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Au început examenele 
studenților

Astăzi, studenții Institutului) 
de mine Petroșani au început 
sesiunea de examene. Pregătirile 
pentru examene au început cu 

.mult înainte. încă din cursul se
mestrului vedeai în sălile de 
studiu de la cămin sau în biblio
teca institutului! zeci și zeci de 
studenți aplecați asupra planșe
telor sau caietelor de notițe, lu
crînd cu atenție la proiectele de 
an sau căutînd să lămurească 

neînțelese la
an sau căutînd 
unele chestiuni 
cursuri.

Proiectele s-au 
iar lucrările de 
terminat în bune 
gura preocupare 
rioadă 
bună 
sfîrșit 
poată 
toate examenele cu note bune.

In această direcție conducerea 
institutului a luat toate măsurile 
pentru ca studenții să se pre
zinte în sesiune cîî mai bine pre
gătiți. Astfel, s-au organizat 
consultații atît colective cît și in
dividuale, la toate obiectele la 
care vor avea loc colocvii și e- 
xamene.

Numai studiind cu atenție, în- 
sușindu-și cît mai temeinic cu
noștințele, studenții de azi vor 
putea deveni inginerii de mîine 
bine pregătiți, cadre de nădejde 
ale economiei noastre naționale.

I. TUDOR 
student I.M.P.

—=* = — 

sprijinul muncii 
minerilor

cursul anului trecut, prin 
partidului și a statului

predat la timp, 
laborator s-au 

condițiuni. Sin- 
în această pe- 

este pregătirea cît mai 
la examene, astfel ca la 
de sesiune studenții să 

spune că au promovat

4 pag. 20 bani

Răspunsul minerilor de la Lonea
Minerii, tehnicienii, inginerii 

și funcționarii exploatării minie
re Lonea, primesc cu entuziasm 
chemarea la întrecere lansată de 
minerii de la Lupeni. In această 
întrecere, după ce a analizat 
temeinic sarcinile trasate de 
Conferința raională de partid, în 
spiritul documentelor plenarei 
C.C. al partidului din decem
brie trecut, colectivul minei Lo
nea își propune să realizeze ur
mătoarele obiective :

1. DEPĂȘIREA PLANULUI 
LA EXTRACȚIE CU 20.000 TO
NE DE CĂRBUNE IN ACEST 
AN, DIN CARE PINA LA, 1 MAI 
CU 6.000 TONE DE CĂRBUNE.

2. OBȚINEREA UNEI PRO
DUCTIVITĂȚI MEDII PE EX
PLOATARE DE CEL PUȚIN 
1,020 TONE PE POST PINA 
LA 1 MAI, IAR PINĂ LA 
SFIRȘITUL ANULUI SĂ SE 
OBȚINĂ O PRODUCTIVITATE 
MEDIE DE 1,050 TONE PE 
POST.

ing. FEIER GHEORGHE 
șeful exploatării

OLTEANU DUMITRU 
președintele comitetului sindical

3. REALIZAREA UNOR ECO
NOMII LA PREȚUL DE COST 
AL PRODUCȚIEI BRUTE IN 
VALOARE DE CEL PUȚIN 
1.000.000 LEU IN ACEST AN 

RINĂ LA 1 MAI,

minei Lonea își 
să realizeze urmă-

DIN CARE 
300.000 LEI.

Colectivul 
mai propune 
toarele :

— să îndeplinească întocmai 
planul de pregătiri și investiții;

— să realizeze indicii prevă- 
zuți în planul tehnic și cei de 
consumuri specfice; să dea o 
atenție deosebită respectării nor
melor de tehnica securității și 
protecției muncii.

Minerii de la Lonea sub con
ducerea comitetului de partid și 
cu sprijinul organizațiilor sin
dicale și de tineret vor lupta cu 
hotărire pentru îndeplinirea și 
depășirea acestor angajamente.

In numele colectivului,
NICULESCU EMIL 

secretarul comitetului de partid
BUCINSCH1 MIHAI 

secretarul comitetului U.T.M

In

In 
grija . 
nostru, exploatările miniere din 
Valea Jiului au primit o mare 
cantitate de utilaje miniere mo
derne, produse de industria 
noastră constructoare de mașini, 
sau importate din țările socia
liste. In acest an minerii Văii 
Jiului folosesc cu 300 bucăți 
mai multe ciocane de abataj și 
cu 160 bucăți mai multe perfo
ratoare pneumatice decît în a- 
nul trecut. Munca minerilor a 
fost mult ușurată prin introdu
cerea în abataje a unui număr 
de 69 transportoare cu raclete 
T.P.-l și 45 de tip S.K.R.-ll. 
Printre utilajele care au sosit la 
exploatările miniere în cursul 
ultimelor luni ale anului trecut 
se numără 58 de ventilatoare e- 
lectrice, 31 de trolii electrice, 
2000 de lămpi electrice cu acu
mulatori venite din R. D. Ger
mană și 2 transportoare cu 
clete de tip greu, importate 
R. P. Polonă.

Planul de aprovizionare a 
viciului comercial al C.C.V.J. 
prevede înzestrarea exploatărilor 
pe anul 1960 cu însemnate ma
șini și utilaje miniere grele, im
portate din U.R.S.S. și alte țări 
socialiste, printre care diferite 
tipuri de mașini de încărcat, ma
șini de havat pentru înaintări ș.a.

ra- 
din

ser-

Cu sprijinul tehnicienilor, minerii 
de la Lonea obțin noi succese în muncă

Colectivul minei Lonea a obtinut în prima decadă de mun
că din acest an o seamă de rezultate bune în lupta sa pentru 
traducerea în fapt a sarcinilor economice stabilite de Conferința 
raională de partid. La cele 636 tone de cărbune date peste 
plan în această perioadă au contribuit majoritatea brigăzilor 
minei, ajutate de asistența tehnică a unor maiștri și tehnicieni 
de 'frunte

Răspundere concretă — 
rezultate bune

In consfătuirea la care minerii 
sectorului V au dezbătut sarci
nile de plan ce le revin în anul 
curent, tehnicianului Nicoară Ion 
i-a fost încredințată brigada de 
la abatajul 505 condusă de Timar 
Gheorghe. El s-a interesat în
deaproape de munca brigăzii, i-a 
asigurat o aprovizionare ritmică 
cu materiale și goale. Drept ur
mare, brigada a putut munci cu 
spor. Ea a extras peste prevede
rile de plan pe decadă 250 tone 
de cărbune și și-a depășit cu 
2,700 tone pe post productivitatea 
planificată. La fel a obținut suc
cese de seamă și brigada condu
să de Toacă Ștefan, de care răs
punde tehnicianul Cioara Nicu- 
lae.

minei Lonea. Brigada de la aba 
tajul 404 a fost încredințată teh 
nicianului Grunța Gheorghe A- 
cesta s-a îngrijit ca la locul de 
muncă al brigăzii să existe întot
deauna sculele necesare, minerii 
să aibă din plin goale și mate
riale, luînd măsuri operative pen
tru remedierea lipsurilor. Minerii 
au răsplătit eforturile tehnicianu
lui. Ei și-au depășit sarcinile pe 
decadă cu 459 tone de cărbune 
și a obținut cîte 0,480 tone de 
cărbune peste plan de fiecare post 
prestat.

Mineri, tehnicieni și ingineri de la mina [ 
Petrila ! Răspunzînd chemării minerilor din 
Lupeni, v-ați angajat să extrageți peste pian 
25.000 tone de cărbune, să măriți productivi
tatea muncit fa 1,120 tone pe post și să nu a- 
veți nici o brigadă de la abataje sub plan !

