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Un prim bilanț al înfăptuirii 
angajamentelor sporite
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De citva timp sondorii din Valea Jiului folosesc cu rezultate 
excepționale garnituri de foraj de tipul ZIF-1200 A, utilaje sosite 
din Uniunea Sovietică. Acționate electric noile sondeze ii' ajută pe 
sondori să obțină viteze de foraj considerabil sporite. IN CLIȘEU: 
Sondorul șef Tașcău Vasile de la una din locațiile șantierului 
Uricani mînuiește cu pricepere moderna instalație de foraj.

--- --------o-----------

In cinstea zilei de 7 Noiembrie 
Si a zilei de

Un succes remarcabil
Acum vreo cîteva zile, colectivul 

sectorului II ai minei Petrila, co
lectiv care se angajase să ex
tragă peste sarcinile de plan pî
nă la finețe anului 20.000 tone 
de cărbune și-a îndeplinit cu 
mai bine de două lunii înainte 
de termen angajamentul luat. In 
prezent minerii acestui sector, un
de în ultimele luni toate brigăzile 
își depășesc sarcinile lunare de 
plan, au extras alte aproape 500 
tone de cărbune pește plan. A- 
ceasta, în contul noului angaja
ment de a da peste plan pînă la 

, sfîrșitul anului încă cel puțin 
2.000 tone de cărbune.

La Lonea producția 
sporește zilnic

Cînd au primit acum cîteva 
zile „Drapelul de exploatare 
fruntașă pe țară în ramura căr
bunelui brun“, pentru a doua 
oară consecutiv, minerii de la 
Lonea s-au angajat să obțină noi 
succese în întrecere pentru a-și 
asigura locul de frunte între co
lectivele Văii Jiului. Iată cum 
înțeleg minerii de la Lonea a- 
ceasta : în ultimele 4 zile lucră
toare au fost extrase din abata
jele minei aproape 200 tone de 
cărbune peste plan. Printre cei 
mai harnici și totodată cei mat 
hotărîți să obțină drapelul de 
sector fruntaș pe mină sînt mi
nerii sectoarelor II și V. In a- 
ceastă perioadă ei au extras pes
te plan 192 tone de cărbune și, 
respectiv, 370 tone de cărbune. 
Acum la mină toate sectoarele, 
cu excepția sectorului IV, unde 
minerii au de luptat cu unele 
greutăți, sînt cu planul la zi de
pășit. De la începutul anului și 
pînă în prezent minerii Lonei au 
extras peste plan 16.192 tone de 
cărbune energetic.

La mina unde 
randamentul a depășit 

o tonă pe post
La minele Uricani, Petrila și 

Aninoasa, se realizează de mul
te Ioni de zile productivitatea de

30 Decembrie
In luna aceasta, ajutați fiind și 
de preparația Petrila, care a re
cepționat în mod mai constant 
producția lor, minerii Anirioasei 
au sporit productivitatea muncii 
la 1,054 tone de cărbune pe 
post; Creșterea productivității 
muncii Ia Aninoasa a permis mi
nerilor din sectoarele II, III și 
IV să exlragă peste plan însem
nate cantități de cărbune. Astfel, 
pînă la data de 27 octombrie din 
abatajele sectoarelor II și III s au 
extras peste panul la zi în 
total 651 tone de cărbune, iar de 
Ia sectorul IV recepția menționa 
o depășire a sarcinilor de plan 
cu 1378 tone de cărbune. Mersul 
producției în ultimele 4 zile, cînd 
pe mină s-au dat peste plan 385 
tone de cărbune, arată că mine
rii de aici au pornit cu fermi
tate pe calea succeselor.

G. D.
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Aproape 
17.000 spectatori 

în două săptămîni 
Luna prieteniei romino-so- 

vietice a prilejuit un aflux ma
re de spectatori le cele 59 spec
tacole care au avut loc în ul
timele două săptămîni, la ci
nematograful „7 Noiembrie".

De un mare succes s-au bu
curat producțiile cinematogra
fiei sovietice „Frunze roșii", 
„Fata din Kiev" sau „Săgeata 
albastră" prezenate cu prilejul 
săptămînii filmului sovietic.

In cadrul acestei săptămînt 
au participat la cele 27 spec
tacole 
tatori.

In 
urmat 
cinematografică i 
lui Al. Tolstoi „i 
trei serii (Surorile, Anul 19 li, 
Dimineață mohorîtă) care 
întrunit 32 de spectacole 
10.614 spectatori.

Semnificativ este ¡aptul 
marea majoritate a spectatori- 

au frecventat aceste ț 
filme sînt muncitori din între- ♦ 
prinderile și de pe șantierele 
orașului Petroșani.
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programate 6.010 spec-

săptămîna următoare a 
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tras în Medie pentru fiecare post 
prestat cfte 1,023 tone de cărbune. l
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< — Reușește ?
ț Întrebarea pusă de cineva din- 
J tre constructori rămlne fără rds- 
) puns. Toți sînt atenți numai la 

1 felul cum se face turnarea beto- 
’ nului de steril și dacă rezistă 

cofrajele de lemn cu plasă de 
i sîrmă...

...Meșterul Nagy loan, condu- 
) cătorul lucrării, nu-și găsește li- 

1 niștea nici un moment. Cînd este 
' la betonieră și cercetează caii- 
' tatea sterilului, dozarea apei, ci- 
, mentului, cînd e sus pe planșeu 
. urmărind cum execută turnarea 

în cofraje echipa lui Szabo Io
sif. Doar este deosebit de impor 
tant să se respecte întocmai 
„rețetarul" betonului pentru a 

i fi sigur de calitatea lui. Și tur 
, narea continua...
i ...Era la începutul acestui an. 
1 Constructorii din Valea Jiului 
1 căutau noi metode și posibilități 
pentru reducerea continuă a pre
țului de cost al blocurilor de lo
cuințe pe care le clădeau pentru 
mineri. Și cite nu au încercat 
pînă atunci: construcția de lo
cuințe din blocuri mart prejabri- 
cate din steril, blocuri mici, be
toane prefabricate și monolit etc.
Totuși, apartamentele reveneau 
scumpe. Apoi, au început turna-

Audiție muzicală
In cadrul Lunii prieteniei 

romîno-sovietice, conducerea clu
bului minier din Lupeni în co
laborare cu consiliul A.R.L.U.S. 
din localitate au organizat re- 

j cent o seară de audiții muzi
cală în cadrul căreia au fost 
ascultate opere de valoare 
muzicii simfonice sovietice.

