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Minerii Văii Jiului au încheiat luna noiembrie
cu rezultate deosebite în muncă

La toate exploatările car bonifere planul lunar a fost îndeplinit și depășit.
9 Pe bazin, în noiembrie s-au extras peste plan 19.775 tone de cărbune. 

Minerii de la Uricani extrag ultimele sute de tone de cărbune din planul anual.
• Sectorul 111 al minei Petrila, sectorul cucele mai bune rez uitate în întrecere.

Minerii din toate exploatările Văii Jiului au 
încheiat luna noiembrie, ca și celelalte din acest 
an, cu succese deosebite în lupta pentru înde
plinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor 
de întrecere. In noiembrie colectivele exploată
rilor carbonifere au extras peste prevederile de 
plan 19.775 tone de cărbune din care 5.752 tone 
de cărbune cocsificabil;

Colectivul minei Petrila, îndeosebi colectivul 
sectorului III de aici, a contribuit cel mai mult 
la acest rezultat, prin faptul că și-a depășit sar
cinile de plan cu peste 6.600 tone die cărbune. 
Au extras cu 2.291—3.618 tone de cărbune mai 
mult decît aveau sarcina și minerii de la Ani
noasa, Uricani și Lonea. Trebuie evidențiat de 
asemenea efortul minerilor de la Vulcan, care

și-au întrecut sarcinile lunare de plan cu 4.190 
tone de cărbune.

Succesele obținute în noiembrie se datoresc 
întrecerii socialiste larg desfășurate, măsurilor 
luate menite să ducă la îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor. Aceasta se vedie de altfel și în pro
gresul făcut pe calea creșterii productivității 
muncii. La minele Uricani, Petrila și Aninoasa 
randamentele medii depășesc o tonă pe post.

Merită de asemenea reliefate succesele mun
citorilor de la cele două preparații, de la 
U.R.U.M.P. și uzinele electrice, care au asigu
rat recepționarea normală a cărbunelui, piesele 
de schimb și energia electrică necesare bunului 
mers al producției.

Tinerii mineri au extras 
peste plan 15.812 tone 

de cărbune
In Valea Jiului sînt aproape 

, 20 sectoare de producție patrona
te de către tinerii mineri, sînt 
sute de brigăzi de tineret. Cu 

.elanul specific tinereții, mobilizați 
de organizațiile U.T.M., tinerii 
mineri au obținut în fiecare lu
nă din acest an rezultate fru
moase. In luna noiembrie brigă
zile și sectoarele dte tineret de la 
exploatările Văii Jiului au extras 
peste sarcinile de plan, 15 812 to
ne de cărbune din care aproape 
fiOOO tone de cărbune au fost ex
trase peste plan de tinerii mi
neri de la Vulcan, Lupeni și JJri- 

ini La mina Lupeni tinerii mi
neri au scos peste sarcinile de 

: plan, 2,211 tone de cărbune. La 
Petrila din cele peste 6000 tone 

;de cărbune cu care colectivul de 
«tei și-a depășit sarcinile lunare 
de plan, 3824 tone au fost date 
din abatajele unde muncesc bri
găzi de tineret.

De la începutul anului și pînă

mineri ai Văiiîn prezent tinerii
Jiului au extras peste plan mai 
bine de 70.000 tone de cărbune 
cocsificabil ’și energetic.

Condiții bune de muncă 
tuturor brigăzilor de mineri

îndeplinirea cu cinste a anga
jamentelor sporite de întrecere 
se .^bazează în primul rînd pe 
crearea condițiilor bune de mun
că pentru toate brigăzile de mi
neri. In luna trecută, în afară de 
colectivul minei Urieani, care de
ține întîietatoa în privința aceas
ta, au pășit pe calea asigurării 
condițiilor bune ide muncă și co
lectivele de la Lonea, Petrila, A- 
ninoasa și Vulcan. La Lonea, de 
pildă, 
nului 
aceea 
și-au 
cu 80—636 tone de cărbune. Cele 
mai bune brigăzi pe mină s-au 
dovedit a fi cele conduse de mi
nerii fruntași Timar Gheorghe, 
Gompodi Ioan, Băiănescu Ema- 
noil, Lapșanski Adalbert și alții. 
La Aninoasa, de asemenea, mine
rii tuturor sectoarelor și-au depă
șit sarcinile de plan cu 238— 
2133 tone de cărbune. Merită a- 
rătate eforturile minerilor din

traducerea în fapt a pla- 
unic de măsuri, a dus la 
că toate sectoarele minei 
depășit sarcinile de pian

o

Lorinț 
Lucrează 
colae și Purice Nicolae la pom
pele de captare secundară a a- 
pei necesară răcirii turbinelor de 
la Paroșeni. Nu mai este tînăr. 
A lucrat și în mină la Lupeni pe 
vremea cînd stăplni ai minei e- 
rau capitaliștii. Acele timpuri au 
brăzdat pe obrajii și în inima lui 
urme care nu mai trec. Lorinț 
Insă nu s-a înspăimîntat de ele. 
Cu toate că și părul i-a încărun
țit, a; îmbrăcat salopetă, înrolîn- 
du-se printre acei 
care dau țării lu
mină, printre har
nicii energt ticieni 
ai Centralei Ter

moelectrice din Pa
roșeni. Lorinț Petru 
povestitor, un om căruia aduce
rile aminte, ca niște tălăngi, îi 
bat la poarta prezentului aproa
pe în fiecare seară, cînd Sorinei 
nepotul său, îi cere să-i spună o 
poveste.

Sorinei e nepoțelul pentru care, 
ca și pentru ceilalți copii, cu luni 
In urmă a pus umărul la săpa
rea fundației noii școli, împreu
nă cu Muntean Sabin, Dumitra- 
che Grigore, Socondan Gheorghe, 
Ardeleana Gheorghe, Crainic Va-

Petru este muncitor, 
împreună cu Radu Ni-

este un bun

sile și Ana, • împreună cu brigă
zile U.T.M. de muncă patriotică, 
alăturea de Ispas Constantin, co
mandantul unei brigăzi și atîția 
alții.

Era pe vremea cînd mușcatele 
din balcoanele blocurilor din So- 
hodol înfloreau, cam pe cînd s-a 
dat în funcțiune cel de-al treilea 
turbogenerator al termocentralei. 
Sorinei își aștepta în acea zi bu
nicul cu nerăbdarea v'rrstei. Vroia 
să- asculte o nouă poveste. Bu
nicul însă întîrzia. Era la adu

narea generală 
a întovărășirii. A 
doua zi băt ri
nul s-a lăsat din 
nou așteptat. De 
astă dată însă 

săparea fundație, 
ce înspre toamnă

participa la 
pentru școala 
urma să aducă lumină fiilor de 
energcticieni și de țărani munci
tori întovărășiți din Paroșeni. 
Sorinei însă nu știa de aceasta 
și n-a vrut să adoarmă pînă nu 
vine bunicul. El a sosit înșă tîr- 
ztu de tot, obosit, dar mai vesei. 
Așteptarea copilului n-a fost za
darnică. Sorinei a ascultat a-

M. LAZUR
(Continuare în pag. 3-a)

II al minei care au re- 
rămînerea în urmă din

sectorul 
cuperat 
primele, zile ale lunii trecute și 
au extras încă 238 tone de căr
bune peste plan.

irigizile utEffliite le m ia taltioiiti lin Palului 
Ilwl IM

De curînd a avut loc o cons
fătuire a comandanților brigăzi
lor ntemiste de muncă patriotică 
din Petroșani. Consfătuirea a 
dezbătut chemarea lansată de 
comandanții brigăzilor ntemiste 
de muncă patriotică din orașul 
»Craiova către toate brigăzile de 
muncă patriotică din țară, în ve
derea întîmpinării cu noi succe
se în acțiunile de folos obștesc 
a celei de a XII-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare 
Romîne și a hotărît să trimită 
răspunsul brigăzilor de muncă 
patriotică din Petroșani la a- 
ceastă chemare.

Tinerii încadrați în brigăzile 
ntemiste de muncă patriotică din 
orașul Petroșani — se spune în 
răspuns — se alătură cu căldură 
chemării brigăzilor de muncă pa
triotică din Craiova. de a întîm- 
pina ziua de 30 Decembrie cu noi 
succese în muncă

Brigăzile de muncă patriotică 
din orașul Petroșani, vor efectua 
pînă la data de 30 Decembrie 
1959 un număr de 5000 ore mun
că voluntară.

