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La clubul din Lupeni

ÎN TIMPUL LIBER
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Din zi în zi, un număr persoane. Artiștii amatori 
tot mai mare de oameni 
ai muncii din orașul Lu
peni vin să-și petreacă 
timpul liber la club. In 
prezent în cadrul acestui 
club își desfășoară ac
tivitatea două echipe de 
teatru, un cerc de artă 
plastică, un cerc de mu- 
'ică, un cerc foto, un 
ere de balet.

Formațiile de amatori 
desfășoară o bogată ac
tivitate pentru ridicarea 
nivelului cultural al oa
menilor muncii, pentru 
mobilizarea lor la înde
plinirea sarcinilor de 
producție.

O rodnică activitate 
au desfășurat în acest an 
formațiile de teatru din 
care fac parte 26 de

au pregătit și pits în sce
nă trei piese cu care au 
prezentat programe atît 
la club cit și în locali
tățile Uricani, Petrila și 
Petroșani. In prezent se 
pregătește o nouă piesă 
intitulată „Piața ancore- 
lor“ de dramaturgul so
vietic I. Stock.

De multă popularita
te se bucură serile de 
odihnă, serile distracti
ve închinate iiuntașilor 
în producție. Nu de 
mult a fost organizată o 
. eară distractivă în cins
tea fruntașilor în pro
ducție de la sectorul IV 
B al minei Lupeni. Au 
fost de asemenea orga
nizate seri de odihnă 
pentru inovatorii din în 
trepr'.nderile orașului.

Bibliotecă cu activitate 
rodnică
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Colectivul biblioteci: 
clubului muncitoresc al 
sindicatelor din orașul 
Lupeni a dus in cursul 
acestui an o activitate 
susținută pentru popu
larizarea cărții și atrage 

-*ea unui număr cit mai 
mare de cititori. Ca ur
mare, pînă acum biblio
teca are 1150 de cititori 
țermanenți și 800 cititori 
la bibliotecile mobile si 
de casă. Tot în acest 
timp au fost difuzate un 
număr de 23.000 volu
me. Vorbind de compo
nența cititorilor merită a 
fi subliniat faptul că din 
2.250 cititori mai bine

4 
i 
i 
i 
ț 
ț 
ț
•

4
4
4
4
4
i
i
i
i
4
i
i

De pe acum — la nivelul 
sarcinilor sporite ale anului viitor

întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de
producție pe ultimul tri
mestru al anului 1962 se 
desfășoară sub 
realizării
cum a 
prevăzuți 
viitor.

Colectivul sectorului II 
al minei Petrila — unul 
din sectoarele fruntașe ale 
acestei 
obținut 
bit în
Planul

incă de 
indicilor 

pentru

semnul 
pe a-
sporiți 

anul

exploatări — a 
un succes deose- 
această direcție, 

viitar

'•UI I ••

de pro-
re sector
815 tone, 
sută mai 

prevederile

e
Brigada minerului Vărzaru Miliai, de la sectorul IV al mi

nei Lupeni, își realizează lună de lună sarcinile de plan.
IN CLIȘEU : Minerii din schimbul condus de Balica An

ton, stînd de vorbă cu șeful de schimb, înainte de a intra în 
mină, despre lucrările pe care le vor efectua în abataj.

----------------- Q-----------------

prevede realizarea unei 
producții zilnice de . 46 
tone de cărbune. In pre
zent, volumul 
ducție realizat 
se ridică la 
deci cu 9 la 
mare decît
planului pe 1963, succes 
la a cărui obținere con
tribuie în mod deosebit 
minerii din brigăzile con
duse de tovarășii Firoiu 

Nicolae,
Szabo

Gheor- 
brigizi

La I. I. L. „6 August"

Realizări din contractul colectiv
loan. Cri stea 
Uduroiu loan, 
Martin. Croitoru 
ghe și din alte 
fruntașe.

conferințele cu caracter 
literar și recenziile la 
romanele „Mama" de 
M. Gorki, „Învierea", 
de L. Tolstoi, „Liberta
te sau moarte" de N. 
Kazsn.zakis, „Fiicele lui 
Marx" și altele la care 
au participat peste 4.600 
de oameni

Printre 
mai buni 
se numără 
drușek Ștefan, Cojocaru 
Nicolae, Chereja Petru fi 
alții. In comparație cu 
anul trecut, activitatea 
bibliotecii s-a îmbună
tățit în mod simțitor. 
Numărul cititorilor a 

de jumătate sînt mineri crescut aproape cu 1000, 
și muncitori. iar al cărților citite cu

La obținerea acestor 4.000 de volume, 
realizări o contribuție K. BAL&AN
însemnată avut-o corespondent

ai muncii, 
cititorii 

ai bibliotecii
tovarășii An-
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La capitolul „Protecția muncii1* 
s-a prevăzut instalarea sistemului 
de încălzire și ventilație la secția 
vată. Aci s_a amenajat ventilația, în
să avînd în vedere debitul mare de 
praf ce rezultă din procesul de 
producție, această instalație tre
buie îmbunătățită întrucît nu ab
soarbe în întregime praful din să
lile de lucru. Totuși, pentru pro
tecția muncitorilor contra prafu
lui, în această secție s-au distribuit 
40 de măști speciale contra pra
fului. La fel, în cadrul aceleiași 
preocupări, se completează geamu
rile lipsă și ușile defecte, iar aco- 

■perișul se repară cu carton asfaltat.
La secția de tîmplărie Petroșani, 

avîndu-se în vedere că această u- 
nitate lucrează cu material lemnos 
ușor inflamabil, s-a 
contractul colectiv 
punct a unui sistem de încălzire 
exterior, lucru care 
prin amenajarea de sobe de tera
cotă în afara secțiilor de produc
ție. De asemenea, a fost prevăzu
tă dotarea tîmplăriei din Petroșani 
și a tapițeriei cu vestiare necesare 
muncitorilor, lucrări care au fost 
executate în termen.

La 
du-se 
becuri 
zător 
noapte, s-a prevăzut și a fost in
trodus iluminatul fluorescent. De 
asemenea, a fost prevăzută și rea
lizată zugrăvirea secțiilor de șter.

Muncitorii din întreprinderea de 
industrie locală „6 August** Pe
troșani s-au angajat prin contrac
tul colectiv ca in anul 1962 să 
depășească planul producției glo
bale cu 150.000 lei, planul de 
mobilă cu 15 la sută, planul de 
confecții cu 1 la sută, la mate
riale de construcții cu 5 la sută, 
să producă 5 noi sortimente la 
preparatele de carne, iar produc
tivitatea muncii să sporească cu 1 
la sută. S-a prevăzut în același 
timp, organizarea unor cursuri de 
ridicare a calificării, trecindu-se 
în contractul colectiv înființarea 
acestor cursuri cu muncitorii din 
timplării și mecanici.

Printr-o muncă bine organizată 
și datorită avîntului în întrecerea 
socialistă ce se desfășoară, planul 
producției globale s-a depășit pe 
primele 9 luni cu 1.058.000 lei, 
planul de mobilă a fost depășit 
cu 25,2 la sută, planul de confec
ții cu 64,3 la sută, s-au realizat 
cele 5 noi sortimente la prepara
te de carne, iar la materialele de 
construcție pe această perioadă 
planul a fost depășit cu 27 la 
sută.