Despre muzica simfonică 
vietică a vorbit tovarășul 
Pascu Dumitru. Expunerea 

însoțită de înregistrări
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ț ne discuri. Au fost prezenți 
I fruntași în producție, tehnicieni, 
| ingineri, numeroși tineri 
ț Seara s-a bucurat de un
| deosebit succes.
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Desfășurînd larg ——
întrecerea socialis- DEMETER ȘTEFAN 
tă pentru ăp- sscrețarHț comitetului de partid 
tuirea sarcinilor minei Pefrila
trasate de conte- 
rmțele regională 
și raională de partid, colectivul 
exploatării miniere Petrila a ob
ținut de la începutul anului în
semnate rezultate. In cursul pri
mului semestru al anului planul 
de producție pe. mina noastră a 
fost depășit cu 9.900 tone de căr
bune prin obținerea unui randa
ment pe exploatare de peste o 
tonă de cărbune pe post și am 
realizat prin reducerea prețului 
de cost economii de 365.000 lei.

Hotărîrea plenarei C.C. 
P.M.R. din 13—14 iulie a.c. cu 
privire la creșterea nivelului de 
trai al celor ce muncesc a fost 
primită cu un deosebit entu
ziasm de către colectivul exploa
tării noastre. Dezbătînd documen
tele acestei plenare, minerii, in
ginerii și tehnicienii de la mina 
noastră au făcut — la propune
rea comitetului de partid — o a- 
naliză temeinică asupra posibili
tăților pe care le au în privința 
obținerii de realizări cît mai în
semnate. In urma acestei analize 
colectivul exploatării noastre și-a 
fixat noi obiective în muncă. Ast. 
fel, noi ne-am angajat să extra
gem pe întregul ân 30.300 tone 
de cărbune peste sarcinile de 
plan, să ajungem în ultimele trei 
luni ale anului la o productivi
tate de 1,100 tone pe post și să 
realizăm o economie la prețul de 
cost pe întregul an de 3.600.000 
lei, din care în cursul ultimelor 
5 luni ale anului suma de 2.950.000 
lei.

Pentru înfăptuirea acestor o- 
biective s^au luat de către co
mitetul de partid și conducerea 
exploatării o serie de măsuri. S-a 
înființat .o comisie pe. exploatare 
și 10 subcomisii pe sectoare pen
tru descoperirea și punerea în 
valoare a rezervelor interne, în 
care au intrat mineri, ingineri și 
tehnicieni fruntași în producție, 
membri și candidați de partid. 
Comisiile și-au întocmit planuri 
de măsuri tehnico-organizatorice 
în vederea realizării de economii 
cît mai însemnate. In aceste pla
nuri sînt prevăzute sarcini pre
cise în ceea ce privește reduce
rea consumului specific de explo
ziv, de amorse eleotrice, de alte 
materiale, precum și de energie, 
prin eliminarea strangulărilor în 
rețeaua de aer comprimat, înlo
cuirea ventilatoarelor pneumatice 
cu altele electrice etc. S-a prevă
zut de asemenea creșterea viteze
lor de avansare cu minimum 10 
la sută și asigurarea calității co
respunzătoare a lucrărilor minie-

DEMETER ȘTEFAN

al

SE APLICĂ 0 NOUĂ METODĂ
rea pereților de blocuri din be
ton de steril în cofraje de alumi
niu. Această metoda le-a adus un 
prim succes: costul unui aparta
ment a revenit cu 21.000 lei mai 
ieftin decît la cele ridicate din 
blocuri de steril.

Da, era un succes șl totuși.. 
Prețul unui set de cofraje de a- 
luminiu se ridică la 500.000 lei, 
grevînd încă puternic asupra cos
tului locuințelor noi.

— Nu s-ar putea turna mai 
ieftin ? — și-au pus întrebarea 
constructorii. Așa s-a născut i- 
deea ca respectivele cofraje sa

fie confecționate din cadre de- 
lemn cu plasă de sîrmă, care 
costă numai vreo 60.000 lei în 
loc de 500.000 lei cît costă cele 
de aluminiu.

Multă muncă a trebuit pină' 
s-au proiectat cofrajele după sis
temul nou, s-au realizat ghida
jele, întăriturile necesare. Dar, a- 
cum totul este gata și se face 
prima turnare. Reușita noii the- , 
tode de turnare, va aduce o re- i 
ducere însemnată a costului a- 1 
partamentelor care vor fi clădite ' 
de acum încolo, spre fălosul oa
menilor muncii din Valea Jiului.

In clișeu : Cofrajele de lemn și plasă sînt gata montate. Așteaptă 
betonuL..

re în scopul re
ducerii volumului 
lucrărilor de în
treținere. Aceasta; 
va contribui atîV 
la sporirea pro

ductivității muncii cît și la redu
cerea consumului specific de ma
terial lemnos. Sarcina de a rea
liza 3.600.000 lei economii pînă 
la sfîrșitul anului a fost defal
cată pe sectoare.

