
Organ ai Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

Anul X 
(XVI) Nr. 3036 .

Joi I *

16 iulia
1959

4 pag. 20 bani

PLENARA C.
In zilele de 13 și 14 iulie a. c., a avut loc șe

dința plenară lărgită a C.C. aii P.M.R., la care au 
lUat parte în afară de membrii și membrii suple- 
anți ai Comitetului Central, secretari ai comite
telor regionale P.M.R., șefii și adjuncții șefilor de 
secție ai C.C. al P.M.R., miniștrii și miniștrii ad- 
juncți, președinții comitetelor executive ale sfatu
rilor populare regionale, cadre conducătoare ale 
sindicatelor, Uniunii Tineretului Muncitor și altor 
organizații de masă, redactori ai ziarelor centrale, 
precum și alți activiști de partid și de stat.

C. AL P. M. R.
■ ■ *■ 1 "

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., a prezentat plenarei raportul cu 
privire la realizarea sarcinilor trasate de Congre
sul al 11-lea al P.M.R., în domeniul dezvoltării e- 
conomiei naționale și creșterii bunăstării .oameni
lor muncii, precum și propunerile de noi măsuri 
pentru ridicarea nivelului de trai al poporului 
muncitor.

In urma dezbaterilor care au avut Ioc, plenara 
a aprobat în unanimitate raportul și propunerile 
pe care le cuprinde adoptînd hotărîri corespun
zătoare.

--------------- -—-------------------------- ■

In cinstea Zilei minerului $i a zilei de 23 August
Au sporit productivitatea muncii 

pe sector
Prima decadă din luna iulie s-a 

încheiat de cîteva zile. Bilanțul 
arată că minerii din sectorul III 
al exploatării carbonifere Vulcan 
au muncit ca sîrguință. Bucurîn- 
du-se de sprijin din partea teh
nicienilor și inginerilor, brigăzile 
de mineri au obținut frumoase 
realizări în îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan

Preparafia Lupeni 
și-a schimbat înfățișarea

Alături de mineri, colectivul 
preparației din Lupeni se strădu
iește să întîmpine Ziua minerului 
și cea de a 15-a aniversare a eli
berării patriei noastre cu noi suc
cese în muncă. Paralel cu lupta 
dusă pentru îndeplinirea sarcini
lor de producție, muncitorii prepa
rației, s-au angajat să se ocupe 
de înfrumusețarea incintei uzinei

Fabrica de oxigen, laboratorul 
C.T.C., clădirea conducerii tehnice 
și silozurilor de cărbune brut, au 
primit deja o nouă înfățișare. 
Tencuîeliîe au fest terminate, clă
dirile văruite și tîmplăria vopsi
tă. La poarta nr, 1 s-a amenajat 
im frumos parc, iar între clădirea 
uzinei electrice și secția flotație 
a început amenajarea unui parc 
ee va fi împodobit cu flori de di
ferite culori și fîntîni arteziene.

VELESCU DUMITRU 
corespondent

Intre brigăzile care lucrează în 
abataje cameră, s-a evidențiat în 
mod deosebit acea condusă de 
Vîjdea Adalbert care, extrăgînd 
200 tone de cărbune peste sarci
nile de plan, și-a îndeplinit deja 
angajamentul luat în cinștea Zilei 
minerului și a zilei de 23 Au
gust.

Dintre frontaliști, pe primul 
loc se situează minerii din briga
da comunistului Bojte Pavel care 
au extras peste plan 59 tone de 
cărbune. Succese frumoase au ob
ținut și alte brigăzi din sector, 
iar drept rezultat productivitatea 
pe sector a-sporit cu-120- kg.’. de 
cărbune pe post.
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Economii
la armarea galeriilor 

înlocuirea armăturilor din lemn 
cu armături de fier și, bolțari ia 
amploare la mina Vulcan. Pe lîn- 
gă faptul că armarea cu fier și 
bolțari este mai durabilă, ea are 
și alte avantaje. Rearmarea unei 
galerii cu lemn de molid urcă pre
țul de cost cu . cea. 97 lei pe me
tru liniar, iar cu lemn de stejar 
cu 250 lei față de armarea cu 
bolțari.

■ Ținîndu-se seama de faptul că 
numai în primele 4 luni din acest 
an la Vulcan s-au armat 130 m.J. 
galerie cu bolțari, armături care 
durînd inulți ani aduc însemnate 
economii.

D. HOMORODEANU 
corespondent
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In ajutorul muncii minerilor
Aplecat deasupra bancului de 

lucru din fața geamurilor mari 
ale atelierului minei, lăcătușul 

"Tanczer loan, pare foarte preo
cupat." Piesa pe care o primise 
gata strunjită de la strungarul 
Copil Fridrich o fixă cu atenție. 
Nu peste mult timp încă o pom
pă necesară evacuării apei din 
subteran va fi pusă în funcțiu
ne. Echipa condusă de tov. 
iTanpzer loan este bine cunos
cută la mina Aninoasa ca una 
dintre echipele care se strădu
iesc să ajute din plin munca mi
nerilor din abataje. Și cum ar 
putea fi altfel cînd din echipă 
fac parte lăcătuși 
comunist Costinaș 
didatul de partid 
ln aceste zile, cînd 
tă cu însuflețire . 
viață angajamentelor luate 
întîmpinarea Zilei minerului 
a zilei de 23 August, echipa 
varășului Tanczer s-a făcut 
marcată prin interesul și preo

cuparea pentru eliminarea defec
țiunilor ivite la evacuarea apei 
din mină. In aceste zile pompele 
tuturor sectoarelor funcționează 
în bune condfițiuni, iar sectorul 
de rambleu este ajutat efectiv 
de echipa lăcătușilor la ram- 
bleierea abatajelor exploatate. O 
contribuție însemnată în munca 
echipei de reparare a pompelor 
o aduc strungarii Blaj Teofil, 
Copil Fridrich și Costinaș Pe
tru care execută la timp și chiar 
înainte de termen strunjirea 
pieselor necesare reparării pom- 
ueloi.

Sînt multe echipe din atelie
rele minei care în aceste zile de 
întrecere s-au remarcat în mun
că venind astfel în ajutorul mi-

ca tînărul 
loan și can- 
Șandor Gh. 
minerii lup- 
pentru a da 

în 
și 

to- 
re-

nerilor. Printre acestea se nu
mără și echipa condusă de lăcă
tușul Cozma Francisc care pen
tru meritele deosebite în înde- 
lungata-i activitate poartă cu 
cinste înalta distincție „Ordinul 
Muncii“ clasa IlI-a. Cunoscut 
ca un bun organizator și ca u- 
nul care se preocupă îndeaproa
pe de calificarea tinerelor eadre, 
tov. Cozma reușește, lună de 
lună, să mențină echipa sa prin
tre cele fruntașe de la Aninoa
sa. ln prezent echipa șe eviden
țiază la repararea și întreținerea 
în bune condițiuni a compresoa- 
relor ce desecvesc sectoarele mi
niere.

In adine minerii din toate 
sectoarele folosesc moaze, rame 
pentru pompe etc. confecționate 
de o harnică echipă de lăcătuși 
din atelierul minei. Din ea face 
parte un tînăr mult apreciat și 
îndrăgit de ortaci, candidatul de 
partid Puncs Iosif, secretarul 
organizației de bază U.T.M. nr. 
8. Cu el lucrează și tînărul Ho
țea Vasile care se pregătește 
pentru a intra în rîndul mem
brilor de partid, precum și har
nicul lucrător Zvîcnea Nicolae. 
Echipa de confecționare a moa- 
zelor, ramelor și chiblelor este 

condusă de lăcătușul Rădoi loan, 
cunoscut ca un bun, priceput și 
harnic conducător de echipă.

Peste tot în atelierele minei 
se desfășoară în aceste zile o 
muncă intensă. Meseriașii de 
aici știu că prin contribuția lor, 
minerii Aninoasei vor putea 
munci mai spornic și astfel vor 
putea da viață angajamentelor 
luate în întîmpinarea, zilei lor și 
măreței sărbători de la 23 Au
gust

La munca patriotică pentru 
crearea de spații verzi în curtea 
minei din Lupeni participă și 
numeroase femei. Președinta co
misiei de femei, Nastai Florica, 
le-a explicat necesitatea partici
pării la acțiunile de înfrumuse
țare a incintei minei, după care 
30 femei au amenajat un frumos 
parc în fața birourilor de la 
mină.

Iată o parte dintre membrele 
comisiei de femei de la mina 
Lupeni în Plină Activitate pentru 
înfrumusețarea incintei minei.

LICIU LUCIA

Odată cu dezvoltarea Combinatului siderurgic Hunedoara, 
s-a schimbat considerabil și înfățișarea incintei sale. In locul 
drumurilor cu gropi precum, și a r Hor virane, au apărut 
străzi largi, pietruite, trotuare, pa șl nenumărate spații 
verzi, ceea* ce dă combinatului un ațpcct plăcut șl atrăgător.

IN CLIȘEU: Un aspect din intțHorul incintei combinatului.

