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In cinstea alegerilor

PARIS 19. — De la trimisul 
special Agerpres:

In seara* zilei de 19 octombrie 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, conducătorul delegației R.P. 
Romine ia cea de-a 15-a sesiu
ne a O.N.U., precum și tovară
șii Leonte Răutu și Ștefani Voi- 
tec, au plecat din Paris, îrtdrep- 
tîndu-se spre țară.

Pe peronul Gării de Est de
legația a fost salutată de către

------- ' —* *

ministrul R.P. Romine la Paris, 
Constantini Nicuță și de ceilalți 
membri ai legației.

In cursul dimineții tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Leon
te Răutu și Ștefan Voitec au vi
zitat Muzeul Luvru și alte ins
tituții de cultură din Paris. De 
asemenea au făcut o vizită 
Mont Valerien, Ia memorialul 
roilor rezistenței.

Recent, colectivul de muncitori 
ai secției montaj din cadrul sec
torului VIII investiții al minei 
Lupeni au montat un ventilator 
de 2500 m. с./min. la suitorul 
central' de aeraj, lucrare care a 
fost executată în cinstea alege
rilor de partid, cu o zi înainte 
de termen. Tot în cinstea alege
rilor de partid er au terminat și 
instalația de alimentare cu ener
gie electrică.

Muncitorii secției de montaj 
au obținut în cursul acestui an 
și alte succese însemnate. Ei au 
terminat în 7 luni și jumătate 
sarcinile anuale de plan, au de
pășit productivitatea planificată 
eu 1,14 Ia sută.

In fruntea succeselor obținute 
s-au situat membrii și candida- 
ții de partid, printre care tov. 
Frățeanu Tudor, Guzgă Teodor, 
Bozgo. Ioan, precum 
tori din activul fără 
ca Turchevici Iosif, 
loan și alții.
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și munci- 
de partid 
Iuschevicî

Crește numărul 
depunătorilor la CEC

Cu ajutorul organelor de partid 
și sindicale, pe lîngă Casia de 
economii și consemnațiuni, a- 
gențra Lupeni, au fost înființa
te în întreprinderile din această 
locatițate mai multe ghișee 
C.E.C. Acestea desfășoară o rod
nică activitate. La mina Lupeni 
responsabilul ghișeului C.E.C., 
Fulga Emil, a reușit să sporeas- 
c? numărul depunătorilor la pes
te 250 ridicînd valoarea totală 
a economiilor depuse lunar 
de la 30.000 Iei la 50.000 lei. 
Rezultate bune au obținut și 
responsabilii ghișeelor C.E.C de 
la preparația Lupeni, Guțui Gri- 
gore și Corelus Oscar de la Fi
latura Lupeni.

Dcibnă de remarcat este și ac-- 
tivitele» tei Popescu Mircea, 
іеч nsabilul ghișeului C.E.C. de 
tajftâteni care, de asemenea, a- 
parține de agenția Lupeni.

Ghișeu! de la Uricani, înfiin
țat la începutul trimestrului III 
a. c., a reușit să aibă pînă în 
prezent un număr de peste 50 
depunători care lunar înscriu în 
libretele lor de economii suma 
de 50—100 lei. In activitatea a- 
genției Lupeni aceste ghișe sînt 
fruntașe.
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In fiecare lună 1.800.000— 2.000.000 lei economii !
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Schimbul condus de tov. Chiorean Constantin de la sectorul 
VI transport al minei Vulcan a obținut pe luna trecută cele mai 
frumoase rezultate. Acest schimb continuă să fie în frunte și luna 
aceasta.

1N CLIȘEU : Iată-i pe tov. Chiorean Constantin șef de schimb, 
Mojoatcâ loan maistru, Olaru Nistor mecanic de la orizontul 480, 
și pe Cismașu loan semnalist la puțul „~l Noiembrie" discutînd 
despre realizările obținute.
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Fapte semnificative de Ia mina Lonea
Sectorul I pe primul loc
Avînd asigurate condiții tot 

mai bune de muncă, colectivul 
sectorului I a reușit ca în aceas
tă lună să dobîndească reajizări 
de seamă. Au fost trimise ta su
prafață mai bine de 700 tone 
de cărbune peste sarcinile de 
plan. De menționat de asemenea 
făptui că pe întregul sector ran
damentul 
pășit, în 
brie, cu 
bune pe 
s-au evidențiat minerii din bri
gada condusă de Burdea Nico- 
lae care au extras peste 100 to
ne de cărbune în phis. In ace
lași timp ei au lucrat cu un ran
dament de aproape 6 tone căr
bune pe post

In urma realizărilor frumoase 
înregistrate, colectivul sectorului 
1 ocupă în prezent primul loc în 
întrecerea cu celelalte sectoare 
productive ale minei Lonea

planificat a fost de- 
perioada 1—19 oct om- 
aproape 150 kg. căr- 
post. In mod deosebit

nea se remarcă prin succesele 
ce le obțin zi de zi. La sectorul 
III, de exemplu, brigada de mi
neri condusă de Dordiea Moise 
a realizat în prima jumătate a 
acestei 
proape 
acestui 
rii din
De Ia începutul lunii curente și 
pînă în prezent ei și-au depășit 
randamentul planificat la exca- 
vație cu 0,350 m. c. pe post.

Brigada condusă de minerul 
Cosma Alexandru se numără 
printre brigăzile fruntașe din 
sectorul VI investiții. Lucrînd 
la un puț auxiliar brigada și-a 
depășit sarcinile de plan în a- 
ceastă lună cu 18 la sută.

luni o înaintare 
20 m. 1. Tot în 
sector lucrează și 
brigada lui Deak

de a- 
cadrul 
inine- 
Petru.

In cele 9 luni trecute colecti
vul Depoului C.F.R. dini Petro
șanii a obținut însemnate succe
se în îndeplinirea sarcinilor de 
plan și în realizarea de cit mai 
multe economii.

Planul global în tone/km. 
bruto pînă în luna septembrie 
inclusiv, a fost realizat ini pro
porție de 110,34 la sută, iar pro
ductivitatea muncii a înregistrat 
o creștere de 10,75 la sută. Pre
țul de cost a fost redus cu 7,11 
la sută. Aceste rezultate sînt 
rodul muncii entuziaste desfă
șurate de colectivul depoului 
C.F.R. în frunte cu comuniștii.

In perioada care s-a scurs, 
muncitorii, tehnicienii și ingine
rii de aici au dus o luptă sus
ținută ca pe seama creșterii pro
ductivității muncii și reducerea 
consumurilor specifice să obțină 
importante economii. Astfel, ei 
și-au depășit angajamentul cu 
518.166 lei pe întregul an încă 
la 30 septembrie a. c. Aceasta 
înseamnă că pînă Ia. sfîrșitul a- 
nului colectivul depoului C.F.R. 
va reuși să obțină cel puțin 
1.500.000 lei economii la pre
țul de cost.

Rezultatele obținute au fost 
posibile datorită faptului că bi
roul organizației de bază de 
partid împreună cu comitetul 
sindical șL conducerea depoului 
au luptat peiltru introducerea 
metodelor înaintate de muncă. 
Astfel, metoda sovietică Lunin 
care constă în revizii dese a 

locomotivelor, reparații imediate 
a micilor defecțiuni, ungerea și 
întreținerea la timp este aplica
tă de peste 150 de mecanici, a- 
dică cu 52 mai mulți decît în 
aceeași perioadă a anului trecut.
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De asemenea, se aplică cu suc
ces metoda sovietică Papanin ca
re duce lai folosirea din plin a 
forței vii a trenului.

Datorită aplicării cu succes a 
acestor metode, precum și a ca
lității reparațiilor executate în 
depou, defecțiunile pe parcurs au 
fost reduse la zero, adică la 

: 955.858 km. parcurși în 9 Iuții 
nu s-a înregistrat nici o defec
țiune a locomotivelor pe parcurs.

