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COMUNICAT
La 26 noiembrie 1960 a avut 

loc la București o reuniune a 
Secretariatului Consiliului Mon
dial al Păcii cu participarea unor 
secretari ai mișcărilor naționale 
din Europa.

Consiliul Mondial al Păcii a decernat 
o medalie jubiliară Federației 

Mondiale a Tineretului Democrat
PARIS 26 (Agerpres) TASS transmite;
Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a Federației Mondiale 

a Tineretului Democrat care grupează în rîndurile sale peste 85 mi
lioane de tineri și tinere, Consiliul Mondial al Păcii a decernat a- 
cestei organizații o medalie jubiliară. Luînd cuvîntul la ceremonia 
înmînării medaliei, Pierre Bicard membru al Consiliului Mondial al 

■ Păcii, a subliniat că în cei 15 ani ai existenței sale federația a par
curs o cale glorioasă, apărind ferm și consecvent interesele tine
rei generații. F.M.T.D. se poate mîndri cu cele 7 festivaluri mon
diale, grandioase întîlniri ale tineretului lumii. Unul din marile 
merite ale F.M.T.D., a subliniat Pierre Bicard, este participarea sa 
activă la lupta pentru pace, luptă care a cuprins întreaga lume.

Primind medalia jubiliară, Pierro Pieralli, președintele Fede
rației Mondiale a Tineretului Democrat, a mulțumit Consiliului 

Mondial al Păcii pentru această distincție și a asigurat asistența 
că F.M.T.D. va fi și de acum înainte în primele rinduri ale forțelor 
păcii.
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Succesele minerilor din Vulcan
Roadele unei însuflețite 

întreceri socialiste
Minerii din Vulcan luptă cu 

Însuflețire pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan din 
acest an. Ei au extras pini în 
prezent peste 20.800 tone de căr
bune peste plan din care cea. 
11.000 tone cărbune cocsifîcabil, 
angajamentul anual de economii 
la producția brută în valoare de 
650.000 lei a fost îndeplinit și 
depășit în cele 10 luni care au 
trecut. In același timp, produc
tivitatea obținută de minerii de 
aici întrece cu mult pe cea pla
nificată, toate sectoarele fiind pes
te plan. Productivitatea obținută 
este la. nivelul planificat pentru 
anul viitor.

Toate brigăzile 
peste plan

Rezultatele pe care le obțin mi
nerii de la sectorul I continuă 
să fie din cele mai bune. Ei au 
extras în această lună în plus 
de plan 1678 tone de cărbune coc- 
sificabil, avînd la bază un ran- 
dament care întrece pe cel cerut 
cu peste 150 kg. cărbune pe post. 
Brigada condusă de Tucaciuc 
Mihai are un plus de 338 tone 
cărbune, a lui Gagyi loan un plus 
de 148 tone, cea condusă de Mo- 
raru Nicolae 124 tone, iar cele
lalte au depășiri între 25—70 
tone de cărbune. La pregătiri re
zultate însemnate au obținut bri
găzile conduse de Micloș Lau- 
rențm, Szolga Iosif, care și-au 
depășit planul cu 7 și, respectiv, 
49 la sută.

Sectorul cu cel mai 
mare randament

Cel mai mare randament pe 
mină a fost obținut de minerii 
sectorului III, el depășind pe cel 
planificat cu aproape 200 kg. de 
cărbune pe fiecare post prestat. 
Minerii din brigada condusă de 
comunistul Bojte Pavel muncind 
cu un randament sporit cu 1450 
kg. de cărbune pe post au extras 
în plus de sarcina de plan peste 
1000 tone de cărbune. Rezultate 
însemnate în depășirea randa
mentelor și a planului au obți
nut și brigăzile conduse de Hu-

Reuniunea a discutat problema 
campaniei pentru dezarmarea ge
nerală și totală în Europa și în 
special dezvoltarea activităților 
împotriva remilitarizării Germa
niei occidentale și pentru securi
tate în Europa.

nyadi Ioan, Biro Emeric, Asiimio- 
nesei Dumitru și alții. Pe sector 
s-a extras peste plan aproape 
2000 tone de cărbune.

2.178 tone de cărbune 
cocsifîcabil peste plan
Efortul depus de minerii secto

rului II este ilustrat concret în 
rezultatele obținute de ei. In a- 
ceastă lună, cărbunele cocsifica- 
bil extras peste plan întrece cu 
mult cifra de 2000 tone, iar ran
damentul prevăzut a fost depășit 
cu 70 kg. de cărbune pe post.

Brigada de frontaliști condusă 
de Bordea Emanoil depășind ran
damentul cerut cu 580 kg. de căr
bune .pe post a extras peste plan 
548 tone de cărbune, cele condu
se de Zold Francisc și Drob Ghe
orghe au extras în plus de plan 
peste 130 tone de cărbune.
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Grupuri voioase de pionieri,
* cu cravatele purpurii la gît, se 

îndreptau spre Școala de 7 ani
♦ din Bărbăteni.
• Copiii umplînd sala pînă la 
X refuz, păreau nerăbdători. Par-
* că minutele se scurgeau prea în-
• cet. Oare de ce ? Cu cîteva zile
• în urmă toată școala știa că în
* această duminică elevii se vor
♦ întîlni cu un fost miner, azi
• pensionar. Le va vorbi despre 
2 viața din trecut pe care au dus-o
♦ minerii și viața nouă de azi, îm-
♦ belșugată și frumoasă, de care 
« se bucură cu toții — părinți și
* elevi. Erau curioși să știe cine
* e acest miner. Cum arată ? II
• cunosc ?
2 La ora 10,30 în sala care frea-
* mătă de glasurile copiilor și-a
♦ făcut intrarea un om, un om o-
• bișnuit, și totuși... Cu părul 
X nins de ani mulți trudiți în tim-
♦ purile trecute, care și-au lăsat
♦ amprenta, cuprinde sala cu o 
X privire caldă, cercetînd chipu- 
X rile copiilor care-i urmăreau fie-
♦ care mișcare.
• Cînd l-au văzut, mulți dintre 
S copii i-au zîmbit voioși. Cum 
J putea fi altfel cînd mulți dintre

LA MINA AN I NO A SA 
ійііійе roilite Io nopularizarea ішііі 

ikliiile Io
Colectivul minei Aninoasa 

luptă cu însuflețire pentru trans
punerea în viață a sarcinilor tra
sate de partid. Antrenați în în
trecerea pe profesii, minerii, teh
nicienii și inginerii lucrează cu 
hărnicie. Rezultatele obținute în 
cursul trimestrelor trecute confir
mă faptul că minerii aninoseni, 
îndrumați permanent de organi
zațiile de bază, și-au îmbunătă
țit substanțial activitatea. Astfel, 
productivitatea planificată este 
realizată și depășită, prețul de 
cost pe tona de cărbune a fost șl 
continuă să fie redus, calitatea 
cărbunelui s-a îmbunătățit lună 
de lună, iar economiile realizate 
de la începutul anului și pînă la 
data de 15 noiembrie a. c. depă
șesc suma de 2.100.000 lei.

