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uмии Randamente sporite- 
cărbune peste planANINOASA

Fruntași pe exploatare
La mina Aninoasa, colectivul 

sectorului IV — unul dintre sec
toarele 
obține 
muncă, 
de aici 
sarcinile de plan 
cărbunelui. In luna trecută, de 
exemplu, ei au trimis da ziuă 
1618. tone de cărbune peste can
titatea planificată, iar în pri
mele 14 zile ale lunii curente 
planul a fost depășit cu peste 
1200 tone de cărbune. Aceste 
rezultate au fost obținute pe 
seama creșterii productivității 
muffeii. Fată de planificat pro
ductivitatea pe • sector a crescut 
cu aproape 8 la sută.

In primele rînduri ale între 
cerii se. situează și de astă dată 
minerii din brigada lui Moisiu 
Remus. Lucrînd într-un abataj 
figuri de pe stratul 4 ei au ex
tras în primele 13 zile ale lunii 
curente mai mult de 500 tone 
de cărbune peste plan. Randa
mentul realizat depășește 5 tone 
cărbune pe post.

de bază ale minei 
rezultate de 
Lună de lună 
și-au depășit 

la

seamă în 
minerii 

simțitor 
extracția

415 
Din 
ductivitate 
extras numai în lunile septem- 
brie-octombrie mai mult de 900 
tone de cărbune de bună cali
tate peste sarcinile de plan. 
Frontaliștii din brigada lui Da
vid Ioan au lucrat în acest răs
timp cu un randament mediu în 
jurul a 6 tone cărbune pe post.

I
Cu ajutorul mașinii 
de încărcat GNL

tone de cărbune energetic, 
acest abataj de mare pro- 

al sectorului 1 s-au

Colectivul sectorului I de 
mina Aninoasa și-a îmbunătății 
simțitor activitatea în ultima 
vreme. Acest lucru este ilustrat 
de realizările pe care le înre
gistrează în lupta pentru recu
perarea minusului de la începu
tul anului. In primele două săp- 
tămîni din luna noiembrie, din 
abatajele 
trase 
bune.

• La
sectorului I a început extracția 
cărbunelui dintr-un 
cameră pe stratul 3. 
mineri condusă de 
Cristgja Aurel care

j are la 
încărcat 
minerii 
primele i 
randament de 8 tone 

CaHtitatea de
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la
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Citiți în pagina IV-a:
• Să fie semnat în cel mai scurt timp Tratatul de pace cu 

cele două state germane
• Noul guvern vest-german u mul din cele mai reacționare și 

mai revanșarde de după război
• Amînarea „acțiunii colective" împotriva Cubei inspirată de 

Washington

sectorului au 
plus 412 tone
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Cuvîntul frontalîștilor
La sectorul I al minei Ani

noasa s-a încheiat calculul rea
lizărilor obținute pe primele 
două săptămîm ate Sunîi hoiem. 
brie. Pe graficul de întrecere au 
fost înscrise rtoi cifre care oglin
desc roadele muncii minerilor 
diti sector. Așa de exemplu, în 
dreptul brigăzii conduse de Da
vid Ioan, care lucrează într-un 
abataj frontal de pe stratul 3, 
se indică depășirea planului cu
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întrecerea brutarilor 
din Lupeni

Preocup-at de îmbunătățirea 
continuă a calității produselor 
sale, colectivul fabricii de pîine 
din Lupeni a început o pasio
nantă întrecere pentru titlul de 
frămîntător, cocător, modelor și 
cantaragiu fruntaș. La rîndul 
lor, șefii de echipă Mitu Ale
xandru, Moldovan Gheorghe și 
Bobei loan depun multi stră
duință pentru ridicarea califică
rii oamenilor.

1 Această activitate, urmare a 
concursului muncitorilor din pa
nificație organizat anul acesta 
pe tară, este rodnică : sortimen
tele de panificație produse de 
fabrica din Lupeni sînt de cali
tate tot mai ЬЯпа. O problemă 
importantă care privește condu
cerea fabricii 
nu și-a găsit 
felul în care 
tul pîinii la
buire Trebuie făcut ceva pentru 
ca pîinea să nu mai ajungă stri
vită la consumatori.

de pîine Lupeni 
totuși rezolvarea : 
se face transpor- 

centrele de distri-

noiembrie 1960 — 1 noiembrie 
1961, iar tovarășul Ciolpfan 
Constantin a prezentat rapor
tul comisiei de revizie.

Darea de seamă prezentată 
a scos în evidentă succesele ob
ținute în Valea Jiului în dome
niul sportului. Minerii 
drese cu cele 6 echipe 
tivează în categoria 
șînt : două echipe de 
una de rugbi, echipa
masculin și două echipe 
handbal în 7 masculin și femi-

nin precum și cu o serie • de 
sportivi fruntași printre care 
Crîsnic Aurel, Crăciun Mircea, 
Mateescu Adrian, Gornoviceanu 
Coriolan, Duncea: Lia, Pintea 
Mihai etc.

Totodată au fost scoase în e- 
vidență și unele lipsuri. Parti- 
cipanții la conferință au subli
niat în mod deosebit ca o lipsă 
a organelor U.C.F.S. și a aso
ciațiilor sportive aceea că și-au 
dezvoltat secțiile pe.ramuri de.» 
sport unilateral, neglijîrid o.î 
serie de alte ramuri de .sport .• 
iubețe ițe tineret., ..•

Deficiente s-au manifestat și ■ • 
în ceea ce privește munca de * 
educare a sportivilor. - Multi J 
dintre sportivi și chiar dintre î
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Miercuri după-amiâză. la Pe
troșani, au avut loc lucrările 
conferinței orășenești U.C.F.S. 
Petroșani.

La lucrările conferinței au 
luat parte aproape 200 dte de
legați și invitați, reprezentanți 
ai asociațiilor sportive din Va
lea Jiului.

Cu această ocazie tovarășul 
Dănescu Ștefan a prezentat da
rea de seamă a Consiliului o- 
rășenesc U.C.F.S, Petroșani a- 
supra activității pe perioada 1
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se mîn- 
care ac- 
A cum 

fotbal, 
de volei 

de

nou abataj 
. Brigada de 

comunistul 
lucrează în 
dispoziție o 

GNL. Cu 
brigăzii 
două zile

noul abataj
mașină 
jutorul 
obținut 
muncă 
cărbune pe post.
cărbune extrasă peste plan în a- 
cest
100

de 
ei 
în 

un

a-
au 
de

interval de timp depășește 
de tone.

Contribuția lor
bună parte din brigăzile 
lucrează in abatajele mi- 

Aninoasa sînt formate d;n 
Acestea își aduc

O
care 
nei 
tineri mineri.
din plin contribuția la îndepli
nirea sarcinilor care stau în fa
ta întregului colectiv al minei. 
Zilnic brigăzile de . tineri mi
neri dau cărbune peste plan. 
Tinerii mineri din brigada lui 
Bulgaru Gheorghe, de exemplu, 
au extras în trimestrul III al a- 
nului mai mult de 1000 tone de 
cărbune peste plan, muncind cu 
un randament mediu de aproa
pe 6 tone cărbune pe post

La cantitatea de 9100 tone 
cărbune extrasă în plus de co
lectivul minei Aninoasa în acest 
an, tinerii mineri de aici au 
contribuit cu peste 3000 tone 
cărbune.
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Atelierul de reparații mecani
ce din Bărbăteni al întreprinde
rii de explorări Lupeni și-a în
deplinit planul anual de repa
rații. La acest succes de seamă 
au contribuit echipele de meca
nici, lăcătuși, strungari și elec
tricieni din cadrul atelierului. 
IN CLIȘEU: Una din echipele 
fruntașe, cea condusă e Gheor- 
ghe Nicolae (dreapta), efectuînd 
repararea unui tractor.

uiicui giic^una ovviuiui 1 t 
Petrila. Lucrînd într-un S
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Gheorghefdin sectorul 1

brigadă a extras în luna 
cărbune peste sarcinile

Neagu 
la mina 
această 

tone de
în acest timp depășește 4 tone

Despre brigada minerului 
se spun numai lucruri bune 
abataj figuri de pe stratul 6 
curentă mai mult de 150 
de plan. Randamentul obținut 
de cărbune pe post.

