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Solemnitatea dezvelirii j 
statuiei dr. Petru Groza în orașul Deva*

Dumitru Dejeu, președintele Comite- ?
tului Executiv al Sfatului popular • ------ —---- ________ .—.   —
regional Hunedoara sare a arătat j labor are cu cadrele didactice, pre- 
că monumentul doctorului Petru ț gătesc în cinstea zilei de 30 De- 
Groza, ridicat in orașul Deva, pe ♦ 
baza hotărîrii conducerii partidu- j 
lui și statului nostru, constituie o ♦ 
expresie a înaltei prețuiri acorda- * 
te unui eminent om politic, unei; 
mari personalități. f

Miron Belea, vechi activist al»
Frontului Plugarilor și prof. univ. ♦ 
Mihail Ghelmegeanu au evocat ? die mixtd din Petroșani. 
figura doctorului Petru Groza. ’

A luat apoi cuvîntul tovarășul ♦ 
Gheorghe Apostol. »

________ .... ...... ................ .. .._____ U—

Carnet cultural

unei solem- 
eminentului

Programe artistice
Clubul muncitoresc al sindica

telor din orașul Petroșani, in co-
DEVA 7 (Agerpres).
Vineri dimineața la Deva a fost 

dezvelit — în cadrul
I nități — monumentul

om de stat romîn și patriot înflă
cărat, dr. Petru Groza.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Apostol, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Petru Furdui, membru al C.C 
al P.M.R., prim-secretar al Comi
tetului regional Hunedoara al 
P.M.R.. Dumitru Dejeu, președin
tele Comitetului executiv al Sfa- 
tqlKii popular regional, reprezen
tații ai organelor locale de partid 

| ®s>de stat, generali și ofițeri su
periori, colaboratori apropiați ai 

^ki Petru Groza, țărani care au 
Tăcut parte din Frontul Plugari
lor. delegați ai oamenilor muncii 
din marile întreprinderi și insti
tuții din regiune, locuitori ai co
munei Băcia unde s-a născut și a 
copilărit Petru Groza, membrii fa
miliei sale.

Monumentul, ridicat în Piața 
Unirii, era străjuit de ofițeri ai 
forțelor noastre armate și de pio
nieri.

Garda militară de onoare ali
niată în piață a prezentat onorul.

Tovarășul Gheorghe Apostol a 
dezvelit monumentuL

După intonarea Imnului de Stat al 
R. P. Romîne a luat cuvîntul tov.

cembrie, un bogat program de 
cfntece. Corul, format din cadre 
didactice și muncitori are In re
pertoriu clntecele: „Republică 
măreață vatră", „Părinte drag, 
partid iubit" și altele.

Corul va ii acompaniat de or
chestra elevilor de la Școla me-

Lectorat cu părinții
Conducerea Școlii medii mixte 

In sunetul marșului funebru, la • din Petroșani a luat inițiativa de 
a forma un lectorat cu părinții. 
La acest lectorat s-au predat pi- 
nă acum 5 conierinfe printre care 
se numără „Profilul moral al o- 
mului societății socialiste și edu
cația morală a copiilor în familie", 
„Educarea disciplinei comuniste în 
familie, importanta autorității pă
rinților și a exemplului lor per
sonal" și altele.

monument au fost depuse apoi so- ț 
roane de flori din partea Comite- f 
tului Central al Partidului Munci- ♦ 
toresc Romîn, Consiliului de Stat ♦ 
și Consiliului de Miniștri, Corni- * 
tetului regional Hunedoara al ? 
P.M.R. și a Sfatului popular regio- ; 
nai, a colectiviștilor din Băcia. | 
Un grup de pionieri au depus bu- » 
chete de flori. *

☆ ' ?♦
Monumentul doctorului Petru f 

Groza este opera sculptorului C * 
Baraschi, artist al poporului din | 
R.P. Romînă. Așezată pe un soclu ♦ 
de granit înalt de 2,5 metri, sta- : 
tuia, turnată în bronz, are înălți
mea de 4,5 metri. Pe soclu se află 
inscripția „Dr. Petru Groza — 
1884—1958".

♦

i
♦
♦

Filme pentru copii
Din două in două săptămini joia 

la orele 10 dimineața cinematogra
ful Alexandru Sahia din Petroșani 
prezintă filme documentare și de 
desene animate pentru capiii de 
virstă preșcolară.

K BALȘAN 
corespondent
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Cu prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan pe anul 1962. «it și in con
sfătuirile de producție, o bună 
parte din propunerile făcute de mi
neri și o mare parte din angaja
mentele luate s-au referit la creș
terea productivității muncii. Știind 
să acest lucru duce la depășirea 
planului de producție și la redu
cerea prețului de cost al cărbune
lui, întreaga atenție a fost îndrep
tată spre creșterea gradului de 
mecanizare. întărirea asistenței 
tehnice pentru brigăzi și asupra 
unei bune organizări a muncii. A- 
plicind cu strictețe măsurile luate 
in acest sens, minerii din Aninoa
sa au depășit pianul cit și anga
jamentul luat, reușind ca de la I 
ianuarie și pînă la 1 decembrie 
1962 să dea peste planul 
30-300 tone de cărbune. Pe 
tare, planul productivității 
a fost depășit cu 55 kg.
pe post și angajamentul cu 25 kg 
pe post Față de realizările anului 
trecut aceasta Înseamnă o crește
re de 100 kg. pe post Depășiri în
semnate la productivitate s-au rea
lizat în primul 
Astfel, 
stratele 
— 280 
turnai e
talele orizontale din stratul 
103 kg. pe post

Toate sectoarele minei au 
lizat randamente superioare 
planificate șt pe baza aceasta
îndeplinit și depășit planul de pro
ducție. Printre brigăzile care s-au 
situat în fruntea întrecerii pentru 
obținerea acestor succese se numă
ră cele conduse de Cristea Aurel, 
Sas Teodor și Angheluță Enache de 
la sectorul I, Asmarandei Augus
tin, Kibedi Frăncisc și Cosma Re
mus de la sectorul II, Schneider 
Frăncisc, sectorul III, Biro Ștefan. 
Moisiu Remus și Ianc Victor de la 
sectorul IV. In urma depășirii pro
ductivității planificate cu
tone pe post aceste brigăzi 
reușit să dea peste plan pînă 
prezent, între 1100—3400 tone 
cărbune.

La aceste 
și creșterea 
îndeosebi
unde se extrage 63 la sută din 
producția pe mină. Viteza medie 
de înaintare la aceste locuri de 
muncă a crescut de la 59 m. Ia 
73 m„ iar la lucrările de pregă

pe zi. Prin aceasta s-a re- 
problema aprovizionării la 
tuturor locurilor de mun 

vagonete goale. Parcul de 
completat cu

la zl 
exploa- 
mundi 

cărbune

rind. la abataje, 
la abatajele cameră din 
3 și 5 s-au obținut în plus 
kg. pe post, la trepte răs- 
— 260 kg. pe post, la fron-

3 —

rea- 
celor 
sl-au

în- 
s-a 
de 
Cu 
pu-

ești de 1
Brichete peste plan
Colectivul sectorului de pre

lucrare condus de tov. inginer 
Breazu Cornel a produs în decurs 
de 11 luni, 19.000 tone de brichete 
(ovoide) peste prevederile planu
lui. Numai în cursul lunii noiem
brie, de exemplu, colectivul aces
tui sector din cadrul preparației 
Petrila a dat peste plan 4.262 tone 
de brichete.

ru a fost neglijată nici calita- 
(eoeziunea) brichetelor. Dato

rită preocupării colectivului, cali
tatea a fost îmbunătățită' în me
die cu 1,7 puncte, iar în cursul 
lunii noiembrie cu 1,2 puncte

Ca angajament în cinstea zilei 
de 30 decembrie, colectivul sec 
torului și-a propus să producă 
2.000 tone de brichete peste plan 
Rezultatele obținute pînă în pre
zent dovedesc eă angajamentul 
luat a fost îndeplinit și chiar de
pășit. Prețul de cost a fost redus 
și el continuu. Astfel, dacă în pri
mul trimestru, prețul de cost a fost 
redus cu 0,83 lei pe tona de bri- 
«hete preparate, în trimestrul n 
el a fost redus cu 4,68 lei, iar în 
trimestrul III cu 7,81 lei pe tona 
de brichete.

a preparafia
noiembrie utilajele au funcționat 
mai bine, 
lor a avut mai mult spor.

