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eagui roșu
organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Intr-o singură zi —
10 tone de fier vechi
îndrumați de organizația U.T.M., 

tinerii de la preparația Lupeni au 
inițiat în cursul acestei luni nu
meroase acțiuni patriotice pentru 
colectarea fierului vechi. In cadrul 
unei acțiuni organizate într-una 
din zilele trecute, muncitorii ti
neri din secția spălare au colec
tat și încărcat pentru I.C.M. Petro
șani o cantitate de 10 tone fier 
vechi.

Au muncit cu însuflețire tova
rășii Guică Nicolae, Deak Nicolae, 
Iancu Vasile, Ascunseanu loan. 
Bălan Radu și mulți alți tineri.
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Din luna martie se scurg ultimele zile, marcînd sfîrșitul tri
mestrului I din anul curent. Colectivele unităților economice din 
Valea Jiului se pregătesc să încheie această primă etapă de 
muncă cu realizări cît mai frumoase în producție. Ele desfășoară 
o întrecere tot mai vie și, pe această cale, obțin noi victorii în r 
lupta pentru îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor. * 
Iată citeva exemple semnificative. *
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' Grija deosebită față de mașină,
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' Grija deosebită față de mașină, 
punctualitate în setvidiu ‘ și inte
res ' pentru obținerea de economii 
sînt preocupări permanente ale 

• Conducătorului auto Antal Ioan de 
la S.T.R.A. Clișeul ni-1 înfățișează

punctualitate în setvidiu ‘ și inte
res ' pentru obținerea de economii
sînt preocupări permanente ale

. conducătorului auto
la S.T.R.A. Clișeul 
efectuînd ultimele 
mașină înainte de 
cursă.
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Antal Ioan de
ni-1 înfățișează

verificări la 
plecarea în

Minerul Alionesi loan este șef de schimb tn brigada lu! Gagv 
loan. Zîmbetul ce 
torului I al minei 
de cărbune peste

i-a înflorit pe țață dovedește că ctin abatajul sec- 
Vulcan, unde ucrează, au tost' extrase multe tone 
plan.

Fruntașii
Minerii de la Petrila și cei de 

la Vulcan continuă să fie în frun
tea întrecerii pentru îmbunătățirea 
calității producției. Din abatajele 
minei Petrila au fost extrase peste 
plan, în perioada 1—27 martie. 
1820 tone de cărbune, iar din cele 
ale minei Vulcan — 4404 tone. Și 
la o exploatare și la cealaltă creș
terea producției s-a făcut paralel 

cu îmbunătățirea calității, datorită 
interesului manifestat

calității
șî maiștrii din sectoarele de pro
ducție pentru eliminarea șistului 
din cărbune prin
cării selective, alegerea 
vizibil 
letinele 
tau, la 
ducere
planificat a conținutului de cenu
șă din 
Petrila 
bunele

aplicarea puș- 
șistului 

la locurile de muncă. Bu
de analiză a calității ară- 
data de 25 martie, o re- 

cu 1 la sută sub indicele

de minerii

cărbunele extras de mina 
și cu 1,2 la sută în câr- 
dat de minerii Vulcanului.

Hărnicie la turnarea bolțarilor
Graficele șantierului 

bricate din Petroșani arată că pro
ducția de bolțari pentru mină rea
lizată aici este în continuă creș
tere. Muncitorii din brigăzile de 
turnare a bolțarilor de pe acest 
șantier, fiind aprovizionați mai bi
ne cu balast și ciment, au înteții 
în luna 
hărnicia 
cese în 
tași pe
muncitorii din brigada de turnare 
condusă de Băltaru Viorel. Aceas
tă brigadă a îndeplinit, planul pe 

martie cu 4 zile, mai devre- 
Organizînd bine lucrul, mun

de prefă

martie ritmul muncii, iar 
lor s-a soldat cu noi suc- 
întrecerea socialistă. Frun- 
șantierul Petroșani sînt

, citorii acestei brigăzi au turnat în 
forme, , pînă la data de 26 martie, 
peste 400 m. C. de bolțari de ca
litate.

Hărnicie dovedesc la confecțio
narea bolțarilor pentru mină și 
brigăzile conduse de muncitorii 
Călin Florea și Stănia Radu. Luată 
la un Ioc, cantitatea de bolțari 
□rodusă de cele două. brigăzi, de 
la începutul lunii curente , se ci
frează la peste 800 m. c. Bine mun
cesc și muncitorii din brigăzile de 
turnare de pe șantierul 
.bricate Petrila, cum șînț 
duse de Pociovolișteanu 
Neghină Nicolae.

de prsfa- 
cele con-
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Mina Lupeni și-a îndeplinii 
pianul trimestrial

o
In atenția cooperației meșteșugărești

Satisfacerea deplina a cerințelor 
mereu cresclnde ale populației

Recent a avut loc adunarea ge
nerală a cooperativei meșteșugă
rești „Jiul" din Petroșani. La a- 
dunare a fost prezentată darea de 
seamă asupra activității desfășu
rate de membrii cooperativei din 
Petroșani în anul trecut, după care 
s-a ales noul consiliu de condu
cere și comitetul executiv al co
operativei pe anul în curs.

Darea de seamă prezentată de 
tovarășul Kovacs Andrei, președin
tele comitetului executiv al coope
rativei, 
de anii 
rețeaua 
precum

S-a ■ îmbunătățit,, de 
calitatea , .produselor,a, crescut,: e- 
xigența membrilor .cooperatori pen
tru calitatea lucrărilor executate, 
s-a îmbunătățit disciplina în mun
că a salariaților.

Ca dovadă a dezvoltării rețelei 
de deservire a populației, numai 
anul trecut ș-a construit și dat în 
folosință în orașul Petroșani un 
complex modern, dotat CU mobi
lier și 
crători

Cele 
cadrul

a subliniat faptul că față 
trecuți s-a dezvoltat mult 
de deservire a populației, 
și- cajitatea deservirii.

asemenea,

Mai mulți vorbitori prin- 
Dan Visalon, Dudu Ior-

peratori. 
tre care 
dan, Hortopan Dumitru au arătat , 
că aprovizionarea cu materiale și . 
utilajele necesare nu a fost întot- . 
deauna corespunzătoare cu cerin
țele populației. De asemenea, ei 
au arătat că locurile de muncă
n-au fost întotdeauna bine orga
nizate și curat întreținute, iar în- • 

socialistă pe unități, e- ;
nu a fost urmă- 1
mai ales în ce l 
și popularizarea 
această cauză, i

Ieri 
ău 
de 
al

dimineață, minerii Lupeniu- 
raportat îndeplinirea planu- 
producție pe primul trimes- 
anului curent. In această

lui
lui
tru
perioadă, pe baza creșterii pro-

La T. C. Paroșeni

Progres tehnic neîntrerupt
In curînd se vor împlini 7 am 

de cînd la noua uzină termoelec
trică din 
funcțiune 
De atunci 
regimului 
dezvoltat

î Deși uzina e nouă, teromcentra- 
J la se reînoiește mereu. La dezvol- 
• tarea ei contribuie chiar oameni, 

ei. Prin munca lor neobosită, cen
trala se modernizează, se mecani 
zează și automatizează continuu 
procesul de

Paroșeni a fost dat in 
primul grup electrogen, 
linăra uzină, creație a 

democrat-popular, 
neîntrerupt.

finitivare și studiul plivind 
glarea nivelului prin degazorii 
6 atm. și 1,2 atm.

re
da

s-a

automatizeazâ 
producție.

