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Majorarea salariilor 
și instituirea gradelor pentru cadrele 

didactice din instituțiile de educație, 
instituțiile preșcolare, învațămintul 

general, pedagogic, profesional, 
tehnic, școlile agricole și de meserii
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Fruntași în întrecerea 
socialistă 

de la mina Lupeni

j-J

3w

X<

I
L

•r

Brigada de frontaliști con
dusă de comunistul POPA 
IOAN de la sectorul II s-a 
angajat să extragă ini fie
care lună cel puțin 500 tone 
de cărbune peste plan. In 
iulie minerii brigăzii și-au 
îndeplinit și depășit angaja

mentul luat.
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Sectorul I A al minei a ex
tras în iulie aproape 600 
tone de cărbune peste plan. 
Lai acest rezultat de seamă 
minerii din brigada condu
să de comunistul FEHER 
VASILE au adus o contri

buție însemnată.
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La atelierul mecanic tînărul 
DUBAN ANTON aduce me
reu cîte o inovație de va
loare. El este uni muncitor 

cu înaltă calificare.
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BARTHA DIONISIE și 
membrii brigăzii sale sînt 
în primele rînduri ale între
cerii socialiste în sectorul 
de investiții. Viteza de a- 
vansare sporită, calitatea bu
nă a lucrărilor executate, a- 
cestea caracterizează munca 

brigăzii.

(comitetul (central al Partidului 
Muncitoresc Romín și Consiliul 
de Miniștri al Republicii Populara 
Romíné au hotărît să se introducă 
pentru personalul didactic din 
instituțiile de educație, instituțiile 
preșcolare, din învătămîntul ge
neral, pedagogic, profesional, teh
nic, școlile agricole și de meserii 
sistemul de salarizare în raport 
cu funcția didăctică îndeplinită.

pregătirea (studii) și vechimea 
în gradul didactic obținut.

Potrivit prevederilor Hotărîrii. 
salariile tarifare ale cadrelor di
dactice se majorează după cum 
urmează (exemplele din tabelul 
de mai jos privesc principalele 
funcțiuni didactice și creșterea 
salariilor în procente, fată de cele 
existente, în vigoare pînă la 31 
iulie 1959) :

In toate abatajele și galeriile minei Petrila munca mineri
lor se desfășoară cu intensitate crescîndă ini cinsteai Zilei mine
rului și a celei de-a 15-a aniversări a eliberării patriei. Recenta 
hotărîre a partidului este întărită cu noi realizări în muncă. 
Toate sectoarele minei au realizat și depășit planul de produc
ție. In fruntea tuturor sectoarelor se află sectorul de tineret 
care a extras pe luna iulie 2422 tone de cărbune în afara sar
cinilor de plan.

De remarcat este faptul că toate brigăzile au dat cărbune 
peste plan. Printre acestea se află cele conduse de comuniștii! 
Păsărică Nicolae, Cristea Nicolae, precum și a lui Peter Moise 
care a săpat 12,3 m. 1. de glalerie peste ce avea planificat.

Brigada lui Păsărică Nicolae a dat în pius, din abatajul 
în care lucrează, 305 tone cărbune, iar Cristea Nicolae cu or
tacii săi. 206 tone. Acestea sînt realizările sectorului de tine
ret, care este condus de ing inei ul comunist Felea Liviu.

V. DRĂGAN 
corespondent

--------------o--------
Pe șantierul de construcții Uricani

Angajamente și rezultate
Constructorii de pe șantierul 

Uricani conțiibuie la cei un mi
liard lei ce trebuie economisiți 
prin mărirea productivității mun
cii și reducerea prețului de cost 
a lucrărilor de construcții.

In prezent echipa de zidari con
dusă .de candidatul de partid 
Cioabă Constantin comousă din 
Lăpădatu Eugen, Pîrvu Petru și 
Rolu Nicolae lucrează la blocul 1 
la tencuirea casei scării și sub
solului. Ea a terminat de confec
ționat sobele de bucătărie depă
șind planul cu 10 Ia sufă și eco
nomisind materiale în valoare de 
200 Iei prin întrebuințarea mo
lozului căzut precum și o cărămi
zilor sparte,

Tot în acest bloc lucrează 
echipa de zugravi condusă
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MUNCĂ RODNICA

Giaboreanu Ioan care execută 
spoieli și vopsirea tîmplăriei. In 
luna iulie ea a depășit planul cu 
5 la sută și a economisit mate
riale în valoare de 300 Iei. Pînă 
la 23 August, suma economiilor 
va crește la 500 lei. Echipa de 
mozaicari condusă de Paraschiv 
Gheorghe cate execută turnatul 
scărilor s-a angajat că va econo
misi materiale în valoare de 500 

echipei: Nicula
Nicolae și Ta- 
se .străduiesc 

în fapte anga-'

Stagiul de activité 
în învățămîntGRADUL

DIDACTIC 0—3 
ani

3—5
ani

5—10 
ani

10—20 
ani

Peste
20 ani

învățător și educatoare I Stagiar 20*/. _
287«(educator) Graduldefinltiv 337. 32°/. 25* «

cu școli pedagogice Gradul 11 — — — 37’ 0
sau studii echivalente Gradul I 657. 56’ fi

Profesor I Stagiar 24'/. ___ *r --
cu studii superioare Graduldefinltiv 37*/. 327. 23*/,. 26’ fi
complecte sau studii Gradul II — — — 407. 39° e

echivalente Gradul I — 607. 56' c

Profesor 11 Stagiar 23»/. ....
25’cu Inst. pedagogic de Graduldefinltiv »7« 337. 29% 0

2 ani, cu examen de Gradul H * 447. 37* fi
stat sau studii echi

valente
Gradul I — •— 627*= ■■sațj •

Pedagog I
307. 307. as7.cu studii medii com

plecte
30*/. 287.

$1 
de

In comuna Iscroni cetățenii din 
circumscripțiile electorale se în
trec pentru a face în cinstea zilei 
de 23 August din comuna lor o 
comună frumoasă și curată. Co
mitetele de cetățeni în fruntea 
cărora sînt denutatii Konya A- 
dalbert, Aron Nicolae, Oliver Pe
tru, Angliei Ilie și Marcu au ob
ținut pînă acum cele mai bune 
rezultate în mobilizarea cetățe
nilor la acțiuni de folos obștesc. 
S-au executat pînă acum reparări 
de garduri, săpături sî curățiri 
de șanțuri pe o distanță de 3,2 
km

Sfatul popular al comunei Is
croni prin intensificarea muncii 
deputafilor în cinstea celei de-a 
XV-a aniversări a eliberării pa
triei a obținut succese îmbucură
toare și în alte domenii de ac
tivitate. Astfel, sarcina anuală de 
contribuție voluntară a fost înca
sată în proporție de 77 la sută. 
Planul anual de colectare a lînei 
este îndeplinit în proporție de 98 
la sută, iar sarcinile de plan a- 
nuale la colectarea cărnii de porc 
și de vită au fost îndeplinite 
pînă acum în proporție de 95 și 
respectiv, 85 la sută.
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lei. Membrii 
(iheorghe, Rometa 
ba cu Constantin 
acum să traducă 
jamentul luai.

Covrig Grigore 
de tineret lucrează la 
tîmplăriei din blocul I terminînd 
deja scara 1 și 2. In această e- 
chipă, fruntași sînt utemiștii Or- 
zescu Ión, Draîca Mihai și Vră- 
j itoru Petre.

Instalatorii de apă conduși de 
Enache Nicolae lucrînd la monta
rea obiectelor sanitare au înde
plinit si depășit planul cu la 
sută economisind peste 300 lei 
la cositor, plumb, țeava și alte 
materiale de. instalații. In cinstea 
zilei de 23 August această echipă 
și-a propus să termine montatul 
obiectelor sanitare și să economi
sească material în valoare de 
500 lei.

en echipa sa
finisarea

V. CIRSTOIU
corespondent

De asemenea Hotărîrea prevede 
acordarea indemnizațiilor lunare 
pentru cadrele didactice care în
deplinesc funcții de:

— director, director adjunct;
— diriginte de clasă ;
— învățător care predă în a- 

celași timp 
lementare i

— educatoare, 
fesori, în 
situate în localitățile izolate 
de munte sau deltă, cu con
diții grele de muncă șl de 
trai.

