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Și*au  îndeplinit sarcinile anuale de plan înainte 
de termen

Colectivul minei Lonea
In dimineața zilei de 16 decembrie a. c. de la 

mina Lonea au fost expediate spre preparația 
Petrila primele 68 tone de cărbune în contul ar 
nului 1966. Acest nou și important succes al har
nicilor mineri de la Lonea încheie șirul succe
selor obținute în anul 1959. Pentru munca depu- 

- să in primul semestru al anului minerii de la 
Lonea dețin drapelul de mină fruntașă pe ra
mura cărbunelui brun. La mina Lonea, datorită 
muncii politice desfășurate, măsurilor tehnico- 
organizatorice luate și elanului minerilor, pro
ductivitatea muncii a sporit în cele 11 luni tre
cut« din acest an cu 3,4 la sută față de producti
vitatea planificată.

Trebuie menționat că minerii sectoarelor V și 
l și-au îndeplinit sarcinile anuale de plan cu 
mult înainte de termen.

La mină o seamă de brigăzi de mineri cum sînt 
cele conduse de Berindei Aurel, Toacă Ștefan, 
Dorneanu Mihai, Compodi Ioan, Lapșansky Adail- 
beri, Boca Ștefan scot cărbune de mult timp în 
contul anului viitor.

Mina Lonea este cea de a doua mină din Va
ta Jiului care raportează îndeplinirea sarcinilor 
anuale de plan înainte de termen.

Minerii de la Petrila
adăugat la realizămColectivul minei Petrila a 

rile anterioare o nouă și importantă victorie: în
deplinirea cu 15 zile înainte de termen a planu
lui anual la extracția cărbunelui. Acest însemnat 
succes obținut este rezultatul muncii însuflețite 
a minerilor și tehnicienilor, în frunte cu comu
niștii, precum și al extinderii în toate sectoarele 
minei a unor metode de lucru de mare producti
vitate.

De la începutul anului și pină în prezent colec
tivul minei Petrila a extras peste plan mii de 
tone de cărbune, a sporit productivitatea muncii 
cu 8,6 la sută față de cea planificată. De aseme
nea, prin reducerea prețului' de cost, minerii șl 
tehnicienii de aici au realizat economii suplimen
tare în valoare de 1.895.000 lei.

O contribuție importantă la îndeplinirea îna
inte de termen a planului anual au adus-o brigă
zile conduse de comuniștii Michiev Gheorghe, 
Firoiu loan, Mihai Ștefan, Bartha Francisc, Cris- 
tea Nicolae care au extras între 1800—3200 tone 
de cărbune peste prevederile planului.
— ———_________

fea mhm Brfesfli
Protecției muncii i se acordă 

atenția cuvenită
Ihtr-o discuție avută în ziua 

de 3 decembrie cînd colectivul 
minei Uricani și-a îndeplinit sar
cinile anuale de plan, tov. ing. 
Pesitz Iosif, șeful exploatării, 
vorbind despre rezultatele obți
nute de harnicii mineri de aici 
scotea în evidență faptul că în 
ultima perioadă de timp la mina 
Uricani nu s-au înregistrat ac
cidente grave.

Aceasta confirmă o importan
tă latură i 
perienței 
rilor de la 
câni; grija 
sebttă față 
om, față de 
pectarea normelor 
curității și protecția muncii.

La Uricani s-a mers pe linia 
introducerii disciplinei liber con
simțite și ordinei la locurile de 
muncă. Galeriile minei sînt bine 
întreținute, cu canalele curățate, 
suitoarele reparate și cu scările 
completate, polițele pentru șistî- 
ficare așezate și păstrate în bu
ne condițiuni. Pentru a se asi
gura un aeraj bun la locurile de 
muncă, ușile de aeraj au fost 
dublate. In acest fel, mai ales la 
sectorul I aerajul secundar este 
lipsit de scurtcircuitări, minerii 
putînd lucra în cele mai bune 
condițiuni. La sectoare, sezisă- 
rile făcute de gazatori sînt zil
nic cercetate, luîndu-se măsuri 
urgente atunci cînd acestea se 
cer.

La mina Uricani s-a reușit să

a ex- 
mine- 

. Uri- 
deo- 

de 
res-

se rezolve o seamă de probleme 
serioase în legătură cu aerajul 
mai ales la mina nouă. Un exem
plu edificator: în galeria de cer
cetare de la orizontul 580, bri
gada de înaintări rapide care lu
cra aici, a*  fost nevoită să între
rupă munca din cauza apariției 
unei puternice erupții de metan. 
La acest loc de muncă, ca dealt
fel și' în galeriile de sub planul 
nr. 6 au fost

£MW EXPERIENȚA 
FRUNTAȘILOR

de tehnica se-

Minerii slnt hotăriți să muncească mai spornic
Minerii sectorului IA Lupeni

Colectivul sectorului I A al minei Lupeni a ra
portat ieri la ora 11 dimineața comitetului de 
partid al minei și conducerii exploatării îndeplii- 
nirea sarcinilor de plan ce i-au revenit pe anul 
1959.

in cursul schimbului I din ziua de 16 decem
brie, minerii de aici au extras peste 100 tone de 
cărbune in contul anului viitor. Prin realizările 
frumoase pe care le-au obținut în cursul anului 
în sporiiproductivității muncii și producției 
de cărbune brigăzile conduse de tov. Fcher Vat- 
sile, Gligor Nicolae, Foszto Alexandru, Cotroază 
Iosif, Jurj Ioan și altele au adus oi contribuție 
însemnată la îndeplinirea planului de producție 
al sectorului cu 15 zile înainte de termen. Secto
rul I A este primul sector de la mina Lupeni, și 
al 10-lea sector din bazin, care și-a îndeplinit 
4ialnte de termen sarcinile anuale de plan.

I
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Bria secțiile întreprinderii „6 AUGUST"

Perspective 
pentru anul viitor

An de an întreprinde
rea „6 August“ s-a 
dezvoltat mereu. S-au 
înființat noi secții, s-au 
modernizat și lărgit 

■ cele existente, aantita- 
tea de produse dată fi
ind din ce în ce mai 
mare. Și pentru anul 
viitor se preconizează 
măsuri importante pen
tru dezvoltarea unor 
secții. De pildă, secția 
de prelucrare a lemnu- 

’ lui va fi dotată cu un 
atelier specializat în 
confecționarea 
rilor de 
(dormitoare 
combinate). 
de garnituri 
trecute în planul anului 
viitor, vor fi executate 
după proiecte noi, a- 
daptate la dimensiunile 
și forma apartamentelor 
noi din Valea Jiului. 
De aserhenea atelierul 
de plăpumărie va trebui 
să; satisfacă în anul vii
tor o parte însemnată 
din necesitățile raionu
lui nostru, mărindu-și 
mult capacitatea de lu
cru. Aceeași dezvoltare 
o va lua în anul 1960 

ț și fabrică de mezeluri.
> Dacă în anul acesta ea 

a produs 360 tone, în 
anul viitor va trebui să

A t

specializat 
garnitu- 

mobilă fină 
și camere 
Cele 100 
care sînt

deproducă 500 tone 
mezeluri. Pentru aceasta 
s-au luat deja măsurile 
necesare.
lectric ș 
au fost adaptate 
noile condiții de 
construindu-se și 
gazie 
păstrarea 
timp de 48 
este necesar.

Conducerea 
derii „6 August' 
ționează ca în anul vii
tor să înființeze noi 
secții. De pildă, în pre
zent bordurile și pave
lele sînt aduse de la 
Brad. In anul viitor în
treprinderea intenționea
ză să producă aceste 
articole, folosind mult 
mai economic piatra 
din defileu.

în anii trecuți unele, 
sortimente de mobilă 
țca bucătării, dormeze 
etc.) se primeau pentru 
raionul nostru din altă 
parte, iar la rîndul ei 

întreprinderea trimitea 
aceste produse la Cra
iova, Galați etc. Pentru 
anul viitor s-a încheiat 
însă un contract 
O.C.L. Produse 
triale Petroșani 
va primi direct 
întreprinderea „6 
gust“

Hotărârile 
nou imbold în munca 
rîți să muncească cu

Sporirea 
realizărilor — 

voința unanimă
Documentele plenarei 

C.C. al P.M.R. din 3—5 
decembrie 1959 se află în 
atenția întregului colec
tiv al minei Lupeni. Co
mitetul de partid al minei 
a luat măsuri pentru popu
larizarea largă a hotărîri- 
lor plenarei. In acest scop, 
ziarele care cuprind expu
nerea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la ple
nara C.C. al P.M.R.' din 
3—5 decembrie au fost a- 
fișate în mai multe locuri 
vizibile .din incinta clădi
rii birourilor minei. De 
asemenea cifrele proiectu
lui planului de stat pe a- 
nul 1960 cu privire la dez
voltarea industriei și ridi
carea nivelului de trai al 
celor ce
popularizate prin 
te panouri.