Nu uitați: angajamentele sînt sarcini de 
onoare î

ș

Minerii de la Aninoasa au trecut cu însuflețire la tradu- \ 

cerea în fapte a sarcinilor trasate de Conferința raională de ' 
partid. In lucrările de pregătiri și înaintări s-au și obținut > 
viteze de avansare considerabil sporite. Minerii au însă ne- ț 
voie de tot mai multe scule bine reparate, lucru pe care>-l a- > 
sigură muncitorii din atelierul mecanic al minei. IN CLIȘEU : £ 
Muncitorii Tudor Virgil și Vass Imre lucrează la ascuțirea ț 
sfredelelor de mină. >

DIN ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

Rezervele interne 
pentru reducerea

Intensificarea continuă a lup
tei pentru economii, și în acest 
scop micșorarea consumurilor 
specifice, valorificarea din plin 
a resurselor interne. constituie 
sarcini de mare răspundere puse 
de plenara C.C. al P.M.R. din 
3—5 decembrie 1959. Pentru a 
obține realizări cît mai substan
țiale în această direcție, Confe-. 
rința raională de partid a tra
sat organizațiilor de partid sar
cina de a desfășura din primele 
zile ale noului an a muncă sus
ținută pentru folosirea din plin 
a tuturor posibilităților de redu
cere a prețului de cost.

Colectivului Uzinei de reparat 
utilaj minier Petroșani îi revine 
sarcina de a realiza în acest an 
o economie la prețul de cost în 
valoare de cel puțin 220.000 lei. 
Așa cum se arată în hotărîrea 
Conferinței raionale : de partid, în 
scopul realizării acestor economii 
peste plan trebuie intensificată 
preocuparea tuturor colectivelor 
pentru o mai bună folosire a mij
loacelor de bază, a materialelor, 
pentru utilizarea mai bună
mijloacelor de producție, pentru

a

------------------- ■ ---------------------------------

Realizări la sectorul de rambleu 
Aninoasa

duetelor în suitorul de rambleu 
de la Priboi au dat lucrări de 
bună calitate. De asemenea s-a 
achitat cu cinste de sarcinile 
sale și brigada de control care 
a lichidat la timp spărturile pe 
conducte, contribuind astfel la 
economisirea apei și a energiei 
electrice la 
sectorului, 
brigăzii de 
executat o 
amenajare 
rambleu, obținînd însemnate 
conomii bănești.

CADAR CONSTANTIN 
corespondent

al minei
Colectivul sectorului de ram

bleu al minei Aninoasa are mult 
de lucru. Minerii din abataje 
solicită tot mai mult rambleu ca 
urmare a creșterii extracției de 
cărbune. Muncitorii acestui sec
tor însă le asigură cantitățile 
de rambleu la timp. In luna de
cembrie a anului trecut ramblea- 
torii de la Aninoasa au trimis 
în abataje cu 2036 m. c. mai 
mult rambleu decît se planifica
se. O contribuție de seamă la 
succesele colectivului sectorului 
au adus-o mai ales membrii bri
găzii conduse de Varga Martin 
care, lucrînd la întreținerea con-

pompe. In cadrul 
tinerii membri 
muncă partiotică 
seamă de lucrări 
în jurul morii

popular

Productivitate sporită
Ajutorul tehnic calificat acor

dat brigăzilor de mineri s-a fă
cut simțit și la sectorul IV al

ORAȘELE 
PATRIEI

Sfatul

Arad

— in slujba luptei 
prejuiui de cost
folosirea din plin a resurselor 
interne.

Pentru ca de la începutul anu
lui să se muncească susținut în 
vederea îndeplinirii acestei sar
cini, comitetul de partid de la 
U.R.U.M P.a analizat î'n cadrul li
nei ședințe activitatea comisiei 
de descoperire și valorificare a 
rezervelor interne din cadrul u- 

. zinei. Tovarășul ing. Legrand 
Iosif a prezentat în fața ședinței 
un referat din partea comisiei.

Referatul a oglindit experiența 
dobîndită 
în 
rii 
în 
al 
ea 
la 
uzinei 
tul de cost în anul 1959 în va
loare de 1.404.000 lei.

Atenția principală a referatu
lui a fost însă îndreptată asupra 
intensificării luptei pentru valo
rificarea rezervelor interne, pen
tru obținerea de noi realizări în 
acest domeniu în 1960.

Analizînd aceste posibilități, 
referatul a scos în evidență că 
unele utilaje existente în uzină 
nu sînt folosite din plin ; în uzi
nă sînt cazuri de defectări de 
mașini din cauză că nu sînt în
treținute. In această direcție au 
fost date ca exemplu cazurile 
muncitorilor Machedon Ioan și 

■ Blaj Ioan care nu îngrijesc ma
șinile la care lucrează. Sînt slab 
întreținute unele utilaje de la tur 
nătprie, iar maiștrii trec cu prea 
multă Ușurință pe lîngă aceste 
lucruri.

Intre altele referatul a arătat 
că o importantă rezervă internă 
o constituie folosirea din plin a 
timpului de lucru prin buna a- 
provizionare cu materiale. De 
față fiind și tov. ing. Abraham 
Otto, directorul Direcției Comer
ciale din cadrul Combinatului 
Carbonifer, s-a arătat că neapro- 
Vizionarea la timp cu laminate și 
alte materiale, îndeosebi șuruburi, 
nituri, rulmenți etc. cauzează 
greutăți în procesul de producție, 
frînează lupta pentru randamente 
înalte, pentru economii

S-a subliniat că aplicarea me
todelor înaintate constituie un 
important izvor de economii. Au 
fost remarcate încercările făcute 
la turnătorie de turnare a piese
lor în coji confecționate din a'i

pînă acum de comisie 
privința descoperirii și lolosi- 
rezervelor interne. înființată 
urma hotărîrii plenarei C.C. 
P.M.R. din iulie anul trecut, 
a adus o contribuție de seamă 
obținerea de către colectivul 

a unei economii la pre

(Continuare în pag. 3-a)
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elevi-muncitori
Zilele acestea s-au deschis • 

la școlile serale muncitorești î 
din Valea 
pregătire 
muncitori,
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» comisiile de recrutare a viito- • 
‘ rilor elevi au întocmit cîteva î
• sute de dosare. Din păcate a- J

Jiului cursurile de ț 
ă viitorilor elevi- J 
în vederea exame- ♦ 

nelor de admitere în clasa • 
VlII-a, pe care le vor susține * 
în vara acestui an. J

Pînă acum în întreg raionul ♦

centrale

c
Urmărindu-i activitatea zilnică 

poți vedea că la cei 16 ani ai 
săi UTM-istul Narița Pompiliu 
are preocupări multilaterale. Pa 
ralel cu școala profesională, 
timpul liber el frecventează 

cursurile Școlii de 
artă populară, sec
ția desen decora
tiv — unde obți
ne de asemenea 
rezultate remarca
bile, fiind totoda
tă și un citi
tor harnic al bi
bliotecii 
raionale.

Tînărul 
Pompiliu 
după 
școlii profesiona
le, i 
te de 
calificat să intre 
în producție și 
paralel cu mun
ca sa de electri

cian, să urmeze și cursurile se
rale ale școlii medii muncitorești 
din orașul 
tîrziu poate 
nui institut.

Hotărîrea 
o va duce i

ceastă activitate s-a intensifi
cat doar în ultimul timp, ceea 
ce face ca numărul celor în
scriși la cursurile de pregăti
re să fie 
port cu 
muncitori 
dițiile de 
mîntul mediu, seral 
frecvență

Dacă la Lonea și

destul de mic în ra- 
numărul tinerilor 

care întrunesc con- 
admitere la învăță- 

și fără

Vulcan și
* într-o oarecare măsură la Pe- 
I iroșani, numărul celor înscriși
* promite să asigure necesarul
* de elevi cerut
* viitorului an de
*

» 
«

*

de începerea 
învățămînt, 

la Uricani și Lupesi sînt încă 
prea puține dosare întocmite 
față de posibilități.

