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Sectorul 1 al minei Uricani 
și-a depășit sarcinile de 
pian pe luna ianuarie 1960 
cu aproape 600 tone de căr
bune. La acest succes o con
tribuție substanțială au a- 
dus tinerii mineri din bri
gada condusă de comunis
tul CÎRCIUMARU VICTOR.

Tîmărul ȘORICÂU SOLO
MON, de la C.F.F. Lonea a 
obținut succese însemnate 
atît în procesul de produc
ție, ca lăcătuș de revizie, 
cît și în munca patriotică.

In cei cîțiva ani de cmd ti- 
năra BĂLĂȘOIU AURTCA a 
venit la Filatura Lupeni, ea 
a obținut frumoase reali
zări în întrecerea socialistă.
Ea a calificat multe munci

toare tinere.

Elevul MIHUȚ IOAN se 
numără printre elevii cei 
mai buni ai clasei a X-a A 
de la Școala medie mixtă 
din Petroșani. El este loc
țiitorul secretarului organi

zației U.T.M. dini școală.
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Brigăzile de mineri de la ex
ploatarea Aninoasa au îmbrăți
șat cu căldură valoroasa iniția 
tivă a ortacilor lor din brigada 
comunistului Tucaciuc Mihai, a- 
ceea de a spori continuu randa
mentul planificat. Rezultatele se 
pot vedea zilnic în cărțile de ra
port ale sectoarelor, pe graficele 
de producție, sau pot fi auzite 
seară de seară în cadrul emisiu
nilor locale ale centrului de ra- 
dioficare din Aninoasa.

Luni seara o mare parte din 
știrile locale ale stafiei reliefau 
succesele obținute de minerii a- 
ninoseni în sporirea randamem 
telor. Așa au aflat ascultătorii 
aninoseni despre succesul obți
nut de ortacii lui Tucaciuc — 
inițiatorii întrecerii — în cele 
trei schimburi ale ultimei zile 
lucrătoare din luna ianuarie. In

acea zi, din abatajul cu front 
scurt nr. 5 B fiecare ortac al lui 
Tucaciuc a extras pe post 7 tone 
și 560 kg. cărbune.

In aceeași zi uni succes simi
lar a obținut brigada condusă 
de Schneider Francisc, iar tine
rii ortaci ai brigadierului David 
Ioan din sectorul I au întrecut 

în aceeași zi toți minerii din sec
torul lor. Fiecare membru al bri
găzii a extras pe post cîte 7 tone 
și 210 kg. cărbune ceea ce ai fă
cut ca brigada să dea peste plan 
422 tone

Printre cei ce luptă pentru 
sporirea 
enumera multe brigăzi de la mi
na Aninoasa: cele conduse de 
Opreanu Ioan, Cristea Aurel, 
Găll Mihai, Mănăilă Vasile, Coz- 
ma Remus, Răbulea Aurel și 
multe altele.

LICIU LUCIA

de cărbune.

randamentelor se pot

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

Contribufia inovatorilor 
Ia îndeplinirea și depășirea 

sarcinilor de plan
Comitetul sindical al minei 

Lonea a analizat recent activi
tatea cabinetului tehnic și a ino
vatorilor minei.

Din raportul prezentat de tov. 
mg. Marko Gheorghe, șeful ca- 

a reieșit că ac- 
cabinet a cres- 

ultimul an. Ast- 
inovații a sporit 
la sută. Printre 
ai minei noastre 
pe tov. Szalnka 

Dumitru , Gubas

binetului tehnic 
tivitatea acestui 
cut simțitor în 
fel numărul de 
cu aproape 50 
inovatorii activi 
putem enumera 
Ioan, Catrina _____  ;____
luliu, Tescan Cornel și alții care 
prin spiritul lor creator au con
tribuit la obținerea de importan
te economii prin inovațiile pro
puse și aplicate în procesul de 
producție. Printre acestea cităm: 
manipularea pompelor de mină 
de la distanță prin telecomandă 
care, prin reducerea a 3 posturi 
zilnic, aduce o economie de pes
te 21.000 lei anual, sau noile dis
pozitive aplicate la betoniera de 
la mina Cimpa I, care confecțio
nează betonitele de mină.

Nu putem să nu amintim des
pre aportul adus de inovațiile îă- 
cute de meseriașii atelierului me
canic cum sînt tov. Muntean Cor
nel lăcătuș, Balint Eugen bobi
nator, Gabos Mihai lăcătuș, Kot- 
va Ioan maistru electrician și al-

țiî care de ani de zile au cerce
tat fazele procesului de produc
ție, realizînd inovații de valoare 
dintre care cităm: automatiza
rea ușilor de la puțurile princi
pale de la minele Lonea II și Lo
nea III; noi sisteme de bobinare 
a motoarelor de la locomotivele 
electrice cu troley; îmbunătăți
rile tehnice aduse la vagonetele 
de 10 și 12 tone cu care se efec
tuează transportul cărbunelui de 
la Lonea la preparația Petrila; 
îmbunătățirile tehnice aduse ben
zilor cu rac’lete cu care se efec
tuează transportul cărbunelui în 
abataj ; noi sisteme de burghie 
pentru prăbușitul abatajelor; noi 
tipuri de armături de fier pentru 
susținerea în suitori și multe 
altele care aduc însemnate econo
mii întreprinderii.

Pentru activitatea excepțională 
depusă în munca de inovări și 
raționalizări, inovatorii au fost 
stimulați cu recompense bănești.

Pe lîngă activitatea bună care 
a fost scoasă în relief cu ocazia 
analizei făcute de comitetul sin
dical în discuțiile purtate cu ino-

DUMITRU OLTEANU 
președintele comitetului sin

dical al minei Lonea
(Continuare în pag. 3-a)

Consfătuirea [epiezentantilof partidelor [omimiste 
li muncitorești din lările socialiste ale Europei m privire 
la sihimbul de experiența io dezvoltarea agriculturii

La 2 februarie s-a deschis la Moscova Consfătuirea repre
zentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socia
liste ale Europei cu privire la schimbul de experiență în dezvolta
rea agriculturii.

La lucrările consfătuirii participă reprezentanții:
Partidului Muncii din Albania — tovarășii Enver Hodja, 

Mehmet Shehu, Maqo Ciomo, Nesti Nase;
Partidului Comunist 

Iugov, Stanko Todorov,
Partidului Comunist 

Novotny, Viliam Siroky, 
bomir Strougal;

Partidului Socialist Unit din Germania — tovarășii Walter 
Ulbricht, Otto Grotewohl, Bruno Leuschner, Gerhard Gruneberg și 
Hans Reichelt;

Partidului Muncitoresc Unit Polonez — tovarășii Wladyslaw 
Gomulka, Josef Cyrankiewicz, Edward Ochab, Edmund Pszczol- 
kowski, Mieczyslaw Jagielski, Boleslaw Jaszczuk;

Partidului Muncitoresc Romîn — tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Alexandru Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Ion Cozma ;

Partidului Muncitoresc Socialist Ungar — tovarășii Jănos Kă- 
dâr, Ferenc Miinnich, Lajos Feher;

Partidului Comunist al Uniunii Sovietice — tovarășii N. S. 
Hrușciov, N. G. Tgnatov, A. B. Aristov, A. N. Kosîghin, V. V. 
Mațkevici, G. A. Denisov, T. D. Lîsenko.

La consfătuire asistă reprezentanții:
Partidului Muncii din Coreea — tovarășul Kim Ir;
Partidului Popular Revoluționar Mongol — tovarășii Jumjaghiin 

Tedenbal, Lubsanțerenghiin Țend,
care și-au exprimat dorința de a lua parte la lucrările ei.

-------------- ' 1 " --------- «*■<» -----------------------

Bulgar — tovarășii Todor Jivkov, Anton 
Ivan Prîmov, Hristo Daskalov;
din Cehoslovacia — tovarășii Antonm 
Otakar Simunek, Vratislav Krutina, Lu-

„ DATORIE
MmHjfeiS ÎNDEPLINITA

A fost intr-o seară de iarnă. 
Ceferistul Barbu îlie cerceta ca
lea ferată prin dreptul tunelului 
Virful Mîndrului îl. Fulguia 

ușor. Barbu îlie a ascultat atent 
in fur. Nici un zgomot afară de 
pașii săi pe zăpadă. în răstim
puri ajungeau pină la el frinturi 
din fluieratul vreunei locomotive.