Personalului didactic și didactic 
de conducere i se mai adaugă 
sporuri la noile tarife în urmă
toarele cazuri:

— pentru orele prestate la în
vătămîntul seral, 10—15 la 
sută ;

— pentru erele de îndrumare 
a practicii pedagogice 
studenți, 10 la sută ;

— pentru activitatea de condu
cere a școlilor profesionale 
și de meserii (director și

la 2—4 clase e-

învățători, pro- 
cadrul unităților

cu

nasuri concrete

ddrector adjunct) cu plan de 
producție propriu pînă la 10 
la sută ; •

— pentru cadrele de conducere 
și didactice care lucrează 

’.a casele' de copii și școli 
speciale, 10 la sută.

Instructorii superiori de pionieri, 
conducătorii de cercuri și de ac
tivități pionierești vor fi asimilat! 

învățătorii sau profesorii, în 
(studii), cu 

didactic ob

cu 
raport cu pregătirea 
vechimea și gradul 
ținut.

Hotărîrea prevede 
pentru învățători șl 
instituțiile de educație, 
mîntul general, pedagogic, profe
sional, tehnic, din școlile agricole 
și de meserii precum «și pentru e- 
ducătoarele din unitățile preșco
lare a următoarelor grade didac
tice :

•— gradul definitiv;
— gradul II;
— gradul I.
Prevederile Hotărîrii întră în 

vigoare cu începere de la data de 
I august 1959.

instituirea 
profesori din 

învătă-

rezultate bune

VEȘTI DIN VULCAN
• La clubul minier „I. C. Fri- 

mu" se execută mari lucrări de 
renovare a localului: repardositea 
sălilor, repararea ușilor, ferestre
lor, tencuiri, vopsiri — lucrări 
preconizate a se termina pînă la 
marea sărbătoare a eliberării pa
triei — 23 August.

• Deși mulți oameni din for
mația corală a sindicatului minier 
sînt plecați în concediu, în fiecare 
seară, în sala de repetiții, 60 de 
coriști se pregătesc să întîmpine 
Ziua minerului cu un program 
nou, care include printre altele 
și bucata ..Eroilor mineri”. Pa
ralel cu aceasta, coriștii se pre
gătesc și pentru Decada culturii.

Colectivul Uzinei de reparat 
utilai minier din Petroșani pro
duce și repară aproximativ 10.000 
de sortimente de piese de schimb 
și utilaje miniere, atît de nece
sare minelor pentru 
scoate din adîncurile 
cărbune mai mult, mai bun, mai 
ieftin. Cu cît craterele, vagone- 
tele de mină, pompele și loco
motivele fabricate sau reparate 
sînt mai bune, cu atît minerii 
Văii Jiului precum și minerii din 
celelalte bazine carbonifere din 
tară care primesc de aci piese de 
schimb și utilaj minier vor pu
tea spori economiile și producția 
de cărbune.

Studiind cu atenție importan
tele hotărîri ale • plenarei C.C. 
al P.M.R. din 13—14 iulie, co
lectivul acestei uzine a consta
tat pe drept cuvînt că în între
cerea pentru realizarea de cît 
mai multe economii, contribuția 
lui poate fi mai mare. La înoe- 
putul anului totalizînd angaja
mentele secțiilor, harnicul colec
tiv de la această uzină a stabi
lit cu îndreptățită mîndrie ca în 
1959 pe întreaga uzină să se 
realizeze economii de 1.700.000 
lei. Valorificînd numai o parte 
din rezervele interne descope
rite de muncitori în primele 6 
luni ale acestui an economiile 
realizate se ridică deja la peste 
1.200.000 lei.

a putea 
munților

La obținerea acestor rezulta
te comuniștii uzinei au adus a 
contribuție de seamă. De pildă, 
la turnătorie, secția de bază a 
uzinei, comuniștii au venit la 
comitetul de partid și au arătat 
în cuvinte simple, pornite din 
inimă măsurile tehnico-organiza- 
torice care trebuie luate pentru 
a da produse multe, bune și ief
tine.

Din experiența 
colectivelor fruntașe
— Dacă vom lucra piese de 

bună calitate pe baza unui plan 
de măsuri tehnico-organizatorice 
— au spus turnătorii fruntași 
Kristály Ludovic și Egyed! Adal
bert — noi am realiza economii 
mai mari. Materialele în secție 
și uzină pot și trebuie să fie mai 
bine gospodărite.

In primele 6 luni ale acestui 
an muncitorii, tehnicienii și in
ginerii din cadrul acestei uzine 
au făcut 37 de propuneri de ino
vații și raționalizări.

In consfătuirile de producție 
s-au mai făcut 120 de propuneri 
de măsuri tehnico-organizatorice. 
Că s-au făcut multe propuneri 
de inovații și raționalizări, că 
multe dintre ele sínt valoroase 
este un lucru bun. Nu tot la fel

de bun este faptul că se tărăgă
nează uneori timp îndtelungat a- 
plicarea unora în producție.

Ținînd seama de propunerea* 
membrilor de partid comitetul de 
partid a îndrumat conducerea u- 
zinei să formeze un colectiv de 
specialiști și să întocmească un 
pian de măsuri în care să fie 
cuprinse toate propunerile 
citorilor și maiștrilor privind 
îmbunătățirea procesului de pro
ducție, acțiunile de îmbunătățire 
a calității pieselor și utilajelor. 
Organizația de bază din secția 
turnătorie a analizat periodic 
contribuția comuniștilor, a maiș
trilor, a tineretului la traducerea 
în viată a acestui plan. Bilan
țul primului semestru în secția 
turnătorie a dovedit că dacă e- 
xistă preocupare permanentă din 
partea comuniștilor pentru a în
sufleți munca colectivului pentru 
realizarea unui tel propus și re
zultatele sînt frumoase.

De exemplu, procentul de tur
nare a rotitor vagonetelor de 
mină, a echipamentului pentru 
armături metalice etc.. a crescut 
simțitor. In secție a fost intro
dusă pentru prima dată turnarea 
pieselor în forme uscate, iar |n 
prezent se studiază turnarea în 
cochile de ciment. Procentul de

I. MARIN

fie 
mun-

(Continuare în pa?. 3-®)



Z STEffGÜC Roșa

PREPARAȚIA LUPENI
verigă principală intre minerii Văii Jiului

și cocsarti hunedoreni
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23 Aug ust, partidul și guvernul au pus 
dezvoltarea industriei grele și în special 

' i cetatea oțelului — Hunedoara —

o însemnata

tru condițiile de muncă mereu mai bune, muncitorii, ingine
rii și tehnicienii de la preparația Lupeni au trimis ziarului 
nostru o seamă de scrisori din care o parte le redăm în pa
gina de față.