PORNIND DE LA UN REBUT

Prestigiul uzinei depinde
de calitatea produselor livrate
De la U.R.U.M.P. au fost ex

pediate la mina Vulcan 30 de 
vagonete de mină nou nouțe, 
proaspăt vopsite. La locul unde 
au fost descărcate din camioane 
s-au adunat în jurul vagonete
lor destui admiratori: . mineri, 
lăcătuși și alți muncitori vulcă- 
néni, toți deopotrivă de bucu
roși pentru darul ce le-a fost 
făcut de colectivul de la 
U.R.U.M.P.

Au cercetat fiecare parte com
ponentă a vagonetelor, uniiî 
chiar s-au încumetat să încerce 
a le urni din loc. Bucuria vul- 
.căneniior s-a transformat însă 
□u peste mult timp îh dezamă
gire. Oamenii' sfe speteau "să le 
urnească din loc dar vagonetele 
se îndărătniceau cu îndăpățînâ- 
re. Talpa roților în loc să aibă 
o suprafață netedă, care să alu
nece ușor pe coroana șinei, a- 
vea gropi, pe alocuri, neregula- 
rități. Roțile vagonetelor 'au fost 
turnate prost. Aceasta a fost 
cauza pentru care cele 60 de pe- 
rechi dfe trenuri de roți âu fost 
rebútate. Mina Vulcan a refuzat 
să recepționeze vagonetele. Au 
urmat apoi lucrări inutile. Trenu
rile de roți de la cele 30 de va
gonete au fost demontate, adu
se la U.R.U.M.P. unde le-a fost 
strunjită talpa, transportate îna
poi la Vulcan și din nou mon
tate. Așa sînt rebuturile, întot
deauna ; costisitoare. Pe deasu
pra ele numai cinste nu aduc 
celor care le fac.

Nu sînt slabi la vedere, 
dar le lipsește spiritul 

răspunderii
De ce au ajuns roțile rebutate 

de la vagonete la mina Vulcan ?

ln întreagă Valea Jiului nu exista in trecut nici măcar uni 
singur bufet în incinta exploatărilor de unde minerii să.se poată 
aproviziona cu diferite alimente. Ce-i drept nici bani nu prea erau.

Cîtă deosebire între viața de ieri și de azi a minerilor l A- 
cum la fiecare mină minerii se pot aproviziona de la punctele 
alimentare deschise în incinta lor cu tot felul de alimente.

Iată-1 pe minerul șef de brigadă Bria loan la punctul ali
mentar nr. 80 de la mina Uricani, aprovizionîndu-se înainte de in
trarea în mină cu cele necesare pentru un dejun.

Nu putea fi prevenită din timp 
situația care s-a creat? La 

. U.R.U.M.P. nu se ocupă nimeni 
de recepționarea și controlul 
calitativ al pieselor și utilajelor 
ce se trimit exploatărilor minie
re ? Acestea sînt numai cîteva’ 
întrebări ce și le pune orice om* 
care-și dă cît de cît seama da 
greutatea ce o au rebuturile Ini 
balanța prețului de cost la o în-i 
trepfindere.

La U.R.U.M.P. sînt oameni, 
și încă destui, care se ocupă de 
controlul calitativ al lucrărilor^ 

# Se ocupă dar fără spirit de răs
pundere.

Este greu de găsit cuvîntul 
care li s-ar potrivi acelora care 
își fă'c cu atîta ușurință și su
perficialitate datoria ce o au. Ar 

i putea crede cineva că roțile re-, 
butate s-au „strecurat“ prin fața 
ochilor tehnicienilor din comisia 
controlului final fără ca aceștia 
să le observe ? Cum să se întîm- 
ple un astfel de lucru cînd la 
Vulcan neajunsul lor a fost des- 

- coperit de muncitori cu o califi
care mult mai mică decît aceea 
a inginerului Soimoși Alexan
dru, șeful controlului tehnic al 
uzinei, a 
lexandru, 
tora din 
viciu ?

La fel 
fi Tiță loan care fac controlul 
calității la secția turnătorie a 
uzinei, de unde au pornit de 
fapt rebuturile, se pare că nici 
măcar n-au văzut roțile cu pri
cina. Ce fel de controale calita
tive or fi și acestea ?

Faptele dovedesc că felul în 
care își fac datoria cei ce au 
sarcina de a controla calitatea 
pieselor, a utilajelor executate 
în uzină este cît se poate de ne
mulțumitor. Aceste controale mal 
dovedesc că cei ce le fac sînt 
lipsiți de spiritul de răspundere 
pentru ‘ îndeplinirea datoriei ce a 
au și pentru care sînt plătiți. Se 
pare că ei nu țin cîtuși de puțin 
la prestigiul și la onoarea uzi
nei lor. Neglijența lor este o 
boală costisitoare pentru uzină. 

, Conducerea uzinei este datoare 
, de a lua măsuri de lecuire a a- 
, cestei neglijențe, făcjnd-o costi

sitoare și pentru autorii ei.

tehnicienilor Buday A- 
Blăga Adalbert și al- 
cadrul aceluiași ser-

tovarășii Berianu loan

Justificările 
nu sînt folositoare

Știrea privitoare la rebutarea 
trenurilor de roți de la vagonetele 
trimise minei Vulcan s-a răsu 
pîndit repede în uzină. Ea a a- 
juns, după cum era și firesc și 
la urechile conducătorilor sec
ției turnătorie, acolo unde roțile 
au fost rebútate. Muncitorii au 
înțeles că de fapt cele întîmpiate 
constituie o rușine pentru în- 
treaga secție. Inginerul Țecu 
Traían, șeful secției turnătorie, 
precum și inginerii Armeanu 
Constantin și Catrinoiu Constan
tin, șefi de atelier pe schimb se 
pare că nu au înțeles tot attt de 
bine acest lucru. „După părerea

C. MORARU

(Continuare în pag. 3-a)
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Cadre didactice 
fruntașe In munca 

profesională 
și obștească

I
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JURCA SILVIA 
directoarea Școlii de 7 ani 
dip Aninoasa, este bine pre
gătită profesional, pricepută 
în muncă, fiind exemplu 
pentru toate cadrele didac

tice din comună.

PRINTRE ELEVII-MUNGTORI
Deși cursurile școlare s-au 

încheiat de mult, pe coridoarele 
Școlii medii nr. 1 din Petroșani 
este încă mare animație. Zeci 
de tineri băieți și fete așteaptă 
suneteie clopoțelului pentru a 
intra în clase. Sînt seraliștii, 
tineri muncitori care urmează 
cursurile de pregătire pentru e 
xamenul de admitere în clasa 
VIII-a a școlii serale medii. 
Printre ei sînt oameni cărora 
anii le-au nins în păr primele 
flori de iasomie, alături de ti 
neri care abia au pășit pragul 
vieții.

Clopoțelul vestește că recrea
ția s-a terminat. Grupuri, gru
puri elevii se îndreaptă spre 
clase. Astăzi se predă o oră de 
limba romînă. Profesorul Ver- 
zan Marin, după ce citește ca
talogul începe să expună noua 
lecție despre verbele auxiliare 
Se face liniște. Lîngă fereastră, cu 
bărbia sprijinită în palmă stă un 
om în plină tinerele. El urma 
rește cu atenție lecția și caută 
să nu scape un cuvînt. Este co
munistul Raicu Vasile, lăcătuș 
la revizia de vagoane C.F.R. In 
copilărie nu a putut să urmeze 
școala medie, posibilitățile pă
rinților erau prea mici, apoi a 
venit războiul. îneît cu greu a 
reușit să termine școala ele
mentară. A devenit muncitor iă 
cătuș, meserie pe care a îndrăgit-o, 
Lucrînd cu hărnicie, tovarășii 
săi l-au primit în rîndul comu- 
niștilor. Totuși dorința de a în 
văța nu-1 părăsise, Vroia să de
vină muncitor bun. calificat, așa 
că Raicu Vasile a fost printre 
primii care s-a înscris la cursu 
rile de pregătire ale scolii se
rale medii. Pînă acum nu are 
nici o absentă și este hotărît să 
nu lipsească.

In prima bancă stă Fieraru

Eugen, ajutor miner la mina 
Petri la Este un tînăr vînjos, 
cu ochii pătrunzători. Din cînd 
în cînd își ridică cîte o șuviță 
de pâr, care îi cade pe frunte, 
fără să ridice capul de pe caiet. 
La început i-a fost tare greu să 
meargă și la școală și la mină, 
dar acum s-a obișnuit. Condu
cerea sectorului l-a trecut nu
mai în schimbul de dimineață, 
dînd'u-i astfel posibilitatea să 
vină după-amiaza la cursuri.

Alături de el se află bobina- 
toarea Cicianu Georgeta, de ia 
atelierul electric Vulcan. Ca și 
în producție, Georgeta este frun 
tașă și la școală. Ea își pregă
tește lecțiile cu multă conștiin
ciozitate și dă răspunsuri bune 
ori de cîte ori este întrebată

★
In clasa alăturată se jjredă 

ora de matematici. Un tînar șa
ten, cu părul rebel, scrie la ta
blă șiruri de cifre. Se oprește 
din cînd în cînd. calculează ceva 
în gînd și apoi explică mai de
parte colegilor. Profesorul îl 
privește satisfăcut și intervine 
numai cînd trebuie să precizeze 
ceva. Tînărul se numește Mei- 
tiș Sabin și este muncitor tipo
graf la întreprinderea locală „6 
August“. Este unul din elevii 

de la fn-

împreună cu fiul pe care-1 îmbră
țișează ca pe cel mai scump dar. 

