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MMtita festiw a linii 
prieleniei ioiiho-шіііе

Ieri, la orele 17,30 a avut loc 
în sala Teatrului de stat din 
Petroșani adunarea festivă con
sacrată deschiderii Lunii prie
teniei romîno-sovietice.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii: Vîjdea Gheorghe, 
secretar al Comitetului raional 
de partid, Karda Zoltan, secre
tar al Comitetului orășenesc de 
partid, Momeu Samoilă, preșe
dintele Consiliului 
cal, Lazăr Aurel, 
Consiliului raional 
ing. Roman Petru, 
nic al C.C.V.J., 
Constantin, medic emerit.

In deschiderea adunării, fan- 
Jara clubului sindicatelor din 

’etroșani a intonat imnurile de 
stat ale R.P.R. și U.R.S.S, Apoi 
tovarășul Karda Zoltan, care a 
deschis adunarea, a dat cuvîn- 
tul tovarășului Vîjdea Gheorghe 
care a vorbit despre însemnă
tatea Lunii prieteniei romîno- 
sovietice.

In cuvîntul său tovarășul Vîj
dea Gheorghe a arătat că prie
tenia trainică dintre poporul ro- 
mîn și popoarele Uniunii So
vietice se bazează pe relații de 
ajutor reciproc, pe ajutorul ne
precupețit acordat poporului 
nostru de marea țară a con
structorilor comunismului.

In încheierea adunării a avut 
loc un program artistic prezen
tat de colectivul Teatrului de 
stat, de fanfara clubului sindi
catelor din Petroșani și forma
ția artistică Cooperativei

sindical lo- 
secretar al 
A.R.L.U.S., 

director teh- 
dr. Lăpădatu
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La început de toamnă 
magazine

' Frunzele îngălbenite, din ce 
în ce mai multe, purtate de 
vînt pe stradă, sînt primele 
semne ale începutului de toam
nă. Dar noul anotimp își anun
ță sosirea nu numai prin deco
rul ruginiu, ci și prin forfota 
permanentă din piețe, din ma
gazine. Se fac aprovizionările 
de iarnă. In timpul verii, în zi
lele „dle plată" așteptate cu ne- 
răbdare și bucurie de toți, vîn- 
zătorii aveau, după cum spun 
ei, „zile de vîrf‘,‘. In această pe
rioadă însă de început de toam
nă aproape fiecare zi este soco
tită „de vîrf“ : mii de cumpără
tori trec zilnic. prin magazine 
unde rafturile încărcate de măr
furi le satisfac cele mai diferite 
cerințe.

mărimi la prețuri între 310— 
1300 lei. Pentru acest . sezon 

căutate sînt de asemenea cana- 
dienele ..Cabana" și „Taifun", 
noi modele pentru bărbați. A 
sosit de asemenea un bogat sor
timent de confecții de sezon 
pentru copii.

10.000 perechi 
de bocanci

BUN PENTRU SUBTERAN”

Confecții de sezon
Vitrinele, reamenajate în ul

timul timp, -expun cele mai noi 
modele pentru sezonul de toarii- 
nă. Ingrijindu-se din timp de . 
aprovizionarea cu 
sezon, O.C.L. Industrial-Petro- 
șahi а trimis în ultimele zile 
magazinelor sale paltoane, par
desiu, impermiabile, dintre care 
deosebit de atrăgătoare sînt mo
delele j^Fa#lezie“.

_₽a Ungă СОІШ 7ХЮ0 de paltoa
ne (pentru bărbați și femei, 
O.C.L. Industrial așteaptă să 
sosească In aceste zile, conform 
contractelor „urson" gata și 
blăntua-jR pentru femei și copii. 
Ițaftutlie magazinelor de con
fecții, Ia* raioanele pentru băr
bați, își așteaptă clienții cu sute 
de costurtte de diferite culori și

confecții de

Ca și în celelalte magazine, 
în cele specializate pentru în
călțăminte au sosit în această 
perioadă modele noi, de sezon. 
In afara celor 10.000 perechi de 
bocanci, la magazine au sosit 
deja 30.000 perechi încălțămin
te pentru copii. Intre articolele 
de cauciuc de o apreciere deo
sebită se bucură șoșonii pentru 
copii și femei. In tot anul tre
cut s'-аи vîndut în raionul nos
tru 6.000 de perechi, iar în acest 
an numai pînă la 1 octombrie 
s-au vîndut deja 10.000 perechi, 
urmînd ca pentru acest sezon, 
cînd șoșonii sînt căutați, să so
sească noi cantități în culori și 
modele diferite. Tot pentru fe
mei ău sosit deja peste 8.000 
perechi cizmulițe cauciuc „ve- 
iington" (fără fermoar), iar 
pentru copii ghetuțe de diferite 
mărimi și modele.

Deși s-ar părea că nu este o 
marfă de sezon, totuși conform 
principiului „bunul gospodar își 
face iarna căruță și vara sanie", 
în această perioadă s-a vîqdut 
și se vinde un mare număr de 
motociclete I.J., M.Z., lawa,
Panonia etc, care se găsesc din 
abundență

Toamna 
tă cum se 
comerțului 
Petroșani.

în magazine.
este deci întîmpina- 
cuvine de magazinele 
socialist din raionul

M. O.

Prin galeria 
înaintau grăbiți 
mina lămpilor 
nefirești de lungi jucau tot timpul 
cu neastîmpăr în jurul lor. In a- 
propierea garajului de locomotive 
al sectorului II, lăcătușul Bodor 
Emeric făcu un semn de oprire.

— Am ajuns! — spuse el. Apoi, 
cu mina întinsă, arătă celorlalți o 
nișă tăiată adine în peretele gale
riei. Toate privirile se îndreptară 
spre locul indicat, 
oameni și ani, ru
ginit și descomple
tat zăcea rezemat 
de lemnul armătu
rilor, corpul me
talic al unei loco
motive L.A.M. 4 scoasă din uz de 
cine știe cît timp. Maistrul meca
nic Sicoi Sabin și lăcătușul Karac
sony Alexandru examinară pe în
delete corpul locomotivei.

— Ei ce părere aveți ? — în
trebă tovarășul Bodor Emeric.

— Eu zic s-o scoatem sus la 
ziuă. Acolo, în atelier ne vom da 
mai bine seama ce se poate face și 
ce nu — răspunse Florea Dumitru, 
tehnician la sectorul VI transport. 
Electro-lăcătușul Karacsony Ale
xandru îl aprobă ;

— Are dreptate tovarășul Fie
rea. Bine că avem cal, potcoave îi 
găsim noi oricum. Rtseră cu toții.

Atunci să ne apucăm de treabă 
spuse Bala Sigismund.

După 2 ore de la această con
vorbire, corpul locomotivei L.A.M. 
4 se găsea în atelierul de reparații 
al sectorului VI de la mina Anî- 
noasa. Echipa formată din tova
rășii Bodor Emeric, Karacsony 
Alexandru și Bala Sigismund s-ă 
dngajat să o repună în funcție. A- 
flînd despre ce este vorbă. Unii 
muncitori din atelier clătinau scep
tic din cap.

— Nu, nu se poate — spuneau 
aceștia. Este prea uzată și descom
pletată ca să o mai poți readuce 
la viață.

Totuși, în cele din urmă, vă- 
zînd că zilnic corpul vechii loco
motive L.A.M. 4 își schimbă înfă
țișarea și se completează cu noi 
piese lăcătușul lancu Simian și 
Pătra Constantin au botărît să 
contribuie la recondiționarea * lo-

îngustă, oamenii 
și ătenți. La lu

de mină, umbre

Aici, uitat de

comotivei. Intr-o zi, oprindu-l pe 
maistrul Sicoi, l-au întrebata
. — Nu cumva aveți de gînd să 
comandați pentru „noua“- locomo-, 
tivă L.A.M. 4 cu acumulatori. e-\ 
lemenți noi ?

— Bineînțeles că avem. Vă 
surprinde acest lucru ?

— Ne surprinde pentru că noi 
am și recondiționat numărul nece- 
sar de element! fero-nichel care vă 
lipsesc.

Dintr-o dată repunerea în func
ție a locomotivei 
L.A.M. 4 a de
venit o preocupa
re a întregului co
lectiv de la ate
lierul de reparații 

al sectorului VI transport. Asam- 
blînd ' cu migală, potrivind și 
schimbînd mereu cite ceva la 
„noua" locomotivă, zilele de lucru 
deveneau scurte. Această activitate 
pasionantă și creatoare atrăgea oa
menii spre atelier și în timpul li
ber.

