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Cărbune 
de calitate

cărbune fiind 
cit cel prevăzut cu

pentru a da numai 
calitate continuă la

Gospodărirea localităților ' 
o problemă mereu actuală
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In luna trecută, producția ex
trasă de minerii de Ia Aninoasa 
a fost de bună calitate, procen
tul de cenușă in 
mai mic de 
0,3 la sută.

întrecerea 
producție de
fiecare loc de muncă. Măsurile 
prevăzute in acest sens se apli
că în fiecare sector. Brigăzile de 
mineri aleg cu grijă șistul din 
cărbune, in abataj și la punctele 
de încărcare, intercalațiile mai 
mari de steril se pușcă separat. 
Toate acestea au făcut ca în pe
rioada 1—8 mai calitatea produc
ției să se îmbunătățească simți
tor. Cărbunele extras in această 
perioadă are un procent de ce
nușă sub norma admisă. Printre 
brigăzile care dau cărbune de 
cea mai bună calitate se numără 
cele conduse de Mănăilă Vasiie, 
Cristeă Aurel, Schneider Fran- 
clsc, Cosma Remus, Ion Victor 
și Moisiu Remus.

Odată cu venirea primăverii 
gospodarii orașului Lupeni au ob
ținut succese însemnate in acțiu
nile de înfrumusețare și amenaja
re a localității. Printre succese se 
pot enumera : întreținerea a 93 000 
m.p. scuaruri, parcuri și zone verzi, 
plantarea a 2640 pomi și puieți, 
nivelări de terenuri, curățirea de 
rămășițe diferite a unor cartiere - 
lucrări Ia care au participat 85 44 i 
cetățeni care au efectuat 256 330 
ore de muncă patriotică realizind 
prin aceasta o economie de 643 595 
lei.

Succese in această largă acțiune 
populară de bună gospodărire 
înfrumusețare a localităților, 
tlerelor, străzilor, au obținut
oamenii muncii din Uricani, Petro
șani, Petrila și alte localități, unde 
au fost efectuate mii de ore de 
muncă patriotică pentru amenaja
rea așezărilor respective.

Prima etapă a acestei- largi în
treceri patriotice a trecut. Aceasta 
nu Înseamnă însă că de acum s-a 
făcut totul pe linia bunei gospo
dăriri și înfrumusețări a localită
ților noastre. Bunii gospodari, ba- 
zîndu-se pe realizările de pînă a- 
cum, și-au și fixat noi obiective 
pentru desfășurarea în continuare 
a acestei întreceri patriotice, 
pildă, 
lunile 
teren 
tierul 
sajul
cartier de blocuri și să ridice 
alte două stații, să amenajeze 
lurile piriului Braia, să 
parent „Minerul" pînă la păduri
cea de brazi și să-l doteze cu 
incă 40 de bănci noi, să replan- 
teze zonele de protecție din car
tierul „Ștefan" cu puieți de pomi.

In Petroșani, se desfășoară lu
crări intense pentru pararea de

Și
cer

și

străzi, amenajarea de ronduri și 
scuaruri in cartierele Gb. Dimitro, 
și Livezeni, la Petrila au lost în
cepute lucrări pentru amenajarea 
unui trotuar de-a lungul străzii 
principale între club și strada Va- 
sile Roaită, la Lenea s-au făcut 
unele amenajări în jurul noilor 
blocuri.

Totuși, mai sînt încă multe pro
bleme gospodărești care n-au fost 
cuprinse în planurile respective de 
acțiune; există chiar unele 
te destul de curioase în 
direcție.
popular 
jată de 
privești,

contras - 
această 
sfatului

colectivul de
Sondori fruntași

Zilele • acestea, 
muncitori, tehnicieni și ingineri care
lucraază pe șantierul de explorări 
Livezeni a înscris pe graficul în
trecerii socialiste noi realizări. Or- 
ganizîndu-și mai bine activitatea 
la locul de muncă și reducînd' tim
pul de instrumentație, echipele de 
sondori conduse de Săvulescu 
Ioan, Popescu Titu, Fîciu Constau- 
tiir..(locația 5952). Petcu Alexan
dru, Marin Florea, Călin Vasiie 
(locația 5907) și Dănuț Anton, Ron 
cea Dumitru și Rățoi Nicolae (lo
cația 5571) au reușit să depășeas
că planul la foraj în medie cu 
15 la sută.