La primele lecții care au a- 
vut loc s-a înregistrat o pre-

:
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♦
4♦
♦
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zență destul de puțin mulțu- * •• . !•p **
♦
î tățile amintite 
f recrutare nu

mitoare
Aceasta arată că în locali- 

comisiile de 
și-au făcut pe 

I deplin datoria în ceea ce pri
vește atribuțiile lor.

Se cere o mai mare atenție 
în ceea ce privește recrutarea 
pentru cursurile serale și fără 
frecvență, urmărindu-se 
primul rînd ca în rîndul 
lor înscriși la cursurile 

î pregătire să fie înscriși 
i mai mulți mineri. Faptul 
r pînă în prezent 
ț puțini mineri la cursurile de 
« pregătire, trebuie 
• gîndit atît comisiilor 
î de recrutare a elevilor mun- • 
Z ■ • • • ’ • • 1
*
♦ 
*
♦ suri neîntîrziate pentru reme- * 
♦ dierea lipsurilor semnalate în • 
î această privință. •

4 • • • « 4 4 44M*1

în 
ce
de 
cît 
că

s-au înscris

să dea de
locale

raio-*

t
4

citori, cît și comisiei 
nale, care se cere să îa mă-

Narița 
a fost 
pentru

Narița 
vrea ca 

terminarea

Cu trei ani în urmă, la secre
tariatul școlii profesionale de u- 
cenici din Petroșani s-a prezentat 
un copil de o șchioapă, avind cu 
el dosarul de admitere in anull.

Examinînd diploma de absolvi
re a 7 clase ele
mentare, de la în
ceput constatai că i 
vorba de un copil 
cu dragoste de în
vățătură. Media 
de 9,60 arăta dra
gostea lui de car
te.

Admis în școa
la profesională în 
specialitatea elec
tricitate, an de an 
tînărul 
Pompiliu 
exemplu
toți colegii. Atît 
în anul I cît și 
în anii II și III, 
notele lui sînt ex
cepționale. La o-
rele teoretice și practice, uceni
cul Narița Pompiliu zi de zi caută 
să-și însușească cu s'trguință ma
teria predată.

Fiu de muncitor, cu o educa
ție sănătoasă, UTM-istul Narița 
Pompiliu și-a ales meseria de e- 
lectrician fiindcă, după cum spu
ne el, are „multe frumuseți și 
taine", taine pe care știe că nu 
le poate descoperi decît urmînd 
cursurile unei școli de speciali
tate.

Ținta de a deveni muncitor ca- 
tificat a fost unul din visele sa
le, care azi s-au transformat în 
fapt pe cale de împlinire.

Rezultatele bune la învățătură 
sînt o urmare a străduinței sale 
și a atenției pe care părinții o 
dau elevului, ajutîndu-l să-și or
ganizeze judicios timpul liber.

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

In curs de apariție 
în Editura tineretului

EUSEBIU CAMILAR
Stejarul din Borzești
Ediția II-a 32 pag. 5 lei

I. LINARU
Acvariul meu
Colecția : In 

tății practice 
școlarilor

a jutorul activi- 
a pionierilor și

152 pag. 4,25 lei

In trimestrul care a trecut, la 
Școala medie mixtă din Lupeni, 
la cursurile medii de zi s-au ob
ținut rezultate mulțumitoare. 
Mai slab s-au prezentat elevii 
clasei a VIII-a și ai cursului e- 
lementar, ciclul II, unde există 
un procentaj mai ridicat de co- 
rigenți. Cea mai bună situație 
e înregistrată de clasele a X-a 
și a Xl-a. Școala noastră se 
mîndrește cu elevi fruntași la în
vățătură și activitatea extrașco- 
lară ca Lupașcu Mariana, Var
ga Gustav, Surcel Vasile, Străuț 
Lidia. Mihu Mariana, Dumitres
cu Maria, Suciu Tiberiu, Băianu 
loan. Brădiceanu Valeria, Do- 
reanu Dorina, Albu Bernandina 
și Dron Georgeta. Acești elevi 
au contribuit, prin exemplul lor, 
în mare măsură la succesele din 
primul trimestru.

Faptul că la învățămîntul me
diu, situația se prezintă mai bi
ne pe primul trimestru decît la 
clasele V—VII, se datorește în 
primul rînd cadrelor didactice 
care au prestat un număr mare 
de ore de consultații și medita
ții, intrînd la clasă totdeauna 
cu lecțiile bine pregătite. In 
fruntea acestora s-au situat pro
fesori tineri, ridicați în anii de 
democrație populară ca Mîrza 
Elena, Cărăguț Sergiu, Purdea 
Emilia, Rusu Maria, Voiculescu 
Margareta, Trușcă Dumitru și

în calita-
• muncitor

Petroșani; iar mai 
chiar și cursurile u-

lui, sîntem siguri că 
la îndeplinire, condiții 

avind depline pentru realizarea 
năzuințelor.

prof. FANE IOAN

i

»
♦
♦
♦
♦
♦ 
•»
♦
♦
♦
♦

» soara Voiculescu Margareta. Era
♦
♦
♦
♦
♦
♦ 
♦
♦ - _
♦ și totodată fruntașa la învățătu

ră a clasei părea mai emoționa
tă de cît toți. La toate celelalte 
lecții, colegii ei s-au prezentat, 
bine, mulțumind profesorii, cu 
toate că de clasa lor în primul 
trimestru nu se puteau spune în
totdeauna lucruri atît de bune.

A intrat profesoara în clasă. 
Zecile de ochi ale elevilor ur

măresc cu atenție mina care răs
foiește catalogul.

O PATA
La clasa VIII-a B a Școlii 

medii mixte din Lupeni elevii 
așteptau cu înfrigurare pe profe-

ultima lecție din acea zi, dar 
prima lecție de geografie din 
noul an și totodată din noul tri
mestru.

Sculy Georgeta, responsabila

Ucenicilor Școlii profesionale din Petroșani Ie sînt asigurate 
cele mai bune condiții de studiu, pentru a deveni buni muncitori. 
Au la dispoziție echipament, cazare, școlarizare și masă gratuite, 
clase de studiu și ateliere bine utilate cu cele necesare însușirii 
teoretice și practice a tainelor meseriei îndrăgite.

Ora mesei e plăcută și binevenită, elevii-ucenici primind cu 
poftă mîncarea gustoasă și bogată în calorii, care li se servește.

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

Echipament de prolecfie pentru studenfi
Grija permanentă pe care o 

poartă partidul și guvernul nos
tru față de tineretul studios este 
tot mai mare.

Studenții anului I de la I.M.P., 
care fac practică la mina Lu
peni, intrînd în subteran pentru 
studiul lucrărilor miniere, au

primit zilele acestea echipament 
nou de protecție format din cos
tume vătuite și cisme de cau
ciuc. Valoarea întregului echi
pament se ridică la aproape 
30.000 lei.

M. CIOCIRLIE 
student I.M.P.

CE TREBUIE
Pe cine va asculta azi ?
Insfîrșit:
— Să poftească la răspuns, e- 

levul Dumitrescu Nicolae.
Cel strigat se ridică anevoie 

din bancă.
Responsabilei clasei i se Strin. 

ge inima. A înțeles că Dumitres
cu, deși a avut o vacanță în
treagă, nu a pregătit lecția. Ce 
rușine / Dumitrescu nu știe nici 
măcar titlul lecției. Abia îndru
gă cîteva vorbe, ajuns în fața 
hărții. El își ia răsplata pentru 
indolență. Un 4 în catalog, ca o 
pată pe obraz.

Colegii sînt stingheriți de si
tuația în care e pusă atît profe
soara cit și clasa. Apoi fețele se 
înseninează.

ȘTEARSĂ
Cei care urmează la răspuns, 

Cristei Maria și Draica Angela, 
știu lecția, o spun curgător, în- 
tr-un limbaj plăcut. In parte, 
pata de pe obrazul clasei a fost 
ștearsă. Dar cum va fi ștearsă 
cea de pe obrazul lui Dumitres
cu ? Ce va spune el părinților, 
cind va fi întrebat cum a răs
puns la lecție ?!