Brigăzile de muncă patriotică

Minerii Huda Mihal șl Bartha Dionisie sînt cunoscuți prin 
vitezele sporite pe care brigăzile lor Ie obțin, una la săparea ga
leriilor, cealaltă la săparea puțurilor la mina Lupeni. Adesea stau 
la sfat ai inginerul Balș Petru despre mersul muncii brigăzilor 
lor. Intr-o asemenea discuție l-a surprins și fotoreporterul nostru.

A

teloi dii tem
vor organiza acțiuni de muncă 
voluntară pe șantierul de cons
trucții de locuințe nr. 1, ajutînd 
muncitorilor constructori la da
rea cît mai grabnică în folosință 
a noilor blocuri la un preț de 
cost cît mai redus; la construirea 
stadionului sportiv de la Institu
tul de mine din Petroșani; la 
amenajarea străzii lovanilor și 
construirea unei balustrade pe a- 
ceaștă stradă; vor colecta cel 
puțin 10.000 kg. fier vechi.

Pentru educarea brigadierilor, 
se arată în răspuns, fiecare bri
gadier va învăța dntecul „Bri
gadier cu inima fierbinte“, iar 
un număr de 200 tineri vor obține 
pînă la 30 Decembrie insigna de 
„Brigadier al muncii patriotice“. 
De asemenea se va organiza o 
reuniune cu tema „Brigadierii pa
triei noastre“.
------ -----*-----

Schimb de experiență
Recent, la inițiativa comitetu

lui sindical al minei Lupeni un 
grup de 14 inovatori și mineri 
fruntași în producție au vizitat 
exploatarea minieră Filipeștii de 
Pădure și întreprinderea electro- 
aparataj București. Cu această 
ocazie minerii din Valea Jiului 
au vizitat un abataj experimen
tal, galerii armate în inele de 
bolțari și înzestrate cu transpor
toare cu benzi de cauciuc.

Intîlnirea dintre inovatorii și 
minerii din Valea Jiului și cei 
de la Filipeștii de Pădure a cons
tituit un bogat schimb de expe
riență în munca de viitor. De a- 
semenea întreprinderea 
aparataj București care 
exploatărilor miniere din 
Jiului aparate electrice 
zutoase a lăsat o puternică im
presie vizitatorilor. Reîntorcîn- 
du-se înapoi la mina Lupeni mi
nerii Guță Nicolae, Schianu Ioan, 
inovatorii Cîta Nicolae, Jura Ioan 
și alții s-au angajat să aplice în 
practică cele învățate în acest 
prețios schimb de experiență.

electro- 
livrează

Valea 
antigri-

NcHbrlier comitetului de partid
sarclil apropiate dc manca lor dc zi ca zl

Delegații membrilor de partid 
de la mina Vulcan prezenți în- 
tr-un procentaj de sută la sută 
la conferința de darea de, sea
mă și alegerea noului comitet 
de partid au analizat, sub toate 
aspectele, activitatea desfășurată 
de vechiul comitet. Concluzia îm
bucurătoare ce s-a desprins atît 
din eferea de seamă cît și din 
discuțiile purtate de delegați a 
fost aceea că vechiul comitet, 
marea majoritate a membrilor 
săi. au desfășurat o activitate 
bună.

Sub îndrumarea comitetului de 
partid, organizațiile de bază din 
sectoarele minei au mobilizat 
minerii, tehnicienii și inginerii 
la lupta pentru traducerea în 
vată a sarcinilor trasate de con
ferințele raională și regională 
de partid și a angajamentelor 
luate în întrecere. Membrii de 
partid — a apreciat conferința 
— au fost, prin exemplul lor, în- 
suflețitori activi ai muncii mi
nerilor pentru a extrage o can
titate sporită de cărbune, de bu
nă calitate și la 
redus, în lupta 
mari economii.
atît în darea de seamă cît și în 
discuțiile purtate tovarășii Bojte 
Pavel, Hunyadi Ioan, Csiki E- 
merik, Moraru Nicolae, Miklos 
Laurențiu, Bordea Emanoil, Jina 
Ștefan, Gantz Ștefan, Karacsoni 
Rudolf și alții.

Bilanțul făcut de conferința

de partid a reliefat faptul că 
planul de producție pe perioada 
la care s-a referit darea de sea
mă a fost îndeplinit cu succes, 
minerii din Vulcan extrăgînd 
peste plan 7.682 
ne. Sectoarele I 
tuat în fruntea 
nei.

Angajamentul 
rea prețului de cost luat în fața

tone de cărbn- 
și IV s-au s¡- 
sectoarelor m¡-

privind reduce-

Pe marginea conferinței 
de dare de seamă și alegeri 

de la mina Vulcan

lei e-

fost 
trecut

un preț de cdtst 
pentru cît mai 
Au fost citați.

Conferinței raionale de partid a 
fost îndeplinit și depășit. Colec
tivul minei a realizat pînă la 1 
octombrie a. c. 1.638.000 
conomii.

Succese importante au 
obținute în perioada ce a
de la conferința anterioară și în 
ce privește întărirea rîndurilor 
organizațiilor de bază prin pri
mirea unui însemnat număr de 
noi membri și candidați de par
tid și prin ridicarea nivelului 
lor politic și ideologic.

Militînd pentru îndeplinirea 
sarcinilor politice și economice 
izvorîte din hotărîrile partidului 
și guvernului, majoritatea mem
brilor vechiului comitet de partid 
au sprijinit activ ori au condus

nemijlocit munca organizațiilor 
de bază din sectoarele minei.

Tov. Fedor Petru, de exemplu, 
membru în comitet și secretarul 
organizației die bază nr. 4 a 
desfășurat o rodnică activitate. 
Organizația de bază nr. 4 și-a 
exercitat cu competență rolul 
de conducător politic în sector. 
In raport cu rezultatele celor i 
lalte organizații de bază de la 
mină, ea a primit cei mai mulți 
candidați și membri de partid, 
s-a ocupat de educarea lor, a 
desfășurat o susținută muncă po
litică de mobilizare a minerilor 
la îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție ale sectorului și rezulta
tele n-au întîrziat să se vadă: 
5.700 tone de cărbune peste plan 
în zece luni, 143 m. 1. galerii în 
plus de plan, 773.173 lei eco
nomii.

Factorul hotărîtor în obține
rea acestor succese a fost orga
nizația de bază, membrii de par
tid, în frunte cu tov. Fedor Pe
tru.

Ca membru al comitetului și 
în același timp ca secretar al 
organizației de bază din sectorul 
de investiții, o rodnică muncă a 
desfășurat și tov. Toma Ioan. 
Pe lîngă celelalte sarcini ce i-au 
revenit în calitate de secretar al 
organizației de bază, pe care

T. ȚIȚIRCA
(Continuare în pag. 3-a)
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In sfrijimil studenților 
proveniti din producție

Pentru ca sesiunea de exame
ne care se apropie să fie cît mai 
rodnică, conducerea Institutului 
de mine din Petroșani a înce
put să ia primele măsuri. Astfel, 
au fost fixate sălile de studiu, 
pentru fiecare an în parte, în 
scopul evitării aglomerației. De 

, asemenea s-au fixat nominal ca
drele didactice care să se ocupe 
de activitatea profesională a 
grupelor. Tot în acest scop, ca
tedra de matematică și fizică a 
fixat programul consultațiilor și 
meditațiilor pentru anii II și III.

I

—J**

MS li II IUTI»
Cum pot urma curaurlle 
tav&țâmlntului superior 

absolvenții școlilor tehnice 
de maiștri, tehnicieni sau 

muncita. 1 calificați?
Pentru a da posibilitate oa

menilor muncii din producție 
să-și continue și să-și desăvîr- 

șească pregătirea școlară, prin 
H.C.M. nr. 882/1957 s-a regle
mentat modul cum absolvenții 
școlilor tehnice de maiștri, maiș
tri sau muncitori calificați din 
producție, își pot continua stu
diile în învățămîntul tehnic su- 
perios, la cursurile de zi, dînd 
examene de diferență.

Ministerul Învățămîntului și 
Culturii a elaborat în acest sens 
un regulament pentru aplicarea 
H.C.M. nr. 882 din 5 iunie 1957, 
în care sînt prevăzute exame
nele cSe diferență. Regulamentul 
este publicat în Buletinul Mi
nisterului învățămîntului și Cul
turii — anul III — nr. 5/21 se
ria A din 3 august 1957 — și se 
găsește ia secția de învățămînt 
a raionului, precum și la fiecare 
unitate școlară.