Se lucra de zor. A trecut mai 
bine de două luni. Locomotiva a 
fost pusă, cum s-ar zice, „pe pi
cioare"-. A doua zi urma să se facă 
prima încercare. Neliniștit, lăcătușul 
Bodor Emeric, secretarul organiza
ției de partid al sectorului Vii îți 
punea mereu aceeași întrebare.

— Oare ziua de măine va răs
plăti sau nu hărnicia, optimismul 
și încrederea muncitorilor din ate
lier ?

A doua zi, cu toate că era zi 
liberă, muncitorii s-au pregătit în 
atelier pînă la utud. Cutia cu acu
mulatori a fost așezată la locul ei. 
Maistrul Florea Dumitru făcu o 
ultimă verificare înainte de por
nire. Un semn și locomotiva 
L.A.M. 4 pornește. înainte, îna
poi, cu sarcină, fără sarcină, cu 
suprasarcină, încet, cu viteză și în- 
sftrșit după cîteva ore înapoi în 
atelier. 'Examenul a foști trecut 
cu succes, locomotiva a obținut 
calificativul „Bun pentru subteran". 
Citeva zile de rodaj, o vopsea fru
moasă și apoi muncitorii atelierului 
o vor trimite minerilor în spriji
nul muncii lor.

A. N1GHIFOREL
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Un succes al artiștilor plastici amatori

j Prir.tre muncitorii cei mai buni de la sectorul IX electro- 
) mecanic al minei Lupeni se numără și tinerii Matht Dănilă,
1 Florea Florian și Varvari Ofilat. Bucurîndu-se de aprecierea 
5 colectivului și a conducerii sectorului, lor li se încredințea- 
) ză de obicei executarea lucrărilor de mare răspundere.

Ț IN CLIȘEU : Tinerii muncitori Florea Florian, Mathe Dă-
2 nilă și Varvari Ofilat discută cu maistrul de atelier, Papuc 
î Stan, despre o nouă lucrare pe care o au de executat: repa- 
< rarea injectorului de la pompa de nămol din sectorul IV A, 
) secția de foraj.

Realizări ale minerilor de la Vulcan
i

»
I

I
I

Intrecîndu-se pentru a obține 
titlul de cea mai bună brigadă 
din abataj, multe brigăzi de mi
neri de la sectoarele minei Vul
can au repurtat în prima deca
dă din octombrie rezultate pro
mițătoare. Așa de exemplu din 
abatajele condiuse de 
caciuc Mihai, Gagyi
Negrescu Vasile, Gantz Ște
fan și din alte abataje, mi-

nerii au extras peste plan mai 
bine de 500 tone de cărbune 
cocsificabil la un loc.

Muncind cu randamente de 
peste 3,80—4,20 tone pe post 
minerii din brigăzile lui Bojte 
Pavel, Biro
Ioan și din celelalte brigăzi ale 
sectorului III și-au întrecut pla
nul decadal cu 420 tone:de căr
bune.

Tu- 
loan,

Emeric, Hunyadi

Zilele acestea s-a deschis în 
orașul Deva Expoziția bienală 
a artiștilor plastici amatori din 
regiunea Hunedoara, la care ex
pun peste 100 tineri creatori 
din domeniul picturii, sculptu
rii, artelor grafice și decorative.

Valea Jiului este bogat repre
zentată de artiștii plastici ama
tori din cadrul Școlii populare 
de artă și a cercurilor cluburi
lor muncitorești din Lupeni și 
Bărbăteni.

Artiștii plastici ai raionului 
Petroșani se impun față de cei 
din celelalte raioane în special 
în ceea ce privește grafica, ar
tele aplicate și sculptura. Ex
ponatele lor ocupă circa 2/3 din 
întreaga expoziție., In domeniul 
picturii, expoziția es<te dominată 
de creațiile artiștilor amatori din 
cadrul clubului Combinatului si
derurgic din Hunedoara.

Comparmd exponatele de gra
fică cu cele de artă aplicată, e 
greu să faci o apreciere care 
din acestea sînt mai valoroase.

Covoarele sau carpetele expuse 
de elevele Școlii populare de artă 
din Petroșani te îneîntă prin 
precizia și frumusețea execuției, 
prin îmbinarea culorilor și țe- 
șătură. In special e apreciat co
vorașul executat de Chibulcu- 
teanu Maria, care a îmbinat în 
mod ingenios elemente .ale fol-

din Valea Jiului 
clorului vechi romînesc. cu al
tele noi cum e introducerea în 
desen a turnurilor de răcire și 
a stîlpilor liniilor de înaltă ten
siune de la Paroșeni;- a munci
torului și a unor păsări în zbor 
care simbolizează faptul că 
munca constructivă a poporului 
nostru eliberat are un caracter 
avîntat și pașnic.

Ingenios lucrate sînt și cele- ■ 
lalte exponate din domeniul ar
tei aplicate realizate de Radu 
Liviana („Țărani la strîns fi
nul"), Săbău Ileana, Buzdlugă 
Lucreția, Ionescu Constanța, 
Buda Gliceria și altele. Atît nu
mai că nu toate acestea au fost 
destul de curajos, îndrumate spre 
abordarea temelor contempora
ne, fijnd lăsată să alunece spre 
o strictă imitare a vechilor co
voare populare romînești, care 
du ca motive o serie de ele

mente nesemnificative, depășite 
din punct de vedere al ideilor 
ce vor să le transmită.

Din domeniul graficii se re
marcă gravurile colorate, dese
nele și afișele executate de mem
brii cercului de arte plastice 
din Lupeni. In domeniul lino- 
gravurii se remarcă Viorel Va
sile, Cositea Simțon, Hegediis 
Lazăr, Grișan Maria, Udrea 
Partenie și alții.

De remarcat: cei, care expun

prezintă lucrări inspirate din 
viaja pe care o cunosc bine. în
vățătoarea Leonte Clara, prezin
tă o linogravură din viața co
piilor pe care îi educă, iar mi
nerul Schean Marcel o suită de 
gravuri în linoleum din viața 
minei.

Afișele ocupă un loc impor
tant în expoziția de la Deva, 
toate executate de artiști ama
tori din Valea Jiului, între care 
se remarcă cele expuse de Bă- 
ianu C-tin, Halas» Tiberiu, Chir- 
ca Georgeta, Pîrvulescu D-tru, 
Stamatoiu Petru și alții.

In expoziție mai sînt prezen
te 5 exponate valoroase de scuip-, 
tură ale secției de copii din ca-, 
drul clubului muncitoresc din 
Bărbăteni, care însă dintr-o ne' 
glijență regretabilă nu poartă 
nici o etichetă, care să arate 
de cine sînt executate.

Și din domeniul picturii în 
ulei și al acuarelei sînt expuse: 
lucrări, însă la un nivel mult, 
scăzut față de majoritatea celor 
prezentate din alte raioane

Făcînd o apreciere de ansam
blu asupra lucrărilor artiștilor 
plastici din Valea Jiului1, se poa
te afirma cu tpată certitudinea 
că aceștia, ne reprezintă cu cin
ste la Expoziția bienală a artiș
tilor plastici din regiunea Hu
nedoara.

MUMIE STRAUȚ J|
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IN ATELIERUL ȘCOLH La
•< F 
lui 
nr. 
aprinse.

— Eu mi-1 fac din doc gri, 
cu nasturi și buzunare. Voi1 coa
se și inițialele numelui meu. Va 
fi un halat rezistent.

— Eu îmi fac doar șorț și de 
asemenea îmi cos și inițialele 
pe el pentru a-1 cunoaște. Spu
nea tovarășul maistru că hala
tele le putem lăsa în fiecare zi 
în vestiarul atelierului.

Elevele claselor a VI-а și a 
VlI-a discută intens, de cîteva 
zile, cum își vor croi halatele 
pentru orele de lucru în atelie
rul de lăcătușerie. Dar discuțiile 
lor nu se rezumă doar la ha
late. Ele se învîrt și în jurul 

propunerilor privind amenajarea 
atelierului. Cele 10 bancuri de 
lăcătușerie, cele IC menghine 
oferite de secția învățămînt și 
cultură și chiar inventarul mă
runt oferit de școala profesio
nală și de unii părinți, au creat 
condiții favorabile desfășurării 
orelor de lăcătușerie. Sigur că 
mai lipsesc încă multe lucruri, 
dar cu sprijinul Uzinei de re
parat utilaj minier — care pa-

-------- Э-

MICĂ PREȘEDINTĂ

pauză. Sub fereastră birou- 
direc{iunii Școlii de 7 ani 
1 Petroșani se aud discuții

SUCCES!
...Azi e zi de sărbătoare 
Ziua cînd noi voioșii pionieri 
Am pornit cu-nflăcărare 
Pe un drum presărat cu -pri

măveri...
Cîntecul pionieresc însoțit de ro

potul ritmic al tobelor nu se sfîrși 
pînă cînd drapelul detașamentu
lui -nr. 3 purtat de delegația celor 
trei pionieri nu ajunse în mijlocul 
careului.