Deodată tresări. Auzi un zgo
mot înfundat, un soi de țăcănit 
ritmic. Vine mărfarul dinspre 
Merișor, își spuse. în fiecare sea
ră pe la ora asta trece o garni
tură pentru minerii Văii Jiului.

...Trenul se apropia cu repezi
ciune. Locomotiva ‘îl învălui o 
clipă intr-un nor alb de abur. 
Mecanicul l-a salutat. Apoi unul, 
cite unul, vagoanele începură să 
dispară in gura neagră a tune
lului. Dar... ce-i asta! Barbu 
llie simți că-l trec fiorii. Dins
pre urma garniturii îi izbi auzul 
un zgomot ciudat, neobișnuit. A- 
vea impresia că unul din vagoa
ne mergea pe traverse. Barbu își 
aprinse cu înfrigurare lanterna 
indreptindu-i snopul de raze că
tre urma vagoanelor. Cercetă cu 
atenție 
osie. La 
vă că o 
traverse,

într-o 
țeles pericolul. Dacă apucă va
gonul să intre în tunel, unde li
nia este mai ridicată puțin, va-

fiecare vagon, fiecare 
unul din vagoane obser- 
osie mergea cu roțile pe 
pe lingă șină.
frintură de clipă a in-

In orașul Petroșani poate fi îmbunătățită 
desfășurarea învățămîntului de partid

In 
sistemului 
partid în orașul Petroșani a cres
cut simțitor numărul membrilor

anul școlar 1959—1960 al 
învățămîntului de
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al celor mai buni tovarăși din 
activul fără de partid, ce sînt în
cadrați în diferite cercuri și 
cursuri ale învățămîntului de 
partid. Comitetul orășenesc de 
partid și cele mai multe birouri 
ale organizațiilor de bază s-au 
preocupat cu mai mult simț de 
răspundere de buna organizare 
și desfășurare a învățămîntului 
de partid, datorită cărui fapt 
s-au și obținut unele succese în 
ceea ce privește calitatea învă
țămîntului și participarea cursan- 
ților la ședințele cercurilor și 
cursurilor din care fac parte.

Considerînd că există toate 
condițiile create pentru ca des
fășurarea învățămîntului de par
tid să aibă loc în și mai bune 
condițiuni, zilele acestea comite
tul orășenesc de partid Petro
șani a analizat într-o ședință a 
sa, la care au participat și a- 
numiți propagandiști, felul în ca
re își duc activitatea cercurile 
și cursurile învățămîntului de 
partid.

Din referatul prezentat și din
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discuțiile purtate a reieșit că 
majoritatea cercurilor și cursu
rilor au o activitate bună, sînt 
la zi cu temele ce trebuie să le 
dezbată în ședințele ce le țin. 
Propagandiști ca tov. Voinici 
Ștefan, Davidovici Cazimir, Tu
dor Alexandru, Richter Iosif și 
alții muncesc în mod conștiin
cios pentru a asigura o bună 
funcționare a cercurilor ce le 
conduc, se pregătesc temeinic și 
ajută cursanții la însușirea ma
terialului. A crescut și eficaci
tatea învățămîntului de partid, 
lucru ce este dovedit prin rezul
tatele obținute de cursanți în 
producție, prin îndeplinirea sar
cinilor obștești, prin întreaga 
lor comportare. Cursanți cum 
sînt tov. Jianu Alexandru de la 
S.T.R.A., Magyary Ileana de la 
U.R.U.M.P., Oprea Ioan de la 
l.T.C. și mulți alții sînt frun
tași la învățătură și în produc
ție, își duc la îndeplinire sarci
nile ce le sînt încredințate. De 
asemenea, cursanții din cercul de 
economie concretă de la URUMP, 
condus de tov. Țecu Traian, dez- 
bătînd într-o ședință problema 
reducerii rebuturilor la turnăto
rie, au făcut prețioase propu
neri care fiind aplicate în prac-

tică au dus la reducerea 
rilor cu 2,3 la sută față 
centul admis la piesele 
și fontă.

S-a îmbunătățit și frecvența 
propagandiștilor la pregătirea ce 
are loc în cadrul Cabinetului 
raional de partid, comitetul o- 
rășenesc luînd în ultimul timp 
măsuri corespunzătoare pentru 
mobilizarea lor.

Participarea propagandiștilor 
la pregătire, desfășurarea de că
tre ei a 
vederea 
petent 
buit în 
nătățirea calității învățămîntului 
de partid, la legarea lui de sar
cinile concrete din întreprinderi 
și instituții. In marea majori
tate a cercurilor și cursurilor se 
dezbat problemele legate de în
deplinirea sarcinilor de produc
ție, de traducerea în viață a ho- 
tărîrilor partidului și guvernu
lui.

Arătînd rezultatele bune obți
nute în domeniul învățămîntului 
de partid, referatul și discuțiile 
din cadrul ședinței au scos la

P. UNGUR

rebutu- 
de pro- 
de oțel

unei munci susținute în 
conducerii în mod com- 
a discuțiilor, a contri- 
mare măsură la îmbu-

(Continuare în pag. 3-a)

gonul ar putea să se deplaseze 
lateral și atunci, atunci... Nu, as
ta nu se poate întîmpla, nu tre
buie să se întîmple...

Barbu llie începu să fugă de-a 
lungul liniei spre vagonul de frî
nă din spate, rotind mereu lan
terna, semn că trebuie oprit de 
îndată convoiul de 
Frînarul l-a observat, 
semnalul și a înțeles totul. A 
tras imediat maneta 
Garnitura a mai mișcat cîțiva 
metri și s-a oprit. Vagonul de
raiat ajunsese aproape de intra
rea în tunel. Barbă și-a zvîrlit 
șuba in zăpadă.

Mai apoi echipa de tren, me
canicii de pe locomotivele 150.1102 
și 150.1006 și șeful de tren Ghica 
Gheorghe au venit la fața locu
lui și au luat măsurile necesare 
pentru a nu ține linia blocată. 
Garnitura a fost decuplată, va
goanele' aflate înaintea celui că
zut au fost duse în stația Băni
tă.

La locul defectului, echipa de 
tren împreună cu cîțiva revizori 
veniți în grabă de la Bănița au 
pus pe linie vagonul deraiat, 
bu llie și-a reluat serviciul 
mulțumit că evenimentul de 
nu a mai avut loc.

...Despre fapta lui Barbu 
am aflat din gazeta de perete a 
secției L. 5 din stația C.F.R. 
Petroșani. Articolul din gazetă se 
încheie așa: 
evenimentului, tov. Barbu llie a 
fost propus la premiere excepțio
nală". Merită...

GH. DUMITRESCU
—==★=—

vagoane, 
i-a văzut

de frînă.

Bar- 
său, 
cale

„Pentru evitarea

O nouă premieră
La Teatrul de stat din Petro

șani se desfășoară cu intensitate 
repetițiile în vederea punerii în 
scenă în cît mai bune condițiuni 
a piesei „Platon Krecet" de dra
maturgul sovietic contemporan 
Al. Korneiciuk.

Colectivul de interpreți, dornic 
săt dea un spectacol de cît maî 
bună calitate, de o înaltă ținută 
ideologică și artistică se stră
duiește efectiv, sub conducerea 
regizorului loan Petrovici, să 
găsească mijloacele artistice cele 
mai adecvate pentru a da viață 
personajelor piesei.

In această piesă vor apare 
actorii loan Pavlescu (Platon 
Krecet), Ana Colda, Cristian Ni- 
culescu, Justin Handoca, Vladi
mir Jurăscu. Jeana Costa, Elena 
Columbeanu, Elisabeta 
Vaier Donca, Ștefania 
Anca Ledunca-Pavlescu. 
Doru și loan Cristescu.

Primul spectacol cu 
„Platon Krecet“ va avea loc la 
20 februarie a. c., fiind cea de a 
șaptea preSuieră din această sta
giune.