Rezultatele nu au întîrziat să se 
arate, în luna 
vul preparațjei 
preparat 15.715 
peste sarcinile 
dențiat în această perioadă echi
pele conduse de tov. Miu Con
stantin, Malhar Ilie, Stoica Petru, 
Filimon Iosif și multe altele.

GAINA PETRU

iar munca preparatori-

noiembrie colecti- 
Petrila a primit și 
tone de cărbune 

de plan. S-au evi

Colectiv harnic
Inginerul Jersa loan conduce 

sectorul de preparare. Sub îndru
marea permanentă a organizației 
de partid, nou înființată în acest 
seetor, colectivul de aici a dove
dit în fiecare lună că este un co
lectiv pe drept cuvînt harnic.

B. CREMENE

Consfătuire 
de producție

Zilele trecute, la preparația Pe- 
trila a avut loc o consfătuire de 
producție în care s-a făcut bilan 
tuJ realizărilor obținute în cursul 
lunii noiembrie și s-au fixat sar 
clni care stau în fața colectivului 
în decembrie, ultima lună a anu- 
lu'

După cum a reieșit din darea 
de seamă prezentată și discuțiile 
purtate, datorită bunei organizări 
a întrecerii socialiste, a traduce
rii în viată a o seamă de propu
neri făcute de muncitori în con- 
tluirea anterioară, printre care 

ăturarea bucăților de fier a- 
îunse în cărbunele afectat prepa
rării. centrarea discurilor de la 
filtre, schimbarea sitei de la ciurul 
deasupra flotației și altele, în luna

P e t r i 1 a
In decurs de 11 luni, acest co

lectiv a prelucrat 76.263 tone de 
cărbune peste prevederile planu
lui din care 16.120 tone numai în 
cursul lunii noiembrie. Prețul de 
cost a fost și el redus în mod con
siderabil. Dacă în primul trimes
tru prețul de cost pe tona de 
buni spălați a fost redus 
lei, în 
tul de 
lei. O 
calității
a fost îmbunătățită cu 0,9 
prin reducerea procentului 
nușă, iar umidîtatea a fost 
cu 0,7 puncte.

In același timp, sarcina de plan 
privind asigurarea cu cărbuni spă
lați pentru semicocs a uzinei din 
Călan a fost realizată, asigurîndu- 
se cantitățile necesare.

C. BADUȚA

1—2,6
au 
în 
de

la

realizări a contribuit 
vitezei de înaintare, 
abatajele cameră de

cursul trimestrului 
cost a fost redus 
mare atenție s-a 
cărbunelui care în

căr-
0,37
pre-
0,49

cu
III 
cu 
acordat 

medie 
puncte 
de ce- 
redusă

in 
cu

Peste 2.000 trenuri cu tona j sporit 
( Remorcarea trenurilor cu tonaje 
\ sporite a devenit una din preo- 
S cupările de seamă ale mecanicilor 
) și fochiștilor din Depoul de loco- 
? motive C.F.R. din Petroșani.
( Aproape că nu există zi 

care să nu se remorce trenuri
> tonaje sporite. Dealtfel, toate 
z trenurile ce pleacă din stația Pe- 
( troșani slnt compuse la tonaje 
( sporite.
( Nu e chiar atit de ușor să faci 
X acest lucru. Trebuie să cunoști la
> perfecție profilul liniei, dar mai 
) Intii de toate să ai o locomotivă 
( bine întreținută de care șd iii si- 
? gur că nu te va lăsa pe drum. 
( Liniile de cale ferată din raza 
\ de activitate a depoului Petro- 
X șani sint toarte grele, cu încli-
> nări și curbe aspre. Dar datorită 
( priceperii și dorinței mecanicilor 
? de a remorca mai mult. aceste 
( greutăți sint învinse.
( îmbucurător este faptul că, pe 
\ lingă mecanicii cu mai multă ex- 
S periență, tot mai mulți mecanici 
) tineri, care stăpînesc bine mese- 
? ria, cer să remorce trenuri ca to- 
< naje sporite.

f.

Nu mai departe, chiar zilele tre- ) 
cute, tînărul mecanic Kovacs loan, i 
auzind cd stația Petroșani este a- I 
glomerată cu bruți, în direcția Si- ) 
meria. a cerut să remorce trenul < 
2671 cu tonaj sporit. (

Cei din stație s-au bucurat de ( 
ajutorul primit și s-au apucat să \ 
compună trenul. Cind s-a calcu- ) 
lat tonajul acestui tren, s-a cons- / 
tatat cd are 1934 tone, deci cu ? 
284 tone mai mult decît tona/ul c 
maxim pe aceastd secție. ,

Odată formele făcute, trenul o ) 
luă din loc. A ajuns la destinație > 
conform graficului. Dar acesta nu / 
a fost nici primul nici ultimul 
tren cu tonaj sporit remorcat în 
acea zi. Mecanicul Mihuț Cons
tantin a remorcat și el trenul 
2673 cu un tonaj sporit cu 165 to
ne. Zi de zi au fost remorcate tot 
mai multe trenuri cu tonaje spo
rite, ceea ce a făcut ca de la 
începutul anului și pînă în pre
zent sd fie remorcate 2044 trenuri 
cu tonaje sporite.

I. CRIȘAN 
impiegat de mișcare ' *>■.

D O U
Colectivul de mun

că al stației C.F.R. 
Petroșani a cîștigat 
pînă în prezent de 
două ori (trimestrul 
II și III) locul I pe 
regionala Timișoara 
și deci diplome 
tru îndeplinirea 
nului în cele 
bune condițiuni
siguranță a circula-

pen 
pla- 
mai 

de

A

tire in cărbune de la 48 m. la 
60 m.

Factorul de seamă în obținerea 
acestor indici îl constituie înzes
trarea tehnică și folosirea din plin 
a mașinilor, utilajelor și instala
țiilor. Mina Aninoasa a fost do
tată în acest an cu 300 vagonete 
noi, iar pentru a completa parcul 
de vagonete au mai fost reparate 
ți date în circulație peste 25 va
gonete 
zoivat 
timp a 
că cu
locomotive a fost 
încă 6 locomotive, care au rezol
vat transportul la noul orizont IX 
și au înlocuit locomotivele uzate. 
In abatajele cameră ale sectoare
lor I și IV au fost montate 15 
transportoare T.P.-l, 6 S.K.R.-ll și 
6 transportoare blindate scurte.

Si îndeplinirea și depășirea pro
ductivității muncii planificate la 
lucrările de pregătire s-a obținut 
pe seama mecanizării. In planul 
clinat din stratul 15 sectorul II 
montat un transportor polonez 
mare capacitate „Slask 59/120". 
ajutorul acestui transportor au
tut fi scoase de sub plan brigă
zile conduse de Soloc Ion și Laszlo ' 
Bela. Prin grija maiștrilor electro
mecanici Pop Andrei, Costinaș 
Petru. Manea loan, Ferenczi Fran- 
cisc, Suciu Viorel și alții au fost 
înlocuite 81 întrerupătoare pentru 
asigurarea protecției utilajelor, au 
fost montate 11 ventilatoare elec
trice și 12 pneumatice pentru asi
gurarea aerajului lucrărilor mi
niere în fund de sac, au fost puse 
în funcțiune două împingătoare 
de vagonete la orizontul IX Ani
noasa pentru puțul centru și pu
țul orb nr. 6, apoi două lanțuri 
elevatoare la aceste puțuri, pre
cum si șapte trolii electrice sî 
două pneumatice pentru asigura
rea transportului din suitori șt
plane înclinate

Pentru asigurarea 
la orizontul IX, a 
și complet echipată 
tracție de la puțul i 
ma acestei măsuri, 
fost aprovizionat la 
șl alte materiale în 
rută. Strangularea

transportului 
fost amenajată 
mașina de ex- 
auxiliar. In ur- 

soctorul II a 
timp cu lemn 

l cantitatea ce- 
productiei n

C. DĂNILĂ 
tehnician — mina Aninoasa

(Continuare in pag. 3-a)

O

D I P L O M E
a fost 
bunei

Acest succes 
posibil datorită 
organizări a întrece
rii socialiste de că
tre comitetul sindica
tului sub îndrumarea 
organizației de partid. 
In felul acesta, pla
nul de 
efectuat 
diții și 
quranță

diplome, stația noas
tră a primit o suma 
de 192.000 lei 
a recompensa 
naiul. Din 
sumă, pentru
de calitate, au 
recompensați circa 500 
salariați cu sume ÎB- 

500—1200 lei.

pentru 
perso- 

această 
munca 

fost

transport s-a 
în 

în
a

Alături

bune con- 
deplină si- 
circulației, 

aceste
S. BASARAB 
corespondent

Confecționarea cilindrilor pentru 
instalațiile de preparare cere pri
cepere și deprindere, calități de 
care dau dovadă lăcătușii Rezi Ca
rol și Barna Gheorghe, muncitori

ai secției construcții metalice de 
la U.R.U.M. Petroșani.

