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L A V U L CAN
Marți după-amiază, în 

sala de festivități a clu
bului muncitoresc al 
sindicatelor din Vulcan 
s-au adunat peste 400 
de muncitori, tehnicieni, 
ingineri, funcționari, ca
dre sanitare, lucrători 
din comerț pentru a 
propune candidați în 
vederea alegerilor de la 
5 martie.

In numele Consiliului 
orășenesc Petroșani al 
Frontului Democrației 
Populare, tovarășul Mo- 
raeu Samoilă a propus 
pe tovarășul Bălan Vi- 

ente, președintele Con
siliului sindical regional 
Hunedoara drept candi
dat în Sfatul popular

regional pentru circum
scripția electorală 
77. Exprimînd asenti
mentul oamenilor mun
cii din Vulcan, tov, Rî- 
pa Petru, Gotoț Iosif, 
Bogățeanu Victor și alți 
vorbitori au susținut cu 
căldură propuderea fă
cută.

In cadrul aceleiași a- 
dunări, tov. lancu Ghi- 
zela, secretara 
Roșii Petroșani 
vaci Grigore 
electrician la 1 
lectrică 
propuși 
pentru 
tați în 
rășenesc Petroșani.
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Vulcan au fost 
drept candidați 

a fi aleși depu- 
sfatul popular o-

Construcțiile anului 1961
• 876 apartamente cu încălzire centrală.
• 4 școli cu cîte 16 săli de clasă.
• 1 amfiteatru, 1 cămin, 1 cantină
Ce frumoasă este Va

lea Jiului 1 înconjurate 
de munți, centrele mun
citorești se înșiră ca o 
ghirlandă de-a lungul 
apelor Jiului.

Cu fiecare an ce tre
ce, această viață devine 
tot mai bună, mai fru
moasă. O contribuție în
semnată la această ope
ră aduc și harnicii con
structori care an de an 
clădesc 
cașuri 
pentru 
înnoiesc

Anul 
bogat : 
crări.

Pînă
cru un 
blocuri 
re vor 
losință 
blocuri 
blocuri

noi locuințe, lă- 
social-culturale 

oamenii muncii, 
fața orașelor.

1961 va fi și el 
în asemenea lu-

acum, sînt în 
număr de 30 
de locuințe, 

fi predate în 
anul acesta :
la Lupeni, 13 

la Petroșani și

lu- 
ПОІ 
ca- 
fo-
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L A A N I N O A S A
de ședințe a Sfa-Sala 

tului popular al comu
nei Aninoasa' a fost 
încăpătoare pentru cei 
veniți într-una din 
lele trecute să-și 
semneze candidații în a- 
legerlle de' la 5 martie.

In cadrul adunării s-a 
făcut propunerea ca tov. 
Tanczer Geza, secretarul 
comitetului de partid al 
minei Aninoasa să can
dideze pentru alegerile 
de deputați în Sfatul 
popular al orașului re
gional Petroșani în cir
cumscripția electorală 
nr. 98, precum și în cir
cumscripția comunală 
nr. 21. Propunerea fă-

ne-

zi- 
de

cută a fost aprobată în 
unanimitate de cei pre- 
zenți.

In aceeași adunare, 
tehnicianul Pop loan 39, 
a fost propus drept can
didat al F.D.P. în cir
cumscripția comunală nr. 
19, învățătorul Simo 
Iosif, în 
comunală 
strungarul Blag Teofil, 
pentru circumscripția co
munală nr. 22. In cu- 
vîntul lor tov. Cristea 
Aurel, Jurca Silvia, 
Bacinschl Mihai, Va- 
sian Nicolae, Tarcea 
loan și mulți alții au 
susținut cu însuflețire 
pe cei propuși.

circumscripția
nr. 20, iar

studențească, 
la Vulcan, 
blocuri vor

5 blocuri 
Cele 30 de 
cuprinde 876 apartamen
te frumoase, spațioase, 
construite după cerințe 
moderne. Un lucru deo
sebit de remarcat: toa
te apartamentele preda
te anul acesta vor fi 
încălzire centrală.

Constructorii mai 
xecută însă și alte 
crări. La Uricani, 
troșani și Petrila : 
în lucru școli medii cu 
cîte 16 săli de clasă; în
că una 
Vulcan, 
cestea, 
pentru 
strucției unor clădiri la 
Institutul de mine — 
un amfiteatru, un că
min și o cantină studen
țească — ce vor mări 
capacitatea acestui insti
tut de cultură.

cu
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se va construi la 
Alături de a- 

se fac pregătiri 
începerea con-

„în aceste locuri în trecut 
n-a fost nimic”
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Se bucura din nou, pe merit, 
de încrederea cetățenilor

Acolo unde odinioară a fost hotarul dintre Lupeni și sa
tul Băjbăteni acum se află o stație de autobuze. In imediata 
ei apropiere, pe malul sting al pinului Braia apar siluetele noi
lor blocuri în construcție care vor forma cartierul Viscoza III

Simedrea Constantin conduce o 
brigadă de tineri bobinatori în 
secția de curent continuu a Ate
lierelor centrale de reparații e- 
lectrice — Vulcan. Numele lui 
figurează printre cele ale frun
tașilor în producție și ale ino
vatorilor.

Fotoreporterul nostru l-a sur
prins lucrînd la bobinarea unui 
stator de la un grup convertizor, 
lucrare de primă urgență.

In alegerile din anul 1956 ce
tățenii din circumscripția electo
rală Dîlja Mare au încredințat 
pentru a doua oară tovarășului 
Kristaly Ludovic misiunea de cins
te de a-i reprezenta ca deputat în 
Sfatul popular al raionului Petro
șani. De atunci to
varășul Kristaly Lu
dovic desfășoară o 

8 activitate susținută 
8 pentru rezolvarea 

propunerilor și cere
rilor alegătorilor.