Belba, 
Donca, 
George

piesa

A. V.
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TRIBUNA PEDAGOGULUI

comentarii.

poziția sa 
de regimul

studiindu-se 
scriitori ca-

„A educa un om — spunea 
Makarenko în „Poemul pedago
gic" — înseamnă a educa în el 
căile perspectivei pe care va creș
te bucuria lui de mîine".

Pedagogul înarmat cu princi
piile educației comuniste are înal
ta responsabilitate a creării unui 
om nou, imprimîndu-i convinge
rile necesare viitorului cetățean 
constructor al socialismului. Pro
fesorul are deci obligația ca în 
procesul de învățămînt să nu se 
mărginească numai la transmi
terea unor cunoștințe, ci să ra
porteze aceste cunoștințe la reali
tatea socială, să le folosească 
pentru a determina la elev trep
tat, ținînd seama de particula
ritățile de vîrstă, o atitudine îna
intată față de viață, față de 
muncă, față de tovarășii săi.

Literatura este una dintre dis
ciplinele care oferă multiple po
sibilități de educare nu numai 
estetică, ci și morală, ideologică, 
socială. In semnificațiile unei o- 
pere de artă, elevul trebuie să 
întrevadă căi de orientare în via
ță, în societate. Prin specificul 
său literatura determină pe e- 
lev să adopte o poziție critică față 
de cele înfățișate într-o operă 
literară, deci și față de realita
tea socială în care a fost creată. 
In cadrul lecțiilor de literatură 
profesorul trebuie să conducă pe 
elevi spre pătrunderea semnifica
țiilor estetico-sociale. Exemplele 
sînt prea numeroase ca să mai 
fie nevoie de alte
Be pildă, la clasa X-a (unde 
predau și eu) în cadrul studierii 
vieții și activității lui Eminescu 
elevii trebuie să discearnă cu 
ajutorul profesorului sensul so
cial al atitudinii poetului față 
de viața plină de privațiuni în 
care a trebuit să creeze, urmă- 
rindu-se în special 
puternic critică față 
burghezo-moșieresc.

In clasa Xl-a, 
viața și opera unor
re au creat înainte și după 23 
August 1944 — cum ar fi Sado- 
yeanu, Arghezi, Camil Petrescu, 
Al. Toma și alții — elevii vor 
trebui să înțeleagă drumurile pe 
care le-au parcurs aceștia pînă 
a ajunge la sincera lor adeziune 
fdeologico-artistică față de regi
mul democrat-popular, singurul 
regim care asigură libertatea de
plină de creație intelectuală. De 
asemenea, lecțiile de teorie lite
rară de la clasa VllI-a nu tre
buie să se rezume la transmite
rea mecanică a unor cunoștințe 
despre genuri și specii literare, 
ci trebuie să definească la elevi, 
prin cunoașterea directă a unor 
opere literare, o poziție critică 
față de un anume aspect de via
ță. Cunoașterea unor poezii sa
tirice, cum ar fi „Satira duhului 
meu" de Grigore Alexandrescu, 
„Patronul" de Maria Banuș, 
„Păianjenul" de Tudor Arghezi. 
trebuie să conducă pe elevi la 
înțelegerea a ceea ce a însemnat 
pentru popor exploatarea bur- 
ghezo-moșierească.

Literatura mai mult ca orica
re altă disciplină oferă elevilor 
posibilitatea de a înțelege și ju
deca realitatea nu numai rațio
nal — lucru care presupune deja

—=★=—

In preajma campionatelor 
universitare

La Sinaia, în cadrul întreceri
lor universitare de șah va par
ticipa și o echipă care va repre
zenta studenții mineri. Astfel, vor 
face deplasarea studenții Baculea 
Paul, Lupu loan, Krakovski Vio
rica și Crutarciuc Claudia.

Parîngul va găzdui întrecerile 
universitare de schi. Printre re
prezentanții institutului care vor 
lua parte la întrecere se numără 
și Tomescu G. (clasat pe locul 
III la recentul campionat regio
nal), Scurtu H., Sandu H., Cu
rantă L, Dărăbanț A. și alții. _ .

o anumită maturitate —, dar și 
afectiv, emoțional, fapt care co
respunde mai bine particularită
ților lor de vîrstă, acționînd asu
pra maleabilității lor psihice.

Dar convingerile nu se educă 
și caracterele nu se formează 
numai în cadrul procesului de 
învățămînt. Există astăzi mul
tiple posibilități care arată căile 
de realizare a acestui scop. Or
ganizațiile de tineret au un deo
sebit rol în această privință. Ele 
au și menirea de a dezvolta la 
elevi spiritul colectiv. Colectivul 
de elevi, atunci cînd este just 
orientat, are o eficiență educati
vă deosebită. In acest sens în 
școala 
multe 
muncă 
uneori 
lidaritate în sens negativ, adică 
de acoperire, de mușamalizare a 
unor comportări nedemne pentru 
un elev. In felul acesta există 
un dezacord între străduințele 
educative ale profesorului și a- 
titudinea refractară a unor ele
mente înapoiate dintre elevi, ca
re se coalizează în a „apăra" 
sau a „justifica" acțiuni greșite.

Disciplina nu este numai o 
condiție indispensabilă pentru 
buna desfășurare a procesului' 
de învățămînt, dar și o condiție 
de educare multilaterală a ele
vilor. Disciplina liber consimți
tă, disciplina conștientă, presu
pune o oarecare maturitate din 
partea elevilor și cere eforturi 
deosebite din partea educatoru
lui, care trebuie să determine 
la elevi o justă linie de conduită. 
Energia specifică vîrstei, un a- 
nume spirit de independență, tre
buie astfel valorificate, îneît să 
corespundă necesităților procesu
lui de învățămînt — ca scop mai 
apropiat — și să corespundă vii
toarei atitudini față de muncă 
și față de viață — ca perspecti
vă. Cultivarea unei opinii co
lective sănătoase, cu ajutorul or
ganizației U.T.M. și a organi
zației de pionieri este un factor 
important în asigurarea discipli
nei, pentru înlăturarea cu mai 
multă eficacitate a cazurilor de 
indisciplină. Educația în spiri
tul moralei comuniste este un 
proces complex, care are în ve
dere crearea omului nou. Prin 
înrîurirea educativă pe care o 
are asupra elevului, profesorul 
trebuie să-l înarmeze pentru via
ță, trebuie să-l formeze ca cetă
țean de nădejde al patriei noas
tre socialiste.

prof. PURDEA EMILIA 
Școala medie mixtă Lupeni

mai sînt încă 
Dintr-o slabă 
elevii înțeleg

noastră 
de făcut, 
educativă 
spiritul colectiv ca o sd-

Bl-I OBLIfiATIH HEI I
Anul trecut a luat ființă pri

ma clasă de școală medie serală 
muncitorească la Uricani. Aceas
ta s-a înființat în urma hotărîrii 
comisiei raionale de recrutare a 
tinerilor elevi muncitori, cu a- 
sentimentul comisiei locale, care 
s-a angajat să dea tot sprijinul 
celor ce doresc să învețe.

De la vorbe pînă la fapte însă 
pentru tovarășii de la Uricani e 
un drum destul de lung. Dacă de 
bine de rău au dat un sprijin 
înființării clasei a Vlll-a în anul 
trecut, în anul acesta nici că se 
sinchisesc

Deși directorul școlii serale 
s-a străduit să asigure profesori 
pentru cursurile de pregătire a 
viitorilor elevi muncitori care 
doresc să dea examen de admi
tere în clasa Vlll-a în vara a- 
cestui an, comisia locală de re
crutare a celor ce vor să învețe 
parcă . și-a uitat datoria ce-i re
vine.

Cu toate că încă de la înce
putul anului trebuiau să înceapă 
cursurile de pregătire a tinerilor 
muncitori cu dragoste de învăță
tură, nici pînă în prezent acest 
lucru nu e posibil din pricină că 
membrii comisiei, de aproape 5 
luni de zile de cînd funcționea
ză comisia, abia au reușit să re
cruteze 13 tineri pentru cursurile 
anului viitor. Or numai cu 13 
tineri e normal că nu se pot 
începe cursurile de pregătire și-i 
foarte posibil că n-o să se poată 
înjgheba nici o clasă la începe
rea viitorului an școlar.