Aceste rezultate au fost obți
nute în urma unei susținute acti
vități politice de masă. Una din 
principalele preocupări ale comi
tetului de partid de la mina Ani
noasa este îndrumarea activită
ții sindicatului minei. Pentru a 
putea interveni operativ acolo 
unde se semnalează greutăți, co
mitetul sindicatului minei a in
trodus un sistem de evidență al 
întrecerii socialiste pe profesii 
practic, cuprinzător și simplu. 
Acest sistem de evidență ar tre
bui extins și la celelalte mine.

Astfel, la mina Aninoasa, co
mitetul sindicatului minei a con
stituit în fiecare sector cu ajuto
rul organizației de bază comisii 
permanente pentru urmărirea și 
popularizarea rezultatelor între
cerii. Din componența acestor co
misii fac parte mineri fruntași, 
artificieri, tehnicieni și ingineri. 
Intr-un registru special înființat 
membrii comisiei notează zilnic 
realizările obținute în întrecere, 
felul în care se îndeplinesc obiec
tivele urmărite și angajamentele 
luate, care sînt greutățile întâm
pinate și propunerile lor pentru 
remedierea deficiențelor. In felul 
acesta, organizația de partid și 
conducerea tehnico-administrativă 
cunosc nivelul la care se des
fășoară întrecerea și acordă în
drumarea și ajutorul lor peste 
tot unde se simte nevoia.

Sindicatul minei a organizat 
schimburi de experiență între 
brigăzile fruntașe și cele rămase

II N T II L INI I R E A
ei îl cunoșteau pe baci Gerbert. 
In clasă s-a lăsat liniștea. Fos
tul miner Gerbert Francisc a 
început să le vorbească copii
lor.

— Despre ce să vă vorbesc ? 
— a început Gerbert Francisc 
cu vocea lui domoală. Sînt atî- 
tea de spus. O să încep cu viața 
pe care am dus-o eu cînd eram 
ca voi. Pe atunci erau vremuri 
grele. O pîine se cîștiga foarte 
greii. Minerii cîștigau puțin, iar 
gurile erau multe. Așa se face 
că la vîrsta de 12 ani cînd încă 
nu terminasem 4 clase primare 
ani fost nevoit să părăsesc cu 
părere de rău școala care-mi plă
cea, pentru a schimba creionul 
și caietul cu tîrnăcopul și cu 
roaba.

Cîte visuri nu mi s-au în
gropat atunci odată cu intra
rea mea timpurie în mină. Eram 
ca voi. Doream și eu să învăț, 
să mă joc, să mănînc bine și să 
fiu bine îmbrăcat. Toate astea 
au fost numai visuri. Realitatea 
m-a întîmpinat brutală în mi
nă. Și nu eram singurul. Așa 
erau pe atunci mulți copii de 
mineri.

iBtieme
în urmă. Numeroși mineri cu 
experiență îndelungată în muncă 
cum sînt de exemplu comuniștii 
iGristea Aurel, Barau Gheorghe, 
Hegediis Dănilă și alții au îm
părtășit din cunoștințele lor al
tor mineri. Acest lucru a ridicat 
activitatea de producție în cadrul 
sectoarelor. De asemenea, siste
mul de evidență folosit la mina 
Aninoasa a permis sindicatului 
să facă în tot timpul o largă 
popularizare. Explicînd prin di
verse forme și mijloace metodele 
înaintate de lucru pe care le fo
losesc minerii din brigăzile con
duse de Mănăilă Vasiie, Roman 
Petru, Gosma Remus, Matei Ioan, 
Hemeric Matei, Barzu Gheorghe 
și alții, comitetul sindicatului 
minei Aninoasa a contribuit în 
mare măsură la ridicarea activi
tății brigăzilor rămase sub plan.

Extinderea experienței pozitive, 
popularizarea rezultatelor, trebuie 
să devină o preocupare a fiecărui 
comitet de sindicat minier, con
tribuind și în acest fel la îmbu
nătățirea continuă a activității de 
producție.

A. NICH1FOREE

Minerii care lucrează in abat ajul 702 din sectorul II al minei 
Lonea, în luna care a trecut au realizat un cîștig de 96 lei pe 
post de miner, pe baza creșterii randamentului în cărbune.

IN CLIȘEU: Maistrul minier Sicoi Ioan discutînd cu un grup 
de mineri de la abatajul 703 despre sarcinile ce le revin pe viitor 
în asigurarea creșterii continue a randamentului și măsurile de 
îmbunătățire a calității cărbunelui.

Voi știți copii, unii ați văzut, 
alții ați auzit de la părinții voș
tri că in mină azi se lucrează 
mecanizat: cratere, vagonete, 
pikamere, locomotive și cîte al
tele. Apoi pe timpul meu nu 
erau din astea. Lucram cu tro
cul și cu roaba. E adevărat e- 
rau și vagonete, dar ce vago
nete?!. Eram nevoiți să-i împin
gem 6—700 m., pe galerie. Lo
cul locomotivelor îl țineau caii 
care nu erau scoși din mină 
decît atunci cînd mureau.

Mă uit acum pe geam și văd 
soarele acesta blind, curat, fru
mos. Voi nu știți cît de mult 
prețuia o zi senină pentru noi. 
Pe voi, zilnic razele soarelui vă 
încălzesc, vă luminează. Noi, 
iarna, nu vedeam soarele cu săp- 
tămînile. Intram în șut la ora 
6, înainte de răsăritul soarelui, 
și ieșeam după orele 6, cînd soa
rele asfințise...