Datorită ridicării continue a ni
velului profesional, a mecanizării 
proceselor de muncă și inovațiilor 
aduse în procesul de producție, s-a 
reușit ca productivitatea muncii 
pe această perioadă să crească cu 
8,30 la sută. Deși cu mare întâr
ziere, au fost deschise și cursurile 
de ridicare a calificării 
nale cu muncitorii de la 
timplării și cu cei de 
lăria din Petroșani.

prevăzut în 
puner.a la

s-a realizat

tipografia Petroșani, avîn- 
în vedere că iluminatul cu 
obișnuite nu era corespun- 

pentru lucrul pe timp deMinerul Roibu Gheorghe 
brigăzile miniere ale sectorului 
Petrila deține locul de frunte in 
cialistă — sectorul II.

Iată-1 împreună cu minerul 
din brigada sa; 
le-au 
mas 
tragă

conduce una din 
care la mina 
întrecerea so-

mai răi- 
să 
în
aceasta 

sarcinile

ex- 
lu-

fe In secția răsucit a Viscozei Lupeni tot mai multe munci- 
rioare aplică inițiativa „La 1000 kg. fire răsucite nici un rebut". 
Dămian Eugenia și Ghionea Virginia sînt doar două dintre a- 
cestea.

IN CLIȘEU : Cele două muncitoare discutind despre avan
tajele aplicării cu succes a inițiativei, în îmbunătățirea cali
tății firelor și reducerea procentului de rebut.

Avram Vaier, 
calculînd cite tone de cărbune

octombrie gă-Sfîrșitul lui 
sește toate șantierele de con
strucții din Valea Jiului în pli
nă activitate de finisaje, pen
tru a se 
obiective 
tre cele 
crări ale 
ră centralele termice și rețelele 
de încălzire; acestea trebuie 
puse în funcțiune cu precăde
re, înaintea altor obiective, 
căci de asigurarea căldurii în 
noile blocuri depinde preda
rea apartamentelor. La fel, o 
urgență mare are și amfitea
trul Institutului de mine, pen
tru ca studenții să aibă con
diții bune de învățătură.

Cu toate acestea, conduce
rile șantierelor de construcții 
nu au luat nici pînă acum 
măsuri hotărîte pentru urgen
tarea acestor obiective de pri
mă urgență. Astfel, la Petrila 
brigada de zidari a lui Negru- 
lescu Ilie nu a terminat încă 
coșul centralei termice, iar 
cea de instalatori a lui Vasiu 
loan instalațiile la cele două 
cazane. Aceste instalații tre
buie puse în probă de ur
gență, iar la 1 noiembrie 
în funcțiune. Cauza rămînerii 
în urmă se datorește lipsei de

da in folosință noile 
aflate în lucru. Prin- 
mai importante lu- 
șantierelor se numă-

profesio- 
cele doua 
la mczc- A. NICOLAE

corespondent

oiiiettiVB argenle

unde 
de 
re
de 
ci- 
zi-

materiale ca: ciment, cără
mizi de șamot, pompe de cir
culație a apei etc. care au fo6t 
procurate abia în ultimul timp.

O situație analogă este și 
pe șantierul centralei termice 
din Petroșani-Livezeni,
brigada de zidari condusă 
tov. Galigher Ștefan duce 
gulat lipsă de cărămidă 
șamot, cărămidă obișnuită, 
ment. Din această cauză,
direa celor două coșuri nu îna
intează aproape de loc. Tot 
așa, conducerea șantierului 9 
nu a luat măsuri pentru con
struirea canalelor de fum, în
tărirea cu efective a brigăzii 
de instalatori condusă de tov. 
Andraș Ștefan. Cu toate că în 
ultimele săptămîni pe șantie
rul Livezeni s-au folosit în
semnate cantități de beton, a- 
coperișul buncherelor de căr
bune al centralei nu a fost 
turnat nici acum. Rămîneri în 
urmă sînt și la centrala ter
mică din Lupeni, care va de
servi noul cartier de blocuri 
Braia II (maistru Hevele Mi
hai) și la punctul termic de 
la blocurile din cartierul „Gh. 
Coșbuc" din Vulcan.

Care este cauza acestor ne- 
permise tărăgănări în con-

strucția acestor centrale ter
mice de care depinde darea în 
folosință a noilor blocuri ?/ 
Timpul frumos de toamnă) 
menținîndu-se în continuare 
permite urgentarea acestor lu
crări cheie. Dar conducerile 
șantierelor respective își spun 
în fiecare zi: este timp fru
mos... iarna este încă depar
te... mai avem vreme... Și ma
terialele principale de con
strucții (beton, ciment, cără
midă obișnutiă și de șamot) 
sînt îndrumate către blocuri 
— la centrale ajungînd ce mai 
rămîne. La fel, pentru 
strucția acestor obiective 
se organizează munca în 
multe schimburi, nu se
bește aducerea utilajelor 
instalațiilor respective. Dar a- 
ceastă stare de delăsare pune 
în pericol tot planul de pre
dare a noilor blocuri și lip
sește pe oamenii muncii din 
Valea Jiului de posibilitatea 
de a primi la timp noile locu
ințe. De aceea, birourile orga
nizațiilor de partid de pe șan
tiere au datoria să controleze 
Îndeaproape, analizînd cu a-

ȘT. MIHAI

con- 
nu 

mai 
gră- 

și

(Continuare în pag. 3-a)
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CEA MAI BUNA CLASA Să
...Dimineață de octombrie. 

Curtea Școlii de 8 ani din Uricani 
răsună de larma elevilor aflați în 
recreație. Recreația este așteptată 
cu legitimă bucurie de elevi. După 
o oră de încordare, ea constituie 
un bun prilej de destindere, de în
viorare.

Elevul de serviciu Tudoran 
Mihai, din clasa a Vl-a B, se 
uită la ceas. „Da, e timpul — iși 
spune cl. Apoi, agită ușor clopo
țelul. Clinchetul lui zglobiu, chea
mă elevii Ia o nouă oră de curs. 
Curiozitatea te îndeamnă parcă să 
pătrunzi și tu dincolo de pragul 
ușii. Vrei să vezi interiorul școlii, 
coridoarele, sălile de clasă. Ești 
curios poate să afli cum învață 
elevii, cum ii pregătesc cadrele 
didactice pentru viață.

Poți intra liniștit. N-ai ce regre
ta. Din glastrele frumos rinduite 
pe pervazurile ferestrelor îți atrag 
privirea și-ți zâmbesc cu gingășie 
9 sumedenie de flori. Aici cresc ți 
se dezvoltă în voie. Sint flori fru
moase, îmbietoare.

Intr-o perfectă armonic, ală
turi de aceste flori, zîmbesc al
tele — florile vieții — purtătorii 
cravatelor roșii. Acum liniștea a 
pus stăpînire pe întreaga școală. 
Profesorii au intrat la ore. In să
lile încăpătoare, cu ferestre mari, 
prin care lumina răzbate cu ușu
rință, elevii învață, ascultă cu a- 
tenție explicațiile profesorilor.

„Oare ce clasă o fi mai bună 
—- te întrebi ? „Care sînt elevii cu 
notele cele mai bune ? Dar cei 
mai disciplinați ?“.

Tovarășul Cocheci Vasile, di
rectorul școlii, cu greu se poate 
pronunța în această problemă.