Ziii ele trecute 
loc o plenară a 
lui de partid al
birourile organizațiilor 
bază și cu agitatorii. Ple
nara a analizat realizările 
obținute în cursul acestui 
an de colectivul 
rii și sarcinile 
care revin orga
nizațiilor de par
tid și agitatori
lor în perioada 
actuală. In ple
nară au fost 
prezentate și ci
frele proiectului 
de plan al minei 
pe anul 1960. 
Participanții la 
discuții între ca
re tov. Popa 
Ioan, Nagy An
drei, Lucaci An
drei, Bartha Dio- 
nisie, tehnicienii 
Brand Bernat, 
Pivacsek Adam, 
Ana Ferdinand 
și alții s-au an
gajat să mobili
zeze minerii și 
tehnicienii la 
sporirea conti
nuă a produc-

muncesc 
mai

Frigiderul e- 
și compresorul 

pentru 
lucru, 

o ma- 
pentruspecială 

produselor 
de ore cît

întreprin- 
inten-

cu 
Indus-' 

care 
de la 

i Au 
aceste produse.

montate două co
loane de aeraj în 
paralel cu 300 
mm. și, respec
tiv, de 500 mm. 
diametru. Au fost 
montate venti

latoare puternice de tip Prohod- 
ka. Acum la cele două locuri de 
muncă nu mai' aipare metan, mi
nerii obțin viteze de avansare 
sporite.

Serviciul de protecție a muncii 
a alcătuit cu sprijinul comite
telor de secții sindicale comisii 
interne care au verificat Ia fie
care loc de muncă situația din 
punct de vedere 
protecției 
constatate 
noștrnța 
mineri și 
prevăzînduș-se 
pentru remedierea lor. A fost ur
mărit felul cum aceștia se îngri
jesc de eliminarea deficiențelor 
constatate. Au fost de asemenea 
organizate consfătuiri cu toți 
muncitorii privind măsurile con
crete pentru asigurarea protec
ției muncii. La 
ză un curs de 
maiștri mineri 
muncitori.

Colectivul de 
ținut așa cum reiese din cele de 
mai sus, o bună experiență în 
privința respectării N.T.S. Nu 
s-a făcut însă tot ce se putea. 
Este necesar ca munca în rîn
dul maiștrilor mineri să fie in
tensificată, deoarece se mai con? 
stată abateri din partea lor, ce-i 
drept puține la număr.

Mergînd pe această cale, mi
nerii de la Uricani pot acum as
pira, pe baza rezultatelor obți ■ 
nute, la cele mai înalte distincții 
ale întrecerii socialiste atit pe 
bazin dt și pe ramură.

al asigurării 
muncii. Deficiențele 
au fost aduse la cu- 
maiștrilor principali 
a celorlalți maiștri, 

termene precise

mină funcționea*-  
instructaj pentru 
și unul pentru

la Uricani a oh-conștiiuie un 
Ei sínt hotă-

plenarei din 3—5 decembrie 1959 a C.C. al 
minerilor de la toate exploatările Văii 

sarcinilor trasate de partid.
dițiile optime create toate 
brigăzile din sector și-au 
îndeplinit sarcinile, iar sec
torul nostru a atins o 
productivitate de 5,260 to
ne pe post pe abataje și de 
2,090 tone pe post pe sec
tor. Aceasta î-a permis să 
realizeze cu 20 de zile îna
inte de termen sarcinile 
anuale de plan. Pînă la 
sfîrșitul anului ne-am pro
pus să extragem încă 700 
tone de cărbune peste pla
nul de producție.

Sarcini sporite ne stau 
în față pe anul 1960. Pen
tru îndeplinirea lor noi 
ne pregătim intens.

O activitate deosebită 
vom acorda mecanizării pe 
o scară cît mai largă a 
abatajelor din sector și în
treținerii utilajelor în cele 
mai bune condițiuni, apro
vizionării la timp a bri
găzilor din cărbune și pre
gătiri, cu material lem
nos, goale și montării cra
terelor la timp.

In vederea reducerii pre
țului de cost al cărbune
lui, pe lîngă micșorarea 
consumurilor specifice de 
materiale și energie 
da atenție cuvenită 
tății cărbunelui.

avînt sporit pentru înfăptuirea 
tivității muncii, la îmbu
nătățirea calității cărbune
lui și economisirea de ma
teriale. Comuniștii din sec
toarele I A, III, V sud, 
VII au exprimat hotărârea 
colectivelor acestor sectoa
re de a îndeplini sarcinile 
pe 1960.

P.M.R. 
Jiului.

slnt 
mul-

avuita 
comitetu- 
rninei cu 

de

Ne vom strădui 
să îndeplinim 

sarcinile sporite
Plenara G.C. al P.M.R 

din 3—5 decembrie a.c. a 
stîrnit un ecou puternic în 
rândurile minerilor, tehni
cienilor și inginerilor de 
la sectorul III 
Petrila.

— Colectivul 
nostru, însuflețit 
rtrile plenarei 
P.M.R. dm 3—5 
brie, spunea tov. Tanczler 
Ștefan, șeful sectorului III 
Petrila este hotărît să 
muncească cu eforturi spo
rite pentru îndeplinirea sar
cinilor care 
ță.

In cursul 
am obținut realizări 
semnate. Prin mărirea 
tezei de avansare a lucră
rilor miniere și prin con-

al minei

sectorului 
de hotă- 

C.C. al 
decem-

îi stau în

acestui an

fa-

noi 
în- 
vi- vom 

cali-

<
Hai noroc și... 

lucrul stă pe loc
— Noroc Ioane.
— Să trăiești

Culiță.
Si în timp ce

Florene și iu

... .....se făceau a- (
ceste urări, trei pahare pline y 
ochi cu ceva tare se înălțară \ — - -.. — J

I 
! 
î <

■i

( ciocnindu-se intr-un clinchet 
\ vesel. Apoi conținutul lor fu 
/ dat repede de dușcă spre a 
'' face loc unei noi ture.
' Aceasta s-a întimplat în ziua 

de 11 decembrie — și s-a mai 
întimplat destul de des și îna
inte ca și după aceea — și nu 
în timpul liber cum s-ar mai 

'■ admite, ci în timpul lucrului.
Autorii sînt maiștrii Stoica 
Ioan și Florean Moise de pe 
șantierul 2 construcții-Lupeni 
care l-au antrenat în jurul pa
harului și pe electricianul Stă- 
nică Nicolae. Acesta din ur
mă, în ziua de 11 decembrie 
trebuia să facă legătura de cu
rent la betonierele de la blo
cul 21

Așa se face că lingă paha
re, toți trei își urau noroc dar 
treaba 
loc. 
gă 
in ale paharului, li s-a anu
lat ziua de lucru, 
danului — 3 zile căci din cau
za lui au stai două betoniere. 
Dacă și de acum înainte eet 
trei au de gind să-și 'facă ser- 
viciul tot lingă pahare atunci 

{ ar fi bine ca și salariu să cea
ră din... altă parte.

exploată-

La sectorul III al minei Petrila lucrează brigada de tineret 
fruntașă condusă de brigadierul Enache Chiriță. 
ceastă brigadă își depășesc cu regularitate sarcinile 
Numai în ultimele 3 luni ei au extras aproape 600 
peste plan

IN CLIȘEU: Tovarășul Enache Chiriță (primul 
cu ortacii săi înainte de intrarea în șut.