Întrebați cărui fapt se dato- 
rește acest dezinteres manifes
tat față de descoperirea și îndru
marea muncitorilor spre școala 
medie serală, membrii comisiei 
de recrutare de la Uricani caută 
să pună vina unii pe alții.

„Nu-i obligația mea I spune 
parcă șeful exploatării, care-i 
chiar președintele comisiei.

„Nu-i obligația mea" 
a spune 
ședințele 
ton cu 
U.T.M.

„Nu-i 
pare că
rul comitetului de partid al mi
nei Uricani, tov. Goadă, care cu
noaște această situație, dar n-a 
luat nici o măsură de atîta vre
me.

Dar atunci a
tovarășilor ?

— ciută 
tovarășul Mogoș, pre- 
comitetului sindical, în 
tov. Scorpie, secretarul

obligația mea!" — se 
gîndește însuși secreta-

cui obligație e

S. IRIMESCU

I N

ln clasă, la ora de citire e liniște desăvîrșită. Doar vocea în
vățătoarei se aude clară și nuanțată, citind noua lecție. Elevii o 
urmăresc cuminte și atenți în cărțile lor de citire pe care le au 
în față.
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CĂRȚI PENTRU ȘCOLARI
Agenda elevului

„Agenda elevului" adresată e- 
levilor școlilor medii de cultură 
generală și pedagogice, se des
fășoară pe perioada 1 septem
brie 1959 — 1 septembrie 1960.

Pe calendar sînt notate datele 
mai importante din viața poli
tică, economică, literară a po
porului nostru și a altor po
poare

Agenda informează școlarii, pe 
scurt, asupra problemelor mai 
importante din domeniul științei 
(există și un material despre a- 
nul geofizic internațional), lite
raturii, geografiei, istoriei etc. 
Materialele sînt vii și accesi
bile.

Agenda pionierului
Agenda pionierului oferă un 

bogat material din diverse do
menii, prezentat într-o formă

vie, atractivă, însoțit de nume
roase ilustrații, fotografii etc.

In prima parte a agendei, co
piii vor putea găsi date intere
sante și aspecte din realizările 
regimului nostru pentru viața 
fericită a copiilor, vor putea cu
noaște frumusețile și bogățiile 
patriei.

Agenda prezintă totodată și 
imagini cu diferite aspecte din 
viața minunată a copiilor din ță
rile frățești, în frunte cu Uniu
nea Sovietică.

Cea mai mare parte a agen
dei este dedicată organizației de 
pionieri din țara noastră, drep
turilor și îndatoririlor pionieri
lor. Copiii vor afla unele date 
deosebit de interesante din isto
ricul organizației noastre de pio
nieri, precum și despre organi
zația pionierească „V. I. Lenin".

Ultima parte a agendei conți
ne date calendaristice cu men
țiunea aniversărilor sau come
morărilor mai importante.

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

Grijă pentru elevii-muncitori
La Lonea comitetul de partid 

al minei acordă o mare atenție 
elevilor muncitori înscriși la în- 
vățămîntul seral al secției Școlii 
medii mixte clasa VIÎI-a. Cei 
23 de elevi înscriși, care frec
ventează cu regularitate cursu
rile, sînt sprijiniți în ceea ce 
privește organizarea timpului li
ber, și mai ales în ceea ce pri
vește crearea de condiții pentru 
învățătură, prin comandarea pe 
un singur schimb, la locuri de 
muncă apropiate de suprafață 
etc.

RECREAȚIE

Intre secretarul de partid al 
minei și conducerea școlii există 
o permanentă legătură. Cînd unii 
elevi întîmpină în producție greu
tăți din partea unor șefi de sec
toare neînțelegători, directorul 
școlii anunță comitetul de partid 
care ia măsurile corespunzătoa
re

Astfel, de exemplu, muncito- 
rul-elev Iliescu Boris, fruntaș în 
producție și la învățătură, întîm- 
pina greutăți în ceea ce privește 
programarea la lucru de către 
conducerea sectorului. La sezisa- 
rea conducerii școlii comitetul de 
partid a luat legătura cu șefii ce- 

în cauză pentru a-i obliga 
respecte normele legale de 

muncă create celor ce au fost 
îndrumați să învețe

V. ALBU
_ =*=—

Fruntași la cursurile 
de pregătire

La Școala medie serală mun
citorească din Petroșani, curswile 
de pregătire 
sînt frecventate
40 muncitori. Majoritatea celor 
înscriși pentru 
viitorul an de
muncitori de la U .R.U .M.P.

Intre aceștia mai sîrguincioșl 
se arată (fără nici o absență) 
tinerii muncitori loan Avram, 
Argint Emeric, Făcătaru Guță, 
Gheorghe Marinică de la U.R.U.M. 
Petroșani, Oprea Anton de la 
O.C.M.M., Ținea Pompiliu de la 
depoul C.F.R., Goanță Dumitru 
de la Întreprinderea de industrie 
locală „6 August" și alții.

Intre profesorii care se ocupă 
cu dragoste de pregătirea aces
tor elevi sînt profesorii Todea 
Maria (matematici) și Vasile 
Teodorovici (fizică și științele 
naturii).

lui 
să

a viitorilor elevi 
zilnic de peste

a da examen în 
învățămînt sînt



STEAGUL ROȘU

Cresc rîndurile organizațiilor 
de bază

Sub îndrumarea comitetului de 
partid organizațiile de bază din 
secțiile Uzinei de reparat utilaj 
minier din Petroșani au obținut 
realizări însemnate în ceea ce 
privește creșterea rîndurilor lor, 
prin primirea de noi membri și 
candidați de partid.

Astfel, birourile organizațiilor 
de bază au trasat sarcini mem
brilor de partid cu experiență 
mai îndelungată în munca de 
partid, să se ocupe de cîte unui 
sau doi tineri uțemiști sau de un 
număr dintre cei mai devotați 
și merituoși tovarăși din activul 

/fără de partid pentru a fi cres
cuți și atrași în rîndurile candi- 
daților de partid.

La ședințele de comitet U.T.M. 
cît și la adunările generale ale 
organizației de bază U.T.M. par
ticipă cu regularitate membrii ai 
comitetului de partid al uzinei 
cum sînt tovarășii Pașca Fran- 
cisc, Cosma loan, Bortea Aure
lian și alții. Nici secretarii or
ganizațiilor de bază de partid nu 
lipsesc de la adunările generaie 
ale organizațiilor U.T.M. Astfel, 
tovarășii Moise Mihai, secretarul 
organizației de bază de la secția 
construcții metalice, Voina Petru 
secretarul organizației de bază 
de la ajustaj, Furdui Dumitru se
cretarul organizației de bază de 
la secția mecanică și Botică Ște
fan secretarul organizației de 

V bază de la turnătorie, iau parte 
cu regularitate la adunările ge
nerale U.T.M.

Datorită faptului că există o 
preocupare permanentă față de 
creșterea rîndurilor organizațiilor 
de bază P.M.R., de la alegerea 

^mitetului de partid al uzinei 
.n noiembrie 1959 și pînă în 

prezent au fost primiți 32 can
didați de partid din care 27 ute- 
miști. In această perioadă au 
fost primiți 8 noi membri de par
tid. Din numărul total al celor 
40 de membri și candidați de 
partid 30 sînt muncitori ce lu
crează direct în procesul de pro
ducție, iar restul sînt tehnicieni 
și ingineri, 
s-a acordat 
candidaților 
muncitoare, 
răși primiți

.Tovarășii 
membrilor și candidaților de par
tid sînt cunoscuți în uzină. Ei 
se numără printre fruntașii în 
întrecerea socialistă. Printre a- 
ceștia se află sudorul Mardare 
Vasile, turnătorul Ionică Radu,

O atenție deosebită 
primirii în rîndurile 
de partid a tinerelor 
Din cei 40 de tova- 
7 sînt femei.
primiți în mijlocul

—=★=—

Pe urmele materialelor publicate

Se va acorda sprijin 
concret

Astfel a fost intitulat mate
rialul publicat în ziarul nostru 
nr. 3203 din 30 ianuarie a. c. 
în care se critica conducerea Tea- 
trului de stat pentru faptul că 
a sprijinit activitatea brigăzii 
artistice de la preparația Petrila 
numai prin... adresa în care a 
comunicat brigăzii în cauză că 
va fi ajutată de actorul Mircea 
Zabalon, care însă nu s-a dus 
niciodată să instruiască brigada 
de agitație.