— Sînt foarte mulți elevi sîr- 
guincioși și disciplinați, iar dintre 
clase...

ajutăm colegii
la începutul anului șco-
ne

G

Ședință cu părinții
Zilele trecute, la Școala de 

8 ani nr. 3 din Lupeni a avut 
loc o ședință a comitetului 
de părinți pe școală, unde a 
fost analizat felul cum este 
pregătită școala pentru iarnă 
precum și primele rezultate 
obținute la învățătură de că
tre elevi.

Cu această ocazie s-au luat 
șî unele măsuri privind buna 
gospodărire a școlii. Comitetul 
de părinți s-a angajat să con
fecționeze prin muncă volun
tară suporturi pentru flori 
precum și unele reparații care 
mai sint necesare școlii.

că aid sint mulți elevi 
buni la învățătură, din cei 
elevi, majoritatea sint pio- 
Dar nu numai atît. Este

— Cred, totuși — spune tovară
șa Mocanu Elena, director ad
junct al școlii — că cea mai bună 
este clasa a Vl-a B. Pe lingă 
faptul 
foarte 
32 de 
nieri.
clasa cu cele mai multe distincții 
pionierești — rod al strădaniei la 
învățătură și în activitatea pionie 
rească. Dealtfel, această clasă se 
poate numi pe merit clasa pionieri 
lor. Spusele tovarășei Mocanu E- 
lena sint confirmate de notele în
registrate in catalogul clasei, pre
cum și de desfășurarea unei ore 
de curs.

— Pe lingă matematică, chimie 
și limba rusă —- spuneau mai 
mulți elevi — ne place foarte mult 
limba tomtnă.

— Să vedem, cine nu și-a făcut 
tema pentru acasă 
ora de limba 
Mocanu Elena.

pregătiseră temele, 
La prima între
bare a profesoa
rei zeci de mîini 
se ridică nerăb
dătoare. Privirea 
profesoarei se o- 
prește asupra u- 
nci eleve din pri
ma bancă.

— A fost

își începe 
romînă tovarășa 
Toți elevii își

o 
temă frumoasă, 
răspunde eleva 
fruntașă la învă
țătură Țînțarcu 
Sofica. Toți elevii 
îl iubesc pe ma
rele nostru poves
titor Creangă.
Aprecierea ei este 
împărtășită și de 
elevii Tudoran 
Mihai, Cătănaț 
Eugenia și Maxer 
Rodica. Și ei sînt 
fruntași la învăță
tură. Intr-adevăr 
toți își făcuseră 
tema, învățaseră 
bine lecția. Dar 
nu numai acum, 
ci întotdeauna; 
De aceea clasa a 
Vl-a B este frun
tașă pe școală. 
Cu elevii dintr-a 
Vl-a B se mîn
drește conducerea 
școlii, se mîndreț- 
te tovarășa diri
gintă, se mîndreș
te organizația de 
pionieri.

De
Iar și pînă in prezent, clasa 
noastră a obținut rezultate 
frumoase la învățătură și dis
ciplină. Faur loan, Stancu 
Gheorghe, Munteanu Maria, 
Mirza Radu sînt numai cițiva 
dintre elevii cu care 
noastră se mîndrește. 
insă, printre care Buză 
și Florea Avram, vin 
pregătiți la școală, fapt

clasa
Alții 
loan 
ne- 

ce a- 
trage după sine înregistrarea 
de note slabe in catalog. De 
situația lor se fac vlnovați și 
elevii fruntași, deoarece nu au 
căutat să îi ajute pentru a-șl 
îndrepta notele slabe care 
umbresc activitatea clasei.

Colectivul clasei noastre a 
sesizat acest lucru. De aceea 
ne-am propus să ne ajutăm 
colegii rămași in urmă.

CONSTANTIN TUDORICA 
elev clasa a Vl-a A 

Școala medie Vulcan 
-----0---------------

Elevilor Școlii profesionale din Lupeni 11 s-au 
creat toate condițiile de studiu și viață.

Alături de sălile luminoase de clasă, de dor
mitoarele strălucind de curățenie sau atelie
relor înzestrate cu toată aparatura necesară, 
elevii școlii profesionale au la dispoziție o 
bibliotecă cu mii de volume, terenuri de sport, 
cinematograf. Cartea și-a găsit mulți prieteni 
printre muncitorii de mîine care se formează 
azi în scoală.

IN CLIȘEU: Cițiva elevi din anul II C, la o 
lectură colectivă în aer liber.

Temele pentru acasă și rolul lor 
în educarea elevilor

important
și consoli-
către elevi

Un rol deosebit de 
în procesul de însușire 
dare a cunoștințelor de 
îl au temele pentru acasă. Efec
tuarea lor constituie o parte in
tegrantă a muncii școlarului, o 
datorie a fiecărui elev.

La școală, munca elevului este 
îndrumată și controlată de profe
sor, acasă însă el lucrează singur 
sprijinindu-se numai pe cunoștin
țele și deprinderile căpătate în 
școală.

Pentru ca temele pentru a<asâ 
șă-și atingă adevăratul lor scop 
instructiv-educativ, ele trebuie să 
îndeplinească mai multe condiții : 
să fie formulate astfel îneît să so
licite gîndirea elevului pentru ca 
lecțiile învățate să fie înțelese și 
nu memorate mecanic ; tema să 
determine nu numai însușirea a- 
numitor cunoștințe ci și formate» 
unor deprinderi practice care să 
permită aplicarea celor învățate și 
deci să-i pregătească pe elevi pen
tru viață ; tema să corespundă 
nivelului de pregătire teoretică și 
practică a elevilor. Rezolvarea te- 

trebuie să necesite un anumit 
efort din partea elevului, dar sâ-i

fie în același timp și accesibilă. 
Temele prea ușoare duc la super
ficialitate, iar cele foarte grele 
la descurajare.

In ceea ce privește darea teme
lor pentru acasă, N. K. Krupskaia 
scrie : „Trebuie aă se arate copiilor 
cu foarte mare grijă, modul cum 
să-și facă temele. In nici un caz 
nu trebuie să li se dea pur și 
simplu „de aici pînă aid“, ci tre
buie să ii se arate cum să-și facă 
tema în modul cel mai eficace, în 
termenul cel mai scurt, cum să 
învingă dificultățile și asupra că
rui lucru să-și concentreze îndeo
sebi atenția". Deci pregătirea te
melor pentru acasă începe în cla
să, în timpul lecție^ de unde și 
necesitatea ca profesorii să le ex
plice după terminarea predării.

Din păcate mai sînt unele ca
dre didactice care nu folosesc a- 
semenea metode ca, de exemplu, 
la Școala medie mixtă Vulcan (la 
matematică, limba romînă, limba 
rusă la clasele V C, VI B, IX), 
la Școala medie mixtă Lonea (la 
matematică).

Pentru ca temele să-și atingă 
într-adevăr scopul este necesar ca

după specificul 
fiecărui obiect, 
scrise și practice.

Temele ocale la gramatică, de 
exemplu, pot consta in găsirea de 
exemple pentru ilustrarea noțiuni
lor sau regulilor gramaticale învă
țate sau recunoașterea într-un text 
a cazurilor care ilustrează tema 
predată.

învățarea lecției orale necesită 
o privire de ansamblu, trebuie ci
tită și gîndită lecția în întregime, 
apoi pentru ușurarea însușirii ei se 
poate fragmenta.