Iată-i pe cei doi tovarăși de 
muncă luerînd la confecționarea 
unui cilindru.



^Borneo și Jnlieta46 
de pe timpii 1 avarilor

in cursul săpăturilor 
■ arheologice, in apropie
rea satului PelgyS, ju
dețul Csongrad s-a făcut 
o descoperire din cele 
mai rare: lntr-un cimitir 
din epoca avarilor a fost 
găsit un mormînt comun, 
eoațtnfnd osemintele unei 
tinere perechi. Buzele lor, 
mai exact maxilarele ca
re s-au păstrat intacte, 
se ating ca și cum s-ar

ti contopit intr-un sărut 
etern.

După părerea arheolo
gilor, acești „Romeo și 
Julieta" din epoca ava
rilor par să fi avut 18-20 
de ani in momentul cind 
au fost fnmormfntați îm 
preună, probabil în urme 
unei tragedii. Această 
descoperire puțin obișnui 
tă va fi conservată și 
expusă la muzeul din 
Csongrad.

©--------- _

Renumită prin varietatea speciilor da arbori, ar
buști si plante străine aclimatizate. Grădina bota
nică din Cluj atrage in fiecare an un număr 
mare de vizitatori. Frumu sețea pe care ea o pre
zintă oamenilor muncii in orice anotimp justifică 
din plin denumirea de „Colț al paradisului".

Microfitofronul accelerează 
creșterea plantelor

O comoară numismatică descoperită 
în R. P. Polonă

te- 
îm- 
ale

în-

Șapte recolte de grîu 
sau eîte o recoltă de ro
șii la fiecare 60 de zile, 
se pot obține în microfi- 
totron — o 
tru creșterea 
plantelor în 
mediu deplin

Agrofizieienii din Le
ningrad au elaborat prin
cipiile de funcționare și 
au construit o baterie de 
microfitotroni. Un dispo
zitiv electronic modifică 
automat, după programul 
stabilit anterior intensita-

cameră pen- 
aecelerată a 
condiții de 
reglabil, 

din

tea și durata iluminării, 
temperatura și umiditatea 
aerului, precum și a 
„solului" (care în micro- 
fitotron este o ceramică 
poroasă saturată cu o so
luție nutritivă).

Experiențele au demon
strat că în microfitotrou 
orice plantă ajunge la 
maturitate de două ori 
mai repede decît în mod 
obișnuit. Cu ajutorul me
todelor rapide, în acest 
aparat se pot face cerce
tări și se pot obține se 
mințele unor soiuri noi.

La Nowa Huța, în Voevodatul 
Cracoviei, a fost descoperit un 
zaur de monete vechi care a 
bogățit colecțiile numismatice 
R.P. Polone.

Tezaurul conține 323 monete
tregi și 287 fragmente dintre care 
15 piese 
al X-lea.

Printre 
perite se 
deosebit de prețioase datînd din 
secolele X—XI. Una din ele în 
special prezintă o 
documentară, avînd 
ma țării inscripția

arabe datînd din secolui

monetele poloneze desco- 
află cîteva exemplare

mare valoare 
alături de ste- 
„Principes Po-

lonoae . Este primul caz cunoscut de 
folosire a termenului Polonia,- * 
sens de stat.
rnonetă nu era 
desene, piesa 
dispărută din 
încă din anul 1863.

Tezaurul conține, de asemenea 
un număr considerabil de monete 
străine: zece piese și 23
mente de piese englezești, 
piese cehe etc.

Cîteva din monetele găsite I 
cest tezaur sînt necunoscute 
misinaticilor polonezi și nu au 
tut fi încă identificate.

-------- - -t
Pînă acum acflțtU 
cunoscută decit di:: 
propriu zisă li.nd 
colecțiile polonez*

frag- 
cinci

in a- 
nu 
pu-

A p bine dacă.

ȘTI AȚ
d*> 

zi ?
...Omul are nevoie 

3.000 de calorii pe 
Din acestea produselor 
vegetale le revin 66,1 la 
sută, iar produselor 
maliere 33,9 la sută.

ani-

de
este

...Energia primită 
culturile cerealiere 
repartizată în felul urmă
tor : 25—30 la sută pen
tru recolta destinată ne
mijlocit omului și 46—60

♦
*

♦
♦
0
♦
0

♦

I 
0 
0 
♦

0

I C A
la sută rentru recolta 
destinată ca furaje ani
malelor ?

...Suprafețele cultiva- 
bile de pe glob pot fi 
mărite de 7 ori, de la 1,37 
miliarde 
miliarde 
permite 
hrana a 
oameni.

hectare la 0,39 
ha. ?
să
65

Aceasta ar 
se asigure 
miliarde de

...Secția electrică a I.C.O. Petro
șani ar cerceta cauzele pentru care 
un grup de locatari de pe strada 
Aurel Vlaicu din localitate in orele 
de seară sînt lipsiți complet de bi
nefacerile curentului electric. Ei nu 
au lumină și nu pot asculta nici 
emisiunile de radio. Normalizarea 
situației actuale se cere a se face 
cit mal curînd, cu atît mai mult că 
pe această stradă locuiesc familii 
care au copii de virstă școlară și 
studenți care in orele de seară sînt 
nevoiți să aprindă lămpile cu pe- 

otrol, deoarece becurile emană 
lumină mult prea slabă pentru 
se putea 
dau ele.

învăța la lumina ce o

secforului de gospodărire 
Petrila Împreună cu șeful 

muncii

...Șeful 
al minei 
serviciului de protecție a 
ar trece pe la moara de rambleu a
minei și ar dispune înlocuirea gea
murilor lipsă, ca muncitorii de aici 
să nu mai fie nevoiți să îndure 
vitregiile iernii, curenții puternici 
de aer rece, vlnt, ninsoare.

Pe urmele trecutului îndepărtat.

Mine vechi de cinci mii de

Leningrad a 
în apropierea 

Volkovîsk din 
primele mine 

Uniunii 
din e-

O expediție a arheolo
gilor din 
descoperit 
orașului 
Bielorusia
de pe teritoriul 
Sovietice, datînd 
poca de piatră (exploatări 
atît de vechi erau cunos
cute numai în Belgia. 
Anglia și Polonia).

După părerea experți- 
lor, aceste mine datează 
de 4.000—5.C00 de ani. 
Ele au fost săpate la o

mine- 
încli- 

carac- 
Mine-

direcția

adincime de vreo 10 me
tri în vederea extragerii 
cremenei. Puțurile 
lor sînt drepte sau 
nate, în funcție de 
tarul zăcămintelor, 
rii înaintau în
stratului, alegînd concre- 
tiunile de cremene și 
plnd în drum galerii 
mici încăperi.

Uneltele de care 
foloseau minerii epocii 
piatră au fost aduse

să-
și

se 
de 
la

ani
Prezintă un 

interes sapele 
din coarne de 

ascuțit

materialelor ob- 
permite oame- 

știință să afle 
despre relațiile

Leningrad, 
deosebit 
executate 
cerb: vîrful lor
servea drept porțiunea de 
lucru.

Analiza 
ținute va 
nilor de 
noi date
sociale din acele timpuri 
îndepărtate, inclusiv divi
ziunea muncii și sshim- 
burile între triburi.

*

0
0

*

pe strada 
instalarea

...Conducerea I.C.O. Petroșani ar 
îmbunătăți aprovizionarea cu apă 
potabilă a locatarilor celor 7 case in 
șir dintre blocurile de 
Stahanov și Jiu, prin
unei fintini în dreptul acestora 
pentru ca gospodinele să nu 0^11 
fie nevoite să se deplaseze peiAru 
apă pînă la fintîna din strada 
hanov care se află Ia o distanță 
preciabilă.

a-

ANUNȚURI
la...Gestionara Maier Rodica, de 

centrul de distribuire a laptelui 
din orașul Vulcan anunță că a 
desființat caietul de sugestii și re 
clamații 
voie de 
mâții l

Pentru
tare a se adresa conducerii O.CA 
Alimentara Petroșani.

pe motiv că nu are ne 
sugestii și nici de... reda-

orice lămuriri suplimenta-

a sectorului 
locatarii o ta

că din .spirit 
rugați sd nu4irrmișL

...Secțip electrică 
I.C.O. Uricani anunță 
șuiul nou — Uricani 
de economie" sînt
mai apeleze la serviciile sale 
lecția iluminatului străzilor c1 
lui nou, ci să-și cumpere tăi 
ori baterii de care să se servească 
cu toată încrederea.

