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abatajul j 
randamentelor

sporite !
La mine. Uricani în sectorul t 
abatajul care poartă nuntă- * 

rUl 7, este cunoscut ca abataj î 
al randamentelor sporite. Aba- j 
tajul îfi merită această denu- î 
mire pentru că minerii c— 
lucrează aici, conduși de tînă
rul Neatnțu Viorel, obțin rezul
tate care pot fi invidiate de 
multe alte brigăzi. Zi de zi, 
schimb de schimb, pentru fie
care post prestat în abatajul 
nr. 7 revine o producție de 8 
tone de cărbune.

Realizările de seamă dobin-
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dite de l rigada din abatațul I 
nr. 7 constau nu numai din ț 
randamentele sporite. In acest ț 
abataj lupta pentru realizarea i 
de economii cît mai mari la ț 
prețul de cost al tonei de eăr- r 
bune este și ea o preocupare de ! 
căpetenie pentru toți membrii * 
brigăzi. Astfel, pentru armarea 
șpițurilor este folosit numai 
lemn vechi. Acest lemn este 
recuperat din armăturile de 4 
m. care se rup. Pentru strîn- 
gători se folosește tot lemn re
cuperat. Inaite ' lemnul folosit 
ca juguri se pușca la prăbuși- 
rea abatajului rămînînd îngro- 

J pat in piatră. Astăzi, alta este 
ț situația: jugurile se răpesc în 
î cea mai mare parte.
♦ Neamțu Viorel, șeful brlgă- 
ț zii spune cu mîndrie că 40 la 
’ sută din materialul lemnos a-
♦ dus în' cbataj este folosit de 
' două ori la armare și în loc de

două cărucioare de lemn cît 
trebuie să primească brigada, 
ppQțru aceeași producție, se 
folosește numai un singur că
rucior de lemn.

La mina Uricani consumul 
specific de capse și exploziv a 
fost mult redus, el reprezentînd 
numai 0,98 bani la tona de 
cărbune. Pe lingă alte brigăzi 
de la această mină un aport 
de preț la reducerea consumului 
de capse și exploziv l-a adus 

,.4 și brigada din abatajul nr. 7.
Consumul specific de capse Și 

.. / exploziv a fost redus cu aproape
♦ 50 la sută. Cum este posibil a-
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cest lucru ? Răspunsul la a- 
ceastă întrebare îl poate pri
mi oricine dacă urmărește me
toda de lucru a brigăzii: Din 
două cîmpuri de cărbune ex
ploatate se pușcă numai, unul. 
După pușcarea primului cimp, cel 
de-al doilea se scoate numai din 
ciocanul de abataj. Se obține in 
felul acesta nu numai economie 
de capse și exploziv dar și o pro
ducție de bună calitate (din eăr-
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Nu au trecut decît 3 luni de cînd comunistul Voinici Ștefan, meseriaș cu o înaltă calificare profesională a preluat cor»- \ 
ducerea unei brigăzi de tineret de Ia secția construcții metalice (atelierul tinichigerie) de la U.R.U.M.P. Preocupîndu-se îndea- b 
proape de educarea și ridicarea calificării profesionale a tinerilor și de întărirea disciplinei în muncă, tovarășul Voinici Ștefan > 
a reușit să facă din. brigada pe care a luat-o în primire o brigadă fruntașă pe uzină. Brigada își depășește mereu sarcinile de , 
plan cu cîte 20—30 la sută și reducînd timpul de lucru la executarea mașinilor de gătit cu 90 de minute/bucată, a realizat > 
înseninate economii. _ i

In clișeul din stingă: Brigada de tineret de la atelierul tinichigerie U.R.U.M.P. condusă de tov. Voinici Ștefan; în di- > 
șeul din dreapta, responsabilul brigăzii, tov. Voinici Ștefan dînd explicații tînărului Maghiara Vasile în timpul lucrului la o presă.

4pag. 20 bani

Din inițiativa deputatului
Deputatul Rașca Francisc este cunoscut de alegătorii din cir

cumscripția electorală nr. 22 Petroșani cai un om vrednic, preocupat 
tot timpul de rezolvarea cerințelor cetățenilor. Așa de pildă cetățenii 
din cartierul Bețoni, au discutat cu deputatul lor despre faptul 
că rețeaua de apă potabilă ar trebui extinsă la mai multe lo
cuințe. Deputatul n-a zăbovit. A trecut pe Ia Sfatul popular al o- 
rașului Petroșani și a cerut sprijin. Comitetul executiv a acordat 
pentru lucrările ce urmau să fie executate materiale în valoare de 
3000 lei.

Mobilizați de deputatul Pașca Francisc, cetățenii din cartierul 
Boțoni au executat prin contribuție voluntară lucrările de prelun
gire a conductei de apă potabilă la 12 locuințe. Cu acest prilej 
s-au refăcut și două podețe. Plini de entuziasm, urmînd exemplul 
de muncă al deputatului lor, cetățenii au executat într-un thnp 
scurt toate lucrările de săpături. Conducta a fost întinsă, 
biată și de puțin timp prin ea a început să curgă apa.

12 familii din cartierul Boțoni au acum acasă apă potabilă 
fiind scutiți de a o mai! transporta ca mai de mult de lai distante 
«nari.

as am-

CT

FIULUNUI MINER
Un tînăr mic de statură, slă

buț, cu ochi măslinii, cu mișcări 
iuți poate fi văzut zilnic în ate
lierul mecanic al minei Lupeni. 
Trece de la un banc de lucru la 
altul, stă de vorbă cu tinerii, le 
dă indicații și apoi pune și el 
mîna alături de ei și muncește.

...Mai zilele trecute, trei ti
neri se căzneau să așeze o grin
dă de fier la mașina de găurit 
Fierul era greu și nu puteau să-l 
așeze exact pentru a-1 perfora 
Barna Constantini, căci despre 
el este vorba — și-a lăsat lu 
crul și s-a apropiat de tineri.

— Degeaba vă căzniți așa 
Nu o să puteți face nimic. Pu 
neți mai întîi cîteva plăci de 
fier sub grindă pentru ca să fie 
suprafața netedă. Atunci nu o 
să mai miște. Strângeți bine 
grinda de masa mașinii și dat» 
încet pînă își face burghiul loc 
Trebuie lucrat cu mare atenție

In timp ce explica celor de 
față mîinile tîn arului Barna um 
blau cu iuțeală pe plăcile de 
fier și pe cheia fixă. Centră 
grinda, așeză burghiul și porni 
mașina. Stătu cîtva timp urmă
rind cu atenție cum burghiul 
„mușcă“ din metal. După ce se 
încredința că totul merge bine 
lăsă locul unuia din cei trei 
tineri pentru a continua opera
ția.

Aceasta este numai o părtici
că neînsemnată din munca tînă- 
rului lăcătuș șef de brigadă. 
Deși are numai 22 de ani, con
duce și organizează munca a 9 
lăcătuși. Recent 7 din tinerii cu 
care muncește au primit diplo
ma de calificare în meseria de 
lăcătuș de mină.

— Este un băiat bun — spune 
adesea tov. Șipoș Ludovic, se
cretarul organizației de bază de 
partid de la atelierul mecanic 
al minei Lupeni. Tinerii din a- 
telier îl respectă și-i dau ascul
tare. Este secretarul organiza
ției de bază U.T.M. pe atelier și 
comandantul brigăzii de muncă
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Munca politică în sprijinul iwiter 
inițiative în întrecere

Din toate minele Văii Jiului 
sosesc vești care vorbesc despre 
puternicul avînt al întrecerii so
cialiste ct se desfășoară pentru 
dezvoltarea succeselor de pînă 
acum, pentru obținerea de noi 
victorii. Minerii* muncitorii, teh
nicienii exploatărilor carbonifere 
sînt holărîți să răspundă cu fapte 
recentelor măsuri luate de partid 
și guvern pentru o nouă ridicare 
a nivelului de trai al celor ce 
muncesc prin mărirea salariilor 
și a Densiilor, prin reducerea 
preturilor la un important număr 
de sortimente de mărfuri indus
triale și alimentare. In hotărîrea 
de a răspunde prin fapte grijii 
partidului își au izvorul nume
roase initiative în întrecere a că
ror aplicare va contribui la creș
terea productivității, la reducerea 
prețului de cost. In rîndul colec
tivelor exploatărilor miniere din 
raion se desfășoară o adevărată 
mișcare pentru descoperirea și va
lorificarea rezervelor interne în 
vederea realizării de contribuții 
cît mai mari la economfeirea a- 
celui miliard de lei pe. plan na
tional, necesar acoperirii unei 
părți a fondurilor destinate finan
țării măsurilor luate de plenara 
din 13—14 iulie pentru creșterea 
bunăstării celor ce muncesc. Prih- 
itre altele, colectivul minei Lu- 
peni s-a angajat să extragă în 
acest an 25.000 tone de cărbune 
cocsificabil peste plan și să rea
lizeze o economie la prețul de 
cost în valoare de 3 milioane de 
lei. La Petrila, colectivul minei 
și-a asumat sarcina de a încheia 
acest an, în afară de o impor
tantă depășire a planului, cu 3,5 
milioane lei 
tul de cost, 
mult sporite 
oare și-au 
colective ale 
re precum și ale altor întreprin
deri din raion.