Iți mulțumesc fiule“ — în- 
„Astăzi e 

pentru mi-

Pe culoarul din fața sălii de 
desen a Școlii medii mixte nr. 1 
Petroșani, tineri și tinere, candi
dați ori absolvenți ai examenului 
de maturitate așteaptă cu nerăb
dare să iasă grupul de colegi ce 
se află tn sala de examene. Stnt 
tineri d«-0 virată, tineri care nu 
trese aceeași dorință: toți colegii 
să ia „maturitatea“. In ochi le li
cărește neliniștea, emoția, bucuria... 
Alături de el, o femeie de statură 
mijlocie, modest îmbrăcată, are 
privirea ațlriHM spre ușa sălii de 
examene. Stă neclintită și-șl strfu
ge cu înfrigurare pumnii. La fie
care deschizătură a ușii, pieptul 
el tresare. „El e, fiul meu. Ce-o 
fi făcut ?1.“. Dar nu. In ușă' a- 
pare vreun profesor, vreun asis
tent. Și gfndurile mamei aleargă 
răzlețe în sala de examene, cău- 
tîndu-și țiul, ori zboară în trecut 
spre anii trecuți în care copilul a 
rămas orfan de tată. L-a crescut 
ea, o simplă muncitoare. S-a stră
duit mult să-l vadă mare, 
școlat“. L-a sorbit din ochi 
atftea ori... Nopți în șir i-a 
mulat voința de a învăța. Cu 
care an bucuria ei creștea...

— Tovarășă Bergthaler, poftiți 
înlăuntru I — se aude vocea pre
ședintelui comisiei, care apăru în 
ușa sălii de examene.

Femeia tresări. Se apropie. „De 
ce o cheamă ?!” S-8 întîmplat
ceva cu fiul ei ?t lată-1 la masa 
candidaților. Vrea să afle cît mai 
repede totul. Copilul o privește. 
Inima ei bate mai puternic ca 

orieînd. Simte acest lucru întrea
ga comisie. Președintele, iov. 
Șchiopu Vasile (lector universitar 
din Cluj) se apropie de ea și-i 
vorbește biînd.

— A fost o mare plăcere pen
tru comisie să-l asculte pe candi
datul Bergthaler Cristian, fiul dv. 
Cunoaștem sacrificiile cu care 
l-ați crescut. Organizația de tine
ret din școală și comitetul orășe
nesc U.T.M. al cărui membru es
te, profesorii, împreună cu dv., pu
teți fi mîndri de el. S-a prezentat 
la examene excepțional. Pentru 
asta vă felicităm pe dvs. și pe el. 
Poate fi o mare cinste pentru sfa
tul popular local să-l recomande 
ca bursier la institutul politeh- 
nfc pe pare vrea să-l urmeze“.

Ochii mamei stnt plini de la
crimi și nu mai știe ce să vor- 

£7 bească. Ea strtnge mîna prese- 
♦ dintelui și e bucuroasă să iasă

i- 1*

PAUNESCU CHIRIL 
ca profesor $i director ad
junct al Școlii medii din 
Lonea se vădește nu doar 
un bun cadru didactic, ci și 
un priceput gospodar, con
tribuind la înfrumusețarea 
școlii, la crearea de condi
ții optime de studiu pentru 

elevi.
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COTESCU IOAN 
profesor la Școala de 7 Ani 
nr. I din Lupeni, fa, țot * 
timpul anului s-a străduit * 
să ofere elevilor cît mai 
mult din cunoștințele sale.

gînă printre suspine, 
cea mai însemnată zi 
ne“...

★

terminarea...Puțin timp după 
..maturității'“ mama a primit o altă 
veste pe care i-o aduse însăși 
directoarea școlii. Fiul ei Bergt
haler Cristian era chemat ia Olim
piada internațională de matematici 
ce are loc în Capitala patriei, în 
această v,-iră. L-a și trimis la Bu
curești. De acum s-a convins pe 
deplin ci fiului ei îi sînt deschise 
larg porțile unui viitor fericit. 
Numai partidului îi poate mulțu
mi pentru toate aceste
create fiilor de muncitori, 
grija lui n putut să-l crească 
fiul ei, să-l dea la școală și 
partidul îi yu oferi condiții 
studii și pentru învătămîntul 
perior. Iar Cristian e un 
conștiincios, harnic, cu o mare pu
tere de muncă și cu o orientare 
bună în problemele vieții. S-a stră
duit să răspundă grijii pe care i-au 
purtat-o partidul, guvernul și ma
ma lui, prin succesele obținute ai 
de zi.

„în 
de 

st>- 
fie-

condiții
Sub

i pe 
tot 
de

su- 
băiat

FL. LAZAR
----- ------ ---------  = *-=■ =------

CĂRȚI PENTRU ȘCOLARI
FEDCA FIȚUICA

de OSTAP VIȘNEA
Volumul cuprinde zece schi

te în care scriitorul surprinde 
într-un chip vioi și amuzant cî- 
îeva aspecte din viața elevilor 
din școală și în afara zidurilor 
ei („Geometria“, „Fedka Fițui
că“, „Paralelipipedul“). Găsim 
și schițe din viața copiilor de 
îa țară, în mijlocul naturii 
(„Fazanii“, „Lebăda", „Vaeili 
Ivanovici"!.

Forma hazlie nu poate ascun
de stmburele .moralizator, în ju
rul căruia gravitează întreaga 
povestire. Ultimele trei schițe 
cuprind imagini din regimul 
trecut, punlnd în evidență deo
sebirea profundă dintre viața 
de azi și de ieri a copiilor ucra
ineni.

Prin conținutul bogat în idei 
și formă atrăgătoare, acest vo
lum va dărui clipe plăcute mi
cilor cititori, care vor face cu
noștință pe această cale cu unul 
din cei mai apreciați scriitori 
ucraineni pentru copii.

GHIL-THAGAR — basme
de HUBER VIORICA

Lucrarea prezintă cititorului 
un ciclu de trei basme.

„Ghil-Thagar" este însăși po
vestea cîntecului la țigani. Por
nind de la mitul popular al a- 
cestei povești, autoarea a creat 
un basm nou și atractiv.

Cel de-al doilea basm: 
vestea despre fiul de împărat 
și măcieșul cel alb" este de fapt 
un poem închinat dragostei veș
nice, statornice, între cei care 
se iubesc.

In ultimul basm este vorba 
despre o fiară — „Fiară fără 
chip" — și slujitorii ei, niște 
neguțători cu ochi de nestema
te, reci, setoși de avuție, care 
s-au dezbrăcat de tot ceea ce în
seamnă omenie, cinste și ade
văr. Felul cum e înfățișată Fia
ra fără chip, dezvăluie cititoru
lui ideea că acest personaj sim
bolizează bogăția, setea de aur, 
adticînd nenorocire tuturor celor 
care devin robii acestei fiare

„P°-

August“, 
fruntași ai școlii, care 
cepului anului și pînă acum nu 
a lipsit niciodată.

Pentru Iovan loan. 
turnător la U.R.U.M.P., algebra 
era o taină. Nu pricepea de fel 
cum cifrele pot fi înlocuite cu 
litere șl totuși să poți aduna, 
scădea, înmulți sau împărți. Dar 
încet, încet, cu ajutorul profeso
rului și al colegilor săi a înce
put să pătrundă secretul semne
lor. Ca el sînt multi tineri care 
se pregătesc cu sîrguință pen
tru a putea trece cu succes e- 
xamenul de admitere tn clasa 
VlII-a a scolii serale medii. Așa 
sînt de exemplu tinerii Băieșn 
Constantin de la întreprinderea 
711 Livezeni, Vlăduț Ion, mun
citor la „6 August“, Harind Ion. 
strungar la U.R.U.M.P. și mulți 
alții care frecventează cu regu
laritate cursurile. Din păcate 
însă mai sînt tineri care dau 
mai putină importanță cursuri
lor de pregătire, absentînd pe 
diferite motive. Printre ei se nu
mără Ana Gheorghe de la între
prinderea 711 Livezeni, Bălușe 
Vasile de la Uzina electrică 
Vulcan, Albăștroiu Florea. Do- 
pogan Alexandru de la S.T.R.A. 
și alții, care au multe absențe.

Examenul de admitere din 
toamnă nu este ușor. Timp pen
tru pregătire mai este încă su
ficient. Se cere din partea tutu
ror elevilor candidați să profite 
din plin de minunatele condiții 
create de partidul și guvernul 
nostru, pentru a-șî însuși cît 
mat bine materia predată, pen
tru a trece cu succes examenul 
de admitere. Și acest lucru î! 
pot obține numai printr-o frec
vență bună și printr-un studiu 
individual serios.