Im anii de după 
un deosebit accent pe 
a industriei siderurgice. In 
au luat ființă noi unități siderurgice. Bateria II de cocs, oțelă- 
ria nouă, modernizarea furnalelor vechi, marele furnal construit 
din nou, blumingul, precum și alte construcții au făcut ca de la 
an ia an producția de fontă si oțel să crească. In același ritm 
a crescut și extracția cărbunelui cocsificabil, necesar furnale 
lor. Mina Lupeni s-a dezvoltat mult, ajungind cea mai mare 
mină a țării. Azi extrage cărbune cocsificabil din ce în ce mai 
mult mina Vulcan — redeschisă acum zece ani, iar mina Uri
cani — creație a regimului nostru — furnizează _______ .
cantitate de cărbune cocsificabil de bună calitate. Sarcina spă
lării, sortării și preparării cărbunelui pentru cocs revine mun
citorilor preparației Lupeni — veriga principală între minerii 
Văii Jiului și cocsarii hunedoreni. Preparația s-a dezvoltat 
mult. Au fost aduse utilaje noi de mare capacitate, rod al co- _ 
laborării cu Uniunea Sovieti că, Cehoslovacia, Ungaria, dato- 1 
rîtă cărora producția de cărb une special pentru cocs a sporit « 
de la an ia an. . , 1

Exprimîndu-și satisfacția pentru dezvoltarea uzinei lor, pen j ------ „ .... —, L” i 
i 
i 
î

*

Ifa bilanț rodnic al activității noastre”»
i Uzina noastră este principala 

unitate industrială care furni
zează cărbune special pentru 
cucsarii hunedoreni. Dezvoltarea 
luată in ultimii ani de cetatea 
oțelului a impus reprofilarea u- 
zinei noastre. Cu sprijinul statu
lui care a investit în utilaje cî- 
leva sute de milioane de lei, 
muncitorii preparației spală și 
prepară azi un volum de cărbu
ne mereu mai mare. Comparativ 
cu producția de cărbune special 
dată în 1954, anul trecut noi am 
livrat hunedorenilor de aproape 
6 ori mai mult cărbune. La ob
ținerea acestui rezultat un aju
tor de prel ne-a adus tehnica 
nouă. Utilajele sosite din Uniu
nea Sovietică si din celelalte țări 
socialiste au schimbat radical atît 
profilul uzinei cit și munca ce
lor din secții. Intrarea în func
țiune a părții noi din uzină (sec
ția de zețaj și mediu dens) ca și 
îmbunătățirile aduse procesului 
de spălare prin mărirea capaci
tății benzilor, a rheospălătoarelor, 
liniile tehnologice noi de la flo
tare, au transformat uzina noas
tră intr-un adevărat laborator. 
Fiecare muncitor își aduce con
tribuția sa la dezvoltarea secții
lor uzinei. Azi sínt nenumărate 
măsurile propuse de muncitori 
pentru îmbunătățirea procesului 
de prelucrare și spălare. Majo
ritatea din ele sînt îndreptate 
spre mărirea recuperării în căr
bunele special. Așa de pildă, la 
mașinile de zețaj în urma pro
punerilor făcute de muncitorii 
secției, stratul de feldspat s-a 
mărit la 100—120 mm., iar gra- 
nulațla acestuia a crescut, ceea 
ce a dus la reducerea pierderi-

In trecut muncă dc rob, acum condiții 
optime dc lucru“

piesele grele cu cărucioarele, să 
lucrați in condițiuni omenești.

Eu am aproape jumătate de se
col de cînd lucrez aici la prepa
rație, dar pot spune că in condi
țiile de azi aș mai lucra mulți 
ani. Copiii mt-s la casele lor, eu 
am casă proprie, iar cu salwiul 
și pensia mă ajung bine. Pînă 
în luna aceasta luam pensie 560 
lei, iar din luna asta, așa cum a

Intr-lina din secțiile preparației 
muncește ele peste 48 de ani unul 
dintre cei mei buni muncitori din 
uzină : comunistul Botoi Cons
tantin. Sub ochii lui uzina a cres
cut, au crescut oamenii, De mul- 

" ■ ■ poves- 
despre 
vechea 

spus de

te ori, comunistul Botoi 
tește tinerilor muncitori 
condițiile de muncă din 
preparație. Iată ce le-a 
curînd tinerilor muncitori:

„Pe locurile astea unde lucrați 
voi, acum 30 de ani a curs singe 
muncitoresc. S-au ridicat atunci 
minerii cetind piine și libertate. 
Le-au dat patronii gloanțe și 
moarte. După grevă lucram mai 
rău ca robii. Cît era ziua de ma
re frămîntain noroiul din prepa
rație cu picioarele. Cînd era vor
ba să ducem în uzină vreo piesă 
grea, vreun motor, atunci ne în- 
hămam c.îie b— 6 ortaci la frîn- 
ghii și-l trăgeam sus cu sudoare. 
Pe atunci nu știam ce-i aia pro
tecția muncii Mulți dintre noi 
și-or lăsat viețile prinși de meca
nisme. ln‘36 pe trei ortaci nici 
nu i-am mai găsit. I-a împrăștiat 
explozia unui tub de oxigen. In 
asemenea condiții a trebuit să lu
crez din greu. Acasă patru guri 
cereau pline. Abia după 23 Au
gust ’44 viața noastră a Început 
să se lumineze. Voi n-aveți de 
unde știi cum a fost în trecut. Vi 
se pare normal ca azi să umblați 
în sandale prin uzină, să duceți
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lor de cărbune cu circa 30 la 
sută, imbunătățindu-se totodată 
și calitatea cărbunelui preparat.

Datorită aplicării măsurilor 
luate, noi sintem azi în situația 
de a da producție mereu niai 
multă (așa cum de altfel ne li
vrează și nouă minerii) și să 
obținem un cărbune special con
form cu cerințele corsarilor hu- 
nedoreni. Dacă în anul 1955 
cînd s-a pornit zețajul, recupe
rarea în cărbunele special era 
de cea. 28 la sută, în 1956 cînd 
a intrat în funcțiune și instala
ția de mediu dens (una din cele 
mai moderne din Europa) recu
perarea de cărbune special a 
crescut ajungind ca anul trecut 
să fie de 38.2 la sută. Acum, cu 
îmbunătățirile aduse procesului 
tehnologic, obținem o recupera
re în jurul a 41 la sută, adică 
In jurul sarcinii trasate colecti
vului nostru de Conferința raio
nală de partid.

Făcind un scurt bilanț al ac
tivității preparației Lupeni în 
anii de după 23 August 1944, a 
ceasta se prezintă mereu mai 
bine în toaite compartimentele.

Răspunzînd grijii partidului 
pentru ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii, colectivul 
nostru își analizează în aceste 
zile posibilitățile pe care le are 
și le poate crea spre a contribui 
cu mai multă hotărîre la marea 
întrecere socialistă a siderurgiș- 
tilor, a minerilor patriei noastre, 
spre a contribui cu noi și impor
tante economii la obținerea eco
nomiei suplimentare de un mili
ard lei în acest an pe întreaga 
industrie a țării.

ing. P. PISO
■ ~——■=

IN GLIȘEU : Comunistul Botoi Constantin ia locui său de muncă.

• Cifrele arată grăitor dez
voltarea preparației Lupeni în 
anii regimului nostru. Producția 
de cărbune special pentru cocs 
livrată de preparare numai in 
luna iulie reprezintă aproape 60 
Ia sută din volumul total al pro
ducției de cărbune special obți
nut în tot cursul anului 1954. In 
primul semestru al anului 1959 
s-a produs de aproape 3 ori și 
jumătate mai mult cărbune spe
cial decit în tot anul 1954.

• Pînâ acum cîțiva ani la 
preparația Lupeni mișcarea de 
inovații mergea slab. In ultimii 
doi ani, însă, datorită preocupă
rii conducerii. îndrumată de or
ganizația de partid, numărul 
inov.ntorilor este in continuă 
creștere. In primul semestru al 
acestui an au fost înregistrate 
la cabinetul tehnic 54 de inova
ții dintre care 11 sînt deja apli
cate. iar alte 25 inovații se ex
perimentează. Valoarea economii
lor antecalculate atinge suma de 
140.000 lei.

de agita- 
ca și pe 

rezerve 
m aterí a-

• Pe 
Lupeni, 
unități 
Jiului 
era necunoscută, 
vul preparației aplaudă cu mîn- 
drie tînăra sa brigadă 
ție, echipa de dansuri 
fotbaliștii uzinei. Din 
interne, prin folosirea 
lului recuperat, muncitorii uzi
nei și-au construit un vagon de 
excursie.

I

vremuri la preparația 
ca și la toate celelalte 
industriale din Valea 

munca cultural sportivă 
Acum colecti-

ing. GH. FILIP 
secretarul organizației de partid

Printre secțiile modernizate în 
ultimii ani se află și flolația. 
Aici vechile baterii de flotare din 

nos-

trebuie să

hotărit partidul și guvernul 
tril, voi primi vreo 900 lei.