economisiți la pre- 
Angajamente noi, 

fa+ă de cele anteri- 
luat toate celelalte 
exploatărilor minie-

Jiului a 
martorul 

bucurii

— Pe marginea tutei 
consfUuiri organizate 
de Consiliul raional 

sindud —
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nilor regimului 
democrat-poputăr 
Valea 
fost 
multor
trăite de oamenii muncii aflați pe 
meleagurile sale. Bucuriile vie
ții noi — ce sporesc neîncetat 
pe măsura înfăptuirii socialis
mului în țara noastră — sînt 
întruchipate, îndeosebi, în condi
țiile de viață mereu mai bune. 
In urma aplicării hotărîrilor 
plenarei C.C. al P.M.R. din 13— 
14 iulie, nivelul de trai material 
și cultural al celor ce muncesc 
s-a ridicat la un grad superior. 
Venitul minerilor, tehnicienilor 
și inginerilor de la exploatările 
miniere, ale constructorilor 'de 
pe șantiere, ale lucrătorilor din 
comerț, ale cadrelor didactice și 
alte .categorii de salariați pre
cum și ale pensionarilor din Va
lea Jiului, ca de altfel din în
treaga țară, au sporit substan
țial.

Economia națională a făcut e- 
forturi mari pentru aplicarea a- 
cestei măsuri. Acoperirea chel
tuielilor făcute din bugetul sta- 

îndeplinirea angajamenteljr 
sporite de întrecere constituie o 
preocupare de seamă a muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor.’ 
Mărturie stau valoroasele iniția-’ 
tive izvoiîte în vederea descope
ririi și utilizării rezervelor inter
ne, intensificării luptei pentru 
creșterea productivității muncii. 
La mina Petrila, de exemplu, lup
ta pentru descoperirea și utiliza
rea rezervelor de reducere a chel
tuielilor de producție se desfășoa
ră sub lozinca „fiecare miner, 
muncitor sau tehnician — cîte o 
propunere pentru reducerea pre
țului de cost“. Tot la mina Pe- 
trHa, în vederea economisirii în 
acest an a sumei de 3.500.009 
lei la cheltuielile de producție, a 
fost lansata lozinca de a se rea
liza cîte 1.100 lei economie de 
fiecare salariat. Aceste inițiative, 
cărora comitetul de partid și or
ganizațiile de bază le acordă o 
mare atenție, constituie o forță 
mobilizatoare în lupta pentru re
ducerea prețului de cost al pro
ducției — sarcină de mare răs
pundere pusă de partid și gu
vern. Asemenea inițiative, sub o 
formă sau alta, ar trebui extinse 
și la celelalte mine și întreprinderi 
din Vaiea Jiului pentru mobili
zarea tuturor muncitorilor, teh
nicienilor și funcționarilor la ac
țiunea de descoperire a rezerve
lor interne, de reducerea prețu
lui de cosi al producției.

O importantă pîrghie de crește
re a productivității rrfuncii o cons
tituie aplicarea largă a inițiati
vei de sprijinire a brigăzilor ră
mase în urmă de către fruntași.: 
Exemplul înaintat al lui Nicoiae 
Militaru din Capitală, a început 
să fie urmat de tot mai mulți 
brigadieri fruntași din minele 
Văii Jiului. Minerul comunist 
Gristea Aurel de la mina Ani- 

In ffliiiiidin Palea-Jiilai
tului cu îmbună
tățirea salariilor 
și pensiilor se 
realizează trep
tat prin obține
rea de noi suc

cese în creșterea producției și 
reducerea prețului de cost, pe 
seama sporirii necontenite a 
productivității muncii. Urmînd 
indicațiile date de plsnară, oa
menii muncii conduși de partid 
vor reuși prin eforturi susținute 
în producție să creeze baze ma
teriale în vederea recuperării 
sumelor cheltuite din bugetul 
statului.

Colectivele miniere, colectivele 
întreprinderilor și celorlalte uni
tăți economice din raionul nos
tru, s-au angajat să contribuie 
în acest an ia recuperarea mili
ardului cu 30.000 000 de lei eco
nomii la prețul de cost peste 
sarcinile planificate. Este o sar
cină grea și de onoare care cere 
multă atenție, strădanii neprecu
pețite în producție, perseverență 
neclintită în lupta pentru des
coperirea și valorificarea rezer
velor interne ce stau la baza* 1 * * * re
ducerii prețului de cost

patriotică. A făcut treabă faină 
cu tinerii. Au adunat fier vechi, 
au amenajat parcul tineretului, 
au construit estradă de la clu
bul minier. Astă iarnă, prin luna 
lui februarie, au participat la 
curățirea a peste 4000 vagonete 
de cărbune. Toate aceste munci 
aduc peste 170.000 lei economii 
La cel de-al III-lea Festival re
gional al tineretului de la Deva 
a participat cu întreaga briga
dă de muncă patriotică. Cu a- 
ceastă ocazie au fost distinși cu 
diploma de onoare a Comitetului 
regional U.T.M. Ce mai, merită 
toată lauda !...

Tot de la tov. Șipoș am aflat 
că Barna Constantin este fiul 
minerului Barna Gheorghe care 
a cunoscut mizeria și necazul 
In anii cînd mina Vulcan a fost 
închisă de capitaliști, minerul 
Berna a rămas pe drumuri. A 
muncit pe unde a putut pentru
a câștiga o bucată de pîine ce
lor trei copii. După ani de șomai 
și-a găsit de lucru la mina Lu- 
peni. Astăzi bătrînul Barna mun
cește ca șef de brigadă la pre
gătiri. Copilul său Constantin a 
intrat și el la mina Lupeni unde 
a învățat meseria de lăcătuș. 
Meseria însă a învătat-o în con
diții bune. Oameni prîcepuți l-au 
ajutat și au scos din el un mun
citor bun. Astăzi el împărtășește
din cunoștințele sale tinerilor 
care au îndrăgit meseria de lă 
căfuș. Pentru comportarea și 
meritele sale în muncă comu
niștii de la atelierul mecanic l-au 
primit în rîndul lor încă de a- 
cum un an. Ei nu s-au înșelat.
Tînărul Barna Constantin s-a 
dovedit a fi demn de înaltul titlu 
de membru de partid.

— Nu vă voi înșela așteptă
rile — a spus el cu ocazia pri
mirii în rîndurile partidului.

De acest lucru s-au 
comuniștii atelierului 
de la mina Lupeni.

Decurge satisfăcător îndeplini
rea acestei importante sarcini ? 
Iată întrebarea ce se pune acum 
cînd pînă la sfîrșitul anului au 
mai rămas doar 4 luni.

Tocmai, cu acest scop Consi
liul sindical raional, îndrumat de 
Comitetul raional de partid a 
organizat recent la Petroșani o 
ședință cu șefii exploatărilor mi
niere, conducătorii întreprinderi
lor și unităților economice din 
raion, economiști, activiști de 
partid și de sindicat. Cu acest 
prilej au fost reamintite frumoa^ 
sele victorii repurtate în muncă 
de harnicii mineri ai Văii Jiu
lui. Intensificînd întrecerea so
cialistă în cinstea celei de a 15-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist, el 
au sporit extracția cărbunelui 
furnizînd economiei naționale 
de la începutul anului o canti
tate de peste 48.000 de tone de 
cărbune cocsificabil și energetic 
în afara sarcinilor de plan. Suc
cese însemnate au fost dobîndito 
si în privința reducerii prețului 
de cost. Astfel ddn referatele pre 
zentate în ședință a reieșit că 
de la începutul anului și pînă 
în prezent din Valea Jiului s-au

I. BĂLAN

(Continuare in pair. 3-a)
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Din calendarul vacantei
. Zilele de vacanță au trecut de 
parcă nici n-ar fi fost. Copiii se 
reîntorc in sinul familiei lor, tu
șind, pe rînd, taberele, casele de 
odihnă, litoralul, prietenii. Se 
pregătesc pentru un nou an de 
muncă. hi intîlnirile lor iși por 
povesti despre vacanță și se vor 
bucura in comun de viața petre
cută:

Ce iși vor povesti pionierii și 
școlarii dii- Petrila ? Calendarul 
vacanței lor e 
variat și bogai 
in activități. La 
1 iulie cînd s-a 
deschis tabăra în 
parcul copiilor 
(Un oraș, au fost prezenți peste 
60 elevi di- la școala romînă și 
de la ¿-¿a maghiară. Directoarea 
taberei, Hegyi Elvira, le-a vorbit 
despre planul de acțiuni al tabe
rei pe timpul vacanței. Părea bo
gat, frumos. Copiii s-au bucurat 
■mult și a doua zi au și începui 
activitatea. Punctul cel mai atrac
tiv al programului l-au constituit 
excursiile pentru cunoașterea fru
museților orașului, raionului și a 
împrejurimilor. Valea Roșie vizi
tată dinspre Prislop, ‘ Peștera 
Boli, o călătorie pe malul fiului, 
alta spre poalele Parângului, la 
Lunca Florii, la Maleia, trei zile 
în tabăra de la Voevodul — mi
nunate zile petrecute în aer liber, 
în mijlocul pădurilor de brazi, 
printre fiori de cîmp și la apă de 
izvor. Elevii romîni și maghiari 
au cînfat împreună cântece pio
nierești, au dansat focuri popu
lare romíné și maghiare, au cules 
plante nedictnale, au făcut spori 
— volei și fotbal — s-au scăl
dat în apa cristalină a ștrandu
lui din Peirila. Frumoase au fost 
și vizitele la Casa pionierului ain 
Petroșani, la preparația Petrila, 
orele de leciură, în cadrul cercului 
literar, lecțiile de dans, întâlnirea 
cu mineri fruntași, vizionarea în 
colectiv a unor filme, jocurile 
distractive, muncile de folos ob
ștesc ore date pentru curățirea 
parcurilor și a orașului lor. Pro
fesorii taberei n-au uitat să-i pu
nă la Curent, din cînd în cînd și 
cu acțiunile Festivalului de la 
Viena, precum și cu cele mai im
portante probleme din presa cen
trală și cea pentru copii. Și ette 
zile frumoase nu s-au mai înscris 
în calendarul vacanței acestui an... 
lată alte cîteva spicuiri...

NOTĂ
----------------- O-------- -------

Pe cînd pregătirea sălilor de clasă ?

...6 AU GUȘI, ziua ultimelor 
pregătiri a elevilor din Petrila 
pentru ptecarea în cea mai mare 
excursie a vacanței, pe întinera- 
riul' Petroșani, Filiași, Turnu 
Severin, Orșova, Ada-Kaleh, Băi
le Herailane, Caransebeș, Bou- 
țari, Sarmizegetusa, Subcetate, 
Petroșani. Bine organizată, cu 
sprijinul conducerii exploatării 
miniere șt al comitetului de între
prindere această călătorie a cons

tituit pentru cei 
54 excursioniști 
un minunat pri
lej de a cunoaște 
lucruri noi. Rămă
șițele podului

lui Traian de la Turnu Severin, 
șantierele navale nr. 1 și 2 cu Is
toria lor de un secol, Dunărea la 
Cazane, s:.i:t amintiri ce nu se Por 
șterge niciodată. La șantierul na
val nr. I pionierii du asistat la 
scufundarea unui scafandru care, 
deși nu avea program, a lucrat 
pentru e- o jumătate de oră la 
repararea avariilor unui șlep. 
Colectivul de conducere al șan
tierului ie-a oferit în dar mono
grafia șantierului.

..In 9 AUGUST, aflindu-se la 
Orșova, pionierii petrileni partici
pă la mitingul închinat sărbători
rii zilei minerului. In fata mulți
mii adunate in parcul natural, o 
delegație de pionieri petrileni 
înmânează celor din tribună, o 
machetă pe teme minerești. Ei 
salută pe bravii mineri orsoveni 
și le urează succese în muncă; 
apoi, fiind invitați, participă cu 
toții la masa tovărășească orga
nizată pentru minerii huntași în 
producție oi Orșovei

In următoarele zile, . pionierii 
petrileni au . vizitat insula Ada- 
Kaleh, apoi stațiunea balneo-ch- 
maferică Herculane, au făcut o 
călătorie cu vaporul pînă la Mol
dova Vi.he, admirln l frumuseți
le fluviului .Dunărea ; au văzut și 
redarea Golovăfo Porțile de Fier, 
marele ostrov lung de .7 km. stiri- 
ca Boba-Caia și grota din care 
iese muscă cofumbacă, cetatea 
Coroniriii.

Chiar numai atît dacă ar cu
prinde calendarul vacanței pio
nierilor petrileni ți încă e foarte 
frumos. Dar la cele înșirate aici 
se adaugă multe alte asemenea 
acțiuni taie au contribuit din plin 
la instruirea și educarea lor.

FL. LAZAR

împreună cu conducerea școlii: 
pe cînd spoitul sălilor de clasă ?

Conducerea cooperativei^ să nu 
mai piardă timpul cu tăragăneli 
Să treacă de îndată la respecta
rea obligațiunii contractuale de 
pregătire a sălilor d*e clasă de 
ia Școala de 7 ani nr. 1 Lu
peni pentru noul an școlari

M. LAZUR

Sâ orientăm absolvenții școlilor de cultură 
generală spre școala tehnică de muncitori calificați

Pregătirea de muncitori cu o 
înaltă calificare, cu un înalt ni
vel de cultură, capabili să înțe
leagă Ș> să folosească în mod 
creator cele’mai noi cuceriri ale 
tehnicii, este datoria tuturor ce
lor ce sînt chemați să contribuie 
la creșterea și educarea noii ge
nerații.

Politehnizarea învățămîntului 
de cultură generală, legarea lui 
cit mai strînsă de munca practică 
constituie așadar un factor de 
seamă în orientarea elevilor în
spre meserii. Dar nu numai a- 
tît I Este strict necesar ca pro
fesorii și învățătorii să contri
buie în mod activ la dezvoltarea 
dragostei față de muncă la elevi* 
să-i orienteze încă din primii ani 
de școală spre îmbrățișarea unei 
meserii.

In cadrul Grupului școlar mi
nier din Petroșani există o 
școală tehnică pentru muncitori 
calificați cu o durată de doi ani. 
școală la care se pot înscrie e- 
levi absolvenți ai școlilor medii 
de cultură generală, avînd exa
menul de maturitate.

Elevii înscriși la această școa
lă, prin grija partidului și gu-

Școaiă de meserii 
cu profil de gospodărie

Noul an școlar, aduce o sur
priză plăcută pentru tinerele ab
solvente ale clasei a VII-a din 
întregul raion. Pentru ele. Mi
nisterul învățămîntului și Cultu
rii a înființat în orașul Petro
șani o școală de meserii cu pro
fil de gospodărie. înscrierile au 
și început la secretariatul Șco
lii medii mixte nr. 1 Petroșani. 
Durata de școlarizare este de 3 
ani. Se pot prezenta absolvente 
cu examenul de absolvire a ce
lor 7 clase elementare. Aici vor 
învăța discipline de cultură ge
nerală — limba romînă. mate
matică, noțiuni de socialism ști
ințific, elemente de economie po
litică, precum și materii direct 
legate de profilul școlii : tehno
logia preparatelor culinare și de j 
cofetărie, chimia alimentară, mi- 
crobiologia, igiena alimentară 
etc. Fetele vor putea învăța și 
lucru manual, desen ornamental, 
protecția muncii și vor fi instrui
te practic în producție. Intre 7— 
14 septembrie, cele admise la a- 
ceastă școală vor susține o pro
bă de verificare a cunoștințelor 
la limba romînă și matematică. 
Așa dar, elevele de vîrstă mică, 
care nu pot intra în producție, 
vor putea învăța lucruri folosi
toare pentru viitoarea lor gospo
dărie, putînd să fie încadrate și 
într-o muncă calificată.

- = ★•- —

Iot anul md voi 
strădui sâ învoi bine

Mi-e și rușine cînd mă gîndesc 
că în acest an am avut o cori
gentă. Nu știu cum s-a întîm
plat cu mine, că toată iarna o 
zbugheam la joacă. In zadar mă 
chema mama să-mi fac lecțiile, 
schiurile, sania mă atrăgeau atît 
de mult. îneît nu mă gîndearn la 
nimic altceva decît numai la ele.

