așa fel încît 
să nu ie poată desface copii ; Pu- 
neți-le după folosință într-un dulap 
sub cheie, la care copilul să nu 
aibă acces.

Dr. DÎRLEA GEORGE

în capsule dulci, prin 
forma acestora de 
prezentare atră
gătoare copiii le 
confundă cu bom
boanele și le con
sumă cu plăcere.
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Grupul
♦ Coroiești
♦ angajează
♦ calificați,
I carnet și 
î cu înaltă califica

al T. С. M. M 
șoferi 
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mecanici 

re.
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cu 
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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.

ANUNȚ
întreprinderea Comunală 

Orășenească Petroșani tele
fon 541, 544 și 335, execută 
pentru sectorul socialist și 
particular lucrări noi și de 

reparații la instalațiile inte
rioare de apă, canal și elec
tricitate, în toate localitățile 

din Valea Jiului.
Lucrările mai sus indicate 

pentru particulari se vor pu
tea executa și cu plata în 
rate lunare.
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ОДдита adresată de Ferhat Abbas 

Hrașciov
sînt înconjurați de trupele france
ze care urmăresc exterminarea lor 
totală.

Ferhat Abbas arată că situația 
este extrem de încordată și sub
liniază că guvernul francez poartă 
o grea răspundere pentru aceasta. 
Președintele guvernului provizoriu 
al Republicii Algeria îl roagă pe 
N.S. Hrușciov să întreprindă totul 
pentru că „acest genocid fățiș la care 
este supus poporul algerian să în
ceteze imediat".

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

încheierea lucrărilor Conferinței 
generale U. N. E. S. C. O.
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ORGANIZAȚI N&ȚIUNlEOlR UNITE

lui N. S.
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Ferhat Abbas, președintele gu

vernului provizoriu al Republicii 
Algeria, a adresat o telegrama lui 
Nikita Hrușciov în care arată că în 
orașele algeriene colonialiștii fran
cezi și unitățile armatei franceze 
de ocupație săvîrșesc asasinate în 
masă.

în telegramă se arată printre al
tele, că în orașul Alger, în cartie
rul Casbah 200.000 de algerieni

NEW YORK 15 (Agerpres)
La Adunarea Generală a O.N.U. 

s-a încheiat discutarea problemei 
lichidării definitive a colonialismu
lui, ridicată de Uniunea Sovietică. 
A fost adoptată cu o majoritate co- 
vîrșitoare de voturi declarația sta
telor afro-asiatice cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și

popoarelor coloniale, declarație ca
re include o serie de teze principa
le cuprinse în proiectul de declara
ție al Uniunii Sovietice. Pentru de
clarația afro-asiatică au votat 89 
de delegații. Nouă delegații — 
S.U.A., Anglia, Franța, Australia, 
Belgia, Portugalia, Spania, Uniunea 
Sud-Africană și Republica Domi
nicană — s-au abținut de la vot.

testarea 
primului ministru 

al Nepalului
NEW YORK 15 (Agerpres)
După cum transmite coresponden

tul din Katmandu al agenției Uni
ted Press International, regele Ne- • 
palului, Mahendra Bir Bikram, a 
arestat la 15 decembrie pe primul 
ministru В. P. Koirala și pe alți 
membri ai guvernului condus de 
acesta. Regele a preluat personal 
controlul asupra guvernului nepa- 
lez.

—о—

Discuțiile asupra problemei algeriene 
în Comitetul Politic

Norodom Sianuk 
a sosit la Pekin

PARIS 15 (Agerpres)
Cea de-a 11-a sesiune a Confe

rinței generale U.N.E.S.C.O., la 
care au participat reprezentanți a 
circa 100 de țări, și-a încheiat lu
crările. în cursul celor 32 de zile 
de activitate sesiunea a examinat 
un mare număr de probleme legate 
de dezvoltarea științei, învățămîntu- 
lui și culturii, printre care proble
me atît de importante ca lichidarea 
analfabetismului în țările Asiei, A- 
fțicii și Americii Latine și proble
ma rolului U.N.E.S.C.O. în acțiu
nea de lichidare totală a regimului 
colonial.

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

Conferința a discutat de aseme
nea raportul directorului general 
al U.N.E.S.C.O. despre activitatea 
acestei organizații în perioada 
1958—1960 și a trasat programul 
de activitate pe perioada 1961— 
1962.