Ședința pentru dare de seamă 
ți alegere a noului președinte al 
detașamentului nr. 3 de la Școaia 
de 7 ani din Aninoasa a 
început. Pionierul Popescu An
drei — președintele detașa
mentului din anul școlar tre
cut, face darea de seamă asupra 
muncii desfășurate. Discuțiile în ju
rul dării de seama sînt vii. Pionie
rii Pop Ștefan și Vieru loan aduc 
obiecțiuni juste dării de seamă iar 
propunerile pentru noul plan de 
muncă dovedesc că pionierii sînt 
dornici de a ridica detașamentul 
lor printre cele fruntașe.

— Anul trecut ne-ат planificat 
să colectăm 500 kg. fier vecbi, 
și am realizat 600 kg. Pentru noul 
an propun să colectăm 1500 kg. 
— spuse pioniera Bodor luditba.

— Să nu avem în detașamentul 
nostru nici un pionier cu media 
generală sub 7, propuse* Pălăguța 
Hoțea.

— Să li se facă caricatură la 
gazeta de perete și să fie puși în 
discuția detașamentului cei care se 
vor dovedi indisciplinați fi leneși, 
adăugă Andrei Popescu.

Propuneri pentru îmbunătățirea 
muncii au venit din partea multor 
pionieri și ele au fost acceptate în 
unanimitate, așa cum a fost accep-

Deschiderea anului 
de învățămînt 

pentru cursurile 
fără frecventă

Tinerii muncitori care nu sînt 
încadrați în învățămîntul mediu 
și elementar la zi și seral au 

posibilitatea să-și completeze stu
diile prin urmarea cursurilor 
fără frecvență. Deschiderea anu
lui pentru această formă de în- 
vățămînt va avea loc duminică 
16 octombrie a. c. la Școala me
die mixtă Petroșani pentru cla
sele V—XI. Cu acest prilej .vor 
fi înmînate în mod gratuit ma- | 
nualele școlare pentru clasele 
V—VIL și se va da tuturor ele
vilor acestor cursuri progra
mele școlare, programul de con
sultații și examene.

Se cere deci participarea tu
turor elevilor de la cursurile 
fără frecvență. 

tronează școala — toate se vor 
pune la punct. Directorul uzi
nei, tov. Farkas Emeric acordă 
o mare atenție instruirii elevi
lor în munca practică de pro
ducție „De aici ne vin nouă re
zervele de mîine“, spune el a- 
deseori.

$1 Ія cancelaria profesorilor 
se simte că în perioada de în
vățămînt din acest an s-a intro
dus un obiectiv nou : munca de 
atelier.

Intr-un colț al cancelariei, 
maistrul lăcătuș primește in- 
struirea metodică necesară de la 
profesorul de fizică,' responsabil' 
al comisiei metodice, științifice. 
Discuțiile insistă asupra necesi
tăți ca orele de atelier să apro
fundeze cunoștințele de fizică 
iar maistrul să țină în perma
nență legătura cu acest profe
sor și cu cei' de desen. Pe baza 
colaborării reciproce, cît și си; 
ajutorul diafilmdor care pot pre
zente diferite unelte și diferite 
procese de producție, maistrul 
lăcătuș va putea contribui Ia for
marea preocupării și deprinderii 
elevilor cu munca independentă, 
productivă.

însă un contact permanent și cu 
părinții. Un singur exemplu ilus
trează cît de mult contează acest 
lucru. Elevul Tontea Ioan din *- 
nul II A, la început de an școlar 
avea multe absențe nemotivate ți 
note slabe. Profesorul Fane Ioan, 
cate-i este diriginte, a căutat să va
dă cauza acestor lipsuri. Din discu
țiile cu elevul și cu părinții aces
tuia s-a ajuns la concluzia că ele
vul nu are un program acasă, nu 
există un control permanent din 
partea părinților etc. Dirigintele a 
făcut vizite la domiciliul elevului, 
a stat de vorbă cu părinții, l-a ur
mărit pe elev îndeaproape în tim
pul practicii din atelier și în afara 
școlii. De comun acord cu părinții 
și elevul, s-a întocmit un program 
zilnic în care erau' prevăzute orele 
de citit, dc practică etc. iar rezul
tatele au început să fie tot mai 
bune.

In afara orelor de învățămînt 
practic și a orelor de diriginție cei 
doi maiștri instructori ai școlii 
(Cricovan Nicolae și Lanu loan) 
prin convorbiri colective sau perso
nale caută să dezvolte la elevi 
spiritul de colegialitate, dragostea 
față de locul de muncă, față de 
meseria îmbrățișată.

Dar educația elevilor nu se rea
lizează numai în școală și ateEet. 
O atenție mare acordă școala și 
organizația de U.T.M. felului 
cum elevii își petrec timpul liber 
In această direcție sînt prevăzute 
sarcini concrete privind activitatea 
cultural-sportivă. Pentru ca acti
vitatea culturală să capete o ex
tindere cît mai mare a luat ființă 
un cerc de citit, s-au făcut înscrieri 
la concursul „Iubiți cartea" etc. 
La școală > există o formație de 
dansuri care și-a reînceput activi
tatea. In cadrul clubului sint pre
văzute o serie de conferințe, re
cenzii, discuții pe tema „Eroul meu 
preferat", întâlniri cu fruntași la 
producție.

O parte din elevi frecventează 
Școala populară de artă. Elevi ca 
Stamatoiu Lucian și Stoicei Aurel 
din anul III au avut lucrări ex
puse la expoziția de grafică orga
nizată la Petroșani. Organizația 
U.T.M. a încadrat pe toți elevii 
ucenici în învățămîntul politic, te- 
crutind propagandiști bine pregă
tiți. Organizația U.T.M; împreună 
cu conducerea școlii au acordat și 
vor acorda și pe viitor atenția cu
venită educării elevilor.

Acest lucru este ilustrat și de 
faptul că abaterile de 1* discipli
nă slot tot mai rar? iar rezultatele 
la învățătură sînt tot mai bune.

C. 'COTOȘPAN

Unele aspecte ale educării copiilor

FL. LAZAR

ț

tată ți propunerea făcută de Eu
genia Crîsnic pentru noua preșe
dintă de detașament.

luditha Bodor se îmbujora la 
auzul numelui ei. Caracterizările 
cu aprecieri nu mai conteneau. Ci
ti mîndrie, cită emoție, cită bucu
rie încearcă în aceste clipe fetita 
cu cozi lungi fi priviri senine. în
crederea ce i s-a acordat e mare., 
fi ea va trebui să răspundă acestei 
încrederi prin fapte.

Se votează — pentru — în una
nimitate.

— Vă mulțumesc, mă voi stră
dui să merit din plin încrederea 
ce mi-ați acordat-o. Voi fi exemplu 
la învățături, la disciplină, la...

Și vocea cristalină a luditbei se 
pierdu în ropotul de aplauze ce 
umplu sala.

Programul artistic ce urmă du
pă adunare, stîrni multă veselie. 
Pionierii aveau în program puncte 
noi aduse din taberele de la mun
te și mare unde și-au petrecut va
canța de vară.

La sfîrșitul programului pionie
rele Mioara Văcaru, Eugenia Crts- 
nic fi Nina David se apropiară de 
colega lor îmbrățifînd-o cu căl
duri.

— Succes! mică președinta -- 
spuse. Mioara, sărutîndu-i obrajii 
îmbujorați. Și acest moment a ră
mas întipărit pe peliculă, într-o 
imagine fotografică.

L1CIU LUCIA

Legislația familiei este expre
sia transformărilor revoluționa
re săvîrșite în țara noastră de 
poporul muncitor sub conduce
rea Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn. Această legislație d»â o 
deosebită atenție educației co
pilului, instruirii sale, pregăti
rii profesionale, pentru viața 
nouă pe care o construim.