In întrecerea socialistă pe pro
fesii ce se desfășoară cu succes 
la depou, unul dim obiectivele 
propuse a fost luptai pentru eco
nomii la combustibil convențio
nal și la materiale

Rezultatele întrecerii sînt idin 
ce în ce mai frumoase. Astfel, 
la combustibil convențional s-au 
economisit 4925 tone ceea ce 
este echivalent cu remorcarea 
pe timp de 35 de zile a tuturor 
trenurilor de călători și marfă, 
duble și triple, precum și la ma
nevre îra stațiile Lupeni și Pe
troșani. Muncitorii de Ia repa
rații dini depou, din materialul 
economisit, execută la fiecare 
decadă a lunii reparația unei lo
comotive.

Munca plină de abnegație a 
colectivului depoului C.F.R. pre
cum și aplicarea umor metode 
înaintate în muncă au făcut po
sibil ca la 30 septembrie Depoul 
C.F.R. Petroșani să raporteze 
obținerea a peste 1.200,000 lei 
economii la prețul de cost.

Posibilitățile de a-și dezvolta 
succesele obținute sînt mari. In 
piezent, sub îndrumarea directă 
a organiazției de bază, colecti-

FL. ISTRATE

Ridicarea calificării profesionale 
chezășia succeselor brigăzii

Succesele brigăzilor 
de la pregătiri

Marea majoritate a brigăzilor 
care efectuează, lucrări de pre
gătiri în sectoarele minei Lo-

Deși brigada de legătoare condusă de Brădescu Lucreția ț 
nu a împlinit nici un sfert de an de la înființare ea ocupă to- * 
tuși un loc de cinste între brigăzile de tineret ale Filaturii i 
Lupeni. In fiecare zi. harnicele legătoare din această brigedă * 
obțin depășiri însemnate ceea ce face ca pe întreaga brigadă 4 
depășirea medie să fie de 30 la sută.

11^ CLIȘEU: Brigadiera Brădescu Lucreția împreună cu 
două membre ale brigăzii, Rusu Viorica și Konicska Susana, ț 
la masa de legat
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Exemplul personal, al agitato
rilor, îndemnurile lor în muncă 
au un mare rol în mobilizarea 
colectivelor la obținerea dte noi 
realizări în procesul de produc
ție. La sectorul IV al minei Pe- 
trila sînt mulți agitatori care-i 
mobilizează pe mineri la spori
rea producției de cărbuiie, .fi; în» 
drumă să-și ridice continuu ca
lificarea profesională. Acești a- 
gitatori se bucură de încrederea 
și simpatia muncitorilor din ju
rul. lor. . :

Iată de exemplu cum .se preo
cupă agitatorul Bartha Francisc 
de educarea și de creșterea pro
fesională-a tinerilor din briga
da sa. Brigada a devenit o ade
vărată școală, în care muncitorii 
învață,: își îmbogățesc continuu 
cunoștințele profesionale. In a- 
batajul frontal, agitatorul se o- 
cupă în fiecare lună de'un grup 
de tineri pe саге-i pregătește:pen
tru a deveni mineri cu o înaltă 
calificare.

Periodic, tovarășul Bartha ți
ne convorbiri cu tinerii din bri
gadă despre însemnătatea îmbo
gățirii cunoștințelor lor profe
sionale, le vorbește de exploata
rea zăcămintelor de cărbune, de 
importanța mecanizării în sub
teran- și'a creșterii productivită
ții’ muncii.

Pe lîngă ajutorul concret și 
eficace dat fiecărui muncitor șe
ful de brigadă se preocupă în 
mod deosebit de pregătirea aju
torilor de mineri și a vagoneta
rilor. Tovarășul Bartha îi ia 
lîngă el, le arată cum trebuie

muncit mai cu spor, le explică 
cum să așeze armăturile, să bată 
găurile și să asigure abatajul. 
Muncitorii mai puțin pregătiți 
au fost repartizați să lucreze pe 
lîngă cei mai buni mineri din 
brigadă.

Cîți tineri nu a calificat co
munistul Bartha Francisc în cei 
1Г ani de cînd este brigadier ! 
-Numărul’ lor se ridică la peste 
30. Colectivul sectorului IV se 
mîndrește cu minerii crescuți în 
brigada lui Bartha Francisc. A- 
semenea sînt Dobrotescu loan, 
Molnar Matei și Iszlay Mihai, 
care conduc cu pricepere bri
găzi de mineri în cadrul secto
rului.

in prezent, șeful brigăzii se 
ocupă de ridicarea calificării to
varășilor Kovacs Pavel, Marchi
dan Vasile, Pîrlea Radu ți Bar
tha Elemer. El i-a îndrumat să 
citească cărți tehnice din biblio
teca clubului, să frecventeze 
cursul de minim tehnic din ca
drul sectorului care în curînd își . 
va începe activitatea. Tovarășul 
Bărtha Francisc a îndrumat pe 
Voicu Eugen, Marton Ștefan și 
pe alții să urineze cursurile 
școlii de mineri din localitate.

La __
mulți tineri .urmează cursurile 
serale ale școlii medii. Printre 
aceștia se numără minerul Bîr- 
leanu Petru, ajutorii de mineri, 
Boroș Gheorghe,.Șerbănescu Du
mitru și alții.

Agitatorul Bartha Francisc, îi 
învață pe tinerii din .; bjigadă 
Liim să muncească pentru a în-

îndemnul agitatorului.

vinge greutățile, spre a-și rea
liza sarcinile de producție. Și a- 
tunci nu-i de mirare că lunar 
brigada își depășește cu regula
ritate pianul de producție.

In acest an brigada a extras 
1830 tone de cărbune peste plani 
Acest lucru dovedește preocupa
rea care există în brig.adă pen
tru a ridica pe fiecare muncitor 
la nivelul fruntașilor. Ca urma' 
re a acestui fapt în anul curent 
brigada a realizat economii îri 
valoare de peste 30.000 lei, prin 
răpirea zilnică a unei cantități 
de 3—5 m. c. de material lem
nos, prin reducerea numărului 

■ de găuri cu 60 la fiecare puș- 
cătură. Este demn de remarcat 
faptul că randamentul în aba
taje a crescut simțitor. In cursul 
acestui an brigada a înregistrat 
un randament cu 28 Ia sută mai 
mare decît sarcina planificată.

Secretul acestor realizări con
stă în 
în așa 
minut 
nu se 
vin la
jumătate de oră. In acest timp 
ei pregătesc lemnul de mină, se 
îngrijesc să aibă vagonete goale, 
iar în timpul lucrului se mun
cește în așa fel îneît la nici o 
operațiune să nu se piardă timp. 
Buna organizare a locului de 

muncă, disciplina, ridicarea con
tinuă a . calificării profesionale 
constituie Chezășia succeselor 
brigăzii.

faptul că se organizează 
fel munca îneît nici un 

din timpul de lucru să 
piardă. Membrii brigăzii 
lucru mai devreme cu a

Z. ȘUȘTAC
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total familiei ів ас(імса ic atacare a copiilor
Copiii nu trăiesc numai în 

mijlocul familiei și de aceea pă
rinții nu trebuie să uite obliga
țiile și răspunderea lor față de 
societate; în educația copiilor 
statul socialist fiind cel puțin 
tot aUt de interesat ca și pă
rinții.

Mai există însă unde lipsuri 
în educația tineretului și pentru 
lichidarea lor se cere o colabo
rare strînsă între familie, școală 
și organizațiile de tineret.

In fața societății, acești trei 
factori răspund solidar de mo
dul în care se realizează scopul 
lor comun — educația comunis
tă a tineretului. Ei trebuie să 

folosească metode asemănătoare 
și deci părinții trebuie jă cu
noască în mod clar scopul și 
sarcinile educației în familie, cît 
și metodele pe care trebuie să le 
folosească.