GH. CRETU

muncitor

De curînd s-a în.
cheiat sesiunea de 

i' examene de sfîrșit 
rde an la Institutul 

de mine „Gh. 
f Oheorghiu-Dej“ din 
* 5 Petroșani. Sesiunea a constituit 
♦ »o trecere în revistă a rezultatelor 
♦ 7obținute tn decursul unui an de 

muncă de cătie colectivul de ca-

Atenție pregătirii pentru viață
a viitorilor ingineri I

ce aveau de elaborat pro-

folosind timpul liber pentru j | dre didactice și studenți, a ielu- 
a ajuta elevii lămași în } T lui cuin fU |£spuns aceștia grijii 

urma.x ,T partidului și guvernului nostru
i pentru dezvoltarea conțin.. _ :..

l* 
t ■t

■1'

■Q’ vățămtntului superior minier. 
Pregătire» sesiunii de exai

continuă a în-

J

POPA GHEORGHE 
profesor la Școala nuediț 
mixtă din Lonea este/ cu 
noscut ca harnic activht pe 
tărîm cultural, atît ca diri
jor al corului minerilor din 
localitate, cît și ca un neo
bosit culegător de folclor,

.'regi lirei sesiunii de examene 
nu este o acțiune de campanie, ca 
începe chiar din prima zi a anu
lui universitar și se continuă pri- 
tr-o activitate susținută în cursul 
anului de învățămînt.

Pentru a controla mersul însu
șirii cunoștințelor, pentru a scoa
te la Iveală lipsurile în modul de 
pregătire a studenților, în Institut 
s-a aplicat metoda lucrărilor de 
control. Analizarea de către ca-, 
drele didactic a lucrărilor de 
control a permis să se tragă unele 
concluzii asupra desfășurării mun
cii la disciplina respectivă șl să 
se fa o serie de măsuri pentru 
completarea eventualelor goluri 
din pregătirea studenților.

Planurile d<’ învățămînt pre
văd de asemenea proiecte de an, 
referate de casă etc. cu scopul de 
a-i oMșnui pe studenți să aleagă 
esențialul din materialul studiat, 
pentru a-i obișnui cu rezolvarea 
in ndentă a unor probleme 

e institutului au ajutat stu-

denții 
iecte prin consultații, prin indi
carea temelor și bibliografiilor 
principale.

O altă latură a activității stu
denților a fost munca în cercurile 
științifice. Ea a dat studenților 
posibilitatea să-și dezvolte larg 
inițiativa creatoare în domeniul 
de studii, sub conducerea celor 
mai bune cadre didactice. Activi
tatea în cercuri a lărgit orizont!’ 
studenților, deprinzînau-i cu ana
liza critică a fenomenelor, învă- 
țîndu-i să generalizeze și să tragă 
concluzii interesante. Pe lîngă 

par 
șco- 
deo- 
edu- 
dra-

concluzii interesante, 
toate acestea, în tot timpul 
curs de la începutul anului 
Iar și pînă acum o atenție 
sebltă s-a dat muncii de 
care a studenților în spiritul 
gostei față de meseria alessi, față 
de partid și popor, în spiritul in 
ternaționalismului proletar.

Din cele de mai sus se vede câ 
munca de pregătire a examenelor 
a fost însăși munca pentru buna 
organizare și desfășurare a proce 
sulul de învățămînt, însăși mun
ca de îndrumare a studiului indi
vidual al studenților și a activi
tății lor extrașcolare, de educare 
a lor.

O dată ca apropiata sesiune, 
oregătirea pentru examene a îm
brăcat forme șl mai variate. Fa.

torul mobilizator al masei de stu
denți a fost organizația 
tid, și sub îndrumarea ei 
zația U.T.M. și Asociația 
ți lor.

Pornind, de la început 
zinca ................ . „ .
toate examenele“, folosind < 
prilej în adunările de partid 
U.T.M., în adunările de grupă 
etc. opinia colectivului și-a spus 
serios cuvîntul și a fost puternic 
stimulată. Studenții muncitori și 
țărani muncitori au influențat în 
bine șl au reușit să imprime un 
suflu muncitoresc acestei opinii, 
contribuind astfel la consolidarea 
unei baze politico-educative trai
nice și sănătoase la studenti

Organizația U.T.M. și Asociația 
studenților și-au pus ca unul din 
obiectivele lor principale în planul 
lor de muncă sarcina de a lămuri 
pe fiecare student să facă din 
sesiunea dc vară o sesiune de pro
movare. Ele nu au încetat o clipă 
activitatea de educare patriotică 
a studenților, de a face ca nivelul 
lor politico-ideologic să fie cores
punzător locului pe care îl ocupă 
în viitor în societate ca ingineri. 
Sesiunea care s-a încheiat, rezul
tatele obținute apar ca un pro
gres evident în munca studenți
lor, mai ales sub raport calita
tiv.

de par- 
organi- 
studen-

sub lo-
„Cît mai bine pregătiți la

1 orice 
și

Anii IV ai ce
lor două facultăți 
sînt printre cel
mai buni ani de 
studii. S-au pre
zentat la exame

ne din acești ani 92,4 Ia sută
din cei 117 studenți înscriși și au
promovat dintre cei prezentați 97,63 
la sută, notele peste 7 precumpă
nind. Rezultă de aici că studenții 
acestor ani au muncit în mod 
ritmic, așa cum i se cere să mun
cească unui student de tip nou.

Majoritatea studenților au dat 
la examene răspunsuri gîndite, 
bune, dovadă că au însușit cunoș
tințe serioase, înțelegîndu-le tn 
strînsă legătură cu problemele 
practice.

O dată cu încheierea sesiunii 
de examene, locul de muncă din 
institut s-a schimbat cu munca în 
întreprinderi. Dorința de a cu
noaște procesul de producție șl 
a contribui la bunul său mers, a- 
proplerea și respectul față <3e 
muncitori, iată ceea ce trebuie să 
călăuzească pe studenți La aceas
ta trebuie să vegheze în continuu 
și responsabilii de practică din 
rîndul cadrelor didactice în pe
rioada efectuării practicii în pro
ducție. Astfel, se va putea spune 
că la institutul nostru s-a făcut 
încă un pas pe calea apropierii 
de viață a studenților mineri, 
viitoare cadre ale construcțfei so
cialismului

ILIÉ C. CONSTANT1NESCU
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CE FAC TINERII CONSTRUCTORI 
IN TIMPUL LOR LIBER

Tineretul constituie partea pre
ponderentă a efectivelor de mun
citori de pe șantierele de cons
trucții din Valea Jiului, Alături 

,de cei vîrstr.ici. urmînd exemplul 
mobilizator ai comuniștilor tinerii 
constructori aduc o contribuție 
însemnată la înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid muncitorilor de 
pe șantieie privind grăbirea și 
ieftinirea lucrărilor de construc
ții

Pe șantierul de construcții de 
locuințe nr. 1 din 
crează ¡nai mult de 
neri. Dinire aceștia 
70 sînt membri ai 
U.T.M. Din rîndul utemiștllor s-au 
ridicat Rcșu 
tre și mult' 
ductie.

Tinerii de 
în brigăzi 
conștiincios și’ disciplinat Aportul 
lor la realizarea sarcinilor de 
plan fiind apreciat atît din par
tea organizației de partid cît și 
din partea conducerii șantierului.

Pe șantier muncesc cîtiva tineri, 
care îmbină armonios munca de 
producție de pe șantier, cu o bo
gată activitate culturală. Așa sînt 
tinerii Tobă Ioan, Tac Livia, Po
pa Aurica, Hodan Mircea, Hodan 
Ioan și alții. Acești tineri după 
orele de lucru de pe șantier par
ticipă cu regularitate la repeti
țiile echipei de dansuri, a brigă
zii artistice de agitație de la clu
bul „Constructorul“ și Ia alte ac
tivități.

Dar tinerii care participă la 
activitățile din cadrul clubului nu 
?*-♦ mai mulți de zece. Clubul 

fierului este înzestrat satis
făcător, asigurînd condiții cores
punzătoare muncitorilor de pe șan
tier de ași petrece timoul litier 
în mod folositor. In cadrul clu
bului funcționează o bibliotecă 
care numără peste 5.000 de volu
me. Clubul are o sală de șah. d« 
rummy ș! tenis de masă. Insă 
deși există toate acestea clubul 
nu se bucură de mulți vizitatori 
Cin rîndul tinerilor de pe șantier. 
De ce ?

— Tovarășa Miron, dumneata 
de ce nu frecventezi clubul șan
tierului ?

— Dar ce să fac acolo. O 
pot citi și acasă. Dar mai 
fac lucruri de mînă, este răspun

sul. Tînăra muncitoare Miron Ma
ria, lucrează de un an de zile pe 
șantier. Este utemistă. A absolvit 
o școală profesională de construc- 
♦” In școală, spunea ea, am avut 
i ». Am și frecventat cu regu
laritate activitățile care se orga
nizau. Dar aici comitetul nostru 
U.T.M. nu organizează asemenea

Petroșani lu- 
o sută de tl- 
mai mult de 

organizației

Dumitru, Găvan Pe- 
alti fruntași în pro-

pe șantier organizați 
și echipe, muncesc

carte 
bin«

activități educativ-distractive. A- 
ceastă părere o are și tînăra izo
latoare Gîrda Maria, și tînărul zi
dar Preda Dumitru și mulți alții. 
Tinerii de pe șantier ar dori or
ganizarea unor seri literare, con
cursuri de ghicitori, conferințe e- 
ducative, acțiuni sportive, excur
sii îndeosebi, și alte asemenea ac
țiuni, care să i atragă, să-i ajute 
ca, după orele de muncă pe șan
tier să poată petrece o oră _ • 
două plăcute în club, care să-i 
ajute să-și îmbogățească cunoș
tințele politice, profesionale și cul
turale.