Am 64 de ani acum, dar 
spune că trăiesc cu adevărat o- 
menește abia de 15 ani încoace. 
Pentru toate astea 
mulțumesc, partidului și guvernu
lui nostru. Prin munca mea me
reu mai spornică îmi voi arăta 
recunoștința".

Cifre concludente

Printre unitățile industriale care s-au dezvoltat în anii noș
tri, preparația Lupeni ocupă un loc principal. In ultimii ani, uzina 
s-a lărgit cu secții noi, puternic mecanizate pentru prelucrarea 
cărbunelui special pentru cocs. IN CLIȘEU: Vedere generală a 
preparației Lupeni

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

„Odată cu uzina au crescut 
și oamenii“

S-a dezvoltat mult uzina noas 
tră în anii regimului democrai- 
popular. Odată cu ea au crescut 
și oamenii, cadrele. Organizația 
de bază de partid și-a îndirep 
tat atenția atît asupra proble
melor producției cît și asupra 
ridicării nivelului de calificare 
al cadrelor. Specificul uzinei 
noastre este de așa natură încît 
orice muncitor trebuie să cu
noască bine toate fazele proce
sului tehnologic, să-l conducă și 
să obțină rezultate cît mai bune.

Comuniștii s-au situat în frun
tea acțiunii de ridicarea a cali
ficării cadrelor ca și în fruntea 
întrecerii socialiste. Tehnicianul 
comunist Udrea Candin. de e- 
xemplu. a calificat la locul de 
muncă o serie de tineri. Azi, ute- 

lemn au ¡Ost înlocuite cu baterii 
metalice de mare capacitate. De 
cîtva timp s-a dat în exploatare 
o nouă instalație: bateria de flo
tare cu agitații mecanică primită 
din R.P. Ungară Aici se flotează 
șlamul si barita. Datorită acestei 
noi baterii consumul de barită la 
mediu dens a scăzut cu circa 20 
la sută, fapt ce aduce colectivu
lui însemnate economii suplimen
tare. IN CLIȘEU : Maistru Udrea 
Candin împreună cu lăcătușii 
Ardeleanu Cornel și Chivu Mar 
cel reglează debitul de ulei spe
cial pentru noua baterie.

♦♦♦♦
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dezvoltare a industriei siderur
gice și miniere în viitorii ani 
prevăd și pentru preparația Lu- 
peni o însemnată creștere, la ni
velul cerințelor de cărbune spe- 
ciai pentru cocs. De la cele trei 
mine furnizoare de cărbune coc- 
sificabil și în special de la mina 
Lupeni vom primi o cantitate 
mereu mai mare de producție. 
Pentru asigurarea recepționării 
ritmice și a prelucrării în con
diții tehnice mai ridicate, uzina 
se va transforma treptat într-o 
uzină în care tehnica cea mai 
modernă va lua locul actualelor 
instalații care și ele sînt mult 
mai bune decît cele de acum 10— 
15 ani

Secția de sortare, care va tre
bui să facă față producției spo
rite de la Lupeni. Uricani și Vul
can își va mări capacitatea prin 
montarea unor noi concasoare și 
cratere de mare productivitate. 
La spălare, ciururile cu rezo- 

mistui Munteanu Cornel, tînărul 
Chivu Marcel și alții pot lucra 
cu randament sporit la orice 
instalație de flotare. Exemple de 
membri de partid care se ocupă 
cu drag de ridicarea calificării 
în muncă a tinerilor sínt și to
varășii Ciula Vasile. Munteanu 
Ciheorghe, Ologu Ioan, György 
ștefan și alții. La secția de ser
tare aproape toți muncitorii au 
învățat meseria de la maistrul 
dobot a ru Ioan.

Organizația de partid de Ia 
preparația Lupeni va munci șr 
pe mai departe cu toată hotărî- 
rea pentru ca pe lîngă obținerea 
unor succese de seamă în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice, să crească muncitori 
bine calificați, capabili să folo
sească din plin tehnica modernă 
de care dispunem azi.

Acțiuni
de înfrumusețare

Incinta prerarației ca si a mi
nei Lupeni a fost acum 30 de ani 
locul eroicelor lupte greviste din 
august 1929. In cinstea comemo
rării acestei zile însemnate în is
toria mișcării muncitorești din 
țara noastră, Ia preparație se fac 
ultimele amenajări si înfrumuse
țări. In fața uzinei electrice, locul 
altădată folosit pentru depozita
rea pieselor, s-a transformat în
tr-un parc înflorit cu o 
arteziană în mijloc, clădirile 
parației au fost zugrăvite și 
site, etc. Toate aceste ic<î'"’i 
întreprins în bună măsură 
muncă voluntară cît șl de către 
echipa de constructori condusă de 
David Alexandru din care lac 
parte tinerii Buican Ioan, Damian 
Vasile și lăcătușii mecanici Scro- 
bota Vasile, Macavei Vilucă și 
Scrobota II ic.

ftntînă 
pre- 
vop- 
-au 
prin

D. VELESCU

C T I V E
nantă vor lua locul actualelor 
site WDG de preclasare. Acum 
mai întîmpinăm cîte odată greu
tăți din cauza elevatoarelor de 
bruti. Locul acestora îl vor lua 
utilaje noi, perfecționate, cu ca
pacitate mult mai mare. Modi
ficări mari și importante vor fi 
făcute la toate instalațiile exis
tente și au drept 
mărească volumul 
late și prelucrate 
astfel cărbunele 
rilor hunedoreni.

Trebuie de asemenea mențio
nat câ în preparația anilor vii
tori mecanizarea complexă și 
inai ales automatizarea vor fi e- 
leinente de bază. De la cabina 
dispecerului se vor putea urmări 
și regla toate procesele tehno
logice de producție, de transport 
etc., creîndu-se astfel posibilități 
pentru creșterea necontenită a 
productivității muncii în uzină.

in®. I. IONICA

scop final să 
producției spă
și să asigure 

necesar cocsa-
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Măsuri concrete rezultate bune
(Urmare din, pag. I-a)

CARTE APĂRUTA 
IN CINSTEA 

CELEI DE a 15-a ANIVERSĂRI 
A ELIBERĂRII PATRIEI, 

IN EDITURA TINERETULUI .
—=★=—

Pe urmele materialelor publicate

roșu“ din 2 
nota critică

Podul va fi reparat
In ziarul „Steagul 

iulie a.c., a apărut 
„Se așteaptă ape mari”. Critica a
fost justă, se arată în răspunsul 
dat redacției, iar conducerea 
C.C.V.J. a aprobat reconstruirea 
podului dînd dispoziție tovarășilor 
din conducerea minei Lonea să 
înceapă lucrările. LJrmează ca o- 
dată începute lucrările să fie duse 
rit mai repede la bun sfîrșit.

□talia va avea program
Faptul să stația de radioficare 

din orașul Vulcan nu avea pro
gram a fost criticat în ziar, de 
unul din corespondenții noștri. 
Răspunzînd ziarului, Sfatul popu
lar al orașului Vulcan arată că 
cele relatate corespund întrutotul 
adevărului. Stația n-a avut pro
gram deoarece nu avea un co
lectiv de redacție, iar numărul 
abonaților era doar de 16.

In urma semnalării critice 
ziar au fost, luate măsuri de 
dreptare a lucrurilor. Acum 
mărul abonamentelor s-a 
la 380; sfatul popular îndrumat 
de comitetul orășenesc de partid 

■ va lua măsuri de formare a unui 
colectiv de redacție și de fixare 
a unui program.

din 
în- 
nu- 

ridicat

rebuturi admise care a fost re
dus cu cea. 2 la sută exprimă 
îmbunătățirea calității produse
lor. Planul secției a fost depă
șit cu mult în fiecare lună. Ex
periența muncitorilor din secția 
turnătorie a deschis calea unei 
largi întreceri pentru descoperi
rea și valorificarea de noi re
zerve interne.

Hotărîrea partidului cu privi
re ia ridicarea buneistări a ce
lor ce muncesc a dat un impuls 
și mai puternic întrecerii; Co
mitetul de partid împreună cu 
conducerea uzinei imediat după 
apariția hotărîrii, au format co
misii care au început să studie
ze rezervele interne existente în 
fiecare secție, la fiecare loc de 
muncă în parte. Experiența do- 
bîndită de colectivul secției a în
ceput să fie popularizată și a- 
plicată în toate secțiile uzinei.