In vederea înfăptuirii măsuri
lor preconizate, comitetul de par
tid al minei Petrila a cerut or
ganizațiilor de bază să-și inten
sifice munca politică pentru mo
bilizarea colectivelor de mineri, 
ingineri și tehnicieni la obținerea 
de succese cât mai frumoase în 
muncă pentru îndeplinirea obiec
tivelor propuse în întrecerea so
cialistă. Comitetul de partid și 
organizațiile de bază au elaborat 
planuri de măsuri în vederea mo
bilizării colectivelor sectoarelor 
la realizarea angajamentelor. A- 
ceste planuri au fost dezbătute 
în cadrul adunărilor generale ale 
organizațiilor de bază trasîrtdu-se 
fiecărui membru și candidat de 
partid sarcini concrete cu privi
re la realizarea de economii, an
trenarea tuturor minerilor la în
trecerea socialistă. Agitatorii au 
fost instruiți de către comitetul 
de partid și birourile organiza
țiilor de bază pe tema economii
lor. Li s-au arătat metodele mun
cii politice de masă pentru antre
narea tuturor brigăzilor la obți
nerea de cît mai frumoase econo
mii. Totodată s-a împrospătat agi
tația vizuală care a fost legată 
de realizarea de economii și a 
angajamentelor luate în întrece
re. Au fost confecționate și expu
se în incinta exploatării 50 de 
lozinci și două panouri mari cu 
angajamentele luate de colecti
vul exploatării. Gazeta de perete 
a publicat articole concrete lega
te de realizarea de economii, e-

(Continuare în pag. 3-a)

Vești de la Filatura Lupeni

Depășiri de plan
Peste tot Ia Filatura Lupeni 

i întrecerea socia-se desfășoară 
listă în cinstea aniversării Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie. Posturile U.T.M. de con
trol și gazeta de perete „Firul 
păcii“ oglindesc entuziasmul cu 
care se muncește.

In luna curentă colectivul sec
ției filatură a realizat o depăși
re de plan de 2,8 la sută; secția 
nobinaj — 8,5 la sulă. Pe în
treaga fabrică planul fizic a fost 
îndeplinit în proporție de 101,8 
la sută. In lupta pentru îmbu
nătățirea calității firelor munci
toarele Ionașcu Paraschiva, Ni- 
coară Luiza, Suta Anuța, Raica 
Iuliana și altele de la răsucit au 
obținut cele mai frumoase rezul
tate. In secția tineretului brigă
zile de calitate ale tovarășelor 
Micu Ioana și Vejdel Ana au In
tensificat controlul asupra cali
tății firelor depănate și ca re
zultat sortăreselor li s-a ușurat 
munca.

Munciloare harnice
In secția Il-a se obișnuiește 

ca noile muncitoare să fie re
partizate celor mai harnice de- 
pănătoare sau răsucitoare ca de 
la acestea să învețe meseria.

— Cum te obișnuiești, așa 
muncești — i-a spus deunăzi de- 

. pănătoarea Ruican Eugenia lui 
loniță Maria. proaspătă absol
ventă a unei școli profesionale 
de textile din București. împreu
nă cu fostele sale colege de 
școală, Răducu Florica, Zamfira 
Ecaterina, Furduc Maria și Co- 
jocea Polixenia, loniță Maria, 
s-a obișnuit să muncească cu a- 
tenție, să lucreze 
aceasta împreună

■ muncitoare noi a 
pășire de plan de
rezultatele acestea se mîndresc, '■ 
și pe bună dreptate și tovară
șele Ruican Eugenia, Roff Ma
ria, Bălășoi Aureflg și arltele car . 
re le-au transmis din experiența ț 
lor. . . i

bine. In luna 
cu celelalte 

obținut o de- 
14 la sută. De
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Toată atenția sprifinirii muncitorilor 
care urmează cursurile serale SPR£ MUNÇA PRACTKÁ

Sindicatele sînt chemate ca sub 
conducerea organizațiilor de par
tid să folosească toate mijloa
cele In vederea formării munci
torului de tip nou, înzestrat cu 
bogate cunoștințe în domeniul 
tehnicii și culturii. Invățămîntul 
seral și fără frecvență de cultu
ră generală are un rol însemnat 
în îndeplinirea acestei sarcini.

In Valea Jiului au luat ființă 
în acest an 3 școli medii serale 
de cultură generală care func
ționează pe lîngă exploatările 

.miniere Lupeni, Vulcan și Com
binatul carbonifer Valea Jiului, 
ilar la Uricani o secție de școală 
elementară. Secții serale și fără 
frecvență mai funcționează și pe 
lîngă școlile medii din Lupeni, 
Petroșani și Lonea. Aceste școli 
sînt frecventate de un număr de 
930 muncitori.

Consiliul sindical raional în
drumă șl controlează comitetele 
sindicale asupra felului cum tre
buie să se ocupe ele de mobiliza
rea elevilor la cursuri. Datorită 
acestei preocupări, în unele locali
tăți frecvența la cursurile serale 
este de 100 la sută. Multă atenție 
an acordat cursurilor serale mai 
ales comitetele sindicale de la mi
nele Vulcan, Uricani și Lupeni. 
Acestea s-au îngrijit ca munci
torii cursanți să aibă la dispozl 
ție săli, rechizite. Comitetul sîn-

Două aspecte în activitatea atelierelor 
școlilor din Lupeni

Problema politehnizării, la Școa
la de 7 ani nr. 2 din Lupeni este 
rezolvată în bună măsură.

Din anul școlar 1958/1959 a 
funcționat aici un atelier de lă- 
cătușerie și unul de tîmplărie, 
conduse cu multă pricepere de 
tov. Karacsony A. și Ghiciu Gh. 
— maiștri.

In anul școlar actual ateliere
le funcționează cu 10 grupuri de 
elevi în săli deosebite.

Din fondurile realizate din ser
bări și contribuții voluntare, s-au 
procurat menghinele și mesele de 
lucru necesare, iar preparația Lu
peni care patronează școala a do
tat atelierele cu uneltele necesa
re, așa că elevii au și început 
să lucreze lopățele, cîrlige și alte 
unelte mărunte, dar necesare pen
tru gospodărirea școlii.

Asemenea ateliere au luat fiin
ță și la școala de 7 ani nr. 1. 
Dar aici ele nu funcționează încă, 
datorită lipsei maistrului care nu 
a fost nici pînă în prezent înca
drat. Pentru această școală ș-au 
procurat menghine, tejghele și u- 
nelte în valoare de 25.000 lei.

— = = — 

Acțiune 
de împădurire

Un număr de 300 elevi, ute- 
miști și pionieri din Lupeni, s-au 
deplasat duminică 25 octombrie 
a.c. la parchetele silvice Tusu, 
Mierleasa și Valea Vacii unde au 
plantat voluntar 40.000 puieți pe 
o suprafață de 6 ha. de locuri 
defrișate.