Pe șantierul din Petroșani acest 
lucru însă nu se întîmplă. Munca 
oolitico-educativă în rîndul tineri
lor, mai ales preocuparea pentru 
organizarea instructiv educativă 
a timpului lor liber, este neglija
tă. Ce fac tinerii constructori în 
timpul lor liber ? — iată întreba
rea pe care comitetul U.T.M. de 
pe șantier nu și-a pus-o de mult.

Comitetul organizației U.T.M. 
nu pătrunde în activitatea clubuj 
lui. Deși clubul are o bibliotecă 
bogată, comitetul se mulțumește 
cu faptul că „sînt cîtiva tineri care 
citesc“. Cîți, precis nu se știe. 
Despre concursul „Iubiți cartea”, 
minunat mijloc de antrenare a ti
neretului ia citirea literaturii, pe 
șantier nu s-a spus încă nimic. Pee 
șantier nu există nici un tînăr 
care să fie purtător al insignei 
„Prieten al cărții“.

Joile «le tineret, sînt de aseme
nea forme educative mult aprecia
te de tinerii din multe întreprin
deri ale raionului nostru. Pe șan
tier însă nu se știe cînd a avut 
loc ultima joie de tineret. Nu de 
mult au fost puse afișe care au 
invitat la Club tinerii pentru joia 
tineretului. Si tinerii s-au dus 
bucuroși. Insă bucuria lor a fost
prea timpurie, fiindcă joia
neret nu a fost ținută, ^in 
că... n-a fost muzică. La 
dierea acestei situații nu
iuns nici pînă în prezent, comite
tul U.T.M. și cel sindical se învi
novățesc reciproc pentru lipsă de 
muzică.

Organizația U.T.M. de pe șan
tierul din Petroșani dispune de 
posibilități corespunzătoare pen
tru desfășurarea muncii politice 
educative, ș; în cadrul căminelor 
șantierelor. La aceste cămine care 
se află chiar în imediata apropie
re a șantierului, sînt cazați cei 
mai mulfi tineri. Intr-unui din a- 
ceste cămine s-ar putea amenaja 
un colț roșu, care să servească di
verselor activități. La fel în ime
diata apropiere a șantierului . se 
află și căminul cultural „Tudor 
Vladimirescu”, In cămin, recent

renovat, se pot organiza joi de 
tineret, serate tematice, învățarea 
de cîntece revoluționare și alte 
activități. Sfatul popular orășe
nesc pune Ia dispoziția tinerilor 
de pe șantier acest cămin, ori 
cînd e nevoie, cu condiția să se 
îngrijească mobilierul și celelalte 
bunuri din cămin. Deci condiții 
materiale există, mijloace, forme 
ale muncii politice-educative sînt 
de asemnea suficiente. Se cere 
numai comitetului U.T.M. să ma
nifeste inițiativă, să fie preocupat 
mai mult în organizarea muncii 
Dolitico-educative în rîndul tinere
tului.

Este timpul ca educarea tine
rilor de pe șantier, ridicarea nive
lului lor politic, profesional și cul
tural să fie considerată de comi
tetul U.T.M., ca una din obliga
țiile lui principale.

1. D.

Generația Ini 23 Augqșt

Argint Nicolae 
dorea să devină 
mecanic. Părinții 
lui ar fi vrut să-l 
vadă profesor, doc- 
tbr ori... funcțio
nar la bancă. Co
pilul — elev într-a 
șaptea — se tn- 
căpățîna în dorin
ța lui, iar părinții 
îl acuzau de nesu
punere.

— Cine a mai

;■

de ti- 
cauză 
reme- 

s-a a-

„FRUNZE ROȘII" 
un remarcabil succes 

al cinematografiei 
sovietice

De mult, la cinematograful 
Noiembrie“ .
fost prezenți atît de mulți spec
tatori ca marți diupă-amiază. 
Era și firesc, aici rula excepțio
nala realizare sovietică, succes 
de seamă al studiourilor sovieti
ce, filmul în culori „Frunze ro
șii".

La spectacolul premieră de la 
orele 18, afluența mare a publi
cului a fost explicată și prin a- 
ceea că aici avea loc acum și un 
simpozion pe marginea filmului.

Simpozionul a fost organizat 
de Consiliul raional A.R.L.U.S. 
Cu acest prilej a făcut o intere
santă prezentare a eroilor și 
realizatorilor acestui film, tov 
Ghenic Rudolf. Prezentarea sa 
a fost răsplătită cu vii aplauze 
de cei peste 400 spectatori pre- 
zpnti în sală.

In încheierea simpozionului, a 
avut loc apoi rularea filmului 
„Frunze roșii“, care de aseme
nea s-a bucurat de mult succes.

C. RAKOCZI

„7 
din Petroșani n-au

ReînmHMâ rtMfflfflnenWB
la ziarul

„Steagul roșu“
Abonamentele ze pri

mesc de câtre difuzării din 
întreprinderi șl instituții, de 
către factorii poștali și la 
oficiile P.T.T.R.

PRESTIGIUL UZINEI DEPINDE DE CALITATEA 
PRODUSELOR LIVRATE

(Urmare din pag. l-a)

mea, nu lucrăm mai prost decît 
alții“ — spunea tov. Țecu, iar 
tov. Armeanu, ca sa întărească 
spusele șefului, a completat: 
„Noi sîntem mai puțin vinovați 
decît alții pentru roțile rebuta- 
te". In loc să caute să recunoas
că că în secția condusă de dînșii 
n-au fost luate toate măsurile 
tehnico-organizatorice menite să 

' ducă la scăderea procentului de 
rebuturi, la evitarea lor, acești 
tovarăși au alergat după justifi
cări pentru a arunca răspunde
rea roților rebutate pe seama al
tora, ei au început să se tînguie.

Justificările nu sînt folositoa
re mai ales atunci cînd despre 
temeinicia lor se poate discuta. 
Tovarășul Kristály Ludovic, șe
ful unei brigăzi de tineri turnă
tori arăta la rîndul său că 
„sînt posibilități suficiente în 
secție pentru reducerea procen
tului de rebuturi sub procentul 
admis, că ar fi necesar să creas
că răspunderea maiștrilor și in
ginerilor din secție pentru cali
tatea pieselor turnate. In secție 
sînt muncitori bine calificați ca
re au dovedit în repetate rînduri 
că știu să lucreze bine și pot da 
piese de bună calitate. Ei tre
buie mai mult controlați și în
drumați în mtlncă“.

fost pus punctul pe f
Rebutarea roților a fost un 

semnal prevestitor pentru comi
tetul de partid și conducerea u- 
zinei. Rușinea trebuia ștearsă și

cum să se facă acest lucru dacă 
nu prin măsuri care să deter
mine o îmbunătățire a activită
ții colectivului secției de turnă
torie. Pentru a depista cauzele 
care au dus la lucrul de slabă 
calitate în secția turnătorie și 
pentru a se lua măsuri eficace, 
comitetul de partid și conduce
rea uzinei s-au consfătuit cu mai 
mulți muncitori fruntași, tehni
cieni și ingineri ai secției. S-au 
aflat multe păreri, s-au făcut 
chiar propuneri bune. Unii to
varăși au vorbit diespre lipsuri 
în organizarea muncii, alții au 
cerut sprijin în diverse proble

me ale secției. Cu ajutorul celor 
care au fost consultați conduce
rea uzinei a reușit să afle unele 
din acele cauze care au dus 
o producție de slabă calitate 
secția turnătorie.

Trebuie spus de la început,
problema calității pieselor tur
nate nu a constituit la secția 
turnătorie o preocupare de căpe
tenie. Chiar și menirea maiștri
lor în secție a fost greșit înțe 
leasă înainte vreme. Așa de pil
dă maiștrii prestau diferite 
munci care nu cer o calificare 
superioară, neglijînd „din lipsă 
de timp’* controlul calității 
Maistrul are atribuții mult mai 
multiple decît s-a știut pînă nu 
de mult la această secție. El 
este nu numai un organizator 
al procesului de producție, și nu 
are numai sarcina de a asigura 
materialele necesare brigăzilor, 
el răspunde și de controlul ca
lității lucrului, dă indicații și 
este primul care recepționează

la 
în

ca

lucrarea executată. Acest lucru 
nu a fost făcut în trecut de to
varășii maiștri Bulbucan Gheor
ghe, Căprar Vasile și nici de 
alti maiștri.