Să educăm oameni 
de caracter — 

cu voință puternică
Desigur, toți părinții stat con

vinși că toate calitățile morale 
se educă în procesul activității 
zilnice a copiilor, cu mijloace 
simple pe care le au toți la în- 
demînă. In această problemă 
contează în primul rînd atmos
fera morală din familie și exem
plul părinților. Este greu să se 
formeze un caracter ferm într-o 
familie unde domnește o atmos
feră nesănătoasă, din care lip
sește cinstea și curajul, dragos
tea de muncă. Voința puternică 
și caracterul ferm se formează 
numai în urma unor exerciții a- 
devărate. Educăm voința, de e- 
xemplu, dacă îl facem pe copil 
să îndeplinească cu perseveren
ță o hotărîre luată și să nu dea 
înapoi, ori cît de greu i-аг fi. 
Încurajarea, lauda sau mustra
rea părinților sînt necesare u- 
neori. Trebuie deci să ajutăm 
pe copii, să nu-i lăsăm singuri. 
Indisciplina aparentă a unor co
pii, zburdălnicia, greutatea de a 
sta mult timp liniștiți, pot fi în
lăturate cu ușurință, dacă li se 
flă posibilitatea de a-și canaliza 
energia în alte direcții spre preo
cupări utile.

Din programul zilnic al co- 
nu trebuie să lipsească ac

tivitățile desfășurate în aer li
ber, plimbările, jocurile, sportul.

Lenea unor copii este tot o 
manifestare a unei voințe slabe 
Ea se întîlnește la copiii care 
n-au fost obișnuiți să lucreze în 
mod sistematic și să fie contro
lați.

Important este să educăm la 
copii spiritul de independență și 
inițiativă în muncă. Ferirea de 
orice greutăți, determină la co
pii atitudinea de șovăială, timi
ditate și neîncredere în forțele 
proprii, creează oameni dezar
mați, nepregătiți pentru viață.

Curajul și cinstea
O trăsătură importantă de 

caracter este curajul. Pentru e- 
ducarea curajului vorbele și e- 
xemplele nu ajung. Curajul se 
dezvoltă numai în acțiune, prin 
fapte, prin înfruntarea greută
ților, prin obtșnuiț**de a spu
ne totdeauna adevărul, chiar și 
atunci cînd copilul știe că a gre
șit și că va fi pedepsit. In a- 
cest din urmă caz el dă dovadă 
șl de cinste, trăsătură impor
tantă de caracter care nu se re
duce însă numai la sinceritate. 
Ea are un înțeles mai larg : un 
om cinstit este în primul rînd, 
omul care-și face datoria și ca
re luptă pentru idealurile socie
tății noastre.

Pentru a deprinde copiii să 
aibă întotdeauna o atitudine cu
rajoasă și cinstită, părinții tre
buie să evite pedepsele prea 
grele în comparație cu greșelile 
săvîrșite, să efectueze un control 
temeinic pentru a feri copiii de 
abateri de la normele morale. 
Copiii trebuie să considere căzo- 
mul care minte nu merită res
pect, nu este demn de a fi con
siderat un adevărat om. Toate 
trăsăturile de caracter și de vo
ință trebuie apreciate în funcție 
de felul în care corespund idea
lurilor de om al societății noas
tre, scopului construirii socialis
mului. A educa oameni princi
piali, cu voință puternică, cu ho
tărîre și curaj, care știu să lupte 
și să învingă, înseamnă să con
tribuim la realizarea acestui 
scop. In familia noastră, sub 
coti ducerea noastră, crește vii
torul cetățean.

Unii părinți nu văd însă clar 
ce rol ar avea familia în dezvol
tarea dragostei de patrie la co
pii și cred că numai școala tre
buie să realizeze această impor
tantă sarcină a educației comu
niste.

Viața de toate zilele dă prilej 
părinților să stîrnească intere
sul și dragostea copiilor față de 
trecutul glorios de hiptă al po
porului, pentru meleagurile pa
triei și pentru oamenii muncii 
din întreaga lume.

In multe familii s-a creat tra
diția bună de a discuta seara, 

cînd se strîng cu toții acasă, 
cele mai de seamă știri publi
cate în presă. Intre părinți și 
copii se naște o adevărată în
trecere, fiecare vrînd să dove
dească celorlalți că este la cu
rent cu noile evenimente. Ase
menea discuții au un puternic 
rol educativ, obișnuiesc pe co

pii să citească regulat ziarele, să 
urmărească tot ce se petrece în 
țară și peste hotare, să se simtă 
adevărați cetățeni.

fn sfîrșit, părinții trebuie să 
știe și să înțeleagă că exemplul 
lor, munca prin care se strădu
iesc să fie folositori patriei, are 
o mai mare importanță pentru 
educarea viitorului cetățean de- 
cît cele mai frumoase vorbe.

Cînd părinții se poartă ca a- 
devârați cetățeni nu numai la 
locul de muncă dar și acasă, do
vedind simț de răspundere în 
cele mai neînsemnate fapte și a- 
titudini, crește autoritatea și in
fluența lor pozitivă asupra co
piilor.

Cînd familia reprezintă un a- 
devărat colectiv socialist părin
ții se pot orienta mai ușor în 
problemele numeroase și impor
tante ale educației copiilor, cres- 
cînd astfel pentru ei și pentru 
societate oameni puternici, cu
rajoși și cinstiți, demni de socie
tatea noastră nouă, socialistă.

PAVbL BIRCĂ 
dir. adjunct 

al Școlii de 7 ani nr, 1 
Petroșani

„COLȚUL VIU* 
AL ȘCOLII

De cîteva zile, într-una din să
lile Școlii de 7 ani nr. 1 din Pe
troșani, către ferestrele mari, lu
minoase, își îndreaptă fața sute de 
frunze și petale de flori. Aici a 
fost amenajat „colțul viu“ al școlii, 
o adevărată grădină de flori, cu 
diferite specii în mijlocul cărora 
strălucește un acvariu de dimensi
uni mari.

In prezent, elevi și cadrele di
dactice lucrează încă la amenaja
rea „colțului viu“ care va seni 
de acum înainte ca material didac
tic viu pentru orele de științe na-

La noua școală
Pe masa de lucru a directorului 

școlii din Vulcan, stau uitate 10— 
12 eșantioane de numere de elevi 
de la diferite școli din țară : Bu
curești, Suceava, Craiova, Dej...

După multe discuții toate aceste 
modele au fost respinse. Cadrele 
didactice și elevii noii școli medii 
din Vulcan au ales modelul iden
tic cu cel al școlilor medii mixte 
din Petroșani și Lonea. A fost 
astfel înaintată de urgență coman
da pentru numere de elevi de la 
1—40 cu următorul text; „Școa
la medie mixtă — Vulcan". Cei 
40 de elevi ai clasei a Vlll-a și-au 
prins pe mină, cu multă rmndrie, 
bucata de pinză cu litere aurii șt 
odată cu acesta titlul de elevi ai 
unei școlii medii.

In anuarul celei mai tinere școli 
medii din raion a fost consemnat, 
ca un angajament, ca modelul pen
tru' numerele de elevi să rămînă 
același de-a lungul anilor. Dar în 
anuarul școlii au fost consemnate zi 
de zi> evenimente noi, din scurta isto
rie — numai de o lună — a școlii.

Alături de vechii profesori ai șco
lii, au venit în acest an 4 tineri 
absolvenți ai diferitelor institute 
superioare pentru a întări corpul

-- ------------ o---------------

t „ „ •J E pauză. In clasa ѴІ-а E de la Școala de 7 ani nr. 1 Lupeni * 
ț un grup de pionieri s-au strîns să discute despre organizarea ac- • 
t țiunii de strîngere a fierului vechi. Novac Edith, Recsak Mar ga- ! 
I ret a, Fazekas Ecaterina, Katona luliana, Grohmann Carol și alți «
I cîțiva pionieri, care discută acum în această pauză, au fost arad J
* trecut fruntași la colectarea fierului vechi. Ei țin ca și în acest •
* an să-și păstreze această „notă". •

medie din raion
profesoral al noii școli. Anuarul ar 
putea „vorbi' de asemenea despre 
eforturile susținute ale profesorilor 
pentru înlăturarea greutății înce
putului. In caietul personal al di- ! 
rectorului școlii, tov. Antoce Gbe >r- 
ghe, sînt consemnate zilnic vizite 
la diferite ore, organizarea inter- 
asistentelor intre profesori care pre
dau la clasa a Vlll-a, etc. Direc
țiunea școlii preconizează de ase
menea inițierea unor cercuri știin
țifice care să îmbogățească cunoș
tințele elevilor de la cursul mediu, 
ajutîndu-i în același timp să înțe
leagă mai bine unele probleme din 
materiile predate. In programul ex- 
trașcolar sînt preconizate vizite la 
diferite întreprinderi din raion și 
organizarea unor excursii de studii.