Tinerii din a- 
de producție, 
tone cărbune

din dreapta)

pe șantier sta pe
Pentru ca să mear- 
celor doi maiștri... și

iar electri-

)
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COLȚUL METODIC sa 
a lecfinor in

căutăm larme noi de predare 
șcaHlc serale muncitorești ’

Școlile serale muncitorești din 
raionul nostru sînt frecventate 
«le circa 700 elevi muncitori. Es
te un fapt recunoscut că munca 
profesorilor care predau în învă- 
tămîntul seral elevilor muncitor 
are un anumit specific. De aici 
decurg o serie de probleme ca
racteristice, în rezolvarea cărora 
întîmpinăm dificultăți, pentru că 
experiența acilmulată în această 
direcție este încă limitată.

Specificul muncii la școala se
rală este determinat în mare 
parte de timpul liber limitat al 
elevilor. Dacă pentru alte disci
pline această problemă se pune 
cu mai multă sau mai puțir 
acuitate, pentru însușirea mate
riei la matematică, de exemplu, 
sau pentru însușirea literaturii, 
ea este foarte importantă. Deoa
rece la cursul seral vin elevi cu 
pregătiri fdiferite, care fac greu
tăți desfășurării procesului de 
învățămînt, cunoștințele lor tre
buie întregite, pentru a putea 
face față cerințelor programei 
prevăzute pentru învățămîntul 
mediu. Pentru a preveni dificul
tățile care ar putea să provină 
din lipsa de lectură suplimentară 
a elevilor, atîi la literatură gît 
și la restul materiilor, este bine 
ca încă din primele zile ale tri
mestrelor viitoare să se întoc
mească o listă bibliografică în 
care să fie cuprinse cărții« cele 
mai importante ce urmează să fie 
studiate. Elevii nu trebuie siliți 
să citească tot de la o zi la alta 
(ceea ce practic e foarte greu de 
rezolvat), ci să aibă la dispoziție 
o perioadă de timp mai îndelun
gată.

Se poate observa că unii elevi 
de la cursul seral au deprinderi 
de scriere incorecîă, însușite îna
inte de stabilirea noilor norme 
ortografice. Pentru îndreptarea 
acestor deprinderi, orele de gra
matică programate sînt insufi
ciente. De aceea, înainte de lec
ții, la începutul orelor de limba 
romînă, imediat ce se jbservă 
în vorbirea sau în scrierea ele 
vilor o formă incorectă, să se 
ceară clasei să-și spună părerea 
cu privire la greșeala comisă. 
După ce se stabilește forma co
rectă, să se discute pe scurt cu 
elevii despre regulile care au 
stat la baza corecturii efectuate.

Aceasta este o problemă care 
se cere rezolvată, pentru ca apoi 
să »se poată trece la o muncă 
profundă de conținut. Pentru că 
elevilor de la cursul seral ie ră- 
mîne puțin timp ca să studieze

După orele de 
curs, dirigintele 
clasei a Vl-a B, 
oprise elevii pen
tru cîteva minute. „Copii, le 
spuse el, împărțim azi rolurile 
pentru sceneta pe care o vom 
prezenta la sfîrșitul trimestrului. 
Ce credeți, să-i dăm rolul cel mai 

»important lui Bota Alexandru ? 
Deși are note slabe, este un bă
iat cu posibilități reale și noi 
încercăm încă odată să-i arătăm 
că avem încredere în el“. Toți 
elevii au fost de acord. Hotărî- 
rea clasei m-a surprins la înce
put avînd în vedere că elevul 
Bota a constituit o adevărată 
„problemă" pentru clasa a Vl-a 
B, de la Școala de 7 ani nr, 1 
Petroșani.

— Deși ar putea să aibă note 
bune, avînd toate posibilitățile, 
și acasă condiții excelente, ele
vul Bota continuă să fie printre 
cei slabi la învățătură și disci
plină. Noi am încercat în fel și 
chip să-l ajutăm.

Intr-adevăr organizația de 
pionieri și dirigintele clasei au 
dus o adevărată campanie pentru 
îndreptarea elevului Bota. La 
orele educative a fost pus în dis
cuția clasei, unde l-au Judecat 

individual, neavînd nici manuale 
la o bună parte a materiilor, 
predările trebuie făcute în așa 
fel îneît elevii să-și însușească 
cele mai importante cunoștințe, 
chiar în clasă. Trebuie să cău
tăm să ținem lecții cît mai cla
re, să folosim larg schemele ia 
tablă, materialul didactic și să 
planificăm timp suficient din oră 
pentru fixarea cunoștințelor. In 
predare să se combine metoda de 
prelegere cu cea demonstrativă. 
Pentru a avea rezultate cît se 
poate de frumoase, trebuie să or
ganizăm studiul pe baza notițe
lor,

Aceasta este o problemă care 
preocupă îndeaproape pe multe 
dintre cadrele noastre didactice.

Cum să predăm ca să asigu
răm elevilor posibilitatea de a 
lua notițe cît mai precise și mai 
complete, care să poată fi folosi
te din plin pentru studiul lor 
individual, iată o altă problemă

Este necesar să subliniem de 
la început că dictarea lecțiilor 
— procedeu pe care-1 folosesc 
încă unii profesori, la materiile 
fără manuale — ’rebuie combă
tută cu toată tăria. Folosirea a- 
cestui procedeu îi împiedică de 
cele mai multe ori pe profesori 
să parcurgă întreg materialul 
planificat, fragmentează unitatea 
lecției, duce la schematizarea u- 
nor probleme importante. Iar des
pre folosirea materialului didac
tic, în cele mai multe cazuri nici 
nu poate fi vorba în condițiile 
cînd lecția este dictată. In ace
lași timp activitatea elevilor la 
asemenea lecții se reduce la ro
lul de simpli înregistratori meca
nici a ceea ce spune profesorul; 
fn timpul dictării lecției elevii 
rămîn pasivi, nu pot adînci pro
blemele pe care profesorul le ex
pune.

La unii profesori din raionul 
nostru care predau disciplinele 
la care notițele constituie baza 
studiului elevilor s-a observat și 
tendința de a modifica procede
ele de dictare a lecțiilor. Acești 
profesori prezintă, rezumativ, la 
începutul orei conținutul lecției, 
servindu-se uneori și de materia
lul didactic corespunzător. Apoi 
în a doua parte a orei ei dic
tează doar ideile principale din 
lecție. Astfel, deși %elevii își no
tează pe scurt principalele ele
mente ale conținutului lecției, iar 
profesorul folosește și material 
intuitiv, ritmul grăbit fn care se 
desfășoară predarea, în scopul de 

DRAGOSTE RĂU ÎNȚELEASĂ

DE VORBA
CU PĂRINȚII

toți colegii, a fost scos în fața 
careului întregii școli, dar... de
geaba. Dirigintele, după mal 
multe vizite acasă fără rezulta
te, a hotărît să meargă cu în
treaga clasă la părinții elevului 
Bota pentru a le aduce la cu
noștință rezultatele - slabe la în
vățătură și disci
plină ale fiului 
lor. Și așa au 
făcut. Cei 20 de 
elevi ai clasei 
s-au prezentat 
într-o zi acasă la Bota.

— Sînt Munteanu Monica, 
președinta detașamentului și în 
numele pionierilor din clasa 
noastră vă aduc ia cunoștință« 
că fiul dv„ cu toate eforturile 
noastre, nu vrea să devină un 
elev disciplinat, continuă să vină 
la școală cu lecțiile nepregătite 
— spusese atunci președinta de 
detașament, pe nerăsuflate, din 
pragul ușii. Au vorbit și alți 
pionieri, iar apoi și dirigintele. 
Părinții lui Bota Alexandru, sur
prinși și impresionați de privi
rile mustrătoare ale copiilor. 

a se rezerva timp și pentru dic
tare limitează participarea activă 
și conștientă a elevilor la lecție.

Se dovedește mult mai eficace 
metoda folosită de acei profeso-i 
care în timpul predării dictează 
elevilor doar definițiile, regulile, 
teoremele și alcătuiesc pe tablă, 
în timpul explicării, schema lec
ției, iar în momentul cînd au 
ajuns cu explicația la regulile 
necesare, printr-o subliniere pro
dusă în modulația vocii și prin- 
tr-un ritm mai lent și mai ac
centuat al expunerii, fac ca ele 
vii să înțeleagă că această parte 
importantă trebuie scrisă în ca
iete cuvînt de cuvînt.

In general este foarte indicat 
ca părțile din lecție care trebuie 
scrise de către elevi în caiete să 
apară drept concluzii în urma 
expunerii, concluzii la formularea 
cărora să ajungă înșiși elevii.