Brigăzile de turnători condu
se de Huh Avram, Serban Ioan, 
Tiță Ioan, trebuie mai mult a- 
jutate și controlate în muncă 
Controlul trebuie efectuat încă 
din prima fază a procesului teh
nologic. In acest fel greșelile 
pot fi eliminate încă de la înce
put la formarea pieselor, ori la 
închiderea formelor. Controlul 
colectivului tehnic este insufi
cient. Aceasta și pentru că „in
ginerii fac munca maiștrilor iar 
munca brigadierilor o fac maiș
trii. Inginerii trebuie să gîn- 
dească la îmbunătățiri în proce- 

.1 lor irv- 
trebuie pus în valoare“ — 
cum spunea tov, Karda 
instructor al comitetului 

de partid la U.R.U.M.P.
și tehnicienii sec-

sul tehnologic, spiritul 
ventiv 
după 
Zoltán, 
raional

Muncitorii 
tiei au mai arătat tovarășului 
Farkaș Emerik, directorul uzi
nei că munca lor este îngreu
nată de lipsa anumitor maté
riale. Așa de pildă, Direcția co
mercială a C.C.V.J. nu a asigu 
rat secției, cu toate că s-a cerut 
de repetate ori, cupru fosforos 
și fero siliciul necesar pentru 
dezoxidarea metalelor neferoase 
și la dezoxidarea șarjelor. A mai 
fost semnalat faptul că nisipu
rile de turnătorie sînt depozita
te în mod cu totul necorespun
zător. In timpul ploilor argila 
din compoziția lui este spălată, 
astfel fiind influențată în răii

la practica de pro
ducție și în atelier 
era printre cei 
mai îndemînatici. 
Tot așa, în mun
ca culturală, spors 
tivă și de organi
zație era mereu 
în frunte. I s a 
încredințat o mun-. 
că de mare răs
pundere : coordo
narea activității 
clubului școlar, un 
fclub înzestrat cu 
peste 21.000 volu-. 
me de cărți tehni
ce, beletristice, po
litice.

De cile ori dis
cuta cu prietenii 
despre năzuința ( 

lui le spunea: „Lupt pentru un 
scop precis în viață. Vreau să de
vin urj bun mecanic de mină, un 
muncitor cu profil larg, să mă 
socotesc printre constructorii so
cialismului“.

Elevul Argint Nicolae de curînd 
a absolvit cursurile profesionale. 
Și-a atins țelul propus în viață. 
Este lăcătuș mecanic de mină, 
mînuitor priceput al unor mașini 
miniere primite din partea Uniu
nii Sovietice. Cu ajutorul lor el 
contribuie la lupta minerilor pen
tru cărbune mai mult, mai bun 
și mai ieftin

mRauzit așa ceva se 
căina
— ca 
re învață bine să 
nu se ducă mai 
departe la școală ?

— Da’ mamă 
dragă și cei ce 
învață meserii învață la școală...

N-au mai avut ce-i face. Au 
venit la I.upeni să vadă cum a- 
rată școala unde băiatul lor ținea 
așa de mult să învețe meserie. 
Le-a plăcut. In toamna anului 
1956 alături de Ardelean Gavril, 
Sucă Petru, Marton Zoltan, Băl- 
tărete Alexandru, Kis Iosif și alți 
candidați, Argint Nicolae a fost 
admis la examen și înscris în a- 
aniil I — secția mecanică. De a- 
cum visurile elevului au prins a 
se contura. Se și vedea în mină 
mînuind cu pricepere mașini mi
niere. In școală învăța bine, iar

mama lui 
un băiat ca-

■JR

------ O-
M. LAZUR

La o sesiune a deputatilor 
din Cîmpu lui Neag

La Sfatul popular al comunei 
Cîmpul lui Neag, a avut loc re
cent cea de a XlII-a sesiune. La 
sesiune deputății au dezbătut pro
blema desfășurării învățămîntuiui 
în anul școlar 1958—1959 precum 
si sarcinile legate de pregătirea 
noului an școlar 1959—1960. La 
sesiune a fost prezentat și un ra
port legat de culturalizarea țăra
nilor din comună și a 
lor de la exploatarea 
Buta

Din cei 9 deputați 
au luat parte la lucrările sesiunii 
8. La discuții deputății au scos 
în evidență rezultatele bune obți
nute în școlarizarea celor 46 elevi 
care au promovat în procent de 92 
la sută anul școlar trecut

Politehnizaiea școlilor din co
muna Cîmpul lui Neag s-a orien
tat pînă acum în direcția obișnul- 
rii elevilor . cu cultivarea car
tofilor, rădăcinoaselor și altoirii 
de pomi fructiferi. Potrivit propu-

muncitori- 
forestieră

comunali.

calitatea pămîntului ce se pre
pară pentru forme.

Avînd în vedere aceste defi
ciențe, precum și altele, con
ducerea uzinei a pus punctul pe 
i și a luat deja o seamă de mă
suri pentru remedierea lor.

Un plan concret de măsuri
Sub îndrumarea comitetului 

de partid al uzinei un colectiv 
lărgit de muncitori, tehnicieni 
și ingineri a elaborat pentru 
secția turnătorie un plan de mă
suri tehnico-organizatorice iii 
vederea îmbunătățirii calități) 
pieselor turnate.

Printre altele au fost delimi
tate atribuțiile maiștrilor, s-au 
propus îmbunătățiri pentru teh
nologia turnării roților și tam

poanelor de vagonete. Planul de, 
înăsuri preconizează elaborarea 
documentației de turnare a ro
ților în cochilă, alezarea a 100 
perechi șasiuri, confecțîonîndu-se 
și butoanele respective pentru în
chiderea perfectă a formelor, 
perfecționarea și punerea în a- 
plicare a turnării prin centrifu
gare.

La secția turnătorie vor fi îm
bunătățite condițiile de trans
port prin introducerea în circul- 
tul de transport a electrocanu- 
lui. se vor lua măsuri de repa
rarea acoperișului secției.

Dacă realizarea orevederilor 
înscrise în planul de măsuri va 
fi urmărită cu intransigență și 
organizația de bază din secție 
va trasa sarcini concrete mem- 
orilor $i candidaților de partid 
mobilizînd întregul colectiv al 
secției la lupta pentru îmbună
tățirea calității pieselor turna
te, cu siguranță că rezultatele 
vor fi cele dorite.

nerilor făcute de deputatul Mano- 
lescu Ilie, elevii vor fi inițiați o- 
ciată cu începerea noului an șco
lar în lucrările legate de planta
țiile de molid cît și în lucrările 
pentru producerea mangalului, 
munci specifice locale.

Ca un ah succes a fost consi
derat faptul că de curînd a fost 
terminată clădirea unei noi școli 
de 4 ani construită de I.F.E.T. cu 
contribuția muncitorilor forestieri. 
Este vorba de școala în care copiii 
lucrătorilor forestieri din Buta vor 
învăța să dezlege tainele abece
darului, odată cu începerea noului 
an școlar. Acest nou local de 
școală mai trebuie pardosit.

In ceea ce privește școala din 
centrul comunei ea are nevoie de 
sprijinul secției învățămînt șl 
cultură a Sfatului popular raional 
pentru a fi înzestrată cu 15 bănci 
noi, potrivit sugestiei făcute de 
deputatul Mojoatcă Maria.

In cadrul sesiunii deputatul 
Vlasie Torna a propus sesiunii 
construirea unui teren sportiv pen
tru tineret. Propunerea a főst pri
mită cu bucurie. Amenajarea te
renului de sport a tost pfegrama- 
tă în cinstea zilei de 23 August

Trecîndu-se la dezbateri în pro
blemele pentru culturalizarea ma
selor, tov. Iman Francisc, direc
torul căminului cultural a cerut 
să se ia măsuri pentru mutarea 
bufetului T.A.P.L. într-o încăperi 
alăturată sălii în care funcționea
ză în prezent, pentru ca această 
sală să poată fi amenajată cît 
mai curînd în cămin cultural.

In cadrul acțiunilor gospodă
rești și pentru înfrumusețarea co
munei, sesiunea a hotărît, printre 

, altele și amenajarea unei grădini 
de vară în curtea magazinului a- 
limentar. Această propunere apar
ține președintelui comitetului exe
cutiv Iman Ioan.

Exploatarea Buta prin tov. in
giner Staicu Vladimír și Urban 
Emeric, șei de sector și deputat 
comunal, s-a angajat să sprijine 
traducerea în viață a propunerii 
dînd deșeuri de ștpci pentru cons
truirea unui gard de 60 m.l. Gir- 
cularistul Nădrag Pavet s-a apu
cat imediat după sesiune de faso
narea șipcilor.

La cererea cetățenilor, comite
tul executiv al Sfatului popular 
raional poate obține pentru comu
na Cîmpu lui Neag un aparat de 
proiecție cinematografic.

Maistrul de exploatare Pop Ni- 
colae. țăranul Todea Ioan Darnian 
în vîrstă de 65 anf șr mulți alțt 
muncitori forestieri și țărani s-au 
angajat ca prin munci voluntare 
să ajute la înfrumusețarea comu
nei lor dragi și la rezolvarea u- 
nor sroblemc de intere» obștesc.

SANDU N.
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DIN EVENIMENTELE EXTERNE LA ORDINE ZILEI
(

Conferința (te la Geneva 
a miniștrilor Afacer'or Externe

începerea tratativelor
polono-sovietice

GENEVA. De la trimisul spé
cial Agerpres C. Răducanu.