Examenele de diferență se dau 
în presesiunile examenelor fără 
frecvența (ianuarie, mai-iunie).

Examenele de diferență se dau 
numai la Școala medie „Dece- 
bal" din Deva (reședința regiu
nii), potrivit prevederilor regu
lamentului, unde candidații ur
mează să depună cererile înso
țite de actele doveditoare.

Cei în cauza, propuși de în
treprinderile unde lucrează, tre
buie să aibă și recomandarea 
ministerelor de care depind.

Lectorat cu părinții
La mijlocul lunii trecute șl-au 

început activitatea la Școala de 7 
ani din Petrila lectoratele cu pă
rinții, predîndu-se prima lecție.

La 8 decembrie urmează să se 
predea cea de a doua lecție, in
titulată „Ce trebuie să știm des
pre educația fizică a copiluîui'\

Educația patriotică a elevilor In școală 
și in afară de școală

In -articolul de 
față voi căuta 
să relatez doar 
cîteva aspecte pri
vind munca de 
triotică a elevilor 
afara Orelor, la Școala de 7 
din Petrila.

La cursuri, începînd din cla
sele cele mai mici, învățătorii și 
profesorii familiarizează elevii cp 
noțiuni ca patrie, patriotism, 
partid și alte expresii comune 
realizărilor regimului democrat- 
popular Ca exemplu, putem a- 
mlnti lecțiile la clasele a Il-a 
„Țara mea", „Șantierul", 
mină" etc. In clasele a TlI-a, la 
orele de curs îrt- 
vățătorii le-au vor
bit elevilor despre 
strada pe care lo
cuiesc, despte car
tier, despre orașul 
Petrila, care s-a

— *»— lor, în
Prof. BARTHA MARGARE IA re ale 

de 7 ani Petrila diferitele
— —ale

Școala

educație 
la ore și

pa
in 

ani

orele libe- 
elevilor, în 

acțiuni 
lor. Ca 

exemplu, trebuie să amintim că
pentru înfrumusețarea orașului 
Petrila s-au organizat acțiuni pa
triotice de îngrijire și curățire a 
diteritelor cartiere, a parcului, a 
curților școlilor. însuflețiți de 
sentimente patriotice, elevii școlii 
noastre au strîns de la începutul 
anului o însemnată cantitate de 
fier vechi. In această acțiune 
s-au evidențiat mai ales cele 
două clase a VÎI-a, în frunte cu 
elevi ca îonescu Elena, Hajdu E- 
lisâbeta, Nagy

TRIBUNA
PEDAGOGULUI

„în

dezvoltat attt 
de impetuos în anii puterii popu
lare.

La orele de geografia R.P.R., 
de exemplu, prof. Bertoiu Vic
toria le-a vorbit elevilor despre 
raionul și regiunea noastră, des
pre bogățiile și frumusețile lor. 
Profesorii Verzan Marin și 
Csiszer Arpad, în cursul orelor 
de istorie s-au străduit să amin
tească elevilor 
despre ceea ce însemnează 
triotismul, despre trecutul istoric 
de luptă al poporului nostru 
muncitor, sprijinindu-se pe date 
istorice. Iar la orele de limba ro- 
mînă 
ratat 
fapte

de fiecare dată
Pa-

■'£

(I dilHlHÜ dt 
iivătăfflintfii 
Secția învăță- 
Sfatului popu-

Zilele trecute,.la 
mînt și cultură a 
Iar a avut loc obișnuita ședință 
lunară cu directorii școlilor din 
Valea Jiului. In centrul discuții
lor a .stat problema îmbunătățirii 
activității învățămîntului seral și 
fără frecvență.

acest prilej 
director al 
din Lupeni a 
despre activitatea

.tov. Stoica 
Școlii medii 
prezentat un 

dusă

noii pî tema 
seral si lira iraivenlă 
Coliban Tiberiu și Ferenczi Mi- 
hai, care au dat îndrumări meto
dice privind îmbunătățirea muncii 
cu elevi muncitori, pentru înche
ierea cu succes a primului tri
mestru de Învătămînt.

Tov. Picu Niță, din partea Sec
ției de învățămînt și cultură a 
Sfatului popular regional a arătat 
apoi sarcinile care stau în fața co
misiilor de selecționare pentru vii
torul an școlar, spunînd că mun
ca acestor comisii trebuie să se 
Intensifice în prezent, astfel ca 
la 1 ianuarie 1960 sa ,se poată 
începe în întreg raionul cursurile 
de pregătire a viitorilor elevl- 
muncitori pentru examenele, de 
admitere în clasa a VlII-a.

E. TETILEANU 
corespondent

C.u 
loan, 
serale 
raport 
pînă în prezent cu elevii munci
tori. Din referat, cît și din discu 
țiile care au urmat, a reieșit câ 
«-au obținut succese pe linia în- 
vățămtntului seral și fără frec
vență în întreg raionul.

In continuare, din partea sec
ției raionale de învătămînt au 
luat cuvîntul tovarășii inspectori

CERCURI PENTRU ELEVI
absolvenți ai Școlii de 
Petrila în anul școlar 
toți băieții (9 la nu-

Gabriela, Mihălțan 
Pavel, Minich Iu- 
Mu șl alții.

în sprijinul ac
țiunii de educare 
patriotică a elevi
lor au fost mo

bilizați și părinții.
Pe alt plan, școala noastră a 

organizat pînă în prezent două 
serbări cultural-artistice, la care 
și-au dat contribuția atît elevii 
cît și profesorii. Marea majorita
te a punctelor cuprinse în pro
gram au abordat teme cu carac
ter patriotic. Pe viitor, în planul 
de muncă pentru educația patrio
tică a elevilor mai sînt prevăzute 
organizarea unor conferințe și 
simpozioane cu elevii, vizitarea 
Filaturii Lupeni și a Termocen
tralei din Paro- 
șeni, vizitarea Ca
sei Pionierilor și 
a Școlii profe
sionale de ucenici 
din „Petroșani,, k s

; Cadrele ; didac- 
'tic* ale școlii 

noastre se stră
duiesc astfel să 
obțină tot mal bu
ne mcub.ate pe 
planul, educării e- 
levilor în spirit 
patriotic. Nu în- 
tîmplăkw în școa
la noastră la fie
care Consiliu pe* 
dagogic se dezbat 
prpbleme de edu-

Din 31 
7 ani din 
1958/1959, 
măr) urmează în prezent cursu
rile școlilor profesionale. Acest 
fapt se datorește în parte și acti
vității cercurilor de studiu ale 
elevilor, dar mai ales cercului 
tinerilor mineri, în cadrul căruia 
elevilor li s-au predat noțiuni ge
nerale despre minerit, trezindu-le 
interesul pentru această nobilă 
îndeletnicire.

Continuînd experiența anilor 
trecuți, în prezent cercurile pen
tru elevi își desfășoară activita
tea în mal multe domenii, prin
tre care în cercurile de romtnă, 
istorie, geografie, naturale și în 
cel al tinerilor mineri.

Conducerea școlii caută să an
treneze cît mai mulți elevi la a- 
ccst cerc, pentru ca* toți absol
venții clasei a VTI-a să fie astfel 
îndrumați spre îmbrățișarea unei 
meserii.

tovarășele profesoare au a- 
cum sînt oglindite aceste 
ale poporului în irteratu-

exemplu, la predarea poe
ziei „Patria" de M. iimniuc, s-a 
vorbit elevilor despre felul cum 
trebuie înțeleasă dragostea de 
patrie, despre eroi! comuniști, 
care șl-au jertfit viața pentru fe
ricirea zilelor de azi. În lecția 
de analiză, a poeziei „Peneș 
Curcanul" de V. Alecsandri s-a 
vorbit apoi despre jertfa ostași
lor romîni în lupta împotriva co
tropitorilor turci, care au, fost 
învinși pentru că ostașii romîni 
alături de cei ruși au dus o lup-.- cație patriotică, fa
tă dreaptă pentru independența 
țării noastre.

La lecțiile de constituție s-a 
vorbit elevilor despre stema țării, 
despre steag, despre capitala pa
triei noastre șl despre ceea ce 
simbolizează ele. S-a vorbit pe 
larg despre Constituția R.P.R., 
în comparație cu vechea constitu
ție burgheză.