E o întrebare la care chiar el 
trebuie să dea în primul rînd 
răspunsul. Dar nici clasa nu e 
absolvită de sarcina de a-l de
termina să învețe, așa cum co
lectivul clasei va trebui să Si 
străduiască să 'facă în așa fel, in
cit. la sfîrșitul trimestrului II să 
nu mai fie înscris în catalog nici 
un corigent.
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Vom lupta pentru lichidarea lipsurilor trimestrului I
din activitatea instructiv-educativă

alții. La obținerea rezultatelor 
mai sus arătate a contribuit în 
mare măsură și ajutorul primit 
din partea comitetului orășenesc 
P.M.R. (secretar tov. Dan Va
ier), precum și din partea Sec
ției raionale de învățămînt și 
cultură, în ceea ce privește crea
rea unor condiții mai bune de 
muncă.

In desfășurarea procesului de 
învățămînt s-a urmărit ca elevii 
să nu fie supraîncărcați cu te
me, rezumate, hărți, desene, ca
re să le răpească mult timp. De 
asemenea s-a căutat ca tezele să 
fie astfel planificate încît elevii 
să aibă timp de pregătire. In 
perioada tezelor, elevii au test 
scutiți de diferite sarcini care 
le-ar fi răpit din timpul liber. 
Fiecare cadru didactic a făcut 
pregătirile necesare, recapitu- 
lînd cu elevii materia, pentru a 
obține rezultate cît mai bune la 
teze. Organizația U.T.M. din 
școală a îndrumat și coordonat 
mai mult ca în anii trecuțl mun
ca profesională a elevilor, criti- 
cînd atitudinea nejustă față de 
învățătură a elevilor mai in- 
dolenți. In ședințele cu părinții, 
a fost criticată de către diri-

ginți și restul profesorilor ati
tudinea de delăsare a unor co
pii. Profesorii au căutat de ase
menea să noteze elevii cît mai 
just și mai ales pe cei mai slabi 
la învățătură. Carnetele de note 
au fost un mijloc de comunica
re cu părinții în privința situa
ției ia învățătură a elevilor, un 
mijloc de legătură cu părinții.

Pentru îmbunătățirea procesu 
lui de învățămînt și pentru înar
marea cadrelor didactice cu me
tode cît mai eficace, s-a dus o 
susținută activitate metodică. 
S-a pus o bază mare pe inter- 
asistență, pe conferințele cu ca
racter pedagogic și lecțiile mo
del.

Educația comunistă s-a desfă
șurat în școala noastră în toate 
orele de curs, la orele de diri- 
genție, în ședințele organizații
lor de tineret și mai ales în ca
drul cercurilor de învățămînt 
politic. Ridicarea nivelului po
litic al elevilor s-a făcut în ca
drul orelor de informări politi
ce, care s-au ținut cu regulari
tate.

Pentru îmbunătățirea discipli
nei în școală, elevii clasei a X-a 
au lansat o chemare la întrecere

cu celelalte clase. In chemare 
au fost trecute obiective ca : frec
vența, învățătura, disciplina, a- 
bonamente, curățenia, îngrijirea 
bunului obștesc etc. Pentru a 
îmbunătăți disciplina și situația 
la învățătură, elevii cu abateri 
repetate au fost scoși în fața ca
reului, aspru criticați, apoi în
științați și părinții lor.

Pentru ca activitatea dirigin- 
ților să se desfășoare cît mai 
bine, s-au ținut ședințe și s-au 
prelucrat instrucțiunile M.I.C., 
ședințele colectivelor claselor 
s-au desfășurat în spirit critic 
și autocritic. Fiecare diriginte a 
ținut lunar ședințe cu părinții. 
O mai slabă preocupare au a- 
vut-o însă în ceea ce privește 
vizitarea elevilor la domiciliu. 
De asemenea nu s-au preocupat 
în măsură suficientă de abona
rea elevilor la diferite reviste și 
în special la ziarul local „Stea
gul roșu“.

Pentru înlăturarea lipsurilor 
semnalate în primul trimestru 
în activitatea instructiv-educati
vă, conducerea școlii noastre 
încă din primele zile ale noului 
trimestru a luat o serie de mă
suri. In primul rînd s-a pus pro

blema intensificării orelor de 
consultații și meditații. Se va 
pune un accent mai mare pe 
munca individuală a elevilor. 
Pentru a controla mai bine ca
litatea muncii, se vor da perio
dic mai multe lucrări scrise. In 
scopul întăririi disciplinei, diri- 
ginții, colaborînd cu organiza
țiile U.T.M. și de pionieri, își 
vor îndrepta toată atenția asu
pra colectivului clasei, sprijin 
de nădejde în activitatea șco
lară.

Se va întări și legătura din
tre școală și familie, prin sus
ținerea unor lecții mai concrete 
în cadrul lectoratelor cu părin: 
ții, prin vizitarea la domiciliu 
a elevilor și în special a celor 
mai slabi la învățătură și mai 
indiscip 1 inați.

Periodic vor fi adunate caie
tele cu teme pentru casă ale ele
vilor, controlîndu-se felul cum 
respectă indicațiile profesorilor.

In felul acesta sîntem convinși 
că în trimestrul în care am in
trat, vom obține rezultate mult 
mai bune, astfel că la sfîrșitul 
anului să fim între școlile frun
tașe din raion din toate punc
tele de vedere.

Prof. IOAN GOJA 
director al Școlii medii mixte 

Lupeni



în întîmpinarea întîlnirii de la București 
a tineretului și studenților din regiunea i 

Balcanilor și Mării Adriatice
După cum se știe, între 30 ia

nuarie și 4 februarie capitala ță
rii noastre va găzdui un eveni
ment important pentru tînăra ge
nerație din țările regiunii Balca
nilor și Mării Adriatice: Intîl- 
nirea tineretului și studenților din 
aceste țări.

Inițiată în urma propunerii fă
cute de Uniunea Tineretului Mun-

Romînă și 
are drept 

la întărirea

e.itor din R.P.
U.A.S.R., întîlnirea 
scop să contribuie 
legăturilor de colaborare și prie
tenie ale tineretului din țările 
balcano-adriatice, la dezvoltarea 
relațiilor de bună înțelegere, ve
cinătate și colaborare între po
poarele din această parte a lu
mii, să sprijine lupta dusă pen
tru apărarea păcii, pentru dezar
mare, pentru transformarea a- 
cestei regiuni într-o zonă a pă
cii, denuclearizată și dezarmată.

Vestea organizării întîlnirii a 
stîrnit interes atît în rîndurile
tineretului și studenților cît și în 
cercuri largi ale opiniei publice din 
această parte a lumii și a deter
minat adeziunea a numeroase or
ganizații de tineret și studen
țești. Printre acestea se -află U- 
niunea Tineretului Muncii din
R.P. Albania. Uniunea Tineretu
lui Comunist Dimitrovist din R.P. 
Bulgaria, Organizația Tineretului 
Democrat Unit din Cipru, Orga- 

f nizatia Studenților ciprioți cu se
diul la Londra, organizația de ti
neret a partidului liberal, orga
nizația de tineret a partidului 
E.D.A. și secția de tineret a Miș
cării pentru destinderea balcani 
că din Grecia, Mișcarea Tînere-

Pe urmele materialelor publicate 

Nu s-au luat nici măsuri, 
dar nici răspuns 

n-au trimis
Dacă în majoritatea cazuri

lor, critica prin ziar își a- 
tinge scopul, nu același lu
cru se poate spune în ca
zul întreprinderii „6 August" 
din Petroșani, a cooperativei 
„Sprijinul minier" sau Gospodă
ria de locuințe din Lupeni, care 
întîrzie să dea răspunsuri la o 
serie de semnalări critice din 
diferite articole apărute în ziarul 

Steagul roșu". Și nu numai 
ât, cei vizați întîrzie și să ia 

măsurile necesare, pentru în
dreptarea lipsurilor semnalate. 
Astfel, întreprindera „6 August" 
Petroșani mai tolerează o serie 
de nereguli în unele unități ale 
sale (fabrica de pîine, brutăriile 
din oraș etc.). Același lucru se 
întîmplă și la unele secții ale 
cooperativei „Sprijinul minier" 
Lupeni (frizeria tineretului, sec
ția de reparat aparate de radio 
etc.).