...ionescu Uca, diluzoare de zia
re de la chioșcul de difuzare a 
presei din Petrila anunță schim
barea programului de difuzare 
pă... bunul ei plac. Difuzorii 
luntarf al minei șt preparației 
trila sini rugați să treacă de
multe ori pe zi pe la chioșc dacă 
vor să ridice ziarele la zi, altfel 
riscă să le primească pe mai multe 
zile odată.

Secția difuzării presei 
troșani este invitată să 
Uzeze" această originală

du-
vo- 
Pe- 
mai

* 
din Pe- 
„genera- 
metodă.

MARTE, PLANETA ENIGMATICĂ
Primul raid spre Marte

La 1 noiembrie a.c. pentru prima 
oară în istorie, știința sovietică 
a realizat un nou succes în stu
diul spațiului cosmic — lansarea 
de pe un satelit greu al pămîn- 
tului spre planeta Marte a unei 
stații cosmice interplanetare auto
mate „Marte-1". Zborul lui „Marte 
1" va dura peste 7 luni.

Distanta medie care desparte 
Marte de Soare este de 227 milioa
ne de kilometri fiind cu 50 la sută 
mai mare decît distanța care se
pară Pămîntul de Soare. Distanța 
de la Pămînt la Mart® variază de 
la 350 — la 56 milioane kilometri. 
Dacă Marte este aproape de Pă ■ 
mint, spunem că este în opoziție. 
Opozițiile marțiene se repetă la 
780 de zile. Viitoarea opoziție va 
avaa loc la sfîrșitul lui ianuarie 
și începutul lui februarie 1963 
cînd Marte se va afla la aproape 
80 milioane kilometri de pămînt

Există și opoziții mari, care se 
repetă la fiecare 15 ani. Ultima 
epoziție mare a fost observată în 
1956, iar proxima va avea loc în 
1971. La aceste opoziții Marte se 
apropie de Pămînt pînă la 56 mi
lioane kilometri.

Dar ehiar în timpul acestor opo
ziții, Marte se găsește de noi la o 
distanță de 150 ori mai mare decît 
cee care ne separă de Lună.

Marte ca și Pămîntul se rotește 
în jurul axei sale, perioada ei de 
rotație fiind mai mare cu 37 mi
nute de cît a pămîntuluL

Unghiul format de axa ei cu pla
nul orbitei este de 65 grade, față 
de 66 grade al Pămîntului. Răsări
tul și apusul soarelui pe Marte este 
ea și pe Pămînt Pe Marte există 
anotipuri ea și pe Pămînt Vara, 
temperatura la ecuator este de 25 
grade, iar iarna, în regiunile po
lare, coboară uneori la minus 100 
grade. Volumul planetei Marte este 
de 10 ori mal mic de cit al Pămln- 
fului, motiv pentru care atmosfera 
marțiană este mai subțire decît 
atmosfera terestră, iar presiunea 
atmosferică este de numai 65 mm. 
coloană de mercur, față de 760 mm 
coloană de mercur cît este pre
siunea atmosferică pe Pămînt.

Cînd condițiile meteorologice sînt 
favorabile, prin spărturile perdele
lor de nori, pe Marte se observă 
calote polare. Savanții presupun 
că ele slnf formate din ghiată șl 
zăpadă, deoarece primăvara se to
pesc rapid. Dar aaest proces de to
pire a ghețurilor și zăpezilor nu 
este regulat, explicație care s-ar 
datora particularităților reliefului 
marțian.

Pe suprafața planetei Marte se 
distinge existența unor regiuni mai 
întunecate. Acestea ocupă cam 3/4 
din suprafața marțiană.

Studiul acestor regiuni a arătat 

că ele sint deșerturi plane aco
perite de un strat gros de pulberi 
roșiatice. Culoarea roșiatică se da- 
torește prezenței oxizilor feroși și 
a altor substanțe.

0 atmosferă fără oxigen
Atmosfera marțiană cămine Iacă 

enigmatică deoarece savanții au 
descoperit în aa precauta bioxidu
lui de carbon intr-o cantitate dt 
două ori urni mare de cît la at 
mosfera terestră. Inel nu s-au 
putut identifica urma de oxigen 
sau de vapori de apă. Se presupune 
că atmosfera marțiană trebuie să 
conțină mai mult azot, argon, xe
non și alte gaze nobile.

Norii care se formează in at
mosfera marțiană sînt de două ti
puri : nori bleo și nori galbeni. 
Norii bleo sînt asemănători cu 
norii cirrus de pe Pămînt, găsin- 
du-se la o altitudine de 10—30 km., 
iar norii galbeni sînt mai jos sub 
ei. Nu se cunoaște încă compoziția 
lew

Climatul marțian reprezintă o 
particularitate curioasă : tempera
tura atmosferică la suprafață est® 
mai joasă decît la Înălțime, exis- 
tind diferențe de ordinul de 10— 
20 grade. De asemenea, o particu
laritate interesantă constă în fap
tul că regiunile polare sînt încăl
zite vara la fel ca și cele ecuato

riale, fapt care explică grosimea 
numai de clțiva centimetri a ca
lotelor polare.

Există viafă pe marte ?
Discul marțian prezintă regiuni 

colorate diferit, care coincid exact 
cu anotipurile. Unii savanți cred 
că aceste fenomene sînt legate de 
topirea zăpezilor, de apariția apei 
la suprafața planetei și în atmos
fera ei, precum și unor particulari
tăți ale reliefului marțian.

Alții presupun că existența lor 
s-ar datora vegetației. Dar supra
fața marțiană prezintă o altă par
ticularitate curioasă.

Cercetată cu ajutorul telescoa- 
pelor supraputernice, planeta apa
re acoperită de o rețea mai mult 
sau mai puțin regulată de canale, 
dintre care unele sînt duble. In
teresant este faptul că regiunii? 
colorate sînt situate de-a lungul 
canalelor. In stadiu) actual nu se 
poate încă preciza dacă sint a- 
devărat canale sau pete dispuse 
în linie dreaptă.

In stadiul actual al posibilită
ților tehnice și telescoapelor, se 
presupune că schimbările de cu
loare observate sezonier s-ar da
tora, probabil, unor organisme ve
getale.

Dar numai studiul fotografiilor 
suprafețelor marțiene luate fearte 
deaproape de suprafață ne vor da 
date excepționale asupra acestor 
enigme. Rezultatele acestor ob
servații vor confirma unele ipoteze 

inlăturînd pe altele, desahizlnd în 
același timp noi probleme.

Laboratorul cosmic va parcurg® 
în 7 luni o distanță de zeci și sute 
de milioane de kilometri, iar pu
terea semnalelor radio va scădea 
proporțional cu pătratul distanței. 
Semnalele transmise din Cosmos 
se recepționează pe Pămînt la sta
țiile de radiocomunicații cosmice 
care au antene gigantice, cit înălți
mea unei clădiri cu 11 etaje.

O astfel de antenă gigantică este 
alcătuită din 8 oglinzi metalice 
mari cu diametrul de 16 m. In cen
trul fiecărei oglinzi se află un 
colector de energie. Greutatea 
unei asemenea instalații este de 
peste 1000 de tone, aceasta îna- 
fară de marile fundamente care ex
clud orice devieri.

Zborul lui „Marte-1" va studia 
numsroase fenomene care se pe
trec în spațiul interplanetar. Se 
spune că spațiul este vid. In rea
litate el este străbătut de tot felul 
de radiații cosmice, de curenti de 
corpuscule ejectate de Soare cu 
sarcini electrice, de meteoriți de 
diferite dimensiuni, începînd de 
la prafurile cosmice și pînă la pie
trele gigantice ce trec eu viteze 
vertiginoase.

Cercetările efectuate cu ajutori^ 
lui „Marte-1" vor fi pasionante, 
permițînd lntr-o zi omului să vizi
teze planeta Marte.