La această acțiune de împădu
rire, de la Școala medie mixtă 
au participat de asemenea 175 
elevi și 14 profesori, de ia Școala 
de 7 ani nr. 1, 75 elevi și 6 
profesori, iar de la Școala de 7 
ani nr. 2. 50 elevi și 4 profesori.

Acțiunea elevilor din Lupeni 
pentru sprijinirea împăduririi va 
continua și duminică, 1 noiem
brie ax.

E. TET1LEANU

PETRU IACOB 
secretarul Consiliului sindical 

raional Petroșani

dical de la Vulcan nu se rezu
mă numai la controlarea parti
cipării elevilor muncitori la 
cursuri. Împreună cu conducerea 
exploatării el s-a îngrijit ca 
muncitorii elevi să lucreze nu
mai în schimbul I, fără ca din 
această cauză să sufere procesul 
de producție sau cîștigul munci
torilor. Și la Lupeni s-au luat 
asemenea măsuri, cu excepția că 
aici o parte din muncitorii elevi 
au fost repartizați să lucreze în 
schimbul ÎII.

Nu același lucru se tatîmplă 
însă la mina Lonea. Deși Consi
liul sindical raional a atras a- 
tenția comitetului sindical și 
conducerii minei de aici să asi
gure condiții optime cursanților 
pentru a putea frecventa cursu
rile în mod normal nu au fost 
însă luate măsuri corespunză
toare în această direcție. La a- 
ceastă mină unii ingineți, cum 
sint tov. C. Nicoară și C. Ungu- 
reanu, în loc să creeze condiții 
optime muncitorilor încadrați în 
invățămîntul seral, ei îi reparti
zează în schimburile care coin

Filatura Lupeni și exploatarea 
minieră au dotat atelierele eu 
șublere, ciocane, clește, compase, 
pile și alte scule iar din fondurile 
proprii ale școlii și din contribuția 
benevolă a părinților s-a cumpă
rat un strung. Toate r ceste ma
teriale stau însă depozitate, su
puse ruginei și degradării deoa-r 
rece nu se pot găsi maiștrii ne
cesari. Organele competente au 
datoria să ia de urgență toate 
măsurile necesare pentru înlătu
rarea acestor lipsuri.

Asemenea lucruri se petrec și 
la Școala medie mixtă din Lu

FRUNTAȘI ÎN PRODUCȚIE 
ȘI LA ÎN VĂ TĂ TURĂ

In atelierul electric al minei 
Lupeni, trei tineri aplecați dea
supra lucrului, erau atît de a- 
trași dte munca lor încît abia 
ne-au răspuns la salut.

II căutam pe tînărul Borza 
Cornel.

La Școala medie serală unde 
este elev în clasa VIII-a A pen
tru felul cum își pregătește lec
țiile ni-1 lăudaseră toți profeso
rii. Arătîndu-ni-1. maistrul de a- 
telier ne spune : ..Merită chiar 

cid cu orele de curs, sau îi re
țin la lucru și după orele de ser
viciu din caie cauză aceștia nu 
pot participa la cursuri.

Pentru continua îmbunătățire a 
învățămîntului seral și fără frec
vență Consiliul sindical raional 
în colaborare cu Secția de învă- 
țămînt și cultură a Sfatului popu
lar raional și cu sprijinul Comi
tetului raional de partid a luat 
măsuri pentru asigurarea mate
rialelor necesare și crearea de 
condiții tot mai bune de învăță
mânt muncitorilor care urmează 
aceste cursuri. S-au luat măsuri 
pentru folosirea de către profe
sori a celor mai accesibile me
tode didactice în scopul ajutoră
rii muncitorilor elevi în asimila
rea materiei predate. Consiliul 
sindical raional a trecut la or 
ganizarea unor schimburi de 
experiență pentru generalizarea 
metodelor bune de muncă folo
site de către comitetul sindical 
al minei Vulcan pentru sprijini
rea muncitorilor care urmează 
cursurile serale și fără frecvență.

Preocupîndu-se în continuare 
de asigurarea condițiilor de în
vățătură necesare elevilor mun
citori, organizațiile sindicale din 
Valea Jiului se vor achita cu cin
ste de sarcinile trasate de par
tid pentru ridicarea nivelului de 
cultură generală al muncitori
lor.

peni unde sala atelierului stă și 
acum închisă, fiind întrebuințată 
ca magazie pentru păstrarea a 20 
menghine și multe alte unelte cu 
care mina Lupeni a dotat școala. 
Direcția școlii trebuie să lichi
deze în cel mai scurt timp aces
te lipsuri, dî'nd atelierului și u- 
neltelor întrebuințarea corespun
zătoare. In aceste școli din Lu
peni politehnizarea învățămîntu
lui trebuie privită cu mai multă 
seriozitate deoarece elevii de aici 
trebuie să fie în pas cu toți ele
vii din țară și în privința lucră
rilor de atelier.

să-i faceți o poză și s-o dați la 
ziar. Este unul din cei mai buni 
lucrători din atelier".

Pentru a nu-1 stînjeni de la 
muncă am stat puțin de vorbă 
cu acest tînăr a cărui privire se
veră exprima parcă firea lui ho- 
tărîtă. Nu-i tocmai ușor să fii 
muncitor fruntaș în producție, să 
urmezi în același timp cursurile 
școlii serale cu rezultate bune și 
să îndeplinești întocmai sarcinile 
care le ai în comitetul U.T.M. 

pe mină. Dar 
Borza Comei 
(din clișeul de 
sus) este mem
bru de partid și 
aceasta spune 
totul.