Educația patriotică însă nu se 
limitează numai la orele de 
cursuri. Ea continuă și în afara

cîndu-se adevărate 
schimburi de ex
periență între ca
drele didactice în 
această problema. Școala medie mixtă Lonea.

își deschide ochii

/-V ¿ ; ft. ’ ”1

if
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VIITOR MUNCITOR

Ucenicul Nicola Aurel din anul III, este un elev sirguincios 
la Școala profesională Petroșani, atît în pregătirea teoretică, cit 
și în cea practică, pentru a deveni un bun muncitor calificat. 
Iată-1 în atelierul de grup al minei Petrila, unde își face practica, 
studiind schița controlerului locomotivei L.A.M. 4.

■ 1

stat de vorbă cu un om 
parcă de pe o altă lume, 
om care abia acum des- 
ochii și privește ceea ce-1 

pe ca
la copiiî

Am 
picat

Un 
dude . .
înconjoară cu interesul 
re 1 întîlnești numai 
ce abia fac primii pași. Un om 
descoperă o lume pe care, orbit, 
n-a putut s-o vadă și în care ți
ne să se încadreze ca într-o lu
me a lui.

Nu e vorba de un personaj 
fantastic. E un om în aparență 
obișnuit, muncitor subteran, va
gonetar la mina Petrila. Un băr
bat încă tînăr, brunet, nu prea 
legat, cu priviri întrebătoare, 
care simțindu-te prieten, e gata 
să-și înșire firul vieții, și astfel 
te afli în fața unei adevărate 
drame.

Andrei Palfi, căci despre el e 
vorba, și-a început viața ca a- 

Fecior de oameni să- 
petrecut copilăria în- 
din partea Sîngeor- 
Pădure. Cînd s-a fă- 
războiul l-a smuls de 
și l-a purtat într-o 

zdruncinîndu-1.

tîția alții; 
raci, și-a 
tr-un sat 
giului de 
cut mare 
la muncă 
parte și-n alta,
S-a întors acasă purtînd în su
flet dorința de a munci, dar mai 
ales de a trăi în liniște.

— Unde poți găsi mai multă 
pace și liniște decît în învăță
tura domului ? — i s-a adre-

sat un predicator de pocăiți. 
Palfi l-a crezut. L-a crezut, a 
acceptat și așa a început pentru 
el o a doua tragedie, din ghea
rele căreia abia acum s-a smuls 
și căreia putea să-i rămînă vic
timă toată viața.

...Era prin 1948 cînd predica
torul din sat l-a îndemnat pe 
Andrei să plece undeva lîngă 
Tîrgu-Mureș. Acolo, după cum 
i s-a spus, un „frate“ avea ne
voie de un ajutor. „Fratele“ era 
un chiabur, pe nume Katona, 
stăpînul unei vii întinse care 
trebuia muncită, iar el — slugă. 
Dacă așa era „voia domnului“ 
poți să te împotrivești ?

Așa a ajuns Palfi slugă la 
chiaburul Katona, care și el ți
nea de pocăiți. O slugă renta
bilă, căci după cum îi spunea 
chiaburul, cine vrea să ajungă 
in rai nu trebuie să mănînce 
carne, ouă, că sînt spurcate. Pre- 
eum zice biblia, adăuga „fra
tele" chiabur, omul e templul lui 
dumnezeu și nu trebuie spur
cat....... Fratele" slugă
trăind cu mai nimic, 
era singura slugă a 
lui. „Fratele" Katona 
jea de „mîntuirea
unei fete, pe care o ținea pe 
mișcare și pe ceva haine. Așa

muncea, 
Palfi nu 
chiaburu- 
se îngri- 

sufletului“

u cunoscut-o Palfi pe Elena, de 
care și-a legat viața, înjghebînd 
o familie.

Palfi și soția au trudit la chia
bur pînă în 1951. Ani în care 
milioane de oameni ai muncii 
din patria noastră se ridicau la 
viață, deveneau constructori 
demni ai unei vieți noi, se bu
curau de libertate, de dreptul de 
a fi adevărați oameni și priveau 
cu încredere viitorul.

El, Palfi, n-avea voie să vadă 
ce-i în jur. „Frații“ îl îndemnau 
să privească doar cerul, să-și 
mintuie sufletul și să munceas
că, mai ales să muncească pen
tru „fratele“ chiabur Katona. 
Asta pînă într-o zi cînd a băgat 
Palfi ’ - - -
tona 
iește 
soției 
rora le jefuia 
fără nici o plată.

Sfînt să fii și tot nu poți trăi 
numai cu aer. Palfi avea acum 
familie și trebuia să facă rost 
și de cîștig, că de muncit mun
cea. Și-a luat inima în dinți și 
și-a cerut drepturile. Chiaburul 
i-a spus că n-are bani, dar îi dă 
o bucățică de pămînt. Un crîni- 
pei de loc atît de mic de n-avea 
ce face cu el.

A plecat. A plecat la alți stă-

de seamă că „fratele“ Ka- 
mănîncă de toate, că tră- 
bine de pe spinarea lui, a 
și a altor „frați“ slugi că- 

nemilos munca
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îndeplinit cu conștiinciozi- 
tovarășul Toma loan a do- 

o preocupare permanentă 
de buna desfășurare a în-

le-a 
tate, 
vedit 
față 
vățămîntului de partid, condu- 
cînd direct un cerc de învăță
mînt. Toate adunările generale 
ale organizației de bază din 
sectorul VIII investiții s-au în
cheiat cu hotărîri și măsuri ca
re au călăuzit activitatea colec
tivului sectorului.

Și ceilalți membri ai comite
tului între care tov. Mîrza Au
rel. secretarul comitetului, Co
teț Iosif, șeful minei, Böjté Pa
vel, Fodor Arcadie, și-au înde
plinit în bună măsură sarcinile 
ce le-au revenit.

Ca mai slabă a fost apreciată 
numai activitatea tovarășilor Pi- 
lar Maria, Moise Ion și Kelț 
Victor, ultimul ne mai fiind ales 
în noul comitet de partid.

Rezultatele 
mitetului de 
Vulcan arată 
concret și cu 
acei membri 
au răspuns de activitatea orga
nizațiilor de bază din care ei au 
făcut parte, ca membri de partid. 
Și e normal să fie așa. Fiecare 
sector de muncă, fiecare organi
zație de bază are de rezolvat a- 
numite sarcini. Muncind în mij
locul colectivului respectiv, mem
brul din comitet are posibilita
tea să cunoască în mod concret 
aceste sarcini, factorii care pot 
contribui la rezolvarea lor, greu
tățile ce apar și cauzele lor, pu
țind veni cu sugestii și soluții 

ciente. Cu alte cuvinte are po- 
-.oilitatea să participe direct și 
competent la îndeplinirea sarci
nilor ce-i revin organizației de 
bază respective în lumina hotă- 
rîrilor și recomandărilor adop
tate de comitetul de partid pe 
baza principiului muncii colec
tive.

Așa- cum a reieșit din dezba
terile conferinței, contribuția 
membrilor din comitet care au 
răspuns de alte organizații de 
bază diecît cele din care ei fă
ceau parte la rezolvarea proble
melor a fost mai mică, ba în u- 
nelă lorturl a lăsat chiar de dorit.

Unii membri ai comitetului de 
partid de la mina Vulcan au 
depus o activitate scăzută. Iată 
un aspect reliefat în conferință: 
la întrebarea tovarășului Mihai 

JSarol, participant la discuții, 
‘‘"rarășul Mîrza Aurel a preci- 
-4t că de activitatea organiza
ției de bază nr. 2 a răspuns to- 
varășul Böjté Pavel. Tovarășul 
Böjté a fost și este secretarul 
organizației de bază din secto
rul III, sector în care și-a creat

și experiența co- 
partid de la mina 
că au muncit mai 
mai bune rezultate 
ai comitetului care

pîni, tot pocăiți. Dar de fiecare 
dată era înșelat, jefuit.