Temele scrise constituie pentru 
majoritatea elevilor, în mod gre
șit, singurele teme pentru acasă. 
Ele pot consta în analiza unui 
exercițiu sau text gramatical,
zolvarea exerdțiilor și probleme
lor de matematică, executarea unor 
scheme sau a unei hărți, înjghe
barea unei compuneri sau descrieri 
etc. O mare greșeală în executarea 
acestor teme o comit elevii atunci 
dnd încep 
învățarea 
respective, 
mandă să
trebări, probleme la care nu gă-

fiecărei lecții și 
ele să fie orale,

re-

scrierea lor înainte de 
în prealabil a lecției 

In acest sens se reco- 
li se dea elevilor în-

Așteptate cu viu interes, alegerile pionierești au consti
tuit un minunat prilej de analiză a strădaniei la învățăttM| 
și disciplină a pionierilor și elevilor.

Pe marginea acestor analize s-au purtat multe discuții atît 
înainte cît și după adunări.

IN CLIȘEU : Un grup de pionieri de la 
din Aninoasa discutînd înainte de începerea 
alegeri pionierești.

Școala de 8 ani 
unei adunări de

O

In sprijinul cducârll 
a tinerelului

se arată originea religiei ca 
plăsmuire a omului primitiv 
în luptă cu natura înconjură
toare necunoscută, evoluția ei 
de-a lungul mileniilor. Zeii po
poarelor antice, dumnezeul 
creștinilor sint ficțiuni care 
s-au zămislit în epoci diferi
te și în condiții sociale dife
rite. Dacă omul primitiv a' 
plăsmuit zeii care să-1 „ape
re" de diferitele calamități ale 
naturii, mai tîrziu, în copal 
conștient, clasele avute au 
transformat religia într-un in
strument de oprimare.

„Biblia hazlie" de Leo Taxil 
este una din cele mai valo
roase lucrări antireligioase pu
blicate în Franța secolului al 
XlX-lea. Autorul, el însuși a 
fost iezuit. Deși lipsesc date 
relative la izvoarele legende
lor biblice, confruntări argijM 
mentate ale unor povestii 
biblice cu mituri asemănătoa
re, nu se analizează suficient 
problemele științelor naturii 
care se ivesc în biblie, totuși 
lucrarea constituie o critică 
ascuțită la adresa religiei, e- 
vidențiind latura sa imorală. 
„Dacă oamenii muncii trudesc 
ca să-și agonisească hrana, — 
arată Taxil în capitolul II al 
cărții sale — dacă cei care 
trăiesc din roadele muncii lor 
trag astfel ponoasele păcatu
lui lui Adam (este vorba de 
„pedeapsa" dumnezeiască ce 
l-a lovit pe Adam și pe toți 
urmașii săi de a-și procura 
piinea cu sudoarea frunții, 
pentru păcatul de a fi gustat 
din fructul oprit N. R.) acest 
lucru nu este cîtuși de puțin 
valabil pentru oamenii bogați, 
care se desfată cu milioanele 
moștenite ! Dar ce să mai spu
nem despre slujitorii religiei ? 
Eforturile pentru agonisirea 
hranei nu-i silesc să stropeas
că cu sudoare plinea cea de 
toate zilele".

Fiind scrisă cu o deosebită 
vervă satirică, lectura cărții 
teste captivantă și deosebit de 
instructivă. Se folosește un 
limbaj colorat, plin de expre
sii amuzante.

Cele trei cărți sint de un 
real folos cadrelor didactice, 
părinților în educarea ateistă, 
științifică a tinerei generațjk 
ele avînd darul ca într-o fc-W- 
mă atractivă să spulbere mi
turile 
blice,

ateiste
apariția celor douăDupă 

lucrări ale talentatului propa
gandist antireligios, Em. la- 
roslavschi, „Biblia pentru cre
dincioși șl necredincioși* •
(1960) și „Cum se nasc, tră
iesc și mor zeii și zeițele1’ 
(1962), recent a fost publicată 
în Editura politică o altă va
loroasă lucrare — „Biblia haz
lie" de I-ăo Taxil.

In „Biblia pentru credin
cioși și necredincioși", Em. 
laroslavschi demască cu vi
goare absurditatea legendelor 
biblice, demonstrează limpede 
că în această carte nu există 
nimic „sfînt". Se argumentea
ză faptul că biblia reprezintă 
o colecție variată de lucrări 
aparținînd multor scriitori din 
antichitate, colecție întregită 
de basme și legende ale di
verselor popoare. Lucrarea im
pune concluzia că religia are 
menirea să mențină existența 
relațiilor de stăpînire și subor
donare, în consecință exploa
tarea omului de către om, deci 
are un caracter vădit reacțio
nar și antisocial.

In lucrarea „Cum Se nasc, 
trăiesc și mor zeii și zeițele"

sesc răspunsul gata formulat în 
manual și a căror rezolvare cere 
din partea lor aplicarea creatoare 
a celor învățate.

Este necesar ca în rezolvarea 
temelor elevii să se bucure de 
ajutorul părinților. Dar în cadrul 
acestui ajutor trebuie să se aibă 
în vedere următoarele : părinții să 
nu-și ofere ajutorul dedt dacă este 
necesar, să nu confunde ajuto
rul cu munca în locul elevilor, 
rezolvîndu-le problemele ; să dez
volte la copii capacitatea de a 
gîndi și munci independent.

Legarea teoriei de practică este 
o cerință imperioasă. Așa dar este 
necesară rezolvarea unor astfel de 
probleme de către elevi. Temele 
practice — ce-și găsesc locul în 
cadrul tuturor obiectelor — pot fi 
foarte variate.

Temele pentru acasă au un rol 
foarte important nu numai ins
tructiv, ci și educativ, ele ajută 
la formarea voinței, perseverenței, 
spiritului de observație, dezvoltă 
gîndirea și imaginația creatoare, 
dezvoltă și consolidează deprinde
rile. Cadrele didactice sînt datoa
re să folosească cît mai judicios 
acest mijloc important de dezvol
tare a capacității de gîndire la 
elevi, de educare a lor.

despre intîmplările bi- 
zei, diavoli și dumnezei.

VICTOR FULEȘI



Conferința de partid de la U. R. U. M» P

Să îndeplinim angajamentele luate!
din 

a găzduit recent 
de dare de seamă 
a organizației de 

la U.R.U.M.P.

Sala clubului C.C.V.J. 
Petroșani 
conferința 
și alegere 
partid de

Darea de seamă prezentată 
de tovarășul Kereji Ladislau, 
secretarul comitetului de par
tid, precum și discuțiile au 
scos in evidență o serie de re
zultate bune, cu care comu
niștii de aici se mîndresc po 
drept cuvînt. Astfel, față de 
anul trecut, in acest an a cres
cut simțitor exigența și ma
turitatea politică a membrilor 
și candidațiior de partid, s-a 
dus o muncă mai susținută 
cu birourile organizațiilor de 
partid pe secții, s-a intensifi
cat munca politico-educativă 
în rîndul muncitorilor.

„Să îndeplinim planul anual 
in 11 luni" — acesta a fost 
obiectivul principal in jurul 
căruia s-a purtat cea mai ma
re parte a discuțiilor confe
rinței.