In sală nu se auzea nici un 
zgomot. Pe fețele elevilor se ob
serva încordarea. Parcă fiecare 
cuvînt trebuia întipărit, reținut, 
memorizat. Urmăreau fiecare 
gest, fiecare mișcare. Multe le-a 
mai spus comunistul Gerbert...

SlFMlN EtMIlUt
In ziua de 24 noiembrie a avut 

loc în Petroșani deschiderea fes
tivă a „Săptămînli economiei". 
Ședința festivă a fost deschisă 

ide tovarășul Eliseî Gheorghe, pre
ședintele comisiei raionale de spri
jin a G.E.G., după care a luat 
cuvîntul tovarășul Popescu Ioan, 
director al sucursalei G.E.C. Pe
troșani.

— In acest an, a spus tova
rășul Popescu Ioan, veniturile 
bănești ale populației realizate 
din salarii și pensii au cresțut 
cu peste 14,3 miliarde lei față de 
veniturile realizate în anul 1955. 
Creșterea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii se re
flectă și în dezvoltarea acțiunii de 
economisire prin C.E.C. An de 
an, ca unmare a creșterii sub
stanțiale a salariilor, oamenii 
muncii economisesc sume impor
tante de bani la C.E.C., prin 
acest mijloc creindu-și posibilita
tea cumpărării de garnituri de 
mobile, motociclete și altele.

In prezent peste 3.800.000 de 
cetățeni posedă librete C.E.C. de 
economii. Numai în raionul nos
tru numărul depunătorilor la 
C.E.C. a crescut în acest an de 
la 41.500 la 46.000, revenind cîte 
un libret de economii la fiecare 
al doilea locuitor.

— Azi copii, voi aveți tot ce ♦ 
vă trebuie. Condiții de învățat, X 
școli elementare, profesionale, X 
medii, facultăți. Partidul se o- ♦ 
cupă de educația voastră. V-a • 
creat condiții. Rămîne doar să X 
învățați. Mulți dintre fiii noș- ♦ 
tri de mineri au devenit îngi- • 
nerî, medici, profesori, lucruri X 
la care în trecut nici nu puteam * 
gîndi. Iată feciorul meu. Din- ♦ 
tr-un simplu fiu de miner a a- ♦ 
juns inginer mecanic lă Bucu- ♦ 
rești. Și cîți alți fii de mineri • 

nu au mai devenit ingineri. Iată J 
numai cîțiva dintre ei: Huszti ♦ 
Ștefan, Farkas Mihai, Farkas Io- • 
sif, Gudasz Iosif, Haber Iosif • 
și alții. Voi copii aveți viitorul ♦ 
in față. Fiecare dintre voi poate • 
deveni inginer, medic, profesor • 
dar in același timp nu uitați că ♦ 
și un muncitor bun valorează tot • 
atît ca și un inginer... ♦

Intilnirea a luat sfirșit, tîrziu. * 
Elevii l-au înconjurat pe baci £ 
Gerbert, i-au înmînat bu- J 
chete de flori, rugîndu-1 să mai » 
vină și altădată. Și Gerbert baci * 
le-a oromis că se va mai întîlni X

♦ cu ei... •
C. COTOȘPAN J

♦
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Tineri fruntași 
în producție

TANASE GHEORGHE și brlga- 
da«de tineret pe care a conduce 
în sectorul I al minei Petrita este 

fruntașă în producție.

BERINDEI ANDREI — forma
tor, este fruntaș în producție, a 
fost ales secretarul organizației 

U.T.M. de la turnătoria 
U.R.U.M.P,

VILCU ANA — sortăreasă frun
tașă. A fost aleasă secretară a 
organizației U.T.M. din secția III 
de tineret de la Filatura Lupepi.

MACI PAVEL — mecanic de lo
comotivă la Depoul C.F.R. Petro
șani, este fruntaș în lupta pentru 

realizarea de economii.

FIER VECHI — OȚEL NOU
Tinerii mineri și muncitori ai 

Văii Jiului, alături de întregul 
tineret al patriei noastre, au luat 
cunoștință cu mîndrie de luminoa
sele perspective ale economiei 
noastre în anul 1961, perspective 
înfățișate de expunerea făcută de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la recenta plenară a C.C. al 
P.M.R. Una din principalele pre
vederi ale planului pe noul an este 
realizarea unei producții de oțel 
de 2.100.000 tone adică cu peste 
300.000 tone mai mult decît în 
I960. Producția de oțel este princi
palul indiciu al puterii economice 
a țării. Faptul că an de an indus
tria noastră socialistă produce can
tități mereu sporite de oțel, de
monstrează cu deosebită putere 
continua înflorire a economiei na
ționale. Mai mult oțel înseamnă 
posibilități sporite de moderniza
re a întregii noastre industrii, în
seamnă mașini și utilaje moderne 
pentru toate ramurile economiei 
naționale, mai multe bunuri de 
larg consum pentru populație.

Cei care dau viață oțelului 
sint oțelarii de la Hunedoara, 
Reșița, de la multe alte întreprin
deri siderurgice. Dar la plămădi
rea oțelului, alături de oțelari își 
pot aduce contribuția nu numai cei 
rare extrag minereul, cărbunele 
cocsificabil, nu numai cei care pro
duc gama de materiale necesare 
bunului mers ale oțelăriilor. Pro
ducția de oțel este o operă la care 
este chemat să contribuie fiecare 
tînăr, fiecare om al muncii.

Știut este că una din principa
lele materii necesare producerii 
oțelului este fierul vechi. Iar 
fier vechi există pretutindeni. Da
toria noastră este să-l stringem, să 
asigurăm ra el să nu se irosească 
zadarnic, ci să ajungă pe rampele 
de încărcare ale oțelăriilor.