întreaga activitate desfășurată la 
această tinără școală medie dove
dește, pe Ungă atîtea alte fapte, k 
schimbările mari care au avut loc 
în acest oraș al minerilor. Elevi ca 
Rujoiu Ligia, Pop Maria, Pap Ilea
na, Coslinaș Eleonora, copii de mi
neri din Vulcan poartă astăzi cu 
multă mîndrie pe mină numărul de 
elevi ai școlii medii mixte, deschi
să în orașul lor în acest an.

D. MIHAIL

Disciplina la ore — condiție a succesului 
la învățătură

Practica pedagogică a demon
strai că în timpul predării, lec
ția este însușită în mare măsu
ră și in special noțiunile de ba
ză. Acasă, prin studiu indivi
dual, elevul își fixează și iși lăr
gește cunoștințele pe care le-a 
acumulat îo timpul predării. 
Deci, ia baza studiului stă înțe
legerea lecției din dasă. De a- 
ceea atenția, elevilor trebuie să 
fie îndreptată tot timpul orei, 
fără întrerupere, spre profesor. 
Se cere deci în primul rînd o 
disciplină riguroasă și o liniște 
deplină în timpul predării.

Această disciplină este forma
tă la elev de către profesori, în
vățători, de colectivul în care el 
studiază, iar în afara școlii de 
către părinți.

Colectivul de profesori și în
vățători de la Școala elementară 
лг. 3 Petroșani se străduiește să 
formeze ia elevi o disciplină 
conștientă, liber consimțită. De 
un real folos a fost experiența 
anilor precedent! în această di
recție. In anul de învățămînt ca
re s-a scurs, în cadrul consiliu- 

Iul pedagogic a fost ținut un re
fecat cu tema „Cum asigur dis
ciplina ia clasă", in completarea 
referatului, profesorii și învăță
torii acestei școli au venit cu 
metode noi din propria lor ex
periență.

Discuțiile au prins bine, pro
fesorii și învățătorii avind de 
învățat unii de la alții. Acest 
lucru s-a făcut simțit și la cla
se. Numărul abaterilor de la dis
ciplină în titnpsri orelor este tot 
mai mic.

Profesoara Josan Olivia, de la 
această școală, are o bogată ex
periență în munca cu elevii. Ca 
dirigintă a clasei a Vii-a ea a 
luat o serie de măsuri în acest 
an, unele cu caracter preventiv, 
iar altele pentru înlăturarea u- 
nor abateri de la disciplină in 
timpul lecțiilor. In cadrul orelor 
de dirigințfe pe lingă alte dis
cuții cu caracter educativ un loc 
important îl ocupă problema 
comportării elevilor In limpid o- 
relor precum și in afara orelor. 
Astfel, In ziu« de !S octombrie 
a. ft»’ la o lună daci de la înce

perea cursurilor, în cadrul orei 
de diriginție s-a făcut o anali

ză amplă a rezultatelor obținute 
de către elevi la învățătură, dis
ciplină și în activitatea obșteas
că. Cu această ocazie fiind ana
lizate cașurile de abateri de la 
disciplină s-a constatat că ma
joritatea celor indisciplinați au 
note slabe. Ca primă sarcină a 
fost înscrisă îmbunătățirea dis
ciplinei.

In munca sa, diriginta a dat 
o mare/ atenție discuției cu e- 
Ievul care a săvîrșit abaterea. 
Prin aceasta ea a căutat să se 

apropie de elev, să cunoască ca
racterul și însușirile acestuia, 
urmărind activitatea lui pe o pe
rioadă mai lungă chiar și in a- 
fara orelor de curs. Au fost ca
zuri cînd abaterea unui elev a 
fost discutată în consiliul peda
gogic, cel în cauză fiind de față.

Un accent deosebit a pus pro
fesoara Josan, pe formarea în 
clasă a unui colectiv închegat, 
unit și disciplinat, care a aju
tat-o în munca sa. La unele ore 
un elev a fost fndlscipilnat. Nu 

de mult el a fost pus însă in 
discuție de colectivul clasei.

Desigur că pentru elev acest 
lucru a fost greu de suportat. 
Dar cu această ocazie colectivul 
șl-a arătat puterea și influența 
asupra lui. Elevul s-a schimbat 
apoi in bine.

Un caz asemănător a fost și 
în clasa Vi-a unde colectivul a 
propus dirigintelui ca la o nouă 
abatere a lui Greber Mihai și 
Bunea Aurel, aceștia să fie eli
minați din școală pe o anumită 
perioadă.

Gazeta de perete constituie de 
asemenea un mijloc eficace pen
tru îndreptarea elevilor, pentru 
o bună disciplină ia ore. Colec
tivul de redacție al gazetei are 
un pian de muncă lunar in care 
sfat prevăzute și articole pe te
ma disciplinei, fn cadrul clasei 
a vTI-a va lua ființă o gazetă 
de perete satirică, care va con
stitui opinia colectivului față de 
cri cu abateri de la disciplină.

Toate aceste metode de mun
că cu elevii au dat rezultate bu
ne. Dar nu trebuie uitat un fac
tor important, de multe ori ho- 
tăritor în activitatea elevilor — 
organizația de pionieri. De aceea 
orice abatere a unuia dintre ei 
a fost pusă în discuția grupei, 

detașamentului sau unității de 
pionieri cu ai căror președinți, 
diriginții și profesorii, țin o per
manentă legătură. Periodic se 
țin consfătuiri între diriglnți și 
președinții de grupă sau deta- 

. șamente, pentru a hotărî de co- 
cum acord asupra unor măsuri 
care trebuie luate.

Dar așa cum aminteam la în
ceput pentru formarea discipli
nei la elevi o mare importanță 
o are legătura intre școală și 
părinții elevilor, metodele pe ca
re părinții le folosesc pentru e- 
ducarea copiilor lor.

Profesorii acestei școli vizitea
ză cu regularitate pe elevi la lo
cuință, aducînd la cunoștința 
părinților și abaterile care au 
fost săvîrșite. Tot cu această o- 
cazie ei dau $1 unele indrumări 
părinților asupra felului cum tre
buie să se ocupe de copiii lor și 
măsurile care trebuie luate.

iată deci cîteva metode care 
se folosesc la Școala de 7 ani 
nr. 3 din Petroșani, menite să 
ducă la îmbunătățirea discipli
nei în timpul orelor — condiție 
esențială în însușirea țemelnică 
a lecțiilor predate.

C. COTOȘPAN
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înainte de începerea 
lucrului

Încă de dimineață, cu mult îna
inte de ora obișnuită pentru ince- 
ptrea lucrului maistrul Prodanciuc 
a sosit pe șantier pentru a-și face 
„Olanul de bătaie" cum îi spune 
el planului de muncă pentru ziua 
respectivă. In dimineața asta însă 
părea tare necăjit. De cu seara a 
început să cearnă o ploaie mărun
tă. care continua și în dimineața 
cînd el a sosit la lucru.