Cițiva ortaci dihtr-un schimb al brigăzii luj Neagu Gheor- 
ghe zîmbesc fericiți obiectivu lui fotografic fiindcă au încheiat 
șutul cu importante realizări.
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săvîrșesc abateri- 
pe terenurile de sport sau nu 
participă activ la procesul de 
producție. Delegații au propus 
o serie de măsuri care să ducă 
la' lichidarea lipsurilor exis
tente.

Г

Participantilor la conferință ® 
li s-a
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bul sportiv orășenesc U.C.F.S. 
Petroșani. După discuții a ur
mat alegerea organelor, condu
cătoare ale clubului sportiv.
■-----

*. )

Deputății In mijlocul alegătorilc
venită pregătirii și desfășurării în
tîlnirilor pentru, prezentarea' dărilor 
de seanță de către deputațf. De o 
mare atenție s-au bucurat întîl■ 
nirile dintre ■ deputați. și legături 
mai ales' din : p-xtea s'f urilor 
populare din localitățile й- Banița; 
Uricâni," Vulcan și IscronQIn a- 
ceste localități toate adunările de 
dări de seamă au ■ avut • loc în 
cursul lunilor iulie, august și sep
tembrie. Pe întreaga Vale a Jiu
lui, din cei 618 deputați ai sfatu
rilor populare au prezentat - pină 
acum dări de seamă în fața ale
gătorilor 489 de deputați. La a- 
ceste adunări au participat în to
tal 30.000 de cetățeni, din care 
734 au luat cuvîntul, ’ lucru pe 
dovedește interesul crescîrid al oa
menilor muncii față de activitatea 
sfaturilor populare, dorința lor de 
a contribui efectiv la- îfnbunătățirea 
gospodăririi treburilor obștești. Cu 
prilejul întîlnirilor ■ cu alegătorii, 
deputății au raportat importante 
realizări gospodărești, înfăptuirea 
propunerilor făcute de alegători îți 
campania electorală. Demn de te- 
marcat este faptul că din cele 421 
propuneri ale alegătorilor din. cam
pania electorali au fost rezolvate 
pică in prezent 273 propuneri.

Cu ocazia adunărilor de dări le
I. DU BE К

Participarea activă și conștientă 
maselor de oameni ai: muncii la 

conducerea treburilor obștești cons
tituie o trăsătură esențială: a de
mocratismului socialist al statului 
nostru, o chezășie a activității rod
nice a sfaturilor populare — or
gane locale ale puterii de stat. ■

Sfaturile populare dispun de o 
mare varietate de mijloace pentru 
antrenarea cetățenilor la conduce
rea treburilor obștești. Dintre toa
te mijloacele existente, un loc im
portant îl ocupă legătura directă 
a deputaților cu alegătorii. Depu
tății au obligația de a prezenta, cel 
puțin odată, la 6 luni, dări de 
seamă în fața alegătorilor asupra 
propriei lor activități și asupra ac
tivității sfatului popular din care 
fac parte. Cu ocazia întîlnirilor, 
cetățenii controlează practic cum 
își îndeplinesc deputății aleși de ei 
îndatoririle, fac propuneri pentru 
îmbunătățirea activității sfaturiloi 
populare privind gospodărirea o- 
rașelor și comunelor.

In localitățile Văii Jiului adună 
rile pentru prezentarea dărilor de 
seamă ale deputaților au început 
din lună iulie a.c. îndrumate în
deaproape de către comitetele orășe
nești de partid, de către Comite 
tul executiv a! Sfatului popular 
orășenesc Petroșani, majoritatea sfa
turilor populare din localitățile 
Văii Jiului au acordat atenția cu*

a

(Continuare în oag
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*Recent, la Petroșani au avut loc 
ședințe ale cercurilor pedagogice 
pe matern la care au participat 
cadrele didactice de la toate șco
lile din Valea Jiului.

ІП general, se poate spune că 
datorită modului în care au fost 
organizate, strădaniei depuse de 
către tovarășii profesori care au 
pregătit lecțiile model și refera
tele, cercurile s-au desfășurat mul
țumitor, ele constituind un prețios 
sjutor în activitatea de viitor.

Lecțiile și referatele prezentate 
au fost urmate de discuții. Ma~
оооеваоавооаеовеооееоаооаооееееееоее

Discuții și...
discuții

joritatea celor care au luat cuvin- 
tul au adoptat o atitudine tovără
șească, au analizat principial felul 
cum s-a desfigurat lecția.

Pe lingi acești tovarăși, la une
le careuri pedagogice s-au înscris 
la discuții și unele cadre didac
tice mai mult de dragul de a dis
cuta, Așa s-a întlmplat de pildă 
la cercul de limba romină. Printre 
alți vorbitori a luat cuvîntul șt 
profesorul S. Spiridon. Se pă- 

( rea că tși va aduce și el contri
buția la îmbunătățirea predării 
lecției. Ulterior s-a văzut însă că 
tovarășul în cauza a făcut unele 
afirmații de-a dreptul neverosimi
le privitoare la lecția predată. A 
fost confuz in tratarea probleme
lor, lăsind să se vadă că n-a fost 
suficient de atent in momentul 
predării lecției. Deși lecția preda
tă a fost „Arendașul romin" de

• 1. L. Caragiale, tovarășul „S“- a 
comentat atitudinea și comporta
rea unuia din eroii schi-

- ței „Socoteala" de Al Vlăbuță.
Fără îndoilaă că discuțiile; mai 

ales la lecțiile model ce se țin in 
cadrul cercurilor ' pedagogice 
sînt absolut necesare, dar e bine 
ca atunci cînd se înscriu la cuvînt, 
tei care doresc să-și spună părerea 
si manifeste mai multă răspundere 
față de ceea ce afirmă, să fie mai 
atenți. Ori tovarășul profesor 
a urmărit cu atîta atenție lecția 
predată incit sie loc să vorbească 
despre subiectul acesteia, a vorbit 
despre o altă lucrare.

Este de la sine înțeles că în fe
lul acesta practic n-a spus nimic...
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PĂRINȚII SPRIJINĂ ȘCOALA
in problemele gospodărești...

Gelaborind cu familia^ se pot 
obține rezultate frumoase în rezol
varea problemelor de invăț&mlnt 
și administrative din școală.

Din primele zile ale anului șco
lar, colectivul didactic al școlii 
din Bărbăteni a ținut o permanen
tă legătură cu pârinții și a solici
tat ajutorul acestora în rezolvarea 
unor probleme de ordin gospodă
resc. In felul acesta colectivul de 
părinți de ia clasa a II a dat un 
sprijin efectiv în repararea re
chizitelor și a mobilierului școlar.

...și de învățămînt
In perioadă de timp care a tre

cut de la începutul anului școlar, 
muiți copii s-au încadrat cu elan 
în muncă, înțelegînd sarcinile ce 
le revin față de învățătură. Unii 
dintre ei 'au obținut note bune,- 
alții mai puțin bune. De aceea 
pentru a evita eventualele surpri
ze la învățătură, cadrele didactice 
din școala noastră au hotărît să 
convoace o ședință cu părinții, 
unde să li se vorbească despre 
necesitatea controlului în pregăti
rea temelor.

La ședința care s-a ținut zilele 
acestea a fost analizată situația 
notelor obținute pînă acum. Unii 
părinți ca tov. Mihăilă loan, Fă
gaș Gheorghe, Feier loan, Paicu 
loan, Ungur Vasile, Bălțaru loan 
ai căror copii au obținut rezultate

Comisiile metodice — un 
în munca tinerelor cadre didactice

bibliograf» e

mele 
măr- 
bine 
fără 

rolu-

metodelor

I

încă din primele zile ale anu
lui școlar se discuta cu un viu 
interes în școala noastră despre 
organizarea unor comisii meto
dice pe materii de învățămînt, 
fiecare comisie întrunind profe
sorii de aceeași specialitate sau 
de specialități cu anumite con. 
tingențe. Astfel odată cu înce
perea cursurilor își începeau ac
tivitatea și cîteva comisii meto
dice ca : comisia metodică a ma
tematicienilor. de umanistică și 
a driginților.