Pentru creșterea, educarea și 
pregătirea teoretică sau profe
sională a copilului, statul demo
crat-popular cheltuiește imense 
sume 
îtizat 
nitul

In 
catorilor — așa cum am mai a- 
rătat — părinții au un rol deo
sebit de important în educarea 
copiilor.

Mai sînt însă părinți care cred 
că sarcina educării copiilor tre
buie lăsată numai pe seama pro
fesorilor și a educatorilor, iar

de bani care s-au repar- 
pentru acest scop din ve- 
national.
afara profesorilor și edu-

început de an 
universitar

Pentru fiecare student, anul u- 
niversitar care a început, înseamnă ,, 
încă o treaptă care va trebui urca
tă muncind, învățînd mai mult, mai 
bine, decît în anul care a trecut.

Studenților anului V, care vor 
păși în curînd pragul vieții de in
giner, pragul producției, noul an 
universitar li se pare mai impor
tant decît oricare altul. Sînt ulti
mele luni de studenție, luni în care 
va trebui întocmit proiectul de di
plomă, lucrare în care fiecare își 
va întruchipa toate cunoștințele că
pătate în facultate.

Dacă studenții anului V se gin- 
dcsc la viitor, cu atât mai mult pri
vesc înainte cei care de abia au 
trecut pragul studenției, cei care în 
acest an au fost primiți în marea 
familie a studențimii.

Mulți, foarte mulți dintre ei sînt 
veniți din producție, tineri dornici 
să învețe pentru ca mîine, cînd se 
vor întoarce printre tovarășii lor 
de muncă să-i ajute, să contribuie 
din plin la introducerea metodelor 
noi de muncă, mai eficiente pentru 
sporirea producției.

îndemnul tovarășilor lor de muu- 
că din mijlocul cărora au plecat 
„să nu ne faceți de rușine" le este 
mereu treaz și prin 
răspunde încrederii ce li s-a acar 
dat.

Alții vor primi aici, în Valea 
Jiului, botezul minei,-încă necunos
cute și care le va dezvălui tainele 
ei supuse azi de harnicii mineri.

munca lor vor

Novak Edith și Recsak Margareta, eleve în dasa a VI-* E 
de la Școala de 7 ani пг. 1 Lupenl, sînt prietene bune și co
lege de bancă. Adesea ele se vizitează. reciproc acasă pentru a 
învăța împreună lecțiile pentru a doua zi. Margareta a cumpărat 
zilele trecute o carte de literatură beletristică — pasiune comună 
celor două prietene — pe care o arată cu multă bucurie colegei 
ei; Edith. Peste puțin timp romanul va fi discutat ca de obicei 
cu multă aprindere.

lor, ca părinți, le-ar reveni doar 
sarcina de a le asigura nevoile 
materiale, hrana și îmbrăcămin
tea, iar restul îl asigură statul, 
parcă nu lîngă ei și-ar petrece 
copiii cea mai importantă parte 
din viața lor.

Asemenea părinți nu urmăresc 
cu grija necesară ce fac copiii 
lor în timpul liber, în afara 
școlii, ce preocupări au etc.

Dacă minorii T. N. și A. K., 
care au furat o bicicletă, ar fi 
fost îndeaproape îndrumați de 
părinții lor, n-ar fi ajuns în fața 
instanțelor judecătorești și via
ța lor s-аГ fi scurs tot așa de 
frumoasă și curată ca și a ce
lorlalți tovarăși ai lor. Dacă 
iicești copii se știau suprave- 
gheați îndeaproape de părirtti. 
controlați fn desfășurarea acti
vității lor, cu siguranță că nu 
ar fi săvîrșit atare' fapte ne
demne.

Se poato oare spune oă părinții

IN ȘCOALĂ, IN A TELIERE 
ȘI ÎN AFARA ȘCOLII

Școala profesională din Petro
șani a dat multe serii de munci
tori calificați care în producție au 

o 
pri-

azi, 
lîn-

obținut rezultate foarte bune, 
parte dintre ei devenind din 
mul au de muncă — fruntași.

Succesele muncitorilor de 
ucenicii de.ieri, au la bază pe 
gă cunoștințele teoretice și prac
tice și educația înaintată, socia
listă pe care au primit-o în școa 
lă.

Se știe că în educarea comunistă 
a elevilor un rol de seamă îl are 
dirigintele- De aceea la școala pro
fesională a luat ființă o comisie 
metodică a diriginților sub condu
cerea profesoarei Viorica Pîrîia- 
nu. Scopul acestei comisii este acela 
de a îndruma munca diriginților. 
S-a întocmit un plan de muncă în - 
care sînt prevăzute sarcini pentru 
fiecare clasă, s-au stabilit temati- 
dle care vor fi prelucrate în ca
drul orelor de diriginție precum și 
un plan de muncă al activității 
extrașcolare. S-a ținut seama de 
faptul că metodele de muncă di
feră de la un an la altul. Altele 

' sînt sarcinile prevăzute pentru anul 
III unde există deja un colectiv 
format și altele sînt metodele de 
lucru pentru anul I unde sarcina 
de bază se pune tocmai pe forma
rea acestui colectiv. Un diriginte 
trebuie să cunoască pe, fiecare elev 
în parte și să discute cu el ținînd 

acestor copii s-au procupat de 
soarta lor, că i-au supravegheat 
în suficientă măsură pentru a-i 
face folositori societății și fami
liei ? Categoric că nu. Dar școala ? 
Profesorii și educatorii au dat 
oare toată atenția acestor co
pii de vîrstă fragedă ? Fami
liile acestora mai prezintă 
oare suficientă garanție în edu
carea sănătoasă în spiritul pa
triotismului 
gostei față 
lor lor ?

In acest 
pasă și asupra profesorilor și 
educatorilor care, văzînd că unii 
elevi nu învață, obținînd note 
proaste, și apoi rămînind repe- 
lenți nu se interesează și nu 
caută să vadă cauzele care au 
dus la atare rezultate, pentru 
ca ele-să fie la timp înlăturate.

■ Sarcina educării minorilor în 
spiritul dragostei pentru studiu 
și muncă, al respectului pentru

soci.alist și al dra- 
de muncă a copii-

caz, răspunderea a-

dezvoltă pînă 
și după aceea 
nu se află la

datoria să ve-

regulile de conviețuire socialis
tă, în spiritul patriotismului so
cialist revin deopotrivă părinți 
lor, profesorilor, educatorilor și 
organizațiilor de tineret dar mai 
eu seamă părinților sub ochii 
cărora aceștia se 
la vîrsta școlară 
în orele cînd ei 
școală.

Părinții au deci 
gheze asupra educării sănătoa
se a copiilor lor, pentru ca ei 
să devină folositori familiei și 
societății noi, socialiste.

Este necesar ca părinții să ve
gheze asupra felului în care își 
petrec copiii lor timpul liber, 
să le creeze condiții pentru ca 
aceștia să ducă o viață ordona
tă, să se obișnuiască cu preocu
pări utile societății și lor înșile. 
Astfel, părinții vor sprijini pe 
deplin școala în opera de for
mare a unei generații noi, cu 
principii sănătoase despre via
ță șl muncă.

1LIE T1ȚA
prOCUror-Șef 

al raionului Petroșahl



Alegerile In organizațiile ec baze 
ale partidului

2 potrivit prevederilor Statutu- • 
2 lui P.M.R., în organizațiile de ț
• bază ale partidului, în grupele ț 
■ de partid, organizațiile de ate- J 
2 tier, comitetele de partid orășe- • 
Z nefti fi din întreprinderi, au loc »
• în fiecare an adunări dc dări de ț
• seamă fi alegeri. In raionul J
• nostru au început alegerile noi- • 
2 lor birouri ale organizațiilor de 2
• bază- 2
• Alegerile constituie un bun»
• prilej de analizare a întregii * 
2 munci politice, de realizare a •
• succeselor dobîndite în lupta J
• pentru traducerea în viață a •
• mărețelor sarcini trasate de cel * 
2 de-al lll-lea Congres al P.M.R. 2 
J Rubrica de față oglindește as- •
• pecte de la adunările de dări de •
2 seamă și alegeri din cîteva orga- • 
2 nigații de bază- 2
>*«♦ •♦♦•••••

Prilej de trecere 
în revistă a succeselor

La atelierele de zonă C.F.R. 
Petroșani adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri a avut 
loc în ziua de 10 octombrie. A- 
dunarea generală a constituit un 
bun prilej de trecere în revistă 

> a succeselor dobîndite de acest 
harnic colectiv. Colectivul ate
lierului de zonă a întîmpinat a- 
legerile de partid cu o depășire 
a sarcinilor de plan pe primele 
9 luni din acest an de 2 la sută 
și o reducere a prețului de cost 
de 3 la sută. La baza depășirii 
sarcinilor de plan a stat crește
rea continuă a productivității 
muncii care a sporit cu 4 la 
sută.