Rezultate bune în muncă au mai 
fost înscrise de echipele conduse 
de Barbu 
vramescu 
Gheorghe

loan, Ciobanu Petru, A-
Gheorghe, Cîmpeanu 

și Cocolea Nicolae.
V. KOZ1NCZ 
corespondent
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jPe scena Teatrului de stat

„PORTRETUL" 
DE AL VOITIN

L- In zilele de sîmbătă 11 și dumi
nică 12 mai a.c. pe scena Teatrului 
de stat se va prezenta piesa „Por
tretul" de Al. Voitin. In distribu
ție :Ana Colda, Dumitru Drăcea, 
Vasiie Hașiganu. Regia este sem
nată de Petre Sava Băleanu de la 
Studioul de televiziune București.

lată trei dintre muncitorii de frunte ai I.P.I.P. Livezeni : strun
garul Ciocan Volcu. montatorul de macarale Cărăcăleaniî Constantin și 
mecanicul 
deopotrivă 
lectiv al

auto Radu Stoian. discutînd o problemă
— îndeplinirea angajamentelor luate de 

I.P.I.P.

care îi preocupă 
către întregul co-

De 
lupenenii și-au propus ca în 
acestea să amenajeze 

de jcc pentru copiii din 
Viscoza I, să termine 

stației de autobuze din

un
car- 
fini- 
noul 
încă

In sectorul fruntaș al minei Lupeni
ma-

extindă

curtea
care este

dragul s-o 
cu curtea 

clasă unde 
in acear»- 

sediului

amena-

16 săli de < 
încă nimic 
lei, curtea 
al minei Lonea este 

alături... un 
se depozitează 
spitalul Lonea 
nimănui, lîngă 
termică veche

Muncind cu un randament de aproape 3 tone de cărbune 
Lupeni au livrat cocsari- 
cărbune special 
In același timp 
unde se folosește
sută față de sarcina pla-

post, minerii din sectorul III de la mina 
lor hunedoreni în acest aî> 15 378 tone de 
cocs, peste prevederile planului de producție, 
mul de lemn de mină in abatajele frontale 
rea metalică a fost redus în medț®~cu 20 la 
nificată.

pe

pentru 
consu- 
arma-

Astfel, 
Petrila, 
ți-e mai mare 
se învecinează

noii școli cu 
nu s-a făcut 
direcție ! La 
administrativ
frumos aranjată, iar 
teren viran pe care 
gunoaie ! Alături de 
există un teren al 
blocul cu centrala
din Petrila se întinde un teren vi
ran inundat cu gunoaie. Nu se 
poate spune ceva bun nici despre 
fațada blocului cu magazine din 
Lonea și terenul din jur, despre 
terenurile goale de lingă „tunel"- 
Petrila, „CompetroF'-Petroșani, ram
pa C.F.R.-Vulcan și altele care au 
„scăpat" de sub ochii gospodarilor.

Acțiunea de bună gospodărire, 
amenajare și înfrumusețare a lo
calităților noastre, cu participarea 
largă și entuziastă a maselor care 
își aduc prețioasa contribuție in 
acțiunile patriotice, trebuie conti
nuată cu și mai mult 
ceastă perioadă, cînd 
favorizează asemenea
toate localitățile trebuie manifes
tat un interes mai larg pentru exe
cutarea Ier I

Г '‘ t: .

avînt în a- 
anotimpul 

lucruri. In

Fiep
ACTIVITATE BUNĂ

îndrumat și ajutat îndeaproape 
de comitetul organizați ai de bază 
U.T.M., postul utemist de control 
de pe șantierul da construcții din 
Vulcan desfășoară o rodnică acti
vitate în rîndul tinerilor construc
tori. In urma unui raid întreprins 
de curînd, noua ediție apărută la 
gazeta postului relatează aspecte 
pozitive și. negative din munca și 
activitatea, tinerilor.