Lucrările nu trebuie 
întrerupte

Unele blocuri au ajuns la etaiul 
III făcîndu-se ultimele lucrări, iar 
la altele se execută tencuirea exte
rioară. Și la toate aceste blocuri 
oamenii trebuie să muncească în 
ploaie. N-au ce face, așa-i mun
ca. Tocmai asta îl neliniștea pe 
maistrul Prodanciuc. Dacă o să 
plouă mai tare ? Oamenii vor tre
bui să întrerupă pentru un tipm 
lucrul. Or, întreruperea lucrului 
înseamnă pieredere de minute pre
țioase. timp în care s-ar fi făcut 
o serie de lucrări. Unde mai pui 
că ploaia asta ar putea să și strice 
cite ceva. Ce-i de făcut ? Blocuri
le trebuie date cit mai repede în 
folosința minerilor. Și în același 
timp lucrările trebuie să fie de 
calitate.

— Ce să facem ? In caz că 
țvouă, o să trecem la lucrări in
terioare. Trebuie folosit orice mi
nut, Așa vom face își spuse mait- 
trtd. Chemă la el pe șef ii de bri
găzi și le dădu îndrumările nece
sare.

O mustrare din ochi
~~ S-a făcut ora 7 șt 30 și unii 

încă mai intîrzie. Parcă pe ei nu-i 
doare dacă ploaia asta strică cita 
ceva la blocuri. Doar tot de ei

' Eă... țf^a ■ nu ș mai 
merge, spunea maistrul privind din

■ cind în cind cerul întunecat de. 
nori. Va trebui să stau de vorbă 
în mod serios cu întîrziații.

— Ce faci nții, băiatule îl Te-ai 
gîndit și tu să vii î Bine că nu ai. 
venit la orele 12. Acum treci re
pede la brigada ta. Altădată dacă 
mai tntîrzii o si discutăm altcum...

p^Cel dojenit, un tîrtăr cu privi-, 
’ ffS 'vioaie, caută să motiveze intv- 

Zferea. Dar privirea mustrătoare a 
maistrului îl făcu să-și plece capul 
și si plece tăcut. Se mulțumi să 
mormăie ceva apoi se îndreptă cu 
pași repezi către unul din blocuri. 
In scurt timp lucrul pe șantierul 
6, lotul 3 — Livez^ni începu. 
Timplarii, tencuitorii, zidarii. și-au 
reluat lucrul lăsat de cu seara. 
Maistrul Prodanciuc mai trecu în
că odată pe la fiecare brigadă pen
tru a controla modul de îndepli
nire a dispozițiilor date. Păru mul
țumit, Totul e normal. Acum poate 
să-și facă liniștit raportul, ploaia 
n-are decît să cadă, lucrul va mer
ge bine...

C. COSTIN

(Urmare din pag. l-a)

vul desfășoară o luptă hotărită 
pentru mărirea continuă a vite
zei comerciale a trenurilor, una 
din resursele interne importante 
pentru reducerea prețului de cost 
ți obținerea de cit «nai multe e- 
conomii. O altă resursă internă 
importantă in obținerea de noi 
economii este reducerea timpu
lui de echipare a mașinilor.

O contribuție însemnată la ob
ținerea acestor frumoase rezul
tate și-au adus-o și inovatorii 
depoului. In decurs de 9 luni la 
cabinetul tehnic au fost înregis
trate 13 inovații, o parte din ele 
fiind deja aplicate. Așa este de

9 luni care au trecut 
an, colectivul sectoru- 
minei Vulcan a reali-

Printre problemele dezbătute în 
adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a organizației 
de bază din sectorul 11 al minei 
Vulcan a fost și aceea a mo
dului în care s-au ocupat comu
niștii de reducerea continuă a 
prețului de cost al cărbunelui. 
Darea de seamă și discuțiile au 
arătat că s-a dus o susținută 
muncă politică în această di
recție.

In cele 
din acest 
lui II al 
zat economii la prețul de cost 
în valoare de 428.347 lei. La do- 
bîndirea acestui succes la loc die 
frunte s-au situat membrii și 
candidații de partid. Se poate 
spune cu toată certitudinea că 
membrii și candidații de partid 
din sector s-au străduit să-și în
deplinească cu cinste sarcinile de 
producție, constituind în perma
nență un exemplu demn de ur
mat pentru toți minerii și tehni
cienii din sector. Brigăzile de 
mineri conduse de membrii de 
partid Drob Gheorghe, Gantz 
Ștefan, Bordea Emanoii, Păcu
rar Traian s-au situat în fruntea 
întrecerii pentru 
ductivității 
prețului de cost ai cărbunelui. 
In centrul atenției acestor bri
găzi a stat extragerea unui căr
bune de calitate și la un preț 
de cost cît mai redus. In acest 
scop, brigăzile mai sus amintite 
s-au preocupat în permanență 
de economisirea materialului 
lemnos prin răpirea și refolosi- 
rea Tui.

sporirea pro- 
m uncii, reducerea

Deservirea sectoarelor productive 
sarcină importantă

Cu prilejul adunării generale 
de dare de seamă și alegeri, în 
organizația de bază nr. 7 a mi
nei Vulcan a reieșit că și sec
toarele auxiliare își au roiul lor 
în ridicarea producției, realiza
rea de economii etc.

Una din principatele probleme 
care s-au dezbătut a fost cea a 
sprovizionării în bune condițiuni 
a sectoarelor subterane cu ma
terialele necesare.

Dacă înainte existau unele go-

Crescut în lupta cu adâncurile

*

*

[ Scund, Între două vîrste, cu o- 
’ chii negri, pătrunzătorii modest și 
> cu gesturi calme — așa este mi- 
I nerul Roman, așa îl cunosc ortacii 
: din abataj.

Venit de prin părțile de nord 
ale Ardealului să cunoască tainele 

-adincurilar a îndrăgit meseria de 
miner și n-a mai plecat. A învățat 
greu meseria de miner, pentru că 
nu știa prea multă carte, greu, 
insă cu timpul a învățat-o bine. A 
întrecut chiar pe nudți mai în 
vîrstă ca el. Odată calificat a luat 
în primire conducerea urnă schimb. 
S-a descurcai bine, mai iutii în 
brigada lui David loan, mai apoi 
în a lui Mujnai Nicolae.

Conștiința de muncitor formată 
în lupta cu adincurile. alături de

exemplu „Dispozitiv pentru scos 
brezoane pînă la un țol“ și 
„Stand pentru probat supape 
aspirare și comprimare pentru 
pompele „D‘‘ și „P“. Acesta din 
urmă, va aduce o economie de 
14.000 lei anual.

Rezultatele obținute de Depoul 
C.F.R. din Petroșani pînă la 30 
septembrie sânt frumoase. Aceas
ta este o garanție că colectivul 
de aici va obține în viitor suc

cese de seamă răspunzind astfel 
prin fapte grijii ce o poartă 
partidul și guvernul omenilor 
muncii din patria noastră în ve
derea creșterii continue a nive
lului lor de trai material și cul
tural.

Г
Alegerile Ія onhiHiza|i№ вс Dazâ ale parMuhil

Animatorii luatei penteu 
prețului ție cost dl cărbunelui

Calitatea cărbunelui a îosit îm
bunătățită simțitor prin pușca- 
iea separată a sterilului și ale
gerea lui încă în abataj. Imbu- 
tătățirea calității cărbunelui se 
datoiește și amplasării mai ju
dicioase a găurilor, reducerii 
consumului de ex'ploziv pe tona 
de cărbune extras.

Membrii și candidații de partid 
nu s-au mulțumit cu faptul că 
brigăzile lor au obținut prin a- 
ceste procedee reduceri însem
nate la prețul de cost al cărbu
nelui. Ei au dus o intensă mun
că de agitație în rîndurile mi
nerilor fără de partid arătîndu-le 
căile de reducere a prețului de 
cost al cărbunelui.

La această muncă de agitație 
au participat și maiștrii și teh
nicienii membri de partid. De 
cîte ori treceau pe la eîte un loc 
de muncă, maiștrii mineri Mun- 
tear.u Sabin, Simina Emfl, maiș
trii mineri principali Ursu Vir
gil șî Farkas Laurențiu le vor
beau minerilor despre importan
ța reducerii prețului de cost, des
pre căile care duc la 
precum și condițiile pe care le 
are în această direcție fiecare 
abataj în parte.