...Trecuseră puți
ne zile de la alege
rile din 1956. Ce
tățenii din Dîlja 
Mare s-au adunat 
într-o adunare popu
lară pentru a dis
cuta anumite proble
me legate de buna 

8 gospodărire și înfrumusețare a sa 
8 tului. Tema principală a discu- 
8 țiilor a constituit-o electrificarea 
8 satului. S-au făcut atunci multe 
8 propuneri pornite din inima săte

nilor care erau dornici să vadă 
luminînd în satul lor becurile e- 
lectrice.

— Ca să aducem lumina becu
lui electric în casele din sat nu-i 
lucru ușor. Trebuie ca la această 
acțiune să mobilizăm pe toți lo
cuitorii pentru a contribui din toa
te puterile la electrificarea satului 
— le spuse celor adunați deputa
tul Kristaly.

In cadrul adunării s-au analizat 
amănunțit posibilitățile de înfăp
tuire a electrificării. Sătenii au 
ales un comitet de inițiativă, for
mat din cei mai buni gospodari 
ai satului, care să se ocupe de lu
crările de electrificare. Mulți ce 
tățeni și-au luat angajamente ve
nind totodată cu propuneri concre
te în ceea ce privește organizarea 
acțiunii de electrificare.

Dorința de a vedea electrificat 
satul i-a îndemnat pe cetățeni 
să muncească umăr la umăr pen
tru a trage cît mai devreme firele 
de cupru ce aduceau lumina elec
trică în sat. Zeci de țărani munci
tori, tineri și vîrstnici au ieșit pe 
ulița satului la muncă voluntară. 
Deputatul Kristaly, împreună cu
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cialiștii de la uzina electrică 
început să fixeze locurile pentru 8 
plantarea stupilor, iar în urma lor, 8 
cetățenii săpau gropile și rînd pe 8 
rînd, au început să se ridice stîlpii. 8,

A sosit și ziua cînd ultimele lu- 8 
crări s-au 8
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8
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terminat. Se aștepta 
doar semnalul de 
legătură. In jurul 
deputatului s-au a- 
dunat aproape toți 
cetățenii din sat. Și 
odată cu înserarea ce 
se lăsa peste sat s-au - 
aprins și primele « 
becuri electrice. Au ° 
urmat apoi zilele 8 
cînd printr-o singu
ră întorsătură de în
trerupătoare lumina 
electrică inunda cele 
300 de gospodării 

calcul sumar arată că

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 -O 

voluntară a cetățenilor mobilizați ' 
de deputat, se ridică la nu mai pu- ” 
țin de 25.000 lei. o

După electrif icare a urmat a- £ 
menajarea căminului cultural, un- g 
de se desfășoară o vie activitate, g 
s-a îmbunătățit aprovizionarea cu < 
alimente a cetățenilor. Anul trecut g 
cetățenii din Dîlja, mobilizați de g 
deputat, au refăcut 5 podețe. g 

Dar tovarășul Kristaly nu este j 
numai un bun gospodar. El este 8 
și un muncitor priceput. La secția 8 
turnătorie de la U.R.U.M.P. el 2 
conduce o brigadă fruntașă de □ 
turnători care, lună de lună, își 2 
depășește cu 12—32 la sută sar- 2 
cintle de plan. Brigada tui a re- â 
dus cu 50 la sută procentul de re- 2 
buturi față de norma admisă, tea- g 
lizînd în felul acesta economii de g 

la 6.000 lei lunar. Pentru 8 
succesele sale in muncă, tovarășul g 
Kristaly a fost decorat de două 8 
ori cu „Ordinul Muncii". 8

Zilele trecute, turnătorul de la $ 
U.R.U.M.P. s-a bucurat din nou, g 
pe merit, de încrederea oamenilor g 
muncii. El a fost iarăși propus 8 
drept candidat pentru alegerile de 
deputați în Sfatul popular al ora- g 
șului regional Petroșani în cir cum- 8 
scripția. electorală nr. 56. -

o 
g comitetul de inițiativă și cu sper Z. ȘUȘTAC. 8
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din sat. Un
lucrările efectuate prin contribuția 8

t iar în centrul fostului sat Bă rbătenî, un cinematograf cu 400 
J locuri iși așteaptă spectatorii — foștii asupriți de odinioară, lo- 
Îcultorii JJărbătenilor de astăzi. IN CLIȘEE: (sus) O parte din 

blocurile cartierului Viscoza III și (jos) cinematograful din 
Bărbăteni.
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Audiențele la locul de muncă
Legătura sfaturilor populare Cu 

masele este condiționată în mare 
măsură și de modul cum acestea 
se străduiesc să rezolve cererile și 
sesizările oamenilor muncii. Pen
tru rezolvarea mai operativă a ce
rerilor oamenilor muncii, în cursul 
anului 1959 au fost folosite pen
tru prima dată audiențele la locu
rile de muncă.

Această nouă formă de legătu
ră cu oamenii muncii a fost folo
sită cu succes și de către unele co
mitete executive 
comunale din 
mai ales de cele 
Banița. Oamenii muncii de 
mina Petrila, U.R.U.M.P., cariera 
de calcar din Bănița și de la alte 
întreprinderi, unde au fost orga
nizate audiențe, au primit cu inte
res și încredere pe reprezentanța 
sfaturilor populare locale. La aces
te audiențe ei au venit cu nume 
roase propuneri pentru îmbunătă
țirea gospodăririi cartierelor, a ac
tivității unităților de deservire a 
populației, au făcut propuneri 
pentru îndreptarea unor lipsuri 
din munca unor organe de stat și

BARDOCZ VASILE 
secretarul comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașului 

regional Petroșani

din 
sfa- 

pen-

orășenești și 
Valea Jiului, 

din Petrila și 
la

economice locale. Muncitorii 
aceste întreprinderi au cerut 
turilor populare să intervină 
tru îmbunătățirea iluminatului pu
blic în cartierele mărginașe și ex
tinderea rețelei de iluminat, pen
tru o mai bună aprovizionare cu 
apă potabilă și reglementarea 
transportului în comun și alte pro
bleme de interes obștesc.