Conducerea teatrului arată că 
critica făcută în ziar este întru- 
totul justă, deoarece sprijinul a- 
cordat s-a rezumat numai la o 
adresă trimisă brigăzii artistice 
de agitație. Se precizează însă 
că vinovat pentru aceasta nu 
este actorul Mircea Zabalon, ci 
secretarul literar al teatrului 
(D. Căpitanu) care nu a adus 
la cunoștința actorului hotărî- 
rea conducerii și a comitetului 
sindical de instituție cum că a 
fost delegat să sprijine munca 
brigăzii artistice de agitație de 
la preparația Petrila.

In încheierea răspunsului con
ducerea teatrului arată că ase
menea lipsuri nu vor mai avea 
loc și că de aci înainte actorul 
Mircea Zabalon va sprijini efec
tiv munca brigăzii artistice res
pective. De asemenea, conduce
rea teatrului promite sprijinul 
său și altor formații artistice de 
amatori care vor solicita acest 
lucru.

forjorul Brăileanu Florea, frezo
rul Ciobanu Ștefan, lăcătușii. 
Cîmpeanu Gheorghe, Grămadă 
Romulus și Hebedean loan.

Cele mai frumoase realizări pe 
linia creșterii rîndurilor organi
zațiilor de bază le-au înregistrat 
organizațiile de bază de la turnă
torie, care și-a lărgit rîndurile 
în ultima vreme cu 13 membri 
și candidați de partid, precum și 
organizația de bază din secția 
mecanică care a primit 10 mem
bri și candidați.

Unor candidați de partid cum 
sînt Voina Vasile și Kiș Teofil li 
s-a redus stagiul de candidatură 
cu 6 luni și respectiv cu 4 luni 
de zile datorită spiritului de răs
pundere cu care ei s-au pregătit 
pentru a deveni membri de par
tid.

O parte pozitivă în activitatea 
de la 
i în 

1 se 
lucrează operativ. In prezent nu 
există nici un membru sau can
didat de partid cu stagiul expi
rat. Comitetul de partid ține o 
evidență permanentă a stagiului 
de candidatură, luînd măsuri ca 
organizațiile de bază P.M.R. să 
pună în discuția adunărilor ge
nerale cererile candidaților 
ra le-a expirat stagiul.

Membrilor de partid li s-au 
încredințat sarcini concrete 
răspunde de cîte un candidat de 
partid, de felul cum se preocupă 
de ridicarea nivelului său politic 
în cercurile de studiere ale Sta
tutului P.M.R. Astfel turnătorul 
Kristaly Ludovic se ocupă de 
pregătirea tovarășei Duță Maria, 
muncitoare la miezuri, care lu
crează în aceeași secție, tovară
șul Biro Carol sprijină și îndru
mă pe candidatul Predescu Du
mitru, iar membrul de partid Ni
cu Nicolae se ocupă de tovară
șul Mardare Vasile din secția 
construcții metalice.

Birourile organizațiilor de ba
ză de la U.R.U.M.P. s-au îngri
jit ca cea mai mare parte dintre 
candidații de partid să aibă sar
cini concrete. Candidaților de 
partid Ciofu Grigore și Umerel 
Marin din secția construcții me
talice li s-a trasat sarcina de a 
se ocupa de mărirea numărului 
de abonamente la presa de par
tid.

Preocuparea permanentă a bi
rourilor organizațiilor de bază 

‘ față de primirea celor mai îna
intate elemente muncitoare în 
mijlocul candidaților de partid, 
cît și de educarea 
cestora, va duce 
continua întărire 
organizațiilor de 
U.R.U.M.P.

organizațiilor de bază 
U.R.U.M.P. este faptul că 
munca de primire în partid

căro-

de a

partinică a a- 
nemijlocit la 
a rîndurilor 
bază de la

In orașul Petroșani poate fi 
îmbunătățită desfășurarea 
învățămîntului de partid

• PUBLICITATE

(Urmare din pag. l-a)

iveală și lipsurile ce mai există 
și căile pentru înlăturarea lor. 
Așa de pildă s-a arătat că la 
depoul C.F.R., gospodăria de lo
cuințe, mișcare-C.F.R. sînt cer
curi rămase în urmă față de pro
gram, datorită neglijenței unor 
propagandiști cît și a lipsei de 
control din partea comitetului o- 
rășenesc și a birourilor organi
zațiilor de bază respective. Pro
pagandiști ca tov. Chioreanu 
Iacob, Crișan Gligore, au negli
jat în mod nepermis ducerea la 
îndeplinire a sarcinii ce li s-a 
încredințat, neprezentîndu-se la 
ședințele de pregătire.

S-a arătat de asemenea că ri
nele birouri ale organizațiilor 
de bază nu se ocupă de mobili
zarea cursanților la învățămînt, 
lăsînd aceasta pe seama propa
gandiștilor. Din 
s-a ajuns ca unele cercuri să aibe 
o frecvență scăzută. Printre a- 
ceste birouri ale organizațiilor 
de bază se numără cele de la 
întreprinderea de industrie lo
cală „6 August", depoul C.F.R. 
și revizia de vagoane. Membrii 
acestor birouri nu sînt 
înșiși exemple bune în 
privește participarea la 
mînt.

De asemenea nu toți 
comitetului orășenesc de partid 
s-au ocupat de problema învăță
mîntului de partid în cadrul or
ganizațiilor de bază din care 
fac parte. Unii dintre aceștia ca 
tov. Zeicu Gheorghe, Kertes Io
sif 
tul

această cauză

nici ei 
ceea ce 
învăță-

membrii

au privit cu dezinteres fap- 
că învățămîntul de partid în

careorganizațiile de partid de 
răspundeau se desfășoară la un 
nivel necorespunzător.

In discuțiile purtate tovarășii 
Bortea Aurelian, Tomescu Ilie, 
Juhasz Carol și alții au luat a- 
titudine critică față de lipsurile 
manifestate, făcînd totodată pro
puneri în vederea ridicării nive
lului muncii din cercurile și 
cursurile învățămîntului de par
tid. Printre măsurile propuse și 
care urmează să fie traduse în 
viață se numără cele cu privire® 
la asigurarea participării tutu
ror propagandiștilor la pregăti
rea în cadrul cabinetului de par
tid, creșterea preocupării birou
rilor organizațiilor de bază pem 
tru mobilizarea cursanților la 
ședințele de învățămînt, lichida
rea în cel mai scurt timp a ră- 
mînerii în urmă a unor cercuri, 
intensificarea controlului comite
tului orășenesc asupra muncii 
propagandiștilor în scopul asi
gurării unui conținut corespun
zător învățămîntului de partid 
și a creșterii eficacități sale.

Din desfășurarea ședinței a 
reieșit hdtărîrea membrilor comi
tetului orășenesc, a propagan
diștilor din orașul Petroșani de 
a pune în centrul preocupărilor 
grija pentru buna desfășurare a 
învățămîntului de partid, îmbu
nătățirea calității învățăraîntuluî 
și legarea lui strînsă de activi
tatea întreprinderilor și institu
țiilor, lucru ce va duce la creș
terea gradului de conștiință a 
membrilor și candidaților de ■ 
partid și astfel la îndeplinirea 
cu mai mult succes a sarcinilor4 
puse de construcția socialistă.

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

Contribuția inovatorilor la îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de pian

I TEATRUL DE STAT : 
I „VALEA JIULUI”

1
 PETROȘANI;

prezintă :

joi 4, sîmbătă 6 
și duminică 7 februarie 

1960

: IIKPECTOillIL ilf P8LIIIE
; i ptesă în 3 acte <
] de J.B. Priestley ;
' Regia artistică
J și scenografia :
; Horea Popescu >

i
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(Urmare din pag. l-a) muncii de inovații pe

Aduce la cunoștință 
că a pus în vînzare prin 
toate unitățile sale din 
Valea Jiului păsări tăiate.