Din discuțiile purtate 
narea generală de alegeri a re
ieșit faptul că membrii și can
didați! de partid din sectorul II 
ai minei Vulcan sînt ferm hotă- 
rîji să dobîndească noi realizări 
în toate domeniile, să lupte 
neebosiți pentru reducerea con
tinuă a prețului de cost, contri
buind în acest fel la ridicarea 
bunăstării celor ce muncesc.

aceasta,

în adu-

luri în aprovizionarea cu lemn 
de mină, betonite sau alte ma
teriale, acum aceste neajunsuri 
au fost înlăturate prin folosirea 
din plin a autocamioanelor ce 
deservesc mkia, prin urmărirea 
unși aprovizionări corespunză
toare a depozitului de lemne, prin 
finisarea în bune condițiuni a 
lemnului;

S-au scos 
obținute în 
nului cu betonite. Se știe că cea

în relief succesele 
deservirea subtera-

■> s

ortaci, l-a făcut să devină mem- j, 
bru de partid. Cum ar fi putut fiul < 
urnă țăran sărac dintr-un sat та- <; 
ramureșean — el însuși exploatat | 
aproape două decenii de foștii bo- s 
gitani — să nu fie în rtnd cu J 
comuniștii ?

Remarcîndu-se ca bun organiza- ] 
tor, conducerea sectorului i-a în-\ 
credințat conducerea unei brigăzi-1 
Minerul Roman acceptă. Abatajul 1 
nr, 6 pe care Ta luat în primire' 
prezgnta greutăți. Insă conștiința 
de comunist și voință de a înoin- ' 
ge, născută și dezvoltată în sub-! 
teran de-a lungul anilor, l-au fă- J 
cut pe noul brigadier să nu dea 
înapoi nici un pas. Trebuia să-și • 
încurajeze oamenii în lupta cu \ 
temperatura ridicată, cu umidita-‘ 

tea, presiunea și condițiile geo- 
I logice specifice stratului, trebuia 
[ să fie exemplu personal 
[ A trecut de atunci un an. Un, 
I an în care și-a căpătat încrederea 
I deplină în ortaci și în forțele sale \ 
j proprii. ;
[ Randamentul de peste 6 tone pe ■ 
1 post obținut în ultimele luni ilus- , 
I treaz# acest lucru. E adevărat că j 
! a fost ajutat îndeaproape de mi- ] 
[ verii Vayay Gbeorgbe, Nedesca 1 
1 Mihai și Bud Gbeorgbe tus-irei < 
' șefi de schimb în brigada sa. Și ! 

cîștigul de peste 100 lei pe post < 
realizat în august șj septembrie, <

I face evidentă munca dusă cu elan J 
1 de brigadierul Roman Petru de la • 
mina Aninoasa și ortacii săi pen- ! 
tru a da cărbune de buni calitate : 
și la un preț de cost cit mai re- I 
dus.

ortaci, l-a făcut să devină mem-

J

л ---
ȘTEFAN POPA ; 

corespondent < 

лмі mare parte din acestea se 
produce de către fabrica de be
tonite a exploatării care aparți
ne sectorului VI î. Cu ocazia a- 
Iegerilor brigada comunistului 
Aradi Vilhelm, care execută be
tonite, a raportat adunării ge
nerale îndeplinirea sarcinilor pe 
întregul an, ceea ce înseamnă 
că în viitor aprovizionarea cu 
material pentru betonarea gale
riilor se va desfășura în condi
ții optime.

Faptul că de la analiza făcută 
în urmă cu cîteva luni, în ca
drul organizației de bază, mun
ca de deservire a sctoarelor pro
ductive ș-a îmbunătățit simțitor, 
demonstrează că comuniștii sec
torului Vil au înțeles pe deplin 
rolul lor în îndeplinirea sarcini
lor ce stau în fața sectorului.

Incheindu-și lucrările, aduna
rea generală a ales pe tovarășii 
Borodi Ioan, Petrean loan și 
Andrasi Irina.

V. ȘERBAN 
corespondent

i .
i

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JWLUf.r

STUDIOUL. '
EXPERIMENTAU ■

, prezintă
joi 20 octombrie I960 

orele 19,30 
GEORGE COȘBUC 

recital-spectacol 
în două părți 

Prezentarea: D. Căpitanul 
Regia; Gh. lordănescu 

în colaborare cu;
Ariana Kunner, Marcel 

Soma, Justin Z. Handoca 
iar 

sîmbătă 
duminică 23 

1900, orele
CASA DIN STRADA 

COȘBUC 10 
comedie în 3 acte 
de Florin Vasiliu 
Regla artistică;

D. Căpitanu 
Scenografia: Lidia Pincus 
------
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Mai multă atenție 
problemelor șantierului

— In cursul anului care a tre
cut, organizația noastră de par
tid s-a întărit prin primirea în 
rîndurile sale a încă 17 membri 
de partid și 7 candidați. Pe lîn- 
gă organizația de bază au func
ționat 4 cercuri de învățămînt 
politic...

Cuvîntul secretarului organi
zației de bază dte la Șantierul 6 
construcții Petroșani este ascul- 

. tat cu atenție. Este doar vorba 
de munca, activitatea întregii 
organizații, a fiecăruia dintre, 
membrii și candidații de partid.

La discuții pe marginea dării 
dte seamă prezentată au luat cu
vîntul 17 membri și candidați de 
partid printre care Roșu Dumi
tru, Moga loan, Budică Nicolae 
zidari, Țabrea Nicolae, Barbu 
Constantin dulgheri, Nistor Au
rel maistru, Andraș Ștefan in
stalator. Gaței Franț tinichigiu, 
Dăian loan electrician și alții. 
Ei ,au discutat cu toată seriozi
tatea activitatea biroului, a în
tregii organizații propunînd mă
suri pentru îmbunătățirea aces
tei activități.

S-a acordat o 
bită problemelor 
nalizîndu-se felul 

, lizat planul fizic, 
; losință a noilor , . 
; flate în construcție, criticînd fap

tul că se mai execută încă lu- 
; crări de proastă calitate, în deo- 
; sebi la tencuielile exterioare de 
; la blocurile 1—5, ca și faptul că 
! lupta pentru economii nu a fost 
! în atenția organizației de bază, 
; ceea ce a făcut ca din angaja

mentul de 150.000 lei economii 
să se realizeze numai 8.000 lei.

Adunarea generală a trasat 
sarcină noului birou ales să asd- 
gure o mai intensă muncă po
litică în rîndurile constructorilor 
pentru realizarea sarcinilor ce 
îe revin din planul șesenal.

atentie deose- 
șantierului, a- 

I cum s-a rea- 
de dare în fo- 

apartamente a-

::

d
и
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le i№e le Hiliila 
(Wiilioiiln

ci în toate magazinele 
O.C.L.. Produșe industri
ale din raionul Petroșani 
sînt sortimente bogate de

— Bocanci pentru 
blrbafi fi copii,
— ghete copii, '
—- pantofi - bărbafi 
$i femei,
— cizme cauciuc 
pentru bărbați, fe
mei și copii,
— șoșoni și galoși,
— ghete postav, 

■— ghete Kamelhar.

O. A. D. L. Fi 
PETROȘANI

Face cunoscut că în 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 Viscdza și li
nia 11 din gara Lupeni; 
gara Vulcan, parapet Pe
tri la și în toate unitățile 
O.A.D.L.F.
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Lucrările Comifeiului Politic
NEW YORK 19 (Agerpres)'.
La 18 octombrie. în ședința 

de după-amiază, Comitetul Poli
tic -a idoptat în unanimitate ho
tărîrea de a începe discuția prin 
examinarea problemelor legate 
de dezarmare, urmînd apoi să 
disaite problema ajutorului a- 
cOrdat Africii de către O.N.U. și 
problema situației din Algeria.

S-a ajuns la o înțelegere în 
sensul că la discutarea punctu
lui „1 de pe ordinea de zi vorbi
torii se pot referi la problemele 
îndeplinirii hotărîrilor Adunării 
Generale cu privire la dezarma
re, la raportul Comitetului pen
tru dezarmare, precum și Ia pro
blemele încetării experiențelor 
termonucleare și preîntîmpinării

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

tnttlnirea reprezentanților vieții publice
<Sn U.R.S.S. și S.U.A.