Marți .14 iulie nu a avut loc 
nici o ședință a miniștrilor de 
Externe. După întîlnirea de luni 
după-amiază, care a constituit 
cea de a 19-a ședință plenară 
a conferinței și totodată și cea 
mai lungă, cu o durată de a- 
proapi 4 ore, miniștrii au stabi
lit ca viitoarea lor reuniune 
plenară să aibă loc miercuri 
după-amiază.

Observatorii constată, din a- 
naliza discursurilor rostite de 
cei șase miniștri că „Gromîko a 
expus din nou cu deplină clari
tate principiile acordului interi
mar ¿supra Berlinului, înlătu- 
rînd orice îndoieli asupra carac
terului negociabil al propuneri
lor sovietice“ („La Suisse“). In 
acest timp „de partea occiden
tală miniștrii au făcut istoricul 
negocierilor. Ei nu au adus nici 
o nouă propunere“, scrie ziarul 
„Le Figaro“.

O serie de ziare între care și 
„limes“ subliniază, cum a fă
cut în cuvîntarea sa de luni și 
ministrul de Externe britanic. 
Selwyn Lloyd că „există anumi
te indicii care pot apropia punc
tul de vedere occidental de cel 
sovietic și astfel conferința să 
abordeze în primul rîndl un a- 
cord provizoriu asupra Berlinu 
lui, apoi propuneri pentru un 
comitet pe întreaga Germanie 
destinat dezvoltării contactelor 
și pregătirii tratatului de pace 
și, în sfîrșit, data și locul con
ferinței la nivel înalt“.

După discursul lui A. A. Gro
mîko de luni a devenit și mai 
evident tuturor observatorilor de 
aici, că pretextul cererii de „noi 
clarificări“ asupra poziției so
vietice nu mai poate fi invocat 
și că tergiversarea unui răs
puns limpede în fața unor pro
puneri care reprezintă un ma
ximum de conciliere și soluții 
practice, nu poate duce dlecît la 
impas pe promotorii acestei a- 
titudini. Subliniind că Uniunea 
Sovietică și R. D. Germană au 
atras din nou atenția „că pre
lungirea ocupației militare a 
Berlinului occidental nu 
poate continua indefinit“ 
„soluția firească 
sta în încheierea 
tatului de pace 
marea Berlinului 
oraș liber demilitarizat“, ziarul 
„Gazette de Lausanne“ scrie că 
propunerile sovietice din 19 iu
nie „recomandă, ținînd cont de 
unele pretenții occidentale, a- 
doptarea unui statut interimar 
greu de respins“.

Dar recunoașterea, deși destul 
de rezervată, exprimată de 
Christian Herter și Selwyn Lloyd 
că există posibilități de apro
piere a punctelor de vedlere în 
cursul discuțiilor de pînă acum 
asupra Berlinului, pare să fi 
produs o deosebită panică în 
rîndul oficialităților de la Bonn. 
Astfel, ziarul „New York Herald

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

Atacuri huliganice 
împotriva sediului 

C.G.M. din Perpignan
PARIS 15 (Agerpres) TASS 

anunță :
In noaptea de 13 spre 14 iu

lie și în cursuî zilei de 14 iulie 
un grup de reacționari, printre 
care se aflau și soldați parașu- 
tiști, a organizat o demonstra
ție în fața Camerei muncii din 
orașul Perpignan 
pe fațada clădirii 
steagul roșu al 
Generale a Muncii, 
alături de drapelul național fran
cez. După cum anunță agenția 
France Presse, după ce în cursul 
nopții steagul roșu fusese smuls, 
în dimineața următoare conducă
torii 
nou.

In 
grup 
nou 
derației Generale a

mai 
și că 

a chestiunii ai 
imediată a tra
și în transfor- 
de vest într-un

cerînd ca de 
să fie scos 
Confederației 
care era pus

sindicali l-au înălțat din-

cursul zilei de 14 iulie un 
de huligani a încercat diii 

să dea jos steagul Confe-'
Muncii. '

aici din
bine informate, guvernul

Tribune“ informează că „guver
nul vest-german este într-o sta
re de evidentă alarmă și a tri
mis mesaje secrete guvernelor 
Statelor Unite, Angliei și Fran
ței, protestînd împotriva unui 
acord provizoriu asupra Berli
nului, care pare să se contureze“.

Așa cum s-a aflat 
surse 
de la Bonn încearcă acum ma
nevre pentru a scoate din dis
cuția conferinței problema Ber
linului, problemă în care există-, 
cele maî mari șanse de a se a- 
junge la un acord, încercînd re
învierea sub noi ambalaje a fos
tului „pachet“ occidental pără
sit și de autorii lui. Trebuie 
subliniat însă, și același zîai 
confirmă aceasta, că o așa zisă 
„deberlinizare“ a conferinței 
este o manevră care nu poate 
duce discuțiile decît la un serios 
impas, adîncind totodată „izola
rea guvernului de la Bonn, as
tăzi tot mai pronunțată“, cum 
constată „Gazette de Lausanne".

In cercurile conferinței se sub
liniază cu toată hotărîrea că jo
cului primejdios al guvernanți
lor de la Bonn i se va putea 
pune capăt doar pe baza exami
nării serioase a propunerilor so
vietice și ale delegației R. D. 
Germane, menite să pregătească 
condițiile unei depline dezvoltări 
pașnice a Berlinului occidental.

Pe de altă parte faptul exis
tentei celor două state germane 
și necesitatea apropierii lor se 
impune incontestabil ca singura 
soluție pentru rezolvarea de an
samblu a problemei germane, 
iar dacă puterile occidentale vor 
ajunge să înțeleagă însfîrșit a- 
cest lucru, atunci, așa cum scrie 
ziarul „Le Monde“, „cu puțină 
imaginație și pricepere juridică 
se poate ajunge în acest dome
niu la o formulă convenabilă“, 
lucru subliniat recent și de 
Harriman, în sugestia sa de a 
se acorda „o mai mare accep
tare“ ideii existentei R. D. 
Germane.

„Imprudenta lui Herter de a 
pune oficial chestiunea compo
nentei întîlnirilor închise“ scrie 
ziarul „Le Figaro“, a produs 
dezorientare chiar și în rîndul 
colegilor săi occidentali, căci se 
știe bine cum a precizat și pur
tătorul de’ cuvînt sovietic că 
„miniștrii se pot întîlni în nu
meroase feluri, dar lucrările o- 
ficiale ale conferinței se pot 
desfășura numai în prezenta tu
turor participanților“.

India cere ca problema reprezentării
R. P. Chineze la O. N. U să fie înscrisă

a sesiunii O. N. U,
care conduce efectiv China.

Problema reprezentării Repu
blicii Populare Chineze a fost în 
fiecare an în fața adunării gene
rale a O.N.U. dar pînă în pre
zent cercurile occidentale au ig
norat această cerință justă, refu- 
zînd să permită să se adopte o 
hotărîre care ar fi avut ca efect 
expulzarea reprezentantului cîan- 
kaișist, care ocupă fără nici un 
temei locul ce se cuvine de drept 
Republicii Populare Chineze ' 
ganizația Națiunilor Unite

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

Viena primește oaspeți la festival 
ranaike. Șeful guvernului Ceylo
nului subliniază în acest mesaj 
rolul uriaș al festivalului în ce 
privește instaurarea păcii și prie
teniei între popoare și urează 
mari succese festivalului.

In umbrosul parc popular 
„Prater“ a fost amenajat un car
tier întreg de corturi trimișe de 
tineretul cehoslovac. Aici s-au 
terminat pregătirile pentru caza
rea a peste 1000 de tineri din di
ferite țări ale lumii. Pe străzile 
orașului, placardle și afișe anun
ță programele artistice și spor
tive, diferitele concursuri și dis
cuții care vor avea loc în tim
pul festivalului.

Biletele pentru deschiderea fes
tivalului, care va avea loc la 26 
iulie la stadionul central, au 
fost puse în vînzare.

pe ordinea de zi
NEW YORK 15 (Agerpres)
După cum relatează agenția 

France Presse, India a cerut ca 
problema recunoașterii dreptului 
R.P. Chineze de a-și ocupa locul 
ce i se cuvine în O.N.U. să fie în
scrisă pe ordinea de zi a apropia
tei sesiuni a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite

Delegația Indiei la O.N.U. a- 
rată în cererea sa că nici o mă
sură care tinde spre întărirea pă
cii nu poate avea eficacitatea ne
cesară în absența unui guvern

VIENA 15 (Agerpres)
Pe străzile Vienei se pot ve

dea din zi în zi tot mai multe 
costume naționale dlin India, A- 
frica occidentală. Columbia și 
o serie de alte țări. La Viena so
sesc primele grupuri de partici- 
panți Ia Festivalul Mondial al 
Tineretului. Locuitorii capitalei 
întîmpină oaspeții cu căldură și 
simpatie. Comitetul de pregătj,- 
re face ultimele pregătiri în ve
derea întîmpinării delegațiilor 
naționale care se află pe drum. 
Zilnic sosesc în capitala Austriei 
corespondenți din diferite țări. 
La centrul de presă al festivalu
lui s-au și anunțat aproape 250 
de ziariști din străinătate.