Majoritatea problemelor ridica
te cu ocazia audiențelor la locu
rile de muncă au fost soluționate 
imediat. Altele au fost studiate cu 
atenție de către comitetele execu
tive din localități, căpătînd ulte
rior o soluționare corespunzătoare. 
Propunerile făcute de oamenii 
muncii cu prilejul audiențelor or
ganizate la locurile de muncă au 
constituit un sprijin însemnat în 
munca sfaturilor populare pentru

ridicarea nivelului urbanistic al 
localităților. în urma sesizărilor 
primite din partea oamenilor mun
cii comitetul executiv al sfatului 
popular din Petrila a luat nume
roase măsuri, pentru a asigura o 
mai bună întreținere a locuințelor 
cît și pentru înfrumusețarea car
tierelor localității, pentru amena
jarea de spații verzi, repararea 
străzilor etc. In Lupeni comitetul 
executiv a reușit să rezolve de ase
menea unele sesizări ale cetățeni
lor, cum ar fi de pildă îmbunătă
țirea alimentării cu apă potabilă 
a orașului, extinderea rețelei elec
trice și altele. Bune rezultate au 
obținut în privința rezolvării pro
punerilor făcute de oamenii mun
cii și sfaturile populare din Băni- 
ța și Vulcan. Au fost ridicate însă 
cu prilejul' audiențelor la locurile 
de muncă și probleme a căror re
zolvare depășește competența sfa
turilor populare. în aceste cazuri 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare au datoria să dea lămu-

(Continuare in pag. 3-a)



2 STEAGUL ROȘU

„NICI O MEDIE SUB 6" ViAȚASTUDENȚEASCA

Angajamentul clasei a Vil-a В

Astăzi este important nu nu
mai să scoatem de pe băncile 
școlii absolvenți ai cursului ele
mentar sau mediu, ci și nivelul 
de pregătire pe care îl au acești 
absolvenți pentru a putea face 
față cerințelor. De aceea, un ma
re accent trebuie să punem pe 
calitatea pregătirii elevilor, pe 
volumul și trăinicia cunoștințe 
lor însușite de ei în școală.

Gîndindu se la viitorul elevi
lor care vor părăsi în acest an 
băncile cursului elementar con
ducerea Școlii de 7 ani nr. 1 Pe
troșani și-a propus folosirea tu
turor metodelor și procedeelor 
pentru ridicarea nivelului la în
vățătură, pentru înlăturarea me
diocrității. Avem in școală trei 
clase a Vi! a, clase cu nivel di
ferit în pregătire. După rezulta
tele procentuale, clasa а ѴІІ-а C 
este cea mai bună. Totuși, ba- 
zîndu-se pe o serie de factori 
clasa а ѴІІ-а В s-a angajat Й 
cheme la întrecere pentru note 
cit mai bune toate celelalte clase 
a VH-a.

Pe ce se bazează cl. V!l-a B...

...cînd se angajează ca nici un 
elev din componența sa să nu 
mai obțină nici o medie sub 6 ? 
I’fe ce se bazează conducerea 
școlii cînd le apreciază această 
hotărâre ? Colectivul clasei a VH-a 
B, format din 30 de elevi, nu are 
în mijlocul său nici un elev in
capabil de h-și însuși cunoștin
țele prevăzute în programa școlii 
Pregătirea elevilor în anii prece
dent poate asigura o asimilare 
temeinică a volumului de cunoș
tințe din acest an școlar. Profe
sorii care predau la clasele a 

,VH-a au calificarea necesară, au 
o conștiință destul de ridicată, 
dragoste de muncă. Clasa a VII-a 
В are un colectiv de elevi bine 
închegat, un colectiv dornic să 
obțină zi de zi rezultate și mai

Nota reprezintă numai munca elevului ?
In anii regimului democrat- 

popular s-au înregistrat succese 
importante și în domeniul învăță- 
mîntului de stat. Sînt cunoscute 
numele unor învățători și profe
sori care dau pildă de muncă pli
nă de abnegație în pregătirea tine
rilor viitori constructori ai socia
lismului. Cadrele didactice, în pro
cesul de formare a deprinderilor 
la elevi, lasă acestora o impresie 
profundă pentru toată viața, im- 
primîndu-le trăsăturile noi, alese, 
ale omului societății socialiste. în
datoririle mărețe și nobile ce re
vin cadrelor didactice le impun 
formarea măiestriei pedagogice, 
în munca instructiv-educativă se 
cere din partea cadrelor didactice 
să îmbine în atitudinea lor exigen
ța fhță de munca elevilor, cu în
crederea în posibilitățile lor, cu 
respectul față de ei. în tactul pe
dagogic este foarte important sim
țul măsurii, calitate deosebit de 
importantă în activitatea cadrelor 
didactice.

Rezultatul activității cadrelor 
didactice și a elevilor se concreti
zează în rezultatele obținute la în
vățătură, în sistemul de notare a 
elevilor cate reprezintă un indiciu 
al muncii depuse în școala respec
tivă atît de fiecare cadru didactic 
în parte cît și de fiecare elev. în 
același timp nota este un mijloc de 
stimulare a elevilor, ajutîndu-i în 
eforturile depuse 
cunoștințelor. în 
pentru a aprecia 
vățătură, se ține 
ți de temeinicia 

pentru însușirea 
notarea elevilor, 
rezultatele la in- 
cont de volumul 
cunoștințelor, de

bune la învățătură. Opinia clasei 
este foarte puternică. In clasă 
sînt multe elemente bune care 
sftit gata oricînd să-și ajute co
legii pentru a lichida rămânerea 
în urmă. De asemenea, _ școala 
dispune de toate condițiile mate
riale necesare pentru ca hotărî- 
rea elevilor clasei а ѴІІ-а В să 
poată deveni realitate.

