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i Proletari din toate țările, uniți-vSH

In toate minele 
și întreprinderile 
Văii Jiului a în
ceput în cursul 
acestei săptămîni 
dezbaterea sarci
nilor de plan pe 
anul 1961. La

fiecare mină, în fiecare întreprin
dere, planul a fost defalcat pe 
sectoare, secții, ateliere etc., iar 
punerea lui în dezbaterea mase
lor are drept scop cunoașterea 
precisă de către fiecare om al 
muncii a sarcinilor concrete ce-i 
revin în lupta pentru înfăptuirea 
mărețului program de dezvolta
re a economiei naționale pe a- 
nul 1961 înfățișat de expunerea 

'tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la plenara C.C. al P.M.R. 
din 31 octombrie — 1 noiembrie 
a. c.

- Dezbaterea sarcinilor de plan 
pe anul 1961 constituie o acțiune 
de mare însemnătate, căreia or
ganizațiile de partid, conducerile 
întreprinderilor trebuie să-i acor
de o atenție deosebită. La aceas
tă dezbatere trebuie să participe 
TOȚI muncitorii și tehnicienii 
minelor și întreprinderilor, atît 
din sectoarele productive cît și 
din cele auxiliare, pentru ca fie
care dintre ei să fie înarmat cu 
cunoașterea prevederilor planului 
pe 1961.

In fața colectivelor întreprin
derilor și sectoarelor conducerile 
tehnico-administrative prezintă un 
referat care înfățișează sarcinile 
de plan pe anul 1961 în între 
prinderea sau sectorul respectiv. 
In referat e necesar să se arate 
în același timp căile de îndepli
nire și depășire a acestor sarcini.

In cadrul acestor consfătuiri, 
conducerile minelor și sectoarelor 
sînt obligate de asemenea să su
pună dezbaterii oamenilor mun
cii planuri tehnico-organizatorice 
întocmite științific, în care să se 
prevadă ce măsuri trebuie înfăp
tuite încă de pe acum pentru rea
lizarea cu succes a planului pe 
noul an din prima zi a anului 
1961.

Organizațiile de partid trebuie 
sâ vegheze ca planurile tehnico- 
organizatorice întocmite în fie
care întreprindere, în fiecare sec
tor să fie rezultatul unei analize 
profunde a posibilităților de fo
losire a tuturor resurselor de 
realizare a sarcinilor sporite de 
plan pe 1961 pe baza creșterii 

'substanțiale a productivității 
muncii, de reddcere a prețului de 
cost, de îmbunătățire a calității 
producției.

Un loc eentral în planurile de 
măsuri tehnico-organizatorice tre- 
‘buie să-1 ocupe progresul tehnic, 
tncepînd cu aplicarea largă a mi
cii mecanizări, mecanizarea com
plexă a operațiilor care necesită 
un mare volum de muncă. Ca
drele noastre tehnice, inovatorii, 
raționalizatorii sînt chemați ca 
în lupta pentru creșterea produc
tivității muncii, să-și îndrepte a- 
tenția spre semiautomatizare și 
automatizare. Pe această linie 
automatizarea funcționării pom-

pelor, ventilatoarelor, a instala
țiilor de spălare etc., prezintă un 
cîmp larg de activitate. Măsurile 
concrete pentru creșterea sub
stanțială a productivității mun
cii, introducerea largă a armării 
metalice șl cu alți înlocuitori ai 
lemnului pentru reducerea con
sumului de material lemnos, îm
bunătățirea calității producției, 
reducerea prețului de cost, pre
cum și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă ale minerilor, trebuie 
să ocupe un toc important in a- 
ceste planuri de măsuri.

Mecanizarea lucrărilor grele 
care necesită un volum mare de 
muncă trebuie să preocupe în
deaproape cadrele tehnice de la 
sectoarele I. F. Petroșani; aici 
este necesar să se pună un deo
sebit accent pe folosirea supe
rioară a masei lemnoase — sar
cină de răspundere pusă de par
tid in fața sectorului 
îmbunătățirea calității 
rea randamentelor la 
Lupeni, rentabilizarea 
secții, folosirea din plin a re
surselor locale la întreprinderea 
de industrie locală „6 August", 
creșterea vitezelor comerciale pe 
granic lună la I. E. Lupeni, con
stituie de asemenea sarcini căro
ra trebuie să li se acorde toată 
atenția.

Organizațiile de partid, sindi
catele și organizațiile U.T.M. 
trebuie să desfășoare o largă 
muncă politică în rîndul mineri
lor și tehnicienilor pentru ca a- 
ceștia să analizeze la locurile lor 
de muncă posibilitățile de spori
re a producției, de creștere a ran
damentelor, de reducere a pre
țului de cost, de perfecționare a 
procesului de producție, spre a 
veni la dezbaterea sarcinilor e- 
conomice pe noul an cu propu
neri concrete, a căror aplicare 
să asigure îndeplinirea ritmică, 
din prima zi, a planului pe a- 
nul 1961.
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MIDII EtlMIIIlOi
Ca urmare a politicii P.M.R. 

de ridicare a nivelului de trai, 
і.пдіегіаі șl cultural al oamenilor 
muncii, posibilitățile de depune
re la C.E.C. cresc tot mai mult.

Aceasta, și pentru faptul că 
C.E.C. oferă depunătorilor o se
rie de avantaje.

Anul acesta, în scopul intensi
ficării depunerilor pe obligațiuni 
C.E.C., în cadrul acțiunilor ce se 
■desfășoară cu prilejul Săptăimî- 
nii economiei s-a aprobat ca în 
mod excepțional obligațiunile 
C.E.C. să se vîndă tot la valoa
rea lor nominală, fără diferență 
Ide preț, în perioada 11—22 no
iembrie.-

Tot în cadrul acțiunilor des- 
tășurate în cadrul Săptămînii e- 
eonomiei, C.E.C, oferă în acest 
an pentru toți copiii ce se vor 
naște în ziua de 23 noiembrie 
a. c. cîte un libret de economii 
eu o depunere inițială de 50 lei.

IOAN PASCU 
corespondent

forestier, 
și mări- 
Filatura 
fiecărei
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Jrgan al Comitetului raional P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular raional

SUCCESE ALE MINERILOR
Titlul de brigadă 

fruntașă
Brigada tovară

șului Pentek Ale
xandru 
printre 
brigăzi de pregă
tiri de la mina 
Aninoasa care 
s-a antrenat în 

profesii. Pentru a

a fost 
primele

întrecerea pe
cîștiga titlul de „cea mai bună 
brigadă de pregătiri", brigada to
varășului Pentek avea de înde
plinit o seamă de 
realizarea planului, sporirea pro
ductivității muncii, 
economii calitatea 
feotuate. disciplina 
pectarea normelor 
securității și altele.

Pentru ortacii brigadierului 
Pentek din sectorul II, întrecerea 
a constituit un prilej de a-și do 
vedi entuziasmul, hărnicia și pri
ceperea. îndată ce s-au prins în

obiective ca •

realizarea de 
lucrărilor e- 
muncii, res- 

de tehnică a

întrecerea pe profesii, locul lor 
de muncă, activitatea lor a deve
nit exemplu pentru toate brigă
zile de pregătiri.

Recent s-a făcut bilanțul în
trecerii pe profesii. Punctajul 
brigăzii lui Pentek e cel mai. bun. 
Brigada a întrecut planul cu 24 
la sută, productivitatea a crescut 
cu 43 la sută, calitatea lucrări 
lor efectuate a fost bună, N.T.S. 
a fost respectat. De aceea bri

găzii tovarășului Pentek i-a fost 
decernat, pentru a doua oară, dra
pelul și titlul de cea mai bună 
brigadă pregătiri de la E. M, 
Aninoasa ji un premiu în valoa
re de 1500 lei.

Cărbune de calitate
Pășind în cea de a 41-a lună 

din an, colectivul minei Aninoa
sa a hotărît să se preocupe în
deaproape de calitatea cărbunelui 
extras pentru a nu umbri rezul
tatele frumoase înscrise în pri
mele 10 luni ale anului, rezul-
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ANINOSENI
tate ce trec colectivul minei Ani
noasa pe loc de frunte pe bazin 
în privința calității.

In zilele ce au trecut din luna 
noiembrie, în abatajele minei se 
putea vedea cu cît interes ale
geau minerii șistul, iar artificie
rii erau preocupați de pușcarea 
rațională a cărbunelui. In zilele 
de 2, 4 și 9 noiembrie minerii 
de la Aninoasa au reușit să re 
ducă conținutul de cenușă admis 
cu 0,7 la sută. In aceleași zile 
granulația a fost îmbunătățită cu 
peste 6 la sută.

