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Tovarășul біігогеік: (jlicorgliiuDcj 
a împlinit 60 dc om Din ce în ce mai bine

Solemnitatea decorării tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-De j

Miercuri dimineața, la Palatul 
R. P. Romîne. a avut loc solem
nitatea decorării tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej cu pri
lejul celei de-a 60-a aniversări a 
zilei sale de naștere.

La festivitate au luat parte to
varășii Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexan
dru Drăghici, Ion Gheorghe 
Ma^rer, Alexandru Moghioroș, 
DUdiitru Coliu, Leonte Răutu, 
Lebntin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, membrii și mem
brii supleanti ai Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn. membrii Consiliului 
de Stat și ai guvernului, condu
cătorii organizațiilor obștești și 
ai instituțiilor centrale, delegați 
ai oamenilor muncii.

Cu acest prilej au înmînat 
mesaje de felicitări tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej delega
ții ale tuturor regiunilor tării 
alcătuite din activiști de partid 
și de stat, fruntași în muncă 
din fabrici și uzine, din mine și 
de pe marile șantiere, de pe o- 
goarele patriei; ale marilor în
treprinderi industriale; Combi
natul Siderurgic Hunedoara, 
Combinatul Metalurgic Reșița 
Combinatul Carbonifer Valea 
Jiului, Uziriete Grîvifâ Roșfe^^T' 
23 August București, Uzinele de 
utilaj petrolier „1 Mai" Ploiești, 
Uzinele Electro putere Craiova, 

fabrica de confecții și tricotaje 
ifeucurești; ale organizațiilor de 

masă; Consiliul Central al Sin
dicatelor, Uniunea Tineretului 
Muncitor, Uniunea Asociațiilor 
studenților, organizația de pio-

Cuvîntarea
Ion Gheorghe Maurer

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dejnieri, Consiliul National al Fe

meilor, Comitetul National pen
tru Apărarea Păcii, A.R.L.U.S., 
Uniunea pentru Cultură Fizică și 
Sport, Crucea Roșie, A.S.I.T., 
Societatea pentru Răspîndirea 
Științei și Culturii; delegația Aca
demiei R. P. Romîne; delegațiile 
Uniunilor de creație: Uniunea 
Scriitorilor, Uniunea Compozito
rilor, Uniunea Artiștilor Plastici, 
Asociația Oamenilor de Artă din 
Instituțiile Teatrale și Muzicale, 
Uniunea Arhitectilor, Uniunea 
Ziariștilor.

Secretarul Consiliului de 
al R.P. Romîne, Grigore 
mănu, dă 
Consiliului de Stat cu privire la 
conferirea pentru a doua oară a 
Medaliei de Erou al Muncii So
cialiste din R.P. Romînă „Secera 
ș» • Ciocanul" tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej pentru -odnică 
și îndelungată activitate în miș
carea muncitorească revoluționară, 
pentru merite deosebite in întă
rirea partidului și a unității sale, 
pentru contribuția de seamă în 
crearea și consolidarea starului 
nostru democrat popular și în con
strucția socialistă din țara noas
tră —cu prilejul împlinirii a 60 
de ani de Ій. nașterea sa.

— Vicepreședintele-—GorwHrnltn—^sprijiauj_..și._ ajutorul, tovărășesc al_ 
Stat al R.P. Romîne și președțn- 
tele Consiliului de Miniștri, to
varășul Ion Gheorghe Maurer, a 
inmînat tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej Medalia de Erou 
al Muncii Socialiste.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, a rostit următoarea yiuvînture :

Stat 
Gea- 

apoi citire Decretului 
de Stat cu privire

tovarășului

Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej,
» in numele Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Consiliului de Stat și al gu 
vernului Republicii Populare Ro 
mine te felicit cu toată căldura 
inimii pentru distinctiunea ce ți 
s-a conferit astăzi. Conferirea 
pentru a doua oară a Medaliei 
de Erou al Muncii Socialiste este 
expresia înaltei aprecieri pe care 
partidul, clasa muncitoare și în
tregul nostru popor o dau înde
lungatei tale activități revolu
ționare, deosebitelor tale însu
șiri de eminent conducător de 
partid și de stat.

Succesele dobîndite de poporul 
romîn sub conducerea partidului, 
în lupta pentru instaurarea regi
mului democrat-popular, pentru 
construirea economiei și culturii 
socialiste sînt strîns legate de 
munca ta perseverentă, desfășu
rată cu o inepuizabilă energie, 
luminată de devotamentul tău 
neclintit și de dragostea ta adîn- 
că pentru tara și poporul nos
tru. Hotărîtoare este contribuția 
ta la înfăptuirea unității politice 
și organizatorice a clasei mun
citoare, la întărirea partidului și 
călirea lui marxist-leninistă, la 
aplicarea riguroasă a normelor 
leniniste în viata de partid, la 
formarea și educarea comunistă 
a cadrelor de partid și de stat. 

' la făurirea și întărirea conti
nuă a alianței muncitorești-tără 
nești. Deosebit de însemnată este 
contribuția ta pentru ca partidul 
nostru- să-și poată îndeplini cu 
cinste irolul istoric de forță con
ducătoare a poporului în revo
luția și constrdctia socialistă.

Nu ’numai cei cărora le este 
dată țiucurîa de a lucra alături 
de tiii cunosc meritele tale ho
tărîtoare în elaborarea politicii t 

i

partidului și rezolvarea, în 
ritul 
tor, a 
bleme ale 'economiei 
consolidării statului. 
popular și dezvoltării 
ției socialiste, făuririi 
și moralei socialiste.

In fruntea Comitetului Cen
tral, în fruntea Consiliului de 
Stat al Republicii noastre, cu 
dragoste și respect fată de om 
și soarta sa concentrezi neabătut 
și cu deosebită pricepere efortu- 
rile partidului, ale statului și 
ale poporului spre obiectivele 
centrale de care depind creșterea 
în ritm rapid a forțelor de pro
ducție și ridicarea continuă a ni
velului de trai și de cultură a 
celor ce muncesc.

însuflețit de spiritul interna
ționalismului proletar și expo
nent cel mai autorizat al năzu
ințelor de pace ale poporului ro
mîn, ești pentru noi toti un e- 
xemplu de luptător înflăcărat 
pentru întărirea continuă a prie
teniei de nezdruncinat care uneș
te tara noastră de Uniunea So
vietică. pentru întărirea priete
niei cu celelalte țâri socialiste și 
consolidarea necontenită a coe
ziunii mișcării comuniste mon
diale, pentru înfăptuirea consec
ventă a unei' politici externe de 
colaborare cu toate popoarele, de 
coexistentă pașnică.

Iubite tovarășe Gheorghiu-Dej 
te felicit încă odată cu ocazia 
celei de-a 60-a aniversări a zi
lei tăie de naștere și, împreună 
cu tot partidul, cu toti oamenii 
muncii, îți urez multă sănătate, 
ani multi 
poporului 
cialiste.

A luat 
Gheorghe

spi- 
marxism-leninismului crea, 

celor mai complexe pro- 
socialiste, 
democrat - 
democra- 

conștiinței

și ferieiji spre binele 
și patriei noastre so-

apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghiu-Dsj.

Tovarăși,
Mulțumesc din toată inima 

ducerii de partid și de stat 
tru înalta distincție ce mi-a 
acordată. Ea constituie 
mine un nou îndemn de a muncii 
și pe viitor, fără să-mi precupe
țesc forțele, pentru a îndeplini 
sarcinile ce-mi sine încredințate 
de partid și a-mi da contribuția 
la atingerea mărețului obiectiv al 
construirii socialismului Și comu
nismului în patria noastră.

Mulțumesc totodată pentru a- 
crecierile făcute activității mele 
in mesajul de salut ce mi-a fost 
adresat de Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, de 
Consiliul de Stat și Guvernul Re- 
’■■ublici1 Populare Romîne.