Măsuri ce prind viață
sînt cuprinse în pla17 măsuri 

nul tehnic pe 1963. Dintre aces 
tea, cele mai importante pentru 
imbunăidțirea activității uzinei au 
termenele de scadență in prime e 
două trimestre aie anului. Prin 
preocuparea conducerii tehnice n 
uzinei, p,ecum și a comisiei ingi
nerilor și tehnicienilor, cele mai 
multe dintre acestea au fost re
zolvate. S-au îndeplinit, de pildă 
următoarele măsuri din planul teh
nic : „Cercetări pentru reducerea 
pierderilor de presiune pe conduc
tele de abur viu și apă de ali
mentație „Modificarea schemei 
de răcite a aburului de ventilație 
de la degazori", „Cercetări privind 
mărirea eficacității și economici
tății morilor de cărbune cu bile". 
De asemenea, este în curs de de
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In fruntea luptei pentru nou
Mișcarea de Inovații cunoaște 

o deosebită amploare la termo
centrala Paroșeni. Muncitorii, in
ginerii, tehnicienir-specialiști s-au 
angajat în lupta pentru moderni
zarea continuă a uzinei. Roadele 
preocupărilor lor sînt însemnate. 
De ia începutul acestui an, la ser
viciul tehnic ai termocentralei 
s-au înregistrat 63 propuneri de 
inovații, din care 15 au și 
aplicate.

Iată citeva din inovațiile 
au contribuit ia îmbunătățirea 
cesului tehnologic în uzină.

Maistrul de cazane Ispas Cons
tantin a propus, de pildă, un pro
cedeu eficace de curățire a bun- 
câtelor din sala cazonelor prin 
racordarea unei conducte la as
piratorul ventilatoarelor de moară. 
Eficienta: economie de timp, ușu
rarea muncii. Electricianul Negres- 
cu losil a propus un dispozitiv 
pentru sudarea , electrică a sigu
ranțelor telefonice automate. 
Muncitorii! Nicolaescu Constantin 
a făcut o propunere pentru auto
matizarea pompei de la rezervo- 
tul de drenaț nr. 1 de la cazane, 
pentru menținerea și semnalizarea 
nivelului.
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ductivității muncii cu 0,027 tone 
cărbune pe post față de sarcina 
planificată, din adîncurile exploa
tării < 
13 000 
peste 
succes 
na de 
mai mari exploatări 
din țara noastră, care sub condu
cerea organizațiilor de partid 
depus eforturi susținute pentru 
deplinirea angajamentelor de 
trecere.

Buna organizare a locurilor 
muncă în sectoarele I A, I B, 
IV В și V Sud, precum și punerea 
în exploatare a noilor frontale 
pe stratul 3 blocul 4, stratul 
blocul 2, sînt numai cîteva 
măsurile care au contribuit Ia 
deplinirea înainte de termen a pla
nului trimestrial.

au luat drumul cocseriilor 
tone Cărbune cocsificabil 

prevederile planului. Acest 
> este rezultatul muncii pli- 
‘ abnegație a minerilor celei 

carbonifere

au 
în- 
in-

de 
III,

de
18, 

din 
în-

utilaj - nou, deservit de 
bine calificați.
12 secții noi înființate 

complexului desfășoară

lu-

în 
o 

activitate susținută pe linia îmbu
nătățirii deservirii populației, 
același scop, membrii 
au fost antrenați în 
socialistă, fapt care a 
în bună măsură Ia 
interesului lor pentru
produselor și deservirea exempla
ră, a oamenilor muncii.

Cu lucrători ca Dan Visalon și 
Ghirciș

, ției nr. 
Neamțu 
secției 
Dumitru

in
coOperatori 

întrecerea 
contribuit 

dezvoltarea 
calitatea

trecerea 
chipe și oameni 
rită îndeaproape 
privește evidența 
realizărilor. Din
unii cooperatori și-au neglijat sar
cinile de producție, nu s-au preo- i 
cupat ca secția-lor să fie cît mai 

• frumoasă, să dea lucrări de bună 
calitate și la timp. -

Alți vdrbitori, între care tova
rășa Marton Izabela, Ghergan $te- ; 
•fan -au arătat că în cadrul coope
rativei au mai existat și alte lip
suri. Sînt cooperatori care nu se 
poartă cuviincios cu clieriții, îi re
ped, dau dovadă de. neseriozitate 
și indisciplină în muncă, ămînă 
executarea, comenzilor; Printre a- 
cești cooperatori se numără- Stoi
ca Vintilă, Sughic Constantin, To- 
moiescu Victoria, Lunga Maria, 
loja Susana, Bărăianu Angela și 
alții.

Alți cooperatori manifestă ‘ lipsă 
de preocupare și indiferență față 
de calitatea lucrărilor, sau servesc 
clienții după preferințe. Așa sînt 
tovarășii Ștefănescu Constantin, 
Drănceanu Emil, Demeter Rudolf, 
Bărbulescu Mircea, Trîncă Maria și 
alții.

Eugen, responsabilii sec- 
8 din cadrul complexului, 

Gheorghe, responsabilul 
nr. 4 cismărie, Tomescu 
și Munteanu Eugen, res

ponsabilii secției nr. 56 reparații 
radio și mulți alții, cooperativa se 
mîndrește.

Atît darea de seamă, cît și ma
joritatea participanților la discu
ții au scos în evidentă și o serie 
de lipsuri care s-au mai manifes
tat în activitatea membrilor coo-
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Sardnile planificate pentru ziua respectivă trebuie cunoscute încă 
înainte de intrarea în mină. Acest lucru ni»I confirmă și clișeul alătu
rat, în care fotoreporterul nostru a surprins pe maistrul miner Boțoc 
Mircea din sectorul V al minei Anlnoasa, discutînd cu minerul Lazăr 
Ladislau, ajutorul miner Turigă loan și vagonetarul Bulec Miron, des
pre sarcinile ce le au de îndeplinit in schimbul respectiv.

D. GHIONEA

(Continuare în pag. 3-a>

Succese 
ale sondopilop
In luna ’ martie, sondorii de . pe 

șantierul de explorări Cîmpu lui 
Neag au depășit zi de zi planul 
de foraj cu 14 la sută. Acest suc
ces a fost obținut prin reducerea 
timpului da instrumentații la sonde 
și eliminarea recarotărilor.

Rezultate bune s-au obținut în 
această perioadă și pe șantierul 
de* explorări Uricani, unde majo
ritatea brigăzilor ds sondori, își 
depășesc sarcinile planificate. Bri
găzile conduse de Jetca. Adrian 
și Săndulache ТасЙе ’ocupă ' locuri 
de cinsta pe graficul întrecerii so
cialiste al secției de explorări 

Uricani. ' ■
Tot la secția de explorări 

câni, maistrul mecanit Pop 
sile a conceput și aaaptat ’la

Uri-
Va-
mo

toarele pentru instalațiile ’ de foraj 
un dispozitiv ; care înlocuiește gru
pul motor de la generatorul pentru 
iluminat. Introdusă în practică la 
locația1 nr. 5 712 și 5 810, /inovația 
aduce lunar o economie de 1100 
litri de benzină.’T'



apredârii 
tipice

însușirea temeinică a limbii ro
mîne de către tineretul aparținind 
mieoritățllor naționale din țara 
noastră, constituie o sarcină deo
sebit de importantă pentru reali
zarea căreia se cere din 
profesorilor de specialitate 
sebîtă grijă și pricepere.

Prin stăpînirea perfectă 
liii romîne, elevii minorităților 
naționale au posibilitatea să cu
noască nemijlocit valorile cultu
rale ale poporului romîn, să în
drăgească - operele de valoare ale 
literaturii romîne contemporane și 
astfel să se simtă din ce în ce 
mai atrași de patria ai cărei fii 
sînt.