Sînt la începutul carerei 
de profesoară și, trebuie să 
turisesc, nu cunoșteam așa 
rolul acestor comisii. Dar 
a cere informații asupra
lui lor, m-am putut singură con
vinge prin participarea la lec 
țiile deschise organizate în ca
drul acestor comisii. Ele consti
tuie un important mijloc de îm-, 
bogățire a muncii noastre me
todice, a activității noastre di- 
dactice și pedagogice, sînt un 
schimb de experiență și un mij. 
loc de promovare a 
celor mai eficace în activitatea 
noastră cu clasa. Analizele a- 
cestor lecții deschise sînt. de a- 
semenea, un mijloc de propuneri 
de adoptare a tot ceea ce poate 
fi mai adecvat în raport cu cla
sa, cu nivelul de cunoștințe al 
elevilor etc

Ele își au deci un rol bine de
finit, un rol cu atît mai mare 
pentru noi tinerele cadre cu cît 
cunoștințele noastre de pedago
gie se găsesc încă la un stadiu 
teoretic.

In cadrul comisiei de dirigen- 
ție s-au ținut lecții foarte inte
resante. Mi-a plăcut în mod spe
cial ora educativă ținută de tov. 
Antoce Maria la clasa Vll-a В 
cu tema „Chipul comsomolistei 
Zoia Kosmodemianskaia în a- 
mintirea mamei sale". Ea a con
stituit pentru fiecare diriginte 
un model de lecție educativă în 
scopul formării unei educații co. 
muniste la elevi. A fost o lecție 
care va rămîne de neuitat pen
tru fiecare elev al clasei respec-
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La munca de gospodărire a școlii 
din Bărbăteni un sprijin eficace 
l-au dat și îi dau tovarășii depu- 
tați Zamfir Iuliana, Hroștea Ionică 
și Bolosiu Constantin.

De exemplu, tov. Pelinger loan 
a reparat instalația electrică, tov. 
Bojiu C. cirligele pentru tablă și 
uși, iar tovarășii Chisu Huzum, 
Manole Moise Buda și Dîngă 
loan, au ajutat la tăiatul a 30 m. 
lemne de foc.

Cu ajutorul părinților s-a reu
șit să se podească 5 săli de clasă. *
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mai slabe la învățătură, s-au an
gajat ca pe viitor să controleze 
mai riguros felul cum își pregătesc 
temele acasă copiii, ținînd o le
gătură mai strînsă cu școala.

ț
*

i

Ca urmare a acestei ședințe, | 
muiți elevi care înainte au avut | 
rezultate mai slabe, și-au îmbuna- ț 
tățit situația la învățătură, lucru * 
la care au contribuit mult și pă- t 
rinții.

Comitetul de sprijin a propus 
să se organizeze lunar asemenea 
ședințe de analiză pentru a se cu
noaște din timp situația copiilor 
la învățătură, luindu-se măsurile 
necesare pentru pregătirea lecții
lor și respectarea regimului de 
al elevilor.

înv. EMIL TETILEANU 
Școala de 7 ani Bărbăteni 
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tive. Pe fata fiecărui elev se 
putea citi dorința de a completa 
și el cu ceva nou, deosebit refe
ratul citit de una din elevele cla
sei.

Lecția ținută a fost pentru noi 
utj exemplu de cum trebuie mun
cit pentru formarea unui colec
tiv închegat,, bine educat și cres
cut în spiritul moralei comu
niste. Desigur s-au mai ținut și 
alte lecții. МІ-au plăcut mult și 
cele din cadrul comisiei meto
dice de umanistică, unde au fost 
predate lecții Ia un înalt nivel.

Se poate vorbi mult despre 
importanta acestor ore deschise 
și cu totii ne-am convins de ne
cesitatea funcționării comisiilor 
metodice. Ele. constituie în pri
mul rînd un mijloc de ajutora
re. de îndrumare a tinerelor ca
dre didactice spre cele mai 
metode pedagogice, pentru 
folosi la clase.

bune 
a le

prof. E. SCHIANU
Școala medie mixtă Vulcan

Orele de laborator sînt întotdeauna urmărite cu multă atenție 
de către elevi. Dintre acestea, în special experiențele la fizică sau 
chimie au fost cele mai căutate, ele fiind întotdeauna interesante 
și pline de surprize.

Același interes se citește șl 
Maiorescu Emilia, Frunză Maria, 
lian de la Școala de 7 ani nr. 4 
tei despre mașina pneumatică.

IN CLIȘEU: La o oră de
4 Petroșani.

CĂLAT©R8NID PRIN TARĂ
Viața noua a studenților pa

triei noastre este plină de bucu
rii. Alături de minunatele va
canțe petrecute pe litoralul în
sorit al mării sau în taberele din 
munți, excursiile de studii sînt 
prilejuri neasemuite de cunoaș
tere a frumuseților țării și a 
grandioaselor realizări ale po
porului nostru muncitor.

Pentru studenții Institutului de 
mine „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
din Petroșani, excursiile au de
venit tradiționale. Și în acest 
an, la cîteva săptămîni după în
ceperea cursurilor, studenții din 
anul V ai facultății dfe exploa
tări miniere au pășit voioși pe 
drumurile de fier ale țării.

Orașul Cluj, străjuit de tur
nurile fabricilor și uzinelor sale 
a constituit prin^ țintă a ex
cursiei și totodată ne-a oferit 
primele surprize : un cartier nou 
de blocuri ridicate în apropierea 
gării, multe construcții moderne 
în centrul orașului, sere noi la 
grădina botanică. Pentru noi 
toate acestea erau surprize de
oarece acum un an cînd am vi
zitat Clujul ele erau inexistente. 
Am rețnarcat mecanizarea com
plexă, founa organizare a mun
cii, îndemînarea muncitorilor de 
la „Janos Herbak“ precum și 
bogata colecție de plante a Gră
dinii botanice.

In drum spre Iași, Vatra Dor- 
nei ne-a oferit peisaje unice,

„CĂLĂUZĂ ATEISTULUI"
In editura politică a apărut 

„Călăuza ateistului* 1 * * * * * * * *', lucrare 
întocmită de un numeros grup 
de oameni de știință din U.R.S.S.. 
sub redacția lui S. I. Kovalev, 
profesor universitar și doctor în 
științe istorice. Cartea se pre
zintă sub forma unui ansamblu 
de articole care tratează temele 
fundamentale ale propagandei 
ateiste. Pe baza unui material 
istoric și științific vast, autorii 
„Călăuzei ateistului" clădesc o 
argumentație teoretică convingă
toare. menită să demonstreze 
falsitatea concepțiilor mistice, să 
dovedească justețea concepției 
științifice, marxist-leniniste des
pre lume.

omului care transformă natura, 
construind o viată nouă.

Măreția luptei omului pentru 
а smulge naturii neprețuitele-i 
comori pi s-a dezvăluit și în u- 
riașele camere ale salinei Șlănic-
Prahova. una dintre cele mai 
mari din tară. Lumina fluores
centă a tuburilor cu neon trăda 
condiții fără precedent într-o 
muncă disprețuită și uitată în 
trecut.

Capitala ne4> primit cu noi
cartiere, noțiunea de „centru"
tinzînd să dispară și cu atmos
fera sărbătorească a Pavilionu
lui de mostre al R.P.R. Vizita
rea pavilionului ne-a întărit sen
timentul mîndriei pentru reali
zările poporului nostru.

Ultima etapă a excursiei a 
fost orașul Brașov. Uzinele 
„Steagul roșu" ca și uzinele „23 
August" vizitate în Capitală 
ne-au ilustrat puternicul avînt 
al industriei constructoare de 
mașini, mecanizarea și automa
tizarea proceselor tehnologice.

Reîntorși la cursuri studenții 
anului V mine sînt hotărîți să 
depună toate eforturile pentru a 
deveni buni ingineri, construc
tori ai socialismului, mulțumind 
în acest fel partidului și guver
nului pentru minupatele condiții 
puse la dispoziție.

ing. ALEXANDRU POPESCU
I.M.P.

Cartea are un caracter enci
clopedic prin marea varietate a 
problemelor abordate și abun
denta de informații la zi din nu
meroase domenii ale științei. Gă-

pe fețele elevilor Racotzy Carol, 
Zolotaru Mariani și Bîrsan Emi- 
care ascultă explicațiile laboran- 

laborator la școala de 7 ani nr.

transmițîndu-ne o parte din bu
curia oamenilor muncii veniti 
aici pentru a se odihni.