MOSCOVA 19 (Agerpres) — 
TASS transmite:

In S.U.A. a plecat cunoscutul 
scriitor Alexandru Korneiciuk, de
putat al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. șef al delegației sovietice 
la întâlnirea reprezentanților vieții 
publice din Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii.

Această întâlnire, inițiată de re
dactorul jurnalului Saturday Re
view‘d Norman Causins președinte

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

Să se pună capăt războiului 
din Algeria

PARIS 19 (Agerpres) — TASS 
transmite :

Cercuri tot mai largi ale opiniei 
publice din Franța se încadrează 
în lupta activă împotriva intermi-

—O------ --------

Ședința Adunării Naționale 

franceze
PARIS 19 (Agerpres) — TASS 

tranimite :
La 18 octombrie în Adunarea 

Națională Franceză a început dis
cutarea proiectului de lege prezen
tat de guvern cu privire la crearea 
în decurs de cinci ani a așa-numi- 
tei „forțe de șoc atomice", cu alte 
cuvinte cu privire la înzestrarea 
forțelor armate franceze cu ar
mament nuclear. 

răspîndirii armelor atomice. Fie
care delegație însă va putea pre
zenta proiecte de rezoluție în 
fiecare din aceste probleme în 
parte.

Apoi Comitetul a hotărît dis
cutarea celorlalte puncte de pe 
agendă în următoarea ordine: 
Problema Mauritaniei, problema 
coreeană, raportul cu privire la 
folosirea spațiului cosmic în 
scopuri pașnice, pffingerea 
U.R.S S. despre primejdia care 
amenință pacea generală ca ur
mare a acțiunilor agresive ale 
Statelor Unite împotriva Uniunii 
Sovietice.

Cu aceasta ședința de după- 
amiază a Comitetului Politic a 
luat sfîrșit 

al „Comitetului național american 
pentru o politică nucleară sănă
toasă" se va desfășura în Statele 
Unite între 29 octombrie și 4 no
iembrie.

întâlnirea are ca scop discutarea 
problemelor coexistenței pașnice, 
dezarmării, colaborării internațio- 
nale, și a întăririi relațiilor reci
proce dintre popoarele Uniunii So
vietice și S.U.A.

nabilului război colonial din Alge
ria. în orașul Boulogne sur Met 
(departamentul Pas de Calais) re
prezentanți ai .organizațiilor locale 
ale Partidului Comunist Francez; 
Partidului Socialist Francez, Con
federației Generale a Muncii; Con
federației franceze a muncitorilor 
creștini „Force Ouvriere", Ligii 
drepturilor omului și ai mai mul
tor altor organizații au adresat 
populației un apel în care o chea
mă „să-și demonstreze energic nă
zuința spre încetarea războiului 
din Algeria pe calea tratativelor".

La Marsilia; la chemarea orga
nizației locale a Uniunii Tineretu
lui Comunist a avut loc o demons
trație a tineretului sub lozinca 
„Pentru pace în Algeria". O de
monstrație a avut loc de asemenea 
într-o suburbie a orașului Lyon.

Locul industriei sovietice 
în lume și în Europa

MOSCOVA 19 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Uniunea Sovietică ocupă primul 
loc în lume în ce/privește extrac
ția cărbunelui și a minereului de 
fier, fabricarea țesăturilor de lină 
și a zahărului. Aceste date sînt 
publicate în ultimul număr al or
ganului Direcției Centrale de Sta
tistică „Vestnik Statistiki".

U.R.S.S. este prima țară în Eu
ropa și a doua în lume în ce pri
vește volumul total al producției 
industriale, al producției industriei 
chimice și constructoare de mașini, 
precum și în ce privește' produc
ția de energie electrică, ciment, 
tractoare, autocamioane, producția 
de fontă și oțel.

LucKările Intîlnirii mondiale 
a ziariștilor

VIENA 19 (Agerpres)
în ședința de marți după-amia- 

ză a celei de-a doua întîlniri mon
diale a ziariștilor, care are loc la 
Baden lingă Viena, a început dis
cuția generală asupra principale
lor probleme de pe ordinea de zi.

Vorbitorii au chemat la lupta 
împotriva dezinformării și a disi
mulării adevărului, practicate de 
organele de presă imperialiste, la 
lupta pentru oglindirea obiectivă 
a evenimentelor și vieții popoare
lor.

-------- ----— »*-8-=.= -------- -------- --

Militari dm armata vest-germană 
continuă să treacă în R. D. Germană
BERLIN 19 (Agerpres).
Militari ai armatei vest-ger- 

mane continuă să treacă în Re
publica Democrată Germană. 
După cum transmite agenda 
A.D.N., în fiecare zi militari ai 
armatei vest-germane cer punc
telor de primire din R. D. Ger- 
mană pentru persoanele stră
mutate din Germania occiden
tală să li se acorde dreptul de 
azil. Printre soldații Bundes- 
wehrului care au trecut în ulti
mele săptămîni în Republica

Cuvlntarea lui
BERLIN 19 (Agerpres).
Ziarul „Die Volksarmee" a 

publicat cuvîntarea rostită de 
Otto Grotewohl, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
în fata unor ostași ai Armatei 
populare naționale a R.D.G. In 
cuvîntarea sa Otto Grotevohl a 
subliniat că sarcina oamenilor 
muncii diin R.D.G. este în pri
mul rînd să întărească neînce
tat statul muncitorilor și țăra
nilor. Pentru Armata populară 
națională aceasta înseamnă că 
trebuie să realizeze un aseme
nea nivel al pregătirii de luptă 
care să-i permită să zdrobească 
în fașă orice provocare milita- 
ristă împotriva Republicii De
mocrate Germane.

Otto Grotewohl a arătat în con
tinuare că în prezent forțele pă
cii au trecut la ofensivă și în 
Germania. Acest lucru este do
vedit de planul poporului în 
problema germană și de memo--------- O- 
Ședințele С. C. al

HAGA 19 (Agerpres).
Ziarul „De Vaarheid" a publi

cat știrea despre ședințele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Olanda care au 
avut loc în orașul Amsterdam, 
la 15 și 16 octombrie la care au 
fost dezbătute problemele actua
lei1 situații internaționale. In- 
.tr-una din rezoluțiile adoptate 
de C.C. al P.C. din Olanda se 
subliniază caracterul realist al 
politicii dte coexistență pașnică 
și posibilitatea preîntîmpinării 
războiului. In rezoluție se arată 
că răspunderea în lupta pentru 
menținerea păcii o poartă în pri
mul rînd clasa muncitoare din

Democrată Germană figurează 
subofițerul Horst Peterssen din 
unitatea a 3-a sanitară încarti
ruită Ia Dedelsdorf, aviatorul 
Kraus-Dieter Korn de la esca
drila de transport din Bucke
burg, caporalul Horst Hetkamp 
de la unitatea- de pionieri din 
Kiepeld, soldatul Alfred Lemp, 
din batalionul 11 de instruc
ție dte tancuri-artilerie, Rolf 
Schwarz, marinar al flotei ma
ritime militare vest-germane și 
alții.

Otto Grotewohl
randumul adresat de guvernul 
R.D.G. celei de-a 15-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. 
cu privire la dezarmarea gene
rală și completă a celor două 
state germane, precum și de de
clarația comună a guvernelor Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
Republicii Democrate Germane, 
Republicii Populare Polone și 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

Otto Grotevohl a subliniat că 
în centrul propunerilor R.D.G. 
cu privire la dezarmare se află 
problema încheierii tratatului de 
pace cu cele două state germa
ne și soluționarea problemei 
Berlinului occidental. El a sub
liniat că încheierea tratatului de 
pace precum și soluționarea pro
blemei Berlinului occidental ar 
constitui un pas hotărîtor pe ca
lea spre înfrînarea militarismu
lui vest-german.