Preocupîndu-se și mai departe 
cu același interes de calitatea 
cărbunelui, minerit de la Ani
noasa, întregul colectiv de aici 
va putea raporta la sfîrșitul a- 
nului rezultate frumoase și în a- 
ceastă direcție.

• ♦ 
I Printre muncitoarele frun-î 
î tașe în întrecerea socialistă de! 
Ila Filatura Lupeni, se numără ♦ 

și tinerele bobinatoare Imre I 
Viorica, Balint Ileana și las- j 
chevici Albina. Aceste munci- J
toare pe lîngă faptul că dau 
fire de calitate, ele își depă
șesc cu regularitate sarcinile 
de plan.

IN CLIȘEU : Cele trei bo- 
? bin atoare discutînd despre ca- 
I litatea bobinelor.

»
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Post utemist de control cu activitate rodnică
La sectorul VIII transport al 

minei Lupeni funcționează un 
post utemist de control. Printr-o 

• bună organizare a activității sale, 
postul de control U.T.M. mobi
lizează tineretul din sector la 
lupta împotriva risipei de mate

riale. pentru sporirea economiilor.
In decursul lunilor care au 

trecut dirt acest an, postul ute- 
miit de control (responsabil tov. 
Manoliu Dumitțu) și-a fixat 
drept obiective întărirea disci
plinei în producție, educarea ti 
nerilor, 
etc.

Spre 
Nicolae 
timpul orelor de lucru nesocoteau 
sarcinile de serviciu au fost aspru 
criticați la postul utemist de con
trol. Ajutați de membrii biroului 
organizației U.T.M., acești tineri 
au devenit muncitori fruntași.

Sesizînd faptul că tinerii Szi- 
lagyi loan și Ciortan loan, me
canici de locomotive de trans
port la orizontul 565, fac risipă 
de lubriflariți, membrii postului 
utemist de control au propus Ы-

popularizarea fruntașilor

exemplu, tinerii Andrei 
și Timișan loan care în

roului organizației de bază dis
cutarea acestui caz în adunarea 
generală. In prezent tinerii Szi- 
lagyi loan și Ciortan loan au o 
atitudine corespunzătoare fată de 
sarcini.

Articolele de. la postul utemist 
de control de la sectorul VIП 
aduc critici severe și utemiștllor 
care negliează îndeplinirea la 
timp a sarcinilor primite pe li
nie de organizație. Fiind criti
cați, tinerii Meitan L-iviu și Al
bert Zoltan și-au îndreptat acti
vitatea. Același lucru se poate 
spune și despre utemiștii Ciucu 
deanu Nicolae, Crăiniceanu Iosif 
și alții.

Colectivul postului utemist de 
control din care fac parte tova 
rășii Marton Ludovic, Șchiopii 
Ioan, Cacso Carol și Filip Ioan 
folosesc gazeta nu numai penttu 
a critica unele lipsuri ci și pen
tru a populariza unele metode de 
lucru bune. Astfel, unele articole 
scriu deșpre activitatea frunta
șilor în producție cum sînt ti
nerii utemiști Mărunțelu Marin,

Medrea loan, Buzea Iile, Colo- 
inan Iosit și alții.

Vorbind despre activitatea 
postului utemist de control tre
buie arătate și unele lipsuri, ma
nifestate în, special în ultimul 
timp. De pildă, în ziua de 27 
octombrie a. c., un articol scris 
de biroul organizației U.T.M. 
subliniază delăsarea in muncă a 
tovarășilor Filip Ioan §i Cacso 
Carol, membri în colectivul pos
tului utemist de control. De ase
menea, preocuparea pentru com
baterea atitudinii de delăsare în 
muncă a unor tineri .care deser
vesc cu vagonete goale sectoa
rele subterane a scăzut în ulti
mul timp. Postul utemist de con
trol nu ia poziție nici față de 
risipa de material lemnos care 
uneori este folosit în alte sco
puri decît cel indicat. In această 
direcție dste de datoria biroului 
organizației U.T.M. a sectorului 
VIII să îndrume cu mai multă 
competență pe membrii postului 
utemist de control în imunaa lor.

A. NICHIFOREL

remarcă 
înscriu

Randamente mari
Creșterea productivității mun

cii constituie una din obiectivele 
principale ale întrecerii desfășu
rate la mina Aninoasa. In fle
care sector minier se 
numeroase brigăzi care
zilnic randamente de peste 6 tone 
pe post. La 9 noiembrie minerii 
din brigăzile conduse de Bojte A- 
dalbert, Sas Teodor și Mujnal 
Nicolae din sectorul I au obținut 
randamente de peste 7,50 tone 
pe post, cei din brigăzile lui Mă- 
năîlă Vasile și Birt Laurențiu 
cîte 6,60 tone cărbune pe post. 
In aceeași zi tinerii din brigada 
comunistului Schneider Francisc 
din sectorul III Piscu și-au în
trecut randamentul planificat 'cu 
aproape trei tone. Cu randamente 
sporite lucrează și minerii de la 
Priboi care pe sector și-au depă
șit planificatul cu 0,140 tone 
cărbune pe post, iar cei din sec
torul II lucrează cu un randa
ment mai mare decît cel prevă
zut cu 0,200 tone pe post.

LUCIA LICIU

cu sarcinile 
de partid

Conferința 
dare de seamă și 
alegeri a organi
zației 
de la mina Vul
can 
rtuit pentru comuniștii de 
ceastă exploatare un prilej 
naliză amplă asupra muncii des
fășurate de comitetul de partid, 
ide organizațiile de bază pentru 
înfăptuirea sarcinilor economice 
ipuse de partid.

La lucrările conferinței au par
ticipat tov. Raczek loan, secre
tar al Comitetului raional de 
partid, Școlnic Anton, secretarul 
comitetului orășenesc de partid 
Vulcan.

de partid

a consti-

Conferința de partid 
la mina Vulcande

la a- 
de a-

Minerii exploatării renăscute, 
pe calea succeselor

Au trecut mai bine de 10 ani 
de cînd mina Vulcan, închisă ca 
„nerentabilă" pe vremea sțăpî- 
nirii burghezo-moșierești, a în
ceput să-și trăiască a doua via
ță, să se dezvolte sub soarele 
regimului democrat-popular.

Bilanțul făcut la recenta con
ferință asupra realizărilor obți
nute de colectivul exploatării în 
cursul acestui an este o dovadă 
grăitoare atît a dezvoltării mi
nei, cît și a hotărîrii minerilor 
vulcăneni de a spori neîncetat 
producția de cărbune, de a rea 
liza economii — sarcini mărețe 
puse de partid.

Colectivul minei Vulcan a în
registrat în acest an succese în
semnate. Din abatajele minei au 
Ifost extrase mai bine de 20.000 
tone de cărbune. peste sarcinile 
de plan, evidențiindu-se îndeo
sebi sectorul III care și-a între-

puse
cut sarcinile cu 
9.270 tone de 
cărbune, precum 
și minerii sec
torului I care au 
trimis siderur- 
tone de cărbune 
afara sarcinilor

giștilor 8.000 
cocsificabi' în 
lor de plan. Un rezultat valoros 
al minerilor exploatării este ob - 
ținerea unei productivități de 
0,941 tone cărbune pe post, cu 
2,3 la sută mai mare decît sar
cina de plan.

Succesele obținute, a subliniat 
atît darea de seamă cît și dis
cuțiile, sînt rodul muncii poli
tice desfășurate, sub îndrumarea 
comitetului de partid, de orga
nizațiile de bază, de membrii și 
candidații de partid.

Un rol de o deosebită însem
nătate în mobilizarea colectivu
lui exploatării Ia muncă rodnică 
l-a avui măsura luată de comi
tetul de partid și birourile orga
nizațiilor de bază pentru asigu
rarea ca la fiecare loc de muncă 
să lucreze membri și cndidați de 
partid. Comuniști cum sînt tov. 
Bojte Pavel, Hunyadi Ioan, Biro 
Emeric, Jurca Emil, Moraru Ni
colae, Tucaciuc Mihai și alții, 
prin exemplul lor înaintat, au 
devenit adevărați însuflețîtori al 
colectivului. Eficacitatea muncii 
politice s-a putut constata îndeo
sebi în privința mobilizării co
lectivului minei la realizarea 
de economii.

In trimestrul I a. c. prețul de 
cost pe exploatare a fost depă
șit cu aproape rin milion lei. In 
urma ajutorului primit din p»-

I. DU ВЕК

(Continuare în pag. 3-a)



STEAGUL' ROȘU

Gazelele fle perete din 
Imbunâlâli 
crurile se petreceau cam 
și cu gazeta colectivului 
tic. Nici aici nu puteau fi 
articole atrăgătoare, inspirate din 
viata și activitatea colectivului 
de lucrători din învătămînt. <5ît 
despre materiale critice sau ar
ticole care să popularizeze me
todele pedagogice înaintate, nici 
nu putea fi vorba.