Sub conducerea Comitetului raio
nal U.T.M. Petroșani, organizații
le U.T.M. din Valea Jiului au or
ganizat colectarea și expedierea 
spre oțelării a unei cantități de 
1633 tone fier vechi. O cantitate 
importantă, dar care nici pe de
parte nu e la nivelul resurselor și 
posibilităților raionului nostru. în 
localitățile și întreprinderile Văii 
Jiului există mari rezerve de fier 
vechi pe rare brigăzile de muncă 
patriotică, utemiștii și toți ceilalți 
tineri, elevii, sînt chemați să-l 
strîngă și să-l trimită neintîrziat 
oțelăriilor,

Esențialul în activitatea posturilor utemiste 
de controlLui Ciortan Nicolae îi mersese 

/Vestea în tot sectorul. Era unul 
din „fruntașii" nemotivatelor, iar 
în timpul șutului nu-și făcea da
toria. Nici la acțiunile patriotice 
ale tinerilor din sectorul VIII nu 
participa. In plus Ciortan mai a- 
vea o „calitate1- : aceea de a lua 
în zeflemea, pe cei din jur, mai 
ales pe acei care încercau să-1 rea
ducă pe calea cea bună.

Dar de la un timp în comporta- 
' rea lui Ciortan Nicolae a interve
nit o schimbare.

Ce s-a întîmplat ? La gazeta 
postului U.T.M. de control din sec
tor a apărut o caricatură. II repre
zenta pe Ciortan. Caricatura era 
însoțită și de cîteva versuri sati
rice prin care „eroul" era încon
deiat în toată frumusețea. Critica 
adusă lui Ciortan Nicolae de pos
tul utemist de control a fost pri
mită cu aprobare de către tinerii 
sectorului. Caricatura a avut 
eficacitate. In adunarea generală 
a organizației U.T.M. Ciortan Ni
colae s-a angajat să lichideze cu 
abaterile de la disciplină.

Că s-a ținut de angajamentul 
luat în fața utemiștilor, o dove
desc faptele : Ciortan Nicolae a 
ajuns un muncitor apreciat în sec
tor, nu mai face nemotivate, a de
venit un participant activ la acțiuni
le de folos obștesc ale tinerilor 
din Lupeni.

Colectivul postului U.T.M. a 
criticat de asemenea pe tinerii Po

Colectarea fierului vechi — ac
țiune importantă pentru dezvolta
rea economiei noastre naționale, 
trebuie să preocupe mai îndeaproa
pe organizațiile de tineret, brigăzile 
utemiste de muncă patriotică, și în 
același timp conducerile întreprin
derilor, sectoarelor. Principala a- 
tenție trebuie acordată descoperirii 
resurselor de colectare a fierului 
vechi, și în această direcție, există 
mari posibilități. La sectorul 
C.F.F. Lonea există stive întregi 
de șine degradate, care nu mai pot 
fi folosite, și care stau acolo su
puse ruginirii. La mina Lonea 
există de asemenea șine, tuburi 
vechi în jurul atelierului, iar pe 
galeriile sectorului II al minei Pe- 
trila — cantități importante de 
fier pocal degradat. Tot la halda 
minei Petrila se află vechiul funi
cular, scos din uz, care e îngropat 
treptat în haldă. Fierăria acestui 
funicular poate și trebuie recupe
rată spre a fi trimisă oțelăriilor. 
In fiecare mină din Valea Jiului 
există tuburi degradate, stîlpi de 
abataj scoși din uz, flanșe etc. care 
trebuie scoase din mină. In incin
tele minelor noastre de cărbuni 
cum sînt de exemplu minele Ani- 
noasa, Vulcan, la haldele exploa
tărilor, există fier vechi care tre
buie strîns și predat I.C.M.

Pentru intensificarea acțiunii de 
colectare a acestui important ma
terial necesar oțelarilor, trebuie ra 
sub conducerea organizațiilor de 
partid să se organizeze acțiuni pen
tru identificarea rezervelor de fier 
vechi. La strîngerea fierului vechi 
trebuie antrenați mai efectiv cetă
țenii cartierelor, elevii școlilor, toți 
tinerii. Iar odată colectate, canti
tățile de fier vechi să fie expe
diate operativ oțelăriilor. Nu pot 
fi trecute cu vederea razuri ca 
cel de la școala elementară din 
Dărănești, unde de multă vreme 
stau grămezi întregi de fier vechi 
colectat de elevi și neridicat de 
I.C.M.

Conducerile întreprinderilor sînt 
de asemenea datoare să insiste pen
tru încheierea documentelor de ca
sare a utilajelor rare nu mai pot 
fi folosite.

Să mobilizăm toți tinerii din 
mine, uzine, ateliere, școli etc. la 
acțiunea de colectare a fierului 
vechi ! Fiecare succes în colecta
rea fierului vechi constituie o con
tribuție la sporirea cantităților de 
oțel necesare înfloririi patriei !

pa loan și Suciu loan care făceau 
absențe nemotivate, pe Andrei Ni
colae și Timișan Ioan rare întîr- 
ziau de la șut.

Asemenea celui din sectorul 
VIIL și alte posturi utemiste de 
control, ca de exemplu cele din 
sectoarele I A, IV A, critică tinerii 
care fac absențe nemotivate, pe 
chiulangii. In actuala ediție a pos
tului U.T.M, de control de la sec
torul I A, de pildă, este criticat 
tînărul Ștefănescu Constantin care 
a venit la mină, și-a scos lampa, 
s-a pontat... și a întins-o acasă. Se 
poate afirma că prin atitudinea lor 
combativă față de abaterile unor 
tineri, posturile utemiste de control 
contribuie din plin la educarea ti
nerilor, la întărirea disciplinei în 
producție.