Pentru a obține succese în 
predarea lecțiilor . Ia care baza 
studiului o constituie notițele și 
studiul materialului bibliografic, 
este necesar ca, pe lîngă gene
ralizarea metodelor pozitive veri
ficate în practică, să se asigure 
un control sistematic asupra no
tițelor luate de elevi, pentru cris
talizarea unui sistem de studiu 
rațional, cît mai bine organizat

Numai astfel vom putea preda 
lecții ușor asimilabile și vom 
face față sarcinilor trasate de 
partid în direcția ridicării din 
rîndul tinerilor muncitori, a u- 
nor cadre cu o înaltă calificare.

COLIBAN TIBER1U 
inspector metodist raional

le-au mulțumit pentru ajutor și 
le-au promis că se vor ocupa de 
Sandi cu mai multă grijă. Cî 
teva zile de la această îniîmpla- 
re Bota a venit la școală cu lec
țiile pregătite, a fost mai disci
plinat. Dar, ca de atîtea alte 
ori, doar pentru cîteva zile.

— Și totuși 
copilul poate în
văța bine, sus
ținea dirigintele. 
Ce-i lipsește ? 
Clasa l-a ajutat 

pe cît a putut. Tot pentru a-1 
stimula i-a încredințat și acum 
un rol important în sceneta pe 
care o vom prezenta. Această 
măsură nu numai că nu-1 va îm
piedica să învețe ci dimpotrivă 
va sădi la elev încrederea în po
sibilitățile lui.

Marți seara l-am vizitat acasă 
pe elevul Bota Alexandru. Lo
cuiește în cartierul nou, Dimi- 
trov, în blocul 7, Apartamentul 
spațios, curățenia și mobilierul 
luxos dinlăuntru, dovedeau mtna 
unui bun gospodar. Am discu
tat cu părinții elevului timp în

Ir» aceste zile, 
cînd în școli se 
dau tezele dc 
încheiere a tri
mestrului, elevi' 
depun eforturi 
deosebite.

IN CLIȘEU : 
Elevii Seda« E 
mii și Juharecz 
Richard de la 
Școala medie 
mixtă din Pe 
troșani pregMtin- 
du-se pentru te
za la geometrie
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VIITOARE 
GOSPODINE

Cele 26 eleve de la Școala 
de gospodărie din Petroșani, 
pregătindu-se sub îndrumarea 
unor cadre de specialitate au 
devenit, numai după două luni 
de cursuri, adevărate gospo 
dine. Invățînd aici arta culina
ră menajul, lucru de mină și 
croitorie elevele școlii se pre
gătesc pentru viață. După pre
darea temelor teoretice, elevele 
trec la partea cea mai intere
santă a pregătirii lor și anu
me orele de lucrări practice.

ț
4

4
¿
ț 
i 

i
i
i
4
«

* 
ț 
í
4
ț 
ț

ț
I

delungat. Copilu
lui nu-i lipsește 
nimic. E bine 
îmbrăcat și hră

nit. are o cameră unde poate 
învăța singur, fără să fie de
ranjat.

— Cît timp ne ocupăm de el. 
învață, primește note bune. Cînd 
îl scăpăm din mînă... gata l 
N-avem ce-i face. Are 13 ani, e 
băiat mare deci, poate judteca și 
singur — îmi spunea tatăl ele
vului.

In privirile ambilor părinți 
citeam sentimente de regret greu 
de ascuns. „Am făcut totul pen
tru el, și asta-i răsplata lui

...Oare au făcut totul ? I-ati 
dat într-adevăr hrană și îmbră
căminte din belșug. Dar... atît. 
Deși a repetat clasa a V-a, pă
rinții i-au permis întotdeauna să 
plece la joacă ori de cîte ori- a 
vrut: copilul „și-a pierdut“ anul 
acesta carnetul de elev... Părin
ții însă l-au iertat de fiecare 
dată cu o ușurință condamna
bilă. Nu i-au controlat preocupă
rile pentru a-i stimula și dez
volta înclinațiile sănătoase.

— 11 iubim foarte mult — e 
veșnica scuză.

Toți părinții își iubesc copiii.

B« «»<

Consiliului su
cii n Ministerul 
Culturii.
de deschidere 
de

Ședința plenara a Consiliului 
superior al școlii« din 

Ministerul invățămîntului 
și Culturii

Marți dimineața au început îi. 
Capitală lucrările celei de a doua 
ședințe plenare a 
perior al școlilor 
Invățămîntului și

După cuvîntul 
a ședinței, rostit 
Ștefan Bălan, adjunct 
trului Invățămîntului 
rii a fost prezentat 
intitulat „Propuneri pentru înlă
turarea supraîncărcării elevilor 
din clasele VIII—XI ale școlilor 
medii“ pe marginea căruia s au 
purtat discuții.

pjof. ing. 
al minis- 
și Cultu- 

referatul

Din adevărată dragoste pentru 
ei părinții îi ajută cu răbdare și 
în permanență, cu blîndețe sau 
cu asprime să devină oameni a- 
devărați, cinstiți, muncitori, per- 
severenți. Tocmai acest lucru nu 
l-au făcut pentru copilul lor so
ții Bota. Și este normal ca acum 
să sufere pentru greșelile copi
lului determinate de greșelile 
lor. Părinții n-au știut, după cît 
se vede, să sădească și să dez
volte în conștiința copilului per
severența în muncă. Dovadă, la 
matematică elevul Bota a primit 
notele 2 și 8, ceea ce arată că 
are posibilități, putere de mun
că, dar îi lipsește tocmai perse
verența.

Ca elevul să se îndrepte, pă
rinții lui trebuie să se controle
ze mai mult pe ei înșiși, să-și 
verifice dragostea lor rău înțe
leasă, în sensul de a fi mai se
veri cu el, impunîndu-i o disci
plină zilnică, un orar după care 
să învețe, pedepsindu-1 sau sti- 
inulîndu-1 ori de cîte ori o me
rită. Aceasta va fi cea mai bună 
dovadă dte dragoste pentru fiul 
lor, numai așa el putînd fi aju
tat să devină un om adevărat, 
folositor societății.

MIHAIL DUMITRESCU



Preocupare concretă pentru îmbunătățirea 
desfășurării invătămlntului de partid

Bogată activitate culturală 
la clubul din Petrila

Comitetul de partid al minei 
Lonea a luat în ultima vreme o 
seamă de măsuri eficace pentru 
îmbunătățirea desfășurării învă- 
tămîntului de partid — mijlocul 
principal de înarmare ideologică 
și de educare partinică a mem
brilor și candidaților de partid.

Ânaltzîndu-se desfășurarea în- 
vățămîrltului, s-a constatat că mai 
ales în Activitatea cercurilor și 
cursurilor de. învățămînt aparți- 
nînd organizației de bază din 
sectorul X se cuibăriseră mai 
multe lipsuri.

In sectorul X ău fost orga
nizate în acest an școlar 3 cer
curi de învățămînt: un cerc de 
economie concretă, a cărui con
ducere a fost încredințată propa
gandiștilor Bucșoiu Toan și Bor
za Maria. un cerc de Istorie a 
P.M.R. condus de propagandis
tul Chinta Teofil șj un cere de 
studiere a Statutului P.M.R. con
dus de tov. Terleczki Andrei.

,4ncă de la începutul anului 
sdolar în activitatea acestor cer
curi s-au manifestat lipsuri care 
împiedicau desfășurarea învălă- 
mîntului la nivelul cerințelor. 
Frecventa era slabă, mai ales la 
cercurile de studiere a Istoriei 
P.M.R. și a Statutului P.M.R 
Printre cel care lipseau deseori 
de Ia învățămînt erau tov. Ga 
llța Lidia, Szabo Ioan II din 
cercul de Istorie a P.M.R., can- 
dldații Duraina Ileana, David 
Alexandru. Udvar Ștefan de la 
cercul de studiere a Statutului și 
¿ții- Vechiul birou al organiza- 

-ției de bază în- frunte cu fostul 
secretar. tovarășul Străinescu 
Gheorghe, a neglijat mobilizarea 
la învățămînt, nu i-a tras la răs
pundere pe aceia care lipseau ne- 
motivat. Mai mult, cînd i se ară 
ta că învățămîntul se desfășoară 
nesatisfăcător, mai ales în ceea 
ce privește frecvența, el căuta 
să motiveze faptul că sectorul e 
împrăștiat și nu se poate face o 
mobilizare de sută la sută.