Consumatorii se | 
aproviziona cu : 
GÎȘTE 

RAȚE 
GĂINI 

CURCANI 
prețuri convenabile.

pot

la

i

vatorii s-a constatat .că totuși 
munca depusă de cabinetul teh
nic nu s-a ridicat la înălțimea 
sarcinilor.

Una din lipsurile constatate 
este aceea că nu au fost atrași 
în munca de inovații și raționa
lizări muncitorii fruntași în pro
ducție, minerii. Nu a existat o 
preocupare de seamă în ceea ce 
privește mărirea numărului de 
cititori la biblioteca tehnică. De 
asemenea nu a existat o strînsă 
colaborare între cabinetul tehnic 
și cercul A.S.I.T. de la mina Lo
nea care ar fi făcut să întăreas
că și mai mult relațiile dintre 
muncitori, ’ .........................
în ceea ce privește creșterea nu
mărului de

Pentru ________ „r_____
constatate, cu ocazia dezbaterilor 
pe marginea raportului, s-au fă
cut o seamă de propuneri care să 
ducă la îmbunătățirea în mod

ingineri și tehnicieni

inovații.
remedierea lipsurilor

simțitor a 
anul 1960.

Printre 
făcute de 
propunerea de a se ștudia lunar 
planul tematic de către colecti
vul de conducere a) cabinetului 
tehnic împreună cu cercul A.S.I.T. 
și studierea în colectiv de către 
inovatori a revistei inovatorului.

In vederea îmbunătățirii acti
vității cabinetului tehnic comite
tul sindical a făcut recomanda
rea ca în cursul anului 1960 să 
se țină o mai strînsă colaborare 
cu colectivul de conducere al clu
bului minier din Lonea, să se în
tocmească conferințe cu caracter 
tehnico-științific care să fie pre
zentate în fața inovatorilor și a 
fruntașilor în producție, să se în
tărească colaborarea cu cercul 
A.S.I.T. al minei. S-a indicat de 
asemenea inovatorilor să studieze 
aprofundat posibilitățile de intro
ducere a micii mecanizări la toa
te locurile de muncă.

propunerile de seamă 
inovatori putem arăta

Oameni ai 
din Valea 

CITIT 
„STEAGUL RUȘII” 

Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente 
TRIMESTRIALE

Și SEMESTRIALE 
Primesc abonamente 

DIFUZSItil VRLUflTARI 
din întreprinderi 

și instituții 
FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. T. T. R.

muncii 
Jiului
I

„COLABORARE"
Adesea posturile noastre de 

radio din Capitală în cadrul e- 
misiunilor lor transmit, în - mon
tare radiofonică piese de teatru 
ale marilor dramaturgi univer
sali. Aceste emisiuni sînt retrans
mise de numeroase stații locale 
de radioficare. 
cru bun, chiar 
însă altceva : 
retransmitere 
de la stațiile 
rea" uneori dă 
nice. Combinarea unor replici din 
vreo piesă sau alta cit niscai 
fragmente de muzică populară 
sau alte melodii, dă naștere la 
un amalgam desăvîrșit ca... gen. 
Astfel :

Acesta este un lu- 
foarte bun. Rău e 
„colaborarea" la 

a unor operatori 
locale. „Colabora- 

„roade" năstruș-

— Te-ai cățărat pe moa
ră ? / După cloști sau pui de 
cioară ?

— Mult nu am de sună cea
sul / Cînd și sufletul meu zboa
ră.

— Avaramu... '■& ' ■

'ii » •

— Veniți, fecioarelor, și din 
harfe cîntați / Veniți fecioarelor 
și cu danț ne desfătați

—. Ufu-fu pe lingă stînă, sa 
se facă brînza bună 1

NEDORITĂ
— Acum să vorbim, măicuță, 

Jără sînge rău, să vorbim... /Ia 
uită-te, mîța bătrînă tot aici se 
culcă, poftim 1

Mă-nsurai și luai nevastă 
de la noi a treia casă...

— Maică, soție, tu fecioară, 
trup neîntinat, / Ascunde-mă, a-

dăpostește-mă. la sînul nevino
vat

— Intră luna pe fereastră...
Ați priceput ceva ? Vă place? 

Desigur că nu. Știți ce piesă e? 
Cum nu ? Sînt doar cîteva re
plici din piesa „Peer Gynt” de 
H. Ibsen. Ce are Ibsen cu... Ava- 
ramu ? Nimic. Absolut nimic. Dar 
cu celelalte melodii ? Firește tot 
nimic. Tot n-ați priceput ? Nu e 
vorba de vreo nouă versiune a 
piesei „Peer Gynt" ci de „cola
borarea" operatorului Iancu Ni- 
colae de la stația de radioficare 
din Petroșani.

In ziua de 25 ianuarie a.c, du
pă ce făcuse legătura stafiei lo-

cale cu postul bucureștean care 
transmitea montajul radiofonia 
„Peer Gynt", operatorul Iancu 
Nicolae s-a plictisit. Cum avea 
la îndemînă un picup și niște 
plăci a început să asculte muzi
că. Cum o , fi făcut, cum nu, fapt 
e că după vreo 25 de minute de 
la începerea piesei ascultătorii 
din jurul difuzoarelor... s-au tre
zit cu muzică. Apoi iar cu cîte 
ceva din piesă și din nou... cu 
muzică. Și tot așa. Astfel audiția 
piesei a fost întreruptă cu me
lodiile „Avaramu", „Barca pe 
valuri" etc. E interesant, nu ?

După cîte se vede din cele do 
mai sus, operatorul a... operat 
precum i-a plăcut și precum nu 
le-a plăcut abonaților care as
cultau emisiunea

N-ar fi rău dacă sub o formă 
sau alta conducerea P.T.T.R. Pe 
troșani ar plăti operatorului 
„munca" depusă pentru „colabo
rarea" la piesa lui Ibsen Se 
știe doar că orice colaborare se 
plătește. De ce să i se răpească 
acest drept tocmai operatorului 
Iancu Nicolae ?

V. ADRIAN
(După o corespondență de 

M. Bădescu)

PROGRAM DE RAGfO
5 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Melodii 
populare romînești, 8,00 Din 
presa de astăzi, 9,00 Muzică co
rală din țări prietene, 10,10 Pie
se vocale și instrumentale de 
compozitori romîni, 11,03 Teatru 
la microfon: „Recolta de aur". 
Scenariu radiofonic de Aurel 
Baranga, 13,05 Concert simfo
nic, 14,00 Din cîntecele și dan
surile popoarelor, 15,10 Cîntă 
Ion Luican, 16,15 Vorbește Mos
cova 1 17,25 Cîntă soprana Ma
ria Voloșescu, 19,05 Cîntece re
voluționare romînești, 21,30 Con
cert de muzică populară romî
nească, £2,00 Radiojurnal, bule
tin meteorologic și sport. PRO
GRAMUL II. 14,30 Muzică popu
lară romînească, 15,40 Din cîn
tecele compozitorilor noștri, 16,15 
Program de melodii populare 
romînești, 17,00 Din viața de 
concert a Capitalei, 19,00 Actua
litatea în țările socialiste, 20,05 
Melodii populare romînești, 20,22 
„Pagini din trecutul de luptă al 
poporului nostru pentru libertate 
în creația muzicală", 21,15 „Pei
saj de iarnă" — program de mu
zică ușoară, 22,00 Muzică popu
lară romînească.

---- O

CINEMATOGRAFE
5 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Avalanșa; AL. SAHIA: 
Mama vitregă; PETRILA : Dra
gostea nu se cumpără; LONEA : 
Omul cu pantaloni scurți; ANI- 
NOASA: Vremea ghioceilor;
VULCAN : Fata în negru; LU- 
PENI : Ani de zbucium; URI- 
CANI : Botagoz.
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COMUNICAT 
cu privire la convocarea consfă
tuirii Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la 

Tratatul de la Varșovia
Guvernele statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia aus 
hotărît să convoace în ziua de 
4 februarie 1960, la Moscova, o 
consfătuire la nivel înalt a Co
mitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia, cu 
participarea miniștrilor Afacerilor 
Externe și a miniștrilor Forțelor 
Armate.

o—

COMUNICAT 
cu privire la consultările între 
miniștrii Afacerilor Externe în 
legătură cu consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ al Tra

tatului de la Varșovia
In legătură cu consfătuirea 

Comitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia, care 
urmează să aibă loc la 4 februa
rie a. c., au început la 1 februa
rie, la Moscova, consultări între 
miniștrii Afacerilor Externe.