Profesorul care predă limba ro
mînă acestor elevi 
zultăte bune dacă 
bine cu măiestrie 
tioa, folosind cu 
mai potrivite metode și procedee 
didactice; dacă va ști să imprime 
elevilor dragostea pentru limba ro
mînă, făcîndu-i să înțeleagă că 
limba romînă trebuie să fie soco
tită o a doua limbă maternă; dacă 
profesorul însuși este însuflețit de 
dragostea sinceră și atașamentul 
față de studiul limbii romîne, in- 
spirînd astfel elevilor faptul că 
însușirea limbii romîne este o da
torie de onoare a fiecărui cetă
țean al patriei noastre.

Pentru realizarea cu succes a 
acestor obiective, este necesar ca 
profesorul care predă limba romî
nă elevilor de naționalitate ma
ghiară, de pildă, să cunoască în 
amănunțime limba maghiară, spe
cificul acestei limbi, precum și 
mecanismul gîndirii elevilor. Nu
mai în felul acesta el își va pu
tea explica originea unor con
strucții ca : eu întreb de Ia mama, 
doi om, cărțile meu, fotografia 
este a tău, oameni, lupaică etc., 
care demonstrează pe de o parte 
influența limbii materne, iar pe 
de altă parte cauzele greșelilor. 
Aceste cauze le găsim în lipsa în 
limba maghiară a diftongilor și a 
triftongilor, a genurilor și cazu
rilor la substantive, lipsa flexiunii 
la numeral, diferențele de topică 
etc.

Elevii de naționalitate maghia
ră, avînd o limbă maternă cu un 
anumit specific, întîmpină dificul
tăți în pronunțarea, scrierea, 
cabularul și construcția 
țiilor în limba romînă.

Predînd limba romînă 
maghiară a școlii de 8 
din Petroșani, controlînd cu grijă 
și notînd greșelile elevilor, am 
constatat anumite greșeli tipice în 
scrierea și vorbirea lor.

Unii elevi confundă vocala î 
vocala ă sau cu vocala i. Ei scriu : 
stăpân, răspândește, în loc de : 
stăpîn, răspîndește. Alte greșeli 
tipice pe care le fac unii elevi 
sînt: omiterea diftongului ie ori 
folosirea lui cînd nu e cazul, ca 
în exemplele următoare : poiet. 
poiezie, iera, aier în loc de poet 
poezie, era, aer; scrierea greșită 
a grupurilor de litere: George, 
genunci, magiar, în loc de Gheor- 
ghe, genunchi, maghiar etc.

Alți elevi întîmpină greutăți în 
privința acordului adjectivului in 
gen și număr cu substantivul, ceea 
ce se explică prin 
fenomen gramatical 
ghiară. Elevii spun 
meia blind, 
haina lung, 
tori harnic.

Uh mare

?i

partea
o deo-

a lim-

re- 
îm-

va dcbîndi 
va ști să 

teoria cu prac- 
pricepere cele

vo- 
propozi-

la secția 
ani nr. 4

cu

bunica 
oamenii

lipsa aceluiași 
în limba ma- 
și scriu : fe- 
înalt și slab 

bun, munci-

număr de greșeli pro
vine din nerespectarea liniuței de 
unire la pronumele personale, ca
zul dativ, acuzativ și la pronu
mele reflexive, formele neaccen
tuate. Elevii scriu : iam dat, mia 
plăcut, la văzut, ma întrebat, sa 
cumpărat, sa terminat, neam dus 
etc.. In loc de : i-am dat, mi-a 
plăcut, l-a văzut, m-a întrebat, 
și-a cumpărat, s-a terminat, ne-am 
dus

ei nu cu- 
și deși au
V-a, uită 
an la al-

alături de substantive: 
clasă, banca al doilea, 
patra etc.

înlăturarea treptată a a-

Este frecventă și confundarea 
pronumelui reflexiv cazul acuza
tiv, forma neaccentuată, urmat de 
auxiliarul au cu conjuncția sau. 
Ei scriu: sau dus ori mergem 
s-au răminem l în loc de s-au dus 
și mergem sau rămînem ?

La numeralul; cardinal 
nosa acordul după gen, 
învățat regula in cl. a 
cele învățate de la un
tul datorită lipsei de exerciții și 
folosesc la întîmplare numeralele 
cardinale 
al treilea 
băiatul a

Pentru
cestor greșeli tipice, profesorului 
de limba romînă i se cere o mun
că asiduă și multă răbdare, 
necesar să se efectueze cît 
multe dictări, exerciții scrise 
mai presus de toate, controlul 
nic al temelor scrise, și cerceta
rea conștiincioasă a lor de către 
profesori.

Rezultate frumoase a realizat în 
însușirea limbii romîne elevul: 
Inczeffy Tiberiu din clasa a Vl-a 
C, iar elevele Kandutr Lucia, Pa- 
gani Maria și Szilveszter Alexan
dru din clasa а ѴІ-а C scriu și 
se exprimă romînește fără greșea
lă. Asemenea lor sînt și elevii 
Varga Eva, David Terezia, Smir 
Elisabeta, Daniel Edita, Matyaș 
Veronica, 
lucrările lor 
nu numai o 
cunoștințelor, 
sincer pentru 
Iată cum își
Maria lucrarea sa 
„Eu, eleva Republicii 
Romîne, îmi exprim 
tea față de patrie învățînd te
meinic, ca prin munca mea să 
contribui la înflorirea scumpei 
noastre patrii, Republica Populară 
Romînă".

printre cei mai mici elevi ai Școlii | 
de a învăța, a situai-o printre .

Миги Emilia numără I
de 8 ani din Pelrila. Dorința ei de a învăța, 
elevii fruntași ai clasei a l-a.

IN CLIȘEU: Eleva Миги Emilia, aplecată asupra caietului tn 
timpul unei ore de curs de la sfîrșitul trimestrului 11.

După un trimestru 
de muncă asiduă

un trimestru
asiduă, elevii

Daniel Edita,
Suciu Maria care prin 

trimestriale dovedesc 
însușire temeinică a 
ci și un devotament 
țara în 
încheie

pionieri, 
încheie- 
o serie

Prețuim miiDiti ptitn preiiiirea Mnlniti 
tll«№а cadrelor

care trăiesc, 
eleva Suciu 
trimestrială : 

Populare 
dragos-

prof. PRECUL IRMA
Școala de 8 ani nr. 4 Petroșani

După 
vățătură 
nierii Școlii de 8 ani nr. 1 
'Petroșani profită din plin de a- 
ceste zile de vacanță.

Programul unității de 
întocmit cu mult înaintea 
rii trimestrului, prevede
de acțiuni plăcute, atractive, folo
sitoare. Adunări pionierești cu te
mă, diferite jocuri și concursuri 
sportive, vizionări de filme în co
lectiv, învățarea de cîntece pio
nierești despre patrie și partid, ex
cursii în 
sînt numai 
văzute în 
al unității.

Elevi ca Joni Victoria, preșe
dinta unității de pionieri din școa
lă. Popa Lucia, Pîrîianu Sorin, O- 
prișiu Oltea, Fodor Magdalena și 
multi alții, care au încheiat tri
mestrul II numai cu medii bune la 
învățătură, pot zburda acum în 
voie.

împrejurimile orașului, 
cîteva din acțiunile pre
programs de activitate
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se Îndreaptă spre șco- g 
serale, care ie stau la g 
Aici ei schimbă strun- g

de muncă
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

obișnuit în 
mai multi

A devenit un fapt 
zilele noastre ca tot 
oameni ai muncii, după orele de 
lucru să-și completeze studiile de 
cultură generală. Aceasta îi ajută 
să îmbine armonios teoria cu 
practica, să-și ridice măiestria 
profesională în domeniul în care 
muncesc.

De aceea, după terminarea ore
lor de muncă, numeroși munci-

tori tineri 
Iile medii 
dispoziție.
gul, freza, ciocanul sau pikame- g 
rul cu creionul și aplecați asa- g 
pra cărților se străduiesc zi de zi g 
să le smulgă tot mai 
pe care să le pună 
muncii, al vieții.