Conferința de partid a minei 
Lonea a pus un mare accent pe 
necesitatea îmbunătățirii desfășu
rării învățămîntului de partid, ce- 
rînd comitetului de partid să ia 
măsuri grabnice de înlăturare a 
lipsurilor. Comitetul de partid a 
îndrumat noile birouri asupra 
modului în care trebuie să se o- 
cupe de învățămînt, determinînd 
'•tfel o îmbunătățire si în acest 
domeniu. îndrumat de comitetul 
de partid, biroul organizației de 
bază nr. 10 a luat în discuție, în 
cadrul unei ședințe, activitatea 
cercurițor de învățămînt, în ca
drul căreia tuturor membrilor bi
roului li s-au trasat sarcini în 
legătură cu îmbunătățirea frec

Create într-o 
bună parte a 
secțiilor uzinei, 
posturile utemis- 
te de control de 
la U.R.U.M.P. au ajutat și ajută 
organizația U.T.M. în educarea 
tinerilor în spiritul atitudinii 
noi, socialiste față de muncă.

Activitatea celor 6 posturi u- 
temiste de control de la 
U.R.U.M.P. a fost orientată spre 
principalele probleme care preo
cupă tineretul uzinei : întărirea 
disciplinei în procesul de produc
ție, a grijii față de utilaje, mo
bilizarea tinerilor la acțiuni de 
folos obștesc etc.

Unul din posturile utemiste de 
control cu o activitate bună este 
cel din secția turnătorie (respon
sabilă tov. Groza Maria). Co
lectivul acestui post s-a eviden
țiat mai ales prin combativita
tea lui față de lipsuri. Colecti
vul postulai a urmărit încontinuu 
cum participă tinerii din secție 
la îndeplinirea sarcinilor de 
plan, la acțiuni de folos obștesc. 
El publică cu regularitate arti
cole despre comportarea tinerilor 
în uzină, despre felul cum luptă 
ei pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan. In ediția actuală colec
tivul postului a publicat mai 

venței la cercuri șl cursuri Mem
brii biroului au stat de vorbă cu 
toți cei care lipseau de la învă
țămînt, interesîndu-se de cau
zele care duc la absențe nemoti
vate, spre a fi înlăturate, S-a vă 
zut că unii cursanți nu erau a- 
nunțați, iar uneori propagandiș
tii nu-și făceau pe deplin datoria.

Biroul organizației de bază a 
luat măsuri de remediere a aces
tor lipsuri și rezultatele nu au 
întîrziat să se vadă. Cercul de 
economie concretă are acum o 
lrecvență de 100 la sută, iar la 
celelalte două cercuri, frecvența 
s-a îmbunătățit mult.

Cum era și firesc, noul birou 
al organizației de bază nu s-a 
rezumat numai la atît. Este știut 
că una din principalele cerințe 
ale bunei desfășurări a învăță- 
mîntului o constituie calitatea lec
țiilor. Biroul a pus această pro
blemă în discuția unei recente 
adunări generale. S-a arătat în- 
■căodată cît de important este ca 
propagandiștii să participe cu re
gularitate la seminariile de pre
gătire de la cabinetul de partid. 
Membrii biroului au fost împăr- 
țiți pe cercuri pentru a controla 
în permanență atît frecvență, cît 
și modul în care se pregătesc 
cursanții pentru lecții, participa
rea lor la discuții, precum și fe
lul în care aplică cele învățate 
în munca de zi cu zi spre a ob
ține succese tot măi importante 
în îndeplinirea sarcinilor ce le 
stau în față.

In urma acestor măsuri, acti
vitatea celor trei cercuri de par
tid din cadrul sectorului X s-a 
îmbunătățit, dovadă că atunci 
cînd există preocupare, învăță- 
mîntul se poate desfășura în con- 
dițiuni bune.

I. BRANEA
......... ..............= ♦ ♦ ♦ <............ . ...............

Acum se muncește mai bine
Incepînd cu data de 1 decem

brie blocul 22 de pe șantierul 
Lupeni a fost preluat în patronaj 
de către organizația U.T.M. de 
pe șantier.

Au trecut doar 14 zile de a- 
tunci dar rezultatele activității 
organizației U.T.AL se văd. Bri
gada de tineret, de zidari la ro
șu, condusă de Căpitanu Gheor
ghe, în prima decadă a lunii de
cembrie a depășit planul cu 10 
m.c. zidărie.

In luna trecută zidarii de la 
acest bloc de-abia îndeplineau 
planul. Cu risipa de materiale 
s-a lichidat, iar în 10 zile har- 

Postările Htcmlstc de control — 
nai aproape de nnnea tineretului

multe articole care analizează 
participarea tinerilor la înde
plinirea sarcinilor ce le stau în 
față mai ales în privința reali
zării de economii. Unul din ar
ticole critică utemiștii care se 
sustrag de la activitatea obșteas
că, printre care se numără și 
tov. Horceag Dumitru, Boiangiu 
Ștefan și Pielea Augustin. In
tr-un alt articol postul îi eviden
țiază pe tinerii turnători Inel 
Romulus, Ștefan Iulian și pe al
ții, fruntași în lupta pentru rea
lizarea de. economii.

S-a îmbunătățit în ultimul 
timp și activitatea postului ute- 
mist de control din secția ajus
tai. Ediția prezentă a postului 
analizează felul cum sînt folosi
te de către tinerii ajustori cele 
480 de minute de lucru. In a- 
ceastă direcție sînt evidențiați 
tinerii Taras Șerban, Calistru 
Vasile și Ștefan Vasile. Totoda
tă postul îi critică pe Cocolan 
Ioan și Ruxanda Ioana "care nu’ 
folosesc pe deplin timpul de 
lucru.

Dar, dacă aceste posturi au 
obținut realizări bune, nu la fel

Seară dfe seară la clubul mi
nier din Petrila se adună un 
mare număr de muncitori tineri 
și vîrstnici. Aici vin toți stăpî- 
niți de dorința de a căpăta noi 
cunoștințe, de a se recrea.

Pe comunistul Michiev Gheor
ghe, miner fruntaș la sectorul 
II al minei Petrila. îl interesea
ză cărțile de literatură. In pre
zent el citește romanul : „Pămînt 
sovietic“. Pe ajutorul miner Po- 
pescu Ioan de la același sector 
deseori îl poți vedea în fața raf
turilor bibliotecii alegîndu-și di
ferite cărți. Este unul dintre cei 
mai activi cititori ai bibliotecii.' 
A citit în acest an peste 50 cărți. 
Tovarășul Molnar Alexandru de 
la sectorul de investiții se inte
resează îndeosebi de cărțile po
litice și tehnice.

Majoritatea cititorilor o for
mează tinerii mineri. Unii dintre 
ei își aleg, cărți, alții răsfoiesc 
colecțiile de ziare și reviste. Zil
nic vin după cărți aproape 30 
de oameni. In acest an numărul 
cititorilor a crescut cu 475 față 
de anul trecut. 52 la sută din, 
cititori sînt muncitori. S-au citit 
în acest an 12.387 cărți.

Printre minerii care citesc 
cele mai multe cărți se numără 

-Croitoru Gheorghe, Somogyi Iu- 
i liu, B-artha Francisc, Haidu Iu- 
liu, inginerii Felea Mîrcea. Ciu
percă Petru și alții.

Biblioteca dispune în prșzent 
de aproape 8000 volume. Numai 
în acest an au fost cumpărate 
cărți în valoare de 12.700 lei. In 
cămine, lă policlinici, la casa de 
odihnă de ia Lunca Florii și în 
alte locuri au fost deschise 7 
biblioteci volante. Cînd se aduc 
cărți noi în bibliotecă, ele sînt 
larg popularizate.

La club se organizează de
seori diferite conferințe. De la

nicii zidari au terminat construc
ția la jumătate din parter și tur
narea plăcii la o scară.

O muncă susținută au depus 
zidarii Dragu Ștefan, Stracovici 
Carol, Vătămanu Ioan și alții.

O contribuție însemnată a adus 
și brigada de fierari-betoniști a 
lui Alexandru Constantin care a 
fasonat și montat fierul beton de 
la plăci și grinzi, iar cea de 
dulgheri condusă de Catrinoiu 
Gheorghe a terminat într-un ter
men mai scurt montarea cofraje- 
lor.