întărirea disciplinei în muncă 
constituie într-adevăr o sarcină im
portantă în fața posturilor utemis
te de control. Dar, activitatea lor 
nu trebuie să se rezume la atît. 
Principalele îndatoriri ale postu
rilor utemiste de control sînt: 
să militeze pentru sporirea aportu
lui tinerilor la îndeplinirea sarci
nilor de plan, să contribuie la des
coperirea rezervelor interne în 
munca fiecărui tînăr, să scoată în 
evidență unele neajunsuri, cauzele 
lor, să propună conducerii sectoa
relor, secțiilor, măăuri concrete pen
tru înlăturarea lipsurilor. Prin ac

Printr-o muncă bine orga nizată și îndeosebi plină de elan ♦
* tinerele bobinatoare Pop Sevas ta, responsabilă de brigadă, Nica 2 
2 Sultana, Klein Victoria și Govorianu Elena de la A.C.R.E. Vut- î 
! can obțin lună de lună însemnate realizări la depășirea sarcini-* 
J lor de producție, dînd totodată, lucrări de bună calitate.

nu e ute- 
unei gui

Tovarășul Nagy Iosif 
mist. E organizator al 
pe sindicale la întreprinderea de 
Industrie locală „6 August**. Și-i 
un am cu inițiativă, bun gos
podar și... așa mai departe. Do
vadă ? A băgat omul de seamă 
că curtea întreprinderii e desfun
dată, plină de noroi, și cîteva ca
mioane de pietriș ar fi cît se poa
te de binevenite pentru combate
rea noroiului. După ce a obser
vat acest lucru, și-a pus în func
țiune spiritul de inițiativă și s-a 
adresat secretarului organizației 
U.T.M., tovarășul Popa Petru:

— Voi aveți ceva brigăzi 
muncă patriotică. Ar fi bine 
aduceți pietriș cu camioanele 
la cariera Lonea, să scăpăm 
noroiul ăsta din curte...

Pentru treaba asta a fost 

de 
să 
de 
de

fl-

tivitatea lor ele trebuie să ajute 
la îmbunătățirea procesului de 
producție, să educe tinerii în spi
ritul disciplinei și a grijii față de 
hunul obștesc, în spiritul respec
tului față de muncitorii vîrstnici.

Cu ce se ocupă însă cele mai 
multe posturi utemiste de control 
de la mina Lupeni ? Colectivul pos
tului din sectorul VII s-a mulțumit 
să scoată în cursul acestei luni o 
singură ediție festivă. La postul 
U.T.M. din sectorul ѴІП stă afișat 
un articol pe teme internaționale, 
la altele se găsesc de asemenea 
articole generale. Postul U.T.M. 
din sectorul VII, de pildă, în loc 
să sesizeze că unele brigăzi de ti
neret sînt rămase sub plan,
iar pe alocuri se face risipă 
de materiale, el se ocupă de pro
bleme generale. Același lucru se 
poate spune și despre posturile 
U.T.M. din sectoarele II, III, 
IV B, IX. !

Pentru ca posturile U.T.M. să 
urmărească problemele esențiale, 
să-și ridice activitatea la înălți
mea răspunderii pe care o au, e 
nevoie de un singur lucru : comi
tetul U.T.M. să instruiască colec
tivele posturilor, să îndrume în
deaproape activitatea lor, să asi
gure ca birourile U.T.M. să aibă 
în centrul preocupării lor felul cum 
urmăresc posturile U.T.M. proble
mele esențiale din munca tinere
tului.

I. DUBEK 

xată ziua de 20 noiembrie, în- 
tr-o duminică. Au fost aranjate 
toate' lucrurile: camion pentru 
aducerea pietrișului de la cariera 
Lonea, lopeți, s-a făcut lista ti
nerilor care s-au oferit să vină 
la muncă voluntară.

A sosit și ziua muncii volunta
re. Zi care s-a inaugurai tnobo- 
rîtă, ploioasă. Și era și duminici 
că ! Cu greu tov. Nagy a plecată 
de acasă. Se îngrozea la gîndul 
că dacă tinerii vor veni va fi 
nevoit să petreacă o zi în ploaie... 
E adevărat, el fusese cu Iniția
tiva. dar în nici un caz nu pe o 
zi cu ploaie.

Se gîndea la norocul că poate 
nu vin tinerii......................
fi rezolvate.

Dar tinerii 
în frunte cu 
Era și camion. Și lopeți 
Nagy vedea parcă negru în fața 
ochilor.

și atunci toate vor

veniseră vreo 20 
secretarul U.T.M.

erau.

— E greu cînd plouă — spu
se tov. Nagy tinerilor. E adevă
rat eu am propus să facem o 
treabă bună, dar știți, acum 
plouă, e cam rece și nimic nu-i 
mai prețios ca sănătatea. Să a- 
mînăm munca voluntară.

Tinerii n-au fost de acord.
— Doar nu sîntem din zahăr! 

Am venit să facem un lucru, îl 
facem!

— Atunci eu nu merg cu voi. 
înțeleg muncă voluntară, ilar mi 
pe ploaie.
— Așă-4, nu-i bine pe ploaie, 

l-a ținut isonul lui Nagy un alt 
salariat, Szilveszter Alexandru.

Tinerii au plecat la muncă vo
luntară. Dar fără tos-. Nagy.

Tinerii s-au gîndit atunci să 
facă o caricatură prin care să 
critice pe toți acei care n-au spri
jinit acțiunea de muncă volun
tară. Caricatura a apărut dimi
neața următoare. într-o vitrină.

Tovarășului Nagy nu i-a con
venit criticat. A cerut să fie scoa
să caricatura. Cum pretențiile lui 
n-au găsit ecou, a forțat vitrina 
și a luat caricatura. Așa, cu de 
la sine putere, din proprie ini
țiativă. Că doar, ce, merită să 
fie criticat pentru atît a lucru ?

Numai că tinerii de la „6 Au
gust" nu sînt de acord cu ase
menea practici. O ft el tov Nagy 
am cu inițiativă, îi este chiar 
îngăduit să nu-i placă ploaia, 
dar să gîtuie critica — nu!

1. B.
(După o scrisoare a tova

rășului Cordea Ghecrgbe. 
secretarul Comitetului oră
șenesc U.T.M. Petroșani)
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O rouă ediție a gazetei 
de perete

Pregătirea activității pe noul an — 
in central atenției I

Despre gazeta de perete „Căr
bunele păcii**, organ de presă al 
comitetului de partid și al comi
tetului sindicatului minei Petrila 
se poate spune cu toată certitudi
nea că tratează cu competență 

s problemele cele mai importante 
și la ordinea zilei ce frămîntă pe 
acest harnic colectiv. Activitatea 
bună a gazetei de perete se dato- 
fește preocupării pe care o are 
colectivul de redacție pentru a- 
pariția cu regularitate a fiecărei 
ediții, atragerea la munca de re
dactare a materialelor a multor 
mineri, tehnicieni și ingineri, pre
cum și îndrumării cu simț de răs
pundere a activității colectivului 
<de către comitetul de partid al 
minei.