Darea de seamă a reliefat 
că peste 800 de muncitori din 
cadrul uzinei au fost antre
nați in întrecerea socialistă. 
Ca urmare a succeselor obți
nute In întrecerea socialistă, 
a spus comunistul Constantin 
Gheorghe, în prezent avem un 
avans de 20 de zile față de 
plan. Vorbitorul a arătat că 
față de anul trecut se con
stată o creștere a calității pro
duselor, reducindu-se în mod 
simțitor rebuturile. Consfă
tuirile de producție au contri
buit intr-o mare măsură la 
răspindirea experienței frunta
șilor, la răspindirea și popu
larizarea celor mai noi metode 
de muncă.

Deși s-au Înregistrat reali
zări frumoase in activitatea 
organizației de partid de la 
U.R.U.M.P., comuniștii și-au 
axat discuțiile mal mult pe 
lipsurile care au mai existat.

In spiritul exigenței partini
ce a discutat tovarășul Kris- 
taly Ludovic, de la sec
ția turnătorie. După ce a ară
tat că s-a dus o slabă acti
vitate cu inovatorii, aceștia

de 
cind 
fost 
Co- 
luat

I

}

Pfeoătifi DBDlru iarnă
Cu prilejul adunării gene

rale pentru darea de seamă 
și alegerea noului birou al 
organizației de bază care a 
avut loc nu de mult, comu
niștii sectorului VII de 
transport al minei Lonea au 
analizat pe larg problemele 
îmbunătățirii transportului 
subteran spre a se asigura 
astfel tuturor brigăzilor din 
abataje, de la deschideri și 
pregătiri, condiții pentru în
deplinirea sarcinilor sporite 
de plan. S-a subliniat cu a- 
cest prilej necesitatea ur
gentării pregătirilor pentru 
buna funcționare a instala
țiilor de transport în tim
pul iernii. In hotărirea a- 
doptată de adunarea gene
rală a organizației de bază, 
s-a prevăzut un punct care 
obligă conducerea sectorului 
să ia măsuri în acest scop.

Acum se pot vedea deja 
roadele aplicării acestei pre
vederi. Sînt într-un stadiu 
avansat lucrările de acope
rire a circuitelor automate 
în jurul puțului de extracție 
la minele II Cimpa și III 
Jieț. Au fost curățite liniile 
ferate din jurul puțurilor, 
iar la casele puțurilor de ex
tracție au fost completate 
geamurile lipsă. S-au revizuit 
instalațiile de încălzire, iar 
la stația de la funicularul 
Defor s-a făcut o revizie ge
nerală.

Măsurile luate au dus 
îmbunătățirea 
transporturilor
fapt care dă minerilor 
abataje posibilitatea de

s
$
s / I

nefiind sprijiniți de conduce
rea uzinei în suficientă măsu
ră, vorbitorul a subliniat lip
surile existente in cadrul tur
nătoriei unde s-au dat rebu
turi destul de multe.

Muiți participant la discu
ții au ridicat problema cali
tății produselor și a luptei sus
ținute pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan, 
însuflețit de rezultatele de 
pînă acum, colectivul între 
prinderii luerează cu și mal 
multă ardoare pentru îndepli
nirea angajamentului luat. 
îmbunătățirea calității produ
selor a constituit problema e 
sențială în cuvîntul tovarășu
lui Gudasz Iosif, șeful secției 
construcții metalice. Deși co
muniștii din această secție au 
fost mereu primii atit In mun
ca de organizație cit și in pro
ducție, deși au muncit cu în
suflețire pentru realizarea de 
economii și a sarcinilor 
plan, au fost perioade 
rezultatele muncii nu au 
la nivelul posibilităților, 
mitetul de partid nu a
măsuri corespunzătoare pentru 
a obliga conducerea uzinei să 
aprovizioneze secțiile cu ma
terialele necesare, pe care șefii 
acestora le-au cerut de atîtea 
ori. Astfel, se duce lipsă de 
cabluri de suduri, de lamina
te, iar mașina automată de 
sudat stă nefolosită de doi 
ani de zile.

Rezultatele de pînă acum 
au fost într-adevăr frumoase, 
a spus în cuvîntul său tova
rășul Farkas Emeric. directo
rul uzinei. Dar noi nu trebuie 
să ne mulțumim cu acest lu
cru. In față ne stau sarcini im
portante. Dintre acestea pro
blema calități se situează pe 
primul plan. E adevărat că 
s-au redus mult rebuturile fa
ță de anul trecut, totuși mai 
trebuie muncit în această di
recție. Ajutați îndeaproape de 
comitetul de partid ne vom 
strădui să facem totul pentru 
îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor și reducerea 
la maximum a rebuturilor.

O altă problemă căreia co 
muniștil i-au acordat o mare 
atenție in cadrul discuțiilor a 
constituit-o munca cultural- 
artistîcă și modul în care îșl 
petrece timpul liber tineretul 
uzinei. Această activitate se

la 
desfășurării 

subterane, 
din 

a
extrage zi de zi cărbune pes
te plan.

ȘTEFAN NAGY 
corespondent

desfășoară mult sub posibili
tățile existente. Deși in uzină 
există muiți tineri talentați șl 
mari posibilități pentru des
fășurarea unei activități bo
gate, s-a făcut prea puțin in 
această direcție. Comitetul de 
partid a neglijat această la
tură foarte importantă a mun
cii de educarea și culturaliza
re a muncitorilor. Noul oomi- 
tet de partid va trebui să a- 
corde atenția cuvenită acestei 
laturi a activității sale.

Deficiențele semnalate își 
găsesc explicația in lipsa mun
cii colective, in slaba preocu
pare pe care a manifestat-o 
comitetul de partid pentru a- 
nurnite domenii ale activită
ții politice, economice și cul
turale.

Noului comitet al organiza
ției de partid, al cărui secre
tar a fost ales tovarășul Gă- 
geanu Dumitru, i s-au făcut 
o serie de recomandări valo
roase menite să îmbunătățeas
că munca politico-educativă, 
să Întărească rolul de condu
cător al organizației.

Luînd cuvîntul în încheierea 
lucrărilor, tovarășul Blaj Tra
ian, membru al Biroului Co
mitetului orășenesc de partid 
Petroșani, a menționat că rea
lizările obținute sint rodul 
muncii de partid, a tuturor 
comuniștilor din uzină. Vorbi
torul a recomandat noului co
mitet de partid să ducă o 
muncă susținută pentru întă
rirea organizației, pentru îm
bunătățirea stilului 
bazat pe principiul 
lective. Vorbitorul 
că UJt.U.M.P. are
semnat în sprijinirea mineri
lor în lupta pentru extragerea 
de cit mai mult cărbune, deci 
este necesar să se acorde o 
exigență sporită calității uti
lajelor fabricate aici. La 
U.R.U.M.P. există posibilități 
mari pentru realizarea planu
lui anual în 11 luni, așa cum 
prevede angajamentul între
prinderii. Acest obiectiv va 
trebui să stea în permanență 
în atenția comitetului de 
partid, pentru ca alături de 
celelalte întreprinderi din Va
lea Jiului U.R.U.M.P. să-și a- 
rfucă contribuția sa la reali
zarea sarcinilor puse de partid 
în fața industriei carbonifere.