In Iași am admirat minuna
tele galerii de pictură și sculp
tură ale Palatului culturii, bo
găția Teatrului national și Uni
versitatea Al. Cuza. Bojdeuca 
lui Creangă și teiul lui Eminescu 
din grădina Copou, ne-au a-

Excursie de studii

mintit de viata nefericită a ma
rilor noștri scriitori într-un re
gim de oprimare și mizerie. Noul 
complex studențesc ultramodern 
din cartierul Copou și continua 
transformare a orașului, mate
rializează grija părintească a 
partidului și guvernului față de 
tineretul studios, fată de om.

Popasul făcut apoi pe malu
rile Bistriței ne-a adus satisfac
ții incontestabile. Rod al hărni
ciei, priceperii, elanului oameni
lor muncii și al politicii înțe
lepte a partidului, hidrocentrala 
V. I. Lenin de la Stejaru-Bicaz 
ne-a impresionat profund. Pri. 
vind de pe baraj întinderile ne
mărginite ale apelor lacului de 
acumulare am întrevăzut imagi
nea unei viitoare stațiuni turis
tice și am simtit forța uriașă a 

Analiza 
și ritu- 
legătura 

practicile

morala comunistă 
la cele mai nobile 
idealuri ale omenirii

cele mai noi reaii-
car- 

caracterul de ne.

sim în ea date despre cadrul is- 
toric-social în care a apărut fe
nomenul religios, despre forme
le inițiale ale religiei și evoluția 
lor, despre rolul social și func. 
țiile ideologice ale diverselor o- 
rientări religioase în trecut și în 
zilele noastre.

„Călăuza ateistului" ne oferă 
un bogat material documentar 
cu privire la izvoarele, conținu
tul de idei și rolul social-politic 
al diverselor cărți „sfinte", spul- 
berînd prejudecata că ele ar fi 
de proveniență divină, 
consacrată sărbătorilor 
rilor religioase vădește 
lor cu credințele și 
magice ale omului primitor.

O paralelă între morala co
munistă și morala religioasă 
demonstrează că morala religi
oasă a coincis întotdeauna cu 
morala claselor exploatatoare, 
că toate religiile au slujit și 
slujesc intereselor exploatatorilor 
în timp ce 
pornește de 
principii și 
muncitoare.

Relevînd 
zări ale științei sovietice, 
lea subliniază 
împăcat al contradicțiilor dintre 
știință și religie, înfățîșînd lupta 
dintre ele în diferite etape ale 

1 istoriei
„Călăuza ateistului" analizea

ză raportul dintre religie și alte 
forme ale conștunței sociale, a- 
rătînd căile de combatere g ob
scurantismului religios. i/r

Imbinînd un bogat ebnținut 
științific cu o formă accesibilă, 
cartea „Călăuza ateistului" ser
vește cu succes poziția combati
vă principială a marxism-leni- 
nismului militant în vederea li
chidării prejudecăților religioase.

Cartea „Călăuza ateistului" 
constituie un îndreptar prețios în 
munca cadrelor didactice, în edu
carea în spirit nou a tineretului.
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Caracteristici comune
* w *>

al 
în

Minerii din sectorul III 
minei Vulcan sînt fruntași 
întrecerea pentru sporirea pro
ducției de cărbune, a productivi
tăți muncii, pentru îmbunătăți
rea calității cărbunelui și reali
zarea de economii.

Realizarea ritmică și la tofi 
indicii a sarcinilor de plan 
preocupă în mod deosebit orga
nizația de bază. Agitatorii, toti 
membrii și candidaiii de partid, 
îndrumați de biroul organizației 
de bază, popularizează în rîn- 
durile minerilor angajamentele 
de întrecere, realizările obținute, 
îi mobilizează la sporirea con
tinuă a realizărilor lor.

In cadrul muncii politice pe 
care o desfășoară organizația 
de bază pentru îndeplinirea sar
cinilor economice ce stau în fața 
sectorului, un rol hotărîtor îl are 
controlul de partid asupra con
ducerii 
Controlul de partid asupra con
ducerii sectorului, efectuat de 
organizația de bază, are în ve
dere elaborarea unor măsuri e- 
ficace pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan, a angajamentelor 
сЙ întrecere.

Pentru ca controlul de partid 
sa aibă eficacitate, el este efec
tuat permanent. Organizația de 
bază dezbate în adunările gene
rale cele mai importante proble
me ale procesului de producție 
și, pe baza analizelor, adoptă 
măsuri pentru lichidarea defi
cientelor, pentru 
muncii. Astfel. în 
mări generale ale 
de bază, au fost 
bază de referate 
conducerea sectorului, probleme 
ca ridicarea la nivelul planului 
a brigăzilor rămase în urmă, 
realizarea angajamentelor secto
rului privind îmbunătățirea cali- 

cărbunelui și reducerea 
de cost, respectarea 

și altele. Discuțiile pur. 
adunările generale cu
analizării acestor pro-

tehnico-administrative

analizelor,
I lichidarea 

îmbunătățirea 
ultimele adu 

organizației 
dezbătute, pe 
prezentate de

tătii 
prețului 
N.T.S. 
tate în 
prilejul 
bleme și hotărîrile adoptate au 
constituit pentru conducerea teh
nică un ajutor valoros 
îmbunătățirea activității 
mice a sectorului.

în luna septembrie, de 
organizația de bază a luat în 
discuție preocuparea conducerii 
sectorului pentru ridicarea la 
plan a brigăzilor rămase în ur
mă. Această analiză a lost ne
cesară deoarece în cursul lunii 
precedente 8 brigăzi erau ră
mase sub plan. Discuțiile purta
te în adunare au pus în lumină 
mai multe cauze care frînau

pentru
econo-

pildă,

realizarea planului, ca de pil
dă, vitezele de avansare scăzute 
la unele abataje, neaproviziona- 
rea la timp a locurilor dfe mun
că, asistenta tehnică nemulțumi
toare din partea unor tehnicieni. 
Pentru remedierea neajunsurilor 
constatate, organizația de bază 
a elaborat măsurile cuvenite. S-a 
format un colectiv din reprezen
tanți ai biroului organizației de 
bază, sindicatului și cadre teh
nice din conducerea sectorului 
care analizează din 5 în 5 zile 
situația brigăzilor amenințate cu 
rămînerea în urmă. Pe lingă fie
care brigadă cu realizări ’ mai 
slabe a fost repartizat cîte un 
tehnician membru de partid. Ast
fel, tehnicianului Munteanu Sa
bin i s-a încredințat brigada lui 
Bogheanu Dumitru, iar tehnicia
nului Farkas Laurențiu brigada 
lui Guiu Nicolae. S-au luat, de 
asemenea, măsuri pentru îmbu
nătățirea aprovizionării brigăzi
lor.

Măsurile elaborate de organi
zația de bază și conducerea sec
torului au dus la remedierea ră- 
mînerii în urmă a mai multor 
brigăzi, la îndeplinirea angaja
mentelor de întrecere. Printre 
brigăzile fruntașe în realizarea 
angajamentelor se numără cele 
conduse de Păcuraru Traian, 
Drob Gheorghe, Munteanu An- 
ghel și altele. Oglinda cea mai 
elocventă a eficacității măsuri
lor luate de organizația de partid 
este aceea că întregul colectiv 
al sectorului își îndeplinește cu 
succes angajamentele de între
cere. De la începutul anului Co
lectivul acestui sector și-a depă
șit sarcinile de plan cu peste 
14.700 tone de cărbune, iar prin 
sporirea randamentelor și îmbu
nătățirea substanțială a calității 
cărbunelui a realizat economii 
de peste 350.000 lei..

De curînd biroul organizației 
de bază a luat în discuție profil" 
cuparea , conducerii sectorului 
pentru crearea condițiilor ca pla
nul anual să fie realizat înainte 
de termen. Cu acest prilej, la 
indicația biroului, au fost luate 
măsuri pentru urgentarea lucră
rilor de pregătiri și deschideri, 
pentru darea în exploatare a 
noi capacități de producție.

Preocuparea neslăbită a orga
nizației de partid față de reali
zarea sarcinilor de plan, a an
gajamentelor de întrecere, dă mi
nerilor posibilitatea să obțină 
noi succese în sporirea produc
ției de cărbune cocsificabil.