Privind edițiile gazetei de pe
rete, atrage atenția nu numai fap
tul că articolele tratează proble
mele cele mai importante dar și 
aspectul grafic îngrijit al lor. 
Spre exemplu, unul din articolele 
apărute la una din edițiile trecu
te, oglindea activitatea culturală. 
Chiar și fără a fi citit încă nici 
Un rînd din articol oricine își 
putea da seama că e vorba de 
culturalizare, numai privind lira 
de pe material pe a cărei fond se 
vedeau cele două măști, simbol 
ai artei dramatice. Pe un alt ar
ticol era desenată o carte des
chisă, iar o făclie răspîndea în 
jur lumină. In articolul respectiv 
era vorba despre învă-țămîntul de 
partid. Asemenea exemple se pot 
da multe șt ele oglindesc simțul 
de răspundere cu care tovarășul 
Șmith Ladislau, membru al co
lectivului gazetei de perete, se o- 
cupă de aspectul ei grafic.

Mai acum cîteva zile, au înce
put pregătirile pentru scoaterea 
unei noi ediții a gazetei de pe
rete. Potrivit obiceiului, la comi
tetul de partid al minei a venit 
tovarășa Sîrbu Irina responsabila 
colectivului gazetei de perete. 
Deși ocupat, tovarășul Dobrican 
Traian. secretarul comitatului, 
și-a făcut timp pentru a discuta 
împreună problemele ce urmau 
să fie tratate.

Ținîndu-se seama de faptul că 
în curînd va începe acțiunea pen
tru întocmirea noului contract 
colectiv, s-a preconizat scrierea 
la gazeta de perete a unui arti
col în care să se arate impor
tanța acesteia, necesitatea ca mi
nerii, tehnicienii și inginerii pre
cum și ceilalți muncitori din ca- 

; drul exploatării să vină cu pro
puneri concrete pentru ca con
tractul colectiv să fie atotcuprin
zător. Pentru ca articolul să fie 
scris cu competență, colectivul 
de redacție a solicitat colabora
rea tovarășului Kristaly Anton, 
membru în comitetul sindicatului 
minei.

In vederea îmbunătățirii difu
zării presei, tovarășa Căpățînă 
Maria, difuzoare voluntară la 
sectorul II al minei, a fost solici
tată să arate într-un articol fe
lul în care își duce la îndeplinire 
sarcinile încredințate.

zilele acestea în cadrul sectoa-

< 
f 
f 
t

Propuneri
Harnici și priceputi ®*nt mun

citorii de la sectoral VI trans
port al minei Aninoasa. In spe
cial la atelierul de întreținere 
și reparație a mijloacelor de lo
comoție, aproape la fiecare al 
treilea muncitor, unul este ino
vator sau raționalizator. Munca 
politică desfășurată de organi
zația de bază și exemplul unor 
comuniști cum sînt tovarășii Bo- 
dor Emeric, Bulea Teodor, Sicol 
Sabin și alții nu numai că a 

însuflețit munca în sector dar a 
trezit în fiecare muncitor dorin
ța Ле a deveni cit mai util co
lectivului în care muncește. Ast
fel se face că atît în subteran 

cft și la suprafață întiloeștl mai 
la tot pasul cite o propunere a- 
plicată cu succes. Iată, acolo re 
îndreaptă spre subteran o loco
motivă care deși cu cîtva timp 
în urmă a fost scoasă din uz șl 
trecută la reformă, azi, datorită 
Inițiativei creatoare a muncito
rilor, trăiește o a doua viață. 

retor s-au dezbătut sarcinile de 
plan sporite ce le revin minerilor 
în 1961. Cu acest prilej, numeros' 
mineri, tehnicieni și ingineri 
șl-au luat angajamente frumoase 
în ceea ce privește sporirea pro
ducției, a randamentelor, reali
zarea de economii. îmbunătăți
rea calității cărbunelui. Despre 
aceste angajamente a fost solici
tat să scrie inginerul Donin 
Francisc, șeful serviciului plani
ficare.

Șeful contabil a fost solicitat 
să scrie un articol cu „Șăptămîna 
economiilor** iar tovarășul Ciur 
loan muncitor de la depozitul de 
lemne despre lipsurile ce mai per
sistă în cadrul sectorului unde 
lucrează.

Dacă acestea sînt articolele ce
rute pe baza planului întocmit 
de colectivul de redacție pentru 
edifa respectivă, pe adresa ga
zetei de perete sau la cutia pusă 
în hol special în acest scop, so
sesc numeroase scrisori din par
tea zecilor de corespondenți și co- 
1 aboratori. Toate acestea fac ca 
edițiile să fie Interesante.

★
De curînd a apărut noua edi

ție a gazetei de perete ce cuprinde 
articolele mai sus amintite. La 
intrarea sau ieșirea din șut, nu
meroși mineri Stau în jurul ga
zetei de perete, citesc articolele, 
le comentează, apoi pleacă mul
țumiți. Gazeta de perete e o o- 
glindă vie a activității lor mul
tilaterale.

O. CRI ȘAN
... ■ —
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In majoritatea careurilor și 
cursurilor tnvățămîntulul de par
tid înființate în acest an școlar 
la mina Aninoasa, mentorii și 
candidații de partid desfășoară o 
muncă susținută pentru ridicarea 
nivelului politic și ideologic, pen
tru a se pregăti pentru îndepli
nirea cu succes a luminoaselor 
sarcini ale desăvârșirii construc
ției socialiste. Sînt cercuri, cum 
este cel condus de propagandiș
tii Ionescu Ioan și Feher Mihai 
cu o frecvență bună, chiar de 
100 la sută. Alți propagandiști, 
cum sînt tov. Solorenco Pavel 
depun de asemenea o muncă stă
ruitoare pentru a asigura un ni
vel înalt învățlmîntului în 
cercurile respective, pentru spri
jinirea cursantelor în însușirea 
temeinică a materiei. Birourile 
organizațiilor de bază din secto
rul III, de la atelierul electrome
canic și altele șe preocupă în per
manență de îndrumarea și con
trolul învățămîntului de partid, 
de mobilizarea cursanților la fie
care ședință de învățămînt, veri
fică pregătirea propagandiștilor 
și se interesează de modul în ca
re studiază cursanții.