Conf. unlv. ing. D. C. TRAUȘAN

După: Les Nouveles de Moșeau



STEAGUL boșu

In fața gazetei de perete de la Uricani

S-*
Unde-șâ găsesc loc neglijenta 

și nepăsarea
Un important rol în munca po

litică 
partid 
lizarea 
cinilor 
zetele 
presă 
si de 
au menirea să contribuie la mo
bilizarea tuturor muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor la realiza
rea planului de producție, a an
gajamentelor de întrecere, la răs- 
pîndirea metodelor și 
înaintate în muncă.

Majoritatea gazetelor 
din întreprinderile și 
Văii Jiului desfășoară 
te rodnică. In contrast 
mai sînt unele colective de redac 
tie care nu se îngrijesc în sufi
cientă măsură de gazetele de pe
rete pe care le coordonează. Prin
tre acestea se situiază și cel al 

gazetei de perete de la mina Uri- 
colectivul aces- 
depășește ritmic 
situîndu-se de

pe care organizațiile de 
o desfășoară pentru mobi- 
inaselor la înfăptuirea sar 
trasate de partid îl au ga- 

de perete. Ca organe de 
ale organizațiilor de partid 
sindicat, gazetele de perete

nual înainte de termen. Ce a fă
cut in acest timp colectivul de 
redacție al gazetei ? Nimic I Oare 
din luna august nu a mai existat 
nimic nou în activitatea exploa
tării ? N-au existat realizări care 
meritau să fie oglindite de gazetă ? 
Fără îndoială că au existat, însă 
membrii colectivului de redacție 
nu s-au străduit să le oglindească. 
Se vede de aici neglijența de ca
re dau dovadă fată de sarcina ce 
le-a fost încredințată tovarășii 
Stana Mihai, Mazăre loan, Deak 
Gavrilă, Enache Dumitru, Florines- 

de perete cu Iosif șl ceilalți membri ai co- 
instituțiile 

o activita- 
cu acestea.

experienței

(ani. In timp ce 
iei exploatări își 

‘sarcinile de plan, 
luni de zile în fruntea întrecerii 
pe bazin, membrii colectivului de 
redacție al gazetei de perete au 
rămas cu mult in urmă, multu- 
mindu-se doar să mai scoată din 
cînd în cînd cîte o așa-zisă „Edi
ție specială". O astfel de ediție 
„specială" poate fi văzută și în 
prezent in rubricile gazetei, deși 
ea datează din... august I Unul 
din articolele ediției, intitulat 
fruntea întrecerii", semnat 
Mazăre, se ocupă de felul 
întimpinat minerii de la 
Ziua minerului și ziua de 
gust. De atunci harnicii mineri U- 
rlcăneni și-au făcut deja bilanțul 
muncii pe încă 3 luni din acest 
an, în prezent sporindu-șl efortu
rile pentru a îndeplini planul a-

D<

„In 
de Ion 
cum au 
Uricani 
23 Au

lectivului de redacție al gazetei.
Neglijentă și nepăsare dove

dește și articolul intitulat „Măsuri 
l'iate de exploatarea minieră Uri
cani" care poartă data de 12 sep
tembrie, a cărui hîrtie e îngălbe
nită de vreme. La una din rubri
cile gazetei intitulată „Actualita
tea zilei", poate fi văzută și 
prezent o caricatură expusă la 
septembrie. Bine s-a exprimat 
miner, care, referindu-se la 
din caricatură, zicea unui 
de-al său : „ — Bieții de ei, 
le-a fost dat să stea aici, în 
lumii"»

întrebat caie este cauza Înăcri 
vitătii gazetei de perete, tovară
șul inginer Stana, responsabilul 
colectivului de redacție, spunea:

— Nu ne vedem capul din sar
cinile d« serviciu: cum să ne mai 
ocupăm și de gazeta de perete r

Este interesant de știut: ce mă 
suri vor lua organizația de partid 
și sindicatul fată de atitudinea 
îipsită de răspundere a membrilor 
colectivului de redacție ? Trebuie 
făcut ceva pentru ca in cel mn> 
scurt timp gazeta de perete a mi 
nerilor din Uricani să-și trăiască 
cu adevărat viața.

in
20 
un 
cei 

ortac, 
mult 

văzul

I

O

* Mecanizarea și întărirea asistenței tehnice 
baza sporirii productivității muncii 

în subteran
(Urmare din pag. l-a)

fost evitată în urma 
mașinii de extracție 
nr. 3 orizontul VI și 
ei la orizontul VII. 
parte, din 
confecționat 
tie cu lanț 

^posibilitatea
^ui nr. 3 orizontul VIII Priboi și » 

altă instalație asemănătoare in 
vederea bunei desfășurări a trans
portului la orizontul VIII m. sec
torul

&

demontării 
de la putui 
a remontării 
Pe de altă 
interne s-arezerve

și montat o instala- 
elevator pentru a mări 
de extracție a puțu-

I.
condiție de seamă pentru bu-

o

La Institutul de mine

Comitetul de 
titutul de mine 
Uzat 
nare 
luate 
siliul

partid de la Ins- 
Pefroșani a ana- 
cadrul unei ple-

Si 
stu-

tov.

culturale din C_AS. 
o serie de lipsuri 
in munca cultural- 

rindul studenților.

recent, în
lărgite, măsurile ce trebuie 
de comitetul U.TM și Con 
Asociației Studențești pentru

îmbunătățirea muncii politice 
cultural-educative în rindul 
dentilor

Din referatele prezentate de
Suciu Aurel, secretarul comitetului 
U.TJvl. și de tov. Matei loan, șe
ful comisiei 
s-au desprins 
ce au existat 
educativă în

Comitetul U.T.M. nu a controlat in 
mod permanent felul cum se des
fășoară învățămintul politic U.T.M. 
din care cauză la anii V mine, IV 
electî omecanic. II mine (curs 
scurt), I preparare, și I topografie, 
deschiderea anului de invățămint 
s-a făcut cu multă intirziere. De 
această stare de lucruri se fac 
vinovate comitetele U.TJ4. de la 
facultatea mine și facultatea elec
tromecanică (secretar tov. Buruian 
Costică. respectiv, tov. Zilai Zol- 
tan) care prea puțin s-au ocupat 
de această problemă.

Deși propagandiștii au fost ins
truit! cu regularitate de către ca
tedra de științe sociale, nici odată 
comitetele U.T.M. nu au analizat 
activitatea acestora, modul cum 
ei pregătesc și tin lecțiile, greu
tățile

Cit 
rală, 
peste
lor care fac parte din formațiile 
mltural-artistice este destul de 
restrîns. In anul universitar 1961— 
1962. la concursul 
tistice studențești, 
tru nu a obținut 
mențiune. Aceasta
activitate a comisiei culturale din 
CA.S (responsabil tov. ing. Matei 
loan), pentru îmbunătățirea muncii 
cultural-educative.

In cuvîntul lor tov. Pop Aurel, 
Ion Gheorghe, Mihăilescu Nicolae, 
Măruță Gheorghe ș.a. au arătat că 
în acest an universitar există toate 
condițiile pentru o intensă muncă 
cultural-educativă in cadrul insti
tutului

Este necesar ca comitetul U.T.M. 
să organizeze temeinic munca de 
educație comunistă a studenților, 
să tragă la răspundere pe cei care 
dovedesc nepăsare față de sarcinile 
ce le revin in acest domeniu. Va 
trebui — a spus tov. Pop Aurel — 
să fie îmbunătățit conținutul in
formărilor politice, să fie intensi
ficată activitatea gazetelor de pe
rete. S-a propus organizarea de 
către comitetul U.T.M. și catedra 
de științe sociale a unei consfă
tuiri de lucru cu toți studenții din 
anii în care se studiază științele 
sociale, pentru a se constata sum 
se însușesc aceste discipline.

Comisia 
cele două 
tăți să ia 
ducerea la 
referitoare
cativă din botărirea conferinței de 
partid pe institut. Trebuie muncit 
intens pentru a se crea un cor 
mixt la care să participe cel puțin 
120 studenți, două brigăzi de agi
tație, o echipă de teatru, o echipă 
de dansuri cu cel puțin 10 pe
rechi in așa fel ca pină la 30 
decembrie 1962 să fie prezentate 
primele spectacole. In cadrul fa
cultăților și anilor mai mari vor 
fi create brigăzi artistice de agi
tație.