O contribuție însemnată la 
aceste succese a adus-o brigada 
de tineret de la repararea va
goanelor condusă de membrul 
de partid Nenu Nicolae, precum 
și membrii de partid Caritescu 
Gheorghe, Mariță Ilie și alții.

In adunare, membrii și can- 
didații de partid și-au luat an
gajamentul de a munci cu și 
mai multă hotărîre spre a Con
tribui la traducerea în viață a 
mărețelor sarcini trasate de cel 
de-al lll-lea Congres al parti
dului.

Cu fața spre problemele de producție
Ca dc obicei, de undeva dinspre 

Petrila se auzea sunetul prelung al 
sirenei vestind sfîrșitul pritnului 
schimb. Pe poarta Uzinei de repa
rat utilaj minier din Petroșani- 
muncitorii se scurgeau într-мп șu
voi nesfîrșit îndreptîndu-se grăbiți 
spre casele lor. In ziua de 11 oc
tombrie, printre ei, nu se zăreau 
ea de obicei nici Voinici Ștefan, șe
ful unei brigăzi de tineret din 
secția construcții metalice, nici 
maistrul Cozma loan, nici un 
membru sau candidat de partid 
din secția respectivă. Ei s-au în
dreptat spre sala de ședințe unde 
urma să aibe loc adunarea de da
re de seamă și alegeri a organi
zației de bază.

ț Darea de seamă, prezentată de 
tovarășul Moise Mihai a scos în 
evidență succesele dobîndite de 
colectivul secției în traducerea în 
viată a hotărîrilor Congresului al 
lll-lea al partidului. Succesele sînt 

' într-adevăr remarcabile. Colectivul 
secției a trimis minelor din Valea 
Jiului însemnate cantități de stîlpi 
de abataj, tuburi de aeraj, jghea
buri pentru transportoare c.n ra- 
clete, colivii de puț, ventilatoare și 
multe alte utilaje. In urma succe
selor dobîndite în acest an colec
tivul secției s-a situat la loc de 
frunte în întrecere.

In secția construcții metalice lu
crează numeroși comuniști, oameni 
de nădejde a căror exemplu mobi
lizator este urmat de masa largă 
de muncitori. Ți-e mai mare dra
gul să privești clocotul muncii din 
brigada de tineret a lui Voinici 
Ștefan. Aici munca se desfășoară 
M M bandă Qilaată, iar hărnicia

Angajamentul a fost respectat
Tn sala de ședințe a sectorului 

I al minei Lonea membrii și can
ei idații de partid ascultau cu aten
ție darea de seamă asupra activi
tății biroului organiazției de bază 
de la ultimele alegeri și pînă în 
prezent, prezentată de către tova
rășul Tocaci loan.

Una din principalele probleme 
dezbătute în cadrul adunării de 
alegeri a fost activitatea desfășura
tă de organizația de bază, de co
muniști pentru realizarea sarcinilor 
de producție. Munca entuziastă 
desfășurată in sector a dat posibi
litate biroului să raporteze adună
rii de alegeri rezultate frumoase 
in procesul de producție. Minerii 
sectorului I Lonea au dat patriei 
în acest an 3596 tone de cărbune 
peste spreina de plan. In. fruntea 
luptei pentru o producție sporită de 
cărbune, pentru creșterea producti
vității muncii s-au situat brigăzile 
conduse de comuniști cum sînt to
varășii Berindei Aurel, Burdea 
Nicolae, Farkaș loan și alții.

O preocupare permanentă a co
muniștilor din sector a fost aplica
rea în viață a hotărîrilor celui de-al 
Ш-lea Congres al P.M.R. cu pri
vire la reducerea consumului de 
lemn de mină.

In această direcție colectivul sec
torului I al minei Lonea a obținut 
realizări de seamă. Printr-o folo
sire mai națională a materialului 
lemnos și prin răpirea lemnului ve
chi de mină, muncitorii din sector 
au reușit să reducă în ultimele luni 
cu 5 m.c. consumul specific de lemn 
de. mină pe mia de tone cărbune 
extras față de norma prevăzută. 
Iu această direcție merită a fi evi
dențiată brigada comunistului 
Gyarmaty Andrei, care a rcarmat 
în fier pocal 185 m. 1. de galerie 
principală pe care apoi a banda
jat-o exclusiv cu lemn vechi. Ini
țiativă a dovedit și brigada con

colectivă se exprimă în mulți ki
lometri de tuburi de aeraj trimiși 
în acest an minerilor. Ca mai vîrst- 
nic, comunistul Voinici Ștefan s-a 
ocupat cu simț de răspundere de 
ridicarea nivelului politic și profe
sional al membrilor brigăzii îneîr 
acum o bună parte din ei sint 
membri și candidați de partid și 
muncitori cu o bună calificare. In 
asemenea condiții e și normal să 
se dobîndească succese din ce în ce. 
mai frumoase. Exemplu în înde
plinirea sarcinilor economice sînt 
și comuniștii Costache Dumitru, 
Kiss Teofil, Cozma Ioan, Nicu 
Constantin și mulți alții.

A trece în revistă realizările fă
ră a vedea și lipsurile înseamnă a 
te culca pe laurii victoriilor. Mem
brii și candidații de partid din sec
ția construcții metalice n-au pro
cedat astfel. Ei nu s-au sfiit să dez
văluie lipsurile care mai există.

— E adevărat că în urma înde
plinirii și depășirii sarcinilor de 
plan secția noastră a ocupat un loc 
de frunte în întrecere — a spus 
tov. Kovacs Alexandru. Aceasta 
nu înseamnă însă că am făcut to
tul. Dacă planul global a fost în
deplinit, apoi la unele sortiment» 
am rămas în urmă. Organizația 
de bază va trebui să-și îndrepte a- 
tenția spre aceste lipsuri. Membrul 
de partid Nicu Constantin a vor
bit despre importanța dezvoltării 
întrecerii pe profesii în care să fie 
antrenați toți meseriașii secției, 
despre ținerea evidenței și a unei 
popularizări operative a succese
lor.

La discuții, au participat mulți 
membri și candidați de partid. Ei 

dusă de comunistul Ignați Gheor
ghe care a rearmat cu lemn vechi 
suitorul Ue la nr. 9, pe o lungi
me de aproape 50 m.l. De aseme
nea, la executarea digurilor în sec
tor, brigăzile de la întreținere fo
losesc numai lemn vechi.

Datorită muncii însuflețite des
fășurate de brigăzile de mineri pen
tru folosirea cu chibzuință a lem
nului de mină, colectivul sectorului 
a realizat 414.000 lei economii la 
prețul de cost al producției, ceea 
ce depășește cu 14.000 lei angaja
mentul luat pe anul 1960.

In cuvîntul lor comuniștii și-au 
exprimat hotărîrea de a depune 
toate eforturile pentru obținerea 
dc noi succese în muncă. Ei au cri
ticat o serie de lipsuri care mai 
dăinuie în procesul de producție, 
făcînd propuneri pentru îmbunătă
țirea muncii.

— Este adevărat —,ta spus tov, 
Ciriperu Vasile — că noi am ob
ținut succese importante în pro
ducție. Trebuie să spunem însă că 
aceste rezultate nu ne mulțumesc. 
La noi în sector nu sra făcut to
tul pentru creșterea productivității 
muncii. In cadrul sectorului avem 
numai două abataje mecanizate, iar 
alte două puteau fi de mult me
canizate, dacă noi ne îngrijeam de 
extinderea rețelei de curent elec
tric pînă la aceste locuri de mun
că. Organizația de bază s-a intere
sat prea puțin de mecanizarea lu
crărilor îa. subteran, organizarea 
locurilor de muncă mai lasă încă 
de dorit în unele brigăzi.

In încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul tov. Niculescu Emil, se
cretarul comitetului de partid al 
minei Lonea care a dat indicații 
prețioase comuniștilor, noului birou 
ales în privința îndeplnirii sarci
nilor economice elaborate de Con
gresul partidului.