X-

Ghe- 
abataj 
minei

D. I.

In bazinul carbonifer al Văii 
fiului sînt multe brigăzi de tineret 
fruntașe. La Uricani, Lupeni și 
Vulcan, acolo de unde se extrage 
hrana bateriilor de cocs, numărui 
brigăzilor de tineret care obțin 
randamente sporite pe fiecare pos: 
este mereu în creștere. In -Valea 
Jiului se vorbește cu dragoste ș 
respect despre tinerii din brigăzile 
conduse de Teodorescu Stancu de 
la mina Uricani,

Drob Gheorghe de 
la mina Vulcan, &
Nagy Andrei de la X*\ aaf
mina Lupeni, Cu- 
coș Gheorghe de. g [f f] A 
la mina Petrila.

Este o prețui e 
bine meritată ri;" 
ti gata printr-c ~
muncă entuziastă dusă pentru 
trimite la „ziua1 cărbune curat 
mai mult, mereu mai mult.

Așa sînt ortacii lui Drob 
orghe care lucrează într-un 
frontal din sectorul III al
Vulcan. Sectorul este fruntaș pe 
exploatare. In perioada care a tro
cul din luna curentă sarcinile dr 
plan au fost depășite cu 1561 tone 
de cărbune cocsificabil. Prontaliștii 
sînt în frunte. Brigada 
mare. O formează vreo 
care mai de care mai 
întrecerea cu celelalte 

I sector, cum sînt cele
Bor dea Emanoil și Păcurar Traian, 
ortacii lui Drob Gheorghe reali
zează randamente, mari. In aceas
tă lună,, de pildă, brigada lor a 
realizat peste 5 
pe post.

Ținta lor este 
pelul de fruntași 
acordă brigăzii cu cele mai bune 
rezultate în producție și la învă
țătură. De aceea ei se preocupă șt 
de calitatea cărbunelui extras. In 

* tnedte, cărbunele livrat de tinerii 
mineri din brigada amintită are un 
conținut de cenușă cu 1 la sută 
mai mic față de cifra admisă. Spo
rirea randamentului pe fiecare post 
a făcut ca de la începutul anului 
tinerii din brigada condusă de 
Drob Gheorghe să extragă peste 
sarcinile 
tone de 
întrecut 
nute de 
ian.

Dar șeful de brigadă, comunis-

lor nu este 
30 de tineri 
vrednic. Iri 
brigăzi din 
conduse de

tone de cărbune

de a cuceri dra
pe bazin care se

de plan aproape 3.000 
cărbune cocsificabil. Ei au 
cu mult realizările obți- 
brigada lui Păcuraru Tra

Deputății
(Urmare din pagina l-a)

în mijlocul alegătorilor

tul Drob Gheorghe, nu pare pe 
deplin mulțumit de succesele rea
lizate pînă acum. „Abatajul nos
tru frontal este armat modern, cu 

— spunea el. 
condiții de 
randamentul pe 
veți mai reveni 
să aflați lucruri

susținere metalică 
Avem deci create 
spori și mai mult 
fiecare post. Cînd 
la noi în Vulcan o 
și mai bune. îmi cunosc bine or
tacii, știu ce poate fiecare".

De la tovarășul 
Aurel Chetroiu, 
secretarul organi
zației U.T.M. din 
sector, am aflat 
cum își petrec 
timpul liber tine
rii mineri din bri
gada fruntașă. 
Pentru ortacii lui 

Drob, spunea el, timpul este întot
deauna prea scurt. Tocmai de a-
ceea ei caută să-l folosească cit 
mai bine. Pe unit îi vei întîlni 
la club, unde se dispută aprig par
tide de șah, se împrumută cărți, 
iar alții își dau întîlnire pe te
renul de sport. Fotbalul se bucu
ră de multă prețuire și la noi. 
Cînd se dispută cîte un meci, tot 
Vulcanul este pe stadion.

Dar cei mai mulți membri din 
brigada lui Drob Gheorghe înva
ță, se preocupă de ridicarea califi
cării profesionale, le îmbogățirea 
cunoștințelor de cultură generală. 
hint elevi liceul setai, la școala 
de maiștri. Printre ei sînt Pușcaș 
loan și Anghel Vasile, elevi în cla
sa a S-a la liceul seral și Popescu 
Constantin elev la școala de aju
tori de maiștri.

Sînt fapte care vin să ilustreze, 
cit se poate de elocvent, dragostea 
pentru muncă și învățătură a ti
nerilor din brigada fruntașă a co
munistului Drob Gheorghe. Aces
tea sînt de fapt caracteristici co
mune tuturor tinerilor mineri din 
marele bazin carbonifer al patriei 
— Valea Jiului.

MIRCEA NEAGU

а

probleme 
frămîntă tinerii din Uri- 
Ia plenara U.T.M. pe mină 
a avut loc recent si a dis- 
mult și despreț felul în ca-

tinerii.

ca- 
ar-

noastră artistică 
apare (tin nou 

într-un timp qît

de 
pe 
de

Cu brigada din nou 
pe scenă

Odată cu celelalte
care 
câni, 
care 
cutat
re își petrec timpul liber mine
rii de aici $i îndeosebi 
Cu acest prilej э-au stabilit o 
serie de măsuri menite să ducă 
la înviorarea activității din 
drul clubului, a formațiilor 
tiștice.

„Brigada 
agitație va 
scenă și
scurt“ — a spus tovarășul Flp- 
rescu Vintilă care s-a oferit vo
luntar să scrie texte pentru bri
gadă și să instruiască brigada 
din punct de vedere al interpre
tării.

...Cu ocazia zilei de 7 Noiem- 
brie, printre celelalte acțiuni or
ganizate la club, de o apreciere 
deosebită s-a bucurat programul 
prezentat de brigada artistică. 
Cu ajutorul versurilor și cînte- 
cului, brigada a lăudat 
cia muncitorilor Popa 
Hanciu Petre, Georgescu 
ghe, a minerilor Hrițcan

' Bria loan. Poloboc Constantin, ■ 
Chiriac Constantin și alflt, satî- 
rizînd în același timp lipsurile 
manifestate în munca unor bri
găzi.

Succesul brigăzii a fost cel 
mai bun stimulent atît în mun
ca vechilor membri ai brigăzii 
cît și pentru tinerii care s-au 
oferit să ajute brigada ca inter
pret! sau creatori de text De a- 
cum brigpda artistică de agita
ție de la E. M. Uricani va fi me. 
reu pe scenă.

hărni- 
Horia, 
Gheor-! 
Vasile,

MARCEL BADESCU 
miner Uricani

Din scrisorile corespondenților noștri I

seamă, alegătorii nu s-au mulțumit 
însă numai să asculte dările de 
seamă prezentate, ei au făcut noi 
propuneri pentru îmbunătățirea 
muncii de viitor. In total au fost 
făcute 376 propuneți.

Merită relevată îndeosebi aduna
rea ce a avut loc în circumscrip
ția electorală nr. 19 a Sfatului 
popular al orașului Petroșani.

Deputatul acestei circumscripții, 
tov. Șerban Francisc, a raportat în
deplinirea propunerilor făcute de 
alegători în campania electorală. 
Acesta este rodul colaborării din
tre deputat și alegători, rodul par
ticipării active a cetățenilor la 
acțiunile inițiate de deputat pen
tru buna gospodărire a cartieru
lui. In aoeastă circumscripție, cu 
sprijinul comitetului de cetățeni, 
deputatul a reușit să mobilizeze 
toți alegătorii la acțiuni obștești. 
Cetățenii circumscripției au reali
zat prin muncă voluntară lucrări 
gospodărești în valoare de peste 
20.000 lei. Iată doar cîteva din a - 
ceste lucrări cuprinse în darea de 
«eatr.ă prezentată de deputat : In 
strada Ștefan cel Mare au fost 
irtroduse 15 tuburi de beton pen
tru canalizare, strada a fost ni
velată prin împrăștierea a 15 ca
mioane de zgură, s-a completat 
rețeaua de iluminație publică în 
străzile Cîrlova și Brazilor, cetă
țenii au participat la turnarea scă
rilor de beton care leagă strada

Brazilor de strada 6 Martie.
Cei 63 de participanți la întîl- 

nirea cu deputatul circumscripției 
au făcut 28 de propuneri noi pen
tru buna gospodărire a cartierului. 
Cetățenii s-au angajat să sprijine 
și în viitor acțiunile gospodărești 
inițiate de deputat. Interesante au 
fost și adunările din circumscripțiile 
deputaților Iancu Ghizela, Cocotă 
Ioan de la Vulcan, Răscolean Pe
tre de la Petrila, Pantilie Ioan de 
la Bănița, Dunca Petru de la A- 
ninoasa. Propunerile cetățenilor, cit 
și angajamentele luate de ei cu 
ocazia întîlnirilor dau garanția că 
sfaturile populare, deputății, vor 
obține și pe viitor realizări însem
nate în gospodărirea localităților.