Asemenea
iiști în patria

Atenția sporită pe care cadrele 
didactice de la școala noastră o 
acordă invățămîntului ideologic e 
dovedită cu prisosință da seriozita
tea cu care se pregătesc pentru fie
care seminar.

Buna pregătire a cursanților este 
rezultatul unei munci perseverente 
care se concretizează în conspec
tarea materialului, bibliografic, in 
însușirea cunoștințelor din dome
niul economisi politice.

Faptul că majoritatea cursanților 
participă la discuții, tratînd pro
blemele cu competență și siguran
ță, se datorește și priceperii cu 
care tov. Ion Șiclovan, conducă
torul seminarului, organizează și 
conduce dezbaterile.

O pregătire serioasă au dovedit 
cursanții: Soba Magdalena, Crutar- 
ciuc Dumitru, Avram Doina, Far
kas Ladislau și alții, care la tema 
„Imperialismul — stadiul csl mai 
înalt al capitalismului" au făcut o

------------ Q

analiză amănunțită a trăsăturilor 
principale ale imperialismului, de- 
monstrînd in același timp caracte
rul parazitar și muribund al aces
tui sistem, precum și pieirea lui 
inevitabilă.

De un real folos pentțu cursanțl 
au fost intervențiile tovarășului 
director Victor Bădău, • care a asis
tat la seminarul din 14 martie a.c. 
In precizările pe care le-a ' făcut» 
a insistat asupra trăsăturilor im- \ 
parialismului in zilele noastre, 1э- 
gîndu-le de formele concreta sub 
care se manifestă in prezent in 
S.U.A., R.F.G., Franța etc.

Pentru seminariile viitoare, ca
drele didactice sînt hotărîte să a- 
corde aceeași atenție pregătirii lor 
ideologice, în vederea ridicării 
neîncetate a nivelului științific al 
leețiilor la clasă.

prof. NICOLAE CHERCIU
Școala .medie mixtă Petroșani

multe taine 
în folosul

elevi sera-
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multor
noastră sînt și ti
nerii muncitori 
Goșa Victor, Ko- 
csis Francisc și 
Popa Horia de la 
mina Lupeni pe 
care-i vedeți în 
clișeul de față. 
Prin strădania și 
conștiinciozitatea
de care dau do-2 
vadă ia orele de $ 
curs, ei se nuntă-„ 
ră printte cei mai| 
buni elevi sera- o 
Iiști de Ia Școalag 
---- serală ding

8 cei g

medie 
Lupeni.

Iată-I 
trei colegi de cia-g 
să ia o oră prac-g 
tied în laboratorul# 
școlii. Atenția peg 
care o acordă ex-g 
perienței dove- g 
dește încă o dată 8 
preocuparea lor| 

susținută pentru g 
însușirea de noii 
cunoștințe practi- “ 
ce, care ie vor fo-g 
losi în munca deg 
zi cu zi. 8
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VACANȚĂ PLĂCUTĂ
încă inainte de încheierea tri

mestrului II al actualului an șco
lar, direcțiunea Școlii de 8 ani din 
Aninoasa, împreuuă cu organizația 
U.T.M. din școală și activul de 
conducere al unității de pionieri, 
au întocmit programul de activi
tate a elevilor și pionierilor pj 
perioada vacanței.

Й entru ca vacanța de primăvară 
să constituie un bun prilej da odih
nă activă, de reconfortare și re
creare plăcută pentru elevi, în 
programul de activitate am pre
văzut o serie da acțiuni interesan
te, distractive și folositoare cum 
sint: dimineți de basme, audiții 
muzicale, adunări pe detașamente 
pe diferite teme, vizionări de filme 
în colectiv, plantări de puteți, ex
cursii in împrejurimii: localității și 
alteia.

In prima duminică a vacanței, 
programul a fost deosebit de bo
gat și fructuos. Astfel, la ora 9. 
învățătoarea Deak Esteta a ținut 
o dimineață de basme cu elevii 
din clasele a I-a și a Il-a, secția 
romînă, iar învățătoarea Simo Ca
rolina a ținut de asemenea o dimi 

. neață de basme cu elevii din cla
sele a l-a, a IV-a secția maghiară 
La ora 10 pionierii din detașamen
tul nr.5, sub îndrumarea tinerei 
instructoare Iacob Cecilia, a avut 
o adunare cu tema : „jocuri pio- 
nerești", iar pionierii detașamentu
lui nr. 4, sub conducerea instruc
torilor Bulea Silvia și Sortan Eu

genia, au ținut adunarea cu tema: 
„Orașe noi pe harta țării", la care 
mai multi pionieri ca Grosu Euge
nia și Schneidar Eduard au vor
bit în fața hărții despre noile ora
șe Uricani, Victoria, Onești și al
tele.

Și celelalte detașamente de pio
nieri au tmut adunări cu diferite 
teme, care s-au bucurat de apre
ciere din partea purtătorilor cra
vatelor roșii. Asemenaa acțiuni 
fi organizate рэ toată perioada 
canței pentru elevii și pionierii 
Aninoasa.>

director
SIMO IOSIF

adjunct Școala de 8 
Aninoasa

©

Elevii colectează 
fier vechi

voi
vă
diri

ani

or-Printre numeroasele acțiuni 
ganizate de elevii și pionierii Șco
lii de 8 ani nr. 1 din Lupeni se 
numără și aceea de la începutul 
acestei săptămîni, cînd unitatea 
de pionieri din școală a colectat 
aproape 3 000 kg. fier vechi.

In fruntea acestei acțiuni de co
lectare a fierului vechi s-au si
tuat pionierii Cimpeanu Doina, 
președinta unității dc pionieri. Riti 
Traian, Polâad Earil, Luciu Mar
cel, Goanțâ Grigor®, Micuț Blanca 
și alții.

t



Crescut $l educat de comunist!
Sfat aproape 4 ani de dud ti- 

nărui Alexandru Colda lucrează in 
sectorul III al minei Petrila. Mun
citorii, mai ales comuniștii, i-au 
fost dascăli și adevărați părinți. 
Un moment însemnat în viața lui 
Alexandru Colda l-a constituit pri
mirea sa în rîndurile candidaților 
de partid- In adunarea de partid, 
comuniștii i-au analizat cu grijă 
meritele, precum și lipsurile pe 
care le mai avea. Ei i-au făcut c 
serie de recomandări de a munci 
mai bine, de a învăța cu mai mult 
Sirg la școala medie serală pe ca
re o urmează. Astfel de îndem
nuri i-au fost adresate tînărului 
Colda de tovarășii Laszio 
Timar Ioan, Vătafu Petru, 
Aurel și de alți comuniști 
care a avut de învătat
bune. Cu ajutorul lor, Colda a 
devenit un muncitor vrednic, frun
taș fn producție.

După adunarea in care a fost 
primit candidat de partid, ajutorul 
comuniștilor a devenit și mai mă
re. Sarcinile încredințate, contro
lul biroului organizației de bază 
asupra felului cum își îndeplinește 
sarcinile primite l-au 
făeut să-și sporească 
procesul de producție.
care l-au recomandat
candidat de partid, l-au îndrumat 
să citească zilnic presa de partid, 
să-și formeze bibliotecă personală. 
La recomandările membrilor de 
partid 
care", 
tește 
V. Hugo.

După terminarea perioadei 
candidatură, adunarea generală 
organizației de bază i-a luat 
discuție cererea de primire în rîn-

Ștefan. 
Băcilă 
de la 

lucruri

durile membrilor de partid. Și de 
data aceasta comuniștii i-au făcut 
prețioase recomandări l-au sfătuit 
să depună eforturi susținute în 
procesul de producție, recoman- 
dîndu-i totodată să-și înzecească 
forturile Ia Învățătură 
termina cu succes clasa 
a se pregăti temeinic 
xamenul de maturitate.