In fiecare secție a fost intro
dusă o carte de evidență a eco
nomiilor. Organizațiile de bază 
și-au îmbunătățit planurile de 
muncă. întreaga activitate poli
tică, munca de îndrumare și con
trol a fost îmbunătățită și axată 
pe măsurile care decurg diin ho- 
tărîrile olenarei. Cunoașterea șî 
aprofundarea de către fiecare 
muncitor, inginer, tehnician și' 
funcționar a importantelor sar
cini izvorîte din hotărîre, este cea 
mai de seamă preocupare a agi
tatorilor din uzină. Organizațiile 
U.T.M. au fost îndrumate să 
desfășoare o susținută activita
te în rîndul brigăzilor de tineret. 
„Fiecare brigadă de tineret — 
un colectiv fruntaș de muncă“. 
Această lozincă mobilizatoare 
stă la baza întrecerii ce o desfă
șoară sutele de tineri din uzină.

O problemă importantă căreia 
i se acordă o atenție deosebită 
este munca cu personalul tehnico- 
ingineresc. Comitetul de partid 
a inițiat diferite metode de mun
că pentru ridicarea necontenită 
a rolului maiștrilor și inginerilor 
în procesul de producție. Au fost 
organizate schimburi de expe
riență cu teme ca: Cum luptă 
maistrul (sau inginerul dle sec
ție) pentru îmbunătățirea cali
tății produselor, ce studiază în 
legătură cu buna gospodărire a 
metalului, cum a reușit să facă 
ca secția sa să devină fruntașă,

cum a urmărit realizarea la ter- t 
menui planificat a propunerilor 
făcute de muncitori etc.

Pentru tineri și ceilalți mun
citori, la propunerea comitetului 
de partid au fost organizate 
cursuri de minim tehnic în sec
țiile turnătorie și mecanică. Cei 
mai buni specialiști ai uzinei au 
organizat cicluri de conferințe. 
Pe această cale experiența po
zitivă a fost și este răspîndită 
și în același timp se previne re
petarea unor lipsuri.

La realizarea sarcinilor spori
te ce stau în fața întregului co
lectiv organizațiile de bază s-au 
pregătit să muncească mai bine 
în ceea ce privește îndrumarea 
comitetelor de secție sindicală. 
Ele sprijină și îndrumă dezvol
tarea întrecerii socialiste, îmbu
nătățirea muncii obștești și 
popularizare a experienței 
intate.

In ultima consfătuire de 
ducție pe uzină, prelucrînd 
cinile de viitor, muncitorii, 
maiștrii și inginerii și-au luat 
un nou angajament în cinstea 
celei de a 15-a aniversări a eli
berării patriei : să realizeze în 
acest an 2.400.000 lei economii. 
Aplicînd în viață propunerile șf 
măsurile luate, valorificînd re
zervele interne existente Ia fie
care loc de muncă în parte mun
citorii uzinei își aduc aportul la- 
îndeplinirea mărețelor sarcini 
puse de plenara C.C. al P.M.R. 
privind ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii de pe 
întreg cuprinsul patriei.

de 
îna-

pro-
sar-

M UNCA CUL TURALĂ LA SA TE
SE POATE ÎMBUNĂTĂȚII

In ultima perioadă munca cul
turală în satele noastre s-a axat 
pe antrenarea unui număr, cit • 
mai mare de oameni ai muncii 
în formațiile artistice de ama
tori. Tineri și tinere grupați în 
8 formații de dansuri, 5 brigăzi 
artistice de agitație, 10 echipe 
de teatru, o orchestră și nume
roși soliști vocali și instrumen
tiști s-au prezentat la concursu
rile artistice din acest an. Acor- 
dînd atenție dezvoltării muncii 
cultural-artistice. au înregistrat 
succese pe acest târîm căminele 
culturale din lscroni. Cimpa. 
Coroiești și Cîmpu lui Neag. Ma
joritatea formațiilor din aceste 
localități s-au prezentat la faza 
raională a celui de-al V-lea con
curs, unele dintre ele ajungînd 
pînă la faza regională. Obiecti
vul principal al pregătirii pro
gramelor artistice a fost îndrep
tat spre valorificarea folcloru
lui local în dansuri și cîntece. 
Așa de exemplu, căminul cultu
ral din Cimpa a adus în scenă 
o suită de dansuri locale, cămi 
nul cultural din Banița dansul 
local „Hora pe stînga“, iar că
minul cultural din Coroiești a 
prezentat un număr de melodii 
populare romînești din localită
țile raionului, interpretate de so
liștii A. Brinzeu, E. lonescu, M. 
Filipescu. Echipele artistice au 
prezentat și vechile costume ță
rănești aducînd pe scenă bro
boada, opinca, călțunul etc...

Frumoase realizări au înregis
trat și brigăzile artistice de a- 
gitație culegînd fapte pozitive 
și negative din munca și viața

«*

După vacantă,
Zilele trecute în diferite locuri 

populate din Lonea: în gara 
mică, ia club, la cantină, la ci
nematograf au apărut afișe man, 
colorate. Conducerea clubului mi
nier — se spunea în afișe — in
vită pe toți artiștii amatori să 
vină la club pentru pregătirea 
noului program ce va ii prezen
tat în cinstea zilei de 23 August. 
Citind aceste afișe ai fi tentat să 
crezi că această formă de mobi
lizare dovedește că artiștii ama
tori din Lonea nu prea dau pe 
la clubul lor unde activitatea sau 
mai precis lipsa acesteia nu-i a- 
trage.

Dar momentul în care s-au în
tîlnit la club artiștii amatori con
form anunțurilor a fost de-a drep-

din nou la club

>
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AMINTIREA OSTAȘULUI ROȘU

tul emoționant, dovedind cu to
tul altceva. Tinerii s-au îmbră
țișat, și-au strîns mîinile ca buni 
prieteni care nu s-au mai văzut 
un anumit timp

Dirijorii, instructorii de dansuri, 
de brigăzi au fost și cei prezenți 
purtînd aceeași bucurie a reve
derii cu cei dragi. Și tinerii în
torși din concediu, din vacanță, 
dornici de repetiții au și început 
din prima zi pregătirea noului 
program închinat sărbătorilor ce 
se apropie. Stabilit din timp și 
discutat cu aprindere de artiștii 
amatori, programul îmbunătățit 
a început să prindă viață. Dansa
torii în sala de repetiții au în
ceput să pregătească un dans nou 
în timp ce coriștii și orchestra au 
repetat penlru început melodii 
deja cunoscute.

Incepînd din aceste zile liniș
tea din după-amiezile de pînă a- 
cum din club s-a risipit. Artiștii 
amatori din I.onea sînt hotărîți să 
prezinte de sărbătoarea minerilor 
și a zilei de 23 August un fru
mos program artistic.

satelor. Prin munca susținută a 
colectivelor de creație au reușit 
să înjghebeze programe fru
moase, colectivele brigăzilor de 
agitație din lscroni, Coroiești și, 
Bănită. In programele acestora- 
au fost incluse și aspecte din 
munca de transformare socia
listă a 
nostru.

Sigur, 
frumoase 
lectivelor ... 
nelor culturale pentru activita
tea cultural-artistică. Dar, avînd 
în vedere posibilitățile lărgirii 
activității culturale raportată la 
avîntul actual al dezvoltării și 
ridicării nivelului cultural, po
litic și ideologic al satelor noas
tre, nu putem fi mulțumiți cu- 
cit s a făcut pînă în prezent. Se; 
poate intensifica preocuparea' 
pentru valorificarea folclorului și' 
folosirea lui nu numai în dan
suri ori cîntece. Se pot crea dan
suri cu temă, se poate folosi 
mai mult fluierul, instrument 
muzical atît de frecvent satelor 
raionului. Lipsește preocuparea 
pentru înjghebarea unor forma
ții corale la sate, deși 
numeroase elemente 
Instructorii artistici, 
căminelor culturale 
acorde atenție acestor formații, 
ele fiind un nou prilej de valori
ficare a talentelor corale.