Ce-și propune colectivul 
de elevi și dirigintele

Să folosească în mod judicios 
fiecare oră. din zi pentru învă
țătură sau odihnă activă. Diri
gintele își propune să Intensifice 
controlul asupra respectării re
gimului de zi al elevilor prin vi
zite la domiciliul lor. Pionierii 
fruntași ca Oprișiu Cornel, Bra- 
nea Mioara, Indrea Lucia, Mun- 
teanu Mariana s-au angajat să 
acorde în permanență un ajutor 
eficace colegilor lor Hlopețchl 
loan, Elisei Petru, Untaru Elena 
și Toth Pavel. Colectivul clasei' 
va asigura participarea regulată 
a elevilor slabi la învățătură la 
orele de meditații și consultații, 
chiar și atunci cînd un singur a- 
lev are vreo nedumerire. De ase
menea atît elevii între ei cît și 
tovarășii profesori vor controla 
zilnic temele date pentru acasă.

Sigur că în realizarea hotă- 
rîrii luate se vor întîmpina și 
unele greutăți. In clasa a VlI-a 
В sînt și elevi slabi la învățătu
ră și unii mutați disciplinar aici 
cu care clasa va avea de muncit 
mai mult. Dar și aceștia s-au 
încadrat în bună măsură în ce
rințele colectivului, dovedind prin 
notele obținute la unele obiecte 
că se pot ridica și ei la nivelul 
clasei. Clasa întreagă e hotărîtă 
să-i ajute. Elevii toți sînt hotă- 
rfți să nu obțină nici o medie 
sub 6 pentru a cîștiga întrecerea 
inițiată de ei.

FL, MU ȘT EA N 
directoare a Școlii de 7 ani nr. 1 

Petroșani

numărul, con- 
greșelilor fă-

mai sus s-a 
un răspuns

gradul de înțelegere și asimilare 
al fiecărui elev, de priceperea de 
a expune corect cunoștințele, oral 
și în scris, cît și de 
ținutul și caracterul 
cute de elev.

Redarea celor de 
impus pentru a da 
orientativ unor cadre didactice în 
activitatea cărora mai persistă lip
suri serioase în munca instructiv- 
educativă, în special în notarea e- 
levilor. Așa este cazul profesorului 
de istorie Lazăr Aurel de la Școa
la medie mixtă din Lonea. Slab 
orientat, ne ajutat de colectivul 
cadrelor didactice cît și de condu
cerea școlii, prof. Lazăr folosește 
în activitatea sa Ia clasă metode 
greșite iu aprecierea muncii elevi
lor. Astfel, în ziua de 12 ianuarie 
1961, a doua zi din cel de-al Il-lea 
trimestru școlar, a examinat în 30 
de minute, 
Vil-a A, dînd 
cient și 4 note 
la clasa a V- 
triale au fost 
mător : note 
2=26 ; note 
4=4; note de 5 = 1 (aceasta 
fost cea mai mare notă). Din nu
mărul de 37 de elevi ai clasei a 
V-a C, 23 au rămas corigenți la 
această materie. Din sistemul de 
notare al profesorului Lazăr Au
rel reiese folosirea metodelor ne- 
pedagogice în activitatea cu ele
vii, descurajîndu-i în muncă, înde
părtând u-i de profesori ceea ce 
dăunează bonei desfășurări a pro-

27 elevi, la clasa a
23 note de insufi- 
bune. De asemenea 
C, lucrările trimes- 
notate în felul 
de 1=2 ; note 
de 3=4 ; note

ur- 
de 
de 
a

Cum sînt folosite orele afectate 
activității

9
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Cu doi ani în urmă, copiii din cartierul Sohodol-Paroșeni • 

mergeau la școală la Lupeni. Azi școala este numai la doi pași. Eaț 
a fost construită în urmă cu doi ani filed dotată cu tot ce este ne- ? 
cesar desfășurării procesului de învă|ămînt lată-i pe elevii Șerban ’ 
Angela și Popescu Ioan în laboratorul școlii efectuînd experiențe dej 
fizica. ♦

ț

obștești 1
La S.R.S.C., A.R.L.U.S., căml-i 

ne culturale sînt formate corniști • 
de lectori care cuprind specia-» 
iiști din toate domeniile de acti- ? 
vitate avînd sarcina de a pre- ‘ 
zenta în fața oamenilor muncii ■ 
conferințe pe diverse teme. ț

Universitatea muncitorească, ț 
realizare a regimului nostru de- ♦ 
mocrat popular, este locul unde ♦ 
profesorii își pot folosi cu multă ?

♦ tulul. Este același tinăr, plin de • 
1 ’ viață, dorind ca în anii ce urmea- I 

pera de culturalizare a maselor ♦ S, , - ,. -. .
este participarea lor la activita- ♦ V 
tea brigăzilor științifice, chemate » d^e^sca dtn plm ca tn cet 5 ♦1. ... <ч i silii Hă cfiif/aniia c-t~st л •

4 
i 

« 
♦ 
4

♦

f 
.4

In țara noastră, revoluția cul
turală se desfășoară într-un ritim 
susținut. Ofensiva pe tărâm cultu
ral are ca obiectiv formarea con
științei socialiste, lichidarea ră
mășițelor ideologiei burgheze și 
înarmarea cu ideologia socialistă 
a oamenilor muncii.

La înfăptuirea uriașului pro
ces de culturalizare participă și 
trebuie să participe și cadrele di
dactice care prin natura îndelet
nicirilor lor și a muncii de fie
care zi au legături cu munca de 
(difuzare a științei și culturii în 
rândurile maselor largi de oameni 
ai muncii.

Profesorii au datoria să acti
veze în organizațiile de masă ca
re militează ca știința și cultu
ra să devină un bun la îndemâ
na tuturor. In acest sens, o ac
tivitate multilaterală se poate 
desfășura în cadrul Societății 
pentru răspîndirea științei și cul
turii, în cadrul A.R.L.U.S., la 
stațiile de radioficare, la cluburi, 
și cămine culturale.

eficacitate orele de activitate ob- j, 
ștească.