Numeroși deputați cum sînt tov. 
Cîmpeanu ' Maria și Arhip Maria 
din Petroșani, Kristaly Anton din 
Petrila, Smitco Maria și Hu- 
nyadi lean din Vulcan, Bilahbrca 
Ana din Lupeni, Coconeț Vasile 
din Urciani și alții, țin o strînsă 
legătură cu comitetele executive ale 
sfaturilor populare, se preocupă de 
rezolvarea propunerilor făcute cu 
ocazia întîlnirilor cu alegătorii. Re
zultat al activității deputaților și 
comitetelor executive ale sfaturi
lor populare, peste 180 din noile 
propuneri făcute de cetățeni au și 
fost rezolvate. Iată doar cîteva 
dintre acestea : In cartierul nou 
Livezeni s-a înființat o grădiniță 
de copii, s-au luat măsuri pentru 
asigurarea transportării muncitori
lor din schimbul III la domiciliu

și pentru îmbunătățirea aprovizio
nării unităților de desfacere a 
plinii. S-a insistat asupra întăririi 
preocupării din partea conducerilor 
I C.O. și I.L.L. pentru curățirea 
coșurilor, repararea dependințelor, 
îmbunătățirea iluminatului și a sa
lubrității în cartierele periferice.

In desfășurarea întîlnirilor de
putaților cu alegătorii s-au semna
lat și unele neajunsuri care trebuie 
înlăturate. Unele comitete execu
tive ale sfaturilor populare, ca de 
pildă cele din Lupeni și Petrila, 
s-au mulțumit în unele cazuri doar 
cu programarea întîlnirilor între 
deputați și alegători, fără să asi
gure ținerea lor la data fixată.

Așa se explică faptul că întîlnirile 
cu alegătorii a 17 deputați ai sfa
turilor populare ale orașelor raio
nale au fost amînate, neținîndu-se 
nici pînă în prezent. A lipsit și la 
unii deputați preocuparea pentru a 
răspunde la obligația lor de a pre
zenta la termenul stabilit dări de 
seamă in fața alegătorilor. Prin
tre deputății car.e nu au ținut în* 
tîlniri cu alegătorii se numără tov. 
Pop Elena, Morar Gligor, Taller 
Ludovic, Todea Gheorghe, Zeța 
Elena și alții ai Sfatului popular 
al orașului Petroșani.

întîlnirile între deputați și ale
gători constituie o formă valoroa
să de întărire continuă a legăturii 
sfaturilor populare cu masele de 
cetățeni, deci ele trebuie privite cu 
răspunderea cuvenită de toate sfa
turile populare, de toți deputății.

Învățătura 
conferinței U. T. M, 

de la 1. M. P.
Zilele trecute la Institutul 

mine din Petroșani a avut 
conferința pentru darea de seamă 
fi alegerea noului comitet U.T.M.

La conferință au participat to
varășii Antal Ștefan, prim-secretar 
al comitetului orășenesc U.T.M. 
Petroșani, Constantine seu llie, 
prorectorul Institutului de mine, 
Altnășan Victor, secretarul orga
nizației P.M.R. din institut și 
Pop Aurel, șeful catedrei de Știin
țe sociale.

In cuvintul lor, studenții Stupu 
Petru, Albescu Dumitru, Suciu 
Nicolae, Mihăilescu N., Oncoiu 
Gbeorgbe, Măruță Gbeorghe 
și alții au scos în evidență rea
lizările obținute la învățătură de 
studenții institutului, preocuparea 
comițetului V.T.M. față de întă
rirea disciplinei în institut. Vorbi
torii au relevat de asemenea fap
tul că un număr de studenți sîr- 
guincioși au reușit să obțină note 
numai de 10, fapt pentru care ei 
primesc burse republicane sau 
burse „Gbeorgbe Gheorghiu-Dtj“. 
Așa sînt studenții Catar gin Ere- 
mia, N ițe seu Traian și alții.

V. URAGAN
l.M.P.

in atenția

de 
loc

in sprijinul filatorilor
Colectivul secției auxiliare 'de 

la „Viscoza- Lupeni sprijină activ 
facțiunea filatorilor de îmbunătă
țire a calității firelor.

Ața de exemplu, la oprirea ge
nerală care a avut loc de curînd 
în vederea verificării fi reparări: 
instalațiilor, echipele secției auxi
liare, în frunte cu ing. Borșai Er
nest fi maistrul comunist Țura Ca-

rol au muncit cu sîrguință și pri- < 
cepere reușind să puni în func~ j 
țiune instalațiile mai înainte de ’ 
termenul fixat.

Printre muncitorii care s-au evi
dențiat cu această ocazie au fost 
Ionici loan, Capriș Vasile, Szâsz 
Alexandru, lakab losif, Szăkely 
Alexandru, Dicit Gheorghe, Biro 
Prancisc, Luca Gheorghe. Numă
rul celor care s-au evidențiat în 
muncă e mult mai mare.

In sprijinul filatorilor s-a ve
nit ți prin repunerea în futicțitina 
la timp a ventilului de la presa 
de mercerizare, după o reparație 
care a necesitat multă pricepere 
din partea lăcătușilor repartizați 
la această lucrare. La alte repa
rații care au dus la ușurarea 
muncii filatorilor, la asigurarea 
ritmicități producției fi îmbunătă
țirea calității bobinelor filate au 
contribuit Ciulavu Grigore, Vultur 
Gheorghe, Bartha Adalbert 
Ciortoi Pețru.

STRAI NU 10 AN 
„Viscoz«" Lupeni

I s

Nu sînt lopeți ?
mai multe luni, descărcăto- 
balast 
minei 
uzate,

din cadrul sectorului 
Petrila, lucrează cu 

necorespunzătoare, 
îngreunează munca-

De
rii de 
X al 
lopeți
fapt care le

Muncitorii au cerut în mai mul
te rînduri să li se dea lopeți bu
ne. Și conducerea sectorului a in
tervenit la depozitul de materia
le al minei pentru lopeți, dar ma
gazia nu are.

Oare intr-adevăr nu sini lopeți 
pentru descărcat balast I Ar fi de 
dorit ca 
răspundă 
C-C.V.J.

la această întrebare să 
Direcția Comerciali a

CIUR JOAN 
mina Petrde

<



Să fie semnat în cel mai scurt timp 
Tratatul de pace 

cele două
(Agerpres)'.

națională în pro-

cu
DELHI 16
Conferința 

blemele Germaniei și Berlinului 
occidental, care a avut loc la 
Calcutta, a adresat marilor pu- 

! teri chemarea de a semna în cel 
mai scurt timp Tratatul de pace 
cu cele două state germane.

In rezoluția conferinței se a- 
rată că, deși de la terminarea 
celui de-al doilea război mon- 
4ЙІ au trecut 16 ani. Tratatul 
ffe pace german nu a fost încă 
semnat. Refuzul puterilor occi- 

• dentale de a semna acest tratat 
cil cele două state germane, în
curajează Germania occidentală 
să ridice pretenții teritoriale și 

'să ducă o politică ce contravine 
intereselor păcii. Puterile occi
dentale se subliniază în rezolu- 

,țîe, încâlcind toate acordurile, 
reînarmează Germania occiden
tală. Cu ajutorul lor naziști în-

state germane
veferati care l-au ajutat cîrtdva 
pe Hitler să vină la putere, a- 
caparează posturi' înalte de co
mandă în armată, în aparatul 
guvernamental și în economia 
tării.