Comitetul de partid a indicat 
comitetului U.T.M. ți CLAS, să fo
losească noi forme ale muncii cul
turale in cadrul clubului studen
țesc, intre care organizarea de jur- 

»i 
la 
să 
de

culturală din CA.S. ți 
comitete AS. pe facul- 

toate măsurile pentru 
îndeplinire a sarcinilor 
la munca cultural-edu-

L

Ini 6 zile — 1087 tone 
cărbune peste plan

Primele zile de muncă din luna 
decembrie au adus noi succese co
lectivelor sectoarelor III și IV A 
de la mina Lupeni. Ele au extras 
peste plan 1087 tone cărbune coc- 
sîficabil. Succesele 
toresc condițiilor 
și muncii ritmice 
frontale conduse
bay Ioan, Leczfalvy Mihai, Petre 
Constantin, Ghioancă loan, care au 
extras peste plan cite 100—120 to
ne de cărbune ca și brigăzile din 
abatajele cameră conduse de mi
nerii Rusu Vasile și Berețki Mihai.

/
—— 0—<•

obținute se da- 
bune de lucru 
a brigăzilor din 
de minerii Do ■

na desfășurare a procesului de 
producție o constituie rambleierea 
>a timp a abatajelor. In acest scop, 
a fost montată o mașină de ram
bleu „Brieden", două grupuri de 
pompe de 3000 1. pe minut, pom- 
ne reparate capital în atelierul 
minei. Aceste pompe au fost mon
tate în statia principală de eva
cuare a apelor din blocul I Ani- 
noasa, adică acolo unde se dă 80 
la sută din planul de rambleu al 
exnloa tării.

In urma măsurilor luate de în
zestrare tehnică, de îndrumare ș> 
asistență tehnică permanentă din 
partea maiștrilor și inginerilor s-a 
redus în mare măsură numărul 
brigăzilor sub plan. Numărul a • 
cestar brigăzi a scăzut cu 50 la 
sută față de cel înregistrat anul 
trecut

Toate acestea dovedesc că mă
surile luate in scopul creșterii 
productivității muncii au contri 
huit din plin la îndeplinirea și 
depășirea planului de producție. 
Pe calea creșterii continue a pro 
ductivității muncii, colectivul mi
nei Aninoasa luptă intens pentru 
a se ridica la nivelul sarcinilor 
sporite ale anului 1963.

pe care le intimpină. 
privește r activitatea cultu

se constată că fată de cei
1.300 studenti. numărul ce-

1 — 31 decembrie
Magazinele de produ

se industriale din orașul 
Petroșani, au pregătit din 
vreme un bogat sorti
ment de :
— Tricotaje
— Articole de galan

terie
— Lenjerie
— Confecții
— încălțăminte
— Jucării
—- Diferite pachete 

cu cadouri
— Podoabe pentru 

pomul de iarnă
din care putefi alege pen
tru cei dragi un cadou 

util și frumos.

formațiilor ar- 
institutul nos- 
nici măcar w 
reflectă slaba

nale vorbite, seri de Întrebări 
răspunsuri, seri ale fruntașilor 
Învățătură etc. La fel CA-S. 
treacă la organizarea grupului 
conferențiari pentru club.

Pentru ducerea la Îndeplinire a 
acestor sarcini, comitetul de partid 
și birourile organizațiilor de bază 
vor trebui să exercite un control 
curent asupra felului cum sînt 
îndeplinite sarcinile trasate în a- 
cest domeniu, să ajute organiza
țiile U.T.M. și A.S. pentru ridica
rea pe o treaptă superioară a 
muncii politico-educative și cultu
rale din cadrul institutului.

D. ALBESCU
membru in comitetul de partid 

al Institutului de mine Petroșani

li

Un nou magazin 
de oapetărie

Recent a fost deschis în orașul 
Petroșani un nou magazin de pa
petărie. Acest magazin este În
zestrat eu mobilier modern, lumi 

jfcnă fluorescentă, vitrine 
^Rninoase. I

La acest magazin se 
tr-un sortiment bogat

mari și

găsesc 
diferite

lu-

iu
ti 

biecte de papetărie, rechizite pen
tru elevi și studenți

R. BALȘAN 
corespondent

volumului producției 
producției marfă cu 

repede, economisirea 
cost a 1,050.000 lei. 

muncii.

-------------- 0--------------

Realizări din contractul colectiv 
la U. R.

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la U.R.U.M.P. s-au anga
jat prin contractul colectiv ea în 
anul 1962 să realizeze, printre al
tele, următoarele obiective:

Realizarea 
globale și a 
15 zile mai 
la prețul de
sporirea productivității

La un bilanț făcut de eurind, a 
reieșit că planul anual a fost rea
lizat cu 35 zile înainte de termen, 
planul producției globale a 
realizat în procent de 111,10 
sută. produetivitatea muncit 
crescut cu 8,09 la sută, valoarea 
producției marfă cu 11,48 la sută, 
iar la prețul de cost s-au realizat 
eeonomii de 2.270.000 lei.

Dintre măsurile tehnico-organi- 
zatorice care au contribuit la ob
ținerea acestor realizări putem a- 
răta i extinderea metodei de tur-

=SASS=

FOTBAL

Parîngul Lonea
Joi s-a disputat la Lonea meciul 

restantă contînd pentru campiona
tul regional de fotbal, dintre echi
pele Parîngul din localitate și Di
namo Barza. Cu toate că terenul 
a fost acoperit de zăpadă jucătorii 
au practicat un joc frumos, în vi
teză, cu multe șuturi la poartă 
care a satisfăcut pe numeroșii 
spectatori.

La începutul partidei oaspeții do
mină cu insistență și reușesc să 
înscrie în minutul 10 prin Mora- 
ru. După acest gol lonenii se re
găsesc și prin combinații tot urai 
frumoase se apropie de poarta 
adversă. In minutul 20 Cristea a- 
duce egalarea transformînd impe
cabil o lovitură de pedeapsă la un

Dinamo Barza 7-1 (3-1)
fault comis în careu asupra lui 
Ujora. In continuare, cu toate că 
oaspeții luptă din răsputeri pentru 
menținerea rezultatului, 
mai înscriu în minutele 25 
prin Mac

Repriza a II-a aparține 
tregime lonenilor care mai
încă 4 goluri. Autorii acestora: 
Ujora (de două ori) Mîrmea și 
Cristea. In decursul meciului s-au 
remarcat de la gazde Ujora, Mac. 
Dima și Chircu, iar de la oaspeți 
Moraru, Murzacu și Vlad.

Prin victoria la scor obținută 
joi, echipa Parîngul Lonea a săltat 
pe locul 4 în clasamentul regional.

U. M. P.
nare în coji de bachelită și sili- 
cat de sodiu, extinderea mecani
zării operației de formare la pie
sele de serie.

Acum, Ia sfîrșit de an, 
mirea noului contract 
muncitorii, tehnicienii și 
se pregătesc să vină cu
puneri și angajamente în realiza
rea sarcinilor pe 1963.

BERTOTI IOAN 
corespondent

I. J. P. l. hingii ș
VĂ INVITĂ

Să petreceți revelionul 
1962-1963 Ea unul din res- 
taurantele sau bufetele 
T.A.P.L, din orașele Petro-1 
șam, Lupeni, 
trila, Lonea, 
Iscroni.
Se va servi

Vulcan, Pe- 
Aninoasa și

un menta S 
bogat și variat 

Muzică și dans
pină în zori jE 

După orele 24 |
diferite surprize $ 

Locurile fiind limitate | 
rețineți mese din timp. 4

in-

In în- 
înscriu

la întoc- 
colectiv, 
inginerii 
noi pro-

formații se 
trustului la 
din strada 
telefon 287 
decembrie

în
de

qazdelc 
și 39

T.A.P.L. Petroșani
Organizează deservirea reve

lionului 1962—1963 Ia toate 
treprinderile și organizațiile 
masă la care este solicitat.