De la aounarea generală 
luna trecută, in care vagonetarul 
Alexandru Colda a fost primit în 
partid, el munaește cu și măi mult 
elan. Nu vrea să desmintă încre
derea care i-a fost acordată de 
comuniști. Cu ajutorul comuniști
lor, el este hotărît să se compor
te atît în muncă, cit și in viață, 
așa cum i-au arătat comuniștii a- 
tunci etnd l*au primit în rîndurile 
lor.

Z. ȘUȘTAC

călit, l-au 
efortul in 
Comuniștii 

să devină

membrilor 
а citit romanele : 

„Setea", iar în prezent 
romanul „Mizerabilii"

„Intune- 
ci- 
de

de
a

în
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pentru 
a Xl-a 
pentru

Satisfacerea deplină a cerințelor 
mereu cresclMe ale populației

(Urmare din pag. l-a)

Majoritatea lipsurilor existente 
In activitatea cooperativei — au 
arătat mai multi vorbitori — se 
datoresc mai multor cauze. Una 
din principalele cauze a fost ne- 
respectarea graficului de ședințe 
de producție. Consfătuirile de pro- 
dueție s-au ținut foarte rar și doar 
în unele unități. De asemenea, co
misia de revizie și comisiile de ca
litate au efeetuat prea puține con
troale și nu destul de exigente 
pentru ca lipsurile descoperite să

lipsuri, nu 
activitatea 
răspundere 

pentru lip- 
secțiilor 
măsurile 

pentru

« 
♦ 
i 
?

Modest, conștiincios, apropiat de elevi, așa este cunoscut ingi
nerul Olatu Gheorghe, profesor la Grupul școlar minier Petroșani, 
de viitorii maiștri electromecanici. In orele de clasă, tovarășul O- 
laru predă lecții cu un conținut bogat, exemplificate cu fapte con
crete din activitatea exploatărilor miniere din Valea Jiului. ’

IN CLIȘEU: Tovarășul Olaru Gheorghe împreună cu cîțiva e- 
levi din anul II.

I.

Pe armele materialului „0 fetiță mereu trista
a adormit în bancă-.**

O situație care nu putea fi 
îngăduită
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Іи Editura politică au apărut Л

MĂRGINEANU

Partidul, conducătorul 
nostru iubit Partidului

servitoare 
să-i spele 
vasele, să-i 
podelele.

dureros 
că familia

in
tre-
ve-

ghiozdan și rechizite pe 
anul școlar. Are tot ce-i 
și sintem fericifi cînd îi 
vesel, sdndtos. Un singur Iu-

I

tre remediate la timp. De aceste 
lucruri se face în primul rînd vi
novat colectivul de conducere și 
comitetul executiv al cooperativei, 
care a tolerat aceste 
a controlat îndeajuns 
seațiilor, nu a tras la 
aparatul administrativ
șurile în aprovizionarea 
cu materiale, nu a luat 
cele mai corespunzătoare 
bunul mers al muncii.

Trecînd la alegerea noului con
siliu de conducere și a comitetu
lui executiv al cooperativei, adu
narea a ales în unanimitate ea 
președinte al comitetului executiv 
al cooperativei pe tovarășul Dan 
Visalon. Mai mulți membri coo
peratori au făcut noului consiliu 
de conducere al cooperativei pro
puneri concrete privind îmbunătă
țirea activității în toate secțiile și 
în toate domeniile de activitate.

Luînd cuvîntul 
dunării, tovarășul 
ședințele Sfatului 
șului Petroșani a
comandări prețioase 
siliu de conducere 
brilor cooperatori. 

Modul în care 
clienții și modul

1 sînt serviți caracterizează atitudi- 
I nea față de muncă a fiecărui co- 
j operator — a spus tovarășul Blaj. 
' Deservirea exemplară și civilizată 
I a oamenilor muncii, satisfacerea 
cerințelor lor mereu cresclnde tre
buie să constituie una din proble
mele centrale ale 
retorilor. Printr-o 
laterală, rapidă și 
lației, cooperația
poate contribui la ridicarea nive
lului de trai al oamenilor muncii.

din 
din

mani, care au inclus Romînia In 
planurile lor agresive. Sînt înfă
țișate aspecte din lupta poporului 
romîn sub conducerea
Comunist din Romînia împotriva 
acestor dușmani înveterați.

In carte sînt de asemenea ex
puse pe scurt noile planuri și ac
țiuni cu caracter agresiv ale mili- 
tariștilor vest-germani, importanța 
ce o are încheierea tratatului de 
pace cu Germania pentru asigura
rea păcii în lume, precum-și uria
șele forțe sociale care luptă împo
triva revanșismului și militarismu
lui vest-german.

Scrisă în stil publicistic, lucra- 
este accesibilă maselor largi 

cititori.

48 pag., 0,50 lei
Autorul, oprindu-se asupra unor 

evenimente mai importante 
istoria mișcării muncitorești
țara noastră, scoate în evidentă 
că, slujind fără preget interesele 
clasei muncitoare și ale Întregului 
popor muncitor, partidul și-a cu
cerit înerederea unanimă a mase
lor muncitoare. Broșura prezintă 
apoi felul în care este organizat 
și-și desfășoară activitatea Parti
dul Muncitoresc Romîn îndeplinin- 
du-și rolul său conducător în o- 
pera de construcție a socialismu
lui în R.P.R.

Broșura este ilustrată și scrisă 
într-un stil atractiv.

în încheierea a- 
Blaj Traian, pre- 
popular al ora- 
făcut cîteva re- 

noului con- 
tuturor mem-

rea 
de

și
M. PETRESCU

vorbește cu 
eare aceștia

se
in

Puterea educativă 
a colectivului

mă, 
treg 
buie 
dem
cru li cerem: să învețe, că nu
mai prin învățătură i se lumi
nează mintea și numai școala îl 
face să tie folositor societății.

In primăvara a- 
cestui an inten
ționam să ne con
struim o casă 
nouă și acest lu
cru îl iacem și 
glndindu-ne la mi
cuțul ion pe ca
re l-am luat să-l 
creștem.

De cînd copilul 
este ia noi, 
cem totul să 
simtă bine, 
mers cu el în 
cursie 
Jiu, 
Bolii, 
vadă 
tot 
în 
tru
simtă bine. V rem 
ca băiețașul nos- 

bucure de o copilărie 
condiții optime de în

I

48 pag., 0,75 lei
Broșura înfățișează activitatea 

multilaterală a organizațiilor de 
partid de la Uzinele „Semănătoa
rea" din Capitală, pentru educarea 
comunistă a oamenilor muncii. Au
torul, folosind exemple concrete 
din această uzină, demonstrează 
rolul hotărîtor al colectivului de 
muncitori, în crearea omului nou, 
demn de epoca socialismului în ca
re trăim.

CONSTANTIN NICOLAE
S. ASANDEI
N.
A.
R.