Așa dar, ședința grupei sin
dicale a fost foarte bine venită. 
După ce responsabila cu munca 

ide îndrumare și control a gaze
telor de perete a prezentat un 
scurt referat urmat de discuții și 
propuneri s-au stabilit sarcinile 
și măsurile concrete menite să 
determine o cotitură în munca 
ide agitație și propagandă vi
zuală în școală. Astfel, gazeta 
colectivului didactic care va pur
ta numele „Educatorul" va fi în
grijită de un colectiv de redac
ție format din membri de partid,

Ișl vor
Recent, Ie Școala de 7 ani nr. 

1 Petroșani a avut loc o ședin
ță sindicală în cadrul căreia o- 
biectivul principal a fost discuta
rea activității gazetelor de pere
te, Nu întîmplător grupa sindi
cală, îndrumată de membri de 
partid din școală a pus pe ordi
nea de zi a ședinței un aseme
nea subiect. In școală sînt mul
te gazete de perete. Flecare din 
cele 23 clase își are gazeta sa. 
La colțul pionierilor este și ga
zeta unități’ de pionieri, iar în 
cancelaria profesorilor o gazetă 
pentru colectivul didactic.

Din controlul efectuat însă 
s-a constatat că toate aceste ga
zete nu-și trăiesc adevăratul lor 
rol de agitator, propagandist și 
organizator.

Gontrolîndu-se și dacă artico
lele sînt citite de elevi, s-a con
statat că deseori multi elevi nu 
știu ce tratează gazeta lor. Lu-

școala 
activitatea

noastră

la fel 
didac- 
văzute

utemiști și profesori de literatură 
■romînă.

Din două în două săptămîni, 
la rubrica „Din experiența 
în muncă" vor fi publicate arti
cole care să popularizeze meto
dele de muncă folosite la dife
rite clase de către cadrele frun
tașe în activitatea instructiv-edu- 
cativă.

Pentru îmbunătățirea gazetei 
de perete a organizației de pio
nieri s-a hotărît ca articolele să 
fie scrise în fiecare săptămînă de 
un alt colectiv dintr-o anumită 
clasă de care să răspundă perso
nal dirigintele sau învățătorul. 
Pentru gazetele de perete pe cla
se s-a organizat concursul „Pen
tru cea mai bună gazetă de pe
rete", închinat zilei de 30 De
cembrie.

directoarea
FL. MAN
Școlii de 7 ani nr. 1
Petroșani

Elevi muncitori în vizită la
Obținerea de rezultate cit mai 

bune la învățătură — cel mai 
important obiectiv — nu este to
tuși singurul urmărit în activi
tatea cadrelor didactice de la 
Școala medie serală din Petro
șani. O atenție deosebită se a- 
cordă și. organizării într-un mod 
'cît mai judicios a timpului liber 
al elevilor. Ca dovadă a acestei 
preocupări este și excursia orga
nizată recent la Hunedoara cu 
elevii clasei a XI-a A.

Așteptam desigur cu toții, cu 
multă nerăbdare această excursie 
în care noi, elevii-muncitori din 
4fetroșani, aveam să facem o vi- 
zStă muncitorilor siderurgiști, să 
învățăm lucruri noi de la ei. De
sigur, indiferent de profesia noas
tră, toți avem de-a face într-un 
fel sau altul, cu metalul. La 
Combinatul siderurgic de la Hu
nedoara puteam să vedem cu o-, 
chli noștri felul în care se pre
pară oțelul, de pildă, învățînd 
toate fazele prin care trece el 
de la minereu.

La începutul vizitei noastre la 
combinatul siderurgic ne simțeam 
oarecum copleșiți de dimensiu
nile uriașe ale instalațiilor, de 
complexitatea utilajelor, a apa
ratelor. Tehnicianul Cernea Au
rel care ne-a condus a fost a- 
9altat de întrebările elevilor a- 
supra celor mai diferite instala
ții și procedee.

In ciuda temperaturii ridicate 
ne-aim apropiat de cuptoare ală
turi de oțel ari, pentru a asculta 
explicațiile despre procesele care 
au loc în interiorul cuptoarelor. 
Ceea ce ne-a ajutat mult în în
țelegerea procedeelor și funcțio
nării mașinilor văzute a fost fap
tul că fiecare muncitor a primit 
cu multă bucurie să se transfor
me într-un adevărat ghid, dîndu- 
ne explicațiile dorite. Sîderur- 
Igiștii vorbeau cu plăcere și în
dreptățită mîndrie despre uzina 
lor și se vedea că nu o fac pen
tru prima dată. Deși în majori
tate tineri, slderurgiștli ne spu
neau, aproape la fiecare mașină 
mal complicată, în fata unor fur
nale, cuptoare, instalații: „Ceea 
ce vedeți a fost ridicat sub ochii 
noștri numai cu cîtiva ani în ur
mă. Combinatul a crescut zi de 
zi, odată cu întreaga tară. Dum- 
ne< roastră ca tineri muncitori, 
elevi, înțelegeți foarte bine im
portanța combinatului în econo
mia națională, eforturile noastre 
pentru a da patriei cît mai mult 
otel". Am înțeles acest lucru 
foarte bine privind munca plină 
de abnegație a acestor siderur- 
igiști pentru care fiecare minut 
e deosebit de prețios.

Cînd ne-am înapoiat la Petro
șani am discutat despre cele vă
zute, deosebit de

siderurgiști
Tovarășul diriginte, pentru a da 
o mai mare utilitate și valoare 
acestor discuții va organiza pes
te cîteva zile o ședință cu toți 
elevii clasei în care se va discuta 
organizat și pe bază de refera
te, cele învățate la Hunedoara. 
Fiecare elev din clasa noastră 
poate să 
vizita la 
seblt de 
tuind un

spună că într-adevăr 
Hunedoara a fost deo- 
instructivă, ea conste
rnare ajutor în pregă

tirea noastră atît ca elevi cît 
ca muncitori.

ABRAHAM EDELȘTEIN 
elev clasa XI-a A

Școala medie serală Petroșani
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fniBlas la invaiăîuiâ.
In sala clasei а ѴШ-а A de la 

Școala medie serală din Petroșani 
în rîndul din dreapta, în prima 
bancă, profesorii s-au obișnuit să 
vadă un tînăr brunet, de statură 
mijlocie, îmbrăcat în haine ne
gre, curat, întotdeauna atent, 
preocupat. Este elevul Grămadă 
Romulus din cunoscuta echipă 
ide nituitori fruntași de la 
U.R.U.M.P. Dacă în carnetul său 
de note în care apar la fiecare 
materie cifre de la 7 în sus, ar 
fi transcrise și rezultatele în pro-

$ -t_ ■- ‘ ' ------------- ---------------

Clasa cea mai disciplinată44
La începutul lunii trecute, la 

Școala de 7 ani din Anlnoasa, 
din inițiativa conducerii școlii și 
a organizației de pionieri а fost 
inițiată întrecerea pentru „Clasa 
cea mai disciplinată". Elevii șco
lii au fost consultați asupra punc
telor din întrecere și ei s-au an
gajat că vor face totul pentru a 
primi steagul de fruntaș. Tot a- 
tunci s-a format o brigadă în ca
re sînt incluși profesori, elevi, 
părinți, deputați. Această briga
dă controlează fiecare clasă în 
ceea ce privește respectarea dls-
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ciplinei, supraveghează elevii pe 
stradă, la club, la cinematograf, 
la orele de lucrări practice etc.

Făcîndu-se bilanțul la sfîrșitul 
lunii octombrie, a reieșit că cea 
mai bună comportare a avut-o 
clasa IV-a A, de sub conducerea 
învățătorului Mladinov Iile. Pen
tru acest fapt, clasei respective 
i s-a înmînat drapelul de frun
taș într-un cadru festiv. întrece
rea pentru „Clasa cea mai disci
plinată" continuă, celelalte clase 
fiind și ele hotărîte să obțină la 
sfîrșitul lunii noiembrie drapelul 
de fruntaș.

fronias io ofodiidie
ductie s-ar vedea că lună de lu
nă, el își depășește norma cu 
20—25 la sută.