Pentru un membru de pârtia, 
pentru un activist al partidului 
nu este satisfacție mai mare decit 
aceea de a munci cu devotament 
si deplină dăruire de sine pentru 
fericirea și bunăstarea poporului 
și a țării, pentru ca nobilele idea
luri care ne însuflețesc să devină 
realitate. Rezultatele obținute în 
activitatea mea eu le atribui înain
te de toate faptului ca am avut

con- 
pen- 
fost 

pentru

sa un 
hota- 
Mun- ■ 
nimic

colectivului de conducere al parti
dului din cate fac parte. Oricîte 
calități ar avea un activist dfc 
partid, el nu-și poate îndeplini 
cu succes misiunea fără un astfel de 
sprijin Munca colectivă este lege 
a vieții noastre de partid !

Aduc mulțumiri călduroase de
legațiilor organelor de partid și 
de stat și ale colectivelor de oa
meni ♦ ai muncii din diferita re
giuni, delegaților organizațiilor 
obștești, pentru felicitările pe ca
re mi le adresează și le urez Spor 
la muncă. In mesajele iar eu văd o 
expresie a dragostei, încrederii și 
devotamentului pentru partidul 
nostru care conduce poporul din 
victorie în victorie, o apreciere 
înaltă a politicii sale înțelepte, în
temeiate pe o profundă cunoaștere 
a realităților și a cerințelor dez
voltării sociale.

Mulțumesc tuturor celor ce mi
au trimis felicitări și le urez la 
rîndul meu lor și familiilor lor 
sănătate, fericire și succes în 
munca pusă în slujba 
patriei socialiste.

Doresc, de asemehea, 
sesc acest prilej pentru a 
Comitetului Central al gloriosului 
Partid Comunist al Uniunii So
vietice, Comitetelor Centrale ale 
celorlalte partide frățești, care 
mi-au adresat felicitări cu prilejul 
zilei mele de naștere. Ele cons
tituie încă o manifestare a senti
mentelor de prietenie și conside- 
rațiune față de partidul nostru, 
față de activitatea pe care o des
fășoară.

De la nașterea sa, partidul 
nostru a parcurs un dtUm lung" 
plin de lupte și jertfe grele. In 
anii întunecați ai ilegalități:, 
terorii sîngeroase, ai exploatării și 
asupririi burghezo-moșierești. ne-au 
luminat drumul învățătura mar- 
xist-leninistă încrederea nestră
mutată în victoria inevitabilă a 
cauzei celor ce muncesc. Această

înfloririi

să folo- 
mulțumi

ai

încredere i-a îmbărbătat pe co
muniști în lupta lor plină de ab
negație pentru interesele vitale ale 
clasei muncitoare, ale poporului.

Istoria a dat dreptate comu
niștilor. Luîndu-și soarta în pro
priile mîini, poporul nostru a în
făptuit o cotitură radicală în viața 
țării sale. Puterea populară a des
cătușat nesecatele forțe creatoare 
ale celor ce muncesc. Intr-o pe
rioadă scurtă oamenii muncii au 
obținut victorii de importanță is
torică. Mîinile harnice și mințile 
agere ale muncitorilor, țăranilor, 
oamenilor de cultură fac adevărate 
minuni. Țara își schimbă înfățișa
rea văzînd cu ochii. Se dezvoltă 
furtunos economia națională, în
florește cultura, se îmbunătățește 
necontenit traiul celor ce muncesc. 
Poporul nostru merge cu oași si
guri spre culmi însorite, spre un 
viitor de bunăstare și civilizație 
înaltă

Aceste victorii se datoresc fap
tului că el are în fruntea 
conducător călit și încercat 
rit și clarvăzător — Partidul 
citcresc Romîn, care ’ îiu are
măi scump decit binele celor ce 
ihuncesc, partid a cărui tărie 
stă în fidelitatea față de marxism
leninism, in patriotismul înflăcă
rat, în legătura indisolubilă cu 
masele cele mai largi.

Partidul nostru a ținut întot
deauna sus steagul internaționalis
mului proletar. Militînd cu neabă
tută consecvență pentru întărirea 
unității de nezdruncinat a țărilor 
lagărului socialist, a partidelor co
muniste și muncitorești din toate 
țările, pentru puritatea teoriei 
marxist-leniniste, partidul nostru 
își aduce contribuția la victoria 
cauzei comune a oamenilor mun
cii din toate țările — cauza so
cialismului și comunismului, la 
triumful cauzei păcii și prieteniei 
dintre toate popoarele.

Trăim vremuri minunate, dragi 
tovarăși I Trăim o epocă ce va in
tra în istorie că epoca triumfului 
deplin al comunismului. Ce per
spective minunate se deschid în 
fața poporului nostru, în fața po
poarelor frățești ale comunității 
socialiste, în fața întregii uma
nități 1 Urmașii noștri ne vor in
vidia pentru fericirea de a fi par
ticipat la bătăliile timpului nos
tru, de a fi contribuit la grăbirea 
viitorului comunist al omenirii.

Vă încredințez, dragi tovarăși, 
și prin dv. pe toți membrii parti
dului. pe toți oamenii muncii că 
îmi voi închina și pe viitor toată 
energia și puterea mea de muncă, 
pentru bunăstarea și fericirea po
porului nostru, pentru înflorirea 
patriei noastre scumpe, pentru vic
toria nemuritoarelor idei ale lui 
Maxx_ Engels, Lenin.

☆

și de 
felicitat 

Gheorghe

Conducătorii de partid 
Stat 1-ău îmbrățișat și 
călduros pe tovarășul 
Gheorghiu-De;. In sală ’•ăsună a-
plauze puternice, îndelungi.

(Agerpres)

La mina Lonea, una din exploa
tările miniere fruntașe din Valea 
Jiului, munca se desfășoară în a- 
ceste zile cu mult spor. Drept 
urmare din abataje sînt trimise la 
ziuă tot mai numeroase vagonete 
cu cărbune. In intervalul 1—8 
noiembrie, de exemplu, din abata
jele minei au fost extrase peste 
plan 623 tone de cărbune de bună 
calitate. La obținerea acestui re
zultat a contribuit în, mod deose
bit colectivul sectorului IV. Acest 
colectiv a extras în prima săptă- 
mînă a lunii curente 600 tone de 
cărbune peste plan, situîndu-se ast
fel în fruntea întrecerii pe exploa
tase. îmbucurător este de aseme
nea faptul că producția extrasă de 
minerii acestui sector a avut un' 
conținut de cenușă cu 3,1 la sută 
mai mic decît norma stabilită.

Aproape de țelul fixat
încurajați de succesele obținute 

în primele 10 luni ale anului, mi
nerii de la Petrila au înregistrat 
și în luna curentă realizări de sea
mă. La cele 41,744 tone de căr
bune energetic date peste plan în 
10 luni ale anului ei au adăugat 
în această lună alte 1.125 tone de 
cărbune.

Preocuparea pentru ridicarea, tu
turor brigăzilor miniere la, nivelul 
îndeplinirii sarcinilor de plan a fă
cut ca din abatajele sectorului I, 
de pildă, să se extragă aproape 
500 tone de cărbune peste plan. 
In prezent acest sector, ca urma
re a realizărilor importante * do
bîndite lună de lună, este pe punc
tul de a-și îndeplini integral pla
nul anual la extracția, cărbunelui.

Brigăzile minerilor Peter Victor, 
Neagu Gheorghe Ș^jjj^jucoș Gheor
ghe sînt fruntașe pe sector avînd 
extrase de la începutul anului mii 
de tone de cărbune peste plan

Cea de-a 1000-a tonă 
de cărbune în plus

Colectivul sectorului III de la 
mina Petrila continuă să se afirme 
ca cel mai harnic colectiv de sec
tor minier din bazinul Văii Jiului. 
După ce luna octombrie au în- 
cheiat-Q cu o depășire a planului 
de 1800 tone cărbune, minerii sec
torului III au obținut și în prima 
saptămînă din noiembrie succese 
importante în activitate? lor. In 
acest răstimp ei au extras peste 
plan încă 1000 tone de cărbune 
energetic. In mod deosebit se evi
dențiază brigăzile minerilor Cîșla- 
ru Ioan, Bartok Iosif și Kando 
Nicolae. Muncind cu însuflețire 
aceste brigăzi realizează randamen
te în jurul a 6 tone cărbune pe 
fiecare post prestat.