CONDURACHI
PETRI

TIULESCU

crește

fo
se

Am

activității coope- 
deservire multi- 

civilizată a popu- 
meșteșugărească

Militarismul german 
$i Romînia

136 pag., 2,75 lei
In lucrare sînt descrise suferin

țele pricinuite poporului romîn în 
decursul istoriei de mllitariștii ger-

Citind articolul intitulat: „O fe
tiță mereu tristă a adormit in 
bancă"... publicat nu de mult în 
ziarul „Steagul roșu" am rămas 
profund Întristați de situația In 
care trăia eleva Maria din clasa 
a ii-a elementară, pe care familia 
Crăciun și Elena Măzăroi din Pe
trila au luat-o a- 
lături de ei să o 
creased. Este du
reros faptul că o 
dată cu venirea 
pe lume a unui 
copil propriu. Ele
na. mama adopti
vă a Măriei și-a 
transformat fetița 
pe care o luase 
să o crească In
tr-o
care 
tufele, 
trece

Este 
faptul
Măzăroi, cate și-a 
asumat răspunde
rea de a crește 
fata și a-i asigu
ra o viață ferici- 

J tă, lipsită de griji, 
a încercat să-i 
răpească fetiței 

dreptul ia copilărie, dreptul de a 
se bucura de condiții optime de 
Învățătură. Ne doare nespus 
mult acest lucru deoarece și noi, la 
jumătatea lunii iulie 1959. am 
mat alături de noi să creștem pe 
micuțul Ion, care este frate mai 
mic al Macrei. Pe atunci copilul 
nu avea nici patru anișori. L-am 
luat să-1 creștem pentrucă nu a- 
veam copii. Noi 11 iubim ca pe 
propriul nostru copil, li facem to
tul pentru a se simți bine și pen
tru a vedea în noi adevârații lui 
părinți. De la bun început ne-am 
îngrijit sa îmbrăcăm copilul, i-am 
iăcut mai multe costume. In toam
na anului trecut i-.am înscris la 
școală. Acum в In clasa alt la 
Școala ru. 4 Petroșani La tncepe- 
'ec șcsîii i-am cumpărat unifor-
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se
de

de

ex- 
la Tîrgu

la Peștera 
îl ducem să 
filme. Facem
ce ne stă 

putință реп
са el sd se

Micuțul Ion pe care-1 
familia Popa 

tru sd 
fericită,
vățătara.

Slntem convinși că odată cu 
publicarea articolului „O fetiță 
mereu tristă a adormit în bancă"... 
și viața Măriei se va schimba. De 
altfei Marfa, sora iui ion al nos
tru, a tost luată înapoi de către 
mama ei dulce de ia familia Mă- 
zăroi și In prezent urmează cursu
rile ia școala elementară de 4 ani 
din cătunul Maleia. In prezent 
Marfa se găsește alături de mama 
ei, care 
crească

acum e hotărîtâ sd o 
așa cum trebuie.

POPA rOAN

■țărani
POPA SAVETA
muncitori din Maleia

bine de 
Subsolul 
însă bo- 
oarnenii

Ținutul înghețului veșnic ocupă 
în Uniunea Sovietică mai 
o treime din teritoriul ei. 
Extremului Nord ascunde 
gății fabuloase pe care
sovietici străpungînd stratul înghe
țat le scot la iveală pentru a le 
dărui patriei lor. Diamante, aur, 
cărbune, metale neferoase. In acest 
ținut au luat ființă și s-au dezvol
tat cunoscutele centre industriale 
Norilsk, Vorkuta si Magadan.

Natura este aici aspră și omul 
are de înfruntat zăpezi mari, ge
ruri și viscole năpraznice, îndelun
gata noapte polară. De aceea, în 
regiunile ciin Extremul Nord este 
foarte greu să construiești — pă- 
mîntul este tare ca piatra. Și to
tuși pe harta acestui ținut vor a- 
pare în curînd orașe noi. Cum vor 
arăta ele ?
acum viu 
Leningrad 
trucții și
unde a luat recent ființă o secție 
pentru construcția de orașe în Ex
tremul Nord.

Oamenii de știință au prezentat 
proiectele cîtorva așezări. Prima 
dintre ele, ocupînd o suprafață de

Această problemă este 
discutată la filiala din 
a Academiei de cons- 
arhitectură a U.R.S.S.,

s « • • PE 1Ș
70 ha., va fi o așezați de tip o- 
bișnuit. O altă așezare, deși prevă
zută pentru același număr de locui
tori ca și prima, urmează să fie 
construită pe o suprafață de apro
ximativ 15 ori mai mică. Noul 
oraș va fi alcătuit propriu zis din
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Noi orașe sovietice
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vor funcționa 
ateliere, cantine 

în următoarele 
ti amplasate a-

patru imense clădiri de formă ci
lindrică, cu diametrul de 50 m. La 
parterul clădirilor 
magazine, diverse 
și restaurante, iar 
trei etaje — vor
partamentele de locuit.

In incinta clădirilor cilindrice 
proiectul prevede amenajarea de 
spații verzi, care vor fi protejata 
de un acoperiș transparent.' Legă
tura între clădiri se va face prin 
niște culoare, acoperite. Printr-un 
astfel de culoar-galerie se va- pu
tea ajunge la o clădise specială 
unde vor funcționa serviciile ad
ministrative, terenuri sportive, o

școală, o bibliotecă. Pereții clădi
rilor, zugrăviți în culori pastel — 
roz, albas iru-galben — vor înviora 
monotonul peisaj nordic.

Interesant este și proiectul unui 
alt oraș arctic, care deși prevă
zut pentru □ populație de 10—12 
mii de locuitori, va ocupa o supra
față de numai 7,5 ha. Proiectul 
prevede deasupra centrului orașu
lui o uriașă cupolă suspendată, 
confecționată din material plastic. 
Sub protecția acesteia se vor ame
naja un parc, terenuri de sport, o 
bibliotecă, un cinematograf. Din 
centru vor porni, asemenea unor 
raze, trei străzi care vor semăna 
mai de grabă cu niște originale 
galerii — un înveliș din material 
plastic le va feri de zăpezi și vis- 
colei Pe
înălța 16 clădiri de formă cilindri
că, cu cîte 15 etaje. Locuitorii a- 
cestui oraș vor fi puși la adăpost 
de cele mai cumplite geruri. Da
torită instalațiilor de climă artifi
cială, sub 
va coborî 
grade.

Nu va
aceste orașe vor deveni realitate...

fiecare stradă se vor

cupolă temperatura 
niciodată sub plus

mai trece mult timp

nu
10

Și
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0 importantă realizare 
a oamenilor 

de știință sovietici
MOSCOVA 28 (Agerpres).

In Uniunea Sovietică a fost
alizată o ult.racentrifugă specială 
care permite oamenilor de știință 
să pătrundă în microuniverS nu 

numai ca simpli spectatori ai pro
ceselor care se produc acolo, ci 
într-o oarecare măsură și ca stă- 
pînitori ai acestor procese.

Ultracenfrifuga permite să se 
mărească de sute de ori greutatea 
particulelor miniscule ale substan
țelor, moleculelor, părților de mo
lecule. Inima instalației o constitu
ie rotorul, care se mișcă în vid 
cu o viteză de 65 000 rot/min. In 
corpul rotorului este fixată o e- 
prubetă dintr-un aliaj foarte re- 

, zistent, conținînd o soluție din 
substanța cercetată. După ce e- 
prubeta este pusă în mișcare gre
utatea 
crește 
grele 
pede, 
lent. ! 
de a 
iar apoi de a le studia.

i particulelor din soluție 
; de 300 000 de ori. Cele mai 

încep să se miște mai re- 
iar cele mai ușoare — mai 

Se crează astfel posibilitatea 
le separa unele de celelalte,

Mesajul adresat de secretarul general al F.S.M.
Congresului latino-american de solidaritate 

cu Cuba
PRAGA 28 (Agerpres).
Secretarul general al Federației 

Sindicale Mondiale, Louis Saillant, 
a adresat un mesaj Congresului 
latino-american de solidaritate cu 
Cuba.

F.S.M., se arată în mesaj, își 
reafirmă solidaritatea cu poporul

și clasa muncitoare din Cuba. Fe
derația declară că sprijină lupta 
oamenilor muncii și popoarelor 
din America Latină în apărarea 
revoluției socialiste din Cuba, pen
tru respectarea principiilor nea
mestecului și autodeterminării, 
pentru menținerea păcii în lumea 
întreagă.