Z. S.

au recomandat noului birou: să se 
străduiască șă-și ducă la îndepli
nire multiplele sarcini ce-i stau în 
față, să acorde toată atenția mobi
lizării întregului colectiv la înde
plinirea sarcinilor economice a că
ror înfăptuire duce la ‘traducerea 
în viață a obiectivelor trasate de 
cel de-al lll-lea Congres al par
tidului.

D. C.

Proiectul noului statut al sindicatelor — 
în dezbaterea membrilor de sindicat

Membrii de sindicat de la Școala 
de 7 ani nr. 1 Petrila au primit cu 
deosebit interes proiectul noului 
statut al sindicatelor din R. P. R. 
în cadrul unei ședințe ținute re
cent, organizatorul de grupă sin
dicală. Barta Margareta a arătat 
printre altele că proiectul noului 
statut al sindicatelor, constituie un 
prețios îndrumar în munca noas
tră. El oglindește limpede sarcinile 
ce revin sindicatelor și astfel ne 
va ajuta să muncim cu mai mult 
succes pentru a da viață hotărîri
lor adoptate de cel de-al lll-lea 
Congres al P.M.R.

în proiectul de statut, fiind ară
tate cu claritate îndatoririle ac
tiviștilor sindicali, sarcinile ce le 
revin pentru mai buna organizare 
a întrecerii socialiste, a consfătui
rilor de producție, pentru ridica
rea nivelului profesional și cultural 
al membrilor de sindicat, cu sigu
ranță că vom reuși să organizăm 
acțiuni din ce în ce mai valoroa
se.

Noul proiect de statut stabileș
te cu o deosebită claritate ridul și

LA ÎNDEMNUL
Pe tovanășul Răscolean Petra 

toii oamenii din sat îl cunosc 
ca pe un om liniștit. Cu greu 
îl poate supăra cineva. In fieca
re acțiune întreprinsă pune mult 

1 suflet- Nu degeaba cetățenii din 
satul Răscoala i-au acordat tie 
mai multe ori încrederea de a-i 
reprezenta ca dteputat în Sfatul 
popular al orașului Petrila. Din 
anul 1953, de cînd a fost ales 
deputat, tovarășul Răscoleau 
s-a străduit să desfășoare o ac
tivitate rodnică pentru realiza
rea propunerilor alegătorilor.

Deputatul Răscolean Petru 
este un exemplu personal în fața 
alegătorilor. Din anul 1953 și 
pînă în prezent, el nu a lipsit 
de la nici una din sesiunile sfa
tului popular, Acest lucru l-a 
ajutat sa cunoască mai bine via
ța orașului, sarcinile puse de 
pattid și, guvern în fata oame
nilor muncii. Participînd la pre
gătirea sesiunițor și la desfășu
rarea lor, diepuîatul a avut oca
zia să exprime voința alegăto
rilor. sâ ceară în numele lor re
zolvarea unor, probleme impor
tante dih viața satului.

In fiecare zi deputatul poate 
fi văzut stînd de vorbă cu ale
gătorii. Intîlnirile sale cu cetă
țenii nu se reduc numai la con
sfătuirile organizate. De cele 
mai multe ori tovarășul Răsco
lean vizitează pe cetățeni la ei 
acasă, participă la adunările ca
re au loc în sat. De multe ori se 
întîmplă ca deputatul să fie vi
zitat de alegători diiar la do
miciliul său. Gîte probleme im
portante nu și-au rezolvat în sat 
de către cetățeni cu ajutorul to
varășului Răscolean. In primă-

hi іигеи іейігаіііе
La mina Petrila se duce din 

plin bătălia pentru a extrage 
ctt mai mult cărbune. In prima 
dtecadă din această lună colec
tivul de aici a extras în fiecare 
zi lucrătoare cuiSO—200 tone 
cărbune mai mult decît preve
dea planul. In două zile de 
muncă, de pildă, s-au trimis la 
preparație 337 tone de cărbune 
peste plan. Pînă acum fruntașe 
pe mină sînt brigăzile sectoru
lui II care și-au întrecut planul 
decadal cu peste 730 tone de 
cărbune. Obținînd zilnic randa
mente de peste 5—5,500 tone 
pe. post brigăzile conduse de Si
dorov Vasile, Nistoreanu Gheor
ghe, Firoiu loan și alții au ex
tras importante cantități de căr
bune peste plan.

Muncă rodnică desfășoară și 
minerii sectorului III. In aceas
tă decadă' planul pe sector a 
fost depășit cu peste 590 tone 
de cărbune. Un succes de sea
mă îl constituie rezultatele mi
nerilor sectorului IV care îmbti- 
nătățindu-și substanțial munca 
au extras peste1 plan 152 tone de 
cărbune de calitate corespunză
toare.

sarcinile sindicatelor în actuala pe
rioadă, de desăvîrșire a construc
ției socialiste în patria noastră.

Proiectul noului statut, care va fi 
supus spre adoptare celui de-al 
IV-lea Congres al sindicatelor, a- 
rată totodată atribuțiile concrete 
ce revin sindicatelor în viața, ță
rii, în mobilizarea membrilor do 
sindicat la îndeplinirea mărețelor 
sarcini puse în fața întregului po
por de cel de-al lll-lea Congres al 
P.M.R.

— Proiectul noului statut — a 
spus tovarășul Niculescu Vasile, 
directorul școlii, reflectă realitatea 
zilelor noastre. Sînt prevăzute în 
el drepturi ale unor oameni care 
trăiesc într-o țară liberă, fără pa
troni și fără moșieri, într-o țară 
unde fabricile și uzinele sînt ale 
întregului popor, unde se acordă 
toată atenția asigurării unui nivel 
de trai din ce în ce mai ridicat 
poporului muncitor.

prof. R. FELEA 
membru în comitetul sindicatului 

•alariaților din învățămînt 
Petrila—Lonea

DEPUTATULUI
vara âișțlui trecut de pildă, La 
îndemnul deputatului, majorita
tea cetățenilor din localitate au 
pornit să introducă lumina e- 
lectrică în sat. La început n-a 
fost ușor, dar, cu sprijinul sfa
tului popular orășenesc acest 
lucru a fost înfăptuit. Astăzi 
satul Răscoala este electrificat. 
O treime din locuitori și-au con
struit locuințe noi, confortabile, 
au început să pătrundă în sat 
tot mai multe aparate de radio.

La una din sesiunile comite
tului executiv al sfatului popu- 
Iar orășenesc, din toamna anu
lui trecut, s-a discutat proble
ma executării terasamentului și 
rectificării șoselei de la ieșirea 
din Cimpa și pînă la capătul dte 
sus al Răscoalei. Cele stabilite 
în consfătuire aii fost pe. larg 
popularizate în rîndurile cetă
țenilor din localitate de către de
putat, stabilindu-se totodată 
contribuția fiecărei gospodării 
Ia realizarea lucrărilor de în
frumusețare a satului. A venit și 
ziua Cînd în jurul deputatului 
s-au adunat zeci de țărani mun
citori, bărbați și femei, tineri 
și vîrstnicr, să puna umărul la 
ceea ce aveau die înfăptuit. Cu 
ajutorul specialiștilor au început 
să traseze șoseaua, s-a pornit 
la săparea șanțurilor, la alinie
rea gardurilor etc. Așa, cu în
suflețire, s-a desfășurat munca 
în satul Răscoala. A fost termi-» 
nat terasamentul șoselei pe o 
lungime de 7 km. iar în pre
zent se continuă încă pe o por
țiune de 3 km. pînă Ia punctul 
numit „Plaiul Frunților". De a- 
semenea, s-a construit podul ma
re peste valea Voevodului, lung 
de 30 m., care leagă satul de 
localitatea Cimpa,, s-au mai con
struit încă 4 podețe în lungime 
de 24 m.l. și s-a făcut un zic 
de sprijin lung de aproape 2 km.

La înfăptuirea acestor reali
zări, alături de deputat, s-au e- 
vidențiat în mod deosebit cetă
țenii Dăiic Gligor, Marioane Du
mitru, Răduca Gheorghe, Răs- 
coleanu Ilie și alții, care au pres
tat între 5 și 13 zile de muncă 
voluntară.

Dar mai este ceva. Cetățenii 
din Răscoala sînt dornici să 
vadă în satul lor o școală ele
mentară pentru copiii lor, un că
min cultural înzestrat cu o bi
bliotecă. Desigur, că la îndem
nul deputatului cu sprijinul e- 
fectiv al sfatului popular aceste 
dorințe vor fi înfăptuite.