Din acttvHalca universității 
tic la Petrila

fflUHClforcștl

In octombrie anul trecut s-a 
inaugurat la clubul minerilor din 
Petrila primul an de activitate a 
universității muncitorești. La în
ceput, cu toate că s-au înscris 
la cursuri peste 60 de tovarăși, 
prezența nu a fost decît de 50— 
55 la sută. Consiliul sindical 
regional, analizînd activitatea u- 
niversităților muncitorești din 
Valea Jiului a dat indicații pen
tru remedierea lipsurilor. S-au 
primit tot pe această linie din 
partea subfilialei S.R.S.C. reco
mandări de lecții pe discipline 
necesare îmbogățirii programu
lui. Cercul A.S.I.T. Petrila a a- 
sigurat lectori bine pregătiți, iar 
conținutul lecțiilor a devenit 
mai atrăgător, fiind urmate de
seori de diafilme.

Ca urmare a acestor măsuri 
prezența s-a îmbunătățit. Azi 
cursurile sînt frecventate cu re
gularitate de marea majoritate 
a celor înscriși. Lecțiile pregăti
te mai bine, sînt prezentate în- 
tr-un mod viu și atractiv de că
tre profesori de la Institutul de 
mine din Petroșani și activiști, 

tului Socialist italian, Federația 
Tineretului Comunist Italian, U- 
niunea Tineretului Popular din 
R. P. F. Iugoslavia, Uniunea Ti
neretului Muncitor și Uniunea A- 
sociațiilor Studenților din R. P. 
Romînă și altele.

Cu toate insistențele Comitetu
lui de pregătire, organizațiile de 
tineret și studenți din Turcia nu 
și-au anunțat încă participarea la 
întîlnirea de la București.

Pentru întîlnirea de la Bucu
rești s-a prevăzut un program 
bogat. Timp de 6 zile participan- 
ții vor avea posibilitatea să dez
bată pe larg problemele înscrise 
pe ordinea de zi: Raportul ge
neral despre „Contribuția tine
retului și studenților din țările 
regiunii Balcanilor și a Mării A- 
driatice, precum și a organiza
țiilor lor la transformarea aces
tei regiuni într-o zona a păcii, 
denuclearizată, pentru lărgirea 
cooperării, dezvoltarea relațiilor 
de prietenie dintre tineretul și 
studenții din această parte a lu
mii" și adoptarea documentelor 
finale ale întîlnirii.

In timpul întîlnirii vor avea 
loc numeroase manifestări artis
tice, culturale și sportive, pre
cum și vizite în București și în 
alte orașe ale țării noastre. Oas
peții vor lua parte la spectacole 
de operă, operetă și estradă ; la 
recitaluri de muzică vocală și 
instrumentală clasică și populară 
la care, alături de tinerii artiști 
romîni vor participa și tineri ar
tiști membri ai delegațiilor din 
țările participante la întîlnire. Ti
nerii participanți vor avea oca
zia să asiste la competiții spor
tive de baschet, tenis de masă, 
șan, organizate de U.C.F.S. Ia 
care au fost invitate să partici
pe și reprezentative de tineret din 
celelalte țări balcanice și adria
tice.

In timpul întîlnirii vor avea 
loc, printre altele, deschiderea unei 
expoziții internaționale reprezen- 
tînd aspecte din viața și activi
tatea tineretului și studenților din 
țările balcano-adriatice. Un punct 
important din program îl va re
prezenta simpozionul cu tema 
„Folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice".

Delegații din diferite țări vor 
avea întîlniri prietenești între ei. 
De asemenea, oaspeții se vor în- 
tîlni cu tineri muncitori, studenți 
și elevi bucureșteni și cu tineri 
din alte orașe ale țării.

In zilele Întîlnirii vor sosi la 
București ștafete sportive aducînd 
mesajul de pace și prietenie al 
tineretului romîn și al tinerilor 
din alte țări.

Delegația tineretului și studen
ților din R. P. Romînă la întîl
nirea balcano-adriatică de la Bu
curești va fi compusă din 50 de 
tineri din rîndul fruntașilor în 
muncă, învățătură și activitatea 
obștească.

cadre tehnice cu o calificare 
superioară de la exoloatarea 
minieră Petrila. Nu este negli
jată nici activitatea extrașcola- 
ră. Cursanții au întreprins o vi
zită la preparația Petrila, au a- 
sistat la filme în colectiv etc.

Pentru documentarea cursan
ților, comitetul sindical al mi
nei a achiziționat prin bibliote
ca clubului minier mai multe vo
lume de publicații ideologice și 
profesionale între care manualul 
de economie politică și cursul 
de exploatări miniere

Predarea se face într-o sală a 
clubului muncitoresc, amenajată 
corespunzător și bine încălzită. 
Și subfiliala S.R.S.C. a spriji
nit activitatea universității mun
citorești din Petrila. S-au primit 
diafilme, aparate de proiecție, 
epidiascop, tablouri sugestive 
pentru prezentarea lecțiilor de 
geologie, socialism științific și 
altele. Tovarășii Giurgiu Gheor- 
ghe și Kristalv Anton, din par
tea comitetului sindical al mi
nei Petrila au depus o muncă

Rezervele interne — in slujba luptei
pentru reducerea

(Urmare din pag. l-a)

mestec de silicat de sodiu uscate 
rapid cu bioxid de carbon, prin 
care se mărește productivitatea 
muncii și se înregistrează eco
nomii însemnate de materiale și 
mînă de lucru. Această metodă 
trebuie aplicată larg în anul 
1960. Turnarea .centrifugală a 
bucșelor, turnarea în coji de ci
ment — procedee care de aseme
nea trebuie aplicate —vor duce 
și ele la economii, la asigurarea 
unor piese de calitate superioară, 
la reducerea procentului de rebu
turi. In referat s-a arătat că și 
în celelalte secții, cadrele de 
specialitate, muncitorii înaintați 
trebuie îndrumați să lupte pentru 
aplicarea de metode noi, mai eco
nomice, mai productive.

In cadrul discuțiilor au ieșit 
de asemenea în evidență o serie 
de aspecte importante ale luptei 
pentru economii. Tov. ing. Țecu 
Traian, șeful turnătoriei, a ară
tat că din cauza aprovizionării cu 
electrozi de dimensiuni nepotri
vite pentru cuptoarele electrice, 
se înregistrează pierderi de ma
terial, cheltuieli de prelucrare. 
Tov. Resiga a subliniat că în u- 
zină există mari posibilități de 
reducere a consumurilor specifi
ce. Sudorii, spre exemplu, an do- 
bîndit experiență în reducerea 
timpului de sudare a vagonetelor, 
ceea ce a permis să se economi
sească de fiecare vagonet ener
gie electrică în valoare de 14 lei. 
Asemenea posibilități de reducere 
a consumurilor specifice există la 
fiecare loc de muncă și ele tre
buie folosite din plin.

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

Comanda nr. 9-0-2151 prin care preparația Lupeni solicita 
muncitorilor de la U.R.U.M.P. confecționarea unor suporți pentru 
îngroșătorul de șlam, li s-a părut multora nerealizabilă. O pie
să de dimensiuni așa de mari nu se mai executase. Comuniștii și 
ceilalți muncitori de frunte din uzină au fost însă de altă pă
rere. Iată deci că piesa a fost executată iar acum tov. Verșanski 
Andrei (în clișeu) verifică dacă dimensiunile de prelucrare sînt 
aceleași cu cele din desenul tehnic.

susținută pentru mobilizarea 
cursanților. Fiecare elev a pri
mit în mod gratuit caiete, crei
oane și alte rechizite.