Ne-am îndrep
tat apoi cu apa
ratul fotografic 
spre atelierul de 
forjat. Aici, lu
crează tinerii for
jori Aiiftode Te- 
rente și Bondoc 
Constantin, a- 
mîndoi elevi la 
Școala medie se
rală.

l-am găsit „în 
exercițiul func
țiunii“ după cum 
se vede și în 
fotografia de jos,

Maiștrii Ieș
ean loan și Cră- 
ciunoiu loan, ca
re conduc atelie
rul Școlii medii 
mixte din I o- 
nea, privesc eu 
mult simț de 

răspundere aceas
tă muncă, stră- 
duindu-se să ți
nă orele de cu
noștințe indus
triale într-un mod 
cît mai atractiv 
și pe înțelesul 
elevilor, iar ore
le die atelier să 
fie cît mai boga
te în învățămin
te. Sculele din a- 
telier sînt bine 
îngrijite, totdea
una puse în stare 
de a funcționa, 
încît elevii să 
Ie poată folosi. 
In atelier sînt
afișate planșe ce ilustrează dife
rite piese și mașini.

Un bun sprijin pentru dezvol
tarea atelierului îl dă comitetul 
de părinți de pe lîngă școală, în 
înzestrarea cu unele unelte a 
noului atelier de tîmplărie, cît 
și în îmbogățirea celui de lăcă- 
tușerie

In scopul legării cît mai strîn-

Cu devele Iu atelierul școală
în ultimul timp, inginerul Ni

colescu loan și tehnicianul Pop 
Andrei și-au schimbat ora me
sei de prînz. Pentru ei sirena de 
la ora 14 nu înseamnă sfîrșitul 
lucrului ci continuarea unei munci
migăloase, mai atente. Zilnic, de 
îndată ce muncitorii părăsesc a- 
telierele. lacul lor e ocupat de 
alți muncitori — cei mai tineri 
și mai mici lucrători — elevii 
ciclului 11 al Școlii de 7 ani Ani- 
noasa care fac aici orele de lu
crări practice.

De-a lungul bancului pe
care
neic 
cite

sínt înșirate menghi-
stau grupuri, grupuri,

patru eleve. Prin ro-
tație, fiecăreia Îi revine riadul 
să lucreze cu pila și această
muncă nouă este așteptată cu

Cu ei am discutat și mai puțin 
deoarece... fierul trebuie bătut 
cît îi cald. In locul lor însă 
ne-au vorbit cataloagele de la 
școală, în care cei doi tineri au 
trecute numai note bune, așa 
cum ne-a arătat și panoul frun
tașilor în producție pe care figu
rează și numele lor.

Aceștia sînt doar doi dintre 
sutele și miile de alți tineri ai 
patriei noastre, care se strădu
iesc să trăiască și să muncească 
în spiritul noii societăți, în spi
ritul socialismului.

M. D.

IN CLIȘEU : Un aspect din timpul lucrului în 
aitelierul Școlii medii mixte din Lonea.

se a teoriei de practică s-a 
format comisia metodică, din 
maiștrii instructori, profesorii de 
fizică, chimie și matematică. In 
viitor în atelierul școlii se vor 
executa aparate necesare unor 
discipline de învățământ pentr 
ca atunci cînd elevii vor ajunge 
Ia temele respective să le poată 
folosi.

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

multă nerăbdare și curiozitate de 
fiecare elevă.

— Azi sint elevele clasei a 
Vil-a, spune inginerul Nicolescu. 
Lucrăm la confecționarea unor 
ciocănele combinate: ciocan, șu
rubelniță, burghiu, daliă, înseni
nător. Sint mulțumit de progre
sul elevilor. Se observă deja a 
bună mînuire a uneltelor și ce 
mă bucură mai mult, este entu
ziasmul cu care se lucrează.

Tn acest timp, la menghina din 
față, tehnicianul Pop urmărea cu 
atenție șlefuitul ciocanului execut 
tat de Nuți, Mia, EU și Doin, 
La menghina din colț alte patru 
eieve, cuprinse de o satisfacție 
neincercată încă, priveau ciocă
nelul gata șlefuit.

— Vreți s-o vedeți pe mica 
strungăriță ? ne întreabă profe
sorul Bartha Pavel, dirigintele 
clasei ce își însoțește de fiecare 
dată elevii la atelier. Ne-am o- 
nrit în fata unei maștni de raba
tat orizontală pe a cărei plăcuță 
neagră sta scris cu litere aurii ‘ 
„Shaping". O fetiță de-o șchio
pă cu priviri atente și mișcări 
agere zîmbește stingherită parcă. 
Peste o clipă însă ea era con
centrată asupra mașinii mart din 
fața ei. Tehnicianul Pop fixă pie
sa la masa mașinii. Mica strun
găriță, Olguța Bulea, învîrti un 
buton pentru avans, ar-ăsă pe un 
altul și... mașina este pusă în 
funcție spre satisfacția tuturor, 
celor din jur. Cuțitul începe să 
mre în piesă, la. dimensiuni egale. 
Nu peste mult timp, sub supra
vegherea ing. Nicolescu altă fe
tiță luă locul OlgutN. Ere. EU 
Bud. Emoția a însoțit-o tot tim
pul cit s a văzut stăpînă pe o a- 
semenea mașină uriașă.

— Mai dă-i șpan! spuse ingi
nerul. Eli, se ridică pe virful pi
cioarelor, privi spre gradația de 
sus a motorului, prinse maneta 
și cu o atenție deosebită învîrti 
puțin pînă în dreptul gradației 
indicate de inginer. Geta. Cuțitul 
a prins mai mult șpan.

...Nu peste mult, aleea ct co
boară de la mină fu inundată de 
rtseiele și voia bună a zecilor 
de eleve cărora orele atelierului 
școală de azi le-au adus bucuria 
succesului unei munci împlinite 
și neincercate niciodată pînă a- 
tunci.

LICIU LUCIA



Sprijin elccttv lictârti brigăzi i ti aai le k Minina 
In realizarea sarcinilor de plan

Recent comitetul sindical și 
conducerea minei Lonea au or
ganizat o consfătuire între două 
brigăzi din cadrul sectorului de 
investiții unde a participat un 
număr însemnat de muncitori, 
tehnicieni și ingineri.