V. CIRSTOIU 
corespondent

stau lucrurile cu celelalte posturi 
utemiste de control din uzină. La 
adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri, care a avut loc 
la sfîrșitul lunii trecute, au fost 
criticate mai multe posturi ute
miste de control pentru slaha 
lor activitate. Felul cum mun
cesc colectivele posturilor ute
miste de control din unele secții 
arată că comitetul U.T.M. din 
uzină nu s-a străduit încă în 
suficientă măsură să le îmbună
tățească activitatea. Timp de 
mai bine de două săptămîni ga
zetele posturilor au cuprins 
doar cîte un material care cri
tica utemiștii care au lipsit de 
la adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a organizației 
U.T.M. din uzină. Ori în acest 

*timp în munca unor tineri din 
secțiile uzinei s-au ivit unele 
lipsuri, față de care posturile 
utemiste de control trebuiau să 
ia atitudine. In secția mecanică, 
de pildă, tînărul Olteanu Ludo
vic a avut o atitudine ne la locul 
ei față de un maistru vîrstnic. 
Unii tineri printre care Szatmari 

începutul anului au fost organi
zate 61 de conferințe. Printre 
altele s-au ținut conferințe des
pre tehnica nouă în minerit, pre
țul de cost al cărbunelui și căile 
reducerii lui, despre importanța 
calității cărbunelui etc. Multe 
conferințe au fost însoțite de 
schițe, planșe, grafice și diafil- 
îne. La conferințe au participat» 
peste 11.000 de oameni.

In fiecare zi sala spațioa-să a 
cinematografului se umple de 
spectatori. Aici au fost prezen
tate de la începutul anului și 
pînă în prezent peste 140 de fil
me, iar alte 40 s-au rulat în di
minețile de duminică pentru șco
lari. Au fost organizate în acest 
an vizionări gratuite de filme 
pentru fruntașii în producție șî 
familiile acestora. Asupra unor 
filme ca „Pagini de vitejie* ’, 
„Pe Donul liniștit“ și altele s-au 
organizat prezentări.

La club în fiecare lună se pre
zintă unul sau mai multe spec
tacole de teatru. Unele dintre 
ele ca „Pescărița de pe Volga“, 
„Vreau să cînt“ și altele au fost 
prezentate de echipele artistice 
de amatori din localitate. In e- 
chipele artistice de amatori, în 
formațiile de cîntece și dansuri 
sînt încadrate peste 150 de per
soane, mai ales din rîndurile 
muncitorilor. Din timp în timp 
colectivul de artiști amatori al 
clubului, pleacă în satele înve
cinate unde prezintă diferite pro
grame.

La club. în toamna acestui an, 
a fost organizată o școală de 
muzică, de care se ocupă în mod 
deosebit tovarășul Kalman Iosif, 
directorul clubului. Există o bri
gadă artistică de agitație care 
desfășoară o muncă rodnică.

In oraș sînt mulți jucători de 
șah, iar .numărul lor crește me
reu. In fiecare zi. la club, în ju
rul a 50 de persoane joacă șah. 
Deseori în jurul meselor die șah 
pot fi văzuți tovarășii Hiszem 
Alexandru, Gampî Francisc, Pe- 
truș Vasile și mulți alții.

La club se organizează nu
meroase audiții colective de ra
dio și a unor înregistrări pe 
bandă de magnetofon.

Comitetul sindical al minei Pe
trila acordă o atenție deosebită 
muncii culturale în rîndurile mi
nerilor.

Prin grija partidului viața 
culturală a minerilor a luat un 
deosebit avînt. Clubul minier din 
Petrila, activitatea culturală dtes- 
fășurată aici, constituie o vie 
mărturie a acestui avînt.

Z. ȘUȘTAC

Ludovic, lacob Dumitru, Popa 
Elena au absentat nemotivat de 
la serviciu. Ucenicul Baiu Tibe- 
riu s-a exprimat necuviincios fa 
ță de un muncitor vîrstnic, care 
i-a atras atenția că nu și-a cură
țat bine strungul la care lucrea
ză. Asemenea exemple se găsesc 
și la secțiile construcții meta
lice, forjă și altele. Și în aceste 
secții sînt tineri ca de pildă Puiu 
Nicolae, Lupșoiu Vasile, Călin 
Marin, Negru Aurelian, Marin 
Ioan și alții care fac absențe ne
motivate. Față de astfel de nere
guli posturile utemiste de control 
trebuie să ia poziție, să le com
bată operativ și cu hotărîre.

Pe viitor birourile organiza
țiilor U.T.M. din secții și comi
tetul U.T.M. pe uzină trebuie să 
îndrume și să controleze cu mai 
multă atenție activitatea postu
rilor utemiste de control. Să a- 
jute colectivele posturilor să pu
blice cu mai multă operativitate 
articole critice despre tinerii din 
uzină care săvîrșesc abateri de 
la disciplină, nu se preocupă în 
permanență de ridicarea nivelu
lui calificării profesionale și 
manifestă atitudini necuviincioa
se față de maiștri și muncitorii 
vîrstnici.

I. DUBEK

• PUBLICITATE

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI“

PETROȘANI i 

£ Prezintă spectacolele : 
sîmbătă 19

; și duminică 20 XII 1959 
orele 19,30

CEI DIN URMA 
piesă în 4 acte 

de Maxim Gorki

Regia : Marcel Șoma

¡1 llllmlii PlMOWl | 
■: La 20 decembrie CON- :■
ii CURS SPECIAL PRONO- i 
ii SPORT. Se distribuie SU- i 
:i PLIMENTAR 3 AUTOMO ij 
ii BILE WARTBURG, scutere, J 
:• motorete, televizoare, arai- ■■ 
:■ gazuri, aparate de radio și ■■ 
:• alte nufrieroase premii în j 
J valoare totală de 350.000 ij 
ii lei.

„liibi [mimur
Intre 1 și 31 decembrie 

1959 O.C.L. Produse Indus
triale Petroșani organizează 
în toate unitățile sale din 

* raion „Luna cadourilor“.
Toate magazinele au fost- 

aprovizionate din belșug cu 
mărfuri specifice sezonului 
de iarnă.

Vizitați magazinele O.C.L_ 
* Produse Industriale.

PROGRAM DE RADIO
18 decembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 8,30 Muzică popu
lară romînească, 9,00 Cîntece din 
țări prietene, 9,20 Muzică de 
estradă, 10,30 Traista cu povești, 
11.03 Teatru la microfon: „In 
sănătatea tinerilor“. Scenariu 
radiofonic de Vasilii Potașov, 
12,38 Muzică ușoară, 14.00 Ră
sună cîntecul și jocul pe întin
sul patriei, 14,30 Muzică ușoară 
din țări prietene, 15,35 Program, 
de melodii lăutărești, 15,55 Arii 
și duete din operete, 16.15 Vor
bește Moscova ! 17,25 Cîntăreți 
sovietici de operă, 18,05 Din ma
rile poeme ale lumii, 18.35 In- 
terpreți de muzică ușoară car» 
ne-au vizitat țara, 19,05 Cîntece 
patriotice, 21,00 Cîntece de mun
că, 21,30 Din comoara folcloru
lui nostru, 22,00 Radiojurnal, 
buletin meteorologic și sport, 
PROGRAMUL II. 14,30 Cîntecul 
și jocul popular în creația com
pozitorilor noștri, 15,00 Concert 
de prînz, 16,15 Din muzica po
poarelor, 17,00 Din viața de con
cert a Capitalei, 17,35 Muzică 
ușoară sovietică, 18,05 Program 
muzical dedicat, fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultură, 18,30 Cîntece de Matei 
Socor, 19,00 Actualitatea în ță
rile socialiste, 19,40 Muzică u- 
șoară, 20,05 Din repertoriul cla
rinetistului Traian Lăscuț Făgă- 
rășanu, 21,15 Muzică ușoară, 
22,00 Muzică populară romî
nească.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Tamango; AL. SAHIA : 
Ultima aventură a lui Don Juau; 
LONEA : Săgeata albastră; PE
TRILA : Un cîntec din caval; 
ANINOASA : Fata din Kiev (se
ria Il-a); LUPENI: Acțiunea 
„Sabia Teutonă“; BARBATENI : 
Umberto D; URICANI : 12 re
zultate exacte.
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10 ani de la darea în exploatare 
a sincreciclotronului de la Dubna

MOSCOVA 16 (Agerpres-)' — 
TASS anunță:

S-au împlinit 10 anii de Ia 
darea în exploatare a si noroc i- 
clotronuiui — accelerator de par
ticule încărcate — care funcțio
nează în laboratorul pentru pro
blemele nucleare ale Institutului 
unificat de cercetări' nucleare de 
la Dubna de lingă Moscova.