Colegii săi îl cunosc pe Gră
madă Romulus nu numai ca un 
elev silitor, priceput și gata să 
ajute aricind pe altul, ci și ca 
responsabil al clasei. In această 
calitate el are deci sarcini în 
plus de care, datorită preocupă
rii permanente, priceperii, con
știinciozității, se achită cu cinste, 
fiind într-adevăr un exemplu 
demn de urmat. Ca responsabil, 
el nu se ocupă numai de înre
gistrarea absențelor, de rezolva
rea unor mici obligații ale cla
sei. Grija față de felul în care 
se ~ pregătește fiecare coleg, de 
înlăturarea unor greutăți pe care 
le întîmpină fiecare, legătura 
dintre clasă și profesori, iată nu
mai cîteva din preocupările care 
îl fac pe elevul Grămadă Romu
lus un bun responsabil de clasă.

In atelierul în care lucrează 
la uzină el răspunde cu 
aceeași maturitate de lucrările e- 
fectuate ajutînd în aceeași mă
sură pe tovarășii săi. Iată deci, 
pentru ce elevul-muncitor Gră
madă Romulus, poate fi numit 
fruntaș lă învățătură, fruntaș în 
producție.

INTR-ADEVAR CLASA Vl-a
j* ♦ ■» * —*■ л. * л z -*• ,*

E pauza de la ora 10. In curtea 
școlii se aud glasurile vesele ale 
elevilor. In cancelarie, profesorii 
își împărtășesc reciproc impre
siile de la ore. Unii sînt mulțu
miți de felul cum a decurs ora, 
alții mai puțin. Discuții, păreri, 
metode, rezuitate...

Dacă îți manifești dorința de 
a asista la o oră de clasă la 
școala medie din Vulcan, profe
sorii de aici te invită cu bucu
rie. O singură clasă face excep
ție de la această ospitalitate — 
clasa Vl-a C — cea mai slabă 
<din școală. De ce oare ? Elevii 
'de aici nu au aceiași profesori, 
nu beneficiază de aceleași me
tode de predare ? In clasa VI-a 
C întâlnești aceleași fețe îmbu
jorate de copii, același priviri 
inteligente ca la orice altă cla
să. Oare care să fie explicația 
răniînerii în urmă ? In clasă, 
majoritatea elevilor sînt pionieri. 
Nu sînt printre ei și elevi buni ? 
Toți sînt la fel ? De unde aceas
tă părere unanimă a profesori
lor despre clasa a Vl-a C?

lată-i la o oră de limba romî
nă. Profesoara Antoce Maria îi 
cere Elevului Cîrpaci Alexandru 
să-și citească tema pregătită a- 
casă. Au avut drept temă „Au
tobiografia" avînd ca model pe 
cea a lui Ion Creangă.

— M-am născut In 1948 în 
Vulcan. Tatăl este de meserie... 
— își citește lucrarea Cîrpaci 
Alexandru. Urmează apoi obser
vații : pe rind elevii ridică mi
na, aducînd completări, arătînd 
lipsuri, scoțînd în evidență păr
țile bune. Același lucru se In-

DISCUȚII 

***«***»•«***•*«««*****«**

tîmplă și cu lucrarea elevului 
Oprea Floreă.

Elevii fac comparații între cele 
două lucrări. Una e completă 
dar e mai puțin frumos scrisă, 
cealaltă e mai bine scrisă dar e 
incompletă. Observații absolut 
juste. Elevii au răspuns bine, 
dar nu destul de curgător, lip- 
sindu-le claritatea In exprimare. 
Se constată că elevii au înțeles 
lecția. Situația se repetă și la 
matematică. Profesoara Ancuța e 
atentă la răspunsuri. Ii corectea
ză la timp pe cei care greșesc. 
Elevii fac ei înșiși observații și 
atrag atenția asupra greșelilor 
colegilor lor. Se predă lecție 
nouă: Media proporțională a 
două numere. Predarea e pe în
țelesul elevilor. t)e altfel cete cî
teva exerciții făcute la tablă do-

С E SLABĂ?
vedfesc că elevii și-au însușit te
ma. De exemplu: elevul Cabulea 
s-a descurcat foarte ușor în afla
rea mediei proporționale, dar s-a 
poticnit la o înmulțire ț? 1)

Profesoarele sînt totuși nemul
țumite. Aceleași lecții predate la 
clasele a VI-a A și В au fost mai 
bine însușite, răspunsurile au fost 
mai bune.

Să răsfoim catalogul care o- 
glindește de fapt starea de lu

cruri din clasă. Să urmărim doar 
cîteva nume: Nistorescu Alexan
dra, are note bune de 8, 9 și 10 
la unele materii, iar la altele ca 
istorie 3, lucrări practice — 4, 
științe naturale — 5. Moară Li- 
viu are de asemenea note bune, 
dar paralel cu acestea se întâl
nesc și la el note slabe. Șl reți
neți : la aceleași materii. De e- 
xemplu la limba romînă 9 și 2, 
la matematici 3, 8 și 6. Alt elev 
— Iliescu loan, la limba romînă 
are 4 și 8, la limba rusă 4 și 9, 
la geografie 6 și 9; Gogîță Ana, 
la limba rusă — 3 și 8, fizică — 
5, științe naturale — 4; Cîrpaci 
Alexandru, la limba rusă — 4 și 
8, matematică — 3, geografie — 
8, limba romînă — 10, 10. lată 
așa dar elevii care la aceeași ma
terie obțin uneori note foarte bu
ne iar alteori note slabe. Aces
ta nu poate fi numit un acci

dent deoarece situația se repetă 
Ia mai mulți elevi și la mai mul
te obiecte. Care e deci explicația ? 
Că sînt capabili să obțină re
zultate bune elevii au dovedit-o. 
Dar de ce apar și note slabe ?

Profesorii spun că toată clasa 
e slabă. Dar despre ce au făcut, 
practic, sau ce au de find să 
facă în viitor pentru a înlătura 
aiceastă situație, vorbesc foarte 
puțin. Experiența lor pedagogică 
nu ii ajută în rezolvarea acestei 
situații ? Sau cred că au făcut 
totul ?

Dirigintele clasei, profesorul 
Ancuța Ioan, a luat de puțin 
timp clasa în primire. Pe elevi 
îi cunoaște însă din anii trecuți. 
Știe că ei pot da mai mult. Dar 
motivează că ar fi timizi. De unde 
provine această timiditate ? Anul 
trecut din această clasă au ră
mas 9 repetenți. Profesorii au 
„decretat" că această clasă e 
slabă. Elevii cunosc această con
cluzie șl de aceea spun; „Ori 
cît am încerca noi să învățăm, 
profesorii spun că sîntem slabi".

Cind a luat în primire clasa, 
ca diriginte, profesorul Ancuța 
a luat o serie de măsuri. A fost 
schimbat șeful clasei (deoarece 
nu era exemplu), a stat de vorbă 
cu elevii căutând să le insufle 
încredere în forțele lor. S-au or
ganizat unele excursii colective 
cu clasa; profesorii au fost invi
tați să stea mai mutt de vorbă 

cu elevii, să-i stimuleze. Nu au 
lost neglijați nici părinții. Au 
fost convocați, s-a stat de vorbă 
cu. ei, s-au făcut vizite la domi
ciliul elevilor, a fost prelucrat cu 
părinți și elevi împreună, regi
mul de studiu care trebuie să 
aibă loc sub directa supraveghe
re a părinților.

in planul de muncă al dirigin
telui au fost prevăzute ore de 
meditații pentru toate materiile.

Rezultatul? Situația la învă
țătură și disciplină s-a îmbună
tățit oarecum dar e departe de a 
fi mulțumitoare. Iată așa dar 
cîteva metode pe care dirigintele 
clasei și le-a propus pentru a în
drepta situația clasei. Dar oare 
s-a făcut totul ? Fiecare profesor, 
personal, poate contribui cu cîte 
ceva. Acest lucru cere mai multă 
preocupare din partea lor, cere 
folosirea întregii experiențe pe
dagogice. Și organizația de pio
nieri trebuie să fie un ajutor 
prețios.

Clasa nu poate rămîne în si
tuația actuală. Dar Ce mai tre
buie încă făcut ? lată așa dar o 
întrebare la care urmează să răs
pundă profesorii și învățătorii 
cu o bogată experiență pedago
gică, părinții elevilor și toți acei 
care pot da o îndrumare in a- 
ceastă direcție. Paginile de învă- 
țămînt săptămînale le stau la 
dispoziție.