Cu toate acestea mai sînt încă 
unele lipsuri. Din cauză că mo
bilizarea cursanților în vederea 
înscrierilor s-a făcut tîrziu, mulți 
s-au înscris după începerea 
cursurilor și astfel au lipsit de 
la mai multe prelegeri. Pentru 
remediere s-a hotârît să se reîn- 
eeapă predarea unor materii în 
ore suplimentare. Și în ceea ce 
privește activitatea extrașcolarâ 
mai sînt lipsuri. Astfel s-a pro
gramat o excursie la Combina
tul siderurgic Hunedoara, care 
a fost mereu amînată.

Deoarece universitatea munci
torească din Petrila a fost pro
filată conform specificului ex
ploatării miniere, iar cursanții 
sînt de diferite meserii și de la 
diferite unități — mină, prepa- 
rație, gospodărie de locuințe — 
unele lecții sînt mai puțin a- 
tractive pentru o seamă dintre 
ei. In scopul remedierii acestor 
neajunsuri conducerea universită.

prețului de cost
In cadrul ședinței s-a subliniat 

necesitatea ca atît comisia de 
descoperire și valorificare a re
zervelor interne pe uzină, cît și 
cele din cadrul secțiilor, să-și in
tensifice activitatea, să vină cu 
noi propuneri concrete mai ales 
în direcția micșorării consumurilor 
specifice, reducerii cheltuielilor de 
producție, înlocuirii materialelor 
scumpe.

Hotărîrea adoptată de comite
tul de partid, care urmează să 
fie prelucrată în adunările gene
rale ale organizațiilor de bază, 
obligă birourile organizațiilor de 
bază să analizeze periodic mo
dul cum se desfășoară lupta pen
tru valorificarea rezervelor inter
ne ale fiecărei secții în vederea 
reducerii prețului de cost. In ho- 
tărîre sînt prevăzute acțiuni con
crete privind ridicarea calificării 
muncitorilor, accelerarea circula
ției fondurilor de rulment prin 
executarea și predarea operativă 
la expediție a comenzilor, organi
zarea unui concurs de inovații 
și raționalizări pe anumite teme, 
extinderea metodelor avansate la 
turnătorie și la celelalte secții.

Lyînd în discuție această im
portantă problemă, adoptîrid mă
suri menite să ducă Ia intensifi
carea luptei pentru folosirea re
zervelor interne, comitetul de 
partifi de la U.R.U.M.P. mobili
zează colectivul uzinei spre noi 
și importante succese în reduce
rea prețului de cost al pieselor, 
instalațiilor și al celorlalte lu
crări cu care muncitorii uzinei 
vin în sprijinul minerilor Văii 
Jiului în lupta pentru mai mult 
cărbune.

ții a început să studieze posibi
litățile de îndreptare atît pentru 
anul în curs, cît mai ales pen
tru cel viitor. Se discută îm
preună cu cursanții toate pro
blemele ridicate de buna desfă
șurare a procesului de învăță- 
mînt. La propunerea cursanților 
s-au stabilit materiile și conți
nutul acestora pentru anul vii
tor. Astfel în anul școlar 1960— 
61 se vor preda lecții mult mai 
atractive și anume: bazele filo
zofiei marxiste, geologie, fizică 
și chimia industrială și cîteva 
lecții de astronomie. Lecțiile vor 
fi axate mai ales asupra noută
ților științifice. De. pildă cursul 
de fizică va cuprinde și noțiuni 
despre energia nucleară.

Cu toate că porțile s-au în
chis pentru acest an, la fiecare 
lecție sînt admiși, printre cursanți 
șt unii tovarăși care deși nu sînt 
înscriși la materiile respective 
studiază cu interes materialul 
predat.

Universitatea muncitorească 
are acum toate condițiile pentru 
a contribui într-o măsură mai 
mare la răspîndirea științei și 
culturii în masele largi ale oa
menilor muncii de la Petrila.

inc. FRANCISC DONIN

• PUBLICITATE

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIUL 01“ 

!; PETROȘANI ;! 
prezintă spectacolele : l 

;! joi 14 ianuarie 1960 

ililȘIWE IUHIIIE 
de Victor Eftimiu L 

:; Regia ; Ion Petrovici 
Scenografia ; Al. Olian 

sîmbătă 16 și duminică / 
17 ianuarie 1960 ?

: OCHIUL DADEI j p de G. Vasilescu <
'; Regia : C. Dinischiotu. > 
j Scenografia : Ion Prahase L

ÎN ATENUA 
CITITORILOR
Incepînd cu anul 1960 Co

lecția „BIBLIOTECA PEN
TRU TOȚI" apare săptămî- 
nal, într-o nouă prezentare 
grafică, cuprinzînd lucrări 
reprezentative ale literaturii 
romîn© și universale.

In trimestrul I al anului 
1960, în librării vor apărea 
săptămînal următoarele vo
lume :

1. M. Eminescu — Poezii.
2. I. L. Caragiale—Teatru.
3. Dostoievski — Amintiri 

din casa morților.
4. V. Alecsandri — Călă

torie în Africa.
5. V. Alecsandri — Dridri.
6. I. Creangă — Amintiri, 

povești și povestiri.
7. H. Barbusse — Focul.
8. M. Sadoveanu — Zodia 

Cancerului.
9. P. Ispirescu — Basme, 

legende, snoave.
10. Gladcov —• Cimentul.
11. Șt. O. losif — Poezii. 
2. A. Fadeev — înfrângerea'. 
13. M. Beniuc — Versuri1.

CITITORI!
Pentru a vă procura toa- 

I te numerele pe măsură ce 
apar, faceți înscrieri antici
pate în librărie la lucrările ' 
din această colecție.

PROGRAM DE RADIO
15 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,15 Cîntece, 
8,00 Din presa de astăzi, 8,30 
Din cîntecele și dansurile popoa
relor, 9,00 Muzică corală romî- 
nească, 11,03 Teatru la microfon: 
„Sărăcia nu e viciu". Adaptare 
radiofonică după comedia lui 
A. N. Ostrovski, 15,10'Muzică u- 
șoară, 16,15 Vorbește Moscova 1 
17,25 Din muzica de operă a com
pozitorilor noștri, 17,45 Program 
muzical dedicat fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultură, 19,05 „Răsună cîntecul 
nostru", emisiune de cîntece pio
nierești, 21,00 Cîntece, 22,00 Ra
diojurnal, buletin meteorologic 
și sport. PROGRAMUL II. 14,07 
Muzică simfonică. 14,30 Vechi 
melodii populare rcmînești, 16,15 
Cîntece și .jocuri populare romî- 
nești, 17,00 Din viața de concert 
a Capitalei, 18,30 Cîntece despre 
mineri. 20,05 Muzică populară 
romînească din Moldova, 20,25 
Muzică ușoară de Nicolae Chir4 
culescu și Elly Roman, 21,15 
Poeme simfonice, 22,00 Muzică 
populară romînească.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Viața e în mîinile tale; 
AL. SAHIA: Dragostea nu se 
cumpără; PETRILA: Vremea 
ghioceilor; LONEA : O întîmplă- 
re extraordinară (seria I-a); A- 
NINOASA: Ultima aventură a 
lui Don Juan; VULCAN : Fati
ma; CRIVIDIA : Urme în noap
te; LUPENI : Poemul mării; 
BÂRBATENI : 12 rezultate e- 
xacte.