O altă posibilitate a profeso' 
rilor de a-și aduce aportul la o- ♦ 
pera de culturalizare a maselor ♦

ță-j 
di- J

are *
de ș

9
9
9

cesului de învățămînt. La Școala 
medie mixtă din Lonea mai sînt 
cazuri asemănătoare, ca tov. Po
pescu Ioan, profesor de istorie 
care manifestă de asemenea o a- 
preciere exagerată. Și la Școala 
medie mixtă din Petroșani se ma
nifestă o așa zisă „exigență" în 
sistemul de notare a elevilor din 
partea tov. prof, de chimie Dără- 
banț loan.

Față de aceste lipsuri se cere 
din partea, acelor cadre didactice 
care aplică încă metode necores
punzătoare în munca instructiv- 
educativă, de a studia continuu și 
temeinic pedagogia. Se impune de 
asemenea întărirea opiniei colectivu
lui, prin care cadrele didactice cu 
mai multă experiență să acorde tot 
ajutorul tinerilor lor colegi în vede
rea obținerii de rezultate cît mai 
bune în procesul instructiv-educar 
tiv. în acest sens indicăm ca în4 
tocmirea planurilor de muncă să 
se facă în comun, să se organizeze 
discuții metodice și îndeosebi cît 
mai multe asistențe Ia lecțiile ți-

. nute pentru a putea 
problemele ridicate și 
mările necesare.

Consider necesar ca 
cu această temă să-și spună pă
rerea și alte cadre didactice pen
tru a veni în ajutorul celor mai 
tinere, cu o mai mică experiență 
în procesul instructiv-educativ.

I

fi analizate 
date înd'ru-

în legătură

GHEORGHE PANFIUE 
șeful secției Invățămînt și cultură
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in pragul 
ingine-ratuliu

1 .mpiil a trecut pe nesimțite 
tală-i pe cei care cu 5 am m

f 
♦

♦
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! natale. A început sâ ț
a la Petrila unde, îndrA- |

♦

de mine. Cu ani in urmă 
se putea descurca în bu-

atîtea mii de tineri pe por-

râ 
urmă pășeau pe ușa Lnstitutulu. 
de mine, azi în pragul inginera- 
tutui.

Cîteodată seara, in holul cămi
nului, inginerii de rrtiine își a- 
mintesc întimplări din acești 5 
ani. Și amintirile sînt multe și 
frumoase.

lată-l pe studentul ROMAN 
GHEORGHE din anul V, facul
tatea 
abia 

chiile unui ziur. Dar a pornit și 
el ca 
file deschise de partid și guvern 
către cele mai îndrăznețe vise.

A poposit pe meleagurile Văii 
jiului lăsînd în urmă plaiurile 
Moldovei natale. A început 
muncească 
gind viața de miner, a revenit șt . 
după terminarea stagiului militar. • 
Aici, îndrumat îndeaproape de ’ 
ortaci a început sâ învețe carte. Cu 
toate greutățile începutului, nu 
s-a lăsat pîni ce n-a < 
ceul seral. In același an, 1956, a 
‘ost declarat reușit la examenul 
de admitere la Institutul de mint. 
‘Li de zi, sesiune de sesiune, au 
de an, studentul Roman Gh a 
muncit, cu sîrguință căutînd să-și 
îmbogățească cunoștințele profe
sionale, pentru a deveni un hun 
inginer, in carnetul lui de student, 
aii fost trecute numai note bune 
și foarte bune.

puțului, nu * 
absolvit li- ț 

t
♦ 
t
I
♦
*
♦ 
t AI
♦ 
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lată-l acum în pragul inginera- j

Za, cînd își va desfășura activita- ț

ani de studenție și-a însușit o 
înaltă calificare.

$i acum, iată-l pe CONSTAN
TIN GHEORGHE, harnicul mun
citor de la întreprinderea Radio 
Popular din Capitală. Paralel cu 
munca în fabrică el a urmat și li
ceul seral pe care l-a absolvit cu 
succes în 1956, an în care a venit 
la Petroșani intrînd în marea fa
milie a studenților mineri. Că stu
dent la facultatea de electrome
canică în cei 5 ani de studenție, 
a fost consecvent la învățătură, 
rezultatele obținute de el fiind 
dintre cele mai btme. In anii stu
denției a muncit și în comitetul 
U.T.M. pe institut iar în 1959 a 
fost primit în rîndul candidaților ț

4
Toți acești tineri, aflați în pra

gul ingineratului au ceva comun 
în biografia lor : au fost munci
tori, au terminat liceul seral iar 
peste câteva luni vor fi ingineri, 
Iată un drum minunat deschis de 
partid pe care ei l-au urmat cu 

să lămurească în discuții cu 
răni muncitori probleme din 
ferite domenii.

Deși fiecare cadru didactic 
datoria să presteze șase ore 
muncă obștească săptămînal, ? 
puțini sînt aceia care răspund a- ? 
ceste! chemări. •

O parte din profesori cred că ț 
activitatea obștească se poate în- ' 
locui cu vizite la domiciliul ele
vilor, în calitate de diriginți, cu 
însoțirea elevilor la cinemato
graf tot în aceeași calitate, sau 
cu participarea la unele formații11 
artistice școlare (cor, teatru). •

Activitatea obștească presupu- ♦ 
ne participarea fiecărui caidru dl- * 
dactic la viața unei instituții cui- i de’partid. 
turale, contactul lui direct cu t ~ 
oamenii în acțiuni organizate la ș 
cluburi și cămine culturale. i

In prezent, cînd țara întreagă • 
se pregătește pentru alegeri, ca- ț 
drele didactice trebuie să fie în ? 
primele rânduri ale agitatorilor ț încredere. Acest drum nu se opraș- 
chemați să prezinte oamenilor * 
muncii — alegătorilor — reali- J 
zările mărețe obținute de regi- ț 
mul nostru democrat-popular, de t 
statul nostru socialist. *.