D. GHIONEA

de muncă, 
muncii co- 
a subliniat 
un rol In-

Exploatarea 
minieră Lupeni
Ține in ziua de 10 no- 

'[ iembrie 1962, la sediul 
1; exploatării, un concurs 
1 ‘ pentru ocuparea urmă- 
I toatelor posturi :

maiștri mineri principali 
maiștri 
maiștri 
maiștri 
maiștri

Cererile de înscriere la 
concurs se depun la bi- ' ' 

' roul personal al exploa- ' 
! [ tării. 1 [
; î Informații suplimentare !1 

se pot obține de la ser- 
viciul Organizarea muncii ' 

J al exploatării. ''
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mineri 
mecanici 
electricieni 
de funicular

I. (. 8.1.1. PtlROSAHI
angajează

CONTABIL cu salariza
rea de 700—925 lei.

Condiții: studii medii 
specialitate.

Postul se va ocupa 
bază de concurs.

Informații suplimentare 
se primesc la sediul 
I.C.R.T.I. Petroșani, str. 
Mihai Viteazul nr. 5.
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Construcțiile școlare au luat un mare avînt. Institutul de minei 
noile școli din Petrila, Jieț, Răscoala, Sur duc, Banița și altele, iar 
în ultimii ani cele patru școli noi cu cile 16 săli de clasă ridicate la 
Uricani, Vulcan, Petroșani și Petrila stau mărturie a grijii pentru crea
rea unor condiții de învățătură bune tineretului nostru.

IN CLIȘEU: Vedere a noii școli cu 16 săli de clasă ridicată 
trecut in Petroșani.anul

NOTĂ : Cînd
In iulie 1962, in cartierul Live- 

zem din Petroșani a fost dat în 
folosință blocul nr- 23. După pro- 
ea. in acest bloc s-a construit la 
etajul 111, scara l, o uscătorig de 
rufe. Aceasta a fost reținută insă 
de către comitetul cetățenesc de 
aici ca birou.

Vâztnd că nu au unde să-și 
usuce rufele, locatari blocului 23, 
s-au adresat Sanepidului cu rugă
mintea să ia măsurile necesare. 
Sanepidul a trimis la fața locului 
o comisie, a încheiat un proces 
verbal și împreună cu conducerea 
l.l~L. din Petroșani a cerut co~

(Urmare din pag. l-a)

elibereze 
luni, co
văsit de

5
a
lucru.
blocul nr.

vor Tnfeiege ?
mitetului cetățenesc să 
camera. Deși au trecut 
mitetul cetățenesc nu 
cuviință să facă acest 

Acum locatarii din
23 se întreabă : Cile luni vor mai 
trebui pînă cind sectorul l.L.L. 
Petroșani, administratorul Dan I. 
și comitetul cetățenesc din cartie
rul Livezeni vor înțelege că încă
perea e necesară ca uscătorte — 
așa cum a fost construită în mod 
inițial — pentru locatarii scării 
l-a și nu pentru a fi folosită ca 
birou. .. .

tenție mersul muncii la cen
tralele termice, șl să oblige 
conducerile șantierelor să ia 
toate măsurile pentru respec
tarea termenelor de punere în 
funcțiune a acestor obiective, 
termene stabilite de către Co
mitetul orășenesc de partid 
Petroșani.

Atenție deosebită trebuie să 
dea conducerea șantierului 6 
Petroșani terminării finisaje
lor Interioare și exterioare la 
amfiteatrul de la Institutul de 
mine. Aici tencuitorii (fin bri-

gada lui Froșt Ștefan nu pot 
lucra din plin pentru că zile 
întregi duc lipsă de ciment, 
iar zugravii lui Madaraș Iosif 
nu au vopsea pentru vopsirea! 
tîmplăriei, zugrăvirea interi
oară a sălii amfiteatrului. Și 
aceste lipsuri se cer grabnic 
înlăturate din calea brigăzilor 
de constructori.

Centralele termice și amfi
teatrul institutului trebuie pre
date în cursul 
Toată atenția 
narea acestor 
biective !

lunii noiembrie, 
pentru termi- 
importantei o-

1

PUBLICITATE

ANUNȚ
Institutul de mine

PETROȘANI

In orașul Deva se va deschide în acest an cursul 
unei școli tehnico-sanitare cu specialitatea „asistent de 
farmacie".

Se pot înscrie absolvenți ai școlilor medii de cultură 
generală, avînd examenul de maturitate.

Școala nu are internat. Durata este 
Elevii vor primi bani in numerar, 

meazâ:
— anul
— anul
— anul
Cei ce doresc să frecventeze cursurile

ANGAJEAZĂ

de trei 
după

ani.
cum ur-

I — 300 lei,
II — 400 lei,
III — 500 leL

i 
i

Inginer constructor 
cu salarizarea de lei 1200- 
1700.

Condiții ; diplomă de 
inginer in specialitate sau 
în specialitate înrudită 
și 3 ani în muncă.

acestei școli vor 
anunța telefonic, pînă la 5 noiembrie, Oficiul farmaceutic 
regional Deva, telefon 160.

Școala își va începe cursurile cînd vor fi 25 cereri de 
înscriere.

In atenția cumpărătorilor!
Magazinele de solduri din Petroșani, Lupeni și Vul- 

aparținînd O.C.L. Produse Industriale, au pus In vîn- 
prețuri reduse:

can,
zare mari cantități de mărfuri cu 

STOFE DE LINA, 
ȚESĂTURI DE BUMBAC, 
ȚESĂTURI DE MATAS E, 
CONFECȚII, 
ÎNCĂLȚĂMINTE și altele. 
Soldurile de confecții se vînd 
Vizitați magazinele de solduri, 

între 30—60 la sută.

și cu plata in rate.
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prețurile fiind reduse *
4

Desenator artistic cu 
salarizarea de lei 950- 
1250.
Condiții: studii superioare

Bibliograf șef cu sala
rizarea de lei 1100-1250

Condiții : studii supe
rioare de specialitate sau 
înrudite și 3 ani în func
ția de specialitate.

Contabil revizor cu 
salarizarea de lei 95o-125o

Economist cu salari
zarea de lei 95o-12oo

Condiții: studii supe
rioare economice și 3 ani 
vechime.
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I „Zilele tradițiilor revoluționare
LENINGRAD 25 (Agerpresț).
In preajma celei de-a 45-a ani

versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, zeci de mit 

) de lemngrădeni participă în cadrul
• „Zilelor tradițiilor revoluționare", 
I la intîlnirile cu revoluționarii 
| vechi organizate în diferite locuri 
| istorice din Leningrad.
• Una din aceste manifestări are 
1 loc pe puntea legendarului cruci- 
- șător revoluționar „Aurora ‘ care

a vestit întregii lumi zorile revo
luției socialiste. Aici membri al 
echipajului povestesc celor veniți 
la intîlnire despre glorioasele fap 
te ale „Aurorei", le arată postul
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de radio care a transmis procla
mația „Către cetățenii Rusiei" 
scrisă de însuși V. 1. Lenin.

Alte întîlniri de acest fel au 
loc în istorica piață a gării fin
landeze 
din str. 
loc sub 
lorica
P.M.S.D.R. la care a fost dezbă
tută problema insurecției armate, 
în casa din strada Serdobolskaia 
unde conducătorul revoluției pro
letare, nevoit să se ascundă de 
zbirii guvernului provizoriu, și~a 
petrecut ultimele zile din ilega
litate. la palatul culturii din car
tierul Viborg etc.

din Leningrad, în casa 
Bolotnaia unde a avut 

conducerea lui Lenin is~ 
ședință a C.C. al

c

$

S

Să înceteze agresiunea S. U. A. 
împotriva Cubei!