Conferința consideră că sem
narea Tratatului de pace cu cele 
două state germane constituie 
în prezent sarcina cea mai im, 
portantă și mai urgentă. Trata, 
tul de pace se arată în rezol»- 
tie, trebuie să fie elaborat și 
semnat pe baza a trei principii 
fundamentale și anume: recu
noașterea existentei celor două 
state germane, recunoașterea in- 
tangibilității frontierelor stabili
te prin acordurile de la Yalta 
și Potsdam, transformarea Ber
linului occidental într-un oraș 
liber, cu un statut garantat de 
cele patru mari puteri și de Or
ganizația Națiunilor Unite.

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

Amînarea „acțiunii colective44 
împotriva Cubei inspirată 

de Washington
WASHINGTON 16 (Agerpres).
După cum relatează agențiile 

americane de presă, Organiza
ția Statelor Americane a hotărît 
să amîne discutarea propunerii 
Columbiei, privind convocarea 
unei conferințe a miniștrilor de 
Externe americani în legătură 
cu adoptarea unei „acțiuni colec
tive" împotriva Cubei. Potrivit 
planului columbian, inspirat de 
Washington, această acțiune ur
ma să fie hotărîtă sub pretex- 

• tul „amenințării la adresa păcii 
șl independenței politice a sta
telor americane".

In ședința din 14 noiembrie a 
O.S.A. propunerea columbiană a 
fost denunțată dte Sanchez Ga- 
ѵйо, delegatul mexican, ca fiind 
o încercare ilegală de a exercita 
p.resiuni asupra membrilor O.S.A. 
Delegatul Braziliei a refuzat, de 

’asemenea, să sprijine propune
rea columbiană subliniind că nu 
există nici un fapt concret care 
să justifice o asemenea acțiune

care, a spus el. „ar avea conse
cințe deplorabile".

Agenția U.P.I. subliniază 
„poziția mexicană constituie 
indicație că așa-numitul bloc 
națiunilor independente de 
continentul american — Mexic, 
Brazilia, Ecuador și Chile — 
vor constitui „un front unit de 
opoziție" împotriva propunerii 
columbiene.

Delegatul Cubei, Carlos Lec
huga, a declarat că propunerea 
columbiană este menită să cree
ze „posibilitatea unei acțiuni ar
mate comune împotriva Cubei". 
Denunțînd' politica intervențio- 
nistă dusă de S.U.A.. Lechuga a 
spus că Statele Unite „se tem 
de exemplul revoluției cubane și 
de atracția pe care o exercită a- 
supra popoarelor și de aceea în
cearcă să împiedice orice mișca
re populară". Ca urmare a dez
baterilor, Consiliul O.S.A. a ho
tărît să amîne continuarea dis
cuției propunerii columbiene pen
tru 4 dtecembrie.

că 
o 
al 
pe

Mine de cărbuni 
complet mecanizate
DONEȚK 16 (Agerpres). — 

TASS transmite;
£ Colectivul Institutului de 
J proiectări miniere din Donețk 
S(Ucraîna) a elaborat proiecte
le unor mine de cărbunii în 
;>care toate procesele de pro- 
liducfie vor fi mecanizate. P'ro- 
/țductivitatea muncii în aceste 
^întreprinderi miniere va fi de 
;»peste patri ori mai mare decît 
lîn гвівеіе actuale. Toate ope- 
Jrațiite manuale de bază vor 

, Iff înlocuite de mașini conduse 
la distantă.

; In noile mine locomotivele
■ și trenurile electrice sînt înlo- 

, golite cu linii de conveiere ca-
; re transportă cărbunele fără 
jstratfsbordare din cele mai în- 
tfdepărtate abataje pînă la pu- 
; tul principal. Conveierele vor 
1 fi conduse de operatori.
! Controlul centralizat asupra 
: funcționării întregului complex 
/’al mașinilor subterane se va 

face de la suprafață, noile
' mine vor fi prevăzute cu co- 
;.municatii radiotelefonice de 

• înaltă frecvență, aer condițio- 
nat și alte sisteme bazate pe 

’^tehnica electronică.
■J In numeroase raioane din 
!• bazinul Donețk au început 

deja pregătirile în vederea 
' construirii minelor de tip nou.

■

BONN 16 (Agerpres)
După cum s-a mai anunțat, 

la 14 noiembrie a fost constituit 
la Bonn cel de-al patrulea guvern 
vest-german din componența că
ruia fac parte reprezentanții cei 
mai proeminenți ai intereselor ma
rilor monopoluri vest-germane și ai 
militarismului vest-german.

Referindu-se la noul cabinet ai 
Iui Adenauer, agenția ADN re
latează că din cei 21 de membri 
ai cabinetului 12 sînt reprezentant 
tipici ai marilor concerne vest- 
germane.

Ei au promovat în mod deschis 
fascismul în Germania, l-au 
tat pe Hitler în dezlănțuirea 
de-al doilea război mondial, 
decorați pentru aceasta cu 
mai înalte decorații fasciste.

In funcția de ministru de
boi a fost numit din nou Strauss 
î,unul dintre cei mai reacționari 
și mai periculoși politicieni naziști 
de la Bonn" așa cum îl caracteri
zează însăși revista vest-germană 
;-,Der Spiegel". Fost ofițer al 
Wehrmachtului fascist, Strauss, 
pledează astăzi în mod deschis 
pentru înzestrarea forțelor armate 
vest-germane cu arme atomice.

In funcția de ministru al Afa
cerilor Externe a fost numit Ger
hard Schroder, care timp de mai 
mulți ani a deținut funcția de mi
nistru al Afacerilor Interne. In a-

aju- 
celu; 
fiind 
cele

Răz

SAN FRANCISCO. La cel 
de-al V-lea Festival internațio
nal anual al filmului, premiul 
pentru cea mai bubă regie a fost 
atribuit regizorului sovietic Gri
gori CJuhrai pentru filmul său 
„Cer senin". Anul trecut Ciuhrai 
a obținut un succes similar pen
tru „Balada soldatului".

IERUSALIM. Ziarul „Davar" 
anunță că la 4 decembrie va în
cepe lectura sentinței în proce
sul criminalului de 
Eichmann.

PHENIAN. 1.000 
fanți ai oamenilor 
Phenian au participat la o reu-

război nazist

de reprezen- 
muncii din

тгттглг-у ■

TRATATIVE PRINTRE GRATII
Presa burgheză din Franța a 

marcat cea de-a șaptea aniversare 
a războiului murdar din Algeria 
prin declarații frumoase despre 
pace. ;,Tratativele în problema al
geriană sînt posibilej scrie ,,L’ Au
rore". Ne bucurăm de aoeasta". 
Comentînd cuvintele președintelui 
de Gaulle care a întreprins săp- 
tămîna trecută o călătorie prin 
sudul Franței, ziarul -„Le Monde" 
declară că tratativele pot începe 
în orice zi. „Tratativele sînt ne
cesare, a declarat chiar de Gaulle, 

' luind cuvîntul la Toullon; deoa
rece condiția că Algeria să-și a- 
leagă destinul este să se ajungă 
la un acord între noi și toate e- 
lementele politice algeriene, în 

■ special desigur, între acelea... de 
partea cărora se află majoritatea 
sentimentelor populației alge
riene...".

Cînd președintele a pronunțat 
cuvintele „acelea de partea cărora 
se află majoritatea poporului al- 
gerian-", 10.000 de deținuți alge
rieni, printre care zece miniștri ai 
Guvernului Provizoriu al Republi
cii Algeria, se aflau de două săp- 
tămîni în greva foamei în închi
sorile franceze. Greva foamei a 
fost declarată în semn de solida
ritate cu poporul algerian luptă
tor, în semn de protest împotriva 
umilințelor și cruzimilor la care 
sînt supuși în permanență patrioții 
algerieni în Franța.

Ciudat mod de pregătire a tra
tativelor au ales cercurile guver
nante din Franța. Algeriei i se 
propune „autodeterminare" și în 
același timp miniștri algerieni, ră-

piți piraterește de autoritățile fran
ceze încă în anul 1956, sînt schin
giuit».

Se poate oare vorbi serios des
pre tratative și în același timp or
ganiza represiuni de masă împo
triva algerienilor atît în Algeria, 
dt și în Franța ?