Pe seama creșterii 
productivității muncii
In întrecerea socialistă minerii 

din Valea Jiului acordă o atenție 
deosebită creșterii productivității 
muncii. La mina Uricani, de exem
plu, s-a obținut în luna curentă o 
productivitate medie de 1,303 tone, 
cărbune pe post, depășindu-se sim
țitor sarcina planificată. De la în
ceputul anului și pînă acum, mi
nerii de la Uricani au lucrat cu un 
randament mediu de 1,382 tone 
cărbune pe post.

Rezultate însemnate în această 
direcție au obținut și minerii de 
la Vulcan. Față de realizarea ob
ținută în luna martie a.c. cînd 
productivitatea muncii pe mină a 
fost de 0,962 tone pe post, în luna 
noiembrie colectivul minei Vulcan 
a extras pentru fiecare post prestat 
1,022 tone cărbune. Pe seama 
creșterii productivității mun
cii minerii din Vulcan au livrat 
peste plan în noiembrie 1.378 tone 
de cărbune cocsificabil și energetic
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( ...S-a întimplat în urmi cu 18
( ani la Vulcan. Era toamnă, o 
\ toamnă moborită. Norii plumburii 
) acopereau cerul. Totul era întu- 
? necat fi rece.
) In prima zi Ле școală, după 
< desch.dere, copiilor li s-a dat dru- 
l mul acasă cu recomandarea că 
\ începînd din ziua următoare să 
S se prezinte atu țărți fi caiete.
> •“ Mama n-are bani să-mi cum-
> pere — spuneau copiii neconte- 
( nit...
t — Atunci să nu vă trimită la 
{ școală, nespălaților — răspundea 

I aspru directorul.
! ...Au trecut anii. Sîntem în 1961

ОТТО СО-ФО 00 OOOQOOOO ООООПО

O nouă istorie
eeeoooooooooeoo со оооосюоооо <

У tot la Vulcan. Clinchetul plăcut < 
Ial unei sonerii electrice trupsdă ( 

coridoarele. E pauză- Pe ușile S 
claselor se revarsă spre curtea ) 
Școlii medii mixte din Vulcan noi J 
fi noi firuri de elevi, pur tind u- ) 
niforme îngrijite. Profesorul de ) 
serviciu organizează în cîteva di- J 

( pe doua echipe de volei și jocul ; 
I începe. „Spectatorii" de pe margini ) 
1 înaaajeuză pe rînd echipele. So- 'i 

i1 neria anunță sfîrșitul pauzei. Ațe- ]• 
i' gindu-se In rînduri, pe clase, ele- ( 
I vii intră la ore. I
S Curînd după ei intră ți profe- { 
{ sorii ți cursurile reîncep. La o < 
( clasă e 0r& de geografie, la alta f 
( de istorie, de naturale. De oricare ( 
S te-ai apropia însă auzi întrebă- 
ț rile dare ale profesorilor urmate 
) imediat de răspunsurile precise ale 
г elevilor pregătite cu plăcere din

........... ............................................... j . . 

frumoasele nun^................................................. noua 5eoa,a nd,catâ de
tuit din partea statului. \ mîinile lot, prin contribuție volun-

...Multe s-au schimbat in ulti-( 
mii ani în Vulcan f A№atfă^prb- ‘\ 
menire care se resimte peste tot, ) 
în orice colțișor te-ai afla, pul- ) 
sează din plin fi în viața școlii ) 
din Vulcan. Acum acest oraș are ? 
o școală medie mixtă care numără i’ 
peste 1500 elevi numai la cursurile 'J 
de zi. Școala are 54 de învățători 
ți profesori care asigură predarea j 
cunoștințelor la nivelul cerut de \ 
tnvițtnArmd de cultură generală. 
Pentru a veni în ajutorul tineri- ' 
lor muncitorii în Vulcan funcțio
nează fi o școală serală ale cărei 
dase sînt frecventate de circa 400 
elevi muncitori. Elevii claselor 
mici al fcolii din Vulcan vor < 
mai tfrziu din povestirile părinților \ 
fi ale profesorilor despre viața din 5 
trecut a Vulcanului fi comparînd-o ( 
cu cea nouă vor înțelege si mai j 
bine noua istorie a orașului lor >

< 
iI 

•eior ( 
aflaț

M. CHIOREANU

Cemicska Maria este nu numai muncitoare fruntașă într-una 
din secțiile „Viscozei" Lupani, cf și mamă a două eleve sîrguin- 
clMâe la învățătură.

lat-o di scuti nd cu fetele ei, Elida și Maria, în fața Școlii 
iMdil mixte din Lupeni, intr-una din pauze. Ea se interesează ca 
M оЫсаі despra felul cum au răs puns azi la lecții fiicele sale.

Un moment de recreare plăcut șl instructiv la Școala de 7, 
ații nr. 1 Petroșani.

---------
NOTĂ

DE VTNĂ-I DIS TANJA ?
Acum cîteva zile, în satul de ia 

marginea dinspre nord a Văii Jiu
lui, acolo unde liniștea zilei nu e 
tulburată decît duminica cînd oa
menii, întorși de la muncă, mai 
discută de una de alta, s*a pe
trecut un eveniment cu totul deo
sebit. Dqși nu era zi de odihnă 
satul fremăta totuși de vocile ve
sele ale unei mulțimi de săteni. Pe 
la ora 9 și ceva în fața noii clă
diri ridicate pe o coastă de deal 
la marginea dinspre Lonea a Răs
coalei, pe lîngă cei 20 de copii, ve
niseră și vreo 30 de părinți să

' tară. Deși o cunoșteau foarte bine, 
totuși lottk'dot' școală li s-a părut 
mai luminoasă ca oticînd ; poate și 
gîndindu-se la vechea încăpere un
de au învățat pînă acum copiii lor. 
Soba de teracotă bine încinsă re
vărsa o căldură plăcută, în timp 
ce prin ferestrele mari lumina pă
trundea din belșug, înviorînd și 
mai mult parcă fețele îmbujorate 
ale copiilor.

O scurtă vizită la cîteva zile de 
la ceremonia inaugurării școlii a 
arătat că, poate din. cauza distan
ței (pînă la Răscoala sînt peste 3 
km. de la Lonea !), nici înainte și 
nici după predarea școlii nu a tre
cut pe aici cineva din partea Sec
ției de învățămînt și cultură din 
Petroșani 1

Copiii și învățătoarea lor sînt 
foarte bucuroși și mulțumiți de 
școala lor. Doi elevi, Avram loan 
și Negoi Ioan, deși numai în clasa 
Ill-а, au închinat chiar versuri șco
lii noi arătînd, fără prea multă 
rimă și ritm, dar cu multă căldu
ră, aportul adus de fiecare părinte 
la ridicarea noii clădiri. Cu sigu- 

ratiță însă că dacă un inspector 
al Secției de învățămînt și cultură 
ar fi trecut pe aici ar fi observat 
unele lipsuri în privință dotării 
școlii care are nevoie de 10 bănci, 
de catedră, dulap și alte materiale 
și rechizite școlare.

Copiii din Răscoala și învăță
toarea lor sint hotărîți să nu fie 
cu nimic mai prejos decît ceî care 
învață ia Lonea, Petroșani sau Lu
peni. Este nevoie însă de ut) spri
jin mai mațe din partea Secției 
de învățămînt și cultură tocmai 
pentru că acum școala „se pune 
pe picioare" pentru a da într-ade- 
văr elevi bine pregătiți. Distanța 
nu trebuie să conteze...

D. MIHAIL
----------- — =(•)==—

c.
Acțiune pionierească
Duminică 22 octombrie a. 

elevii și pionierii Școlii de 7 ani 
din comuna Iscroni au prestat 
120 ore muncă voluntară pentru 
săparea gropilor necesare plan
tării de pomi pe marginea șo
selei . >

In cadrul acestei munci 
evidențiat pionierii Nicoară 
cea, Munteanu loan, Teican 
Sicoe Sorin, Vulc Ana, 
Ștela, Șerban Maria, Pasadtetti 
Georgeta, Angliei Rodica și alții.