In prezent, munca 
artistică Ia sate este îndreptată 
spre pregătirea unor programe 
festive închinate celei 
aniversări a eliberării 
noastre. Pe lîngă piesa „In au
gust cerul e senin“ de I. Mihail, 
pusă în repetiție de cîteva for
mații artistice, în cadrul între
gului program dedicat Decadei 
culturii romînești care se va 
desfășura între 16—24 august 
a. c. va trebui să se prezinte 
publicului programe bogate îu 
conținut artistic, care să înfăți
șeze succesele dobîndite de re
gimul nostru democrat-popular 
în cei 15 ani de la eliberare.

MARCU PETRU
Secția învățămînt și cultură 
a Sfatului popular raional 

Petroșani
— = ★ =—

Simpozion 
despre tradiția de luptă 

a minerilor lupenent

si 
transformare 

agriculturii în raionul

aceste rezultate sînt 
și ele vădesc grija co
de conducere ale cămi-

există 
talentate, 
directorii 

trebuie să

cultural-

de a 15-a 
patriei

Zilele trecute a avut loc în. 
sala A.S.I.T. un frumos simpo
zion. despre trecutul de luptă 
al minerilor, despre eroica gre
vă a minerilor din Lupeni din 
6 August 1929. Despre lupta și 
viața minerilor a vorbit tovară
șul ing. Szuder Wiliam, dired- 
tor general al C.C.V.J. Simpo
zionul a fost organizat cfe 
S.R.S.C. în colaborare cu ce
naclul literar „Minerul“ Petro 
sanî. j

A r

într-o zî 
către seară, cele 
mai înalte de o 
muncitorului cefe- 
Vasile din Sime-

Era în prima iarnă după eli
berare... V-aduceți aminte ce ză
pezi grozave au căzut în acel 
an ? V-aduceți aminte viscoliriile 
înfricoșătoare ale iernii aceleia, 
cînd zăpada învîrtejită de cri
văț troienea casele, oprea tre
nurile și scotea lupii la drumul 
mare ? In acea iarnă, 
din ianuarie.
două fete, nu 
șchioapă, ale 
rist Ahultoaie
ria. au fost surprinse de viscol, 
venind de la școală în drum 
spre casă. Zăpada spulberată de 
vîntul puternic se ridicase în tro
iene înalte, iar o fulguială dea
să împiedeca vederea chiar și la 
un pas. Bietele copile erau frîn- 
te de lupta cu nămeții. îmbrăți
șate, se resemnaseră, scîncind 
abia auzit, prin vuirea înaltă is
cată d>e furtună. Se părea că aici 
vor rămîne pentru totdeauna, 
înghețate, uitate... Nici o lumină

nu se vedea în jur, iar urletele 
furtunii aduceau în căpșoarele 
lor mici imagini înfricoșătoare 
din basmele auzite de la bunici 
la gura sobei, cu lupi și călători 
înghețați pe cîmpuri...

Deodată, printre urletele nefi
rești ale furtunii, copilelor li se 
păru că aud niște strigăte... Ba 
nu, nu erau strigăte, erau cu
vintele zmulse de vînt. ale unui 
cîntec de dor. izbucnite dintr-un 
piept de voinic. Căci numai așa 
se putea numi omul ce acoperea 
cu vocea sa furtuna. într-o lim
bă necunoscută, dar diulce;

„Na poziții devocika 
Pravajata troița, 
V tiomnîi nociu prastilitsia 
Na stupienka kriița...“.
...glăsuiau vorbele cîntecului 
Dar iată-1 și pe omul ce le 

rostea cu atîta foc. Înalt și lat 
în spate, ca un urs, în hainele 
groase, de iarnă, de ostaș roșu, 
in care era îmbrăcat, cu un au
tomat petrecut de curea pe după 
gît, părea fetelor un 
basm :

— Hei, devociki, ce 
acolo ?

Fetele nu îndrăzniră 
glas; și la drept vorbind nici nu 
mai puteau, pe jumătate înghe
țate cum se aflau.

— Pașol na domu, hai na cai 
să I mai zise el și cu o ușurin
ță de adtevărat voinic, le aburcă 
în brațe.

— Unde casa vost ?
Fetele, cuibărite la pieptul 

său, arătară undeva înainte, 
prin perdeaua cenușie a ninsorii 
răvășite de viscol...

...Așa l-au cunoscut luliana și

Georgeta, fiicele' ceferistului 
Ahultoaie, pe Vasea, ostașul 
vietic. salvatorul lor de 
moarte.

De întîmplarea aceasta ele 
aduc aminte cu emoție și recu
noștință ori de cîte ori se apro 
pie ziua eliberării.

De această întîmplare și-a a-

SÛ
la

ÎȘ1

întărîtat hoardele asupra Țării 
Sovietice în cel de-al doilea răz
boi mondial.

De întîmplarea aceasta- și-a 
amintit și Georgeta în anii cînd, 
la fel cu luliana, a ajuns prin 

1 grija partidului să învețe într-un 
institut de învățămînt superior. 
Ea însă și-a amintit 
întîmplare, cu un an 
de prima, cînd

și de altă 
mai tîrziu 
îmbolnăvit

erou de

să scoată

'așsS

mintit cu 10 ani mai tîrziu Iu- 
liana, cînd, studentă fiind la Tn 
stitutul de limbă si literatură 
rusă „Maxim Gorki“ din Bucu
rești, a primit ca temă de con 
trol povestirea în rezumat a unei 
întîmplări similare, petrecută 
însă în Berlin, chiar pe pămîn- 
tul tării de unde hitlerismul și-a

grav și a fost salvată de 
toriță sovietică, ce trecea 
plător pe atunci prin gara Si- 
meria cu un tren sanitar regi
mentar, în drum spre patrie.

luliana a ținut însă, în semn 
de recunoștință pentru acel os
taș sovietic, simbol al tuturor 
ostașilor sovietici care s-au jert-

o doc- 
întîm-

fit pentru eliberarea patriei 
noastre, să învețe limba vorbită 
de el, sâ-i poată cînta cîntecele... 
Astfel a ajuns, în anii studen
ției, să colaboreze și la emisiu
nile Radiodifuziunii romîne — 
rubricile „Curs de limba rusă" 
și „Să învățăm limba rusă cîn- 
tînd“. Cu acest prilej a întîlnit 
din nou melodia auzită cîndva, 
în împrejurări atît de neobiș
nuite, î-a tradus conținutul și a 
cîntat-o apoi deseori — în anii 
cînd făcea parte (tot ca studen
tă) din Ansamblul de cîntece și 
dansuri a U.T.M.

Deseori ea fredonează această 
melodie și atunci amintirile o 
îecheamă cu aproape 15 ani în 
urmă, la acea întîmplare de ne
uitat. Melodia i-a învățat și pe 
elevii De care-i are acum în gri
jă la Școala de 7 ani din Petrila, 
unde a cerut să fie repartizată 
ca profesoară, după ce a absol
vii institutul.

De curînd fredonează chiar...- 
în doi, frumoasa melodie, cu so
țul ei, Moldovan Ștefan, tehni-1 
cian la mina Petrila. Ea cîntă, 
din gură, iar el o acompaniază' 
la chitară. Dinspre casa lor se 
poate auzi atunci cîntecul vechi 
rusesc, în traducere romînească;

„Către front codana 
A condus pe-ostaș 
Și în noaptearntunecoasă 
In cerdac și-au luat

bun rămas...*.
E un omagiu discret adus sal

vatorului ei. eliberatorilor pa- 
triei noastre, care au lăsat atî- 
tea codane plînse acasă, cînd au 
pornit la luptă împotriva fascis
mului, să elibereze popoarele 
din ghearele iui.

iRIMIE STRAUȚ
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ȘTIR1 DE PESTE HOTARE
Vizita Iui N* S< Hrușciov în S«H. A« 

și & președintelui D. Eisenhower 
m IL R. S« S. — salutată 

de opinia publică mondială
4 (Agerpres). —LONDRA

După cum transmite" agenția 
Reuter, la 3 august, Wigny, mi- 

Afacerilor Externe al 
a declarat că salută a- 

reciproce ale

instrui
Belgiei 
propiatele vizite 
lui N. S. Hrușciov în S.U.A. și 
a președintelui Eisenhower în 
Uniunea Sovietică ca pe „un fapt 
pozitiv pentru cele două părți“.