Dar așa nu mai putea. Putea 
el să rabde, putea și nevasta. 
Dar ce te faci cu copiii, care o- 
dată veniți pe 
crești ? Așa, în 
cu gîndul cînd 
ceva bani să-și 
copiii și pe el, 
1956 la mina Petrila. S-a anga
jat ca vagonetar și vagonetar e 
și azi. N-a ajuns nici măcar a- 
jutor miner. Nu că l-ar fi per
secutat cineva, dar și aici s-au 
găsit „frați“ care să-1 aibă în 
pază, să vegheze la „mîntuirea 
sufletului“. Ca să ajungi în rai, 
era el sfătuit, nu e bine să ai 
de toate. Trebuie să trăiești 
strîmtorat, că așa au dus-o sfin
ții prin pustiuri, așa îi place 
domnului. Dacă vrei să ai de 
toate cu ce mai plătești 10 lei 
la fiecare sută din cîștig pentru 
ce-i care-ți asigură un locșor în 
rai pe lumea cealaltă ?

Așa, Palfi, s-a mulțumit cu 
puțin. A găsit și posibilitatea, ca 
vagonetar într-o echipă de 
treținere, formată din doi 
meni, adică el și încă un 
căit. înlocuiau cînd și cînd 
o armătură, ziua să treacă, 
pună umărul alături de ceilalți, 
nu se putea și pentru simplul mo
tiv că slab hrănit, chinuit de 
restricții n-ar fi putut. Apoi, în
tr-o brigadă de oameni întregi,

lume trebuie să-i 
căutare de lucru, 
la biblie, tind la 
îmbrace nevasta, 
a venit Palfi în

în- 
oa- 
po- 
cîte
Să
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o demnă popularitate și unde a 
depus o activitate susținută. Din 
organizația de bază nr. 2 a fă
cut parte tov. Drob Gheorghe, 
fostul și actualul secretar al or
ganizației de bază din sector și 
membru în comitet. Ce-i drept, 
tov. Drob a avut multe lipsuri 
în muncă concretizate în eschi
varea sa de la sarcina de a con
duce un cerc de învățămînt, în
tr-o slabă mobilizare â membri
lor de partid din sectorul 11 la 
adunările generale, în lipsa de 
preocupare față de educarea can- 
didaților, în netfasarea de sarcini 
concrete membrilor și candida- 
țllor de partid. Cu toate acestea 
lui i s-a mai dat sarcina să răs
pundă de o altă organizație de 
bază, unde, după cum era și de 
așteptat, nu a făcut aproape ni
mic. In ce-1 privește pe tovară
șul Böjté Pavel, nici el nu a a- 
cordat spijinul necesar organi
zației de bază nr. 2.

Din darea de seamă nu a re
ieșit dacă comitetul a analizat 
sau nu felul cum membrii săi 
își îndeplinesc sarcinile.

In concluzie, în perioada ca 
a trecut de la conferința anteri
oară, organizațiile de bază de la 
mina Vulcan, sub îndrumarea 
comitetului die partid, au obți
nut succese importante în înde
plinirea sarcinilor de producție 
ce au stat în fața colectivelor 
sectoarelor, în întărirea rolului 
lor conducător, au desfășurat o 
susținută muncă politică pentru 
cultivarea atitudinii noi față de 
munca în rîndlul muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor minei. 
Au existat însă și unele lipsuri. 
Pentru lichidarea lor, pentru ri
dicarea continuă a nivelului 
muncii noului comitet de partid 
și a organizațiilor de bază din 
sectoarele minei, conferința a 
stabilit problemele asupra căro
ra noul comitet va trebui să-și 
concentreze atenția, a subliniat 
că aceste probleme vor putea fi 
rezolvate cu-succes- dacă mem
brii comitetiriui de partid vor 
munci pe bază de sarcini preci
se, stabilite pentru perioade de 
timp îndelungate, și dacă comi- 

i tetul va analiza periodic felul 
' cum ei se achită de ele. Trebuia 
însă avut grijă Ia repartizarea 
sarcinilor ca membrilor din co
mitet care sínt și secretari de 
organizații de bază miniere să 
li se repartizeze sarcini pe care 
le pot duce la îndeplinire, ținînd 
seamă de pregătirea lor politică 
și profesională și de timpul li
ber care îl au la dispoziție. Așa 
după cum cercurile de învăță
mînt de partid organizate pe 
mai multe organizații de bază 
nu au dat rezultate satisfăcătoa
re, tot așa șl secretarii organ!•

t 
I

secre-
conu-

conte
să »-

asemenea 
stau în 
Vulcan 
prevede 
canütä- 
minerii,

zațiilor de bază miniere nu se 
. pot ocupa cum trebuie de con
ducerea politică a două organi
zații de bază, de una ca 
tari, de alta ca membri ai 
tetului de partid.

Hotărîrea adoptată . de 
rință obligă noul comitet
sigure instruirea periodică te
meinică a birourilor organiza
țiilor de bază, să le acorde un 
sprijin concret în munca de în
tărire continuă a organizațiilor 
die bază prin primirea de candi
dați și noi membri de partid 
din rîndurile celor mai buni 
muncitori și în îndrumarea per
manentă a organizațiilor de ma
să. Ea cuprinde de
principalele obiective ce 
fața colectivului minei 
în anul viitor, cînd se 
o sporire substanțială a 
ții de cărbune pe care
tehnicienii și inginerii minei 
Vulcan, în frunte cu comuniștii, 
vor trebui s-o extragă. Printre 
altele se prevede extragerea pes
te plan a 8.000 tone d>e cărbune, 
realizarea unei economii de 0,50 
lei pe tona extrasă, asigurarea 
condițiilor corespunzătoare pen
tru ca toate brigăzile de minerii 
să-și realizeze sarcinile de plan 
și angajamentele.

Indicații prețioase pentru ac
tivitatea noului comitet de par
tid și a comuniștilor dirț, Vulcan 
a dat tov. Șulea Gheorgfie, mem
bru al Biroului Comitetului ra
ional de partid care a condus 
conferința șl a luat cuvîntul ta 
încheierea lucrărilor sale.

cele mai intere-tund una dintre 
sanie povești, o poveste adevăra
tă însă.

— Odinioară, 
era decît pămint cu piatră, presă
rat cu fire răzlețe de iarbă —- 
și-a început bMrînul povestea. 
Aici pășteau vitele șericanilor, 
deși nu prea aveau ce paște. Un 
băiețaș, cam de seama ta, mic, 
mic, cu o traistă ce-i atîrna pînă 
la genunchi, stînd pe Ungă vite, 
claia o doină învățată din bă- 
trtnt:

„De-aș ajunge zile multe
Ga să
...Ctnta cu gîndul dus la iarba 

grasă de la poalele muntelui de 
care i-a vorbit mama bătrlnă, ctn
ta și alerga după Joiana lor ce 
nu-șl găsea locul.

In acest timp, sătenii plănuiau 
cum să facă să albă și el o școa 
M pentru copiii lor.

Parohia avea un grajd. Popa 
le-a spus: „F. bun de școală, 
tri-i dau ta chirie, iar pe nepotul 
meu ca învățător". Oamenii s-au 
îmaoit, n-aveau încotro. Mamele 
au lipit goajdul pe dinăuntru și 
pe dinafară, bătiMții au înjghe
bat cîteva bănci și cu toții s-au 
învoit pentru plata „dascălului", 
nepotul popii, și pentru chiria „șco
lii". Nn erau de toți copiii nici 
cincisprezece, tar „dascălul" nu 
era încă obișnuit at ghtdui că

pe acest loc nu

ies odată-n munte“

Printre fruntașele în producție 
lămpăriei electrice a minei Petrila 
Maria. Ea constituie un exemplu de 
ÎN CLIȘEU: Comunista Mogoșan 
încărcarea acumulatorilor de lămpi.

de la stafia de Încărcare a 
se mimări și tov. Mogoșan 
muncă pentru tovarășele sale. 
Maria in timpul lucrului la

i s-ar fi îngăduit șă lipsească , copiilor, întrezărea și întrebări 
ale lui, pe care căuta să și le 
înăbușe: de ce dumnezeu a lă
sat omului viața numai așa ca 
să și-o chinuie ? Palfi auzea 
parcă îndemnul lui Mihai: Hai 
la noi în brigadă. Fă-te miner. 
Fii om I

Mihai Ștefan l-a întîlnit de
seori. A aflat de Palfi e pocăit, 
că orbit de „pocăință“ e legat 
de mîini și pe picioare și țin
tuit în rîndul neoamenilor. O- 
dată Mihai și-a făcut timp, și-a 
povestit viața. Și el a mîncat 
pîinea amară de slugă la chia
buri, și el a fost rob. Dar nu și 
cu sufletul. Nu s-a lăsat orbit, 
a tins spre lumină. Și iată-1 azi 
miner de frunte, bucurîndu-se 
de cinște, de încredere.