TITU CORNEA 
corespondent

s-au 
Mir- 
Ioan, 
Popa

In noul an școlar, peste 1500 
de elevi din Valea Jiului au în
ceput cursurile în clădiri noi. La 
Petrila, Petroșani și Uricani au 
fost date în folosință chiar în 
zilele deschiderii anului de învă
tămînt trei școli moderne, cu 
cîte 16 săli de clase fiecare, cu 
laboratoare, săli de biblioteci etc. 
Constructorii șantierelor d'in Pe
troșani și Lupeni s-au străduit să 
recupereze întîrzierile mari ale 
construcțiilor școlare făcînd to
tul pentru ca elevii să învețe în 
școlile noi din prima zi.

Trecînd însă prin cele 
școli se, constată o serie 
„moșteniri" rămase de la con. 
structori care stînjenesc proce
sul de învătămînt.

trei
de

Pe urmele constructorilor
Noile școli sînt într-adevăr 

frumoase, spațioase și moderne. 
Dacă pornim însă pe urmele con
structorilor cercetînd felul în ca
re a fost executată fiecare lu
crare în parte, se constată o se* 
rie de deficiente în ceea ce pri
vește calitatea.

Răcirea timpului a necesitat 
punerea în funcțiune a instala
țiilor de încălzire centrală. Dar 
la prima „probă" majoritatea 
radiatoarelor (școala din Petro
șani) au dat mai multă... apă 
decît căldură. A fost necesar ca

ȘCOALA Șl FAMILIA

Familia - ajutorul nostru 
permanent

Convinși că succesul educației 
elevilor este asigurat numai 
prinfr-o colaborare trainică' a 
școlii cu' familia, că în familie 
copilul își formează diferite Con. 
vingeri și opinii mdrale și este
tice ne-am propus ca In acest an 
— al închierii generalizării în
vățământului elementar de 7 ani 
și al trecerii treptate la învătă- 
mintul de 8 ani — sâ folosim 
(în raport cu vîrsta copilului, cu 
pregătirba părinților, cu posibi
litățile școlii) forme cît mai va
riate și vii de colaborare cu pă
rinții, pentru ca printr-un efort 
comun să asigurăm dezvoltarea 
unui învătămînt calitativ.

Practica a dovedit că rolul 
hotărîtor în realizarea legăturii 
cu familia îl constituie munca 
pe clase, deoarece clasa repre
zintă veriga principală a colec
tivului de elevi. De aceea aten
ția cea mai mare a fost acor
dată comitetelor de părinți pe 
clase mărind varietatea formelor 
colaborării noastre cu familia în
tre care : vizite la domiciliu, a- 
dunări pe clase, convorbiri in
dividuale și consultații pedago
gice, lectorate pentru părinți etc. 
Toate aceste forme contribuie la 
ridicarea niveiuiui ia învățătură, 
la închegarea colectivului de e- 
levi, pentru întărirea disciplinei 
în școală, la crearea condițiilor 
necesare pentru studiul indivi
dual, de acasa, al fiecărui elev. 
Roadele strădaniei școlii și fa
miliei nu au întîrziat să se va
dă : o frecventă bună la cursuri 
a elevilor, școlarizarea tuturor 
copiilor de vîrstă școlară, întă
rirea disciplinei conștiente a elef 
vilor, întreținerea optimă a să
lilor de clasă etc.

In urma analizei activității de 
propagandă pedagogică în rîn. 
dul părinților desfășurată în a- 
nul precedent a reieșit că comi
tetul de părinți și responsabilul 
acestei munci din partea cadre
lor didactice nu au reușit întot
deauna să mobilizeze întreaga 
masă de părinți la conferințele 
pedagogice din cadrul lectoratu. 
lui pentru părinți. De aceea, îrt 
acest an a luat naștere o comi
sie permanentă de propagandă 
pedagogică în rîndul părinților, 
cate și-a propus o tematică va
riată din care spicuim: „Cum 
să-mi ajut copilul în rezolvarea 
independentă a temelor", „Să a- 

toB№ : La scurt timp de la predarea noilor școli
toată instalația de încălzire cen
trală să fie desfăcută și remon
tată.

Deși a trecut numai un timp 
scurt de la predarea școlilor, 
„moștenirea" instalatorilor este 
din ce in ce mai vizibilă în 
majoritatea școlilor, deoarece s-a 
lucrat superficial, ca de altfel și 
la instalația electrică. De pil
dă, în proiect apare destul de 
frumoasă instalația de sonerie 
(cu butoane speciale pentru fie
care etaj). In realitate ea nu poa
te fi folosită din motive pe ca
re... nici instalatorii nu le cu
nosc (școala din Petrila). Sînt 
$1 alte deficiente, chiar mai 
mari. La !Uricani, de exemplu, 
multe săli și în special labora
toare sînt lipsite de lumină elec
trică, iar la Petrila. cursurile de 
la școala serală sînt de multe 
ori întrerupte din cauza curen
tului foarte slab.

Ar mai fi de spus despre fe
lul în care constructorii au res
pectat calitatea lucrărilor (lip
sesc broaște la uși, lemnăria pe 
alocuri e prost încheiată la de
pendințe, garduri neterminate 
etc.).

Conducerea șantierului Petro
șani (ing. șef Badea Victor) 
este datoare să mai facă un 
control construcțiilor școlare, re-

un regim 
și odihnă", 
în spiritul

a părinților 
de la școa- 
zi de zi ac- 
educă acele 
pregătească

Sigurăm elevilor 
tional de muncă 
ducarea copiilor 
stei și adevărului", 
copiilor în spiritul moralei co
muniste", .(Orientarea profesio
nală a elevilor", „Cum să pre
gătim copiii pentru viață".

Analiza muticii în comitetul 
de părinji pe școală și analiza 
în consiliul pedagogic a felului 
cum diriglntil au colaborat cu 
părinții au arătat că mai sînt 
unele cazuri cînd rămînerea în 
urmă la învățătură a unor elevi 
are cauze și în condițiile vieții 
de familie ale acestora. Uneori 
părinții lasă întreaga educație și 
instruire a copilului pe sțama 
școlii, iar alteori unii ftXfjtă- 
tori și profesori se consideră 
răspunzători de educația elevu
lui numâi patru șau cinci ore 
pe care elevul le petrece la școa
lă. De fapt acestea sînt princi
palele cauze ale mediocrității e- 
xistente în unele clase.

Marea majoritate 
și cadrelor didactice 
la noastră urmăresc 
tivitătea elevilor, le 
calități care să-l 
pentru muncă, pentru viată. A- 
preciem aplicarea creatoare a 
colaborării cu școala a părinți
lor Stoica Petru. Dubinscki Ka
rol, Bălașu Paula, Mocuta Teo
dor, Mihai Nicolae, Illegas Pe
tre, Ardelean Grigore, Goja Vi. 
centiu, Țueă Ștefan, Tudorică 
Ștefan și alții. In acest domeniu 
au muncit bine și cadre didac
tice ca Boldlpr Paula, Gurta- 
verțcc) J„ Klțaly,. ,Z„ Ancuța A. 
și alții.

începînd. cu acest an, pe baza 
studiului întreprins de colectivul 
de conducere al școlii anul 
cut, prind viată în cadrul comi
tetului de părinți pe școală, co
misiile permanente pe probleme. 
In același scop s-a luat în stu
diu și eficienta pe care ar avea-o 
pentru școală înființarea unor 
consilii de sprijin ai școlii și 
familiei în cadrul întreprinderi
lor din orașul nostru. Toate a.. 
cestea vor "contribui la strîngerea 
legăturilor dintre școală și pă
rinți — factor important în edu
carea elevilor.

GHEORGHE ANTOCE 
directorul Școlii medii mixt* 

Vulcan

ra-
,.E- 
cin- 

„ Educa rea

mediind deficientele rămase de 
la constructori.