In articolul „Fapte bune", de pil
dă. sînt evidential! tinerii din bri
găzile de zidari conduse de Calo
tă Constantin și Popa Teodor, cei 
din brigada de tîmplari condusă 
de Mîndoiu loan, și tinerii dul
gheri din brigada oondusă de Că- 
plescu Nicolae, pentru rezultatele 
obținute în realizarea planului, 
pentru buna calitate a lucrărilor 
executate precum și pentru grija 
fată ds materiale.

Pe de altă parte, într-un alt ar
ticol, sînt criticați tinerii care dau 
dovadă de nepăsare față de ma
teriale. Printre aceștia sînt enu- 
merati tinerii din brigăzile de zi
dari conduse de Mii eseu 
Gruianu loan, precum și 
încărcători de pe mașini 
din echipele de instalatori

loan și 
tinerii 

și cei

Zilele trecute, mun
citorii din sectorul de 
aerăj al minei Vul
can au întreprins, Ea 
îndemnul comuniști
lor. o reușită acțiune 
de muncă patriotică 
pentru 
rului

colectarea fie- 
vechi. Atenția

Efectuarea unor probe la agregatele de sudură preocupă îndeaproape 
conducerea S.R.E. Vulcan.

Iată-і pe ing. Cicaici Vasiie, șeful secției,- împreună cu maistrul 
\ Olaru Teodor, studiind particularitățile Ia încercarea generatoarelor de

sudură
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Ungureanu Vasiie se grăbi să 
ajungă la biroul sectorului. Pe co
ridor, slind îri fața ușii, îl găsi 
pe Batin Gheorghe. Se priviră fă
ră să spună un cuvint. Batin 
Gheorghe, om mai în virstă, par- 
că-i ghici gîndurile.

— Ești amârit, Vasiie ?
— Cam sînt.
— Pet.tru ca o să se termine 

lucrul și o să ni se desființeze 
brigada ?

— Si dumneata știi ?
— Am auzit votbindu-se...
— Toți știți numai eu, nimic. Se 

poate ? Ce, nu-s eu șefui brigăzii ?
Fără să mai continue discuția 

bătu .a ușă și intră. In birou St 
alia inginerul Chicinaș Vasiie, 
care consulta cartea de raport. I 
se adresă pe un ton iamiiiat .

— Ce-i, Vasilică. pari cam că
trănit.

-—Apoi, cum să nu par. Ani 
auzit că...

— Știu, știu. Chiar azi am vrut 
să stau de vorbă cu tine.

— Deci e adevărat ?
— Da.
Ungureanu Vasiie se așeză pe 

un scaun. Inginerul rupse tăcerea
— Trebuie minată o galerie 

cap de vreo 50 m. Apoi o să 
veți din nou ioc de muncă...

Batir. Gheorghe, care intrase
ei în birou, ascu.ta discuția pur
tată de inginer și brigadier. In
tr-un tîrziu spuse :

— Tovarășe inginer, eu cred că

de
a-

vechi oțelăpiilop
lor s-a îndreptat în 
special spre orizontu
rile și locurile din 
subteran mai puțin 
frecventate de mi
neri.

Muncind cu hărni
cie, participanții la 
acțiune ău strîns si

din Pe* 
kg. fier 

predat 
mecanic, 
recondi-

trimis I.G.M. 
troșani 8 500 
vechi și au 
atelierului 
pentru a fi
tionate și refolosite, 

numeroase piese me
talice.

V. BRlNDAU 
corespondent

BRIGADA CONSĂTENILOR

vină al- 
locul de

Batin, a-

și lucrarea asta de pregătiri pu
tem s-o facem noi. E drept că 
n-am mai lucrat la asemenea lu
crare, dar noi nu sintem mineri ? 
Nu trebuie să știm să lucrăm și 
la pregătiri f Trebuie să 
ții să ne pregătească 
muncă ?

Inginerul îi privi pe
poi pe Ungureanu. Citeva momen
te se tăcu liniște. Fața lui Ungu- 
reanu se însenină. Se apropie de 
birou și îi spuse inginerului.