In cei 10 ani care au trecut, 
cu ajutorul sincrociclotroniulul au 
fost studiate procese nucleare cum 
sini dispersia elastică a proto
nilor și neutronilor, generarea 
ir.ezonilor pi, interacțiunea tnezo- 
nilor pi cu nucleoni și cu nuclee 
atomice. Au fost cercetate de
zintegrarea și proprietățile fun
damentale ale mezomilor pi și 
mezonilor miu.

Rezultatele acestor experiențe 
au fost sintetizate în sute de lu
crări științifice apărute în publi
cații sovietice și străine, precum 
și în referate prezentate la con
ferințe internaționale.

Prof. Venedikt Djelepov, di
rectorul laboratorului pentru pro
bleme nucleare, a arătat că în 
cei zece ani în laborator s-a for
mat un mare grup de fizicieni cu 
înaltă calificare.

Penetrația monopolurilor americane 
în> țările „micii Europe“

NEW YORK 16 (Agerpres).
Monopolurile americane au pus 

Ja punct planuri de intensificare 
a penetrației în cele șase țări 
ale „micii Europe“,

După cum relatează organul 
marii finanțe americane „Wali 
Street Journal“, „Dupont de 
Nemours“, cel mai mare trust 
chimic american, se află în frun
tea acestei ofensive. Acest trust 
a început construirea de uzine 
în Olanda și Belgia și a încheiat 
acorduri cu grupuri industriale 
franceze, precum și alte combina
ții prin intermediul unor socie
tăți legate de întreprinderi vest- 
europene.

Un alt uriaș al industriei a- 
mericane „General electric“ stu-

Ziare italiene despre 
cercetările medicilor ' 

romîni de la Institutul ț 
de geriatrie ¡>

ROMA 16 (Agerpres). —. ) 
Corespondență specială. )

Numeroase ziare italiene ? 
continuă să se ocupe pe larg / 

/ de cercetările medicilor ro- l’ 
mini de la Institutul de gerîa- ț 
trie „Prof. dr. C. I. Parhon“ j. 
din București în luptai împo- > 
triva bătrîneții și subliniază ' 

1 cu interes rezultatele obținute ( 
) în acest domeniu de cercetă- ( 
) torii romîni. Ziarul „11 Tem- ( 
( po“ publică astfel — după 
( ziare ca „II Messagero“ „Gior- i 
, nale d’Italia“, „Paesse“ — ? 

un comentariu amplu pe patru ?
< coloane în care reia date din- ( 
' tr-o comunicare prezentată la ( 
î „Nobile Collegio Chimico-Far- !

maceutico“ din Roma, cea \ 
, mai veche instituție medicală ) 
. din lume, de prof. dr. Ana As- ¡i 
. ' lan. ,
<i' Cu prilejul prezentei în Ita- ) 
' lia a prof. dr. A. As lan, mi- ? 
' nistrul R. P. Romîne la Roma, ( 
i dr. Ștefan Cleja, a oferit în '[ 
, saloanele legației un cocktail ) 
, la care au participat numeroar ’> 
i se personalități de seamă din • 
• domeniul medicinii, directori ) 
1 ai ziarelor medicale, ziariști. .j 
'.................... ............. (

Cu peste trei ani în urmă ar- 
cest laborator a- fost încadrat la 
Institutul unificat de cercetări 
nucleare și în prezent acolo lu
crează, împreună cu fizicieni și 
ingineri sovietici, specialiști din 
alte țări socialiste.

Printre savanții care au adus 
o mare contribuție la dezvolta
rea fizicii nucleare figurează pro
fesorii Venedikt Djelepov, Mihaîl 
Mescereakov, Bruno P. și alții. 
La lucrările de cercetări au luat 
de asemenea parte activă fizi
cianul german prof. Heinz Pose 
și prof. Tudor Tănăsescu, mem
bru corespondent al Academiei 
R.P.R.

Mai multe centre științifice 
din Anglia, S.U.A., Franța, In
dia și din alte țări fac schimb de 
informații științifice cu labora
torul pentru probleme nucleare 
de la Dubna.

----------------------- ;------------------------------------------------------------

împotriva amnistierii criminalilor 
de război

BERLIN 16 (Agerpres). TASS 
Comitetul internațional al foș

tilor deținuți din lagărul de con
centrare de Ia Oswiecim a hiat 
atitudine împotriva intenției a- 

diază o serie de combinații finan
ciare pentru importante partici
pări la obiective industriale din 
Franța și Eielgia.

Și alte societăți americane mai 
mici — afirmă „Wall Street 
Journal“ — au elaborat planuri 
de penetrație economică în cele 
6 țări ale pieței europene comu
ne. Acest fapt va duce în viitorii 
ani la creșterea considerabilă a 
fluxului de capital american în* * 
Europa occidentală.

Referindu-se la bilanțul eșe
curilor înregistrate de majorita
tea rachetelor americane, cercu
rile ziaristice din S.U.A, înca
drează această hotărîre în ac
țiunea de reconsiderare a pro
iectelor de construcție a rache
telor care s-au dovedit a fi de
fectuoase.

tului federativ al Uniunii socia
liste a poporului muncitor din 
Iugoslavia.

Plenara a hotărît ca cel de-al 
V-lea Congres al uniunii să ai
bă loc în a doua jumătate a lu
nii aprilie 1960.

• NEW YORK. După cum 
transmite agenția Associated 
Press la 15 decembrie Statele 
Unite au transferat forțelor na
vale ale R.F. Germane al pa
trulea distrugător îni cadrul pro
gramului american de asistență 
militară. Acesta este fostul dis
trugător american „Cla-xton“ 
care a fost folosit de marina mi
litară americană împotriva Ger- i 
maniei hitleriste în cursuf celui ; 
de-al doilea război mondial.

• DELFII. La 16 decembrie, P. 
P. Lobanov, președinte al So
vietului Uni mii al Sovietului 
Suprem al U R.S.S., care în 
drumul său din Birmania s-a o- 
prit în India, a părăsit Delhi 
plecînd spre Moscova.

Plenara C. C. al P. C. 
din Columbia

MONTEVIDEO 16 (Agerpres).
Ziarul columbian „Voz de Ia 

Democrada“ relatează că plena
ra Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Columbia a 
examinat problemele ce se află 
în fața clasei muncitoare din 
țară, necesitatea unității mișcă
rii democrate, participarea par
tidului comunist la apropiatele 
alegeri. In legătură cu proble
mele discutate au fost adoptate 
rezoluții.

• RIAZAN. Lucrătorii. din a- 
gricultura regiunii Riaizan, (Re 
publica Sovietică Federativă So
cialistă Rusă) și-au îndeplinit 
angajamentul asumat în ce pri
vește sporirea producției de car
ne : de la începutul anului ei au 
vindut statului 150.000 tone de 
carne — de trei ori mai mult de- 
cît în anul 1958. Totodată colho
zurile și sovhozurile din regiune 
au îndeplinit planul de mărire 
a șeptelului de vite.

• BERLIN. După cum rela
tează agenția Â.D.N. în anul 
1959 salariul unui număr de 
3.000.000 de muncitori și func
ționari din R.D.G. a crescut cu 
aproximativ 1,1 miliarde mărci.