Se crează impresia că cercurile 
guvernante din Franța, în cadrul 
pregătirii Algeriei pentru j,autode- 
terminare"; și-au pus drept scop 
să extermine pur și simplu floarea

Comentariul zilei

națiunii algeriene, pe cei mai buni 
patrioți ai Algeriei. Iar după a- 
ceea, împușcîndu-i pe unii, îne- 
cîndu-i în Sena pe alții, și vlăguin- 
du-i prin foamete în închisorile 
din Touluse, Betune, Marsilia pe 
cei care au mai rămas, să propună 
Algeriei decapitate „independența" 
în condiții specific colonialiste : 
independență pentru decedați.

Reține atenția faptul că, în timp 
ce se vorbește despre tratative și 
autodeterminarea Algeriei, cercu
rile guvernante ale Franței conti
nuă să manifeste o atitudine de 
îngăduință față de teroarea deșăn
țată a ultracolonlaliștilor. Luînd 
cuvîntul la Toullon, președintele de 
Gaulle „a conjurat" pe „concetă
țenii săi de dincolo de Marea Me- 
diterană, oricine ar fi ei“, să se 
pună în serviciul Franței. Aceasta 
ar putea foarte bine fi interpre
tată ca o chemare adresată direct

lui Salan și complidlor acestuia 
care operează cu ajutorul bombe
lor plastice...

Este limpede că o asemenea 
politică nu poate duce dedt la 
frînarea reglementării pașnice a 
problemei algeriene. Guvernul Pro
vizoriu al Republidi Algeria a de
clarat cu deplin temei că a relua 
tratativele în timp ce algerienii 
deținuți în închisorile franceze sînt 
amenințați de moarte, ar însemna 
să se dea dovadă de „lipsă a sim
țului realității"»

Războiul din Algeria nu mai 
este de mult o problemă locală 
care privește numai cele două păr
ți — Franța și Algeria. Problema 
Algeriei privește toate popoarele, 
deoarece acest război și asasinarea 
în masă a patrioților algerieni, 
care îl însoțește, aruncă o sfidare 
opiniei publice mondiale, constituie 
cea mai rea, cea mai odioasă ma
nifestare a colonialismului în lumea 
contemporană. Opinia publică 
mondială nu are o atitudine in
diferentă față de represiunile pu
se la cale împotriva patrioților al
gerieni, față de situația grea în 
care se află astăzi Ben Bella și 
alți membri ai guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria.

A sosit timpul să se pună ca- 
" păt acestei situații.

Lumea nu poate să nu fie £Іе 
acord cu părerea poporului alge- 
rian : înainte de a se duce trata 
tive, este necesar să se asigure 
o egalitate elementară între părți. 
Nu se poate vorbi despre autode
terminare și independență prin 
gratiile închisorii.

niune consacrată închiderii Lu
nii prieteniei coreeano-sovietice.

ROMA. De cîteva 
nuă căderea de ploi 
în Italia, provocînd 
nurilor și alunecări 
împiedicind circulația 
roase magistrale. Multe 
au rămas fără locuințe.

VARȘOVIA. Tribunalul mili
tar din Varșovia a condamnat 
pe Henryk Surycz la opt ani în
chisoare pentru spionaj în fa
voarea țărilor occidentale.

MOSCOVA. La Moscova s-a 
deschis la 15 noiembrie aduna
rea generală a Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S. consacrată sar
cinilor și perspectivelor de dez
voltare a științei în lumina ho- 
tărîrilor Congresului al XXlI-lea 
al P.C.U.S. Au prezentat rapoar
te academicienii Mstislav Kel- 
dîș, președintele Academiei de 
Științe a U.R.S.S., Alexandr 
Topciev, vicepreședintele Acade
miei de Științe.

TOKIO. Deficitul balanței de 
plăți a Japoniei a fost în octom
brie de aproximativ 115 milioa
ne dolari, acesta reprezentînd 
cel mai mare deficit de după 
război.

LONDRA. Ploile torențiale au 
întrerupt comunicațiile feroviare 
între Kenya, Uganda și Tanga- 
nica.

zile coroti- 
torențiale 
umflarea 

teren, 
nume- 
familii

de 
pe

i

ceasta funcție el a promulgat în 
R.F. Germană cele mai reacționare 
legi antidemocratice. Schroder es
te unul din principalii inițiatori 
ai legii privind interzicerea Parti
dului Comunist din Germania și 
conducătorul din umbră al nume
roaselor organizații revanșarde care 
atentează fățiș la teritoriile sta
telor vecine. In timpul lui Hitler, 
Schroder a fost comandant în de
tașamentele SS și a ocupat apoi 
funcția de procuror și juristconsult 
al bancherului hitlerist Schacht.

In fruntea ministerului pentru 
problemele germane se află, de 
asemenea, un fascist notoriu Le- 
mmer, care în anii „celui de-al 
treilea Reich" a fost principalul 
colaborator al serviciului de presă 
în departamentul lui Goebels. Ca 
și în trecut adevărata sa îndelet
nicire a rămas organizarea spio
najului împotriva țărilor socialiste. 
Lemmer este în același timp unul 
din organizatorii numeroaselor pro
vocări împotriva R.D. Germane.

Seebohm, ministrul Transportu
rilor, funcție care a deținut-o și 
în precedentul guvern 
a fost unul din cei mai 
labotatori ai lui Hitler 
ocupației Cehoslovaciei 
Germania hitleristă.

In ce privește pe Hocherl, mi
nistrul Afacerilor Interne, Stam- 
mberger, ministrul Justiției și Sta
rke, ministrul Finanțelor, ei au 
servit cu gradul de ofițeri în 
Wehrmachtul hitlerist, participînd 
activ la războiul împotriva Uniunii 
Sovietice,

Prin componența și orientarea 
sa noul guvern vest-german este 
unul din cele mai reacționare și 
revanșarde de după război. „Noul 
cabinet al lui Adenauer, scria zia
rul „Național Zeitung" îi asigură 
acestuia posibilitatea de a putea 
continua pe mai departe politica 
sa „de pe poziții de forță" atît 
pe plan extern cit și intern".

Adenauer, 
activi co
in timpul 
de către

T.A.P.L. PETROȘANI

seara zilei 
noiembrie 
restauram
Petroșani

organizează în 
de sîmbătă 18 
1961, orele 20, la 
tul Minerul din
balul vinătorilor și pescari
lor sportivi cu care ocazie 
se vor servi diferite prepa
rate culinare din porc mis
treț și iepure.

Invitațiile se găsesc ia 
biroul Filialei de vînătoare 
și pescuit sportiv din Petro
șani.

Rețineți mese din timp.

PROGRAM DE RADIO
18 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Roza vînturilor, 9,30 
Melodii populare romînești, 11,03 
Muzică ușoară, 12,00 Muzică din 
operete, 13,05 Dansuri simfoni
ce, 14,00 Interpreți romîni de 
muzică ușoară, 15,10 Muzică 
populară romînească și a mino
rităților naționale, ‘16,15 Vor
bește Moscova ! 17,15 Concert de 
muzică ușoară, 18,00 Program 
muzical pentru fruntași în pro
ducție din industrie și agricul
tură, 19,15 Din folclorul popoa
relor, 19,45 Muzică de dans. 
20,40 Program pentru iubitorii 
de romanțe, 21,10 Emisiunea 
„Toată lumea rîde, cîntă și dan
sează". Prezintă actorul Ion Lu
cian. PROGRAMUL II. 12,15 
Muzică de estradă, 13,00 Melo
dii populare romînești din Mol- 
dova și Oltenia, 13,30 Muzică 
ușoară, 14,30 Muzică populară

din țări socialiste, 15,00 Concert 
de muzică ușoară romînească, 
15,27 Programe muzicale alcă
tuite de ascultători. 16,30 Muzi
că ușoară, 18,30 Muzică popu
lară romînească. 19,00 Muzică 
din opere, 19,40 Estrada artistu
lui amator. 20,30 Muzică de 
dans. 21,15 Din repertoriul cîn. 
tăreței Ioana Radu. 21,45 Muzi- 
că de dans,
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CINEMATOGRAFE
18 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM-- 
BRIE : Cavalerii teutoni; AL. 
SAH1A : Tracul unui actor; PE. 
TRILA: Circul; ANINOASA: 
Vals pentru un milion; VUL
CAN : Familia Mianard; LU- 
PENI : Pescuitorii de bureți; 
BĂRBATENI : Palatul de cris- . 
tal; URICANI : Garibaldi.
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