------Q------

LA MOSCOVA

Stabilirea relațiilor 
diplomatice între U. R. S. S. 
și Republica Africa Centrală

MOSCOVA 15 (Agerpres) - 
TASS transmite :

Uniunea Sovietică și Republica 
Africa Centrală au hotărît să sta
bilească relații diplomatice și să 
facă schimb de reprezentanțe diplo
matice la rangul de ambasadă. U- 
niunea Sovietică își va deschide am
basada la Bangui în cel mai scurt 
timp.

intîlnire prietenească între 
studenții romîni și sovietici

MOSCOVA 15 Corespondentul 
Agerpres transmite :

Consiliul de conducere al Aso
ciației de prietenie sovieto-romîne 
a organizat miercuri seara, la Casa 
Prieteniei Popoarelor, o întîlnire 
prietenească între studenții romîni 
și sovietici.

Irakli Andronikov, vicepreședin
te al Asociației de prietenie sovieto- 
romîne, a vorbit despre bogata ac
tivitate desfășurată anul acesta de 
asociație în sdbpul popularizării în 
rîndul oamenilor muncii sovietici a 
cuceririlor istorice ale poporului ro- 
mîn precum și a perspectivelor mă
rețe pe care le deschide planul de 
șase ani.

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

Bază militară americană în Venezuela
MEXICO 15 (Agerpres)
Ziarul mexican „Prensa Libre“ 

anunță că președintele Venezuelei, 
Betancourt a încheiat un acord mi
litar secret cu Statele Unite ale 
Americii. în conformitate cu acest 
acord militar, Venezuela acordă 
Statelor Unite dreptul de a construi 
o bază militară pe teritoriul Ve
nezuelei. Construcția bazei milita-

re a și început. Ziarul arată că baza 
va dispune de instalații pentru lan
sarea proiectilelor teleghidate și 
rachetelor cu încărcătură nucleară. 
După datele ziarului această bază 
va depăși considerabil ca mărime 
baza americană din Porto Rico. 
Costul construcției acestei baze va 
depăși suma de 100 de milioane 
de dolari.

- -= ■■■■■= ■=

NEW YORK 15 (Agerpres)
Comitetul Politic al Adunării 

Generale continuă discutarea pro 
blemei algeriene. în ședința din di
mineața de 14 decembrie, primul a 
luat cuvîntul reprezentantul Marii 
Britanii, Ormsby-Gore. El a încer
cat să justifice politica colonialistă 
a guvernului francez care duce un 
război sîngeros împotriva poporului 
algerian.

Ministrul Afacerilor Externe al 
R.A.U., Fawzi, a declarat că vina 
pentru moartea unui milion de al
gerieni căzuți în luptele împotriva 
tiranici franceze, o poartă nu nu
mai guvernul francez ci și aliații 
lui — inspiratorii acțiunii colonia
liștilor în această țară.

Fawzi a subliniat că guvernul 
francez nu dorește tratative cu Al
geria, ci preferă să impună po
porului algerian condițiile sale. De
legatul R.A.U. a arătat că în ulti
mii ani O.N.U. nu a reușit să spri
jine cauza libertății și păcii în Al
geria. în încheiere el a cerut Comi
tetului Politic să aprobe proiectul 
de rezoluție al țărilor afro-asiatice.

Reprezentantul Poloniei, Levan- 
dowski, a subliniat că fără ajuto
rul militar și financiar al N.A.T.O. 
guvernul francez nu ar fi reușit 
să lupte împotriva poporului alge
rian. El a demascat manevrele 
Franței care propun organizarea în 
Algeria a unui referendum sub con
trolul acelorași trupe care în pre
zent reprimă poporul din această 
țară.

Delegatul Bulgariei, Tarabanov, 
a subliniat că în prezent N.A.T.O. 
se străduiește să impună Algeriei 
o nouă formă de colonialism. El 
a arătat că planurile de dezmem
brare a Algeriei, urzite de guvernul 
farncez, urmăresc să mențină în 
această țară dominația monopolu
rilor străine.

Războiul din Algeria, a declarat

reprezentantul Ucrainei, Poleanicen- 
ko, a arătat lumii întregi că colo
nialiștii nu-și mai pot menține po
zițiile lor prin forța armelor. în 
Algeria se duce lupta nu numai 
între algerieni și colonialiștii fran
cezi, ci și între libertate și robie, 
între adepții păcii și adepții răz
boiului. Războiul din Algeria a că
pătat de mult un caracter interna
țional, și de aceea O.N.U. nu are 
dreptul să continue să joace rolul 
de observator indiferent.