■---------o---------

R. P. Chineză va trimite 
observatori la consfătuirea 
la nivel înalt a Comitetului 

Politic Consultativ 
al Tratatului de la Varșovia

PEKIN 3 (Agerpres).
Agenția China Nouă anunță 

că R. P. Chineză va trimite ob
servatori pentru a lua parte la 
consfătuirea la nivel înalt a Co
mitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia care 
se deschide joi la Moscova.

Au fost numiți ca observatori : 
Kan Sen. membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Comunist Chinez, Liu Siro, 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
ambasador al R. P. Chineze în 
Uniunea Sovietică și U Si-țiuan, 

Central 
Chinez.

membru al Comitetului 
al Partidului Comunist

-----O-----

Declarația mișcării 
pentru pace din Peru
LIMA 3 (Agerpres).
Mișcarea peruviană pentru 

pace a publicat o declarație pe 
marginea propunerilor formulate 
de președintele Republicii Chile, 
Alessandri, și președintele Peru
lui, Prado, în legătură cu redu
cerea armamentelor în țările A- 
mericii Latine.

„Această propunere, se spune 
în declarație, constituie o im
portantă contribuție la eforturile 
popoarelor pentru realizarea nă
zuințelor lor de pace. Ea indică 
calea justă pentru ușurarea po
verii care apasă asupra mase
lor populare și care se agravea
ză în țara noastră cît și în res
tul continentului11.

Declarația subliniază însă că 
poporul peruvian, ca și popoa
rele întregii lumi, „cere dezar
marea totală11.

In încheierea 
carea peruviană 
trage atenția 
peruvieni asupra necesității 
a reduce cheltuielile militare în 
bugetul național pe anul 1960 
pentru ca sumele astfel economi
site să fie consacrate unor sco
puri de interes public.

declarației miș- 
pentru pace a- 
parlamentarilor 

de
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Vizita delegației de oameni
de stat sovietici In S. II. A.

natorul statului a oferit o mare 
recepție în cinstea oaspeților so
vietici la care au luat parte per
soane oficiale, reprezentanți ai 
opiniei publice, industriași din 
localitate.

D. Polianski a .spus celor pre- 
zenți că astăzi, cu prilejul vizi
tei făcute la oțelărie, unul din 
muncitori, veteran din cel de-a! ' 
doilea război mondial — a pro
pus să se declare războiul în a- 
fara legii, iar toți propovăduito
rii lui să fie închiși în case de 
nebuni, 
lianski, 
punere

Șeful 
exprimat speranța ca extin
derea relațiilor culturale și ști
ințifice între U.R.S.S. și S.U.A., 
schimbul de delegații de oameni 
de stat vor contribui la consoli
darea păcii în întreaga lume.

alte planete
Biologii sovietici, continuă 

Nikitin, prevăd crearea într-un 
viitor apropiat a unor nave pla
netare cu ajutorul cărora vor fi 
extinse colosal cunoștințele omu
lui despre diferitele forme ale vie
ții, despre nelimitata lor varie
tate și adaptarea ei diversă la 
condițiile speciale ale altor lumi. 
Savantul presupune că cosmosul 
este cel mai bogat „muzeu" na
tural pentru înțelegerea mai pro
fundă a formelor de dezvoltare 
evolutivă și pentru dezvăluirea 
cauzelor ei.

Fiziologia modernă, subliniază 
prof. Nikitin, trece acum la ca
pitolul nou despre viața în con- g 
dițiile imponderabilității și a 8 
accelerațiilor și încetinirilor pe- & 
riodice mari din spațiul cosmic.

In ziarul „Komsomolskaia 
Pravda” cunoscutul biolog ucrai
nean Vladimir Nikitin, membru 
corespondent al Academiei de 
Științe a R.S.S. Ucrainene, pu
blică un articol în care arată că 
nu este exclus ca pe Lună să 
existe forme speciale, neobișnuite 
de viață, despre care a vorbit 
savantul sovietic Gavril Tihov 
creatorul astrobotanicii.

Comentvnd experimentarea cu
8 succes a rachetelor balistice so

vietice puternice cu mai multe 
trepte, Nikitin își exprimă spe
ranța că nu mai este așa de
parte ziua cînd omul va păși pe 
suprafața planetelor Marte și Ve
nus, planete din sistemul solar, 
pe care este cel mai posibil să
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Ziarele japoneze despre succesele obținute 
de U. R. S. S. în domeniul construcției 

de rachete
TOKIO 3 (Agerpres). TASS 
Știrea agenției TASS cu pri

vire la lansarea de către Uniu
nea Sovietică a celei de a doua 
rachete supraputernice spre re
giunea Oceanului Pacific atrage 
atenția opiniei publice japoneze. 
Ziarele au publicat această știre 
pe primele pagini 
roase comentarii.

Presa relevă cu 
Uniunea Sovietică 
fectueze experiențele 
jumătate a perioadei prevăzute 
și își exprimă părerea că aceas
ta dovedește că Uniunea Sovie-

tică și-a înfăptuit cu mult suc
ces planurile științifice.

Recentele experiențe cu rache- 
„Sankei 

Uniunea 
rezultate 
construc-

și cu nume-

satisfacție că 
a reușit să e- 

în prima

te, subliniază ziarul 
Simbun“, au arătat că 
Sovietică a obținut 
strălucite în domeniul 
ției de rachete.

Ziarul „Mainiți11 scrie că pre
cizia cu care au fost dirijate a- 
ceste două rachete spre regiu
nea fixată dă posibilitate Uniu
nii Sovietice să-și îndrepte pe 
viitor rachetele într-o regiune 
din imediata apropiere a lui 
Marte și Venus.

Vizita oaspeților
KATMANDU 3 

TASS anunță :
In dimineața zilei de 3 februa

rie, la invitația regelui și gu
vernului Nepalului K. E. Voro- 
șilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
F. R. Kozlov, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., E. A. Furțeva, deputat

(Agerpres). —

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

sovietici în Nepal
al Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și persoanele care îi însoțesc au 
sosit în această țară unde vor 
face o vizită de bunăvoință.

Pe aerodrom oaspeții sovietici 
au fost întîmpinați de regele Ne
palului, Mahendra și membrii 
familiei regale, de primul minis
tru B. P. Keirala și de miniștri 
ai guvernului Nepalului.

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

O acțiune judiciară împotriva unor 
și procurori naziști 

peste 100 de fotocopii. Ziarul 
„Suddeutsche Zeitung11 sublinia
ză că autenticitatea acestor fo
tocopii a fost atestată chiar de 
către procurorul general al R.F. 
Germane, Dode.

foști judecători
„Siid- 
că la
o ac-
a 34

BERLIN 3 (Agerpres).
Ziarul vest-german 

deutsche Zeitung“ anunță 
Karlsruhe a fost intentată 
țiune judiciară împotriva
de foști judecători și procurori 
la tribunalele naziste, dintre ca
re cea mai mare parte își exer
cită încă funcțiile. Inițiatorii a- 
cestei acțiuni sînt organizatorii 
expoziției „Justiția nazistă14 ca
re a fost prezentată în mai mul
te orașe din Germania occiden
tală. In întîmpinarea făcută de 
inițiatorii acțiunii se cere ca cei 
34 de foști funcționari ai justi
ției naziste să fie inculpați pen
tru omor deoarece au pronunțat 
sentințe capitale pentru motive 
nevalabile și neînsemnate. Ini
țiatorii au prezentat procuratu
rii fotocopii ale sentințelor pro
nunțate în cursul ultimului răz
boi mondial. La expoziția amin
tită mai sus au fost prezentate

PRINCETON 3 (Agerpres).
Delegația de oameni de stat 

sovietici, care se află în Statele 
Unite, a făcut o vizită la 2 fe
bruarie guvernatorului statului 
New Jersey, A. Meiner, Ia re
ședința sa din orașul Trenton.