4 
. ♦ 
ț

4
4 

: If
4

ț 
i, 
e

te aici, el continuă acolo unde 
viitorii ingineri vor pune in prac
tică inalta calificare căpătată la 
institut.

L ZANFiR

Este o adevărată plăcere pentru elevi, ca în timpul lor liber, 
să îngrijească de plantele și peștii din colțul vin al școlii.



Audientele la locui 
de muncă

(Urmare din pag. ba)

riri corespunzătoare, lucru care 
fost neglijat în bună parte pînă 
acum.

Deși începutul a fost bun în pri
vința organizării audiențelor la 
locurile de muncă, sfaturile popu
lare din Iscroni, Vulcan cit și din 
celelalte localități ale Văii Jiului 
au neglijat în ultimele două luni 
organizarea audiențelor în între
prinderile din raza lor de activi
tate. Acest lucru trebuie remedia' 
în cel mai scurt timp.

Dată fiind însemnătatea mare a 
audiențelor pentru întărirea legă
turii sfaturilor populare cu masele 
largi de oameni ai muncii, ele 
urmează a fi organizate periodic 
în toate întreprinderile din Valea 
Jiului, cu un număr cît mai mare 
de participanți, să constituie astfel 
un mijloc de atragere a maselor 
de cetățeni la gospodărirea trebu
rilor obștești. Organizarea audien
țelor la locurile de producție nu 
înseamnă suplinirea tuturor for
melor de legături ale deputaților 
cu alegătorii. Dimpotrivă, este ne
cesar ca deputății să cunoască pro
blemele ce se ridică în 'orele de 
audiență și fiecare în circumscrip
ția lui electorală, să ajute le( rezol
varea lor. Sfaturile populare au 
datoria sa rezolve în cel mai scurt 
timp sesizările făcute de oamenii 
muncii, care astfel vor sprijini mai 
activ cu și mai multă încredere 
acțiunile întreprinse pentru buna 
gospodărire a localităților din Va
lea Jiului.

-- *=★'

Atitudine nejustă
Mai mulți locuitori din Uri- 

'cani sesizează că din cauza func
ționarei Chiricuță Dumitra de la 
sectorul I.L.L. Uricani care nu 
prestează în mod conștiincios o- 
rele de serviciu, multe familii 
rămîn în urmă cu plata chiriei.

Acest lucru — arată ei — a- 
duce uneori majorarea sumei de 

' plată fără ca locatarii să aibă 
vreo vină. Sfatul popular din lo
calitate, deși a atras atenția con
ducerii sectorului I.L.L. Uricani 
asupra acestei situații, neajunsu
rile sesizate continuă să persis
te. Motivînd că are de mers pe 
„teren" (?!), funcționara Chiri- 
cuță Dumitra dispare ore în
tregi, uneori chiar zile fără pu
tința de a fi găsită. Asemenea 
atitudine față de muncă nu poa
te fi tolerată. Conducerea I.L.L. 
Petroșani trebuie să cerceteze ca
zul și să ia măsuri pentru evi
tarea unor asemenea purtări ca
re stingheresc bunul mers al tre
burilor în cadrul sectorului res
pectiv.

I. MOGOȘ 
corespondent

Minerii sectaru
lui Ш al minei Lu
peni sine fruntași 
pe exploatare. Co
lectivul acestui sector a raportat 
primul la mina Lupeni îndeplinirea 
sarcinilor anuale dc plan pe 1960 
înainte de termen.

' Cifrele de plan, pe 1961, deși 
tint sporite substanțial față de cele 
din anul trecut,.au fost primite cu 

1 bucurie de minerii sectorului. în
drumați de organizația de partid 
din sector ei au analizat amănunțit 

1 posibilitățile pentru a-și spori rea
lizările în noul an și au stabilit 

, drept obiectiv de întrecere pe anul 
1961 sărși depășească sarcinile de 
plan cu 7000 tone cărbune cocsi- 
ficabil. Este un angajament mobi
lizator, demn de minerii fruntași 
ai exploatării. Ei au stabilit tot
odată măsuri tehnico-organizatorice 
care să asigure îndeplinirea inte
grală a angajamentelor pe care și 
le-au luat.

După ce planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice a fost definiti
vat, biroul organizației de bază a 
adunat toți agitatorii într-o cons
fătuire. în fața agitatorilor a luat 
cuvîntul tov. Nan Traian, secreta
rul organizației de bază. El a vorbit 
agitatorilor despre felul cum tre
buie dusă munca politică de la om 
la om, între minerii și tehnicienii 
sectorului, pentru realizarea planu-
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înainte de intrarea in mină, o vorbă, două la 
mă nu strică. Minerii Torac Nicolae, Savu Vasile 
moilă de la abatajul nr, 9 A al sectorului 1 mina 
ce să fie veseli. Brigada din care tac parte a dat 
lunar la zi mai bine de 200 tone de cărbune și 
un randament mediu de peste 4,400 tone pe post.

Aprovizionarea cu cărbuni
o problemă actuală

Apoi, mai târziu 
cădea o zăpadă 
străzile din oraș 
aprovizionarea cu 
muncitorilor. Insă 
dă cu întârziere

— Am învățat din lipsurile a- 
nilor trecuți în ce privește apro
vizionarea minerilor cu cărbuni 
și în zilele geroase am îndrumat 
toate mijloacele de transport de 
care dispunem să facă aprovizio
narea cartierelor mai îndepărta
te, Fero, Sub fu
nicular, Kakașvar 
unde acum șe 
poate circula bine, 
spunea Csenteri 
loan, gospodarul 
minei Petrila. 
chiar dacă va 
mai mare, pe 
se poate face 
combustibil a 
preparația ne 
cărbunii,

— Avem multe bonuri pentru 
care încă nu s-a făcut livrarea 
cărbunilor. Nu avem suficiente 
mijloace de transport — spune 
și tov. Munteanu Simion, șeful 
distribuției de cărbuni din Pe
troșani. Avem numai două ma
șini, dintre care una deabia poa
te face aprovizionarea centralelor 
de calorifer. Rămîne 
mașină să transporte 
tot orașul Petroșani.