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
TASS anunță :

Ziarul de după-amiază „New 
York Post“ din 3 august a pu
blicat știrea cu privire la vizita 
lui N. S. Hrușciov în Statele 
Unite și a lui D. Eisenhower în 
U.R.S.S. „Vizita lui N. S. Hruș
ciov în S.U.A., și a președinte
lui D. Eisenhower în U.R.S.S., 
scrie ziarul, va fi de fapt pri
ma vizită bilaterală la nivel 
înalt a conducătorilor celor 
două dintre cele mai mari pu
teri din lume“. Ziarul aprecia
ză apropiata, vizită 
Hrușciov în Statele 
ind „fără precedent 
relațiilor dintre Est

★
GENEVA 4 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută cores

pondentului agenției ADN la Ge
neva, ministrul de Externe al 
R.D.G. Lothar Bolz, a declarat : 
„Delegația R.D.G. la Conferin
ța miniștrilor Afacerilor Externe 
la Geneva salută faptul că în cu- 
rînd1. va avea loc o întîlnire în
tre președintele Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S., N.

Hrușciov, și președintele S.U.A.
Eisenhower. Sperăm 
întîlnire va 
cordării în

că această 
slăbirea în- 
lume“.

duce la 
întreaga

★
STOCKHOLM 4 (Agerpres). — 
Țările scandinave, transmite a- 

genția UP1 au salutat cu entu
ziasm acceptarea de către pre
mierul sovietic Nikita Hrușciov 
a invitației președintelui Eisen- 
hower de a vizita S.U.A

Oamenii politici din toate ță
rile scandinave au fost unanimi, 
arată UPI, în ce privește satis
facția exprimată în legătură cu 
faptul că Hrușciov va face o că
lătorie în S.U.A., iar Eisenhoi- 
wer, ulterior în Rusia, deoarece 
consideră că acest schimb de vi
zite poate duce numai spre re
zolvarea divergențelor dintre 
Est și Vest.

a lui N. S. 
Unite ca fi- 

în istoria 
și Vest“.

de 
S.

★
OTAWA 4 (Agerpres). TASS
Știrea că N. S. Hrușciov, pre

ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. va vizita S.U.A. 
în cursul lunii septembrie a. c. 
iar președintele D. Eisenhower 
va vizita Uniunea Sovietică, a 
fost primită cu mult interes și 
aprobare în Canada. Opinia pu
blică canadiană este de părere 
că schimbul de vizite dintre șefii 
guvernelor U.R.S.S. și S.U.A. 
va servi la stabilirea unei mai; 
bune înțelegeri reciproce între 
U.R.S.S. și S.U.A., la slăbirea, 
încordării internaționale și la 
întărirea păcii în lumea întreagă.

O----------- ■■-----

Nou sistem de conducere automată 
a mașinilor de frezat

MOSCOVA. 4., Corespondentul
Agerpres transmite :

Colaboratorii Institutului de e- 
lectromecanică al Academiei de

elaborat în U.R.S.S.

Convorbirea dintre Richard Nixon 
și Wladyslaw Gomulka5

VARȘOVIA 4 (Agerpres).
La 3 august, vicepreședintele 

S.U.A. Richard Nixon, a avut o 
îndelungată convorbire cu Wla
dyslaw Gomulka, Joszef Cyran- 
kiewicz și Adam Rapacki.

In cadrul convorbirii a avut 
loc un schimb sincer și util de 
păreri în legătură cu problemele 
situației internaționale și reia 
țiilor polono-americane.

Răspunzînd la întrebările co
respondenților polonezi și străini, 
vicepreședintele Nixon a 
niat că tratativele au . 
caracter foarte sincer: Au fost 
examinate o serie de probleme 
referitoare

Vizita

lono-americane, cît și la proble
mele internaționale.

Tratativele, a spus R. Nixon, 
au dat posibilitatea să se defi
nească poziția celor două părți. 
Ele au fost constructive și s-au 
desfășurat într-o atmosferă prac
tică.

In legătură cu vizita lur N. S. 
Hrușciov în Statele Unite vice
președintele Nixon a declarat că, 
după părerea sa, vizita va per
mite omului de stat sovietic sa 
cunoască nemijlocit activitatea 
guvernului american, economia 
Statelor Unite și poporul ameri
can și îi va da, de asemenea, 
posibilitatea să aibă convorbiri 
cu conducătorii Statelor Unite

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

delegației economice romîne 
în Olanda

I subli-
avut un

atît la relațiile po-

(Agerpres).HAGA 4
In după-amiaza zilei de 3 au

gust delegația economică romî- 
nă. condusă de tovarășul Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri a) 
R.P.R., a făcut o vizită d-lni 
Jan Willem de Pous, ministrul 
Economiei al Olandei. In cursul 
dimineții, membrii delegației au 
vizitat fabrica de fire artificiale 
Aku de la Arnhen. Luni seara

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

Lucian Bădulescu, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R.P.R. 
în Olanda, a oferit o recepție în 
cinstea delegației. La recepție au 
participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și ai 
Ministrului Economiei al Olandei, 
numeroși membri ai cercurilor 
industriale și comerciale olan
deze.

La 4 august delegația urmea 
ză să părăsească Olanda plecînd 
cu avionul spre Romînia.

îndeplinirea planului de dezvoltare 
a economiei naționale a Cehoslovaciei 
pe primul semestru al anului 1959

I

Declarațiile 
unor cunoscuți cineaști 

despre Festivalul 
internațional al filmului 

de ia Moscova
MOSCOVA. 4 (Agerpres) — 

TASS anunță:
In legătură

Festivalului
cu deschiderea 
internațional al 

filmului de la Moscova ziarul 
„Vecernaia Moskva” a publicat 
declarațiile unor cunoscut! ci
neaști din diferite țări.

Âl.EKSANDR ZAGURIDI 
(U.R.S.S.) : Festivalul interna
țional al filmului care a 
cepul, va contribui, 
doială, la stabilirea 
tacte intre regizori, 
operatori. La festival, 
că vom viziona noi filme care 
vor reprezenta cinematografia 
națională a peste 50 de țări ale 
lumii, dar tom fi bucuroși să 
salutăm și pe creatorii aces
tora

SITU HUEN-MIN (R. P. Chi
neză) : Cineaștii din lumea în
treagă își pun mari speranțe iii 
festivalul de la Moscova care 
are loc sub deviza nobilă ,,Pen
tru umanism în arta cinemato
grafică. pentru pace și priete
nie între popoare". Numeroși I 
membri dl delegației chineze 
au participat la diferite festi
valuri internaționale dar la un 
astfel de festival grandios cum 
este festivalul de la Moscova 
încă nu am avut ocazia să par
ticipăm, Aceasta ne bucură și 
în același timp ne creează mul
te obligații

BIMAL ROI (India) : Sco
pul nobil al festivalului de la 
Moscova este bine determinat 
de deviza acestuia și stîrnește 
an larg interes în rîndul oame
nilor tuturor popoarelor și ra- 

\ selor, al oamenilor de bună cre
dință care tuptă pentru pace, 
pentru progres.

Regizorul de cinematograf 
bulgar Chenceo Ghencev și-a 
împărtășit în declarația sa gîn- 
durile cw privire la munca crea
toare a cineaștilor bulgari.