Timpul a trecut, a venit pri
măvara și spre rușinea mea și 
supărarea tovarășilor profesori, 
a trebuit să recunosc că am ră
mas mult în urina colegilor mei 
din cl. V-a C de la Școala ele
mentară de 7 ani nr. 1 Lupeni. Era 
prea tîrziu însă și m-am ales cu o 
corigentă. Cînd alți colegi de-ai 
njei își petreceau vacanța de vară 
în tabere de pionieri, eu trebuia 
să mă pregătesc pentru exame
nul de corigență.

Tata este miner și lucrează la 
sectorul II al minei Lupeni dar 
niciodată n-am auzit despre tata 
vreun lucru care să mă facă 
să-mi fie rușine. Dimpotrivă. De 
aceea mi-era așa rușine. De a- 
cum eu sînt hotărît să nu mai 
pățesc rușinea anului trecut. Mă 
voi strădui să învăț mult inai 
bine în cursul actualului an șco
lar, să nu mai produc supărări 
celor care mă iubesc.

DESCU EMIL 
elev clasa Vl-a Școala d*e 7 ani 

nr. 1 — Lupeni

vernului nostru, beneficiază de 
însemnate avantaje. Astfel, pe 
tot timpul școlarizării ei primesc 
o bursă lunară d*e 300 de lei; 
după terminarea școlii sînt re
partizați la locurile de produc
ție pe baza meseriei însușite (e- 
lectrician — instalator de lumină 
și forță sau mecanici auto); du
pă doi ani în producție pot de
veni ajutori maiștri și în conti
nuare, îmbunătățindu-și califica- 
rea la locurile de muncă, maiștri. 
Absolvenții școlii tehnice pentru 
muncitori calificați, după o pe
rioadă de doi ani în producție, 
se pot înscrie la unul din insti
tutele de învățămînt superior co
respunzător domeniului în care 
lucrează, la cursul fără frecven
tă, fără a mai da examen de ‘ad
mitere, urmînd ca pe toată du
rata cît se află la cursurile in
stitutului să activeze în produc
ție

Crearea unor astfel de condi
ții demonstrează grija deosebită 
ce se acordă de statul nostru 
democrat-popular făuririi unei 
generații de muncitori calificați 
care atît prin cunoștințele lor 
tehnice cerute de meserie, cît șî

— Am „Abecedar“. Acum e sigur că voi merge la școală. II 
voi așeza cu grijă in ghiozdanul ce! nou, ii voi răsfoi cu atenție 
foite să nu se rupă. E atît de frumos abecedarul meu ! Are poze 
multe, litere și semne pe care abia aștept să le cunosc. Vreau să 
fiu o elevă silitoare, iar mai tirziu o pionieră fruntașă la învăță
tură — pare ca spune fetița din clișeu privindu-și abecedarul.

La sfîrșitu) cursului de pregătire 
pentru muncitori

In cele două grupe care func
ționează la Școala medie din 
Petroșani pentru tinerii’ care vor
intra m clasa VHÎ-a a Școlii se
rale ex.islă tineri mineri, cons
tructori, lucrători de la C.F.R. 
etc. oameni care au salutat cu 
bucurie hotărîrea partidului pri
vind îmbunătățirea învățămîntu- 
lui seral și fără frecvență, care 
le-a asigurat posibilitatea să-și 
completeze studiile. In tot timpul 
celor 4 luni de pregătire ei au 
dovedit mult elan în muncă pen
tru a-și putea însuși minimum 
de cunoștințe necesare susținerii 
probei de verificare.

Acum cursurile s-au încheiat. 
In 7 septembrie a.c. va începe 
verificarea cunoștințelor. Privind 
înapoi timpul parcurs și bogăția 
cunoștințelor acumulate, tinerii 
sînt mulțumiți.

— La început mi-a fost teamă 
că nu voi putea face fată cursu
lui. Sînt cîțiva ani de cînd am 
terminat școala mărturisește
ajutorul de miner Fieraru Eu
gen. Lucrez în subteran la sec
torul II Petrila. Mi-a fost 
puțin greu la început, e adevă
rat, dar acum m-am acomodat. 
Voi frecventa cu mare bucurie 
școala serală, căutîrid să fiu de 
folos și colectivului de muncitori 
care m-a susținut să vin aici.

Orice început este greu. Dar 
cursul de pregătire a avut toc
mai menirea de a reîmprospăta 
cunoștințele muncitorilor și a-i 
pregăti oarecum pentru școală.

— Mi-am reamintit materia 

prin nivelul lor de cultură să co
respundă întrutotul cerințelor im
puse de mersul nostru impetuos 
spre socialism.

Analizînd situația înscrierilor 
Ia școala tehnică de muncitori 
calificați din cadrul Grupului 
școlar minier din Petroșani, vom 
vedea, că. deși există condiții 
deosebit de bune, numărul ele
vilor înscriși la aceste cursuri 
este mult prea mic. Ce determi
nă o astfel de situație ? In pri
mul rînd, munca slabă dusă cu 
elevii în timpul școlii de cultură 
generală pentru dezvoltarea dra
gostei și a aptitudinilor față de 
meserii, și, în al doilea rînd. ac
tivitatea nesatisfăcătoare a Sec
ției de învățămînt și cultură de 
pe lîngă Sfatul popular raional 
și însăși a conducerii Grupului 
școlar minier din Petroșani pen
tru popularizarea acestor cursuri, 
precum șî a condițiilor optime 
create celor ce le vor urma. 
Mulți tineri, absolvenți ai școlii 
de cultură generală nu cunosc 
perspectivele ce le oferă școala 
tehnică de muncitori calificați. 
Numai astfel se poate explica de 
ce în prezent, în preajma deschl- 

claselor V— VII ia limba romînă, 
și matematici. Am înțeles foarb ‘ 
bine toate explicațiile tovarăși
lor profesori — spune muncitorul 
ceferist Androne Marian. Doar la 
fizică mi s-a părut mai greu. 
Materia era .vastă-- și timpul de. 
predat prea scurt. O voi învăța 
insă >n timpul anului.

Plini de dragoste de învățătură 
sînt și ceilalți colegi ai lor. Mel- 
tiș Sabm muncitor tipograf. Si- 
laghi Lucreția de la sfatul popu
lar — Ișcroni, Vuzduya Alexan
dru și Ciocoi Constantin de lă 
U.R.Ü.M.P. și toți ceilalți. Cu 
toții au învins greutățile ivite u- 
neori de programarea nefavora
bilă a schimburilor de muncă și 
au venit la școală. Doresc să în
vețe și acum li se oferă această 
posibilitate într-o școală medie 
serală creată anume pentru ei.

Pînă ia începerea anului șco
lar mai este puțin. Tineri înse
tați de cultură, plini de elan sint 
încă eu 'sutele în raionul nostru* 
încă nu este tîrziu ca ei să s 
hotărască să se înscrie la școala 
serală. Cei care au școala profe
sională de 3—4 ani și pesté un 
an vechime în cîmoul muncii 
se vor putea înscrie direct, fără 
proba de verificare. Sînt poate 
întreprinderi care nu pot asigura 
unui număr prea mare de mun
citori schimbul în producție di
mineața. Pentru aceștia Secția de 
învățămînt și cultură va asigura 
o clasă de elevi dimineața. Deci 
problema condițiilor pentru a ur
ma școala este rezolvată.

derii anului școlar situația nu
merică a celor înscriși este nesa
tisfăcătoare.

Factorii competenți sînt da
tori să ia grabnice măsuri pen
tru lichidarea lipsurilor semna
late. Să se popularizeze pe larg 
cursurile tehnice pentru munci
tori calificați; organizațiile 
U.T.M. să îndrume absolvenții de 
școli medii de cultură generală 
înspre aceste cursuri.

Secția de învățămînt și cultu
ră trebuie să vegheze cu toată 
seriozitatea încă de la începutul 
anului de învățămînt ca în șco
lile din raion să se acorde aten
ția cuvenită politehnizării învă- 
țămîntului. educației elevilor în 
spiritul dragostei față de mun
că. orientării lor șpre activita
tea productivă. Pentru realizarea 
acestor cerințe este necesar a 
se crea condițiile materiale (cu 
ajutorul comitetelor de părinți și 
a întreprinderilor care patronea
ză școlile) și trebuie combătute 
cu tărie orice atitudini de sub
apreciere manifestată din partea 
unor cadre didactice în această 
privință. Creșterea unei genera- 
t;: de muncitori cu o înaltă ca
lificare profesională, cu un bo
gat bagai de cunoștințe culturale 
este sarcina tuturor profesorilor, 
învățătorilor șl educatorilor 1

V. F.

Ziiele trecute mai mulți părinți 
și copii au vizitat Școala de 7 
ani nr. 1 din Lupeni dar, spre 
supărarea lor, au constatat că 
sălile de clasă nu au fost pre
gătite pentru început de an șco
lar. Tovarășul director e și el 
supărat. Și are de ce să fie. Nici 
odată nu i s-a întîmplat, de cînd 
este conducătorul acestei școli 
i(și sînt cîțiva ani de atunci) ca 
ia 1 septembrie școala să nu-și 
poată aștepta elevii. Conducerea 
școlii și comitetul de părinți, în 
fiecare an după terminarea* 
cursurilor s-au preocupat de cu
rățirea și spoirea sălilor de cla
să și nu odată chiar cu două 
luni înainte de începerea noului* 
an școlar, totul era pregătit.