Z. ȘUȘTAC 

în prima decadă
Odată cu ultimul schimb din 

prima decadă a lunii octombrie, 
spre preparația Petrila au por
nit pe calea funicularului pri
mele cupe; de cărbune extrase 
peste sarcinile la zi de colecti
vul sectorului IV Priboi, cel ca
re în ultimele zile a luptat cu 
multă voință pentru a recuperai 
minusul de cărbune din prima 
jumătate a decadei. Odată cu 
zecile de tone de cărbune ex
trase pesite plan minerii de la 
Priboi trimiteau preparației căr
bune de bună calitate. Dovadă 

, stă cifra de 9,4 la sută ce in
dică îmbunătățirea grânulațieî 
și 1,9 la sută ce indică reduce
rea umidității pe aceeași peri
oadă.

La 10 octombrie, ultima zi 
din prima decadă a acestei luni 
în multe abataje de Ia mina A- 
ninoasa s-ă dus o muncă însu
flețită pentru realizarea celor 
mai frumoase randamente. în
trecerea s-a desfășurat între 
toate brigăzile minei, în frunte 
reușind să se situeze ortacii lui 
Schneider Francisc din abatajul 
cu front scurt nr. 2, sectorul 
III Piscu. Randamentul înre 
gistrat de brigada sa la 10 oc
tombrie depășește pe cel plani
ficat cu 3,350 tone pe post. Pe 
locul II s-au situat minerii din 
abatajul cameră nr. 1 al secto
rului I care și-au depășit randa
mentul cu 2,880 t/post, iar locul 
UI a fost ocupat de brigada lui 
Sas Teodor din același sector 
cu o depășire a randamentului 
planificat de 2,430 tone/poet.

L. L.



ȘTIRI DE PESTE HOTARE
lucrările sesiunii Adunării бспегаіе а O.N.U.

NEW YORK 11 .Agerpres).
La 11 octombrie, ora 15,26 

(ora New York-ului) a început 
ședința plenară a Adunării Ge
nerale la care s-a discutat pro
blema ordinei de zi a celei de-a 
15-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. A fost prezentat 
Adunării Generale spre exami
nare proiectul sovietic de rezo
luție care propune ca problema 
dezarmării să nu fie examinată 
în Comitetul Politic, așa cum a 
recomandat Comitetul General, 
ci în ședința plenară a Adună
rii Generale. In legătură cu a- 
ceastă problemă, președintele a 
dat cuvîntul șefului delegației 
sovietice, N. S. Hrușciov, care 
în aplauzele asistenței a urcat 
la tribuna Adunării Generale.

După cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov a luat cuvîntul repre
zentantul Canadei. El a spriji
nit recomandarea Comitetului 
General, adoptată sub presiunea 
S.U.A., de a supune examinării 
Comitetului Politic punctul cu 
privire la dezarmare, inclus din 
inițiativa U.R.S.S. pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.

Reprezentatul Statelor Unite, 
continuînd politica guvernului: 
său de sabotare a discutării cu 
seriozitate a problemei dezarmă
rii, s-a pronunțat împotriva pro
punerii sovietice. El a insistat 

• ca problema dezarmării să fie 
transmisă Comitetului nr. 1. In 
ciuda oricărei logici, el i-a asi
gurat pe delegați că dat fiind 
complexitatea problemei dezar
mării ea poate fi discutată cu 
seriozitate numai în comitet și 
nu la ședința plenară unde, po
trivit afirmațiilor sale, discuta
rea Drobleifiei dezarmării se va 
transforma inevitabil într-un 
„spectacol propagandistic".

Delegația cehoslovacă, a spus 
Vaclav David, ministrul Aface
rilor Externe al Cehoslovaciei 
se pronunță pentru examinarea 
problemei dezarmării generale și 
complete în cadrul ședinței 
plenare a Adunării Generale. 
Noi sprijinim de asemenea pro
punerea formulată de N. S. 
Hrușciov cu privire la convoca
rea în lunile martie-aprilie anul 
viitor a unei sesiuni extraordi
nare a Adunării Generale în 
problema dezarmării.

Lukanov, ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Populare 
Bulgaria a sprijinit cu hotărîre 
propunerea Uniunii Sovietice de 
a se examina în cadrul ședințe
lor plenare a Adunării Generale 
problema dezarmării generale și 
complete.

B. Shtylla, reprezentantul Re
publicii Populare Albania a 
sprijinit în întregime rezoluția 
Uniunii Sovietice care se referă 
la discutarea problemei dezar
mării în cadrul ședințelor ple
nare ale Adunării Generale. El a 
subliniat că soarta păcii și soar
ta Organizației Națiunilor Unite 
însăși depind de rezolvarea pro
blemei dezarmării generale și 
complete.

Reprezentantul Angliei, Ormsby 
Gore a repetat aceleași argu
mente lipsite de convingere care 
înainte de el au fost formulate 
de reprezentanții Canadei și 
S.U.A.

Delegatul Ghanei și-a expri
mat speranța că Adunarea Ge
nerală va croi calea spre dezar
mare generală și completă. Du
pă părerea delegatului Ghanei 
principalul îl constituie rezulta
tul dezbaterilor în problema de
zarmării.

Delegatul Republicii Populare 
Ungare E. Sik a declarat că toți 
vorbitorii au scos în evidență 
însemnătatea problemei dezar
mării. Oare nu este logic de a- 
ceea să se prezinte această pro- 
blețnă spre discutare la ședința 
plenară a Adunării Generale. 
Delegația ungară, a declarat în 

încheiere Sik, sprijină întrutokul 
proiectul de rezoluție al Uniunii 
Sovietice.

A. Rapacki, reprezentantul 
Republicii Populare Polone, a 
condamnat declarația delegatu
lui american că țările socialis
te, însisfînd pentru discutarea 
problemei dezarmării în cacUrul 
ședinței plenare au urmărit sco
puri propagandistice. Reprezen
tantul Poloniei a sprijinit' pro
iectul de rezoluție sovietic care 
prevede discutarea problemei 
dezarmării în cadrul unei ședin
țe plenare a Adunării Generale.

A luat apoi cuvîntul delega
tul R. P. Romîne, E. Mezin
cescu.

După încercările jalnice ale 
reprezentanților Franței și S.U.A. 
de a răspunde la critica vehe
mentă a șefului delegației so
vietice la adresa guvernelor pu
terilor occidentale, Adunarea a 
trecut la votarea recomandăți- 
lor Comitetului General și a pro
iectului de rezoluție sovietic.

Președintele Adunării, Boland 
a intenționat ca votarea să se 
facă în comun pentru ambele 
documente. împotriva acestei 
intenții însă au obiectat dele
gații Afganistanului și Uniunii 
Sovietice. încâlcind regulile de 
procedură Boland a pus prima 
la vot* recomandarea Comitetu
lui General care propune ca pro
blema dezarmării să fie trans
misă Comitetului Politic.

împotriva ei au votat 12 dele
gații (delegațiile țărilor socia
liste precum și ale Cubei, Gui
neei și Federației Mali).

„Pentru" au votat 62 de de
legații iar 24 s-au abținut.

Pentru proiectul de rezoluție 
sovietic care cere ca problema 
dezarmării să fie dezbătută la 
ședințele plenare ale Adunării 
au votat delegații a 13 țări (de
legațiile țărilor socialiste pre
cum și ale Cubei, Guineei, Fe
derației Mali și Afganistanu
lui), 31 de delegații s-au abți
nut și 54 au votat împotrivă.

■ ■ 1 ■ -------

Plecarea tovarășului 
Gheorghe 6heorghiu-Dej spre patrie

NEW YORK 12. Trimisul spe
cial Agerpres transmite:

La 12 octombrie tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, condu
cătorul delegației R. P. Romîne 
la cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. a pă
răsit New ,York-ul, îndreptîndu- 
se spre patrie. împreună cu to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej au 
plecat tovarășii Ștefan Voitec 
și Leonte Răutu.

La cheiul 90 din portul New 
York au fost de față la pleca
re tovarășii Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe al R. P. Romîne, Sil
viu Brucan, reprezentantul per
manent al R. P. Române la 
O.N.U., George Macovescu, mi-
nistrul R. P. Romîne Ia Washing

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

Amînarea vizitei lui N. S. Hrușciov 
în R. P. D. Coreeană

MOSCOVA 12 f Agerpres). — 
TASS transmite următorul co
municat dat publicității la Mos
cova în care se anunță oficial 
schimbarea datei vizitei lui N. S. 
Hrușciov în R.P.D. Coreeană:

„La 12 aiigust s-a dat publi
cității știrea că, răspunzînd in
vitației C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea și guvernului 
R.P.D. Coreene, tov. N. S. Hruș
ciov va vizita R.P.D. Coreeană 
Ia începutul lunii octombrie.