Comenzile și orice alte 
pot primi la sediul 
serviciul comercial 
Republicii nr. 104, 
pină la data de 20 
1962.
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Lucrările Congresului P. C 

din Cehoslovacia
(Agerpres). 
1962, a fost di-

Na- 
de- 
ge- 

răz-

NEW YORK 7. 
ta 5 decembrie 

fuzat ea document al O.N.U., ur
mătorul text al proiectului de De
clarație propus- de delegația R. P. 
Romîne, privind promovarea în 

■ rîndurile tineretului a idealurilor 
de pace, respect reciproc și înțe- 

' legere între popoare.
Adunarea generală,
Reamintind că prin Carta 

țiunilor Unite popoarele s-au 
clarat hotărîte să izbăvească 
nerațiile viitoare de flagelul 
boiului;

! Reamintind că Națiunile Unite 
au proclamat prin Cartă credința 

’ lor în drepturile fundamentale ale 
omului, în demnitatea persoanei 
umane și în egalitatea în drep
turi a indivizilor și națiunilor;

Reafirmînd principiile cuprinse 
în declarația universală a dreptu
rilor omului, Declarația cu privire 
la acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale (rez. 1514 
(VX), Declarația drepturilor copi
lului (rez. 1386 (XIV), art. 14 al 
proiectului Pactului drepturilor e- 

: conomice, sociale și culturale pre
cum și rez. 1572 (XV) în confor
mitate cu care tînăra generație 

' trebuie educată în spiritul păcii, 
înțelegerii, toleranței 
între națiuni;

Ținînd seama că 
țiile care au zguduit 
neretul a fost acela
cel mai mult de suferit și care a 
dat cele mai multe jertfe;

Convinsă că tînăra generație 
vrea să-și vadă asigurat viitorul 
și că pacea constituie principala 
garanție pentru îndeplinirea aspi
rațiilor sale de fericire;

și prieteniei

în conflagra- 
omenirea, ti- 
care a avut

Conștientă de rolul activ pe ca
re tineretul îl joacă în societate 
în toate domeniile de activitate și 
de faptul că în viitorul apropiat 
tînăra generație este chemată să 
conducă destinele omenirii;

Conștientă că, în epoca noas
tră de realizări gigantiee în do
meniul științei și tehnicei, ener
gia, entuziasmul și spiritul crea
tor al tineretului trebuie să fie 
dedicate în întregime progresului 
și prosperității tuturor popoarelor 
lumii;

Convinsă că educația tinerei ge
nerații precum și schimburile li
bere de tineri și de idei în spiri
tul păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare, vor con
tribui la îmbunătățirea relațiilor 
internaționale și la întărirea păcii 
și securității generale;

Proclamă prezenta Declarație a- 
supra principiilor privind promo
varea în rîndurile tineretului a 
idealurilor de pace, de respect re
ciproc și de înțelegere între po
poare și invită guvernele națio
nale, organizațiile internaționale și 
toți factorii răspunzători pentru 
formarea tineretului 
principiile conținute 
Declarație și să se 
asigure respectarea
suri legislative și de altă natură.

I. — Tînăra generație trebuie să 
fie educată în convingerea că în 
zilele noastre războiul poate și 
trebuie să fie eliminat din viața 
societății și că coexistenta 
că și dezarmarea generală 
tală sînt absolut necesare 
rii. Tineretul trebuie ferit 
fectele nefaste ale

orice formă s-ar

tineretului trebuie 
în direcția înțe-

să

so- 
să 

po-

fie 
egali- 

popoa- 
natură

să recunoască 
în această 

străduiască să 
lor prin mă-

ur- 
de 
în 
fie

state 
să 
pentru

și spri- 
vizitele, 

festivalurile și întîlni-

pașni- 
și to- 
omeni- 
de e-

propagandei

O

Dezbaterile din cadrul 
Comitetului Politic

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Documentele referitoare la acor
durile dintre U.R.S.S. și S.U.A. de 
colaborare în domeniul folosirii 
pașnice a spațiului cosmic, au 
stat la 6 decembrie în centrul a- 
tenției Comitetului Politic la cea 
de-a 17-a sesiune a Adunării Ge
nerale.

Reprezentantul Olandei, Schur- 
mann, și-a exprimat speranța eă 
colaborarea tehnico-științifică între 
Uniunea Sovietică și Statele Uni
te pentru cercetarea 
va contribui 
tratat pentru 
riențelor cu 
subliniat, de
țări sînt interesate în 
Cosmosului și de aceea trebuie să 
se ajungă Ia o colaborare în acest 
domeniu.

Principiile prezentate Comitetu
lui de către Uniunea Sovietică și 
Statele Unite dau naștere la noi 
speranțe, a declarat reprezentantul 
R.A.U., Mahmud Riad. Ambele 
țări, a spus el, declară că inten- 

i ționează să efectueze cercetări 
. cosmice în scopuri pașnice. Cu 

toate acestea, după părerea lui 
Riad, există diferențe în atitudi
nea Uniunii Sovietice și Statelor

aspecte ale
In acest 

Unită pre- 
principii al

Cosmosului 
la încheierea unui 

interzicerea expe- 
arma nucleară. El a 
asemenea, că și alte 

cucerirea

Unite față de unele 
cercetării Cosmosului, 
scop Republica Arabă 
zintă un proiect de
colaborării internaționale în do
meniul folosirii pașnice a spațiu
lui cosmic. Scopul acestui proiect 
este de a apropia pozițiile celor 
două mari puteri, a spus Riad.

Toate ziarele americane scriu 
despre documentele care se referă 
la colaborarea dintre oamenii de 
știință sovietici și americani. „Cînd 
primul Sputnik cu cinci ani în ur
mă a înconjurat orbita globului 
pămîntesc, colaborarea dintre Uniu
nea Sovietică și Statele Unite în 
cercetările cosmice se părea a fi; 
atît de îndepărtată ca și lansarea 
omului spre Lună", scrie „New 
York Herald Tribune". La 5 de
cembrie, continuă ziarul, două pu
teri
cheierea primului 
folosirea sateliților 
Pămîntului în scopuri 
„Documentele prezentate 
nea Sovietică și Statele 
fost primul acord practic
discutării problemelor folosirii paș
nice a Cosmosului în Comitetul Po
litia al Adunării Generale compus 
din toți cei 110 membri ai O.N.U.", 
subliniază „New York Times".

popoare
de război, sub 
manifesta ea.

II. — Educația 
să fie orientată
legerii și cooperării internaționale, 
să promoveze ideile prieteniei și 
respectului reciproc între popoa
re, ale democrației și progresului 
omenirii.

Manualele școlare, publicațiile, 
filmele, televiziunea și celelalte 
mijloace de informare destinate ti
neretului trebuie să promoveze în 
rîndurile lui ideile păcii, umanis
mului, libertății, fraternității, 
lidarității internaționale, care 
contribuie la apropierea între 
poare.

III. — Tineretul trebuie 
educat în spiritul deplinei 
tăți în drepturi a tuturor 
relor și raselor. Ideile de
a încuraja sub orice formă, colo
nialismul și rasismul, sau care 
măresc menținerea sau crearea 
privilegii pentru unele
detrimentul altora, trebuie 
combătute ca dăunătoare 
educarea tinerei generații.

IV. — Trebuie încurajate 
jinite schimburile libere, 
călătoriile,
rile tinerilor în scopuri educative, 
științifice, culturale, artistice, spor
tive, menite să contribuie la cu
noașterea, apropierea și înțelege
rea reciprocă a tinerilor din toate 
țările.

V. — Trebuie încurajată asocie
rea tineretului pe plan național și 
internațional în scopul promovă
rii ideilor păcii, coexistenței paș
nice, abolirii definitive a colonia
lismului, egalității în drepturi a 
tuturor națiunilor.

La opera de educare a tinere
tului, în spiritul acestor idei, este 
necesar să fie atrase, fără discri
minare, organizațiile naționale și 
internaționale de tineret.

Trebuie interzisă erearea de or
ganizații care ar promova în rîn
durile tineretului ideile războini
ce, revanșarde, ideile inegalității 
națiunilor și raselor și ale opri
mării coloniale.

VI. — Educarea tineretului tre
buie 
unor 
rale,
idei ale păcii, libertății, egalității 
și fericirii tuturor, ale dragostei 
și respectului față de om și de 
munca șa creatoare.

Tînăra generație trebuie să do- 
bîndească conștiința responsabili
tăților ce-i revin în lumea de inli
ne, pe care este chemată să o 
conducă și să fie însuflețită de 
încrederea în viitorul fericit al 
omenirii.

să aibă drept scop formarea 
oameni cu înalte calități mo- 
atașați profund nobilelor

„și-au dat mina" privind în- 
tratat pentru 

artificiali ai 
pașnice", 
de Uniu- 
Unite au 
în scopul

NEW YORK. Referindu-se la de
clarația unui reprezentant al ad
ministrației minelor din Pennsyl
vania, unde joi a avut Ioc o puter
nică explozie datorită căreia 38 de 
mineri au rămas izolați la o adîn- 
cime de 198 m., agenția France 
Presse anunță că sint puține spe
ranțe ca minerii să fie găsiți în 
viață. Situația este disperată, după 
cum a declarat reprezentantul ad
ministrației la 10 ore după ex
plozie.