— Conducerea cooperativei 
».Sprijinul minier“ din Lupeni
— președinte tovarășul Nemeș
— nu și-a respectat obligațiu
nea contractuală, explică cu a- 
mărăciune în glas tovarășul di
rector Păunescu Dumitru celor 
care îl întreabă referitor la spoi
rea sălilor de clasă. Dar con
ducerea cooperativei nu numai 
că nu și-a respectat obligația a- 
sumată față de școală, de cei 
peste 600 elevi care așteaptă să 
primească săli de clasă curate, 
ci nu pare să tină seamă nici de 
hotărîrea sesiunii Sfatului popu
lar al orașului Lupeni care 
a hotărît trecerea de îndată la 
spoirea interiorului școlii. Cu ce 
motivează conducerea cooperati
vei această purtare a sa ? Au 
trecut cîteva zile de la discuta
rea în sesiune a acestei proble
me arzătoare și nici un semn de' 
viață nu dau zugravii coopera
tivei. Marți, 1 septembrie, orele 
11, încă nu începuseră lucrul, ba 
nici materialul necesar nu l-au 
adus la școală. Pe bună drep
tate se întreabă părinții, elevii.
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(Urmare din pag. l-a)
vărsat în total în bugetul statu
lui economii nete ce se cifrea
ză la suma de 8.475.000 lei. 
Contribuția principală au dat-o 
colectivele minelor Lonea, Vul
can. Petrila precum și colectivele 
Uzinei electrice Vulcan, URUMP. 
preparației Petrila etc. Dar oare 
economiile înregistrate pînă a 
cum sînt pe măsura posibilități
lor ? Firește că nu. Ritmul de a- 
cumulare a economiilor se des
fășoară încă încet în ciuda fap
tului că în perioada ce ne des
parte de sfîrșițul anului econo
miile realizate pînă acum tre 
buie să crească aproape întreit 
pentru a se putea realiza anga
jamentele luate. Unele colective 
cum sînt cele de la minele Lu- 
peni, Aninoasa, Uricani, prepa
rata Lupeni, întreprinderea de 
construcții etc,. sînt mult răma
se în urmă cu realizarea anga
jamentelor. Bunăoară, econo
miile nete cu care figurează mi
na Lupeni în 7 luni de activitate 
se ridică doar la 200.000 lei față 
de 3.000.000 lei cît are angaja
mentul anual. Or. aceasta este 
o stare de lucruri anormală ce 
trebuie curmată pînă mai este 
timp. Alte unități economice, ca 
de pildă Întreprinderea de ex
plorări Lupeni, nu au lichidat 
încă nici cu recuperarea pierde
rilor avute pînă acum la activi
tatea economică în producție.

Desigur că oamenii muncii 
din Valea Jiului. înflăcărați dfe 
hotărîrea nestrămutată de a răs
punde cu cinste grijii partidu
lui, vor ști să-și sporească ini
țiativa creatoare în producție, 

nd avînt întrecerii socialiste 
„ _ntru realizarea obiectivelor 
propuse. De altfel acest lucru a

---- * = - --------

IN EDITURA POLITICA
au apărut : 

împotriva falsificării 
istoriei celui de-al 

doilea război mondiat
de A. I. Eremenko

Lucrarea mareșalului Uniunii 
Sovietice A 1. Eremenko, consti
tuie o puternică ripostă dată u- 

i nor foști ofițeri și generali hitle- 
riști care, în diferite cărți publi
cate în ultimii ani, denaturează 
istoria celui de-al doilea război 
mondial. Cartea este de mare fo
los tuturor celor care vor să cu

noască mai îndeaproape factorii 
re au dus la victoria Armatei 

’ ăvietice asupra fascismului și 
militarismului german.

Mic dicționar 
economic

Traducere din limba rusă, 
„Micul dicționar economic“ este 
o lucrare de mare folos econo
miștilor, activiștilor de partid și 
de stat, tuturor celor care se 
preocupă de probleme econo
mice.

In cele aproximativ 900 de cu- 
vinte-titlu, sînt explicate princi
palele noțiuni, categorii și legi 
ale economiei politice a socialis
mului și capitalismului, principa
lele școli și curente existente în 
științele economice, precum și 
noțiunile de bază folosite în e- 
conomia industrială și agrară, 
în planificarea, finanțele, statis
tica statului socialist.

Criza legalității burgheze 
în statele imperialiste 

contemporane
de S. L. Zivs

Lucrarea dezvoltă următoarele 
probleme: atitudinea burgheziei 
imperialiste față de principiul 
legalității ; principalele forme de 
sfărîmare a legalității burgheze 
în epoca imperialismului ; fun
damentarea teoretică de către 
juriștii burghezi reacționari a 
principalelor forme de lichidare 
a legalității burgheze; democra
ția parlamentară burgheză și 
subminarea legalității în dome
niul dreptului electoral; încăl
carea legalității ca mijloc de li
chidare a drepturilor politice 
fundamentale; încălcarea legali
tății burgheze — instrument de 
asuprire rasială și națională ; 
lupta pentru un regim dfe legali
tate — parte integrantă a luptei 
duse de forțele progresiste pen
tru democrație și progres social. 

fost subliniat de fiecare rapor
tor în parte. .Și este neîndoielnic 
că muncitorii, tehnicienii și in
ginerii vor fi la datorie. Posi
bilități tehnico-materiale există 
în suficientă măsură la fiecare 
loc de producție. Trebuie doar 
să fie mai bine folosite.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, organele tehnice și 
administrative, cu ajutorul, activ 
ai organizațiilor sindicale și 
U.T.M. au datoria de a intensi
fica lupta pentru creșterea pro
ducției, îmbunătățirea calității și 
reducerea prețului de cost. La 
exploatările miniere, accentul se 
cere a fi pus cu precădere pe 
descoperirea și punerea în folo
sință a rezervelor interne de ca
re depinde creșterea productivi
tății muncii — condiție esențială 
pentru ieftinirea cărbunelui ex
tras. Efortul principal trebuie 
pus pe ridicarea brigăzilor mai 
slabe la nivelul sarcinilor de 
plan în care scop să i șe dea 
o largă extindere inițiativei îm
brățișată de minerul Cristea Au
rel de la Aninoasa. Inițiativa 
brigăzii lui Tucaciuc Mihai, sp 
cuprindă toate locurile de mun
că. Fiecare miner - și tehnician, 
urmînd exemplul membrilor și 
candidaților de partid, să devină 
un militant activ pentru crește
rea spiritului gospodăresc pn- 
riîndu-și pe primul plan al preo
cupărilor sarcina scăderii pos
turilor neproductive, reducerii 
consumurilor specifice de mate
rial, explozivi și energie.

îmbunătățirea calității cărbu
nelui prin alegerea șistului vi
zibil în abataje va contribui 
mult la realizarea de economii 
atît la exploatările miniere cît 
și la preparații. Pe folosirea a- 
cestei inepuizabile rezerve este 
necesar să se pună preț cu deo
sebire la mina Lupeni și Ani
noasa. In general să se dea o 
bătălie necruțătoare împotriva 
risipei și cheltuielilor nejustifi
cate. Organele C.F.R. să ia grab
nic măsurile necesare pentru ca 
la preparații să nu se mai pro
ducă, ca în ultimul timp, opriri 
din lipsă de vagoane fapt ce 
cauzează pe lîngă stagnarea 
producției în subteran și chel
tuieli în plus suportate de co
lectivele minelor. Dacă pînă a- 
curH ponderea la economii a ino
vațiilor și raționalizărilor în 
producție (în special în dome
niul minier) a fost aproape ne
însemnată trebuie neapărat fă
cută o cotitură radicala și în a- 
ceastă privință.