Schimbul de experiență a a- 
vut loc între brigada fruntașă 
de la mina Jieț condusă de bri
gadierul Cozma Alexandru și 
brigada condusă de tovarășul Mi- 
tran Aurel de la Cimpa II,

Prima brigadă lucrează la a- 
dîncirea puțului nr. 9 de la mi
na Jieț. Muncind pe bază de în
trecere membrii brigăzii își de
pășesc cu regularitate sarcinile 
de plan, in fiecare lună briga
da ține consfătuiri unde sînt 
prelucrate sarcinile de plan. Fie
care membru al brigăzii are sar
cini concrete la locul de produa- 
ție. Șeful de brigadă se intere
sează Zilnic de felul cum sînt 
îndeplinite sarcinile de plan. Tov. 
Cozma Alexandru pune un accent 
deosebit pe întărirea disciplinei. 
In cursul acestui an, în brigadă 
nu s-a înregistrat nici o absen
ță nemotivată.

Cu această ocazie brigada s-a 
angajat ca în cinstea zilei de 30 
Decembrie a. c. să termine com
plet lucrările puțului.

L doua brigadă, acea condusă 
de tov. Mitran Aurel, lucrează 
la galeria de cercetare spre stra- 
tele subțiri la orizontul 655 în 
raza de activitate a sectorului Ii. 
Brigada este compusă din mun
citori cu o calificare bună, face 
schimbul la locul de muncă, ține 
consfătuiri operative unde ana
lizează greutățile ivite. Cu toa
te acestea, ea nu a reușit să-și 
realizeze planul de producție. 
Brigăzii nu i s-au creat condi
ții bune de muncă. Transportul 
plinelor, al goalelor cît și 
vizionarea cu material se 
manual de către membrii

apro
face 
bri-

din zile, la sediul ór
ete bază P.M.R. de la 
Lupeni, s-au adunat

frămîntâ.

— —★ =—

Comuniștii 
analizează activitatea 

de producție
Intr-una 

ganizației 
preparația 
membrii și candidații de partid 
din cadrul sectorului de trans
port al preparației Lupeni cu 
scopul de a discuta problemele 
care îi

După ce tovarășul Moldovanu 
Nistor, organizatorul grupei de 
partid a prezentat o scurtă in
formare, au luat cuvîntul tova
rășii Marcu Vasile, Cîmpeanu 
Vaier, Spiridon Ioan, Păcurar 
Ioan, Borza Simion, Coman Ioan 
și alții. Ei au scos în evidență 
faptul că în ultimul timp s-au 
adus îmbunătățiri la circulația 
vagoanelor, ca urmare a propu
nerilor comuniștilor din sectorul 
de transport.

In acțiunea pentru rediucerea 
consumului de ulei mecanicii de 
locomotivă Munteanu Gheorghe, 
Mâtyâș Simion, Hroștea Mihai, 
Borza Simion și alții au dat un 

exemplu dtemn, reducînd aproape 
la jumătate consumul de ulei. 
Ei au fost și inițiatorii reduce
rii timpului de alimentare a lo
comotivelor, dar această impor
tantă acțiune nu a fost susținu
tă suficient de agitatori și ast
fel nu a ajuns să fie generali
zată. •

Iu cuvîntul lor. comuniștii au 
luat poziție critică și față de alte 
lipsuri care s-au făcut simțite 
în producție cît și în viața de 
organizație. Astfel, s-a discutat 
faptul că organizația de sector 
nu a îndeolinit în suficientă mă
sură rolul său de conducător 
politic, n-a analizat activitatea 
în producție a membrilor și can- 
didaților de partid, n-a ținut șe
dințe și n-a controlat conducerea 
sectorului în îndeplinirea sarci
nilor.

Față de situația existentă, to
varășul Moldovan Nistor te-a ce
rut membrilor și candidaților de 
partid să lupte cu mai multă ho- 
tărîre pentru întărirea discipli
nei în muncă și pentru generali- | 
zarea metodelor avansate.

4.

găzii pe o distanță de aproape i 
350 m.

In cadrul discuțiilor tov. in
giner Ciocan Nicolae și Kopetitt 
Vasile au arătat că brigada con
dusă de către tovarășul Mitran 
nu a fost ajutată suficient de că
tre sectorul II cu goale, fier pen
tru armat, bandaje, șine, traver
se. Sectorul de transport nu e- 
vacuează la timp vagonetele cui 
piatră și galeriile rămîn blocate. 
Datorită acestui fapt brigada 
pierde mult timp pentru trece
rea vagonetelor de pe o linie pe 
alta

Majoritatea tovarășilor care- 
au participat la discuții au a- 
rătat că la aeest orizont trebuie 
să fie reglementat transportul 
cit mai urgent prin introducerea 
unei locomotive, deoarece aici 
mai lucrează încă două brigăzi 
ale sectorului II care de aseme
nea întîmpină greutăți.

Z. ȘUȘTAC

Muncitori harnici 
și gospodari pricepufi 

Dulgherii din brigada lui Fo- 
noș-baci lucrează de multă vre
me pe șantierele din Lupeni. Ma
joritatea dintre ei au participat 

' la construirea blocurilor din car
tierul Braia, la cele de la Visco- 
za, iar în prezent, brigada execu
tă montarea cofrajelop la blocul 
22 A. Cum zilele călduroase au 
cam trecut și iarna bate la ușă, 
brigada lucrează cu muil- 
tă rîvnă spre a crea noi locuri 
de muncă fierarilor-betoniști. In 
urma acestora se toarnă betonul, 
zidurile se înalță iar pe cînd vor 
veni ploile și gerul, totul va fi 
gata, rămînînd să se execute lu
crările interioare care se pot face 
cu mai multă ușurință și în timp 
de iarnă.

Brigada lui Fonoș-baci nu este 
fruntașă numai în executarea îna
inte de termen și de calitate a 
lucrărilor încredințate ei, și în 
ceea ce privește reducerea prețu
lui de cost. Ea folosește același 
material pentru 
de la parter și pînă la ultimul 
etaj. Deci cu un sragur riad de 
cofraie termină un întreg bloc 
Ba și o parte din cuiele folosite 
sînt valorificate. Procedînd așa, 
brigada lui Fonoș-baci a făcut 
în ultimul timp economii de 40OTei.