C. COTOȘPAN
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In pas cu sarcinile puse 
de partid
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(Urmare din pag. l-a)

tea Biroului Comitetului raional 
de partid comitetul de partid a 
elaborat măsuri concrete pentou 
eliminarea lipsurilor, pentru a- 
sigurarea îndeplinirii sarcinilor 
privind reducerea, prețului de 
cost. O deosebită atenție s a a- 
cordat activității agitatorilor. A- 
gitatorii sectorului II, printre ca 
re tov. Borde a Emanoii, Gantz 
Stefan. Păcurar Traian, Farkas 
Laurențiu și alții, instruiri. și în 
drumați de biroul organizației 
de bază, au desfășurat o larga 
muncă politică pentru mobiliza 
rea minerilor la reducerea pre 
țului de cost. Agitatorii din sec 
toarele I, II. III au desfășurat 
o susținută muncă politică pen
tru reducerea consumului de nta 
terial lemnos, pentru îmbunătă
țirea calității cărbunelui. Rod al 
muncii politice desfășurate de 
organizațiile de bază, în trimes
trele II și III nu numai că s au 
recuperat pierderile din trimes 
trul I. ci s-a obținut un succes 
valoros: prețul de cost pe ex 
ploatare a fost redus cu 650.000 
lei.

Una dirt căile principale care 
au dus la rezultatele obținute în 
sporirea randamentelor și redu
cerea prețului de cost a fost in
troducerea tehnicii noi — pro
blemă căreia atît comitetul de 
partid cît și organizațiile de ba
ză i-au acordat o primă impor
tantă. La mina Vulcan, transpor
tul cărbunelui atît în abataje cît 
și în galerii s-a mecanizat com
plet, s-au introdus mașini de 
perforat electrice aproape la 
toate locurile de muncă, iar ar
marea metalică a fost extinsă 
în numeroase abataje și pregătiri.

Toate brigăzile de mineri — 
la nivelul celor fruntașe

Lucrările conferinței au expri
mat hotărîrea comuniștilor de 
la mina Vulcan de a-și îmbună
tăți activitatea în pas cu sar
cinile puse de partid, de a mo
biliza colectivul exploatării la 
obținerea de noi succese, în spo
rirea și ieftinirea producției de 
cărbune. O dovadă a hotărîrii lor 
de a munci mai bine este exi- 
igența cu care au analizat defi
cientele din activitatea minei.

La mina Vulcan numeroase 
brigăzi de mineri nu-și realizea
ză planul. Rămînerea în urmă a 
unor brigăzi este generată de mai 
multe cauze, printre care slaba 
calificare a unor muncitori, a- 
slstența tehnică nesatisfăcătoare 
din partea conducerilor de sec
toare.

S-a scos în evidentă că bri
găzile rămase în urmă sînt în 
majoritatea cazurilor cele din 
pregătiri. Se face greșeala ca 
minerii cei mai buni sînt tuați 
de la locurile de pregătiri și sînt 
dați în abataje iar la pregă
tiri rămîn brigăzi constituite în 
pripă. Din această cauză planul 
ide pregătiri este realizat doar 
în proporție de 99,3 la sută.

Pentru rămînerea în urmă a 
brigăzilor de mineri a fost cri
ticat și comitetul sindicatului 
(președinte tov. Rîpa Petru) eît 
și comitetul U.T.M. (secretar 
tov. Popescu Stelian). Organi
zația sindicală n-a avut o preo
cupare mulțumitoare pentru or
ganizarea întrecerii socialiste, 
pentru popularizarea experienței 
brigăzilor fruntașe și ajutorarea 
celor rămase in urmă. Urmări
rea întrecerii socialiste a rămas 
în hună parte doar în grija teh
nicienilor și a șefilor de sectoa
re. Comitetul U.T.M. a neglijat 
de asemenea îndrumarea brigă
zilor de tineret, stimularea preo
cupării tinerilor pentru a-și ri
dica calificarea profesională.

In vederea lichidării rămînerli 
în urmă a brigăzilor, conferința 
a cerut organizațiilor de partid 
să ducă o susținută muncă po
litică pentru extinderea inițiati
vei privind preluarea brigăzi
lor codașe de către brigadieri 
fruntași — inițiativă care, deși 
a fost aplicată cu succes la mina 
Vulcan de către comuniștii Bor- 

dea Emanoil, Hunyadi Ioan, ea 
n-a fost exitinsă.

In cuvîntul său tov. Cotoț Io
sif, șeful minei a vorbit de sar
cinile sporite de plan ce stau în 
fața exploatării în cursul anu
lui care vine, atît în privința 
ridicării productivității muncii 
cît și în reducerea prețului de 
cost. Numeroși alți vorbitori au 
subliniat entuziasmul cu care au 
primit minerii din Vulcan sar
cinile de plan pe anul 1961. ho 
tărîrea lor de a le înfăptui în 
întregime și chiar de a le depăși. 
Conferința de partid a pus în fa
ța comuniștilor, a întregului co
lectiv al exploatării sarcini de 
onoare : realizarea unei: produc
tivități de 1,023 tone pe post, 
față de 1,010 tone/post, cît pre
vede sarcina de plan, obținerea 
unei economii de 1,000.000 lei 
prin reducerea prețului de cost 
cu 1,50 lei pe tona de cărbune. 
Pentru realizarea acestor impor 
fante obiective, conferința cere 
organizațiilor de partid să des

fășoare, sub conducerea comitetului 
de partid, o susținută muncă poli
tică pentru ridicarea la plan a 
tuturor brigăzilor rămase în ur
mă. extinderea tehnicii noi, re
ducerea consumului specific de 
material lemnos, îmbunătățirea 
continuă a calității producției, 
întărirea disciplinei în muncă.

In încheierea conferinței a luat 
cuvîntul tov. Raczek loan, secre
tar al Comitetului raional de 
partid.

Garanția îndeplinirii sarcinilor 
de viitor, a subliniat vorbitorul, 
o constituie ridicarea continuă a 
nivelului întregii munci de par- 
itld. întărirea organizațiilor de 
bază prin primirea în partid a 
celor mai buni dintre cei mai 
buni muncitori și îndeosebi prin 
îmbunătățirea educației partinice 
a candidaților, întărirea muncii 
politice de masă pentru mobili
zarea colectivului minei la tra
ducerea în viață a sarcinilor e- 
laborate de cel de al III-lea Con
gres al P.M.R. Comitetul de 
partid, organizațiile de bază tre
buie să acorde o deosebită ateu 
ție îmbunătățirii conducerii poli 
tice a organizațiilor sindicale și 
îndeosebi a organizațiilor U.T.M. 
în scopul intensificării întrecerii 
socialiste, întăririi disciplinei, 
ridicării calificării tineretului și 
extinderii tehnicii noi.

Sporind producția de cărbune 
cocsificabil și energetic, reducînd 
prețul de cost, minerii vulcăneni, 
în frunte cu comuniștii, își aduc 
contribuția la înflorirea patriei 
noastre socialiste.

Mai multă ordine și atenție deservirii 
în măcelării!

In Petroșani, ca și în celelalte 
localități miniere din Valea Jiu
lui, funcționează alături de ma
gazinele alimentare și numeroase 
măcelării. Prin aceste din unmă 
unități se desfac lunar pentru 
populația Văii Jiului mari can
tități de carne. In luna octom
brie au fost desfăcute prin uni
tățile de măcelărie din raionul 
nostru mari cantități de came 
de diferite sortimente.

O parte din lucrătorii acestor 
măcelării dau dovadă de conști
inciozitate în muncă și respect 
față de cumpărători, au o ținută 
vestimentară îngrijită, iar loca
lurile le țin în permanență cu
rate. Un exemplu bun în aceas
tă direcție îl constituie perso
nalul măcelăriei nr. 101 Petro
șani (responsabil Maierceac loan, 
vînzători Gyura Alexandru și 
Țipțer loan). Aici carnea este 
sortată pe calități, avînd afișate 
etichete cu felul cărnii, calitatea 
și prețul.

Din păcate însă la numeroase 
măcelării din Valea Jiului există 
lipsuri serioase legate de buna 
'deservire a populației și aspec
tul igienic. Bunăoară la mă
celăria de la blocurile Gh. Dimi
trov (responsabil Vagner Ru
dolf, vînzător Mureșan Nicolae) 
carnea e tăiată bucățele și îm
prăștiată în cea mai mare parte 
pe masă. Nefiind sortată pe ca-

Dc circa o lună, in fiecare zi de lucru, la mina Cimpa li 
un bărbat între două vîrste iși îndreaptă pașii spre camera re
zervată difuzării presei. Apoi îi așteaptă pe abonați. Aceștia pri
mesc cu regularitate ziarele.

In fiecare zi difuzorul voluntar Szakacs Andrei prestează cite 
două ore de muncă voluntară la distribuirea ziarelor, lată-1 în 
clișeul alăturat (dreapta) împreună cu doi tineri care au venit să-și 
ia ziarele.