Luînd cuvîntul în încheierea 
ședinței tov. Plic Alexandru, se
cretar al Comitetului raional dé 
partid și tov. Momeu Samoilă, 
președintele Consiliului sindical 
raional au făcut o seamă de re
comandări organelor tehnice și 
administrative, cu privire la fo
losirea acestor izvoare de eco
nomii. Ținînd seama de ele, a- 
plicîndu-le în practică sub în
drumarea organizațiilor de par
tid și cu sprijinul organizațiilor 
sindicale și U.T.M. va fi asi
gurată realizarea angajamente
lor luate de oamenii muncii din 
Valea Jiului.

HUNEDOARA ASTĂZO

in aceste doua moderne blocuri construite în anii puterii populare în Orașul muncitoresc din 
Hunedoara sînt instalate la parter cantina nr. 2 a Combinatului siderurgic din Hunedoara (blocul 
din primul plan) și cantina l.C.S.H. (blocul din fund).

Un bloc $i cîteva recorduri
In ceea ce privește bogățiile 

din adînc, nu se poate spune că 
natura a fost mai zgîrcită cu A- 
ninoasa decît cu celelalte loca
lități din Valea Jiului. Și aici 
se găsește cărbune din belșug, 
încît miile de mineri nu pridi
desc cu scoaterea lui la lumina 
zilei, de unde pe calea funicu- 
larului, trecînd peste dealuri și 
văi, se trimite la preparația Pe
trila. Natura s-a dovedit însă 
mamă vitregă cînd a fost să-și 
împărțească bogățiile de la su
prafață. In timp ce Uricaniulu: 
i-a creat condiții să se transfor
me într-un oraș de toață frumu
sețea, a cheltuit cu Lupeiiiul, 
Vulcanul, Petroșaniul, Petriia și 
Lonea de le-a dat teren pe care 
constructorii harnici au înălțat 
cartiere întregi, Aninoasa a fost 
aruncată pe firul văii, gituită în
tre dealuri, de n-ai unde să du
rezi o construcție ma< acătări.

Oamenii au nivelat terenuri 
accidentate, au făcut drenaje și 
canale și cu ajutorul constructo
rilor nu s-au lăsat pînă nu au 
înălțat pentru tineri două cămi
ne frumoase. Au reparat locuin
țele vechi și mulți dintre ei și-au 
înălțat locuințe individuale cu 
împrumut de la stat. Dar mina 
care în anii puterii populare a 
cunoscut o largă dezvoltare ce
rea tot mai mulți mineri. Așa 
că multora din ei li s-au repar
tizat locuințe în Vulcan, Iscroni, 
ba chiar și în Petroșani. Trans
portul însă urcă prețul de cost 
al cărbunelui. Acest lucru îl știu 
și comitetul de partid și acel sin
dical, îl știe și șeful gospodăriei 
de locuințe, tovarășul Bacinschr 
Mihai. De aceea cînd au auzit 
că sînt fonduri din care 
s-ar putea construi niște locuințe 
cu toții au căzut de acord.

Mai acum vreo lună, pe micul 
loc viran de lîngă magazinul din 
Aninoasa creșteau doar bălării. 
Un grup de muncitori de la gos
podăria de locuințe a venit să le 
curețe și să niveleze terenul. A- 
poi s-au apucat de săpatul fun-

— - — 

însemnate economii 
realizate de cooperatori

In urma sarcinilor trasate de 
Conferința raională de partid din 
decembrie 1958 colectivul coope
rativei „Jiul“ din Petroșani s-a 
angajat să realizeze pe acest an 
o economie de 30.000 lei. Mun
cind neobosit pentru reducerea 
consumului de materiale și pen
tru ridicarea productivității mun
cii, secțiile cooperativei meșteșu
gărești „Jiul“ au realizat pe pri
mul semestru al anului 38.000 
lei economii, depășindu-și astfel 
angajamentul luat pe întregul 
an. In cursul ultimelor două luni 
cooperatorii au realizat încă 
10.000 lei economii. La economia 
de aproape 50.000 lei realizată 
de la începutul anului o contri
buție însemnată au adus unită
țile dentare, coafură și croitoria 
nr. 8.

însuflețiți de noile hotărîri ale 
partidului cu privire la ridica
rea nivelului de trai al celor ce 
muncesc, cooperatorii meșteșu
gari din Petroșani s-au angajat 
să realizeze pînă la sfîrșițul a- 
nului încă 50.000 lei economii. 

dației. Acum pe vechiul loc se 
înalță un bloc frumușel cu pa
tru apartamente. Fiecare are bu
cătărie, cămară, apă în casă, an
treu, o cameră mare de 4/5 me
tri, terasă. Apartamentele nu sînt 
încă locuite, dar pe terase au și 
apărut lădițe cu flori. Construc
torii au ținut să facă totul cu 
gust, așa că nu se cădea ca flo
rile să lipsească.

Cînd trec pe lîngă noul bloc, 
aninosenii se opresc și-l privesc 
cu drag E construit cu forțele 
proprii ale gospodăriei de locu
ințe.

Mulți dintre ei poate nu știu 
că de construirea lui sînt legate 
cîteva recorduri. In primul rînd, 
el a fost construit în numai o 
lună de zile, fapt care, ținînd 
seama de efectivul redus care a 
lucrat la construcții, e într-ade- 
văr un record. AI doilea record 
este și acela că prețul de cost 
pe apartament nu trece de 25.000 
lei.

Sînt recorduri cu care mun
citorii de la Gospodăria de locu
ințe din Aninoasa, în frunte cu 
deputatul Bacinschi Mihai, au 
de ce se mîndri. Și ei sînt dor
nici să mai obțină asemenea re
corduri. N-ar fi rău ca cei în 
drept să le asigure condiții să 
mai construiască asemenea blo
curi spre mulțumirea minerilor 
din localitate.

D. CRIȘAN
-----------------T - = .-.-.^==»*-Hr= ■ . --------------

Musca politică în sprijinul 
noilor inițiative în întrecere

(Urmare din pag. l-a)
noasa a preluat conducerea unei 
brigăzi cu rezultate mai slabe, 
care într-un timp Scurt s-a și ri
dicat la nivelul celor fruntașe. To
varășul Haidu Iuliu, cunoscutul 
miner fruntaș de la mina Petri
la consacră o parte din timpul 
său ajutorării unei brigăzi care 
lucrînd într-un loc de muncă a- 
propiat, obținea realizări mai 
slabe, l.a minele Vulcan, Lupeni 
etc. de asemenea această iniția
tivă a început să fie aplicată.

Este însă necesar să se arate 
că pînă acum & minele Văii 
Jiului s-a făcut prea puțin pen
tru extinderea aplicării inițiativei 
de sprijinire a brigăzilor cu re
zultate mai slabe de către frun
tași. La minele Lupeni, Vulcan 
și altele, o parte din brigăzi 
nu-și realizează sarcinile de plan. 
Conferințele regională și raiona
lă de partid au trasat colective
lor miniere din Valea Jiului sar
cina de a realiza în 1960 o pro
ductivitate medie pe bazin de o 
tonă pe post. Minerii și tehni
cienii Văii Jiului, în frunte cu 
comuniștii, și-au exprimat voin
ța de a atinge productivitatea de 
o tonă pe post pe întregul bazin 
încă în ultimul trimestru al a- 
cestui an Aplicarea largă a ini
țiativei de sprijinire de către frun
tași a brigăzilor mai slabe cons
tituie un factor de cea mai mare 
însemnătate pentru îndeplinirea 
acestui obiectiv.

Noile inițiative apărute în în
trecere își vor arăta pe deplin

în abatajul 
randamentelor 

sporite
(Urmare din pag. l-a) 

bunele butgăros se poate alege 
mai bine șistul).

Brigada din abatajul nr. 7 a 
îmbrățișat cu căldură inițiativa 
minerilor petrileni de a realiza 
de fiecare om pînă la sfîrșițul a- 
nului o economie de 1.100 lei. Să 
realizeze 1.100 lei economie fiecare 
membru din brigadă s-au anga
jat și cei din abatajul 7. Păcat 
însă că nimeni de la mina Uricani 
nu urmărește acest lucru, nu se 
popularizează succesele brigăzilor 
obținute oi lupta lor pentru rea
lizarea de economii. Poate că nu 
peste mult timp se vor gindi 
conducerile sectoarelor preeum »i 
comitetul sindical al minei să 
pună la punct problema eviden
ței și popularizării economilor 
realizate de brigăzi.

In abatajul randamentelor spo
rite oamenii fac ca realitățile 
de azi să .e întreacă pe cele de 
ieri, iar cele de miine să fie mai 

_ mari decît toate celelalte. In bri
gadă muncesc 8 membri și can
didați de partid. Cu sfatul si cu 
exemplul lot personal, însuflețesc 
pe toți ceilalți ortaci în muncă.