P. G. din Olanda
Europa occidentală și America 
de nord. In rezoluție se arată că 
activitatea delegației sovietice la 
sesiunea Adunării General»., a 
O.N.U. este o contribuție nepre
țuită la cauza păcii. Cuvîntarea 
lui N. S. Hrușciov și cuvîntările 
celorlalți conducători ai țărilor 
socialiste, se spune în rezoluție, 
au atras atenția sutelor de mili
oane de oameni asupra celor 
mai mari probleme ale timpuri
lor noastre. '

C.C. al P.C. din Olanda a 
chemat pe oamenii muncii olan
dezi la lupta împotriva înarmă
rii armatei olandeze cu arma 
atomică, pentru o Olandă elibe
rată de arma atomică.

La ședințe au fost dezbătute 
de asemenea probleme ale luptei 
oamenilor muncii olandezi pen
tru majorarea salariilor și a fost 
adoptată o rezoluție corespun
zătoare.

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

Succes al greviștilor 
londonezi

LONDRA 19 (Agerpres)
Greva controlorilor din pprtul 

Londra care a început la 2и'Ъср- 
tembrie a.c., s-a încheiat cu vic
toria greviștilor. Societatea a fost 
nevoită să renunțe la hotărîrea ei 
de a concedia un mare grup de 
funcționari.

COLONIALISMUL — o plagă rușinoasă 
a secolului nostru

Țările care nu se bucură de in
dependență politică și economică 
au suferit și suferă cea mai grea 
asuprire și exploatare. Imperialiștii 
asupresc aceste state prin toate 
mijloacele recurgînd chiar la forța 
armelor.

Marile puteri imperialiste și-au 
asigurat dominația în colonii și au 
stors de acolo bogății imense. Dis
putând de zăcăminte valoroase și 
de. brațe de muncă, țările colonia
le și semicoloniale au constituit 
— ani de-a rîndul —- surse impor
tante de îmbogățire pentru impe
rialiștii englezi, americani, francezi, 
belgieni, olandezi.

Pentru arși menține această sur
să de îmbogățire, pentru a rămîne 
ităpîni în țările coloniale, ori de 
cite ori forțele patriotice s-au ridi
cat la luptă pentru eliberarea sta
telor respective; această luptă a 
fost înăbușită sistematic de colonia
liști.

în prezent locui principal în sis
temul mondial al colonialismului 
îl ocupă S.U.A. Folosind exportul 
de capital, agresiunea, imperialis
mul american a ajuns să subordo
neze un mare. număr de state slab 
dezvoltate și să le țină sub domi
nație politică și economică. Aceas
tă atitudine a SJJ.A. față de țările 
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dependente este condamnată de 
opinia publică mondială și consi
derată drept o sfidare a oamenilor, 
o încălcare glosolană a suveranită
ții și drepturilor statelor la au
todeterminare.

Mișcarea de eliberare a popoare
lor coloniale s-a intensificat în 
ultimii ani luînd proporții în spe-

PE TEME EXTERNE

cial pe continentele Asia ți Africa. 
După cel de-al doilea război mon
dial, de sub sîngerosul regim colo
nial, s-au eliberat mai mult de un 
miliard de oameni. Dar cu toate 
acestea mai sînt țări în Asia; Afri
ca și America Latină în cadrul că
rora asuprirea colonială domină 
încă. La un pol e viața de huzur și 
desfrîu, iar la celălalt pol, viață 
de mizerie cruntă și lipsă de cele 
mai elementare drepturi umane — 
acesta este tabloul sistemului co
lonial.

— Vizitând țătile înapoiate un
de încă mai domnește capitalul din 
metropolă rămîi contrariat și (ne
dumerit de tot ceea ce îți văd o- 
сЬй — spunea un ziarist cate a 

avut prilejul să constate starea de 
fapte din cîteva țări coloniale. 
Oamenii de culoare neagră sînt 
lipsiți de drepturi de orice fel, sînt 
batjocoriți, maltratați, linșați. Vă- 
zîndu-le viața de zi cu zi te apucă 
mila și în același timp revolta. De 
sănătatea lor nu se îngrijește ni
meni ; ei sînt lăsați pradă la tot 
felul de boli. Oamenii din colonii 
și țările dependente nici nu sînt 
considerați oameni de către marii 
miliardari. Aceștia din urmă au 
încă în capetele lor fierbinți con
cepția potrivit căreia oamenii de 
culoare pot fi vînduți și bătuți în
tocmai ca animalele, că ei, adică 
oamenii de culoare, nu sînt în sta
re să se administreze singuri, nici 
să-și organizeze singuri un sistem 
de viață independent.

Sînt multe asemenea calomnii și 
injurii aduse la adresa oamenilor 
de culoare. Dar minciuna, batjocu
ra, amenințarea sau chiar folosirea 
forței armate sînt departe de a in
timida popoarele asuprite .Colonia
liștii sînt nevoiți să bată în retra
gere. Țările coloniale nu mai sînt 
singure în lupta lot; Ele se bucu
ră de sprijinul cald al, țărilor 'So
cialiste în frunte cu U.R.S.S.. Ele 
văd un -Declarația cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și 

popoarelor coloniale prezentată de 
N. S. Hrușciov spre examinarea 
sesiunii a 15-a a Adunării Gene
rale a O.N.U. întruchiparea nă
zuinței lor de veacuri pentru via
ță liberă ; văd pe prietenul lor a- 
devărat, sincer și dezinteresat și 
poartă o adîncă recunoștință po
poarelor care le sprijină în luptă și 
în primul rînd poporului sovietic 
și guvernului său.

Cuvîntarea rostită de șeful de
legației Camerunului la actuala se
siune a O.N.U. are o deosebită 
semnificație. Ch. Okala referin- 
du-se la sprijinul dat de U.R.S.S.

, luptei de eliberare a popoarelor și 
la eforturile depuse de N. S. Hruș-

• ciov pentru abolirea sistemului co
lonial, printre altele, a spus „Noi 
înțelegem că atunci cind Uniunea 
Sovietică și prietenii săi iau ati
tudine pentru libertatea tuturor 
popoarelor, indiferent de ’ culoarea 
pielei lor, ei sînt în drept să facă 
acest lucru pentru că au plătit 
scump propria lor libertate. Ei au 
luptat pentru ca și noi să trăim 
liberi".

Eliberarea popoarelor din colo
nii este azi la ordinea zilei. în 
ciuda tuturor eforturilor pe care 
le depun colonialiștii pentru a men
ține dominația lor în’ aceste țări, 
popoarele asuprite se vor elibera 
de povara cotropirii străine. Co

lonialismul a intrat în agonie și 
nici o fotță nu-1 va putea salva.

La actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. reprezentanții 
S.U.A. și Angliei au depus efor
turi disperate pentru a împiedica 
discutarea Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor ți 
popoarelor coloniale, prezentată de 
N. S. Hrușciov Adunării Generale 
a O.N.U. Dar delegații țărilor 
membre ale O.N.U. nu s-au lăsat 
induși în eroare. Majoritatea lot 
covîrșitoare sprijină cu hotărîre 
propunerea U.R.S.S. cu privire la 
abolirea totală a sistemului colo
nial. Hotărîrea unanimă ca această 
problemă sa fîe discutată în ple
nul ' adunării demonstrează dcest 
lucru.

In ziua cîfld s-a hotărît discu
tarea în plenul adunării a. acestei 
probleme, reprezentanții puterilor 
coloniale s-au văzut izolați. Rolul 
de marionetă pe care l-au îndepli
nit unii complici ai lor printre care 
și delegatul Filipinelor a fost scos 
la lumină. Imperialiștii și acoliții 
lor au suferit un eșec rușinos.

Succesele pe care le obțin țările 
asuprite în lupta lor confirmă pe 
de-a întregul faptul că trăim zile
le cînd rușinosul sistem - colonial 
pierde poziție după poziție, dispare 
treptat pînă la înmormîntarea sa 
definitivă.

S. IONESCU,
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