Secția de 
a Sfatu- 
De pildă, 
nici pînă

Cereri fără răspuns
Proverbul că „Ori ce început 

e greu" conține, desigur, un a- 
devăr. Aceasta însă numai în 
anumite situații deoarece nu e. 
xistă nici o regulă ca toate în
ceputurile să se caracterizeze prin 
greutăți. Cu toate astea începu
tul noului an școlar la școlile 
noi a fost presărat de greutăți 
pentru conducerile lor, nu nu
mai din vina constructorilor Ci 
și a tovarășilor de la 
învătămînt și cultură 
lui popular orășenesc, 
la toate trei școlile noi 
acum nu este rezolvată aprovi
zionarea cu combustibil pentru 
iarnă, nu s-au fixat scheme de 
încadrare a personalului admi
nistrativ, lipsesc, de asemenea, 
cataloagele și alte materiale di
dactice.

Dacă respectarea termenelor de 
predare și a calității lucrărilor 
la noile școli nu intrau în ex
clusivitate în competenta Secției 
Învătămînt și cultură, înzestra
rea școlilor cu material didactic 
și cu mobilier trebuie să fie o 
preocupare importantă a Secției 
învătămînt și cultură,

C. COTOȘPAN 
M. DUMITRESCU
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WWJJ „DIRIJORUL^
Mii de vagonete cu cărbune și 

goale cu materiale, și oameni, 
zeci de locomotive cu troley și 
electrice trebuie dirijate zilnic 
pe liniile ferate subterane, care 
totalizează peste 15.000 ffl. 1. A- 
ceastă importantă operație de 

■ care depinde desfășurarea în bu
ne condițiuni a procesului de 
producție o face un singur om. 
Dirijorul lor este dispecerul de 
la cabina de comandă a minei.

...O încăpere mică, așezată 
deasupra celor patru galerii prin
cipale ale minei Lupeni. La mă
suța de lucru pe care se găsesc 
dcuă aparate telefonice, o fișă 
de producție, un tînăr robust și 
cu fața rotundă notează rezul
tatele îr> muncă. Telefoanele zbîr- 
niie la intervale mici. Din stră
fundurile pamîntului se aude vo
cea vreunui maistru, a vreunui 
cuplător sau șef de brigadă.

— Cum. n-a sosit încă țugui ? 
Am trimis 40 de goale și 5 cu 
materiale. O să mă interesez 
numaidccit ce este cu ele — răs
punde dispecerul.

Puțin agitat, bate nerăbdător 
în furca telefonului.

— Vă rog legătura cu cinci 
-fînacaze. Alo, ce este cu țugui 9? 

Cum ? Carambol ? Cereți ajuto
rul cuplatorilor și ridicați ca- 

. rambolul. Țugui 9 să ajungă ur
gent la puțul Ileana. Mă anunți 
telefonic cînd a plecat...

Asemenea convorbiri pot fi au
zite foarte des. Dispecerul însă 
le rezolvă cu calm și precizie 
pe toate. Pe cele două, guri de 
galerie, la intervale mici, ies 
trenuri încărcate cu cărbune și 
piatră. De jos se aude glasul cu- 
plătorului. ,.Cincizeci fără una 
cu cărbune ,10 cu piatră, de la 
puțul centru"..,

...Dispecerul notează în drep
tul rubricii puțului centru, cifrele 
comunicate. Din cînd fn cînd, își 
consultă ceasul și dă din cap a 
nemulțumire, semn că treaba Hu 
merge cum trebuie. Atunci în
cepe din nou comenzile la toate 
punctele cu care are legătura în 
subteran. Țugurile ies din mină 
parcă mai repede, rubricile se 
completează cu noi cifre...

f ...Culbutorul minei. Vagonetele 
5* alunecă lin pe liniile ferate spre 

culbutor. Lovituri puternice me
talice se produc cînd vagonetele 
se tamponează unele de altele la 
intrare în culbutor. O femeie mai 
în vfrstă „culege" mărcile de la 
fiecare vagonet, le adună. într-o 
cutie apoi le duce în cabină, 
unde se fnregistrează producția 
pe sectoare.

Zeci, sute, mii de mărci trec 
prin mîna omului de la recepție. 
Numerele lor le cunoaște 322-324, 
334 sînt mărcile fraților Ghloan- 
că Sabin și Ioan de la sectorul 

III. 320 și 321 ale brigăzii con
duse de Spînu PetrU de la a- 
ceiași sector. Nici nu-și mai a- 
duce aminte de cînd la aceste 
brigăzi nu a șters nici un vago
net pentru șist vizibil. Prin mî- 
nă îi trec alte mărci aparținînd 
brigăzilor conduse de Nagy An
drei, Kovacs Sigismund de la 
sectorul II. Cuciuc Andrei, Mar
ton Dionisie de al sectorul 1 B...

Telefonul zbîrnîie strident, iaf 
de la celălalt capăt âl firului se 
aude vocea dispecerului de la ca
bină.

— Producția la ora 11? Nu
mai 866 tone? Cum nu mai sînt 
goale în gară ? Imediat o să văd 
care-i situația.

...La circuitul d’in fața puțu
lui animație ca de obicei. Sute 
de vagonete se îndreaptă spre 
culbutor și spre cele două guri 
de galerie. Vocea dispecerului, 
care stă la geamul deschis al 
cabinei, se aude clar. Vagonetele 
ajung la locurile de muncă con
form planificării. Ele fac cale 
întoarsă aducînd în pîntecul lor 
cărbunele din adîncuri. Bulzan 
Nicolae, dispecerul minei din Lu
peni, le privește satisfăcut. Pre
liminarul a ieșit...

FL. ISTRATE

SPORT

Campionatul, 
republican de cros
Recent la Deva s-a desfășurat 

etapa regională a campionatului 
republican de cros pe echipe și 
individual.

Valea Jiului a fost reprezenta
tă la acest campionat de două 
echipe. Una de seniori și alta de 
juniori cat. II.

Dovedind o pregătire bună, e- 
chipa de seniori compusă din 
Lupaș Gheorghe, Leampa loan, 
Spicika Andrei, Buzgaru Nico
lae și juniorul HegedUs Zoltan 
a reușit să se claseze pe primul 
loc. O comportare foarte bună 
a avut tînăruî Hegediiș care în
cadrat de cei 4 seniori, a reușit 
să termine cursa de 7000 metri 
ocupînd locul 111, înaintea unor 
atleți cu multă experiență.

Bine s-a comportat și echipa 
de junioare formată din Csavlo- 
vici Margareta, Vlădiceanu Ale
xandrina, Duța Adela și Stroia 
Susana care a cucerit locul II, 
întrecînd o serie de echipe va
loroase ca cele din Deva, Alba, 
Sebeș etc.

Finala pe țară va avea loc la 
Sibiu la 19 noiembrie a. c.

S. BALOI 
corespondent

Brigada noastră de muncă patriotică
In cadrul termocentralei Paro- 

șenj funcționează mai multe bri
găzi U.T.M, de muncă patrioti
că. Brigada U.T.M. de muncă 
patriotică de la secția turbine 
poartă cu cinste titlul de briga
dă fruntașă. Și acest lucru nu-i 
întîmplător. Numai în anul a- 
cesta brigada a efectuat diferite 
lucrări ca : amenajări de spații 
verzi, în incinta uzinei. în ju
rul sălii mașinilor și a turnu
rilor de răcire. De asemenea, ea 
a colectat și predat 8.500 kg. 
fler vechi.

In prezent,' mai multe brigăzi 
de muncă patriotică lucrează la

---------- ------ Q_

Fruntașii preparației Petrila
Despre hărnicia colectivului pce- 

patațlei Petrila s-a dus vestea în 
lungul ți latul Văii Jiului. Hotărît 
să obțină noi succese, colectivul 
preparației a urmărit îndeaproape 
ca obiectivele întrecerii să fie înde
plinite.

Iv luna care a trecut cele n ai de 
seamă realizări le-a obținut secto
rul dt' preparare, care pîtiâ m pre
zent a dat 2.150 tone de cărbune 
special peste prevederile planului, 
iar calitatea a îmbunătățit-o cu un 
punct față de planificat. Ftunioase 
realizări a obținut brigada condu
să de comunistul Lupa Ladislău de 
la flotație. In întrecerea socialistă 
pe profesii, această brigadă se află 
pe primul loc. Ea a îmbunătățit 
calitatea șlamului flotat cu 0,5 
puncte, reducînd în același timp 
și umiditatea șlamului.