1. G.

roadele dacă organizațiile de 
partid vor acorda atenția cuve
nită popularizării largi și extin
derii aplicării lor. Unele orga
nizații de partid acordă atenție 
acestei probleme. La mina Pe
trila, inițiativa privind „omul și 
propunerea“ pentru descoperirea 
rezervelor interne, precum și a- 
ceea de a realiza 1.100 lei eco
nomie de fiecare salariat, sînt 
larg popularizate prin agitația 
vizuală, prin muncă de la om Ia 
om dusă de agitatori. Este nece
sar ca acțiuni similare, pe bază 
de obiective concrete, să îie în
treprinse și Ta celelalte mine și 
întreprinderi din Valea Jiului. LI 
mina Lupeui, brigada condusă de 
tînărul membru de partid Schîa- 
nu Ioan a luat inițiativa de a rea
liza în unele zile nu o fîșie, ci 
două în abatajul frontal în care 
lucrează. Exemplul acestei bri
găzi nu e popularizat îndeajuns 
spre a fi urmat și de atte brigăzi 
care lucrează în condițiuni ase
mănătoare. Nu de mult, comite
tul de partid de la mina Vulcan 
a organizat o consfătuire cu ca
drele de conducere, tehnicienii și 
brigadierii de la mină. în cadrul 
căreia s-au analizat prețul de 
cost al cărbunelui, părțile sale 
componente, scoțîndu-se în evi
dență posibilitățile de reducere 
a cheltuielilor de producție. Din 
această consfătuire s-au tras □ 
serie de învățăminte deosebit de 
prețioase pentru reducerea prețu
lui de cost al cărbunelui. Era 
însă necesar și nici acum nu-i 
încă tîrziu, ca agitatorii să fie 
instruiți în această problemă spre 
a putea desfășura o largă muncă 
politică de masă pentru mobili
zarea colectivului minei la folosi
rea posibilităților de reducere a 
prețului de co«t

Munca politică de masă desfă
șurată de organizațiile de partid 
poate și trebuie să susțină mult 
mai puternic noile inițiative în 
întrecere, extinderea aplicării lor. 
Agitația vizuală popularizează 
slab și cu întîrzi'”"’ exemnlul 
brigadierilor fruntaT care preiau 
conducerea unor brigăzi mai sla
be. F.ste necesar ca agitatorii, ga
zetele de perete, agitația vizua
lă să cheme muncitorii și tehni
cienii !a acțiuni concrete, să popu
larizeze succesele obținute. Este 
necesar ca organizațiile de partid 
să se preocupe mai îndeaproape 
de instruirea agitatorilor asupra 
modului cum trebuie să popu
larizeze noile inițiative în între- 
cere, r.ă le arate importanța lor 
șî să-i ajute să desfășoare în ju
rul acestora o largă muncă po
litică de masă. Acestea vor per
mite organizațiilor de partid să 
mobilizeze cu mai mult succes 
colectivele exploatărilor noastre 
carbonifere la îndeplinirea cu 
cinste a noilor angajamente pri
vind creșterea productivității mun
cii și realizarea unui volum spo
rit de economii.
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ȘTIRI DE PESTE HOTARE SgȘ
N. S. ftrașciov s-a ÎHtîtait 
eu fr&Btași dfei iudustrie 

și agricultură
STANIȚA VEȘENSKAIA (A- 

gerpres). — TASS: La 31 au
gust, la Casa de cHltură din sta- 
nița Veșenskaia, care găzduiește 
pe N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., invitat de scriitorul 
Mihail Șolohov, a avut loc o în- 
tîlnire a înaltului oaspete cu 
fruntași din industrie și agricul
tură, oameni de cultură din re
giunea Donului, precum și din 
regiunile învecinate Stalingrad 
și Voronej.

A avut loc o convorbire neofi
cială în problemele cuprinzîridi 
aspecte variate ale muncii și vie
ții oamenilor sovietici.

Ședințele lărgite ale 
Prezidiului C. C. al 

Partidului Muncii din Coreea
PHENIAN (Agerpres). — La 

31 august ziarul „Nodon Sin- 
mun" a publicat comunicatul in
formativ cu privire la ședințele 
lărgite ale Prezidiului Comite
tului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, care a avut loc 
în a doua decadă a lunii august.

în comunicat se spune că din 
Inițiativa lui Kim Ir Sen, la a- 
ceste ședințe a fost discutată 
problema reorganizării conduce
rii industriei și dezvoltării in
dustriei locale, paralel cu indus
tria de subordonare centrală.

In conformitate cu hotărîrea 
adoptată de Prezidiul Comitetu
lui Central al Partidului Muncii 
din Coreea, ca urmare a conto
pirii unor ministere și departa
mente centrale existente și a re
ducerii aparatului lor, vor fi tri
miși pe plan local numeroși lu
crători și tehnicieni specialiști 
din aparatul administrativ.

------- — — ---- -------------------------------

O provocare polițieneasca a atrforHăfilor 
franchisfe

PEKIN (Agerpres).
Ziarul , Jenminjibao“ subliniază 

într-un articol consacrat pregătirii 
de către autoritățile franchiste a 
judecării lui Simon Sanchez Mon- 
tero, membru în Biroul Politic 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Spania, și a altor democrați 
spanioli, că această provocare 
polițienească josnică este un com
plot îndreptat împotriva Partidu-

; _______________________________  ____________ _________________ _____ _

BERLIN (Agerpres)
Presa din R. D. Germană con

tinuă să publice articole consa
crate declarației guvernului so
vietic în legătură cu prelungirea 
termenului de suspendare.a expe
riențelor cu arma nucleară de 
către Statele Unite ale Americii 
și Anglia. Ziarul „Neues Deut
schland“ consideră această de
clarație drept o nouă inițiativă 
pașnică importantă a guvernului 
sovietic. Ziarul scrie că Uniu
nea Sovietică arată popoarelor 
calea spre înfăptuirea triumfului 
ideilor umanitariste. Guvernul 
U.R.S.S. a declarat că nu va re
lua experiențele nucleare dacă 
puterile occidentale nu vor relua 
experiențele cu arme atomice și 
cu hidrogen. Numai în cazul 
cîrid, neținînd seamă de dorința

CAIRO — După cum relatea
ză agenția Reuter, Saud, regele 
Arabiei Sau di te, a declarat in
tr-o telegramă adresată Secreta
riatului permanent al Consiliului 
de solidaritate cu țările afro-asia- 
tice că el condamnă intențiile 
Franței de a efectua experiențe 
nucleare în Sahara.

HANOI — Agenția vietnameză 
de informații transmite că prin
țesa Sufanuvong, soția cunoscu
tului om politic din Laos, prin
țul Sufanuvong, a înaintat re
cent un protest oficial guvernu
lui din Laos, condus de primul 
ministru Sananikone, împotriva 
tratamentului inuman căruia îi 
sînt supuși soțul ei și ceilalți 
conducători arestați ai partidului 
„Neo Lao HaW Sat".

BUDAPESTA’— La Budapesta) 
și-a încheiat lucrările Conferința 
internațională a juriștilor, orga
nizată de Academia de Științe a 
R. P. Ungare și de Uniunea ju
riștilor din R. P. Ungară. La 
conferință au participat juriști 

lui Comunist din Spania și a în
tregului popor spaniol.

Critieîna politica antipopulară 
a regimului lui Franco, politica 
de reprimare a maselor populare 
și de servilism față de străini, 
ziarul „Jenminjibao“ se adresea
ză în numele poporului chinez o- 
piniei publice din lumea întreagă, 
cu chemarea de a salva viața lui 
Simon Sanchez și a celorlați pa- 
trioți spanioli.

nucleară
oamenilor iubitori de pace puteri
le occidentale vor relua experien
țele cu arma atomică, Uniunea 
Sovietică, în interesul apărării 
păcii și securității popoarelor se 
va considera degajată de obliga
ția asumată de bunăvoie.

„Neues Deutschland“ sublinia; 
ză că prin declarația guvernului 
sovietic a fost deschisă calea 
spre interzicerea totală a expe
riențelor cu arma nucleară.

Această importantă declarație 
a guvernului sovietic, care con
ține propunerea de a se încheia 
un acord cu privire la încetarea 
pentru totdeauna a experiențelor 
de orice fel cu arme nucleare, 
este înti'mpinată cu multă satis
facție de toți oamenii iubitori de 
pace, subliniază ziarul „Berliner 
Zeitung“.

o----------  

din Uniunea Sovietică, Ceho
slovacia, Romînia, Polonia, Bul
gáriái, Anglia și din alte țări.