(Coresp, Agerpres

patru săptămîni 
marii greve a mi-

o
Revoluta cubană - 

pentru popoarele

un 
po- 
de-

SAN JOSE 28 (Agerpres).
„Revoluția cubană constituie 

exemplu strălucit pentru toate 
poarele latino-americane", a
clarat la San Jose, Mora Valverde, 
secretar general al partidului „A- 
vangarda populară din Costa Rica", 
în cadrul unui miting de sprijinire 
a Congresului latino-american de 
solidaritate cu Cuba. Valverde a 
condamnat manevrele anticubane 
ale președinților țărilor Americii

Ни, tâtoduhL
HELSINKI. — După cum trans

mite agenția France Presse, funcți
onarii finlandezi care se găsesc 
în grevă de 27 de zile au res
pins ca „nesatisfăcătoare" o pro 
punere a guvernului menită să 
ducă la încetarea mișcării reven- 

paralizează activita- 
poștale, traficul 
ferate, precum 
ale economiei

în 
și 

fin-

După cum anunță

d= la fabri- 
Martinica au 
11 la sută a 
de asemenea 
docherii din
— Fort ds

latului relatează că studenții re- 
prezentînd Confederația studenților 
iranieni din Iran și de peste ho
tare ș-au așezat în fața consula
tului din zori, unde au rămas 
pînă aproape de miezul nopții cînd 
a intervenit poliția.

PARIS. — Biroul Confederației 
Generale a Muncii din Franța a 
dat publjcitătii o declarație în ca
re salută cu căldură dîrzenia șî 
fermitatea minerilor aflați în gre
va de 28 de zile.

Biroul C.GJVI. cheamă organizați
ile sindicale și pe membrii lor 
să-și intensifice și mai mult soli 
daritatea cu minerii greviști și să 
ia parte activă la stringerea de 
fonduri pentru ajutorarea acestora.
--------  ---------- —s2a:

i

- exemplu strălucit 
lalino-americane
Centrale și S.U.A. care s-au întru
nit recent la conferința de la 
San Jose. Acestei conferințe a 
președinților pe care au condam 
nat-o popoarele, i se va opune 
Congresul din Brazilia la care se 
vor întruni adevărați reprezentanți 
ai popoarelor pentru a-și exprima 
solidaritatea cu Cuba.

Particip,anții la miting au adre 
saț un mesaj congresului latino- 
american de solidaritate cu Cuba 
tn care sprijină revoluția cubană. 
„Congresul din Brazilia, se arată 
în mesaj, va demonstra lumii în
tregi că masele largi populare din 
toata țările lumii sînt solidare 
Cuba revoluționară".

cu

☆

CAIRO 28 (Agerpres).
Secretariatul permanent 

siliului de solidaritate al 
Asiei și Africii a 
gramă Congresului 
cu Cuba, -în care 
poarelor Asiei și 
firmă solidaritatea
ban și cu lupta sa împotriva 
perialismului, pentru apărarea 
veranității sale.

al Con 
țărilor 

o tele-adresat
de solidaritate 
în numele 
Africii își 
cu poporul

po 
rea-
cu 
im-
su-

dicativs care 
tea serviciilor 
porturi, căile 
alte sectoare 
landeze.

PARIS. —
ziarul ,,L' Humanite", după o gre
vă de 15 zile, 40 000 de muncitori 
agricoli și muncitori 
cile de zahăr din 
obținut majorarea cu 
salariilor. Au obținut 
majorarea salariilor 
capitala acestei țări 
France

LIMA. — Lucrătorii din institu
țiile sanitare dependente de Minis
terul Sănătății din Peru continuă 
greva în ciuda amenințărilor for
mulate de acest minister privind 
concedierea greviștilor.

AMMAN. — După cum anunță 
agenția Frence Presse, la 28 mar
tie a fost dată publicității la Am
man componența noului guvern 
iordanian.

Cu formarea guvernului, 
cum s-a 
sărcinat 
Samir El 
de prim
funcția de ministru de război.

Guvernul iordanian are în 
ponența sa 13 miniștri.

NEW YORK. — Agenția 
anunță că la 27 martie, un
de studenți iranieni care își fac 
studiile în Statele Unite s-au pos
tat în fața consulatului iranian din 
New York în semn de protest 
împotriva arestării și întemnițării 
a peste 2 000 de studenți, profesori 
și lideri ai Frontului Național.

Un purtător de cuvînt al consu-

după 
mai anunțat, a fost în- 
unul din foștii miniștri, 
Rifai care pe lîngă funcția 
ministru cumulează și

сош

U.P.I. 
grup

NEW YORK 28 (Agerpres).
Membrii sindicatului zincografi

lor din New York, ultimul dintre 
sindicatele participante la marea 
grevă a lucrătorilor din tipografiile 
newyorkeze, care urmau să.-și ex
prime prin vot acceptarea propu
nerilor în vederea reglementării 
grevei, făcute de primarul New 
York-ului, Robert Wagner, au res
pins în seara zilei de 27 martie 
contractul colectiv pe care condu
cătorii sindicatului l-au aprobat 
anterior. Astfel, în ciuda faptului 
că proprietarii ziarelor din New 
York erau pregătiți să reia apari
ția ziarelor Ia 28 martie, ziarele 
newyorkeze nu au putut 
Greva a intrat în cea de-a

După cum menționează 
France Presse, greva care 
apariția ziarelor timp de
„este ca durată fără precedent în 
analele presei americane și chiar 
ale presei din întreaga lume".

Agenția Reuter menționează 
pierderile provocate patronilor 
această grevă sînt evaluate Ia
proximativ 200 milioane dolari. 
Citind declarația unui purtător de 
cuvînt al proprietarilor de ziare,

reapare.
II l-a zi. 
agenția 
a sistat
III zile

„ІДagenția France Presse scrie: 
afara pierderilor cunoscute, lovi
tura dată de această grevă... este 
așa de puternică încât aproape nu 
poate fi evaluată".

Pe de altă parte, agenția Asso
ciated Press relatează că proprie 
tarii ziarelor „Ney York Times" 
si „New York Herald Tribune" 
au anunțat că dacă greva va în 
cota și ziarele vor reapare, pre 
tul acestora va fi sporit de la 5 
la 10 cenți exemplarul.

- = ©=— că 
de
a-

de 27 martie rn 
Tokio a avut Ioc 
care s-a desfășu- 
luptei pentru ză-

Miting în Japonia
TOKIO 28 (Agerpres).
In seara zilei 

parcul Hibia din 
un mare miting 
rat sub lozincile
dărnicirea tratativelor japono-sud- 
coreene, pentru vietorie în cadrul 
ofensivei de primăvară a oameni
lor muncii si în alegerile pentru 
organele de 
Mitingul, la 
proape 6 000 
organizat de
de luptă împotriva tratatului de 
securitate japono-american.

Bîdault în

autoconducere locală, 
care au participat a- 
de persoane a fost 
Consiliul din Tokio

Greva minerilor (râncezi 
a împlinit patru sapi mini

PARIS 28 
transmite)

S-au împlinit 
de la începutul
nerilor din toate bazinele carbo
nifere ale Franței. Această miș
care revendicativă, care a cuprins 
peste 200 000 de mineri, este spri
jinită de cercurile cele mai largi 
ale populației Franței și a con
stituit semnalul unor acțiuni re
vendicative care s-au extins în 
toate sectoarele economiei țării. 
La grevele de scurtă durată care 
au avut loc în tot cursul zilei de 
miercuri au participat oameni ai 
muncii de la căile ferate, trans
porturi interurbane, gaz și elec
tricitate etc.