De la întreținere, merită amin
tită echipa condusă de tovarășul 
Galinski Rudolf care s-a r.cupat de 
confecționarea segmentilor pentru 
filtru] de flotație și de r:pararea 
și întreținerea lor. Șeful acestei 
brigăzi nu este numai fruntaș în 
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A apărut ro.umul aespre

TRAIAN VUIA
de CRIȘAN TOESCU

Crișan Toescu zugrăvește un 
portret sobru și convingător al 
savantului romțn de renume mon
dial, pionier al zborului cu mo
tor, Traian Vuia. Ga un mesaj 
către tînăra generație, se des
prinde din paginile cărții exem
plul luminos al vieții lui Traian 
Vuia, militant neobosit pe târîm 
științific, însuflețit de cele mai 
înalte idealuri umane, patriot 
înflăcărat.

Urmărind soarta lui Vuia, 
greutățile materiale pe care le-a 
întîmpinat, cititorul capătă ima
ginea savantului cinstit, care 
cu greu își taie drum în socie
tatea aservită capitalului, acolo 
unde tronează concurența și 
meschinele interese ale cercuri
lor monopoliste. 

amenajarea unui complex sportiv 
în cartierul Sohodol. Brigada 
noastră a terminat prima nive
larea suprafeței 
venea.

Acestea sînt 
nile întreprinse 
U.T.M, de muncă patriotică nr. 
11 din cadrul termocentralei Pă- 
roșeni. Cei mai vechi brigadieri 
cum sînt Dloancă Ioan, Gele- 
mancă Constantin au în aceet 
an cîte 300 ore 
tică, iar mulțl 
250 ore.

de teren ce-i re-

în mare, acțiu- 
de • către brigada

de muncă patrio- 
alțti între 100—

N. BERCA 
corespondent

și inovator ți difuzor 
presei. Nici echipa de

producție ci 
voluntar al 
tineret condusă de tov, H6gh Io
sif nu s-a lăsat mai prejos. Recent 
ea a început confecționarea unui 
dispozitiv pentru curățirea din 
mers a cupelor elevatoarelor de 
btuțt de 0—10 mm. Acum această 
brigadă face pregătiri pentru re
pararea generală a elevatorului de 
btuți nr. 3.

Printre fruntașele preparației Pe- j 
tril я se află și echipele conduse de < 
Szedlacsek Eugen, Miu Constantin ! 
și IanCu Aurel.

C.. BADUȚÂ < 
corespondent
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Numele electricianului Kr»usz Ludovic se numără 
de mult timp între inovatorii minei Lonea. Inovațiile 
concepute de el și aplicate în procesul de producție au 
adus o însemnată contribuție la Îmbunătățirea indicilor 
de funcționare a mașinilor și utilajelor electrice șl prin 
aceasta la reducerea cheltuielilor de producție. Modifi
carea contactelor de la periile rotoarelor motoarelor e- 
lectrice, realizată printr-o inovație a sa, a prelungit 
durata de întrebuințare a acestor perii de la 5—8 luni 
cît era înainte, la ani de Zile, ceea ce aduce minei Le
nea economii la piese de schimb, IN CLIȘEU : Bfttrtnul 
inovator Krausz Ludovic cercefînd atent funcționarea 
unui utllaf electric.

Clubul muncitoresc din Uricanl 
are un taraf de lăutari Căre la Cil 
de-al ѴІ-lea concurs âl artiștilor 
amatori, fata orășenească fi la fa
za raională, s-a situat pe locul în- 
tîi.

Taraful de lăutari al clubului

I

Taraful 
e în vacanță?

«•e4««eeeeee«ee*eeee«ee 

I

din Vricani a cîștigdt multe aplau
de de la publicul spectator din 
orașul nou — Vricani. De un timp 
însă, pare a fi in vacanță. La 
club nu se mai aud acordurile 
viorilor, nu se mai țin nici repe
tiții.

Brigada artistică de agitație și 
formația de dansuri are nevoie da 
sprijinul tarafului de lăutari, dar 
în ultimul timp nu-l primește, 
deoarece muzicanții nu mai dau 
pe la club cu săptămînile. Vacan
ță o fi asta î — 
amatori ai clubului. întrebarea 
ceasta ar trebui să fi-o pună 
membrii tarafului de lăutari fi 
dea un răspuns prin fapte.

M. LALTARU

re întreabă artiftii 
a- 
fi 
să

1. PE ȚĂRMUL 

DE AGDANSKUL
■..Ne apropiem de Gdansk. La 

intrarea in oraș un polonez cocoțat 
pe casa lui nouă ii monta acoperi
șul. De altfel în Gdansk se cons
truiesc multe case noi. Războiul 
a lăsat răni adinei în acest oraș 
pitoresc. Se mai văd și astăzi rui
ne și case ciuruite de gloanțe. Co
piii cu păr auriu, specific nordici
lor, care zburdă pe străzi și În
veselesc orașul nu știu ce înseam
nă războiul. Noile construcții ce 
impînzesc aproape fiecare cartier 
ai orașului, cetățeanul simplu Cc-și 
monta acoperișul la noua lui lo
cuință iți vorbesc despre grija 
statului popular de a șterge urmele 
războiului despre care copiii Po
loniei nu știu prea multe,

lată și Marea Baltică. O zărim 
de la etajul trei al hotelului 
„Grand" unde am făcut primul 
popas. Valurile ei neastîmpărate 
pcrnesc chiar de sub zidurile ho
telului De aici Baltica se des
fășoară în toată splendoarea ei, 
p.nă departe, unde privirile noas
tre г-c- mai pot cuprinde. Baltica 
e atrăgătoare.

Pe malul ei pulsează o viață 
nouă Aici se construiesc bunuri, 
aici își găsesc fericirea, odihna și 

sănătatea sute de mii de oameni 
ui muncii din Polonia populată.

Ce să vă povestim mai întîi, cu 
cine să vă facem cunoștință de pe 
malul însorit al Balticii ? Să înce
pem cu constructorii de nave cu- 
noscuți în lumea Întreagă.

Gdanskul sc remarcă ca un pu
ternic centru industrial maritim.

însemnări de călătorie 
din R. P. Polonă 

sGeeetsceeeoeeeeeeeeoooocooecoeeoco&a

Aici primesc act de naștere de la 
cele mai mici și migăloase apa
rate de precizie pentru navigație 
“■ pînă la uriașele tancuri petro
liere de 19.000 tone cațe străbat 
mările și oceanele lumii. La 
Gdansk sint create condiții să se 
construiască nave pîtiă la capacita
tea de 40.000 tone.

Nu de mult Gdanskul a imbri
cat haine de sărbătoare. întregul 
oraș cinstea succesul constructori
lor de nave. A pornit în larg o 
novâ navă. Tonajul ei a rotunjit 
cifra care indică capacitatea nave-

S T Ă Z I
lor construite după război : 
1.000.000 de tone.

Construcția de nave în Republi
ca Populară Polonă are vechi tra
diții. La Gdansk, pe malul Bal
ticii, acest lucru poate fi cunoscut 
mai bine decît în orice parte a 
țării. „Stocznia Gdanska" (șan
tierul naval Gdansk) în anii de 
după cel de-al doilea război mon
dial s-a dezvoltat mult. Iată pe 
scurt istoria sa. In 1945 a început 
reconstrucția șantierului distrus. In 
1948 prima navă de transport a 
fost lansată pe Baltica. De atunci 
în fiecare an constructorii de nave 
au lansat pe valurile mării tot mai 
multe nave. In 1960 ei au ajuns 
să construiască mai mult de două 
nave pe lună. Astăzi, după numai 
13 ani, „Stocznia Gdanska" ocupă 
hl cincilea loc în lume în dome
niul construcției de vase maritime.

Cunoscînd aceste cifre e și firesc 
să întrebi constructorii de aici.

— Cum ați reușit ?
— La noi se muncește cu rîvnă. 

Totul e al nostru, al poporului — 
ne spune secretarul comitetului de 
partid al șantierului — Leslaw 
Rudzinski.