...Problema aprovizionării cu 
cărbuni este foarte importantă 
în aceste zile de iarnă. Tovarășii 
de la gospodăria minei Petala, 
Se străduiesc să facă față cerin
țelor. Dar mijloacele de trans
port de care dispun sînt insufi
ciente. Cît despre preparație, 
atei se țin prea mult mașinile la 
încărcat îneît zilnic se pierd cca. 
30 de „porții" care ar putea fi 
transportate. La Petroșani, din 
cele două autocamioane compar
timentate, unul deabia dovedește 

o singură 
cărbune în

îndeplinirea ritmică a planului de producție — 
al activității agitatorilor

plicîndu-le că linia de front sufi
cientă este condiția principală a 
realizării și depășirii ritmice a sar
cinilor de plan. Ei au urmărit ca 
brigăzile din abatajele frontale să 
fie asigurate cu goale și armăturile 
necesare.

Munca politică desfășurată de 
agitatori a contribuit la mobiliza
rea minerilor la obținerea de succe
se însemnate. Realizind avansări 
sporite, minerii din cele trei fron
tale ale sectorului au extras fiecare 
in primele 18 zile lucrătoare din 
luna ianuarie cite 170—340 tone 
cărbune peste sarcinile lor de plan.

O atenție deosebită a acordat 
organizația de bază, agitatorii( bri
găzilor din preabataje, care au me
nirea să asigure fronturile de lu
cru necesare. în aceste brigăzi lu
crează numeroși agitatori fruntași, 
printre care tov. Aslău loan, Oni- 
șor Nicolae, Fîcea Grigore. Prin 
munca politică desfășurată, ei mobi
lizează minerii din preabataje la o 
muncă însuflețită pentru realizarea 
de avansări sporite. Brigada condu
să de tov. Aslău loan, de pildă, a 
terminat pregătirea abatajului fron
tal 3 vest cu 10 zile înainte de 
termenul planificat. în luna ianua
rie minerii din brigadă s-au anga-

lui de măsuri tehnico-orgaaizato- 
rice. El a indicat agitatorilor ca 
în convorbirile lor cu brigăzile de 
mineri să popularizeze măsurile pre
văzute în acest plan, să îndemne 
minerii să contribuie cu toții la 
realizarea lor.

Primul obiectiv stabilit în pla
nul de măsuri tehnico-organizato- 
rice prevede asigurarea în perma
nență a liniei de front necesare în
deplinirii ritmice și depășirii sar
cinilor de plan. Realizarea acestui 
obiectiv depinde atît de minerii 
frontaliști cit și de cei de la pre 
gătiri. De aceea agitatorii au fost 
repartizați la aceste locuri de mun
că în așa fel ca să cuprindă toate 
brigăzile și schimburile. Ei au ți
nut numeroase convorbiri cu orta
cii lor. Agitatorii din abatajele 
frontale, printre care tovarășii 
Ghioancă loan, Spînu Petre, 
Ghioancă Sabin, au vorbit ortaci
lor despre însemnătatea organizării 
judicioase a muncii și realizării 
zilnice a lozincii „ziua și fîșia“. 
Ei i-au îndemnat pe mineri să fo
losească din plin timpul de lucru, 
să respecte monografia de armare. 
Agitatorii tehnicieni, printre care 
Flori Ioan, Brezeanu Dumitru, au 
îndrumat îndeaproape minerii ex- 

ziuă, o glu- 
și Suciu Sa- 
Lonea au de 
peste planul 
obține zilnic

aprovizionarea centralelor de ca
lorifer. Ce se mai poate transpor
ta pentru întregul oraș nuimai cu 
un autocamion ? De ce nu se dă 
un autocamion basculant — sau 
chiar obișnuit necompartimentat 
— către să ducă cărbuni la cen

tralele termice, iar 
' w ceie două tna-

- șini compartimen- 
facă

nu- 
nevoi-

Pe teme gospodărești Să
. transporturi

mai pentru 
le posesorilor de bonuri.

Lipsuri în aprovizionarea cu 
cărbuni a familiilor de mineri se{ 
manifestă și la Lonea și Uricani 
unde transportul se face cu mare 
întârziere, după imulte insistențe. 
Conducerile celor două exploatări 
sfe dezinteresează de aprovizio
nare cu combustibil.

Sîntem în toiul iernii. Proble
ma aprovizionării cu cărbuni ă* 
salariaților exploatărilor miniere,f 
are o importanță deosebită. Este'i 
necesar ca serviciul administra
tiv al C.G.V.J., împreună cu di
recția comercială și S.T.R.A., să 
stabilească măsurile corespunză
toare pentru efectuarea transpor
tului cărbunelui pe măsura eli
berării bonurilor celor în drept.

Aprovizionarea cu combustibil' 
se aliniază între condițiile de 
trai ale salariaților minelor. De 
aceea, comitetele sindicatelor de 
la exploatări au obligația să se 
intereseze îndeaproape de rezol
varea ei.