La chemarea tuturor federațiilor 
sindicale, joi dimineața a fost de
clarată o grevă de 24 de ore a 
ziariștilor de la cotidienele din 
provincie care cer majorarea cu 
20 la sută a salariilor. In cursul 
aceleiași zile ziariștii din Paris au 
declarat o grevă de solidaritate 

I.a agenția France Presse, prin 
cipala agenție de presă franceză 
funcționarii aparținînd tuturor or
ganizațiilor sindicale, cu excepția 
ziariștilor, au declarat și ei joi 
după-amiază o grevă de 24 de oro 

Tot joi dimineață au început gre 
ve-surpriză în întreprinderile de gar 
și electricitate. In numeroase aron- 
dismente din Paris au avut loc 
întreruperi de curent cu o durată 
variabilă. Pe 24 de linii de auto
buze din Paris a fost întreruptă 
activitatea timp de 24 de ore, î:i- 
cepînd de joi dimineața.

Extinderea mișcării revendicative 
constituie o sursă de îngrijorare 
pentru guvern, așa cum reiese și 
din lucrările ședinței de miercuri cari globale ale tuturor oamenilor 
după-amiază a Consiliului de Mi muncii".

muncii — minerii care 
își văd existența nesi- 

scrie cotidianul francez 
Ziarul subliniază că a 
cauze ale actualelor

niștri de sub președinția genera 
lului de Gaulle. Cu toate acestea, 
scrie ziarul „Liberation", guvernul 
nu este deocamdată dispus să sa 
tisfacă revendicările minerilor.

Subliniind extinderea mișcării 
greviste, presa franceză relevă 
cauzele economice și sociale care 
o determină. „Greva minerilor 
francezi a scos la iveală puternica 
revoltă a unei întregi categorii de 
oameni ai 
în prezent 
gură" — 
„Combat", 
devăratele
nemulțumiri trebuie să fie căutate 
în politica generală a guvernului 
care sprijină pe monopolist! în de
trimentul oamenilor muncii.

Declinul industriei carbonifere a 
dus la scăderea salariilor mi
nerilor la nivelul sau chiar sub 
nivelul celorlalte categorii de oa
meni ai muncii. Dacă înainte de 
1958 minerii câștigau cu 20 la 
sută mai mult ca metalurgiștii,.- în 
prezent veniturile lor sînt ^^feri- 
oare cu 10 11 la sută.

„Combativitatea minerilor7 este 
remarcabilă se arată într-un arti
col, publicat de „1 
vateur". Ea tinde să 
mai mult.

Dacă 
Martel, 
nerilor, 
noastră 
infringe 
ția asupra 
pe care a căpătat-o mișcarea re
vendicativă în Franța, săptămîna- 
lul citat continuă : Guvernul, care 
nu a vrut să rezolve conflictul 
minerilor de la începutul său, acum 
trebuie să facă fsță unor revendi-

,France Obser • 
se dezvolte și

declarat Heuri 
Federației mi* 

■ slăbiciunea

©

guvernul, a i 
președintele 
contează pe 
el se înșală. El nu ne va 
prin foame. Atrăgînd aten- 

amplorii extraordinara

Minerii englezi solidari cu minerii * 
greviști francezi

soli- 
gre-

din
na
șă

LONDRA 28 (Agerpres).
Minerii englezi își afirmă 

daritatea fierbinte cu minerii 
viști din Franța.

Comitetul executiv ai filialei 
Walesul de sud a sindicatului 
țional al minerilor a hotărît
depună o nouă sumă de 5 000 de 
lire sterline la fondul pentru aju
torarea minerilor francezi. Această 
sumă este oferită oamenilor muncii 
greviști din Franța pe lîngă cele 
10 000 de lire sterline oferite an
terior de Comitetul 
sindicatului 
din Anglia.

In ședința 
26 martie

national
executiv a) 
al minerilor

avut loc la
Comitetul 

executiv al filialei din Walesul de 
sud a sindicatului național al mi
nerilor a cerut, de asemenea,

care a 
la Cardiff,

să

înceteze exportul de cărbune en
glez în Franța atît timp cît va 
dura greva minerilor francezi.

------- ------

Acțiuni ale rasiștilor 
din statele sudice ale S.U.A.

NEW YORK 28 (Agerpres).
In ultima vreme acțiunile rasiș

tilor din statele sudice ale S.U.A. 
se țin lanț. După cum menționea
ză agenția United Press Interna
tional, nemulțumiți de faptul că 
cetățenii de culoare din orașul lor 
încearcă să se înscrie pe listele 
electorale, rasiștii din Greenwood 
(statul Mississippi) terorizează 
populația de culoare, incendiind și 
deschizînd focul asupra locuințelor

la 
J.

!a

Sg-ASg-.................................. ..................

Portugalia
LISABONA 28 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, Ge

orges Bîdault, liderul O.A.S.-iștilor 
francezi 
timp în 
protecția 
răsit R.
se, spre Portugalia, Agenția Reuter- 
anunță că Georges Bîdault și se-

care s-a aflat în ultimul 
Germania occidentală sub 
autorităților locale, a pă- 
F. Germană îndreptîndu-

craterul lui au fost descoperiți la 
Lisabona sub nume false.

Un purtător de cuvînt al 
nisterului Afacerilor Externe 
Portugalia, arată agenția 
a declarat că la 27 martie 
a fost interogat și 1 s-a 
vedere să părăsească țara.

Mi- 
din 

Reuter, 
Bidault 
pus în

adepților integrării rasiale.
Potrivit agenției, la 27 martie 

rasiștii au deschis foc asupra lo
cuinței lui Dawey Green, tatăl tâ
nărului Green care încearcă să 
obțină aprobarea de a urma cursu
rile universității din Mississippi, 
rezervată numai albilor pînă 
primirea studentului de culoare 
Meredith.

Potrivit relatărilor agenției,
acțiunile rasiștilor participă și po
liția locală. Tot la 27 martie po
liția a împrăștiat un mare grup 
de negri care mergeau să se în
registreze pentru vot. Grupul, for
mat din circa 1Q0 de persoane s-a 
reunit din nou în apropierea clă
dirii tribunalului din oraș. Atunci 
poliția, folosind eîini, i-a împrăș
tiat din nou. Agenția menționea
ză eă s-au operat arestări în rîn- 
durile persoanelor de culoare, sub 
pretextul că acestea „nu au vrut 
să părăsească locul".

PROGRAM DE RADIO
30 martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 9,00 Roza vînturilor, 9,25 
Muzică populară romînească și a 
minorităților naționale, 10,00 Me
lodii de estradă, 11,05 Arii și duete 
din operele lui Verdi, 11,35 Cîn 
tece și jocuri populare romînești, 
12.30 Formații romînești de muzică 
ușoară, 14,00 Muzică ușoară cerută 
de ascultători, 14,30 Melodii popu
lare romînești din Banat, 15,00 Con
cert distractiv, 16,15 Vorbește 
Moscova I 17,10 Muzică din opere, 
18.20 Program muzical pentru frun
tași în producție din industrie șl 
agricultură, 19,30 Muzică de dans, 
20.15 Cîntă Maria Lătărețu. 20,30 
Muzică de dans, 21,25 Muzică 
populară cerută de ascultători. 
PROGRAMUL II. 12,35 Fragmente 
din opereta „O noapte la Vene
ția" de Johann Strauss, 14,10 Lu
crări muzicale de Ciprian Porum- 
bescu, 14,30 Muzică de estradă, 
16,10 Muzică corală. 18,20 Actua
litatea muzicală, 19,00 Muzică 
populară cerută de ascultătort 
19.40 Muzică ușoară romînească, 
20,00 Muzică de dans, 20,40 Cîn- 
tece și jocuri populare, 21,15 Mu
zică de dans. 21,45 Agenda tea
trală, 22,00 Muzică de dans.

CINEMATOGRAF?
30 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE! 
Căzută din lună; AL. SAHIA : Fe
cioara; PETRILA : Nana; ANINOA- 
SA: Soare și umbră, completase 
Noi la festival; LUPENI: Șoferii 
iadului; URICANI: Piticul vră-fc 
jitor.

Tiparul: „6 August*1 PetroșaniREDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. RepubliaU nr. 56 Tel. interurban 322, automat 269.