• LONDRA. 6 activiști ai „Co
mitetului extraordinar pentru a- 
doptarea unor măsuri concrete 
împotriva războiului nuclear“ au 
fost condamnați de un tribunal

! Premiera operei |

* „Război și pace” j
* pe scena Teatrului î
î Mare din Moscova |
* MOSCOVA 16 (Agerpres) î
* TASS anunță : j
î La 15 decembrie, pe scena *
J Teatrului Mare din Moscova a ♦ 
j avut loc premiera operei „Răz- »
* boi și pace“ de Serghei Pro- j; 
ț cofiev. Pentru punerea în sce-1

I
nă a acestei opere monumen- j 
tale s-a lucrat aproximativ î 
3 ani. „Război și pace“ este i 
prima operă a lui Prokofiev jj 
pusă în scenă de Teatrul Ma- > 
re. I

Opera lui Prokofiev „Războit 
și pace“ a fost creată în aniij 

Î celui de-al doilea război mon- î
dial și pusă pentru prima da- ț 
tă în scenă în anul 1946, lă ? 
Teatrul Mic de Operă din Le- * 

î ningrad. In anul 1953, compo- > 
ț zitorul a terminat cea| de-a î 
Îdou-a variantă care stă Ia ba-*  

za noii puneri în scpnă a ope- • 
î reî „Război și pace“. î
r •

numrfcr cercuri din Germania 
occidentală de a acorda amnistie 
generală criminalilor de război 
naiziști. Luînd cuvîntul la o con
ferința de presă la Frankfurt pe 
Main, Hermann Langbeim, se
cretarul general al comitetului, 
a subliniat că împotriva încer
cărilor de a reabilita pe crimi
nalii de război trebuie să ducă 
o luptă hotărîtă nu numai per
soanele care au fost persecutate 
de naziști, ci întregul popor ger
man. H. Langbeim a comunicat 
că la Oswiecim, care a fost cel 
mai mare lagăr de exterminare, 
au fost înregistrați 450.000 de 
deținuți, dintre care au rămas 
în viață doar 60.000 oameni. Dar 
numărul deținuților gazați sau 
arși în acest lagăr dte concentra
re, ale căror nume și naționali
tate n-iau fost stabilite, este de 
aproximativ 4.000.000.

H. Langbeim a declarat că co
mitetul va prezenta organelor de 
resort ale justiției vest-germane 
noi materiale dovedind activita
tea criminală a foștilor naiziști.

------- ...............—

S.U.A. remffîță la construirea rachetelor 
de tip „Vega”

WASHINGTON 16 (Agerpres)
După cum anunță agenția As- 

sociated Press, Administrația na
țională pentru problemele aero
nauticii și cercetării spațiului 
cosmic (NAȘA) a comunicat că 
„renunță“ la construirea rachetei 
„Vega“ care urma să fie lansar 
tă în direcția Lunii.

-------  AAAA--------------

corecțional din Londra la 2 luni 
închisoare pentru difuzarea de 
manifeste, în care partizanii pă
cii sînt chemați să organizeze 
în ziua de Anul Nou o manifes
tație la baza de rachete Har
rington. Tribunalul i-a acuzat 
de acțiuni „care pot încălca or
dinea publică“

• BUENOS AIRES. Comite
tul argentinian pentru apărarea 
păcii a dat publicității o decla
rație în care salută semnarea 
tratatului cu privire la Antarctica. 
Acest tratat, se spune în decla
rație este un important docu
ment internațional pregătit și 
anrobat în numele colaborării și
al slăbirii încordării, așa cum 

cer popoarele.
• BELGRAD. După cum ¡anun

ță agenția TANIUG. la 15 de
cembrie a avut loc la Belgrad 
cea de a 10-a plenară a Comite-

Opinia paPliiă ioternaîională taie eliberarea 
úeiinuiiloi poliliii lin Spania franchistă

PAR1S 16 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

France Presse, 30 de femei spa
niole âu trimis președintelui par
lamentului o petiție care poartă 
aproximativ 15.000 de semnături 
și în care se cere „amnistierea 
sutelor de prizonieri politici con
damnați la pedepse variind între 
10 și 20 de ani închisoare“.

Președintele parlamentului, Es- 
teban Bitbao, menționează agen
ția citată, a respins această pe
tiție.

Astfel de petiții au mai fost 
trimise ministrului de Justiție 
în luna iunie, dar și ele au ră
mas fără rezultat.

3.000 de personalități din 
Franța s-au întrunit în sala 
Pleyel din Paris, adoptînd în u-
nanimifate un apel în care se

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

Colaborarea dintre fabricanții 
de armament englezi și vest-germani

PARIS 16 (Agerpres).
„In prezent se constituie car

teluri anglo-germane pentru pro
ducția de armament“, scrie zia
rul „Paris Presse 1’Intransigeant“ 
comentînd recentele tratative din
tre miniștrii de război ai An
gliei și R. F. Germane.

Ziarul scrie că industriașii en
glezi care fabrică armament, ur
măresc în fehl acesta „să sca
pe parțial dle uriașele cheltuieli 
pentru „activitatea de cercetări“ 
în domeniul invențiilor de noi 
tipuri de armament“, „să . întă
rească armata germană care de
vine cea mai puternică armată 
din cadrul N.A.T.O.“ și tind de 
asemenea să participe activ la

După „Titan”, „
WASHINGTON 16 (Agerpres)
După cum anunță agenția 

Associated Press, experimentarea 
de către comandamentul armatei 
terestre al S.U.A. a unei rache
te de tio ..Nike Hercules“ s-a 
soldat cu un nou eșec.

Agenția precizează că racheta 
a făcut explozie la numai 20 
de secunde după lansarea ei, 
deasupra bazei armatei terestre 
din Alabama.

arată că „una din consecințele 
cele mai dramatice ale războiu
lui civil din Spania continuă să 
subziste; menținerea în închisori 
și în exil a cîtorva mii de de- 
mocrați spanioli“.

In legătură cu aceasta ziarul 
francez „I’Humanitâ“ arată ca 
„mii de persoane din întreaga 
lume își manifestă calda solida
ritate cu spaniolii închiși sau e- 
xilați pentru ideile lor democra
tice. tn ciuda acestui fapt, gu
vernul spaniol nu ia în conside
rație protestele care vin din in
teriorul țării cît și din exterior, 
continuînd persecuțiile, aruncînd 
în închisoare numeroși cetățeni 
de diferite concepții, iratîndu-i 
ca în timp de război, în fața tri
bunalelor de război, fără nici o 
posibilitate de apărare“.

comerțul cu armament în Euro
pa într-un moment cînd „porțile 
pieții comune le sînt închise“. 
Referindu-se la faptele concrete 
ale colaborării dintre negustorii 
de armament, ziarul scrie: 
„Rolls Royce“ și „Maschinenfa
brik Augsburg-Nürnberg“ v 
conlucra în vederea construir,, 
unui avion militar cu zbor ver
tical, iar apoi în vederea pro
ducției acestuia

Cu crearea noii rachete denu
mită „Blue Water“ se vor ocupa 
societatea „English Electric Com
pany“ și o firmă germană al 
cărei nume nu se cunoaște deo
camdată.

Nike Hercules”...
Cauzele exploziei nu se cu

nosc.
Acest nou eș'ec survine, lai scur

tă vreme după eșuarea experien
ței cu un alt tip de rachetă — 
„Titan“.

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

Laburiștii englezi 
regretă înarmarea 

R. F. G.
cu arma atomică
LONDRA 16 (Agerpres)
In seara zilei de 15 decem

brie în Camera Comunelor a avut 
loc o ședință a grupului pentru 
problemele politicii externe și ale 
apărării a fracțiunii parlamentare 
a partidului laburist. In cadrul 
ședinței s-a discutat poziția la
buriștilor în legătură cu planul 
de înarmare a Germaniei occi
dentale cu arma nucleară. Punc
tul central al discuțiilor a fost 
rezoluția parlamentară a celor 
115 laburiști — membri ai Ca
merei Comunelor — în care se 
exprimă „regretul în legătură cu! 
punerea la dispoziția R.F.G. a 
armei atomice tactice și a ia- 
chetelor care pot purta încărcă
tură nucleară“.

După ședință, Bevan, lider ad
junct al fracțiunii parlamentare a 
partidului laburist, a declarat re
prezentanților presei că această 
rezoluție a fost pe deplin apro
bată în cadrul ședinței. „Con
siderăm, a spus el, că înainte 
de tratativele la nivel înalt nu 
trebuie să se întreprindă nici un 
fel de acțiuni în scopul înzes
trării forțelor armate vest-ger
mane cu arma atomică, întru-- 
cît aceasta ar îngreuna reali
zarea unui acord în problema 
dezarmării militare și transpu
nerea în viață a acestui acord“.

Bevan a comunicat că în cu- 
rînd această problemă va fi ri
dicată în parlament.
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