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

Ppin magazinele O. A. D. L. F. 
din Aninoasa

— Ce doriți ? — întreabă vîn- 
zăitorul pe clienta care urma la 
rînd.

— Un kilogram de mere, vă 
rog.

Ghițoaică Constantin, gestio
narul magazinului nr. 36 de la 
Aninoasa cîntări cantitatea ce
rută de mere, se apropie de tej
ghea în fața căreia o tînăiră aș
tepta cu sacoșa pregătită.

— Poftiți merele. Altceva?
Dar în acel moment zbîrnîi- 

tul unui motor îl făcu pe gestio
nar să privească îndată afară. 
iLîngă magazin oprea tocmai a- 
tunci un autocamion încărcat cu 
mărfuri

— Ce mi-ai adus Dumitre ?
— Tot се-ai comandat. Și lu- 

)na asta vom sta bine cu planul, 
răspunse Dumitru Preoteasa, 
vînzătorul care împreună cu 
Constantin Ghițoaica deservesc 
m-agazinul nr. 36.

— Ați distribuit multe măr- 
iftiri în octombrie? — se intere
să o gospodină.

— Multe — răspunse gestio
narul. Peste 30.000 kg. cartofi, 
peste 5000 kg. varză, 1200 kg. 
ceapă, mai mult de 3000 kg. fruc
te și altele

★

In magazinul nr. 9 tînărul 
gestionar Bădulescu Nicolae ve
rifică un teanc de facturi notînd 
cifre pe o foaie de hîrtie. Aflase 
despre rezultatele obținute de 

lități și neavînd afișate etichete 
cu felul cărnii, calitatea și pre
țul ei, se creează nemulțumiri în 
rîndurile cumpărătorilor. Aici se 
distribuie din cînd în cînd și 
carne tocată. Vasul în care este 
păstrată carnea și în special o- 
perația punerii ei pe cîntar este cu 
-totul neigienică. Oare e atît de 
greu să se confecționeze o lopă- 
țică de lemn cu ajutorul căreia 
șă fie pusă carnea tocată din vas 
pe cîntar ? Tot la această mă
celărie, ca de altfel și la măce
lăria de la hale (responsabil Кос 
Iosif, vînzător Țipțer Alexan
dru), există cîntare automate și 
cîntare obișnuite. Din motive 
neînțelese sînt folosite mai mult 
acestea din unmă. De asemenea 
la ambele măcelării curățenia 
lasă de dorit.

Dacă întrebi pe cineva din con
ducerea O.C.L. Alimentara Pe
troșani de ce nu se cunosc lip
surile de la măcelării îți răs
punde cu seninătate : ,,Cumpă
rătorii nu sesizează în condi
cile de reclamații și sugestii ca 
să luăm măsuri de îndreptare".

Intr-adevăr cumpărătorii, gos
podinele în general, nu prea fac 
reclamații scrise. Nu fac aceasta 
nu pentru că n-ar avea ce recla
ma ci pentru simplul motiv că în 
măcelăriile din raionul nostru 
condicile de reclamații și sugestii 
sînt puse la... adăpost. (Exem

,,ortacii“ de la magazinul nr. 36 
și ținea morțiș să dovedească că 
prin magazinul nr. 9 au fost dis
tribuite tot cam atîtea mărfuri 
dacă nu mai multe.

I se adresă vînzătorului Groi- 
toru Petre.

— Ia ascultă! Iată ce a tre
cut prin mîinile noastre întir-o 
singură lună : 60.000 kg. cartofi, 
8.635 kg. varză, 2.026 kg. ceapă, 
4.551 kg. fructe, 2.000 kg. ardei...

— Și cînd te gîndești că a- 
ceste mărfuri sînt așezate pentru 
iarnă în cămările minerilor — 
spuse Croitoru cu deplină satis
facție.

Intr-adevăr, sute de căimări 
din Aninoasa sînt pline de bogă
ția rodului toamnei. Prin cele 
trei magazine O.A.D.L’.F. din A- 
ninoasa au fost distribuite cum
părătorilor, numai în luna oc
tombrie 110.000 kg- cartofi, 
23.000 kg. varză, peste 4.700 kg. 
rădăcinoase, tot atîtea kilograme 
ceapă, aproape 10;000 kg. fructe 
și multe altele.

In dorința de a aproviziona 
din timp locuitorii cu mărfuri 
pentru iarnă, personalul de de
servire de la magazinele 
O.A.D.L.F. nr. 8, 9 și 36 din 
Aninoasa a depus străduințe pen
tru asigurarea unei bune deser
viri.

Timpul ploios al toamnei i-a 
găsit pe locuitorii Aninoasei cu 
cămările aprovizionate pentru 
Iarnă.
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plu măcelăriile nr. 103, 118, 126 
Petroșani). Deci nu le poate ve
dea nimeni. Dacă totuși cineva 
insistă pentru condică i se ia un 
adevărat interogatoriu, că pînă la 
urmă cumpărătorul să se lase 
păgubaș de a inai face vreo re- 
clamație scrisă.

Pentru lichidarea lipsurilor 
din unitățile de măcelărie din 
raionul nostru este necesar ca 
tovarășii din conducerea O.C.L. 
Alimentara Petroșani (director 
tov. GOsma loan) să se deplase
ze mai des pe la aceste unități, 
să stea de vorbă cu cumpărăto
rii, să le ia în considerare su
gestiile. Este timpul să se ter
mine odată pentru totdeauna cu 
bucățelele de carne împrăștiate 
pe mesele din incinta măcelăriilor. 
Carnea să fie sortată pe calități 
și cu prețul scris vizibil în drep
tul ei. Este de asemenea timpul 
să se pună capăt folosiri! chita
relor neautorizate precum și a 
practicii învechite de a trînti car
nea pe cîntar pentru a „ciupi" 
la greutate.

Organele Sanepid au datoria 
să controleze mai amănunțit sta
rea igienică din măcelării, să o- 
blige pe vîrizătorii de aici să 
poarte bonete și halate curate. 
Să se facă deci mai multă or
dine și să se dea atenție deser
virii în măcelării I

C. MATEESCU
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ANUNȚ
întreprinderea Centrala 

Termoelectrică Paroșeni or
ganizează un concurs pe 
data de 1 decembrie 1960 
pentru ocuparea următoare
lor posturi vacante:

Inginer principal reparații 
termomecanice

Maistru, șef tură, cazane 
Maistru, șef tură, turbine 
Maistru, șef tură, electrică 
Inginer P.R.A.M
Inginer principal repara

ții electrice
Maistru principal repara

ții cazane
Maistru reparații turbine 
Inginer termotehnic 
Candidații vor depune la 

secretariatul întreprinderii 
pînă la data de 28 noiem
brie 1960 următoarele acte;

— Cerere.
— Diploma de inginer 

(pentru posturile de ingi
ner)

— Diploma de absolvire a 
unei școli tehnice de maiștri 
în specialitate sau a unei 
școli echivalate de Ministe
rul Invățămîntului șl Cul
turii (copie — pentru pos
turile de maiștri)

— Autobiografie
— Certificat de naștere 

tip R.P.R. (copie)
Lămuriri suplimentare la 

serviciul plan și organizarea 
muncii.

I

Cooperativa 
„SpriiiBulfflinief’lupepi 

aduce la cunoștința 
populației din Uricani, 
Lupeni, Vulcan, Is- 
croni și Aninoasa că în 
cadrul secției de repara* 
ții radio din Lupeni str. 
T. Vladimirescu, se exe* 
cută reparații diverse la : 
mașini de spălat rufe, fiare 
de călcat electrice, mașini 
de cusut de orice marcă, 
motociclete, biciclete, та» 
șini de scris și orice o- 
biecte de uz casnic.

Conducerea coopera
tivei garantează calita
tea lucrărilor și execu
tarea lor la timp.

Plata se face în nu
merar atît pentru insti
tuții, cît și pentru po
pulație.

Se зЮ(е la (oioiliota 
іопдаіак ilor

ca în toate magazinele 
O.C.L. Produse Industri
ale din raionul Petroșani 
sînt sortimente bogate de

— Bocanci pentru 
bărbați și copii,
— ghete copii,
— pantofi - bărbați 
și femei,
— cizme cauciuc 
pentru bărbați, le- 
mei și copii,
—- șoșoni și galoși,
— ghete postav,
— ghete Kamelhar. j



STEAGUL ROȘU

0 nouă івдіш industrială Io KazahJtannl teifral
ALMA ATA 16 (Agerpres)'.
Djezkazigansk este o nouă re

giune industrială care se for
mează în Kazahstanul central.; 
,'Ea se formează pe baza zăcă
mintelor, de cupru, descoperite a- 
colo. In prezent, acolo, se fac 
Ipregătiri în vederea construirii 
minelor, fabricilor de înnobilare 
și centralelor termoelectrice. Re
giunea /industrială Djezkazgansk 
care depășește ca suprafață Un
garia,-este bogată nu numai în

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

Mișcarea grevista în Italia
ROMA 16. Corespondentul A- 

gerpres transmite:
In ultimele zile în Italia a 

luat amploare mișcarea grevistă 
a oamenilor muncii pentru îm
bunătățirea condițiilor lor de via
ța, pentru asigurarea locului de 
rriuncă, pentru asistență socială.