— Palfi, i-a spus Mihai, eu 
nu mă pricep la pocăiala voas
tră. Nu merită să-ți pierzi tim
pul cu așa ceva. Doar vezi și 
tu țara noastră. Cine erau mai 
hisericoși decît moșierii, decît 
capitaliștii, regii ? Cînd ei stă- 
pîneau „din voința lui dumne
zeu“, poporul trăia în robie și 
mizerie. Vezi și tu ce se petrece 
azi în țară. Tot ce-i mai frumos, 
tot ce-i mai bun e făcut prin 
muncă. Munca e dumnezeul nos
tru, ea aduce, raiul pe pămînt. 
Tu, cu pocăiala ta, nehrănit, lip
sit, nu poți nici să muncești, 
nici să trăiești. Aștepți să mori, 
și mai chinuiești și copiii. Apu-

sîmbătă de la lucru ?. Iar sîm- 
băta nu se poate lucra, că sîm- 
băta e ziua domnului...

Cît despre copii, puteau fi ți
nuți și mai cu puțin. Ceva hăi
nuțe să aibă...

— Ce-i, măi Palfi — l-a oprit 
odată brigadierul Mihai Ștefan
— ai de gînd să ieși la pensie 
ca vagonetar ? Cum trăiești tu, 
așa, fără să cîștigi ca lumea ? 
Dacă odată intri în mină pune 
mîna pe lucru, fă-te și tu mi
ner. E păcat să cobori în sub
teran doar să respiri aer pom
pat cu atîta cheltuială. Hai la 
mine în brigadă, te fac miner...

Palfi n-a putut primi. Motive
— cu duiumul. Putea el munci
în rînd cu ceilalți cînd „frații“ 
îl opreau să mănînce cumseca
de. mai putea el să lipsească 
sîmbătă de la șut ? Dar din cînd 
în cînd, acasă, dincolo de verse- 
turile bibliei vedea parcă ochii 
mari, rotunzi, ai copiilor lui. 11 
priveau întrebător, mirați; Er- 
nest, băiețelul lui de 5
Eva fetița lui de 4
sau Iren, care abia a 
nit 2. De ce n-au și ei 
ca toți copiii, să mănînce ce e 
bun, de ce le spune mama că 
dumnezeu îi arde în foc pe co
piii care mănîncă ouă, carne ? 
Dacă dumnezeu e atît de bun 
pe cum se spune de ce arde în 
foc copiii ? Printre întrebările

ani, 
ani 

împll- 
voie,

că-te de muncă și o 
altfél t

aă trăiești

★

Povestea acestui om 
la Palfi acasă, stînd 
har de vin cu el și cu brigadie
rul Mihai. Acum Palfi e vago
netar în brigada lui Mihai și nu. 
peste multă vreme va deveni a- 
jutor miner, apoi 
cîștigă mai 
nar, urmele 
în casa lui.

— Mi-am 
cămara, că __ ................... .
mînzi. In loc să plătesc zeciuială. 
sută la mie, iau haine la copii. 
Strîng bani pentru mobilă, că 
uite, sîntem încă strîmtorați. 
Trebuie să lupt, că după ce n-a 
mai fost robia capitaliștilor și 
moșierilor, eu am rămas rob la 
„frați“...

Am mai aflat că între Palfi 
și șeful său de brigadă, Mihai 
Ștefan, există un lucru asupra, 
căruia nu au căzut încă de a- 
cord. De cîte ori ia plata, Palfi 
se ține scai de brigadier:

— Hai să facem un chef 
cinste. Mi-ați deschis ochii 
n-am să Vă uit...

Mihai îl privește dojenitor 
Palfi:

— Mai întîi umple-ți golurile 
din casă. Mai ai multe de făcut 
cu banii. Pe urmă, om vedea!

B. IONESCU

am aflat-o 
la un pa-

miner. Deși
bine de 2000 lei Iu- 
sărăciei se mai văd

pus întîi 
să nu mai

la
fim

rînd 
flă-.

pe
»1

pe

A 

■trebuie să-și petreacă zilnic ct- 
teva ceasuri cu niște neciopliți 
imbrăcați in straie dacice, unși 
pe plete cu unt. De-aia, în loc 
să aibă grifă de ei, stătea mai 
mult pe afară, cu ochii la băcițe 
și la lecții pe copii mai mult U 
învăța cu bătaia decît cu cartea. 
Așa au „învățat" carte copiii ce
lor din Sohodol pînă spre zilele 
noastre...

Dar au sosit alte vremuri. Școa
la veche n-a mal rămas de cit 
in amintirea foștilor școlari, de- 
venî/i azi bunici. Odată cu tre
cutul s-a dus ți dascălul cu a- 
pucături străine ds învățătură. 
Iacă, acum se construiește la noi 
o școală nouă, modernă, în vii
torul oraș al energeticienilur. Aici 
vei învăța carte și tu, nepotul, 
meu.

...Aducerile aminte și-au depă
nat lin firul din cuierul vieții 
fostului elev Lorinț Petru. Nepo
tul lui a adormit ascultîndu l. Pe 
chipul lui flutura un zlmbet. Ci
tă deosebire între acest semn al 
mulțumirii ți chipul băiețașului 
de odinioară, care-și purta abece
darul într-o traistă coborită pînă 
la genunchi!

Lorinț baci abia în una din zi
lele astea a vrui să continue po
vestea neterminată în acea seară 
de vară. Dar Sorinei i-a luat-o 
înainte.

— Bunicule, știu sfîrșitul po
vestirii tale. Am fost azi cu Ne- 
lu al lui Bondoc la școala cea 
nouă. Zice că-i atît de mare, că 
pot învăța în ea peste 100 de 
elevi. Ii învață trei învățători, 
au lumină electrică...

— Da... și lumină electrică.., 
Noi în fostul graf al popii învă
țam la lumina lămpașelor — oftă 
Lorinț baci, privindu-și nepotul.

FILMUL ZILEI

1

FACEREA LUMII*
Acest film satiric,, cu pregnant 

caracter ateist, care rulează îa 
prezent la cinematograful 7 No
iembrie din Petroșani este o 
producție a studiourilor ceho
slovace. Scenariul și regia stat 
semnate de Eduard Hoffman, 
iar muzica de Jean Rychlik.

Filmul a fost realizat după 
desenele satirice, filtrate prin 
fantezia umoristică a desena
torului francez Jean Effel.

Nu se știe cît s-a „lucrat“ 
1« „crearea“ lumii, dar munca 
realizatorilor acestui film a fost 
foarte anevoioasă. La baza fil
mului stau nu mai puțin de 
650.000 de imagini ta culori; 
migălos desenate.

PRODftAM DE RADIO
4 decembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Buchet 
de melodii, 8,00 Din presa de 
astăzi, 8,30 Melodii populare, 
9,20 Muzică de estradă, 10,10 
Muzică de cameră de Paul Con- 
stantinescu, 10,30 Traista cu po
vești, 11,03 Teatru la microfon: 
Studioul actorului amator pre
zintă : „Intr-o gară mică“. Sce-, 
nariu radiofonic de Dan Tăr- 
chilă, 11,50 Muzică de eș.tradă, 
13,05 Concert simfonic, 14,30 
Mâzică ușoară, 15,36 Muzică 
populară romînească din Ardeal, 
16,15 Vorbește Moscova 1 17,25 
Coruri și dansuri din opere, 18,05 
Din marile poeme ale lumii, 
18,35 „Seară de iarnă" — pro
gram de muzică ușoară, 19,20 
Curs de inițiere muzicală pentru 
tineret, 21,30 Cîntecul și jocul 
popular în creația compozitorilor 
noștri, 22,(90 Radiojurnal, buletin 
meteorologic și sport. PROGRA
MUL II, 14,30 Muzică populară 
romînească, 15,00 Muzică de es
tradă de compozitori sovietici, 
16,15 Din folclorul popoarelor, 
17,00 Din viața de concert a 
Capitalei, 17,35 Muzică ușoară, 
18,05 Program muzical dedicat 
fruntașilor în producție din in
dustrie șl agricultură, 18,30 Cîn- 
tece pentru pionieri, 19,00 Ac
tualitatea în țările socialiste, 
20,05 Melodii oltenești, 21,15 
Muzică ușoară, 22,00 Muzică 
populară romînească.