Să se dea toată atenția pro
blemei bunei aprovizionări cu 
cărbuni a familiilor muncitorilor 
din cadrul combinatului carboni
fer l

MI HAI STEFAN
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Direcția Generală a Căilor Ferate aduce la cunoștința tutu- I 
ror instituțiilor, organizațiilor economice, organizațiilor coopera- 'I 
tiste și meșteșugărești etc, că pot publica diverse materiale de I 
popularizare (reclame) în mersul oficial al trenurilor de călătorii 
pe anul 1961'—1962, care va intra în vigoare la 28 mai 1961. |

Publicarea materialelor se face cu plata taxelor tarifare în 1 
vigoare în funcție de volumul acestora. Informații asupra tarifa-I 
lui de publicare pot fi obținute de la orice stație C.F.R. j

Materialele vor fi trimise ia Direcția Generală a Căilor Fe- J. 
rate, Direcția Mișcării și Comercialului, Serviciul Tarife și Con-!l 
venții, Bui. Dinicu Golescu nr. 38 București, pînă la data de 31 j 
ianuarie 1961, Odată cu materialele trimise pentru publicare este! 
necesar a se comunica numărul contului de virament și sediul j 
Băncii de unde urmează să se efectueze plata taxelor de pu- J 
blicitate. 5
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T. A. P. L.
„VALEA JIULUI" 

PETROȘANI 
Organizează la 28 ianua

rie 1961 NOPȚI DE CAR
NAVAL la restaurantele

Minerul Petroșani 
Straja Vulcan și 
Cărbunele Lenea 
Unde ve-țî găsi diferite 

preparate de artă culinară 
В și băuturi selecționate. 
; Muzică și dans pînă în zori.

s
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ANUNȚ
Cooperativa „Drum Nou" 

Baia Mare secția deratizare 
Petroșani str. Cărbunelui nr. 
15 care se ocupă cu stîrpi- 
rea rozătoarelor (șoareci și 
șobolani),

LUCREAZĂ IN CONTI
NUARE ȘI IN ANUL 1961.

Cu materiale eficace, me
tode noi si prețuri convena
bile.

Instituțiile și întreprinde
rile socialiste pot face pla
ta serviciilor prestate de 
secția deratizare prin vira
ment, iar particularii în nu
merar.

SOLICITAȚI CU ÎNCRE
DERE SERVICIILE NOAS
TRE PRINTR-0 CARTE 
POȘTALA.

■ 
в 
s 
>n
■

«a a 
■■ a в a

T.

к “
♦

♦

<

«
♦

«
«

«

e

Ц.

PREPARAȚIA 
CĂRBUNELUI LUPENI 

sectorul de investiții 
ANGAJEAZA 

LĂCĂTUȘI MONTATORI 
CU EXPERIENȚA. 
SUDORI EXPERIMEN
TAȚI.

sape 70 ’ 
galerie, cr
eai, e este 
realizat.

obiectiv L“d“
biectiv 
aproape

Inscruiți de biroul organizației 
de bază agitatorii din sectorul III 
al minei Lupeni desfășoară o sus
ținută muncă politică ți in rîndu- 
îile muncitorilor mecanici, electri
cieni și ale celor de la rambleu. 
Ei militează pentru realizarea tu
turor prevederilor planului de mă
suri tehnico-organizatorice, pentru 
asigurarea îndeplinirii ritmice a sar
cinilor de producție la toți , indicii. 
Agitatorii Furdui Petru, Iancu Ro
mulus, Szocs Iosif, Simo Francisc, 
Grosaru Constantin și alții sînt în 
fruntea luptei pentru îndeplinirea 
măsurilor tehnico-organizatorice, 
pentru realizarea ritmică a sarcini
lor de plan.

Realizările obținute pînă acum in 
munca politică de masă desfășurată 
de agitatori sînt însemnate. Minerii 
din sectorul III al minei Lupeni 
și au îndeplinit pînă la data de 18 

_ ianuar-e angajamentele luate în pri
vința depășirii sarcinilor de plan pe 
prima lună a anului. Ei au extras 
pînă în prezent peste 1700 tone dc 
cărbune cocsificabil în afara sarci
nilor de plan. Este un succes în
semnat, un îndemn pentru întregul 
colectiv al sectorului de a obține 
realizări și mai importante 1

I. DUBEK

ANUNȚ
S-a deschis în Petroșani, 
Piața Victoriei primul 
magazin alimentar 
cu autodeservire din 

regiune.

Magazinul oferă
— Un bogat sortiment de 
produse alimentare pre- 
ambalat? ;
— preparate din carne 
zilnic proaspete;
— bogat sortiment de 
produse lactate ;

— băuturi de calitate;

i
)1

Magazmul funcționea
ză zilnic intre orele 6,30-
21,30 iar duminca de la 
7-12.

Intreprinderea Comunală 
Orășenească Petroșani tele
fon 541, 544 și 335, execută 
pentru sectorul socialist și

ANUNȚ 1
*
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peiuru seciuiui ьиѵіоаіьі ți ? 
particular lucrări noi și de Z 
reparații la instalațiile iute- r 
rioare de apă, canal și elec- Z 
tricitate, în toate localitățile j 
din Valea Jiului. «■ afr Lucrările mai sus indicate 
pentru particulari se vor pu- ♦i 
tea executa și cu plata în 
rate lunare, ?

PRORRAM DE RADIO
27 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Concert de dimineață, 
9,10 Muzică corală sovietică,
9.30 Prietena noastră cartea,
9,50 Fragmente din opera „Cosi' 
fan tutte“ de Mozart, 11,03 Me
lodii populare românești, 11,30 
Muzică ușoară, 12,00 Limba noas
tră. Vorbește acad. prof. AL 
Graur (reluare), 13,05 Mari or
chestre de muzică populară ro- 
mînească care au luat ființă în 
anii puterii populare, 14,00 Con
cert de muzică ușoară, 15,10 Mu
zică de estradă, 16,15 Vorbește 
Moscova! 18,00 Muzică ușoară
romînească, 19,30 Muzică popu
lară romînească, 20,30 Din viață: 
de concert a Capitalei, 21,00 Ce 
e nou în librării, 21,10 Concert 
de muzică din operete. PRO
GRAMUL II. 14,08 Gintă Corul 
Radioteleviziunii, 14,30 Soliști șl 
orchestre de muzică populară ro
mînească, 15,35 Actualitatea în 
țările socialiste, 16,15 Muzică 
populară romînească și a minori-*! 
tăților naționale, 16,50 Curs de; 
limba rusă, 18,05 Program mu
zical pentru fruntașii în produc
ție din industrie și agricultură, 
18,35 Melodii de muzică ușoară,
19.30 Teatru la microfon: „Ză
padă în toiul verii" de Cuan Ha:. 
King, 21,45 Concert de muzici, 
din opere.