In desfășurarea învățămîntului 
de partid la mina Aninoasa se 
fac însă simțite unele lipsuri ca-

concretizate
Dincoace, un troliu confecționat 
din material recuperat trage zil
nic zeci de garnituri de pline, 
ușurind activitatea oamenilor.

In atelier, o adevărată stivă 
formată din demenți de fero- 
nichel pentru locomotive cu acu
mulatori recent recondiționați 
își așteaptă rindul pentru a fi 
refolosiți. Nu departe de atelie
rul sectorului VI, a mașină ciu
dată montată pe un postament 
de ciment, turnat de curînd a- 
trage atenția.

— Este o nouă „propunere 
concretizată” de comuniștii Da
vid Ioan și Man Gavrilă — spun 
cu mîndrie muncitorii. Mașina 
de sțrunjit trenurile de roți pen
tru locomotivele cu trolei, con
cepută de el s-a dovedit a fi 
una din cele mai valoroase ino
vații din ultimele luni. înainte, 
trenurile de roți uzate se recon
diționau la U.R.U.M.P. Din 
ziua de 10 noiembrie a. e„ tre
nurile de roti uzate sînt recondl-

de pro-

1961 —
execute> să

în valoare de

Șîntem în penultima lună a a- 
nului 1960. In aceste zile, pe șan
tierele din Valea Jiului muncito
rii și tehnicienii constructori dez
bat sarcinile de plan pe noul an 
ș-i dau bătălia pentru terminarea 
ultimelor lucrări pentru darea în 
folosința oamenilor muncii a a- 
partamentelor planificate. Tot
odată, pe toate șantierele, atenția 
principală este îndreptată asupra 
pregătirilor pentru noul an de 
muncă, pentru asigurarea unui 
volum suficient de lucrări, în ra
port cu capacitatea reală 
ducție a șantierului.

Pentru anul viitor — 
constructorii trebuie 
un plan de lucrări i 

zeci de milioa
ne care cuprinde 
construcții de lo
cuințe, 
lucrări 
etc. Se 
strui și 
cîteva sute de noi apartamente 
cu o suprafață locuibilă de zeci 
de mii de metri patrați, vor în
cepe lucrări pentru alte sute de 
apartamente care vor fi termina
te în 1962, se vor construi dife
rite obiective social-culturale ca 
și alte asemenea lucrări. In ca
drul lucrărilor auxiliare vor fi 
executate zeci de mii de metri 
pătrați de , tencuieli exterioare, 
drumuri, alei, canalizări etc.

Normal ar fi ca încă de pe 
acum constructorii să primească 
deja de la beneficiar planurile de 
lucrări, proiectele, devizele etc.

/

diverse 
edilitare 
vor con- 
da în folosința minerilor

PE TEME 
DE CONSTRUCȚII

Biia Аіівоаіа
re dăunează activității cercurilor 
și cursurilor. Este știut că parti
ciparea propagandiștilor la semi- 
nariile de pregătire organizate de 
cabinetul de partid constituie o 
condiție esențială în vederea a- 
sigurării unui conținut bogat în- 
vățămîntului de partid. Și totuși, 
unii propagandiști de la mina 
Aninoasa, între care tov. Țăranu 
loan, nu participă cu regularitate 
la șemmariile de pregătire.

Faptul că la mina Aninoasa 
învățămîntul de partid e uneori 
neglijat, e oglindit și de faptul 
că, deși au trecut aproape două 
luni de la deschiderea actualului 
an școlar, în unele cercuri nu ș-a 
predat încă nici o lecție. Așa este 
de exemplu, cercul condus 
propagandistul 
sectorul II al 
Aici, în acest 
ținut încă nici 
arată că atît propagandistul ей 
și biroul organizației de bază 
din sectorul II nu privesc cu des
tulă răspundere sarcinile pe care 
le au.

Este necesar ca noul comitet 
de partid al minei Aninoasa să 
analizeze cu mult simț de răs
pundere desfășurarea învățămîn- 
tului de partid, să ia măsuri de 
înlăturare a lipsurilor.

de 
Manea loan din 
minei Aninoasa. 

an școlar nu s-a 
o lecție, ceea ce

ționate chiar la sector, prin um- < 
piere cu sudură și strunjlre la 1 
noul aparat. f

Acest lucru va aduce exploa- $ 
tării economii de mai multe zeci < 
de mii de lei anual. Mașina, 1 
simplă, compusă dintr-un elec- ) 
tromotor cu angrenaj de crațer S 
T.P.l șl un postament de beton ? 
pe care mai este fixat suportul i 
unui cuțit cursor va găsi și alte j 
aplicații practice, ч

— Nu este exclus ca în cu- ' 
rînd, printr-o nouă perfecționa- ( 
re, mașina noastră de ștrunjit S 
să devină și un fel de strung ( 
pentru prelucrarea pieselor mai ) 
grele — spune tov. Man Ga- s 
vrilă. )

încrederea, optimismul și a- S 
titudinea nouă față de muncă cît > 
și angajamentele luate cu prile- ( 
jul prelucrării cifrelor de plan j 
pe anul 1961 sînt garanții depli- ( 
ne că activitatea creatoare a co- r 
bețivului de muncitori de la ț
sectorul VI al minei Aninoasa У 
nu se va opri aici. I

N. A. { 
_ I 

pentru a avea și el timp să le 
studieze și verifice, oentru a a- 

vea timp să propună unele mo
dificări, completări în caz că se 
constată deficiențe și să poată 
fac» pregătirile necesare începe
rii lucrărilor încă din primele 
zile ale noului an. Dar, cu toate 
că s-a cerut de multe ori de că
tre constructori ca planurile de 
lucrări să le fie date din timp, 
aceasta nu se face în multe ca
zuri, beneficiarul tărăgănînd pe 
(diferite motive acest lucru, ceea 
ce provoacă multe greutăți.