în cadrul ședinței plenare din 
după-amiaza zilei de 14 decembrie 
delegatul Indoneziei a declarat că 
Franța duce în Algeria un război 
colonial murdar care impune po
porului algerian jertfe uriașe. Or
ganizația Națiunilor Unite, a decla
rat el, trebuie să acționeze grabnic 
și eficient în vederea soluționării 
drepte a problemei algeriene.

După cuvîntarea delegatului Tu
nisiei, care a sprijinit proiectul de 
rezoluție al țărilor afro-asiatice în 
problema algeriană, ședința Comi
tetului a luat sfârșit.

PEKIN 15 (Agerpres)
La invitația Iui Liu Șao-ți, pre

ședintele Republicii Populare Chi
neze, și a lui Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
la 15 decembrie prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului Cambodgia, 
a sosit la Pekin într-o vizită ofi
cială.

—o~

LA CAPE CANAVERAL
UN NOU EȘEC

CAPE CANAVERAL 15 (Ager-
' preș)

După cum anunță agenția Fran
ce Presse „încercarea Statelor Uni
te de a lansa un satelit al Lunii s-a 
soldat joi dimineață cu un nou e- 
șec“.

Satelitul „Atlas-Able" a „explo
dat deasupra bazei Cape Canave
ral Ia numai cîteva secunde după 
ce a fost lansat".

Agenția Reuter subliniază că „a- 
ceasta este a șasea încercate eșuată 7 
a Statelor Unite de a plasa pe or
bita Lunii un satelit".

SITUA
HANOI 15 (Agerpres) — TASS 

transmite :
Situația din Vientiane continuă să 

' rămînă încordată. Potrivit ultimelor 
știri, trupele guvernamentale au 
respins pe rebeli spre marginea de 
nord-est a capitalei unde au loc 
în prezent lupte înverșunate. Re
belii aduc în grabă întăriri.

Înfrîngerea rebelilor la Vientiane 
5 surprins cercurile agresive ameri
cane și pe aliații lor din cadrul 
S.E.A.T.O. care sperau într-o vic
torie ușoară. Cercurile belicoase din 
S.E.A.T.O. îndeamnă în prezent la 
o intervenție deschisă împotriva 
Laosului. Reprezentantul Tailandei 
in S.E.A.T.O. a cerut ca forțele 
armate ale țărilor membre ale a- 
cestui bloc agresiv să fie aduse în 
stare de luptă : „în loc să urmă
rim cum evoluează evenimentele 
este necesar să întreprindem acțiuni 
concrete". El a fost sprijinit de pre
ședintele Pakistanului Ayub Khan 
care, după cum anunță radio Pnom 
Penh, a declarat că țara sa nu va 
întîrzia să-și îndeplinească obliga
țiile dacă S.E.A.T.O. va hotărî să 
trimită forțe armate în Laos.

L

Lovitură de stat în Etiopia
ADDIS ABEBA 15 (Agerpres).

TASS transmite :
Legăturile telegrafice ale orașu

lui Addis-Abeba cu lumea exte
rioară, întrerupte la 14 decembrie 
ora 15, nu au fost încă restabilite.

Agenția Associated Press anunță 
că lovitura de stat a fost înfăptuită 
la 14 decembrie de garda imperia
lă.

Referindu-se la postul de radio 
Addis-Abeba agențiile anunță că 
lovitura de stat a fost pusă la cale 
sub conducerea primului moștenitor 
Asfa Uassen, fiul împăratului Hai
le Selassie I. în fruntea noului gu
vern format după lovitura de stat 
se află Imru, fost ambasador al 
Etiopiei în S.U.A. și India. în func
ție de șef al statului major al for
țelor armate etiopiene a fost numit 
Muliughetta Bulli, fost comandant 
al gărzi imperiale și fost șef ai 
statului major personal al împăra
tului.

Potrivit comunicatului transmis 
de postul de radio Addis-Abeba, în 
Etiopia au fost introduse restricții 
asupra circulației între orele 19 și 
6. Parlamentul țării a fost dizolvat 
pe o perioadă nedeterminatâ. For
mații militare controlează aeropor
tul și centrele de comunicații din 
Addis-Abeba.