Și faptele confirmă cuvintele 
lui. Anul trecut, planul a fost rea

lizat în numai zece luni și jumă
tate. Anul acesta planul produc
ției de nave a crescut cu cea. 20 
la sută. Ir,că de la intrarea pe șan
tier afli cum a hotărît colectivul 
de constructori să răspundă che
mării partidului de a spori pro
ducția de vapoare. In luna ianua
rie, ei au organizat pe șantier t> 
largă consfătuire de producție. Du
pă ce au chibzuit gospodărește ce 
rezerve pot fi valorificate s-au ho
tărît să realizeze planul sporit în 
numai 11 luni. Și acest angaja
ment de onoare l-au înscris pe un 
uriaș panou pe care l-au așezat la 
intrarea pe șantier.

Am aflat pe șantier fapte din 
întrecerea muncitorilor, demne de 
toată lauda. Brigada de monta- 
tori condusă de Tadeusz Drozd 
care lucrează din 1948 pe șantier 
e neîntrecută. De multă vreme ea 
ocupă locul de frunte pe șantier. 
S-au ridicat zeci de brigăzi frun
tașe în întrecerea cu ea.

Cu mult respect se vorbește și 
despre activitatea tinerilor ingineri 
Leon Kasmon și Karol Hayduga, 
ridicați în anii puterii populare.

Acum s-a ajuns ca anual Ia 
Gdansk să se construiască vase 
maritime cu o capacitate totală de 
183.000 tone. In 1965 constructo
rii de nave și-au propus să эго- 
ducă vapoare cu un deplasament 
de 250.000.de tone.

Dacă anul 1948, a găsit șan

tierul numai cu 3 ingineri și cițî- 
va tehnicieni, astăzi c cu totul altă 
situația. Aici muncesc 375 de in
gineri și 768 tehnicieni construc
tori de nave. Din rîndurile sala- 
riaților șantierului peste 30 la sută 
învață în diferite școli pentru a-și 
ridica calificarea și cunoștințele de 
cultură generală. „Politehnicagdan- 
ska“ din Gdansk pregătește an de 
an noi promoții de specialiști pen
tru șantier. Odată cu reconstrucția 
șantierului s-a dat o deosebită a- 
tenție îmbunătățirii permanente a 
condițiilor de muncă și de viață 
ale muncitorilor și tehnicienilor. In 
locul vechilor ateliere au apărut 
hale noi, luminoase și spațioase în 
cure tehnica nouă, te întîmpină la 
tor pasul. Macarale de 10 tone 
transportă subansamblurile vaselor, 
aparatele de sudură automată tăie 
scheletul de oțel al navelor, iar nu
meroase alte mașini și agregate 
ușurează munca, constructorilor, le 
ridică productivitatea.

...Pe șantiere’ silueta uriașă a ți
nui tanc petrolier .de. 19-000 de 
tone se află în stadiu de finisare. 
Am zăbovit cîteva clipe în fața lui, 
admirînd îndemînarea cu cate 
constructorii cocoțați pe schelele 
metalice din jurul ei o pregăteau 
pentru lansare.

— E pentru prietenii noștri chi
nezi — ne spunea cu mîndrie d- 
nărui inginer care însoțea grupul 
de ziariști.

250.000.de


STEAGUL ROȘU

DE PESTE HOTARE
Declarația lw

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
„Este de neuitat sărbătorirea 

împlinirii a 44 de ani dfe la Ma
rele Octombrie la Moscova, în 
Piața Roșie", dteclară în ediția de 
marți seara a „Pravdei" pilotul 
cosmonaut Iuri Gagarin, Erou al 
Uniunii Sovietice.

Sărbătoarea de astăzi, subli
niază el, este deosebit de îmbu
curătoare și pentru faptul că în 
aceste zile, după încheierea lu
crărilor Congresului al XXII-lea 
al P.C.U.S., ne aflăm parcă pe 
rampa de lansare înt'r-un zbor 
fără precedent — spre comunism
Și dacă astăzi se compară Pre

In sprijinul luptei poporului algerian

Iuri Gagarin 
gramul partidului cu cea de-a 
treia treaptă a unei rachete, se 
poate spune că noi toți, oame
nii sovietici, sîntem echipajul a- 
cestei rachete.

Iuri Gagarin scrie: „Țin as
tăzi ca în numele meu. în nu
mele prietenului meu Ghernjan 
Titov și al tuturor celorlalți cos- 
monauți sovietici să aduc calde 
mulțumiri poporului, partidului 
nostru, Comitetului său Central 
în frunte cu Nikita Hrușciov, 
care ne-au educat, ne-au dat a- 
ripi puternice, au deschis vaste 
perspective de cucerire a univer- 
șului".

Seară romî no-suedeză
STOCKHOLM 8 (Agerpres).
In orașul Malmo din Suedia 

a avut loc o seară romîno-sue- 
deză organizată de Filiala din 
localitate a Asociației de priete
nie Suedia-Romînia. Cu acest 
prilej, scriitorul P. H. Matthis 
a vorbit despre Romînia de ieri 
și de azi, iar Magnuș Nilsson 
care a vizitat de curînd Romînia 
a împărtășit celor prezenți im
presiile șale despre R. P. Romî- 
nă- |n cadrul programului ar
tistic a fost interpretată muzică 
populară romînească și suedeză 
și au fost prezentate filmele ro- 
mînești de scurt metraj „Sturio
nii", „Arta populară romîneas
că" și „Joc de cuburi".

PUBLICITATE ■—

Exploatarea minieră Lonea
ține în ziua de 20 noiembrie 1961 la sediul exploatării un 
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi;
— maistru minier principal.
— maistru minier,

— maistru electromecanic,
— maistru mecanic,
— maistru electrician,
— maistru transport.

Doritorii vor depune pînă la 10 noiembrie a. c. la ser
viciul muncă și salarii al exploatării următoarele acte:
— cerere de înscriere la concurs,
— certificat de naștere tip R.P.R.,
— diploma de absolvire a unei școli tehnice de maiștri în 
specialitatea respectivă sau a unei școli echivalente (în co
pie), sau acte din care să rezulte că la 1 iulie 1956 avea 
12 ani vechime în funcția de maistru,
— autobiografie,
— certificat medical.

CAIRO 8 (Agerpres).
Intr-o declarație specială Yus

sef Es-Sibai, secretar general al 
Secretariatului permanent al Con
siliului de solidaritate a țărilor 
Asiei și Africii, condamnă hotă
rît în numele secretariatului, 
masacrul sîngero9 săvîrșit de 
autoritățile coloniale franceze în 
rîndurile participanților la de
monstrația pașnică care a avut 
loc la Alger cu prilejul celei 
rfe-a 7-a aniversări a revoluției 
din Algeria.

Franța încalcă demnitatea și 
_=©=_

Jn Italia
Ciocniri între demonstranți 

și poiifie
ROMA 8 (Agerpres).
In cartierul muncitoresc Cen- 

tocelle din Roma care numără 
120.000 de locuitori au avut loc 
ciocniri înverșunate între popu
lație și poliție. După cum arată 
ziarul „Unita", ciocnirile au a- 
vut loc din cauză că poliția i-a 
atacat pe demonstranții care blo
caseră circulația autobuzelor șî 
trenurilor pe liniile din suburbii 
în semn de protest împotriva 
hotăririi societății „Stefer", că
reia îi aparțin aceste linii, de a 
majora tarifele de transport.

-=©=-

IiiHtria carboniferă din Solia 
ane aeienințată le criză

' LONDRA 8 (Agerpres).
Industria carboniferă din Sco

ția este amenințată de o gravă 
criză. La 6 noiembrie Direcția 
națională a industriei carboni
fere a informat pe membrii Co
mitetului Executiv al Secției din 
Scoția a Sindicatului Național 
al minerilor din Anglia, care își 
are sediul în Edinburgh că di
recția intenționează să închidă 
20 de mine din Scoția în anul 
1962. Aceasta înseamnă că 5.000 
de mineri vor rămîne fără lucru. 
Se intenționează chiar închide
rea unei mine dintre cele mai 
moderne din Scoția.