Conferința a fost consacrată 
împlinirii a zece ani de la adop
tarea Constituției R. P. Ungare.

KHARTUM — Corespondentul 
din Khartum al agenției MENI 
anunță că Secția penală a tribu
nalului din Khartum a condam
nat pe doi muncitori sudanezi 
— feroviarii Ahmes Muhammedl 
Osman și Abdel Aziz Aii — la 
trei ani închisoare fiecare, pen
tru că „au difuzat broșuri și ma
nifeste comuniste în stația de 
cale ferată Khartum".

■" —- —♦♦ . =---------

Politica puterilor imperialiste agravează 
situația

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
Faptele, care au devenit cunos

cute opiniei publice, dovedesc în 
mod convingător că în timp ce 
se pronunță în vorbe pentru pace, 
pentru „normalizarea situației“ 
din Laos, cercurile imperialiste 
din S.cJ.A. contribuie pe orice 
cale la creșterea încordării în 
această parte a lumii. Folosind 
forțele întunecate care se află în 
slujba lor. scrie ziarul „Pravda“ 
referindu-se la hotărîrea Statelor 
Unite a ie Americii de a acorda 
în mod deschis ajutor militar 
conducătorilor reacționari din 
Laos, aceștia au dezlănțuit în 
tară războiul civil.

Zilele acestea, agenția Reuter 
a anunțat în mod oficial că au 
fost trimise în Laos avioane de 
transport ciankaișiste care trans
portă armament militar american 
și arme pentru armatele regale 
care luptă împotriva forțelor pa- 

I triotice, continuă Filipov, auto- 
• rtrl articolului.

Pteaara C.C. al P.C. 
din Suedia

STOGKHOLAÎ (Agerpres)
La Stockholm au avut loc șe

dințele plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Suedia. Președintele P.C. din Su
edia, Hilding Hagberg, s-a ocu
pat în raportul său de principa
lele probleme care stau în fața 
oamenilor muncii suedezi și de 
sarcinile partidului comunist. Du
pă cum a subliniat Hagberg, în 
domeniul politicii economice este 
necesar să fie rezolvate următoa
rele probleme actuale: majoarrea 
salariilor oamenilor muncii, apli
carea principiului retribuirii ega
le a muncii pentru bărbați și 
femeii, sporirea indemnizațiilor 
pentru copii, reducerea cheltuie
lilor militare, democratizarea sis
temului de impuneri.

Hagberg s-a referit de aseme
nea la psobieme de politică ex- 
tfclfta.

Sărbătorirea 
„Zilei Algeriei“ 

CAIRO (Agerpres)
Secretariatul permanent al Con

siliului de solidaritate cu țările 
afro-asiatice a adresat tuturor co
mitetelor naționale de solidaritate 
chemarea de a sărbători ziua de 
de 15 septembrie ca „Ziua Alge
riei“.

Secretariatul permanent reco
mandă tuturor Comitetelor națio
nale de solidaritate cu țările afro- 
asiatice ca de „Ziua Algeriei“ 
să se folosească pe scară largă 
presa și alte mijloace de propa
gandă în apărarea Algeriei și de 
asemenea să se trimită la O.N.U. 
telegrame în care să se ceară re
glementarea definitivă și dreaptă 
a problemei algeriene.

din Laos
Potrivit relatărilor presei japo

neze, în Taivan se află o dele
gație militară din Laos care duce 
tratative secrete despre colabora
rea cu ciankaișiștii sub egida 
Statelor Unite ale Americii, ceea 
ce de fapt este o continuare di; 
rectă a tratativelor cu membrii 
blocului agresiv S.E.A.T.O. și în 
special cu Tailanda.

Este binecunoscut de asemenea 
că scopurilor criminale ale declan
șării războiului din Indochina sînt 
folosite pe scară largă și servi
ciile autorităților sud-vietnațneze 
care sînt gata să pună la dispo
ziție căile lor de comunicație din 
interiorul țării și porturile mari
time pentru înzestrarea forțelor 
armate laoțiene.

Filipov subliniază că în urma 
amestecului deschis al imperialiș
tilor americani în treburile inter
ne ale Laosului situația din a- 
ceastă parte a lumii s-a agravat 
în mod serios.

i

In anii de ♦ 
după eliberare, J 
Republica Popu- ♦ 
Iară Democrată î 
Coreeană s-a J 
dezvoltat mult ! 
în toate dome- J 
niile. Orașele • 
țării, datorită J 
noilor construc- • 
ții au devenit J 
tot mai frumoa- • 
se, ele primind J 
aspectul unor J 
orașe moderne, • 
mereu mai în- • 
floritoare. !

IN CLIȘEU: 1 
Vedere parțială î 
a Bulevardului * 
I. V. Stalirt din • 
capitala R.P.D. J 
Coreene, Phe- • 
a îan. •

• PUBLICITATE
La data de

1 septembrie a.c. 
a început reînnoirea 

abonamentelor la 
presa sovietică pe 

anul 1S60
Pentru a vă asigura pri

mirea în continuare a publi
cațiilor sovietice Ia care șîn- 
teți abonat, este necesar să 
reînnoiți abonamentele dvs. 
din timp.

Cereți spre consultare ca
talogul presei sovietice pe 
anul 1960 în care sînt cu
prinse și ultimele titluri de 
publicații social-politice, lite
rare, tehnice și de speciali
tate apărute în U-R-S^S.

Intrucît primirea abona
mentelor la presa sovietică 
pe anul 1960 se face într-un 
timp limitat, vă recoman
dăm să vă reînnoiți abona
mentele vechi și să faceți 
noi abonamente, încă de la 
începutul lunii septembrie

I
«ai 

spe-pentru
co-pentru

pentru pro-

f

B. 1.1. PM
Recrutează absolvenți 

școlilor medii 
cialitățile :

— Contabil 
merț

>— Merceolog 
duse industriale 
încheind angajamente pentru 
trimiterea la școli de specia
litate cu durata de 2 ani.

înscrierile se fac pînă în 
ziua de 10 septembrie 1959 
la sediul I.C.R.T.I. Petroșani, 
str. Mihai Viteazul nr. 5.

I
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ii
■I 
!! 
i! 
:i 
!i 
ii

I

Trustul Alimentației 
Publice Loeale
„Valea Jiului" 

Petroșani
Anunță consumatorii săi 

că. a pus în vînzare zilnic 
prin cofetăriile și patiseriile 
din Petroșani, Lupeni, Uri- 
cani, Vulcan și Petrila iaurt 
la gheață cu 0,70 lei paha
rul, lapte bătut cu 0,40 lei 
paharul, cafea cu lapte, ca
cao cu lapte, lapte dulce și 
alte produse lactate.

1

PR06RRM DE R*N0
4 septembrie

PROGRAMUL I. 8,GO Din pre
sa de astăzi. 8,30 Muzică, 10,10 
Marea simfonie în Do major de 
Schubert. 11,03 Muzică de es
tradă, 12,00 Din repertoriul so
liștilor de muzică populară Lu
cia Habără și Sile Ungureanu, 
13.05 „Dragostea de patrie în 
creația compozitorilor de operă", 
14.00 Muzică populară romîneas- 
că, 15,10 Muzică ușoară, 15,40 
Cîntece și dansuri ale popoare
lor, 16,15 Vorbește Moscova S 
16,45 Cîntece despre marea prie
tenie, 17,25 Noi înregistrări de 
muzică romînească, 18,05 Legen
dele popoarelor, 18,35 Interpret! 
sovietici de muzică ușoară, 19,05 
Muzică populară romînească, 

' 21,00 Mici piese instrumentale, 
22,00 Radiojurnal, buletin me
teorologic și sport. PROGRAMUL 
II. 14,07 Pagini orchestrale din 
operete, 14,30 Program muzical 
dedicat fruntașilor în producție 
din industrie și agricultură. 
15,00 Concert simfonic, 16,30 
Melodii populare romînești, 17,35 
Muzică ușoară 18,05 Noi înre
gistrări de muzică populară pri
mite din țări prietene, 19,40 O- 
pera „Paiațe“ de Leoncavallo, 
21,15 Muzică populară romîneas
că, 22,00 „Pagini din literatura 
pianului“.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : C.întecul Matrozilor; AL. 
SAHIA : Taina lui Zemskov; PE
TRILA : Startul tinereții; ANB- 
NOASA: Amigo; VULCAN :
Oleko Dundici; LUPENI : Cei 
44; BARBĂTENI : Mînuitorul de 
păpuși; URICANI : lvan Brov- 
kin se însoară.
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