BIM EVtMlFltMTHI IXflBMt IA OBBIMEA ZILti
Lucrările cehii de ai Vll-lea Congres 

al P. M. S. U.
Ședința din dimineața zilei de 2 decembrie

Semnarea tratatului cu privire 
la Antarctica

BUDAPESTA 2 Coresponden
tul Agerpres anunță :

In ședința din dimineața zilei 
de, 2 decembrie, lucrările Con
gresului ai Vll-lea al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar au 
continuat cu discuții pe margi
nea rapoartelor prezentate dc 
János Kádár și Jenő Fock.

Pal Ilku, președintele Comisiei 
de validare a Congresului, a pre
zentat raportul comisiei.

Turnătorul Tibor Fabri, dele
gat din Budapesta, a vorbit des
pre mișcarea brigăzilor 
socialiste din Ungaria.

Gyula Kallai, 
rou lui Politic și

membru 
secretar

muncii

al Bi- 
al C.C.

al P.M.S.U., a vorbit despre pro
blemele muncii ideologice a par
tidului și despre problemele revo
luției culturale.

Delegatul János Sejter a vor
bit despre experiența transfor
mării socialiste a agriculturii în 
regiunea Zala.

Congresul a fost salutat de o 
delegație a tineretului ungar — 
reprezentanți ai Uniunii Tinere
tului Comunist, ai pionierilor, ai 
tineretului studios și ai tineretu
lui muncitor, tineri ostași ai ar
matei populare ungare. In nume
le tineretului ungar delegația a 
inmînat un album cu darea de 
seamă asupra îndeplinirii anga-

în 
al

jamentelor luate de tineret 
cinstea Congresului al Vll-lea 
P.M.S.U.

In cadrul ședinței de diminea
ță, Congresul a fost salutat în 
numele partidelor comuniste și 
muncitorești frățești de Karol Ba- 
cllek, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, Friedl 
Furnberg, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Austria, Emil 
Bodnăraș, membru 
Politic al C.C. al 
Muncitoresc Romîn
Loga Sowinski, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

WASHINGTON 2 (Agerpres)
După cum anunță agențiile de 

presă, în cuvîntarea rostită la 
ședința de închidere a Conferin
țe? internaționale pentru proble
mele Antarcticii, Paul Daniels, șe
ful delegației S.U.A., a caracte
rizat tratatul încheiat între cele 
12 țări participante ca fiind „fă
ră precedent“ în ce privește a- 
cordul între semnatari. El a sa
lutat îndeosebi „trei puncte prin
cipale" din tratat și anume: în
țelegerea de a folosi continentul 
Antarctic exclusiv, în scopuri paș-

nice, libertatea deplină pentru 
cercetătorii științifici și interzice
rea experiențelor nucleare. Da
niels a declarat că acest tratat 
„este avantajos atît pentru S.U.A. 
cît și pentru celelalte țări".

La rîndul său. delegatul An
gliei, Harold Caccia a spus: 
„Sperăm că încheierea cu succes 
a acestui tratat va fi un semn 
bun pentru viitor". Caccia a a- 
dăugat că ar fi de dorit ca el să 
constituie „ o bază solidă și e- 
ventual un exemplu de urmat în 
alte domenii".

al Biroului 
Partidului 

și Ignacy

Cuvîntarea lui N. S. HRUȘCIOV
(Agerpres).BUDAPESTA 

TASS anunță :
In cuvîntarea 

greșul al Vll-lea al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S. a subliniat 
făptui că s-au năruit speranțele 
imperialiștilor în prăbușirea so
cialismului în Ungaria. P.M.6.U. 
s-a călit in lupta împotriva con
trarevoluției, a apărat și a con
solidat dictatura clasei munci
toare, puterea oamenilor mun
cii, iar astăzi rezolvă cu succes 
sarcinile construirii socialismu
lui.

„Dacă contrarevoluția a reușit 
fie chiar și pentru o perioadă 
scurtă să provoace dezordini în 
țară, a spus N. S. Hrușciov, a- 
ceasta se explică nu in mică mă
sură prin faptul că fosta con
ducere a partidului celor ce mun
cesc din Ungaria și, în primul 
rind Matyas Rakoși, au comis 
greșeli Serioase, care au dus la 
slăbirea rolului conducător al 
partidului, la slăbirea dictaturii 
proletariatului“. N. S. Hrușciov 
a spus în continuare: „Meritul 
istoric al P.M.S.U. și al condu
cerii sale constă în faptul că au 
pășit cu curaj pe calea îndrep
tării hotărite a greșelilor comi
se de fosta conducere și în con
dițiile grele, create de consecin
țele rebeliunii contrarevoluționa
re, au aplicat în mod perseve
rent și consecvent metodele de 
conducere leniniste, au știut să 
restabilească încrederea în par
tid, zdruncinată de fosta con
ducere și să cucerească sprijinul 
maselor populare".

„După Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S., a spus în continuare 
N. S. Hrușciov, unele partide 
printre care și partidul nostru, 
au întîmpinat anumite greutăți, 
au trecut printr-un fel de friguri. 
Totul depinde însă de tăria or
ganismului, de capacitatea lui 
de a rezista bolii. Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice a 

dat primul un exemplu de condam
nare curajoasă și categorică 
a tuturor lipsurilor generate de 
cultul personalității. Și acest lu
cru a fost just, deși unii spu
neau că anumite complicații în 
viața socială a țărilor socialis
te s-ar
XX-lea 
n-ar fi 
blema
Acest lucru trebuia 
buia. să se facă curățenie și să 
se 'înlăture toate rezidurile".

N. S. Hrușciov a arătat că 
critica justă făcută la Congre
sul al XX-lea al P.C.U.S. tezei 
greșite <a lui Stalin cu privire la

rostită la Coii-

la slăbirea forței de 
a rămășițelor claselor 

evoluția nu este 
unele perioade 
se poate inten- 

lua formele cele

Dar
Ii* 

clasă 
poate

çea mai importantă 
arzătoare a timpuri- 
a spus N. S. Hruș-

datora Congresului al 
al partidului 
trebuit să se 
în mod atît

nostru, că 
pună pro- 
de ascuțit, 
făcut, tre-

ascuțirea luptei de clasă pe mă
sura creșterii succeselor obținu
te în construcția socialistă nu 
înseamnă cîtuși de puțin nega
rea inevitabilității luptei de cla
să în perioada construirii socia
lismului.

In timpul dictaturii proleta
riatului, a spus N. S. Hrușciov, 
lupta de clasă nu dispare, ci ia 
doar alte forme. Succesele con
strucției socialiste duc neabătut 
la schimbarea raportului forțe
lor de clasă în favoarea socia
lismului, 
rezistență 
dușmane, 
rectilinie, 
lupta de 
sifica și
mai ascuțite mergînd pînă la 
ciocnire armată, așa cum s-a în
tâmplat în Ungaria în 1956.

In prezent, fiecare țară socia
listă în parte și lagărul socialist 
in ansamblu, siot-atât de puter
nice, îneît forțele noastre sînt in
vincibile. încercarea de a în
vrăjbi țările socialiste și de a 
slăbi relațiile frățești de priete
nie dintre ele reprezintă una din 
formele luptei de dusă folosite 
de adversarul nostru.

Principial internaționalismului 
proletar, a subliniat N, S. Hruș
ciov, este o lege supremă a miș
cării comuniste internaționale. 
Dacă conducerea unei țări sau 
a alteia se va înfumura, a spus 
el, prin aceasta va face jocul 
dușmanilor.

Problema 
și cea mai 
lor noastre,
ciov, este aceea a slăbirii încor
dării internaționale, a preîntâm
pinării războiului1 și a Instaură
rii unei păci trainice și durabile 
pe pămînt. Programul sovietic 
de dezarmare generală și totală, 
vizita mea în S.U.A., întâlnirile 
și convorbirile cu președintele 
Eisenhower, a adăugat el, au 
dus la o oarecare slăbire a în
cordării internaționale. „Aceasta 
nu este însă decît începutul", a 
spus N. S. Hrușciov.

El și-a exprimat speranța că 
apropiatele întâlniri la nivel 
înalt vor reprezenta un nou pas 
pe calea luptei pentru coexisten
ța pașnică, pentru dezarmarea 
totală și securitatea generală.

Respingînd născocirile presei 
străine că Uniunea Sovietică 
fi renunțat la ideea convocării 
în viitorul cel mai apropiat a 
conferinței șefilor de guverne, 
N. S. Hrușciov a spus: „Guver
nul sovietic este gata pentru a- 
semenea întâlnire la data și locul 
care vor conveni tuturor parti- 
tipanțiior".