— Are dreptate. Noi ne luăm 
răspunderea să executăm galeria 
de cap.

— N-o să tie ușor, dar dacă vă 
luați răspunderea...

Ungureanu Vasiie se sfătui cu 
ortacii. De ia ei a aflat că unii 
au lucrat și la pregătiri: Tărbu- 
zan Teodor. Roșa Vasiie și Manea 
loan. I-a repartizat pe trei schim
buri ș: și-a luat lucrul in primire.

Această întîmpiare a avut 
in (una februarie

...Sfirșitul lunii martie. In 
leria de cap de ia nr. 10 își
apariția topograiui însoțit de mais
trul minier. Cercetară amănunții 
lucrarea executată. Ungureanu aș
tepta hotărirea celor de la recep
ție. După ce străbătură galeria 
unul din ei i se adresă :

— Parca-ți fi lucrat de cînd lu
mea la pregătiri. Ați făcut un lu
cru ca la carte. Erumos. N-am ce 
spune.

Ungureanu se trezi că cineva

loc

ga- 
face

Chicinaș Va-

bine. De mîi- 
Aveți de lu-

dinsă iasă cărbune. încă
zi, în dreptul numelui său 
graiicul de producție din 
minei au început să apa-

o discute

lui Ungu- 
iară iain. 

s-au 
spu-

bri-
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bineînțeles, mineri 
înțeleg de minune 
altui.
spune e o brigadă.

din spate II bate prietenește pe 
umăr. Era inginerul 
sile.

— Vasilică, a ieșit 
ne da-ți-i cărbune, 
cru. nu glumă.

...Incepînd cu data de 1 aprilie 
din abatajul lui Ungureanu a în
ceput 
prima 
de pe 
curtea
ră plusuri de tone de cărbune.

Zilele trecute, în curtea minei 
din Aninoasa, se purta 
între cițiva mineri...

— I-ați văzut pe-ai 
reanu de la IV ? Merg
Au lucrat Și-n pregătiri și 
descurcat destul de bine — 
se un miner mai tînăr.

— Nu degeaba i se spune
gada școală. Și-apoi sînt și patru 
consăteni, șeful de brigadă Ungu
reanu, Batin Gheorghe, Ardelea
na Petru și Fluțan Florea, toți șeii 
de schimb și, 
prlcepuți. Se 
— răspunse un

— Cum s-ar
a consătenilor — interveni din nou 
tinărul.

— Consăteni, neconsăteni, dar 
fac treabă faină. Pentru asta me
rită toate laudele — le spuse un 
miner cate tocmai se apropia de 
grupul care discuta.

FLAVIU ISTRA TE
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c«i eleviilucrăm 
urmă la învățătură Ф-

ă
4

de 
din 
ale

încheiere 
sarcinile 
cadrelor

să nu lipsească, să facem

învățătură. In această 
cadrele didactice tre- 

îndreptăm atenția în 
asupra cauzelor rămî-

nivelul de pre*

în urmă cu în- 
lipsei de conș-

t

*
♦

Zilele trecute, la era de diri- 
genție, elevii din clasa a ѴІП-а 
a Școlii medii serale din Petro
șani, sub îndrumarea profesoru
lui diriginte Șiclovan loan au 
organizat un frumos și interesant 
simpozion 
ani de la

Carmen a îndrăgit vioara
aducea a- 

din schim-
ramași

Ne aflăm în prag 
a anului școlar, una 
cele mai importante
didactice în această perioadă este 
munca susținută cu elevii rămași 
în urmă la 
muncă, noi, 
bule să ne 
primul rind
nerii în urmă a elevilor, încît toa
te eforturile noastre să-și atingă 
scopul, să știm cum să lucrăm cu 
fiecare elev în parte.

La fiecare lecție trebuie să acor
dăm o atenție deosebită elevilor 
mai slabi la învățătură pentru ca 
aceștia să simtă grija noastră, să 
nu-i privim cu indiferență, ci să 
căutăm să ne apropiem cît mai 
mult de ei.