Expoziția 
despre apărarea

MOSCOVA 25 (Agerpres).
Muzeul central „V. I. Lenin" 

din Moscova a fost completat cu 
noi materiale despre viața și acti
vitatea revoluționară a marelui 
conducător. Aici s-a deschis expo
ziția intitulată „V. I. Lenin despre

„V. I. Lenin 
patriei socialiste44

apărarea patriei socialiste". Nume 
roasele exponate ilustrează în 
pregnant rolul lui Vladimir 
ca teoretician militar care a 
borat multilateral problemele 
rării patriei socialiste.

_0--------------- —
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Ședința Consiliului de Securitate
NEW YORK 25 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în ședința din 

seara zilei de 24 octombrie a 
Consiliului de Securitate, U Thant, 
secretar general provizoriu al 
O.N.U., a declarat că toate păr
țile interesate trebuie să se ab
țină de la orice acțiuni care pot 
înrăutăți situația și care pot atra
ge după ele pericolul unui război.

Reprezentantul Franței, Seydoux, 
a repetat născocirile calomnioase 
ale guvernului american la adresa 
Uniunii Sovietice și Cubei și a 
sprijinit proiectul de rezoluție a- 
merican.

O puternică impresie a produs 
asupra participanților la ședință 
cuvîntarea reprezentantului R.A.U., 
Măhmud Riad. El a subliniat că 
acțiunile unilaterale ale S.U.A. 
privind instaurarea carantinei în 
Marea Caraibilor contravin legilor 
mării libere și implică o primejdie

pentru pace și securitatea interna
țională.

Mahmud Riad a cerut părților 
interesate să înceapă tratative în 
vederea soluționării pașnice a pro
blemelor ce s-au ivit și să se ab
țină în această perioadă de la ac
țiuni de natură să complice situa
ția.

Quaison-Sacley, reprezentantul 
Ghanei care a luat apoi cuvîntul, 
a subliniat caracterul ilegal al ac
țiunilor S.U.A. care încalcă legile 
mării libere.

Potrivit propunerii reprezentan
tului Irlandei, Consiliului de Se 
curitate urmează să se întruneas
că din nou la 25 octombrie, la ora 
16 (ora New York-ului). V. A. 
Zorin, președintele Consiliului de 
Securitate, a spus, că în caz că 
se vor ivi împrejurări excepționale, 
el va convoca Consiliul înainte de 
această oră.

f. S. M. este soliiarâ 
(ii lupta popoiuliii tuban

PRAGA 25 (Agerpres).
Louis Saillant, secretat general 

al F.S.M., a adresat Jui Lazaro 
Pena, secretar general al Comite
tului executiv al Centrului sin
dical revoluționar al oamenilor 
muncii din Cuba un mesaj în care 
se spune că, față de actul de a- 
gresiune fără precedent al S.U.A. 
împotriva suveranității și indepen
denței poporului cuban, Federația 
Sindicală Mondială exprimind in
dignarea oamenilor muncii din în
treaga lume, declară din nou că 4 
este pe deplin solidară cu clasa 
muncitoare și cu poporul din Cuba.

MOSCOVA 25 (Agerpres).
La 25 octombrie s-au împli

nit 40 de ani de la izgonirea 
de pe pămîntul sovietic a ul
timelor trupe intervenționiste 
și albgardiste. In această zi, 
unitățile Armatei Roșii și de
tașamentele de partizani din 
Extremul Orient atu cucerit 
orașul Vladivostok, ultimul 
bastion al intervenționiștilor

Intr-un articol consacrat a- 
cestei aniversări, ziarul „Prav 
da" scrie că, imperialiștii 
Statelor Unite ale America au 
participat activ la organiza 
rea intervenției împotriva Re 
publicii Sovietice, la acorda
rea unui ajutor multilateral 
gardiștilor albi. Sprijinin- 
du-se pe baionetele lor, în Ex
tremul Orient o activitate îe 
brilă au desfășurat-o agenții 
firmelor, băncilor, societăților 
pe acțiuni și companiilor in
dustriale americane, franceze, 
engleze, japoneze, daneze, o- 
landeze.

In cele patru decenii care 
■au trecut de atunci, ținutui 
Primorie s-a transformat în- 
tr-o regiune industrială și a 
gricolă foarte dezvoltată. jVo-

inleivEiitionisle
lumul producției globale a 
marilor întreprinderi indus 
triale din acest ținut a cres 
cut de peste 50 de ori față de 
anul 1913. In aceeași perioada 
suprafețele agricole 
tului au sporit de 
ori.

Numai în ultimii 
în ținutul Primorie
construite 142 de întreprinderi 
Industriale noi, zeci de școli, 
spitale și alte instituții so- 
cial-culturale. De asemenea, 
au fost construite locuințe noi 
cu o suprafață de 1.600.000 
metri pătrați.

ale ținu 
peste trei

patru ani 
au fost

de 
(toate

Reacțiunea din Congo 
cere dizolvarea parlamentului

LEOPOLDVILLE 25 (Ager
pres). — Corespondentul agenției 
TASS, G. Fediașin, scrie :

In ultimul timp ziarele 
dreapta din Leopoldville,
ziarele progresiste au fost inter
zise pe rînd) au pornit o largă 
campanie pentru dizolvarea parla
mentului republicii care urmează 
să se întrunească la 5 noiembrie.

Intenția de a dizolva parlamen
tul, fapt pe care îl cer liderii reac
ționari din Congo, este atît de 
evidentă îneît pînă și ziarul „Cour- 
rier d’Afrique", cunoscut ca fiind 
un ziar prooccidental, a fost ne
voit să avertizeze că primejdia 
constă în aceea că după dizolva
rea parlamentului puterea va tre
ce în mîinile unui grup restrîns 
care va acționa sub controlul ne
mijlocit al armatei.

B. Bussei cere președintelui Kennedy 
să aibă o întrevedere cu N. S. Hrușciov 
LONDRA 25 (Agerpres).
Lordul Russell și-a exprimat sa

tisfacția în legătură cu conținutul 
răspunsului șefului guvernului so
vietic, N. S. Hrușciov, la telegra
ma sa.

In telegrama adresată lui N. S 
Hrușciov, lordul Russell îl felici
tă pe șeful guvernului sovietic 
pentru „atitudinea sa curajoasă" 
în favoarea bunului simț.

Bertrand Russell a comunicat
că a adresat președintelui S.U.A.

o nouă telegramă în care se spu
ne : „Vă rog foarte insistent să 
dați un răspuns conciliator la pro
punerea extrem de importantă ? 
domnului Hrușciov și să preîntîm* 
pinați o ciocnire cu navele rusești 
pentru a face posibilă desfășurarea 
unei întîlniri și a unor tratative. 
După ce va începe schimbul de 
focuri, va fi probabil prea tîr- 
ziu. Vă rog să aveți o întrevedere 
cu domnul Hrușciov“.

„CAUZA CUBEI 
ESTE CAUZA NOASTRĂ"

STOCKHOLM 25 (Agerpres).
Organizațiile de tineret din 

Stockholm au inițiat o demonstra
ție în fața clădirii ambasadei a- 
mericane în cadrul căreia și-au 
exprimat protestul față de blo
cada americană împotriva Cubei. 
Participanții la demonstrație au 
difuzat manifeste cu lozinciie • 
„Cauza Cubei este cauza noastră !“, 
„Jos mîinile de pe Cuba !“.