In centrul atenției generale 
este lupta curajoasă pe care o 
Jduc de 56 de zile minerii gre
viști de la întreprinderea car
boniferă din Lula (Sardinia). 
Greviștii cer mărirea salariului 
la nivelul celorlalte întreprinderi 
carbonifere din Italia.

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

Cercurile guvernante japoneze 
intensifică militarizarea țării

TOKIO 16 (Agenpres). TASS 
Cercurile guvernante din Ja

ponia înfăptuind obligațiile asu
mate în cadrul noului „tratat de 
securitate11 japono-american in
tensifică militarizarea țării.

Luînd cuvîntul în fața repre
zentanților presei în orașul Toe- 
Hasi, prefectura Aiti, șeful așa- 
numitei „Direcții a apărării na
ționale11, Edzaki, a declarat că 
în următorul an financiar trupe
le terestre, ale „forțelor de auto
apărare11 japoneze vor fi reor
ganizate în 13 divizii. Potrivit 
afirmațiilor lui, se acordă o deo
sebită atenție sporirii efectivului 
trupelor japoneze pe insula Hok
kaido. După reorganizare a spus 
lEdzaki, efectivul trupelor în a- 
ceastă regiune a Japoniei va 
crește de la 25.000 la 40.000. 
Totodată el a subliniat că pentru 
perioada iernii subunitățile mi
litare aflate în prezent în regiu
nile sudice ale țării vor fi tre
cute pe insula Hokkaido unde vor 
continua exerciții speciale în con- 
Idițiile meteorologice complexe 
ale „timpului rece".

In legătură cu aceasta ziarul 
„Yomiuri" arată că „Direcția a- 
părării naționale" prevede în 
planurile sale înzestrarea trupe-

Lucrările Conferinței generale a UNESCO
PARIS 16 (Agerpres).
La ședința din după-amiaza 

zilei de 15 noiembrie a celei de-a 
Xl-a sesiuni a Conferinței gene
rale a U.N.E.S.G.O., a continuat 
discutarea ordinei de zi. Propu
nerea delegației U.R.S.S. de a se 
Include pe ordinea de zi proble
ma „Declarației cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale", precum și 
propunerea delegației Republicii 
Cuba cu privire la condamnarea 
acțiunilor oricărui stat care în
cearcă să se amestece în trebu
rile interne ale altui stat, au 
fost supuse examinării Biroului 
Conferinței generale.

Președintele a pus apoi la vot 
propunerea delegației U.R.S.S. 
cu privire la examinarea de că
tre Conferința generală a proble
mei reprezentării Chinei în 
U.N.E.S.G.O. Sub presiunea de
legației americane Conferința s-a 
pronunțat împotriva includerii 
propunerii sovietice pe ordinea de 
zi (41 voturi împotrivă, 33 pen
tru și 10 abțineri). In cursul vo- 
ttării propunerea sovietică a fost 
sprijinită, printre altele, de Da- 

zăcăminte de cupru. In ultimul 
timp geologii au descoperit în 
această regiime zăcăiminte de 
fier, mangan, plumb, cobalt, ni
chel, cărbune brun.

La exploatarea cît mai rapidă 
a acestor bogății, vor ajuta apele 
rîului Irtîș, care vor fi aduse 
prin canalul Irtîș-Karaganda, 
lung de 500 de km. Crearea a- 
cestui rîu artificial în stepele Ka- 
zahstanului, va începe în anul 
viitor.

Greve de 48 de ore au deci a-, 
jrat constructorii de la Șantierele 
navale „Ansaldo” din Genova, 
muncitorii de la uzinele electro
mecanice „Faime" din Roma, 
textiliștii din Spoleto și Floren
ța, metalurgîștii din Piacenza. 
Toate aceste greve au fost de
clarate în strînsă unitate de ac
țiune de organizațiile sindicale 
afiliate la Confederația Generală 
a Muncii din Italia, Confedera
ția Sindicatelor oamenilor mun
cii și Uniunea Italiană a Muncii.

lor japoneze cu toate tipurile! 
moderne de arme, ia măsuri pen
tru a primi din S.U.A. proiec
tile teleghidate „Hercules" capa
bile să transporte încărcături nu
cleare. înzestrarea forțelor ar
mate japoneze cu aceste tipuri de 
proiectile teleghidate, subliniază 
ziarul, se efectuează fără a se ți
ne seama de protestele opiniei 
publice japoneze.

--------—. -.=e-8-•*- ■  =====--------, , . I ' -

Protestul adresat de E. D. A. 
guvernului grec

ATENA 16 (Agerpres). TASS 
transmite:

Președintele Partidului Uniu
nea Democrată de Stîniga din 
Grecia (E.D.A.) I. Passalidis, a 
adresat președintelui parlamentu
lui și liderilor partidelor demo
cratice o telegramă în care pro
testează energic împotriva cam
paniei desfășurate de autorități 
împotriva E.D.A.

Numai în cursul ultimelor trei 
săptămîni, se spune în telegra
mă, au fost arestați și supușî 
represiunilor '40 de fruntași, ac
tiviști și adepți ai partidului. 
Arestările și deportările în masă 

nemarca, Nigeria, Elveția, Repu
blica Africa Centrală și Geylon.

Prin urmare, împotriva propu
nerii delegației U.R.S.S. au vo
tat de fapt mai puțin de jumătate 
din participanții la Conferința 
generală.

Discuții aprinse au avut loc în 
jurul propunerii delegației 
U.R.S.S. de a se include pe or
dinea de zi raportul directorului 
general al U.N.E.S.G.O. cu pri
vire la măsurile adoptate de el 
în vederea îndeplinirii rezoluției 
celei de-a 55-a sesiuni a Consi
liului Executiv pentru problemele 
dezarmării generale și totale.

S. G. Lapin, șeful delegației 
U.R.S.S., a condamnat încercarea 
președintelui provizoriu al sesiu
nii, Berthoin (Franța), de a e- 
xercita presiuni asupra delegați- 
lor și de a-i determina să voteze 
împotriva propunerii sovietice.

Propunerea sovietică a fost 
sprijinită de reprezentantul Bra
ziliei.

Pentru propunerea sovietică 
s-a pronunțat și reprezentantul 
Libanului.

Șeful delegației americane s-a 

împotriva planurilor 
agresive ale N.A.T.O. 

în Baltica
STOCKHOLM 16 (Agerpres).
In legătură cu planurile sia- 

ționării în Marea Baltică a for
țelor maritime militare ale 
N.A.T.O., înzestrate cu arma a- 
tomică, ziarul suedez „Ny Dag", 
a publicat sub titlul „Nori ame
nințători deasupra Balticii" un 
articol de fond în care exprimă 
îngrijorarea opiniei publice sue
deze față de intensificarea pre
gătirilor militare ale N.A.T.O. 
în imediata apropiere a coastei 
Suediei.

Aceste planuri, scrie ziarul, 
privesc direct țara noastră. Dacă 
arma atomică va fi stocată pe 
teritoriul Norvegiei, Danemarcei 
sau în Marea Baltică, această 
măsură va înrăutăți cît se poate 
Ide serios situația Suediei.

----- O-----

Pentru eliberarea 
lui Kenyatta

LONDRA 16 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 15 noiembrie 

în Camera Comunelor laburistul 
Stonehouse a cerut eliberarea 
lui Jomo Kenyatta cunoscut re
prezentant al vieții publice și 
om politic din Kenya.

După cum se știe Jomo Ke
nyatta a fost arestat de autorită
țile colonialiste engleze din Ke
nya pentru participarea activă 
la lupta de eliberare națională, 
iar după executarea a cinci ani 
de închisoare a fost lipsit pe o 
perioadă nedeterminată de drep
tul de a se deplasa prin țară.

Macleod, ministrul Coloniilor 
al Angliei a respins cererea lui 
Stonehouse și a declarat că el 
„preferă să lase această proble

mă la aprecierea autorităților din 
Kenya".

ale activiștilor partidului nostru, 
atentatele împotriva deputaților, 
atacurile polițienești asupra or
ganizațiilor de partid, ofensiva 
împotriva libertății presei, pre
siunile asupra sindicatelor oame
nilor muncii, scrie Passalidis, a- 
testă că guvernul duce o poli
tică de lichidare a ultimelor li
bertăți constituționale ale po
porului grec.