Să dăm cîteva exemple: Pen
tru noul an — 1961 — sînt pre
văzute în planul de lucrări .noi 
apartamente în cartierele Dimi

trov și Livezeni. 
rețeaua de dis
tribuție a apel în 
localitatea Ani
noasa, aparta
mente noi la Vul- 
alte asemenea o- 
loc ca planurile

can, Lupeni și 
biective. Dar în 
de execuție să fie date din timp, 
după cum prevăd directivele în 
această problemă, beneficiarii 
printre care C.G.V.J., întreprin
derea comunală orășenească Pe
troșani și alte întreprinderi care 
dau bani din fondul întreprinde
rii pentru programul de construc
ții de locuințe necesar salaria- 
ților lor, nu au luat încă mă
suri ca Institutul regional de 
proiectare să alcătuiască proiec
tele necesare.

Mai sînt și alțe probleme pe 
șantiere în legătură cu pregăti
rea lucrărilor pe noul an de 
muncă cum ar fi aprovizionarea 
viitoarelor puncte de lucru încă 
de pe acum cu diferite materiale 
de masă ca pietriș, nisip, cără
midă, pregătirea varului stins, a 
depozitelor de cenușă folosită ca 
adaus în mortare, pregătirea lu
crărilor de aprovizionare ca ma
gazii, depozite de materiale, 
drumuri de acces în cadrul vii
toarelor șantiere etc. In același 
timp, trebuie dată toată atenția 
cuprinderii în planurile de lucru 
a tuturor lucrărilor restante din 
anii trecuți cum sînt: asfaltarea 
drumului Petrila—Lonea, rețele 
electrice, de apă și canalizare la 
Petrila, Petroșani, Vulcan, Lu
peni, stații de epurații la Lonea— 
Defor și cămin, alimentarea cu 
apă BărbătenI—Lupeni și altele 
care se tărăgănează continuu.

Printr-o colaborare mai strîn- 
să între beneficiari și construc
tori în privința pregătirii planu
lui de lucrări pe noul an de mun
că se poate ajunge la o îmbu
nătățire simțitoare în activitatea 
de construcții pentru ca flecare 
obiectiv și lucrare să se facă la 
timpul stabilit. Aceasta ar eli
mina o seamă de cheltuieli inu
tile și nu s-ar ajunge la situații 
cum sînt pe șantierele Vulcan și 
Lupeni unde s-au ridicat blocuri 
cu încălzire centrală și numai la 
urmă de tot s-au planificat și 
centralele de încălzit.

Toată atenția pregătirii din 
timp a lucrărilor pentru noul an 
de muncă pe șantierele de con
strucții din Valea Jiului I
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Se apropie iarna. La prepara tia Lupeni ca și în alte întreprin
deri din raionul nostru se fac intense pregătiri pentru a șe a- 
sigura condiții optime de muncă $i în acest anotimp. In acest 
scop a început în secțiile prep a rație instalarea de autocalpare și 
punerea la punct a motoarelor și întrerupătoarelor de la autoca- 
loarele existente.

Electricianul Tripon Ioan (în dreapta) și membrii echipei sale 
Roșea Vasile, Klașnici Martin și Dumbravă Petru au fost sur
prinși de fotoreporterul nostru în timpul unei discuții despre stadiul 
pregătirilor dg iarnă,
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muncitoresc al sindicatelor din o- 
rașul Lupeni a avut loc plenara' 
lărgită a activului sindical de la 
mina Lupeni. La plenară au parti
cipat tov. Brașoveanu Victor, pre
ședintele comitetului sindicatului 
minei, Ardeleanu Ioan, Cristea A- 
roa, Feher Vasile, Gligor Nicolae, 
care au participat ca delegați la lu
crările celui de-al IV-lea Congres 
al sindicatelor din R.P.R.

Cu aeest prilej tov. Brașoveanu 
Victor și Ardeleanu loan au vor
bit în fața celor prezenți despre 
sarcinile pe care Congresul sindi
catelor le-a pus în fața industriei 
carbonifere. Printre altele vorbito
rii au arătat că în anul 1961, în 
fața minerilor din Lupeni stau sar
cini sporite, deosebit de impor
tante. Producția de cărbune va 
spori cu aproximativ 200.000 tone 
față de planul anului 1960, iar ran 
damentul mediu pe exploatare va 
crește cu cca. 0,070 tone- cărbune 
pe post. Pentru realizarea cifrelor 
de plan sporite și extragerea unei 
producții de cărbune de calitate 
superioară destinat cocsificării, co
mitetul sindicatului minei Lupeni 
s-a angajat să sprijine mai mult 
conducerea exploatării pentru ex
tinderea pe scară largă a între
cerii pe profesii, iă asigure înde
plinirea ritmică a sarcinilor de 
plan.
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Recent, comitetul sindicatului 
minei din Petrila a analizat acti
vitatea comisiei de inovații ce func
ționează pe lîngă comitetul sindi
catului minei din Petrila. Din re
feratul prezentat de tov. ing. Stoi
ca Emil, președintele comisiei de 
inovații s-a desprins munca rodni
că depusă la mina Petrila în sco
pul ridicării continue a nivelului 
tehnic al producției. In acest an 
comitetul sindicatului a inițiat o 
serie de acțiuni interesante în a- 
ceastă direcție. Așa de pildă, au 
fost organizate 5 schimburi de ex
periență cu inovatorii de la minele 
Vulcan, Lupeni, Lonea, Uricani și 
cu metalurgiștii de la U.R.U.M.P. 
la care au participat și tovarășii 
din conducerea tehnică a minei. 
De asemenea, au fost ținute 3 șe
dințe cu inovatorii, s-au expus mai 
multe conferințe legate de promo
varea progresului tehnic. Cu viu in
teres a fost ascultată conferința to
varășului ing. Donin Francisc; 
care a expus pe larg în fața tehni
cienilor și inginerilor minei confe
rința „Sarcinile inginerilor și teh
nicienilor în promovarea progresu
lui tehnic”.

La mina Petrila au fost înregis
trate anul acesta 38 de inovații și 
raționalizări din care 27 au fost 
aplicate, iar restul sînt în curs de 
rezolvare. Valoarea economiilor 
realizate prin aplicarea acestor ino
vații se ridică la 443.168 lei,
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