Agenția France Presse relatează 
că un reprezentant al ambasadei 
Etiopiei la Roma a declarat că la 
15 decembrie împăratul Haile Selas
sie I al Etiopiei a sosit în orașul 
Asmara — centrul administrativ al 
provinciei etiopiene Eritreea.

Corespondentul din Aden al a- 
genției Reuter transmite referindu-se 
la o știre transmisă de postul de 
radio Addis-Abeba, că la 15 de
cembrie prințul moștenitor Asfa 
Uassen a fost proclamat împărat al 
Etiopiei.

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

In Ecuador continuă 
demonstrațiile

QUITO 15 (Agerpres)
După cum anunță agenția United 

Press International, în Ecuador con
tinuă demonstrațiile antiamericane, 
începute la 12 decembrie cînd peste 
100.000 de demonstranți au mani
festat pe străzile orașului Guaya
quil, protestînd împotriva ameste
cului S.U.A. în treburile interne ale 
Ecuadorului.

La 13 decembrie, relatează a- 
genția U.P.I., „Mulțimea a călcat 
Steagul american în picioare pe stră
zile capitalei, Quito, și a aruncat 
cu pietre în clădirea „prieteniei 
S.U.A.—Ecuador". în capitalele 
provinciilor Cuenca și Azogues s-a 
întâmplat același lucru. în Guaya-

SȚ I A DIN
Un ajutor activ acordă rebelilor cătuiesc detașamente armate care

autoritățile sud-vietnameze. După împreună cu unitățile Patet Lao a-
cum se subliniază în protestul rai- . tacă trupele rebelilor- 
siunii de legătură a Comandamen
tului suprem al Armatei Populare 
Vietnameze, în rîndurile trupelor re
bele care atacă capitala Vientiane 
se află soldați și ofițeri sud-viet- 
namezi, in special artileriști care 
deservesc armele de producție a- 
mericană. Rebeilor li se trimit ar
me, muniții și echipament militar. 
Autoritățile ngodinhdiemiste au pus 
la dispoziția rebelilor cîteva avioa
ne militare.

La lupta împotriva intervențio- 
niștilor americani și a aliaților lor 
din cadrul S.E.A.T.O. s-a ridicat 
întregul popor laoțian. La chema
rea Partidului Neo Lao Haksat și 
a conducătorului acestuia, prințul 
Sufanuvong, în întreaga țară se al-

VIENTIANE 15 (Agerpres).
După cum transmite corespondentul agenției France Presse, du

pă o acalmie relativă la Vientiane s-au întețit luptele. Dinspre vest 
s-au apropiat de oraș mari întăriri ale trupelor lui Fummi Nosavan 
cu tancuri și artilerie grea, trimise rebelilor din S.U.A. și Tailanda. 
Parașutiștii căpitanului Kong Le au fost nevoiți să se retragă.

A început evacuarea în masă a pbpulației civile. Centrul orașului 
a avut deosebit de mult de suferit din cauza focului de artilerie și 
de aruncătoare de mine.

După cum anunță postul de ra
dio „Vocea Patet Lao“, detașamen
tele armate ale populației au res
pins pe rebeli dintr-un punct întă
rit situat la Thapacion și au eliberat 
complet județul Bolafa din provin
cia Hammuon. Acesta este cel 
de al treilea județ din Laosul infe
rior, eliberat de sub trupele rebe
lilor în ultimele zile. S-a intensifi
cat lupta armată împotriva rebelilor 
și în alte provincii. La 12 decem
brie trupele guvernamentale, îm
preună cu detașamentele Patet Lao, 
au atacat pozițiile rebelilor pe rîul 
Nam-Han și le-au respins spre Lu
ang Prabang, care se află înconju
rat de trupele guvernamentale și 
detașamentele Patet Lao.

antiamericane
quil și Cuenca „clădirile prieteniei" 
au fost de asemenea bombardate 
cu pietre. Clădirea consulatului a- 
merican din Guayaquil a fost serios 
avariată de demonstranți.

„în Quito circa 20.000 de de
monstranți, care s-au îndreptat spre 
reședința guvernului, au cerut cu 
hotărîre ca guvernul să ducă o po
litică de prietenie față de Uniunea 
Sovietică și R.P. Chineză, iar S.U.A. 
să nu se amestece în treburile in
terne ale Ecuatorului.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, toate încercările făcute de 
guvern de a pune capăt demonstra
țiilor antiamericane au eșuat. |
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