Passalidis cere în numele par
tidului să se pună capăt terorii 
și face apel la mobilizarea forțe
lor democratice din țară pentru 
restabilirea legalității constituțio
nale și a democrației în Grecia.

dedat la atacuri calomnioase îm
potriva U.R.S.S., acuzînd în mod 
demagogic Uniunea Sovietică că 
nu ar dori dezarmarea.

Apoi directorul general al 
U.N.E.S.G.O., V. Veronese, a în
cercat să demonstreze, recurgînd 
la diferite subterfugii, că proble
ma activității U.N.E.S.G.O. în 
domeniul dezarmării nu trebuie 
să fie, pasămite, examinată în 
cadrul Conferinței generale.

Rezultatele votului au demon
strat că o mare parte din parti
cipanții la conferința generală 
doresc discutarea acestei proble
me în cadrul U.N.E.S.G.O. Ast
fel, 30 de delegații s-au pronun
țat în sprijinul propunerii so
vietice, un număr egal de dele
gații au votat împotriva ei, iar 
26 de delegații s-au abținut de 
la vot. In conformitate cu regu
lile de procedură, această pro
blemă va fi pusă din nou la vot 
în cadrul ședinței din dimineața 
zilei de 16 noiembrie.

Propunerea delegației U.R.S.S. 
cu privire la excluderea de pe or
dinea de zi a problemei referi
toare la cotizațiile și datoriile

Proteze înlocuitoare de vase sanguine
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite :
După cum a declarat Antonin 

Filatov, membru corespondent al 
Academiei de Științe medicale a 
U.R.S.S., la sesiunea științifică 
consacrată problemei tratamentu
lui operatoriu al endoarteritei 
obliterante, sesiune care se des
fășoară la Moscova, specialiștii 
sovietici au realizat proteze ca
re înlocuiesc perfect vasele san
guine.

Protezele care au fost realiza
te la Institutul pentru transfu
zia sîngelui din Leningrad și 
sînt confecționate dintr-un lav- 
san de calitate superioară cores
pund tuturor cerințelor impuse 
înlocuitorilor țesutului viu: ele 
sînt inofensive pentru organism, 
poroase și atît de plastice încît 
sînt în stare să transmită undele 
pulsatoare. Protezele se confec
ționează și se păstrează în con
diții de sterilitate, astfel încît 
pot fi utilizate pentru operație în

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

SITUAȚIA DIN CONGO
LEOPOLDVILLE 16 (Ager- 

•pres).
Corespondentul agenției Taniug 

transmite din Leopoldville că e- 
liberarea lui Kamitatn a stîrnit 
o serioasă nemulțumire în rîn- 
dul partizanilor colonelului Mo
butu îndeosebi în rîndul acelora 
care se grupează în jurul colo
nelului Kokol care l-a arestat pe 
Kamitatu.

Demonstrație la Amsterdam
HAGA 16 (Agerpres).
La Amsterdam a avut loc o 

demonstrație de protest împotriva 
colaborării oamenilor de știință 
olandezi cu militariștli vest-ger- s 
mâni în domeniul energiei ato
mice.

Muncitorii constructori din 
Amsterdam au refuzat să parti
cipe la construirea instalațiilor 
atomice și a laboratoarelor pen
tru Germania occidentală.

MOSCOVA. Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. l-a deco
rat pe dramaturgul sovietic Ni
kolai Pogodin cu Ordinul Lenin. 
După cum se arată în decret, el 
a fost decorat „pentru merite 
deosebite în dezvoltarea drama
turgiei sovietice și cu prilejul 

clankaîșistului întrucît acesta nu 
are nici un drept să reprezinte 
marele popor chinez, a fost spri
jinită de 16 delegații. împotrivă 
au votat 46 de delegații, iar 23 
s-au abținut.

Conferința generală l-a ales 
pe conducătorul delegației Etio
piei, Volde, președinte al celei 
de-a XI-а sesiuni. Au fost de a- 
semenea aleși 15 vicepreședinți 
ai sesiunii, printre care repre
zentanții U.R.S.S., R. S. Ceho
slovace, Ghanei, Sudanului, In
diei și Tunisiei. Conferința a ales 
și celelalte ongane conducătoare 
ale sesiunii.

In cadrul aceleiași ședințe sta
tul Kuweit a fost ales membru al 
U.N.E.S.G.O., iar Ruanda Urundi, 
insulele Mauriciu și Tanganica 
— membri fără drept de vot.

Lucrările din 15 noiembrie au 
demonstrat că. în pofida tuturor 
încercărilor delegațiilor puterilor 
occidentale de a împiedica dis
cutarea la această sesiune a ce
lor mai arzătoare probleme ale 

contemporaneității, în cadrul Con
ferinței a început o discuție lar
gă și principială pe marginea 
principalelor probleme politice. 

orice clipă. Lungimea lor este de 
60 cm., iar diametrul variază în
tre 6 și 24 mm.

Chirurgii au încercat protezele 
pe 30 de cîini, iar apoi le-au 
folosit la intervenții în clinică. 
In două cazuri tuburile artifi
ciale au înlocuit aorta și în cinci 
cazuri — alte diferite artere. S-a 
constatat că în ceea ce privește 
comportarea lor în corpul omu
lui, înlocuitorii nu se deosebesc 
de vasele naturale. Ei se inte
grează foarte bine în organism. 
Oamenii că.ara li s-au introdus 
aorte sau alte artere artificiale 
nu simt prezența lor timp înde
lungat. e

Se poate presupune că durata 
vieții vaselor din lavsan va fi 
mai mare decît a vaselor natu
rale, adică în mod practic neli
mitată. .

In U.R.S.S. va începe în 1961 
fabricația de masă a protezelor 
înlocuitoare de vase sanguine.

După cum s-a aflat la Leo
poldville, transmite coresponden
tul, un grup de ofițeri au ela
borat un plan de organizare a 
unei noi lovituri de stat potri
vit căreia puterea trebuie să fie 
încredințată așa-zisului „cabinet 
Ileo“ numit în mod ilegal de că
tre președintele Kasavubu.

Se anunță că în legătură cu 
zvonurile despre acest complot 
trupele O.N.U. au intensificat 
controlul asupra principalelor 
țpuncte ale orașului și au insta
lat de asemenea grupuri de pază 
în fața casei lui Kamitatu a că
rei nouă arestare intră în calcu
lele complotiștilor.

Agenția Press Trust of India, 
infonmînd despre eliberarea lui 
Kamitatu, subliniază că cauza 
directă a arestării sale a servit-o 
faptul că în mîinile sale a căzut 
un document secret în care „u- 
nele state străine avertizau pe 
colonelul Mobutu ca acesta să 
nu permită în nici o împrejura
re convocarea parlamentului'1.

împlinirii a 60 de ani de la naș
terea sa".

HAVANA. După cum transmi
te corespondentul din Tegucigal
pa al agenției Prensa Latina, în 
ciuda contraofensivei întreprinse 
de trupele guvernamentale, in
surgenții guatemalezi continuă 
să mențină sub controlul lor 
mari regiuni din partea de răsă
rit a țării, inclusiv orașele Pu
erto-Barrios și Chiquinula. Pre
ședintele Guatemalei, Ydigoras 
Fuentes, a declarat că la 15 no
iembrie va dezlănțui o „ofensivă 
masivă în patru puncte princi
pale" inclusiv împotriva orașu
lui Zacapa unde acționează in
surgenții.

WASHINGTON. După cum 
transmite corespondentul din 
Washington al agenției France 
Presse.' deficitul balanței de plăți 
a Statelor Unite „s-a agravat 
din nou în cel de-al treilea tri
mestru al anului I96011. Acest 
deficit este de 4,3 miliarde do
lari în trimestrul trei, în compa
rație cu 2,9 miliarde dolari în 
trimestrul precedent.

NEW YORK. Revista „News
week" anunță că tribunalul dis
trictual din San Francisco a ju
decat săptămîna trecută procesul 
intentat viceamiralului american 
William' Erdman acuzat, de con
trabandă. întors primăvara tre
cută de la baza navală din in
sula Guam al cărei comandant 
era, Erdman a adus cu el, pe bor
dul vasului purtător de avioane 
„Bon Homme Richard" băuturi 
alcoolice.

REDACȚIA ȘI1 ADMINISTRAȚIA’: Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269. Tiparul: ,^6 August" — Poligrafie