El a subliniat că este necesar 
să se abordeze intr-un mod re
zonabil problema convocării con
ferinței și să se țină seama de 
dorințele celorlalți parteneri, in 
legătură țpu aceasta, N. S. Hruș- 
ciov a arătat că dorința Iui De 
Gaulle de a avea un schimb de 
păreri cu el înainte de intîlnirea 
șefilor de guverne, nu este lip
sită de temei. „Poate că aceasta 
va contribui Ia o mai bună în
țelegere reciprocă atunci cînd va 
avea lac întâlnirea șefilor de gu
verne", a spus N. S. Hrușciov.

Încercarea de a se menține 
regimul de ocupație în Berlinul 
occidental echivalează cu conti
nuarea promovării politicii „do 
pe poziții de forță". N. S. Hruș
ciov ■ spus că cancelarul Ade- 
nauer „nu are nici un temei să 
pretindă să se amestece în tre
burile acestui oraș“.

Guvernul sovietic, a subliniat 
N. S. Hrușciov, este dispus să 
Încerce toate mijloacele pașnice 
cu putință pentru a obține o so- 
ruționare rezonabilă 
germane.

N. S. Hrușciov a spus că U- 
niunea Sovietică va 
tipiile coexistenței pașnice. Nă
zuința spre pace nu este cîtuși 
de puțin un semn al slăbiciunii.

Dispunem, a spus el, de toate 
cele necesare pentru a respinge 
orice lovitură. „Nu din slăbiciu
ne, ci in virtutea politicii noas
tre principiale de coexistență 
pașnică, sîntem dispuși să dis
trugem imediat toate stocurile 
de rachete cu încărcături ato
mice și cu hidrogen, dacă va H 
adoptat programul de dezarma
re generală".

a problemei

aplica prin-
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Opinia publică engleză salută 
acordul cultural anglo-sovietic

s-au încheiat prin semnarea unui 
acord cu privire la schimburile 
tehnico-științifice și culturale în
tre cele două țări în cursul anu
lui viitor, au un ecou extrem de 
favorabil în rîndurile opiniei pu
blice din Anglia.

Comentând într-un articol de 
fond rezultatele tratativelor zia
rul „Times“ arată că acordul cul
tural anglo-sovietic marchează 
„o tendință care trebuie saluta
tă“. Subliniind importanța extin
derii contactelor între Uniunea 
Sovietică și Anglia în toate do
meniile culturii, științei și tehni
cii. ziarul subliniază că progra
mul prevăzut în domeniul seh' 
burilor culturale urmărește „sa 
ne cunoaștem mai bine umil pe 
altul“.

Multe ziare, între care „Finan
cial Times“, „Daily Worker“. 
„Daily Mirror” publicînd expune
rea amănunțită a acordului, îl con
sideră drept „un mare program“, 
care va contribui la îmbunătăți
rea relațiilor între Uniunea So
vietică și Anglia.

---- O—
Statul Panama insistă 

ca S.U.A. să*i recunoască 
suveranitatea asupra 

zonei Canalului
WASHINGTON 2 (Agerpres) 
Departamentul de Stat al 

S.U.A. a comunicat presei că a 
primit din partea guvernului 
Guardia o notă în care cere — 
drapelul statului Panama să fie 
înălțat deasupra zonei Canalului 
alături de drapelul american pen
tru a indica drepturile poporului 
panamez asupra teritoriului unde 
se află situat Canalul.

Referindu-se la informații din 
surse oficiale, agenția United 
Press International anunță că 
sub presiunea recentelor mani
festații antiamericane din Pana
ma, guvernul american „pregă
tește. o serie de concesii în pri
vința drepturilor statului pana
mez în zona Canalului“.

----- O-----

Comitetul Economic 
al 0. N. U. a adoptat 

rezoluția inițiată 
de R. P. Romînă

NEW YORK (Agerpres).
La 30 noiembrie Comitetul 

Economic nr. 2 al O.N.U. a în
cheiat dezbaterile în problema 
dezvoltării industriei de petrol 
din țările slab dezvoltate. Co
mitetul a adoptat proiectul de 
rezoluție al Romîniei, Ceho
slovaciei, Albaniei și Uruguayu- 
lui privitor la dezvoltarea in
dustriei petrolifere a țărilor slab 
dezvoltate cu 54 voturi pentru, 
nici un vot contra și două abți
neri (Suedia, Danemarca). O 
serie de rezoluții, printre care 
ale Cubei, Guatemalei și Argen
tinei, care au fost absente de 
la vot, au cerut ulterior ca în 
procesul verbal să fie înscrisă 
mențiunea că votul lor ar fi fost 
pozitiv.

LONDRA 2 (Agerpres)
Tratativele duse cu succes în

tre delegațiile guvernamentale ale 
U.R.S.S. și Marii Britanii cu pri
vire la schimburile culturale, care

„Uniunea Sovietică 
este un partener cinstit”

MOSCOVA 2 (Agerpres)
Toți consideră drept avanta

joasă lărgirea comerțului dintre 
Franța și Uniunea Sovietică, a 
declarat , reprezentantul firmei 
franceze „Motor Universal Bert- 
rând“, dl. Biitz, unui corespon
dent al ziarului „Sovetskaia 
Torgovlia“.

Aș spune chiar, a subliniat în 
continuare dl. Biitz, că noi pre
ferăm mai mult comerțul cu 
U.R.S.S., decît comerțul cu 
S.U.A. Uniunea Sovietică este un 
partener foarte cinstit. Interesul 
pentru comerțul csu această țară 
s-a intensificat și mai mult după 
ce premierul N. S. Hrușciov a 
acceptat invitația de a vizita 
Franța. Noi îl așteptăm cu ne
răbdare pe dl. Hrușfciov și îl vom 
primi și mai bine decît ameri
canii, a spus în încheiere dl. 
Biitz.

Ziarul „Sovetskaia Torgovlia" 
a publicat de asemenea interviul 
acordat de președintele firmei 
newyorkeze „Coders and Sons", 
Paul Coder, care a încheiat un 
contract avantajos cu privire la 
livrarea către U.R.S.S. de cafea 
și cacao.

In prezent există posibilități 
bune pentru dezvoltarea comer
țului dintre U.R.S.S. și S.U.A., 
a declarat Paul Coder. Noi tre
buie să le folosim.

In pofida cuvîntărilor și 
clarațiilor lui Rockefeller și 
cheson, a subliniat Coder, 
trebuie să facem comerț.

de-
A- 

noi

PRAGA — La 1 decembrie a 
părăsit Republica Cehoslovacă 
președintele Republicii și ai gu
vernului Guineei, Seku Ture și 
persoanele care il însoțesc. De
legația a vizitat R. Cehoslovacă 
la invitația președintelui Repu
blicii Antonin Novotny.

LONDRA. La 1 decembrie a 
sosit la Londra într-o vizită ofi
cială în cursul căreia urmează 
să ducă tratative cu premierul 
britanic MacMillan, primul mi
nistru al Italiei, Segni și mi
nistrul de Externe G. Pella. Re
prezentanții guvernului italian 
vor discuta pe lîngă prpblema 
pregătirii conferinței la nivel 
înalt și planurile de „ajutorare 
a teritoriilor insuficient dezvol
tate“.

WASHINGTON. La 1 decem
brie Casa Albă a anunțat denii 
sia lui Neil McElroy, ministrul
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de război al S.U.A. McElroy a 
declarat că intenționează să re
intre în afaceri ca președinte al 
marii societăți „Procter and 
Gambie" den Cincinatti, statul 
Ohio, care fabrică săpunuri și 
cosmetice. Președintele Eisenho- 
wer a numit în postul de minis
tru de război pe Thomaș Gates, 
ministru adjunct la aceiași de
partament, și fost ministru al 
marinei.

ROMA. La 1 decembrie a avut 
loc la Roma concertul de harpă 
dat de artista Liliana Pasquale 
de la Conservatorul Ciprian Po- 
rumbescu din București. Progra
mul a cuprins muzică de Corelli, 
Ferecz, Farkaș, Dussek, Marcel 
Tournier, Prokofiev și Carmen 
Petra. De un deosebit succes s-a 
bucurat suita romînă de Carmen 
Petra și dansurile maghiare de 
Farkaș.

Tiparul : „6 August“ — Poligrafie