TOKIO. La Yokohama, la o u- 
zină a societății „Nihon Karitto" 
s-a produs la 7 decembrie o pu
ternică explozie. Din cauza acestei 
explozii, după cum anunța agen
ția Kiodo Țușin, au fost distruse 
două secții ale uzinei, cinci mun
citori și-au găsit moartea, iar alți 
31 au 
treilea 
uzină, 
ani.

fost răniți. Acesta este al 
accident tragia din această 
«are a avut loa în ultimii

Sindicatelor, Alois Jindra, preșe
dintele Comisiei de Stat a Plani
ficării, Vladimir Vedra, președin
tele C.C. al Uniunii Tineretului 
Cehoslovac, Vratislav Krutina, mi
nistrul Agriculturii, Silviculturii și 
al gospodăririi Apelor; Tubomir 
Strougal, ministrul Afacerilor In
terne.

In cadrul Congresului au rostit 
cuvîntări de salut reprezentanți ai 
partidelor comuniste și muncito
rești din Australia, Bolivia, Repu
blica Dominicană, Ecuador, Gua
temala, Haiti, Honduras, Iran. Iz- 
rael. Iordania și din alte țări.

Lucrările Congresului continuă. 
0--------------

CRIZA GUVERNAMENTALĂ * 
DIN ARGENTINA

au fost 
activitate 
și Comi-

PRAGA 7 (Agerpres).
La 7 decembrie — anunță Ce- 

teka — au continuat la Praga lu
crările Congresului al XII-lea al 
Partiduliu Comunist din Cehoslova
cia. In cadrul ședințelor 
discutate rapoartele de 
ale Comitetului Central 
siei Centrale de Revizie.

Au luat cuvîntul Vladimir Kou- 
cky, secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Jan Kodl, președin
tele Comitetului de partid de la 
„Oțelăriile unite" din Kladno, Vla
dimir Ruml, membru al Prezidiu
lui Comitetului orășenesc de partid 
din Praga, Frantisek Zupka, pre
ședintele Consiliului Central al

BUENOS AIRES 7 (Agerpres).
In Argentina continuă criza gu

vernamentală provocată de demi
sia ministrului economiei, Alvaro 
Alsogaray, și a întregului său grup 
economic (din care fac parte 
nisterele lucrărilor publice și 
muncii, șapte secretariate de 
și aproximativ 20 funcționari
blici superiori). Președintele Guido

mi- 
al 

stat
pu-

=O=

Membri ai parlamentului englez 
cer să fie extinsă predarea 

limbii ruse în școlile din țară
LONDRA 7 (Agerpres). — TASS 
La 6 decembrie mai mulți mem

bri ai parlamentului au cerut în 
Camera 
ducației, 
predarea 
Anglia.

Boyle
noașterea limbii ruse 
mai necesară nu 
lucrătorii științifici, 
oamenii de alte profesii.

Ministrul a promis că va exa
mina propunerile făcute de unii 
membri ai Camerei Comunelor în 
sensul ca limba rusă să fie pre
dată elevilor începînd de Ia vîrs- 
ta de 8—10 ani.

a convocat într-o consfătuire 
pe comandanții militari și inten
ționează, de asemenea, să aibă o 
consfătuire cu unii economiști. 
Presa prevestește noi demisii.

Totodată, contraamiralul Colun- 
jia, ministrul marinei, a demisio
nat din cauza divergențelor în si
nul comandamentului marinei mi
litare în legătură cu distribuirea 
unor munci de răspundere.

Confederația Generală a Muncii 
a dat publicității o declarație în 
care cere „schimbări radicale în 
politica economică și socială", 
subliniind că „prăbușirea zgomo
toasă a grupului lui Alsogaray a 
fost provocată de indignarea ge
nerală".

_=©=_
Comunelor ministrului e- 
Edward Boyle, să extindă 
limbii ruse în școlile din

a fost de acord că 
devine 

numai pentru 
ei și pentru

«u- 
tot

A EȘUAT...•
NEW YORK 7 (Agerpres).
Agenția United Press Internsjr < 

tional relatează că la 6 decem
brie A EȘUAT încercarea State
lor Unite 
„Titan-2". 
aer după 
cunde de

Cu cîteva ore înainte A EȘUAT 
lansarea noii rachete „Polaris 
A-3" care a deviat de la traiec
toria sa și a fost explodată în aer.

de a lansa o rachetă 
Racheta a explodat în 

două minute și zece se- 
la lansare.

Demisia lui Strauss, un succes £ 
al forțelor democratice din R.F.G.

BONN 7 (Agerpres).
Partidul Uniunea germană a 

păcii din Germania occidentală a 
dat publicității o declarație în 
care arată că este un mare succes 
politic al tuturor democraților fap
tul că ministrul de război al 
Bonnului, Strauss, a fost nevoit să

părăsească funcția sa guverna
mentală. „Demisia lui Strauss, se 
spune în declarație, demonstrează 
că dacă forțele democrației și 
păcii acționează în strînsă colabo
rare și unire, ele devin mai pu
ternice și în republica federală, 
decît adepții politicii de „forță";

------------............................................................................... =-------------

Declarațiile jignitoare ale lui Acheson 
la adresa Angliei

LONDRA 7 (Agerpres).
Cu mai puțin de două săptămîni 

înainte de întîlnirea dintre preșe
dintele S.U.A., Kennedy și premie
rul Macmillan, opinia publică bri
tanică a fost tulburată de decla
rațiile puțin amicale făcute la a- 
dresa Angliei, de Dean Acheson, 
fost secretar de stat în timpul 
președintelui Truman.

Intr-o conferință ținută miercuri 
în fața studenților Academiei Mi
litare americane West Point, Ache
son, ocupîndu-se de situația poli
tică din Europa occidentală, a ca
racterizat Anglia ca „o țară care 
a pierdut un imperiu, dar nu și-a 
găsit încă un rol". Anglia, a spus 
fostul secretar de stat american, 
„a încercat să joace un rol, ca 
putere separată, adică aparte de 
Europa (occidentală), un rol bazat 
pe relații speciale cu S.U.A., bazat 
pe Commonwealth", dar acest rol 
„este pe cale să se încheie". In 
conaluzie Aaheson a sfătuit gu
vernul britanic să se grăbească să 
adere la Piața comună.

Cele mai multe din 
tanice publică articole în care își 
exprimă nemulțumirea în legătură 
cu aceste declarații și își pun în 
primul rînd întrebarea în ce mă
sură Acheson exprimă un punct 
de vedere oficial american. Presat 
de întrebări în acest sens, un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
de Externe britanic s-a limitat 
răspundă că, după părerea 
„domnul Acheson a vorbit în 
litate de persoană particulară,
nu ca membru al administrației 
S.U.A.”.

Corespondentul din Washington 
al Agenției United Press Interna
tional relatează că, după toate pro
babilitățile ambasadorul britani* în 
S.U.A., Ormsby-Gore va cere 
cretarului de stat Dean Rusk 
plicații asupra declarațiilor 
Acheson.

Dar la West Point, Acheson,
s-a referit numai la Anglia. El a 
afirmat, de asemenea, că există
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„o multitudine de motive de în
grijorare" (pentru Statele Unite — 
N. R.) în legătură cu situația po
litică din Anglia și Europa occi
dentală. „Patru regimuri, a mai 
spus el, Germania (occidentală), 
Franța, Portugalia și Spania de
pind de viețile unor oameni 
au trecut de mult de vîrsta 
șefii de guverne renunță de 
cei la sarcinile lor. In nici
din aceste cazuri nu putem preve
dea clar care va fi faza următoa
re. La aceste patru țări am putea 
adăuga Italia. Pentru unele dintre 
ele, și-a exprimat părerea Ache
son, faza următoare ar putea fi 
una de dezintegrare". Referindu- 
se la politica vest-germană, Ache
son — care în calitatea sa de se
cretar de stat a fost unul din fău
ritorii acestei politici — a repro
șat guvernului R.F.G. că „nu 
cordă nici o atenție unificării,
vitînd orice idei asupra modului 
cum s-ar putea realiza ea, cînd și 
de către cine".
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