Oaspeții sovietici au luat parte 
apoi la dejunul oferit de Asocia
ția națională a industriașilor 
din statul New Jersey în cinstea 
Iui D. Polianski, șeful delega
ției sovietice.

In aceeași zi un grup al oa
menilor de stat sovietici a vizi
tat cîteva ferme situate în raza 
orașului Trenton.

La pepiniera de plante deco
rative, W. Flemer, proprietarul 
ei, i-a rugat pe oamenii de stat 
sovietici să transmită cele mai 
bune urări lui N. S. Hrușciov. 
El dorește să-ii trimită în dar 
șefului guvernului sovietic cîte
va plante decorative rare, culti
vate pe plantațiile sale. Sperăm, 
a spus Flemer oaspeților sovie
tici, că asemenea schimburi vor 
contribui la întărirea relațiilor 
de prietenie între țările noastre.

Alți membri ai delegației so
vietice au vizitat o oțelărie, o în
treprindere la care se fabrică 
cabluri; ei s-au interesat de a- 
semenea de munca organelor le
gislative din statul New Jersey.

In seara aceleiași zile guver-

0 carte despre trecutul 
fascist a lui Oberlânder

BERLIN 3 (Agerpres).
La 2 februarie a avut loc 

Berlin o conferință de presă 
care corespondenților germani 
străini li s-a împărțit cartea 
brună „Adevărul despre Ober- 
lănder". Această carte scrisă de 
Comitetul pentru problemele u- 
nității Germaniei cuprinzînd nu
meroase documente și declara
ții, demască trecutul fascist cri
minal al lui! Oberlânder. Luînd 
cuvîntul în fața reprezentanților 
presei, Albert Norden, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G. a subliniat că deține
rea de către Oberlânder a func
ției de ministru este o rușine na
țională pentru poporul german.

A. Norden a cerut ea milîta- 
rîștii să fie îndepărtați din gu
vernul Germaniei occidentale, 
din armată, organele justiției, 
din administrația și aparatul di
plomatic al acestei țări. El a sub
liniat că aceasta este o condiție 
pentru menținerea păcii și ar a- 
vea o influență pozitivă 
apropiatei conferințe la 
înalt.

Credem, a declarat 
•că aceasta este o 
rezonabilă.
delegației sovietice 
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In R. P. Chineză au fost 
îndeplinite sarcinile celui 
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In sprijinul revoluției din Cuba
CARACAS 3 (Agerpres).
Comitetul executiv național al partidului „acțiunea democra

tică11 din Venezuela, partid guvernamental, a adoptat o rezoluție 
în sprijinul revoluției din Cuba. In rezoluție se subliniază că u- 
nele cercuri reacționare intensifică campania propagandistică îm
potriva poporului cuban și a revoluției sale.

„Pentru noi, spune rezoluția, soarta Cubei este soarta Vene- 
zuelei și a tuturor popoarelor din America Latină care luptă 
pentru apărarea democrației și pentru dreptul de a și făuri propria 
lor soartă. De aceea „acțiunea democratică11 își reafirmă hotărî- 
rea de a sprijini Cuba și regimul ei revoluționar11.

MOSCOVA 3 (Agerpres) — 
7MSS anunță:

La 1 februarie a părăsit Mos
cova pleclnd la New York o de
legație de specialiști sovietici, 
".are va participa la Conferința 
națională a S.U.A. pentru trans
plantarea organelor și țesuturilor. 
Din delegație fac parte Mihail 
Tarasov, directorul Institutului 
de urgență din Moscova, cunos
cutul experimentator Anastasi 
Lapcinski care a lucrat mulți 
ani la transplantarea de rinichi 
și piele și Evgheni Zotikov, cola
borator științific al Institutului 
de biologie experimentală, care 
efectuează crecetări în domeniul 
transplantării pielii.

Intr-o convorbire cu 
pondent al agenției 
Tarasov, conducătorul 
a arătat că își va consacra co
municarea transfuziei de sînge 
luat de la oameni decedați su
bit.

La Institutul de urgență „Skli- 
fosovski", condus de Mihail Ta
rasov, se practică de 30 de ani

un cores- 
TASS, dr. 
delegației,

Vo M£»

transfuzia de sînge luat 
oameni morți subit după 
fract miocardic, din cauza bolii 
hipertonice și din cauza unor 
traumatisme fără pierderi de sîn
ge.

Dr. Tarasov și colegii săi con
sideră că în cazuri de transfuzie 
acest sînge dă mai puțină reac
ție decît sîngele donat. Preparat 
în mod corespunzător, 
sînge poate fi păstrat pînă la 
zile.

Ideea folosirii sîngelui luat 
la un cadavru a fost pusă 
aplicare încă în 
noscutul savant 
care a efectuat pentru prima Ga
ră experiențe pe cîini. După doi 
ani renumitul chirurg Serghei 
ludin a făcut pentru prima oară 
o transfuzie de sînge luat de la 
un cadavru unui muribund, sal- 
vîndu-i astfel viața. Acum există 
cîteva zeci de mii de oameni 
care își datorează sănătatea și 
viața aplicării în practică a aces
tei idei a oamenilor de știință 
sovietici.

de la 
un in-

acest
30

de 
în 

cu-anul 1928 de 
"Vladimir Sanov,

PEKIN 3 (Agerpres).
Agenția China Nouă relatează 

că anul 
recoltate 
bumbac, 
decît în 
cinile celui de-al doilea cincin 
în domeniul bumbacului au fost 
îndeplinite cu trei ani înainte de 
termen. In anul 1959 suprafața 
ogoarelor irigate, cultivate cu 
bumbac din China a sporit cu 
330.000 hectare.

Datorită introducerii largi a 
celor mai bune soiuri de bumbac 
și a folosirii agrotehnicii înain
tate, calitatea bumbacului se îm
bunătățește în permanență.

trecut în China au fost
2,4 milioane tone de 
de 5,4 ori mai mult

anul 1949. Astfel să1' ■
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Sateliții artificiali : 
în slujba televiziunii : 

și meteorologiei ♦ 
MOSCOVA 3 (Agerpres). j 
Datorită dezvoltării continue J 
construcției de rachete, de J

de ghidare, scrie
- *

a
motoare pentru rachete și a 
sistemelor 
la 2 februarie în „Komsomol- 
skaia Pravda11 Nikolai Varva- 
rov, specialist în astronautică, 
încă de pe acum ar fi posibil 
să se creeze sateliți artificiali 
cu o greutate de cîteva tone.

Varvarov arată că sporirea j 
greutății sateliților va permi- î 
te ca pe bordul lor să fie in-1 
stal at un număr foairte mare j 
de diferite aparate științifice. • 
El consideră îndeosebi că pe î 
bordul rachetelor se vor putea J 
monta instalații astronomice î 
complicate ca telescoaipe și ra- * 
diotelescoape. Fotografiile vor J 
putea ajunge pe pămînt, fie * 
prin aruncarea de pe sateliți a j 
casetelor cu materiale fotogra- * 
fice, fie prin radioteleviziune J 
așa cum s-a procedat atunci * 
cînd s-au transmis fotografiile • 
părții invizibile a Lunii. •

Varvarov crede că sateliții J 
* artificiali grei deschid mari • 

; în rezolvarea pro- • 
blemelor transmisiunilor mon- *  — • ----- —...    ț
de televiziune de recepție și» 
emisie necesar vor fi absolut J 
suficienți pentru a înfăptui un ♦ 
schimb de programe de tele- • 
viziune între toate statele de ’ 
pe planeta noastră. 2

Sateliții grei pot avea un • 
rol important în serviciul me- « 
teorologic. Inconjurînd pămîn- * 
tul în 1,5—2 ore, ei înregis- J 
trează temperatura de pe un ♦ 
mare teritoriu, ceea ce permi- • 
te să se stabilească cu și mai * 
mare precizie timpul probabil • 
pe perioade mai îndelungate. •

I 
»♦

♦

♦

ț ariiriciaii
f perspective
• blemelor ti
J diale de televiziune. Trei sa- J 
J teliți înzestrați cu aparatajul ♦