„O problemă de viață și de moarte44
LONDRA 25 (Agerpres).

TASS transmite :
Prin acțiunile lor față de Cuba 

S.U.A. situează lumea în pragul 
unui război nuclear, se spune în 
declarația grupului laburiștilor 
membri în parlament, care s-au 
întrunit la 24 octombrie în Camera 
Comunelor pentru a examina pro 
blema situației din Marea Carai
bilor

Autorii declarației acuză Statele 
Unite că au încălcat Carta O.N.LL. 
deoarece au acționat de unul sin
gur, fără sancțiunea Consiliului de 
Securitate.

Caracterizînd situația ivită în 
urma acțiunilor S.U.A. ca fiind 
„literalmente o problemă de viață 
și de moarte", deputății laburist» 
au cer.it reprezentantului Angliei 
în Consiliul de Securitate să con
tribuie la asigurarea „unei clipe 
de răgaz în care Consiliul de Se
curitate ar putea încerca să gă
sească o cale spre un acord prin 
intermediul tratativelor și conci
lierii".

Protestul studenților 
americani

NEW YORK 25 (Agerpres).
Grupuri mari de studențj din 

diverse regiuni ale S.U.A. și-au 
exprimat protestul împotriva mâ 
surilor agresive luate de guvernai 
Statelor Unite față de Cuba. Dupl)-'> 
cum transmite agenția United Press 
International, studenți de la Uni ■ 
versitatea din Wisconsin au de
monstrat marți împotriva acestor 
măsuri. Demonstrații studențești au 
mai avut loc la Universitatea de 
stat Wayne (Michigan), la Cole
giul din Yellow Springs (Ohio) 
și la Universitatea 
town (Connecticut).

din Middle-
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NEW YORK. — La 24 oc
tombrie, în sala Adunării Gene
rale a O.N.U. a avut loc un con
cert dat de Orchestra Simfonică 
a Filarmonicii din Leningrad ; so
list a fost violonistul David Ois- 
trah, artist al poporului al 
U.R.S.S. Concertul s-a bucurat de 
un mare succes.

LOS ANGELES. — O expe
riență încercată cu o rachetă ame
ricană „Sol-aer" de tip „NiLe- 
Zeus“, la una din bazele militare 
din California, a eșuat miercuri 
seara. Racheta a trebuit să fie dis 
trusă din cauza „unor deficiențe 
de ordin tehnic".

LIMA. — In noaptea de 24 
spre 25 octombrie, o bombă a 
explodat în grădina Ambasadei 
S.U.A. din Lima. Explozia a pro
vocat pagube materiale clădirii am
basadei. Nu au fost înregistrate 
victime.

SANAA. — Postul de radio 
Sanaa anunță că Republica Arabă 
'Yemen a cerut convocarea urgentă 
a Consiliului ligii arabe pentru a 
examina agresiunea Arabiei Saudi- 
te împotriva Yemenului.

BONN. — „Strauss construiește 
mari cazărmi", „Trei miliarde pen
tru construcția de cazărmi *, sub 
aceste titluri presa vest-germană 
publică la 23 octombrie amănunte 
referitoare la planurile de Intensi
ficare a construcțiilor militare din 
R.F.G.

LONDRA. — Ca urmare a pu
ternicelor demonstrații de protest

ale populației arabe din Aden, gu
vernatorul Adenului a ordonat po
liției să împrăștie toate demons 
trațiile și în caz de nevoie să 
recurgă la forță. După cum rela
tează agenția Reuter, declarația 
sDecială publicată cu privire la a~ 
ceastă interdicție anunță că mi
tingurile, demonstrațiile și proce 
siunile sînt ilegale...

TORINO. — Ziarul „Stampa"' 
din Torino relatează că elevul Lo
ris Bezzanella s-a spînzurat în ca
mera sa în timp ce-și pregătea 
examenul. Alături de el se afla o 
revistă ilustrată pentru tineret 
de genul „comics“-urilor în care 
se descria o sinucidere care sea
mănă ca două picături de apă cu 
sinuciderea lui Bezzanella.

MADRID. — Guvernul fascist 
al lui Franco, supune unor repre
siuni crîncene pe muncitorii care 
se pronunță în apărarea drepturi
lor lor. Despre aceasta a relatat 
grupul de activiști sindicali englezi 
care s-a întors la 23 octombrie 
la Londra.

Asupra noastră a produs o im
presie zguduitoare cele ce am vă
zut și auzit, a declarat unul din 
membrii delegației, George Elwni. 
Muncitorii sînt pedepsiți chiar 
pentru astfel de acțiuni ca organi
zarea de mitinguri sindicale. Un 
alt membru al delegației, Tenni
son a declarat că el n-a văzut ni
mic mai odios decît acele repre
siuni la care sînt supuși minerii 
din Asturia.

;Jos mîinile ăe pe folia"
PARIS 25 (Agerpres).
„Jos mîinile de pe Cuba !“, se 

spune în sutele de telegrame și 
scrisori adresate ambasadei S.U.A 
din Paris.

Hotărîrea luată de Kennedy de 
a institui o blocadă împotriva Cu
bei eroice a stîrnit în rîndul mi
lioanelor de oameni francezi o ex
plozie de indignare și revoltă.

In instituții, în întreprinderi și 
pe șantierele din Franța au loc a- 
dunări și mitinguri impresionante 
la care muncitorii și funcționarii 
francezi protestează cu mînie îm
potriva politicii agresive a S.U.A.

Federația metalurgiștilor afiliați 
la C.G.T., Federația națională a 
sindicatelor salariaților din trans
porturi, Uniunea sindicatelor și 
Consiliul păcii din departamentul 
Sena au protestat energic.

F.

i Montreal
(Agerpres). 

Presse anunță

Demonstrație la
MONTREAL 25
Agenția France 1 

că studenții Universității din Mont
real au organizat o mare demons
trație în fața clădirii consulatului 
american din Montreal în semn 
de protest împotriva blocadei ma
ritime militare aplicate Cubei de 
către Statele U Alte.
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Bonn-ul aprobă...
BONN 25 (Agerpres). — 

Corespondentul TASS I. Bo
risov transmite :

Cu greu s-ar putea găsi 
un alt loc unde uneltirile a 
gresive ale imperialiștilor 
americani împotriva Cubei 
să fi fost primite cu atîta 
aprobare cinică ca la Bonn 
Reprezentanții guvernului

Telegrama F. D. I,
BERLIN 25 (Agerpres).
Federația Democrată Internațio

nală a Femeilor a adresat la 24 
octombrie telegrame președintelui 
S.U.A., Kennedy, și Consiliului de 
Securitate în care, în numele celot 
200 milioane de femei care fac 
parte din F.D.I.F., protestează cu 
hotărîre împotriva blocadei milita
re instituite de S.U.A împotriva 
Cubei.
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de la Bonn și ai principale- »
ț 
i 
î 
i

lor partide politice nu nu
mai că își afirmă solidarita
tea deplină cu acțiunile pi 
raterești ale Washingtonului 
dar și îndeamnă pe ptrtene 
rul lor mai mare din blocul 
nord-atlantic la noi provo 
cari.

La ședința fracțiunii par 
lamentare U.C.D.—U.C.S..
Adenauer a declarat că este
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„absolut necesar44 să se a ijj| 
corde Statelor Unite sprijin 
în acțiunile lor împotriva • 
Cubei. ?