Deputatul ceylonez Tennkuna 
remis comitetului de pregătire 
un mesaj din partea primului 

. ministru al Ceylonului, Banda-

VARȘOVIA 15 (Agerpres)
In seara zilei de 14 iulie a fos. 

dat publicității la Varșovia un co
municat cu privire la începerea 
tratativelor între conducătorii Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez 
si ai guvernului Republicii Popu
lare Polone și delegația de partid 
și guvernamentală a Uniunii So
vietice. care a sosit în Polonia în
tr-o vizită de prietenie.

Delegația sovietică a plecat 
spre Katowice

special din Varșovia la Katowice 
— centțul Sileziei industriale.

In această călătorie delegația 
este însoțită de W. Gomulka, 
prim-secretar al G.C. al P.M.U.P. 
și de alți conducători de partid 
de stat ai R P. Polone.

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

Procesul lui Manolis Glezos

VARȘOVIA 15 (Agerpres)
La 15 iulie, delegația de partid 

și guvernamentală sovietică con
dusă de N. S. Hrușciov, prim-se- 
cretar al G.G. al P.G.U.S. și pre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. a plecat cu un tren

Dezbaterile dovedesc incontestabil netemeinicia 
acuzațiilor —

baze pentru arme atomice și ar
me rachetă pe teritoriul Greciei. 
Această încercare a primit o ri
postă hotărîtă din partea acu
zaților și â martorilor apărării, 
astfel încît, pus într-o situație 
dificilă președintele a fost ne
voit să renunțe la declarația sa. 

Audierea martorilor apărării 
continuă. Corespondentul 
Atena al agenției britanice 
ter subliniază că printre 
care depun în favoarea lui 
zos și a celorlalți acuzați 
deputați din toate cele i 
partide dte opoziție din Grecia.

ATENA 15 (Agerpres) 
Martorii apărării care au de

pus în ședința din seara de 
iulie a procesului intentat 
Manolis Glezos și grupului 
patrioți greci au subliniat 
continuare caracterul politic 
care se străduiesc să-l imprime 
procesului cercurile reacționare 
din Grecia pentru a lovi în for
țele democratice din țară.

Au făcut declarații în favoarea 
acuzaților cunoscuți oameni po
litici ca : Daklajis, Maria Evolu 
și alții. Cunoscutul scriitor grec 
Dunas a subliniat că opinia pu
blică mondială cere eliberarea 
lui Glezos a cărui faptă eroică 
îl situează printre marii patrioți 
greci. Vivaris, fruntaș al parti
dului „Uniunea democrată“ ai 
declarat în calitatea sa de fost 
judecător că din studierea dosa
rului procesului și actului de a- 
cuzare reiese netemeinicia acu
zării bazate îndeosebi pe „ar
gumente“ cu privire la istoria 
Partidului Comunist din Grecia.

Pe măsură ce capetele de acu
zare împotriva lui Glezos sînt 
compromise, autoritățile încear
că să găsească noi „temeiuri“ 
pentru încriminarea patrioților. 
Președintele tribunalului a cău
tat astfel să invoce ca „dovadă 
de spionaj“ împotriva acuzaților, 
lupta lor împotriva creării de

14 
lui 
de 
în 
pe

în Or-

In comunicat se arată că în 
cadrul tratativelor au fost discu
tate multilateral problemele dez
voltării colaborării polonezo-so- 
vietice și a avut de asemenea loc 
un schimb de păreri în legătură 
cu problemele actuale ale situa
ției internaționale. Tratativele s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenie, înțelegere reciprocă 
deplină unitate de vederi.

de 
și

SÎ

din 
Reu- 

: cei 
Gle- 
sînt 

patrii
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IN CAMERA COMUNELOR:

Deputății laburiști 
au interpelat guvernul în problema 

bazelor atomice americane
LONDRA 15 (Agerpres) — 

TASS anunță :
In cadtrul ședinței din 14 iulie 

a Camerei Comunelor deputății 
laburiști au adresat interpelări 
stăruitoare primului ministru 
Macmillan în legătură cu primej
dia care amenință poporul en
glez din cauza amplasării de 
baze americane înzestrate cu ar
mament atomic și rachete pe te
ritoriul Angliei.

Numeroși laburiști l-au între
bat pe Macmillan asupra căror 
baze se extinde dreptul guvernu
lui englez de a împiedica folo
sirea armei atomice. Macmillan 
a declarat că guvernul englez 
dispune de acest drept în privin
ța tuturor bazelor dlin Marea 
Britanie. El n-a spus însă că un 
act criminal sau chiar o simplă 
greșeală a unui pilot american 
care conduce un avion cu bombe 
atomice ar putea face inutil a- 
cest „veto“ după cum l-a numit 
Macmillan.

Laburistul Wardey și-a expri
mat profunda îngrijorare în le-

PROGRAM
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PROGRAMUL T. 7,15 Muzică 
ușoară, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Muzică, 10,10 Concert 
simfonic, 11,03 Concert de es
tradă, 12,00 Muzică populară 
romînească, 13,05 Muzică dlin 
opere, 14,00 Program executat 
de soliști și formații sovietice 
care ne-au vizitat tara, 14,30 
Mozaic muzical, 15,40 Cu cînte- 
cul și jocul pe întinsul patriei, 
16,15 Vorbește Moscova! 16,45 
Compozitorii noștri cîntă marea 
prietenie, 17,25 „Succese ale mu
zicii romînești 1944—1959“ 18,05 
Legendele popoarelor, 18,35 Mu
zică ușoară sovietică. 19,05 
Vechi melodii populare romî
nești, 21,00 Muzică instrumen
tală. PROGRAMUL II. 14,07 
Muzică <Un operete, 15,00 Pro
gram muzical dedicat fruntași
lor în producție din industrie și 
agricultură, 15,30 Interpreti ro- 
mîni de muzică ușoară, 16,30

al partizanilor 
s-au discutat di- 
privind activita- 
păcii.

Declarația comună 
a reprezentanților 

organizațiilor 
partizanilor păcii 

din Anglia și U. R. S. S.
LONDRA 15 (Agerpres) — 

TASS anunță :
La 14 iulie a fost dată publi

cității declarația comună a de
legației Comitetului sovietic pen
tru apărarea păcii care se află 
în Anglia și a reprezentanților 
partizanilor păcii din Anglia în 
care se subliniază necesitatea 
destinderii încordării internațio
nale, a lichidării „războiului 
rece“.

In declarație se arată că în 
timpul vizitei delegației Comi
tetului sovietic 
păcii în Anglia 
ferite probleme 
tea partizanilor

După părerea participanților 
la discuții este necesar să se 
lupte pentru încheierea unui tra
tat de prietenie și neagresiune 
între Anglia și Uniunea Sovie
tică și pentru reglementarea pro
blemelor în legătură cu Germa
nia, a cărei viitor trebuie să 
fie hotărît de poporul german în
suși. Autorii declarației se pro
nunță pentru recunoașterea Re
publicii Democrate Germane de 
către puterile occidentale, pentru 
retragerea tuturor trupelor stră
ine dlin cele două părți ale Ger
maniei și pentru includerea Ger
maniei în centura neutră a • 
telor europene.

Particip anții la 
exprimat speranța 
Conferinței de la 
nlștrilor Afacerilor Externe și au 
subliniat necesitatea imperioasă 
a conferinței șefilor de guverne.

tratative și-au 
în succesul 

Geneva a mi-

gătură cu faptul că poporul en> 
glez s-ar putea găsi într-o pri
mejdie de moarte din cauză fo
losirii armelor atomice america
ne de pe bazele aflate chiar în 
alte țări deoarece și pe teritc ' 
englez se află amplasate t t 
americane.

Alt laburist, Sydeney Sylver- 
mann a subliniat la rîndul său 
că dacă așa zisul drept die „ve
to“ cuprinde numai bazele Rega
tului Unit „de fapt acest lucru 
nu oferă nici cea mai mică apă
rare poporului englez“. ■ '

Arthur Henderson 1-a rugat pe 
primul ministru să discute cu 
N. S. Hrușciov în cadrul apro
piatei conferințe la nivel înalt! 
problema oportunității unui a- 
cord privind garanțiile împotriva 
unui atac prin surprindere.

Macmillan a declarat că nu a 
sosit timpul încă să se hotărască 
ce probleme urmează să fie dis- 
cutate la conferința la nivel 
înalt, dar a promis că va tine 
seama de propunerea lui Hen
derson.

DE RADIO
iulie ,

Parada instrumentelor populare,
17.35 Mici piese distractive, 
18,05 Din muzica popoarelor,
18.35 Cîntece din trecutul de 
luptă al poporului nostru, 19,00 
Actualitatea în țările socialiste, 
19,40 Opera „La serva padro- 
na“ de Pergolese, 20,36 Muzică 
ușoară, 21,15 Soliști de muzică 
populară romînească care au 
concertat peste hotare, 22,00 Pa
gini din literatura pianului.

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

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Frunze roșii; AL. SA- 
HIA : Nauris; LONEA : Inimă 
de otel; PETRILA: Capcana 
lupilor; LUPENI: Născuti în 
furtună; BARBATENI: La or
dinele dvs; URI CÂNI: D-ale 
carnavalului.
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