N. S. Hrușciov 
a primit pe ambasadorul 

S.U.A. în U.R.S.S.
MOSCOVA 13 (Agerpres) — 

TASS anunță:
La 13 ianuarie, N. S. Hrușciov, 

președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., l-a primit pe 
Llewellyn Thumpson, ambasa
dorul S.U.A. în U.R.S.S., la ce
rerea acestuia și a avut o con
vorbire cu el.

La convorbire a. asistat Va
sili Kuznețov, prim locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

N. S. Hrușciov invitat 
să viziteze Birmania
MOSCOVA (Agerpres). TASS 

anunță:
La 12 ianuarie, N. S. Hruș

ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., l-a primit 
pe U. Cin, ambasadorul Uniunii 
Birmane și a avut cu el o con
vorbire.

Ambasadorul a transmis lui 
N. S. Hrușciov invitația guver
nului său de a vizita Birmania 
în perioada călătoriei sale în 
Indonezia.

N. S. Hrușciov a mulțumit în 
mod cordial pentru invitația a- 
mabilă și și-a exprimat speran
ța că va reuși să se folosească 
de această invitație.

N. S. Hrușciov 
va vizita 

Afganistanul
MOSCOVA 13 (Agerpres) — 

TASS anunță :
Regele Afganistanului, Muham

med Zahir Sah, și guvernul Af
ganistanului l-au invitat pe Ni
kita Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
să viziteze Afganistanul în luna 
februarie, la înapoirea din Indo
nezia.

Nikita Hrușciov a acceptat a- 
ceastă invitație și a mulțumit 
pentru ea.

„Ne aflăm în ajunul unui salt măreț 
spre cucerirea cosmosului”

BRUXELLES 13 (Agerpres)
„Opinia publică mondială este 

convinsă de faptul că ne aflăm 
în ajunul unui salt măreț spre 
cucerirea cosmosului" — a scris 
ziarul „Drapeau Rouge", comen- 
tînd comunicatul agenției TASS 
cu privire la experiențele ce ur
mează să aibă loc cu rachetele 
sovietice puternice în regiunea O- 
ceanului Pacific. întreaga presă 
belgiană continuă să publice ar
ticole consacrate acestui eveni
ment, considerîndu-I ca o mărtu
rie a noilor succese ale știmței 
sovietice.

„Știrea cu privire la experien
țele care se pregătesc, scrie zia
rul 
un 
ta

„Independance" nu lasă nici 
dubiu asupra faptului că știin- 
și tehnica sovietică au reali-

—O—
wPrima etapă — 

zborul spre Lună
MOSCOVA 1 

TASS anunță :
Acad. Vasili Fesenkov se pro

nunță, într-un interviu acordat 
ziarului „Komsomolskaia Prav
da", pentru crearea unui insti
tut special de astrobiologie. Du
pă părerea sa în programul de 
activitate al acestui institut tre
buie să intre nu numai proble
mele studierii posibilităților e- 
xistenței vieții pe alte planete, 
dar și toate problemele comple
xe legate de pătrunderea în spa
țiul cosmic a animalelor și a 
omului.

Prima etapă în zborurile cos
mice, subliniază Fesenkov, va 
fi zborul spre Lună. Apoi ur
mează zborurile spre cele mai 
apropiate planete de pămînt, 
„vecinii" noștri din sistemul so
lar : Venus și Marte.

Dacă despre Marte cunoaștem 
destul de multe lucruri, în schimb 
despre Venus cunoaștem extrem 
de puțin, a declarat Fesenkov. 
Studierea acestei planete de la 
o distanță mai apropiată — cu 
ajutorul aparaturii radiotehnice 
— va revoluționa, în adevăratul 
sens al cuvîntului, întreaga 
tronomie.

13 (Agerpres).

as-

Președintele Giovanni Gronchi va vizita 
Uniunea Sovietică între 6 și 11 februarie

MOSCOVA (Agerpres) TASS 
anunță:

La Moscova s-a anunțat in 
mod oficial că Giovanni Gronchi, 
președintele Republicii Italia, va 
sosi la 6 februarie la Moscova 
și va rămîne în Uniunea Sovie
tică pînă la 11 februarie.

deAcest lucru a fost stabilit 
comun acord în urma schimbului 
de păreri dintre părțile sovietică 
și italiană, care a avut loc după 
ce vizita lui Gronchi în Uniu
nea Sovietică, proiectată pentru 
data de 8 ianuarie, a fost amâna
tă din cauza bolii președintelui.

Se

zat în ultimul timp un mare pro
gres care îngăduie efectuarea lan
sării unor rachete foarte mari“.

„Faptul că rușii, scrie în conti
nuare ziarul, sînt nevoiți să efec
tueze experiențe în afara terito
riului lor constituie o dovadă a 
puterii noilor lor rachete, care 
vor zbura la o distanță atît de 
mare încît teritoriul U.R.S.S. nu 
mai e suficient pentru experimen
tarea lor". „Independance" sub
liniază în legătură cu aceasta 
„superioritatea considerabilă a 
rușilor în domeniul rachetelor".

Ziarul scrie în încheiere: 
„Se poate spune cu certitudine 
că de pe acum rușii pot atinge 
orice punct al globului pămîntesc 
cu ajutorul rachetelor de o pre
cizie uimitoare și dacă ei sînt 
în stare să lanseze sateliți ai pă- 
mlntului foarte grei și sînt gata 
să trimită oameni în cosmos, de 
aci rezultă că superioritatea so
vietică în domeniul militar nu 
mai poate fi tăgăduită".

„Preludiul pentru primul zbor 
al omului în cosmos", iată titlul 
sub care ziarul „Deraiere Heure" 
a publicat un articol în care se 
ocupă de experiențele cu noile 
rachete puternice sovietice. Zia
rul „Drapeau Rouge" este de a- 
ceeași părere arătînd că succe
sele obținute de Uniunea Sovie
tică în construcția de rachete 
„îngăduie lansarea în spațiul cos
mic a navelor interplanetare gre
le înzestrate cu cele mai diferite 
și puternice aparate. Așa dar, 
scrie ziarul, se poate afirma în 
mod cert că aceste aparate vor 
ajuta la rezolvarea problemei re
întoarcerii pe pămînt, problemă 
care este principală în domeniul 
cercetării cosmosului".

GENEVA 13 (Agerpres). — 
TASS anunță:

La 12 ianuarie 
crările conferința 
teri în problema 
riențelor cu arma nucleară.

Reprezentantul sovietic S. K. 
Țarapkin, care a prezidat ședin
ța a propus să se discute pro
punerile prezentate de delegația 
sovietică la 14 decembrie 1959 
care permite să se realizeze în 
cel mai scurt timp o înțelegere 
în probleme atît de importante 
cum sînt componența comisiei 
de control — organul conducă
tor al Organizației de control — 
completarea personalului postu
rilor de control și adoptarea u- 
neii hotărîri cu privire la buge
tul și finanțele organizației de 
control.

Reprezentantul U.R.S.S. a in
sistat de asemenea să se adopte 
fără întîrziere o hotărîre într-o 
problemă atît de importantă ca 
cea a numărului de inspecții. 
După cum se știe, propunerea 
Uniunii Sovietice cu privire la 
numărul de inspecții care per
mite să se ajungă la o hotărîre 
reciproc acceptabilă a fost pre
zentată în aprilie 1959. Statele 
Unite nu au dat însă pînă acum 
un răspuns la această propune
re sovietică.

După cum s-a aflat, la ședin
ța din 12 ianuarie delegații oc
cidentali au continuat să adopte

și-a reluat lu- 
celor trei pu- 
încetării expe-

o atitudine echivocă și în decla
rațiile lor au vorbit despre di
ficultățile pe care le-ar întâmpi
na lucrările conferinței din cau
ză că la conferința din decem
brie 1959 experții U.R.S.S., 
S.U.A. și Marii Britanii nu au 
putut să ajungă lai o înțelegere 
în problema criteriilor de trimi
tere a echipelor de inspecție. In 
discursul său, reprezentantul 
S.U.A. a afirmat că exploziile 
nucleare subterane nu pot în ge
neral să fie depistate. In cercu
rile ziaristice se afirmă că sco
pul acestei poziții a delegației 
S.U.A. este de a pregăti terenul 
pentru ca Statele Unite să refu
ze interzicerea experiențelor 
subterane cu arma atomică și 
cu hidrogen.