Alexander Moffat, președintele 
secției din Scoția a Sindicatului 
Național al minerilor din An
glia a condamnat această hotă- 
rîre, subliniind că pentru utila
rea unor mine care urmează să 
fie închise în prezent au fost 
cheltuite milioane de lire sterli
ne din fondurile statului. Moffat 
a subliniat că închiderea mine
lor nu soluționează nicidecum 
problema industriei carbonifere 
scoțiene. El a spus că fruntașii 
sindicali din Scoția vor cere o- 
ficial anchetarea modului în ca
re este administrată industria 
carboniferă scoțiană.

-=©=-
Criza în industria 

carboniferă a R. F. G.
BONN 8 (Agerpres)
In legătură cu criza îndelun

gată în desfacerea cărbunelui din 
Germania occidentală, minerii con
tinuă să fie concediați ia masă. 
Ziarul „Die Welt" anunță că în 
luna octombrie numărul minerilor 
din industria carbonifera s-a re
dus cu 1.700 de oameni. 

drepturile umane pentru apăra
rea cărora luptă poporul alge
rian și toate popoarele din Asia 
și Africa, se spune în declara
ție. Popoarele țărilor din Asia și 
Africa vor acorda ajutor și spri
jin poporului luptător algerian 
pînă la obținerea de către el a 
autodeterminării și independenței 
totale, a declarat Yussef Es-Si
bai.

Penfpu peunipea Katangăi 
cu Republica Congo

ADIS-ABEBA 8 (Agerpres)
Presa din Etiopia ia poziție în 

sprijinul cererii crescînde a opini
ei publice mondiale de a se lua 
măsuri pentru unificarea Congou- 
lui și condamnă cu asprime unel
tirile colonialiștilor șî ale mario
netei lor Chombe. Ziarul „The 
Voice of Etiopia" scrie că sursa 
tuturor dezordinelor din Congo 
trebuie căutată în regimul din Ka-

O nouă amenințare la adresa Cubei
MEXICO 8 (Agerpres)
Partidul Popular Socialist din 

Mexic a dat publicității o decla
rație în care demască noul plan 
al agresiunii imperialiste împotri
va Cubei.

După cum se spune în decla
rația publicată în ziarele „El Univer- 
sal“s „El Popular" și în alte ziare

©-----------------

A fost ales noul președinte 
al Ecuadorului

QUITO 8 (Agerpres)
Agenția Associated Press repro

duce o știre a ziarului „El Tele
grafe" din Guayaquil anunțînd că 
la 8 noiembrie Congresul național 
din Ecuador l-a proclamat pe vi
cepreședintele Carlos Arosemena 
jlrept președinte al Ecuadorului. 
Congresul a respins astfel numi
rea ca președinte a lui Camilo 
Gallegos, președintele Curții su-

©-----------------

Grevă studențească în Coreea de sud
SEUL 8 (Agerpres)
Situația studențimii sud-coreene 

devine tot mai grea. Taxele șco
lare tot mai mari, condițiile de 
cazare și hrană deosebit de proas
te constituie piedici de netrecut 
în calea tineretului sud-coreean 
spre instituțiile de învățămînt su
perior. La acestea se adaugă re
gimul sever, aproape polițienesc, 
introdus de dictatura fascistă sud- 
coreeană în facultățile și universi
tățile din Coreea de sud.

împotriva acestor condiții proas
te din universitățile sud-coreene 
s-au ridicat studenții colegiului 
medical „Soodo" din Seul, cu pri

Creșterea prețului zahărului 
în Franța

PARIS. 8 (Agerpres)
După cum anunță1 presa pari

ziană cu începere de la 7 noiem
brie la Paris și în departamentul 
Sena prețurile la zahăr au fost 
majorate cu 4—5 centime per kg.

tanga și cere lichidarea cu forța 
a acestui regim marionetă „deși 
acest lucru poate să nu fie pe 
placul clicii colonialiste — impe
rialiste care acționează acolo".

Presa din Etiopia cere ca 
O.N.U. și Consiliul de Securitate 
să dea dispoziții trupelor O.N1U. 
din Congo ca acestea să ia rnăsUti 
pentru reunirea Kât mgai ai 'Re
publica Congo.

mexicane, o invazie împotriva Cu
bei se proiectează pentru 10 noiem
brie și va fi înfăptuită de pe 
mare și din aer. Forțele mercena
rilor sînt concentrate în Guate- 
rdala și pe insulele Suon (teritoriul 
Hondurasului ocupat de S.U.A. — 
N.R.).

preme, anunțată anterior de con
ducători militari ai Ecuadorului. 
Conform constituției, în cazul de
misiei președintelui postul revine 
vicepreședintelui. încă nu se știe 
însă care este atitudinea condu
cătorilor forțelor armate față de 
acțiunea Congresului. Confederația 
Generală a Muncii din Ecuador 
a hotărît declararea unei greve ge
nerale pînă la preluarea funcției 
prezidențiale de către Arosemena.

lejul aniversării mișcării studen
țești împotriva imperialismului ja
ponez. Astfel, peste 400 de stu- 
denți de la colegiul amintit au 
declarat grevă cerînd reprimirea 
studenților eliminați în mod iiegal 
încă în luna septembrie pe motiv că 
au revendicat dreptul de a studia 
pentru toți tinerii, suprimarea ta
xelor de învățămînt și programe 
de învățămînt judicios întocmite.

Intrucît aceste cereri, susținute 
de către toți studenții colegiului 
au fost respinse de conducerea 
colegiului, s-a hotărît continuarea 
grevei pînă ce aceste cereri vor 
fi satisfăcute.

ANUNȚ
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Termocentrala Paroșeni organizează pe data de 10 no- * "
•: iembrie a. c. un concurs pentru ocuparea următoarelor pos- *• 
:: turi vacante:
i: — maistru principal reparații cazane,
ii — maistru principal reparații turbine.
ii — maistru șef tură cazane,
ii — maistru reparații cazane,
ii — maistru reparații turbine. ■

Candidați! trebuie să îndeplinească condițiile cerute de ii 
:i hotărîrile în vigoare. Dori torii vor depune cererile la se- i| 
|i cretariatul întreprinderii pîrtă în ziua de 9 noiembrie a. c.

: I.[.U—filiala ШоітіІ
♦ ANGAJEAZĂ I

2 Un inginer specialist I 

I chimie alimentară j

Л Un merceolog J
. ♦ 

j Condiții de angaja- ț 
I re conform legilor | 
I în vigoare. «
I Lămuriri suplimenta- >
♦ re se vor da la sediul |
♦ Filialei ICRA Petroșani ♦
4 •
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PROGRAM DE RADIO
10 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Prietena noastră 
cartea, 10,08 Duete din operele 
lui Donizetti, 12,00 Limba noas
tră. Vorbește acad.- prof. Al. 
Graur (reluare), 13,05 Muzică de 
estradă, 15,50 Din cîntecele tinere
tului lumii, 16,15 Vorbește Mosco
va ! 17,15 Cîntece, 18,40 Muzică 
ușoară de Aurel Giroveanu, 19,45 
Cîntă Ima Sumac. 21,30

Gospodine I
Frigiderul „Fram“ 

poate fi cumpărat de 
dv. și cu plata în 
rate!

Condiții de plată foarte a- 
Vârttălțiaser

Avans minim 30 Ia sută 
restul în :

6 rate pentru muncitori și 
militari,

5 rate pentru alți salariați. 
Condițiile avantajoase cu 

plata în rate expiră la 31 
decembrie 1961. deci profi
tați de ele cit mai repede.

Muzică ușoară. PROGRA
MUL II. 12,40 „Melodii... me
lodii..." — emisiune de muzică 
ușoară romînească (rfeluare), 
14,03 Arii și duete din operete,
16.30 Muzică de estradă, 16,50 
Curs de limba rusă, 17,35 Mu
zică populară din R. P. Polonă,
19.30 Teatru la microfon; 
„Lizzie Mac-Kay". Adaptare ra
diofonică după piesa lui J. P. 
Sartre, 20,51 Concert de estradă.
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