CIRSTOMJ VALENTIN 
corespondent

cofraj íncepínd

între reparații
Mărirea parcursului mașinilor 

sursă importantă 
de economii

de transporturi auto
nostru au un rol în-

a

Mii soliHfg
Lucrări de economie, 

de filozofie și de istorie
Dintre lucrările de acest Iei 

amintim: „industria Republicii 
Populare Romíné în plin avînt" 
de C. Scarlat, „Avîntul industriei 
chimice“ de M. Florescu, „Din 
istoria petrolului romînesc“ de 
Gh. Ravaș, „Uzinele „I. C. rri- 
mu“-Sinaîa“ (sub redacția M. 
Bij i și V. Trebici), „Cointeresa
rea materială — puternic stimu
lent în creșterea productivității 
muncii“ de P. Marian. „Agricul
tura Republicii Populare Romí
né pe drumul socialismului“ de 
I. Cozma, „Cooperativizarea a- 
griculturii în R.P.R." de N. Stă- 

\nescu, „Avutul obștesc — teme
lia gospodăriei colective“ de J. A. 
Dodu, „însemnări dintr-un raion 
colectivizat“ de V. Budaru, „Pen
tru întărirea și dezvoltarea înto
vărășirilor agricole“ de I. Cér
nát, „Contractarea produselor 
agricole“ de I. Cernea, „Materia
lismul dialectic și științele con

temporane ale naturii", „Despre 
limitele și contradicțiile utili
zării tehnicii în capitalism“ de 
Pavel Dan, „Sociologia burghe
ză din Romînia — studii critice" 
de Gall Ernő, „Din lupta P.C.R.

■ pentru închegarea alianței cla
sei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare în bătălia pentru re
forma

■ studii 
voi. 1 
mării 
toare 
prunul război mondial“.

agrară din 1944—1945 — 
și referate monografice", 
și II, „Din istoricul for- 

șj dezvoltării clasei munci- 
din Romînia — pînă la»

bro

un<
în--

Lucrări de politică 
internațională

Intre acestea amintim: 
șurile apărute în colecția „Pro
bleme internaționale“, „Mic glo
sar de probleme internaționale“, 
„Soarta păcii în mîna popoare
lor“ de T. Iliescu, „R.P.R. vă- 

■ zntă de peste hotare“, „împotri
va falsificării istoriei celui de-al; 
doilea' război mondial“ de A. T. 
Eremenko și altele.

Literari in limbile 
minorităților naționale

EdMura politică tipărește 
număr important de lucrări
limbile minorităților naționale. 
In cei 15 ani de activitate Edi
tura pofa’tică a tipărit 2.278 
titluri Intr-un tiraj de circai 
20.000.000 exemplare în, limbile 
minorităților naționale (maghia
ră, gem astă, sîrbă, ucraineană).

nic de calitate a reparațiilor pe 
întreg parcursul lor. Mașina este 
dată în. exploatare — pe mîna 
șoferului — numai cînd ne-am 
convins cu toții că poate func
ționa în bune condițiuni.

La aceasta, o contribuție în
semnată o aduc echipele de re
parații auto ale tov. Stoian Ra
du, Verasto Alexandru, Tomescu 
Oprea, strungarii Ciocan Marin, 
Pitz Romeo și alții, care nti pre
cupețesc nici un efort pentru bu- 
na întreținere a parcului de 
transport.

Care sînt rezultatele practice ? 
La mașinile noastre, trebuie să 
executăm o reparație medie la 
fiecare 40.000 krm iar o repara
ție capitală la 65.000 km. par
curși de mașină. Dacă mașina 
este bine întreținută și repara
ția anterioară a fost făcută de o 
calitate corespunzătoare, atunci 

, șoferul poate să parcurgă cu 
mașina sa mai mulți kilometri 
decit este planificat. Astfel, ^de 
pildă, șoferul Mihai Nicolae și-a 
depășit. ciclul de parcurs între 
două reparații cu 13.000 km. fa
ță de planificat. Mai mulți ki
lometri între reparații decît 
norma planificată au parcurs 
ș.is șoferii Bîră Eugen, Șoi- 
neanu Petru, Benovschi Ioan, 
Roată Vasile, Mărăscu Grigore 
și alții care au efectuat sute

Ur prim bilanț al InfăpMvii 
angajamentelor sporite

(Urmare din pag. l-a)

•vMențiind colectivele fruntașe și 
criticînd brigăzile cu realizări 
slabe. Astfel de articole au fost: 
„Mai mult decît prevăd sarcinile 

ide plan“, „Realizările sectorului 
‘IV* *,  „Creșterea nivelului de trai 
al oamenilor muncii — preocupa
re permanentă a organizațiilor de 
partid“ și altele.

Unitățile 
din raionul 
semnat in buna desfășurare 
activității economice din Valea 
Jiului. Ele execută zilnic un ma
re volum de, transporturi de pa>- 
sageri, materiale, bunuri de con
sum care se ridică la valori în
semnate și influențează simțitor 
activitatea și costul producției.

In cadrul anchetei noastre: 
CU CE CONTRIBUIAI LA I,UP- 
TA PENTRU ECONOMII, astăzi 
ne răspunde tov. Leonte Costi- 
neanu, șeful garajelor auto de 
la B.U.T.-Livezeni, unitate care 
execută transporturile de mate
riale pentru șantierele de con
strucții din Valea Jiului

★

.Preocuparea de căpetenie a co
lectivului nostru este să execu
tăm în atelierele noastre o bună 
reparație a mașinilor îneît ele să 
lucreze cît mai mult pe șantiere 
mărind astfel parcursul mașini
lor între reparațiile medii 
sau capitale planificate. In acest 
scop, a fost temeinic organizată 
munca de reparații pe ansamble 
și subansamble de mașini de că
tre echipe de muncitori bine spe
cializate (schimbarea de pistoa
ne și segmenți, articulații și pi- 
nioane, cutiii de viteze etc.) și 
se face un minuțios control teh.-

Un mare rol în mobilizarea 
brigăzilor la obținerea de econo
mii cît mai însemnate l-au avut 
colectivele de agitatori ale orga
nizațiilor de bază. In urma ins
tructajelor, agitatorii au tinut 