In legătură cu aceasta s-a a- 
tras atenția asupra unei știri 
publicate în ultimul număr al 
revistei americane „Time" în ca
re se arată că în S.U.A. se fac 
pregătiri intense pentru reluarea 
în mai, iunie sau iulie a. c. în 
statul Nevada, a experiențelor 
cu arma nucleară.

------ ===== 0 <? >4 ----------—

Noul guvern laoțian continuă politica 
de nesocotire a acordurilor 

de la Geneva
V1ENT1ANE 13 (Agerpres)
Ziarul „Lao Hak Sat“ a pu

blicat un articol în care se ara
tă că poporul laoțian se împotri
vește operațiunilor militare des
fășurate de trupele regale. In ar
ticol se subliniază că persecuțiile 
îndreptate împotriva elementelor 
democratice, masacrele și repre
siunile au fost săvîrșite cu con- 
simțămîntul „Comitetului pentru 
apărarea intereselor naționale'1, 
care a venit acum la putere du
pă înlăturarea guvernului Sana- 
nikone.

Unul din masivele 
lanțului muntos 

Belgique din Antarctida 
va fi numit muntele 

Perov
MOSC(JVA 13 (Agerpres) — 

TASS anunță:
Cunoscutul aviator polar sovie

tic Viktor Perov a primit o scri
soare din partea conducătorului 
expediției antarctice belgiene De 
Gerlache, prin care este anunțat 
că unul din masivele lanțului 
muntos Belgique, descoperit în 
Antarctida, va fi numit muntele 
Perov. De Gerlache arată că prin 
aceasta se exprimă lui Perov re
cunoștința pentru că, împreună 
cu echipajul avionului pe care îl 
comanda, a salvat grupul dr 
cercetători polari belgieni cart 
au suferit un accident în An
tarctida în decembrie 1958.

In scrisoare se subliniază că 
cea mai prețioasă amintire pe 
care membrii expediției belgiene 
o păstrează din Antarctida este că 
toți oamenii care activează acolo 
în același scop se înțeleg și se 

. ajută reciproc, indiferent de na- 
ț ționalitate.

> I 
I

Articolul enumeră acțiunile de < 
rezistență desfășurate de forțele ? 
populare care s-au împotrivit re- > 
presiunilor. Astfel la 28 decern- s 
brie 1959, acestea au contraata- < 
cat un batalion al trupelor rega- ? 
le în provincia Sen Neua, în > 
cursul luptelor fiind uciși 20 de 
militari aparținînd trupelor rega
le

Luptele care au avut loc pe te
ritoriul Laosului confirmă că au
toritățile laoțiene, recurgînd la 
represiuni au încălcat acordurile 
de la Geneva din 1954 privitoare 
la Laos.

lumii", că ea „trebuie să parti
cipe la rezolvarea tuturor proble
melor internaționale și îndeobște 
să fie admisă în O.N.U.".

BONN 13
Buletinul de presă al

.Sozial Demokratischer
publicat la 12 
în care cere 

lui Oberlander, minis- 
Bonn pentru proble-

dienst" a 
un articol 
demiterea 
trul de la
mele persoanelor strămutate, care

(Agerpres)1
P.S.U.G.

Presse- 
ianuarie 
din nou

lă crimele făptuite 
Ia Lvov.

cît Oberlander se

----- ,-----------O-----------------

cere insistent demiterea 
lui Oberlander

a participat 
de hitleriști 

Atît timp
află în guvern, subliniază buleti
nul, nu se poate avea încredere 
în sinceritatea declarațiilor Bon
nului că el condamnă provocări
le elementelor fasciste din Ger
mania occidentală.

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

BERLIN — In cursul lunii de
cembrie 1959 peste 500 de per
soane au trecut din Germania 
occidentală în regiunea Dresda 
(Republica Democrată Germană) 
unde și-au stabilit domiciliul. 
Aproape două treimi din aceștia 
sînt tineri care urmau să fie în
corporați în Bundeswehrul vest- 
german.

mari partide congoleze „Abako“ 
și Partidul solidar africani au 
adresat o scrisoare ministrului 
belgian pentru Congo și Ruanda 
Urundi. Ele au anunțat că popu
lația din Congo interior a hotă- 
rît să nu plătească impozitele 
pînă cînd nu va fi rezolvată pro
blema independenței țării.

RIGA . — Nava sovietică de 
cercetări științifice „Mihail Lo
monosov" a părăsit la 12 ianua
rie portul Riga, plecînd în Ocea
nul Atlantic într-o cursă de cer
cetări care va dura trei luni.

Proteste împotriva 
din R. F.

HAGA 13 (Agerpres).
La Amsterdam a avut loc o 

demonstrație de protest împotri 
va acțiunilor antisemite și fas
ciste din Germania occidentală, 
organizată de comitetul olandez 
al foștilor deținuți din lagărul 
de concentrare de la Auschwitz.

Participanții la demonstrație, 
îmbrăcați în haine pe care le 
purtau deținuții din lagărele

acțiunilor fasciste 
Germană
hitleriste ale morții, au trecut 
pe străzile orașului amintind oa
menilor de zilele îngrozitoare 
ale fascismului. „In Germania 
occidentală, se spunea în mani
festele răspîndite de demonstranți, 
mulți naziști ocupă posturi im
portante. Guvernul nostru care 
se supune voinței Germaniei oc
cidentale, a eliberat numeroși cri
minali de război și aproape pe 
toți marii criminali naziști".

BERLIN — Poliția din Berli
nul occidental persecută persoa
nele care protestează împotriva 
activizării elementelor fasciste 
și pe cele care se pronunță pen
tru normalizarea situației din 
Berlinul occidental. Agenția 
A.D.N. relatează că poliția vest- 
berlineză a arestat doi tineri 
care au participat la campania 
de protest împotriva vizitei lui 
Adenauer în Berlinul occidental 
și împotriva provocărilor fascis
te și antisemite.

BUENOS AIRES — Lucrăto
rii din sistemul ocrotirii sănă
tății din Argentina au declarat 
o serie de greve în semn de pro
test împotriva refuzului autori
tăților de a le satisface reven
dicările cu privire la majorarea 
salariului. Greva lucrătorilor de 
la poștă și radiotelecomunica- 
ții, începută la 31 decembrie 1959 
continuă.

NAIROBI —- Agenția United 
Press International anunță că 
autoritățile coloniale britanice 
au ridicat starea de asediu în 
Kenya, care a fost aplicată de 
la 20 octombrie 1952. In anii 
cînd Kenya a fost guvernată de 
„legea excepțională" au fost u- 
ciși peste 13.000 de africani.

ABEBA — Ziarul 
Ethiopia" a publicat 
de fond în care se

LEOPOLDVILLE — După cum 
anunță corespondentul din Leo
poldville (Congo belgian) al a- 
genției France Presse, cele două

ADDIS
„Voice of 
un articol 
pronunță pentru aicordarea locu
lui ce i se cuvine de drept Re
publicii Populare Chineze in 
O.N.U. Ziarul scrie că R. P. Chi
neză „a ajuns o mare putere a

ULAN BATOR — După cum 
transmite agenția Monțame, în 
anul 1959 s-au făcut mari pro
grese în domeniul ocrotirii să
nătății în Republica Populară 
Mongolă. In prezent, în R. P. 
Mongolă, la 1070 de oameni re
vine un medic. In anul 1959. în 
comparație cu anul 1958 aloca
țiile statului pentru dezvoltarea 
ocrotirii sănătății au sporit cu 
18,2 la sută