în- 
fără în- 
unor con- 
artiști și 
nu numai

Științe a Uniunii Sovietice au 
elaborat un nou sistem de con
ducere automată a mașinilor de 
frezat, care funcționează după 
un „program“ dinainte stabilit. 
Este vorba de o mașină electro
nică de calculat construită pe 
bază de semiconductori. care 
poartă denumirea de „analizator 
diferențial“. Noua instalație e- 
lectronică este instalată pe fre
zele produse în serie de uzina 
„Sverdlovsk“ din Leningrad. 
Mașina electronică calculează 
coordonatele de mișcare ale fre
zei cu o precizie perfectă. In 
comparație cu mașinile electro
nice universale, „analizatorul di
ferențial“ are avantajul de a fi 
o instalație de proporții mici, 
putînd fi transportat într-un 
geamantan. In afară de aceasta 
noua mașină este mult mai sim 
plă ca predecesoarele sale, pro
ducția ei 
calcularea 
tuează cu 
miimi de

este mai ieftină. îar 
coordonatelor se efec- 
o viteză fantastică, în 
secundă.

li

<

PRAGA 4 (Agerpres).
Agenția CETEKA transmite 

comunicatul Direcției de Stat a 
Statisticii cu privire la îndepli
nirea planului de dezvoltare a 
economiei naționale a Ceho
slovaciei pe primul semestru al 
anului 1959. Producția globală 
industrială a crescut în compa
rație cu primul semestru al a- 
nului 1958 cu 11 la sută, iar 
planul a fost îndeplinit în pro
porție de 101,7 la sută.

In primul semestru al anului 
1959 au fost extrase 13 milioa

ne tone huilă, cu 3,5 la sută mai 
mult decît în aceeași perioadă 
a anului trecut, 26,8 milioane 
tone cărbune brun și Jignit. Pro
ducția de energie electrică a a- 
tins cifra de 10,5 milioane kWh, 
adică a crescut cu 12 la sută în 
comparație cu aceeași perioadă 
a anului 1958. S-au produs 2,1 
milioane tone fontă — cu 10 la 
sută mai mult decît anul trecut, 
3,5 milioane tone oțel — cu 11 
la sută mai mult și aproxima
tiv 2 milioane tone laminate — 
cu 4 la sută mai mult în compa-

rație cu aceeași perioadă a anu
lui trecut.

A crescut considerabil produc
ția în industria constructoare de 
mașini și a materialelor de con
strucție.

O suprafață dte 62 la sută din 
pămîntul arabil este ocupat de 
cooperativele agricole unice și 
peste 18 la sută de gospodăriile 
de stat. La sfîrșitul primului se
mestru al anului 1959 în Ceho
slovacia existau 12.405 coope
rative.

— = ★

Autoritățile vest-germane 
tutelează organizațiile 

fasciste

99 Avghi“ despre perspectivele ce le deschide 
Greciei intrarea în „piața comună“

BONN 4 (Agerpres).
Autoritățile vest-germane tute

lează organizațiile fasciste.
Ziarele din 3 august relatează 

că, în ciuda protestului Uniunii 
sindicatelor din Germania occi
dentală și a altor numeroase or
ganizații, la Augsburg a avut loc 
sub privlriie binevoitoare ale au
torităților, o adunare a foștilor 
membri ai SS. Printre aceștia s-a 
aflat și fastul general SS-ist Die- 
trich, comandantul gărzii perso
nale a lui Ilitler.

ATENA 4 (Agerpres).
Sub titlul „Piața comună", 

ziarul „Avghi” arată că intrarea 
Greciei în cadrul acestei orga
nizații economice, va înrobi și 
mai mult din punct de vedere 
politic și economic Grecia.

Ziarul subliniază că prin a- 
ceasta Grecia va deveni o ade-

vărată pradă pentru trusturile 
occidentale foarte puternice șî în 
special pentru cele din Germa
nia occidentală.

„Prin deschiderea granițelor 
noastre în fața acestor monopo
luri, soarta industriei și comer
țului grecesc va depinde exclu
siv de interesul marilor trusturi 
occidentale“ — scrie ziarul.

o I

O declarație provocatoare a unui 
reprezentant al blocului S. E. A. T. o
BANGKOK 4 (Agerpres). * 
Un reprezentant al blocului a 

gresiv al Asiei de sud-est 
(S.E.A.T.O.) a făcut o declarație 
provocatoare în legătură cu si 
tuația din Laos. El a declarat că, 
potrivit regulamentului acestui 
bloc, Laosul face parte din regiu 
nea geografică aflată sub protec
ția S.E.A.T.O. și că acest bloc 
are în vedere posibilitatea de „a

avut 
con-

acționa” în caz că guvernul Lao- 
sului va cere aceasta.

La 31 iulie la Bangkok a 
loc o întrunire a diferiților 
ducători ai S.E.A.T.O. la care a
participat secretarul general al 
S.E.A.T.O., Pote Serasin. In le
gătură cu această întrunire nu a 
fost dat publicității nici un co
municat oficial, dar observatorii 
consideră că ea a luat în discuție 
situația din Laos.
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Teatrul de stat 
„Valea Jiului”
- PETROȘANI -

anunță un concurs în ziua 
de 5 august 1959 orele 9 di
mineața pentru ocuparea 
unui post de actriță catego
ria IV, vîrsta 25—35 ani.

Iscrierile se primesc la 
direcția teatrului.

Se vor depune actele per 
sonale si de absolvire a In
stitutului de teatru precum 
si un memoriu de activita 
tea artistică desfășurată.

Probele: Fragmente din- 
tr-o piesă jucată și versuri.

S ANUNȚ

b
O.C.L. Alimentara aduce li 

ta cunoștință consumatorilor^ 
că începînd cu data de 20? 
iulie a. c. magazinul alimen-P 
tar nr. 10 din Petroșani str.l 
Gh. Gheorghiu-Dej nr. 45, R 
funcționează zilnic de la o-S 
rele 6—22, în două schim-B 
buri cu o întrerupere de o g 
jumătate de oră, de Ia orele | 
13,45 pînă la 14,15 Dumini-1 
ca închis. r

AZI ȘI MÎINE
ultimele zile în care vă mai 
puteți procura bilete Loto- 
Central pentru tragerea de 
vineri, 7 august.

Nu uitați, doar AZI $i 
MÎINE I

Reînnoiii-uâ abonamentele
Ir ziarul

„Steagul roșu“
Abonamentele se pri

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

••

PROGRAM DE RADIO
PROGRAMUL I. 8,00 Din pre

sa de astăzi, 8,30 Muzică, 10,00 
Ciclul „Formații sovietice de 
muzică de cameră“, 10,30 Muzi
că de estradă, 11,03 Din muzica 
țărilor prietene, 12,00 Orchestre 
de muzică ușoară, 13,05 Lucrări 
ale tinerilor noștri compozitori. 
14,00 Concert de prînz, 15.10 
Program muzifcal dedicat frun
tașilor în producție din indus
trie și agricultură, 15,40 Pagini 
de mare popularitate din opere. 
16,15 Vorbește Moscova! 17,30 
Tinerețea ne e dragă, 18,00 „La 
plimbare pe-nserat“ — program 
de muzică ușoară, 18,30 Alma
nah științific, 19,45 Al doilea 
concert al laureaților concursu
lui muzical internațional pentru 
instrumente de suflat din cadrul 
festivalului „Primăvara la Pra- 
ga — 1959“, 21,26 Muzică din
operete, 22,00 Radiojurnal, bule
tin meteorologic și sport. PRO
GRAMUL II. 14,07 Ansambluri

6 august
corale romînești participante la 
Festivalurile mondiale de tine
ret, 15,00 De toate, pentru toți. 
15,30 Muzică din operete, 16,30 
„Succese ale muzicii romînești 
în cei 15 ani de la eliberare“. 
18,35 Muzică ușoară, 19,30 For
mații artistice de amatori în stu
diourile
ușoară din țări prietene, 21,15 
Muzică 
romîni, 
de cameră.

— ■=★

noastre, 20,00 Muzică

ușoară de compozitori
22,00 Seară de muzică

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE: Fata din Kiev; matineu: 
Ultima vrăjitoare; AL. SAHIA: 
Ivan cel Groaznic — seria II-a; 
LONEA: Numai o femeie; PE- 
TRILA: Nauris; VULCAN: Edes 
Anna; URICANI : De partea cea
laltă.

Timarul : ¡,6 August“ — Poligrafie