Cuvîntarea lui
NEW YORK 12 (Agerpres). 
In cuvîntarea sa reprezentan

tul R. P. Rcmîne, Eduard Me
zincescu, ai subliniat că propu
nerea sovietică privind înscrie
rea pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni a problemei dezarmării 
generale și totale este punctul 
cel mai important pe care-1 are 
de dezbătut Adunarea Gene
rală, pentru că de soluționarea 
problemei dezarmării și îndeo
sebi a realizării unui acord a- 
supra dezarmării generale și 
totale, adică a unui acord asu
pra lichidării mijloacelor mate
riale ale statelor de a purta răz
boiul, depinde dacă omenirea va 
trăi în pace sau va fi împinsă 
în dezastrul războiului.

Reamintind că în această șe
dință a fost repetată tentativa 
din Comitetul General de a tre
ce problema dezarmării în dis
cuția Comitetului nr. 1 al Adu
nării Generale, E. Mezincescu a 
relevat că problema dezarmării 
generale și totale afectează re
lațiile internaționale în ansam
blul lor. Dacă este incontesta
bil că măsurile de dezarmare 
interesează în primul rînd ma
rile puteri, nu este mai puțin a- 
devărăt că un război nuclear ar 
duce la mari distrugeri. Dezar
marea generală și totală, lichi
darea tuturor mijloacelor mate 
riale de ducere a războiului este 
o problemă care'interesează toa
te popoarele din lume în cel mai 
înalt grad.

Dl. Wadsworth, a spus în con
tinuare Mezincescu, spunea a- 
dineaori că dezarmarea este o 
problemă foarte complexă care 
reclamă o foarte serioasă consi
derație și că nu este un subiect 
care se pretează la demonstrații 

ton, membrii supleanțl și consi
lierii delegației R. P. Romîne la 

‘ sesiunea Adunării Generale, 
membri ai legației R. P. Romî
ne la Washington, ziariști.

Un grup de copii ai membri
lor misiunii romîne de pe lingă 
Organizația Națiunilor Unite a 
oferit tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ștefan Voitec și 
Leonte Răutu buchete de flori. 

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ștefan Voitec și Leonte 
Răutu și-au luat apoi rămas 
bun de la cei prezenți șl au ur
cat pe bordul transatlanticului 
„Queen Mary“. La ora 12, ora 
locală (ora 18, ora București- 
ulul). transatlanticul a ridicat 
ancora, îndreptîndu-se spre Eu-

Potrivit înțelegerii dintre C.C. 
al P.C.U.S. și guvernul sovietic, 
pe de o parte, și C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea și gu
vernul R.P.D. Coreene, pe de 
altă parte, s-a considerat indi
cat să se amîne vizita în R.P.D. 
Coreeană a lui N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. 
și președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. Noua dată 
a acestei vizite va fi anunțată 
ulterior".

E. Mezincescu
de propagandă in Adunarea Ge
nerală. Se încearcă să se dea 
impresia că guvernul pe care-1 
reprezintă dl. Wadsworth ar fi 
preocupat de ' seriozitatea pro
blemei și dorește să asigure ca
drul adecvat pentru discutarea 
sa. Dar, guvernul pe care-1 re
prezintă aici dl. Wadsworth nu 
confirmă prin fapte frumoasele 
cuvinte pe care reprezentantul 
său Ie pronunță din timp în 
timp îni fața Adunării. Intrucît 
problema este într-adevăr seri
oasă trebuie să-i cons aerăm ca
drul adecvat pentru a o discuta.

Reprezentantul S.U.A., a de
clarat mai departe Mezincescu, 
consideră însă mai curind Adu
narea Generală ca un for de pro
pagandă de „război rece" și de 
aceea el a impus discutarea pro
blemei „Tibetului" și „Unga
riei", tentative repetate de a 
transforma Adunarea Generală 
într-o tribună de propagandă și 
de „război rece".

Am impresia, a continuat Me
zincescu, că anumite cercuri, a- 
numite guverne care au încer
cat să arunce praf în ochii o- 

piniei publice mondiale, folosind 
negocierile de la Geneva pentru 
a continua cursa înarmărilor, 
continuă și aid aceste tentative. 
La cea de-a 15-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. pre
cum și la sesiunea Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare pe ca
re ei înșiși au convocat-o S.U.A. 
nu au prezentat nici o propune
re de dezarmare. Nu putem lua 
în serios propunerea făcută în 
Comisia de dezarmare a Adu
nării Generale de a detașa sto
curi de materiale fisionabile și 
de a le repartiza în scopuri paș
nice, și propunerea de a înceta 
fabricarea * de materiale fisiona
bile destinate pentru scopuri 
militare. Aceasta deoarece sto
curile de materiale fisionabile 
par să fie de asemenea propor
ții îndt permit ca o cantitate 
considerabilă să fie folosită în 
scopuri pașnice, fără ca puterea 
militară să sufere din această 
cauză. Pe de altă parte, a ară
tat Mezincescu aceasta nu este 
o propunere de dezarmare. Gu
vernul S.U.A. și guvernele alia
te din Pactul Atlantic nu au pro
puneri de dezarmare pe care să 
le supună discuției la cea de-a 
15-a sesiune deoarece ele își 
păstrează vechea lor poziție, a- 
dică nu dezarmare ci control a- 
supra armamentelor. Păstrind a- 
ceastă poziție contrară interese
lor păcii, acești reprezentanți 
trec problema dezarmării spre 
discutarea Comitetului: nr. 1 și 
se opun discutării ei în ședin
ță plenară. Aș dori să atrag a- 
tenția Adunării Generale asupra 
fizionomiei pe care ar putea-o 
dobindi cea de-a 15-a sesiune a 
Adunării Generale dacă proble
me ca dezarmarea ar fi trecute 
spre discutare în comisii și сон 
mitete, iar manifestări ale „răz
boiului rece" ar avea loc în A- 
dunarea Generală. Cred că mem
brii Adunării Generale ar tre
bui să se gîndească că prin tur
nura pe care anumite guverne 
vor să o dea celei de-a 15-a se
siuni, aceasta din urmă nu va 
intra în istorie ca o sesiune a 
soluționării problemelor impor
tante. Delegația R. P. Romîne, 
sprijină proiectul de rezoluție 
prezentat de Uniunea Sovietică.
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1. [. 0. Pllrilili
face cunoscut noiil orar de
circulație & autobusului Pe-
troșani—Aninoasa și retur :

Petroșani--Amionasa

plecare sosire
6,30 7,15
8,30 9,15

10,30 11,15 .
12,30 13,15
14,15 15,00
16,00 16,45
18,00 18,45
20,15 20,55

Aninoasa--Petroșani

plecare sosir.
7,30 8,1 Г
9,30 10,15

11,30 12,15
13,30 14,15
15,10 15,50
17,00 17,45
19,00 19,45
21,05 21,50

O. A. D. L. F.
PETROȘANI

Face cunoscut că in cursul 
lunii octombrie va asigura 
aprovizionarea populației din 
Valea Jiului cu cartofi pen
tru iarnă.

In acest scop s-au orga
nizat centre de desfacere 
în toate localitățile raio
nului.

Astfel, vor funcționa cen
tre de desfacere în Lupeni, 

la parapetul Viscoza și li
nia 11 din gara Lupeni; 
gara Vulcan, parapet Pe- 
trila și în toate unitățile 
O.A.D.L.F.
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Se a№ la шіііііа 
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ci în toate magazinele 
O.C.L. Produse Industri
ale din raionul Petroșani 
sînt sortimente bogate de

— Bocanci pentru 
bărbafi și copii,
— ghete copii,
— pantofi - bărbați 
și femei,
— cizme cauciuc 
pentru bărbafi, fe
mei și copii,
— șoșoni și galoși,
— ghete postav,
— ghete Kamelhor.

I. C. R. A.
FILIALA PETROȘANI
ANGAJEAZĂ :

— șef secție
— magazioner
— voiajor comercial !

la depozitele din Petro- <
șani și Lupeni.

Cei interesați se vor 
prezenta pentru lămuri- < 
ri la conducerea filialei 1 
din str. Ch. Gheorghiu- , 
Dej nr. 102 Petroșani. |

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu- Dei nr. 56. Tel Interurban 322, automat 269. Tiparul: M6 August** — PoligraQp