^numeroase convorbiri privind în 
deplinirea sarcinilor de plan. In 
centrul activității agitatorilor a 
fost mobilizarea colectivelor Ia 
înfăptuirea celor două lozinci 
lansate de comitetul de partid al 
exploatării de a realiza o produc
tivitate de 1,100 tone pe post pe 
exploatare și a realiza de către 
fiecare salariat 1.100 lei econo
mii pînă la sfîrșitul anului. Spo
rirea randamentelor a stat me 
reu în atenția agitatorilor. Tova
rășii Bartha Francisc, Baciu Gri
gore. Enache Clțiriță, Păsărică 
Nicolae, Karda Emeric și alți a- 
gitatori au explicat pe larg bri
găzilor importanța sporirii ran
damentelor ca principală cale spre 
obținerea de economii. Ei au ară
tat și căile pe care le are fiecare 
loc de muncă pentru a realiza o 
productivitate cît mai înaltă. 
Drept rezultat brigăzile în ca
drul cărora lucrează acești agi
tatori au obținut cele mai fru
moase randamente pe lunile tre
cute, între 4,20—6,20 tone de căr
bune pe post. Ca rezultat al mun
cii agitatorilor, în ultimul trimes
tru colectivul exploatării Petrlla 
a depășit productivitatea planifi
cată cu aproape 8 la sută.

Reducerea consumului de ma
teriale a stat de asemenea în 
atenția agitatorilor. Ei au expli
cat minerilor importanța reduce
rii consumului de materiale și 
căile pe care se pot realizat e- 
conomii. Astfel brigăzile conduse 
de tov. Cozma Ernest, Firoiu 
Ioan, Crișan Petru și Jurca Ioan. 
care sînt și buni agitatori, recu
perează lunar însemnate canti
tăți de material lemnos.

Activitatea politică desfășurată 
de organizațiile de bază, de agi- 

de mii de kilometri cu ma
șinile lor peste parcursul plani
ficat, fără reparații. .

Mărirea parcursului mașinilor 
între reparații a dus la realiza
rea de economii prin folosirea 
lor în producție un timp mai în
delungat, în același timp făcîn- 
du-se economii și prin renunța
rea la lucrările de reparații care 
ar fi trebuit executate. Ca urma
re, pînă la 31 septembrie a. e. 
noi ne-am realizat complet sar
cina dată prin plan pe anul cu
rent de a reduce prețul de cost 
cu 400.000 lei 
In loc de 144.000 
lei economii (lu
ate angajament 
ca urmare a 
chemării celor 8 
întreprinderi din 
Capitală și a ple
narei C.C. al 
P.M.R. din 13-14 
iulie J959) am 
realizat deja 
307.000 lei; deci 
în total s-au rea
lizat economii de 
707.000 lei, de- 
pășindu-se sim
țitor angajamen
tul luat

Noi sîntem ho- 
tărîți ca printr-o 
și mai bună ac
tivitate să prelun
gim cît mai mult 
parcursul mașL 
nilor între repa
rații și pînă la 
7 Noiembrie să 
realizăm un mi
lion Iei economii. 

tatori pentru mobilizarea și însu
flețirea minerilor în lupta pentru 
economii, munca entuztasiă a în
tregului colectiv al exploatării 
au dus la însemnate succese în 
privința înfăptuirii angajamente
lor luate. In luna septembrie mina 
Petrila ă obținut prin sporirea 
productivității muncii și reduce
rea prețului de cost 843.000 lei 
economii, ridicînd astfel econo
miile realizate de la începutul a- 
nului la suma de 1.555.000 lei.

Aceste rezultate sînt bune. La 
mina noastră mai sînt însă nu
meroase rezerve interne care în
că n-au fost folosite pe deplin 
pentru reducerea prețului de cost. 
La sectorul II, de pildă, consumul 
de exploziv se menține ridicat. 
In acest ăn s-au înregistrat 20 
de propuneri de inovații din care 
au lost experimentate 15. Eco
nomiile antecalculate prin apli
carea acestor inovații se ridică 
la 129.800 lei. Totuși numărul 
propunerilor de inovații rămîne 
mcă redus, ceea ce pe viitor tre
buie să preocupe mai mult orga 
irizațiile de bază. O altă deficien
ță în activitatea exploatării noas
tre este calitatea necorespunză
toare a cărbunelui. In ultimele 
trei luni exploatarea noastră a 
plătit preparației 513.590 lei pe
nalizări pentru calitatea necores
punzătoare a cărbunelui. Pentru 
lichidarea acestor deficiențe or
ganizațiile de partid și conduce 
rile sectoarelor n-au muncit des
tul de stăruitor. Această situa
ție trebuie îndreptată, luîndu-se 
măsuri grabnice pentru înlătura
rea deficiențelor, pentru continua 
întărire a muncii politice de ma
să, de antrenare a colectivului ex
ploatări^, la îndeplinirea angaja
mentelor luate.

Sub conducerea organizațiile»' 
de partid, minerii, tehnicienii și 
inginerii minei. Petrila sînt ho- 
tărîți să-și sporească mereu rea
lizările, să raporteze la sfîrșitul 
anului îndeplinirea și chiar de
pășirea angajamentelor pe care 
și le-au luat.
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„Cu prețul sîngelul“
de M. Stelmah

Romanul-poem „Cu prețul sîn- 
gelui“ inspirat din viguroasa 
poezie a revoluției, constituie de 
fapt istoria eroică a satului u- 
crainean din ultimii anf ai răz
boiului civil pînă la sfîrșitul ce
lui de-al doilea, război mondial.

Durerile eroilor ca și bucu
riile sînt imense și profund răs
colitoare. Poezia, umorul și au
tenticitatea acestei cărți amin
tesc de Șolohov.

„Prețul sîngelui“ este o nouă 
operă monumentală a literaturii 
ucrainene.

1N CLIȘEU : Miloțoiu loan și Popa Nistor 
(în primul plan) la reparația amtoctmiipmdaî 
nr. £8.310 Dv.