E adevărat că timpul puțin care 
a mai rămas 
anului școlar 
să-i ascultăm 
ții, dar prin 
des, îi vom antrena la discuții, vom 
reuși să-i menținem în cîmpul 
atenției noastre.

Este bine ca elevilor rămași în 
urmă cu malaria să li se rezerve 
o sală pentru pregătirea în comun 
a lecțiilor și să fie supravegheați 
îndeaproape de profesorii de servi
ciu pe școală. In discuțiile cu ei, 
profesorii de serviciu să le dea . 
elevilor îndrumările necesare, să 
le facă cunoscute cale mai eficien
te metode de învățătură, să nu-i 
scape nici o clipă din vedere.

Ei trebuie să-i convingă pe elsvi 
de importanța studiului individual, 
de importanța înțelegerii logice 
care apoi se întărește prin repe
tiții. De asemenea, elevii trebuie 
convinși de necesitatea reproduce
rii lecției cu glas tare, deoarece în 
felul acesta își concentrează mai 
mult atenția asupra a ceea ce spun.

Dar nu toți elevii trebuie tratați 
la fel. Aceasta deoarece cauzele 
rămînerii în urmă cu materia nn 
sînt aceleași pentru toți elevii.

Am observat că la unH elevi, de 
pildă, rămînerea în urmă se dato- 
rește slabei lor dezvoltări. Și, deși 
se străduiesc să învețe, ei își în
sușesc totuși mai greu materialul 
predat. Aceasta și din cauza unei 
insuficiente pregătiri din anii ante
riori. Cu astfel de elevi avem cel 
mai mult de lucru. Dar trebuie să 
le acordăm o atenție deosebită. 
Trebuie să le punem mai multe în
trebări în timpul repetării materiei, 
să disecăm mai în amănunțime o 
serie de lucruri pe care nu le în
țeleg. Temele lor trebuie contro
late cu mai multă grijă, iar cînd 
avem orc de consultații să-i con-

dau cea mai mare 
Pentru îndreptarea 
învățătură trebuie 
primul rind o in-
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ce elevul

literar pe tema „42 de 
crearea P.C.R.". După 
fruntaș la Învățătură
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Simpozion 
I i t e r a r

pină la încheierea 
nu ne mai permite 
prea mult la lec- 
întrebări puse mai

vingem 
cu ei exerciții suplimentare. Să la 
recomandăm să lucreze singuri a- 
casă diferite exerciții, care insă să 
nu le depășească 
gătire.

Alți elevi rămîn 
vățătura datorită
tiineiozitate, a leneviei, a răsfățu
lui în familie, a absențelor nemo
tivate de la școală. De obicei, ast
fel de elevi ne 
bătaie de cap. 
situației lor la 
să exercităm în
fluență educativă. Trebuie chemați 
părinții lor la școală, discutat cu 
ei despre situația copiilor lor, 
pentru ca să-l ajute în pregătire. 
Ѳ influență pozitivă în această di
recție poate și trebuie s-o exer
cite comitetul U.T.M. din școală. 
Elevii rămași în urmă cu mate
ria să fie chemați la comitetul 
U.TJvf., să se stea de vorbă cu ei, 
să li se traseze sarcini de orga
nizație privind îmbunătățirea si
tuației la învățătură.

Elevii care au rămas în urmă 
cu materia în urma unei boli sufe
rite, trebuie să fie ajutați atît de 
cadrele didactice cît și colegii lor, 
să li se explice lecțiile la care au 
lipsit, să li se dea îndrumările ne
cesare.

Noi, cadrele didactice nu tre
buie să uităm misiunea pe care o 
avem de a veghea cu grijă pen
tru pregătirea minuțioasă a fiecă
rui elev, de a 
venită 
tem de

Toate
nul just în raporturile cu elevii, 
ne vor ajuta să luptăm împotrjya 
rămînerii în urmă la învățătură 
a acestora, ne vor duce la încheie
rea cu succes a anului școlar.

clasei, 
muncă
aceste

acorda atenția 
formării unui 

bine conturat, 
elemente, ca și

cu- 
sis-

țo-

SILVIA MUREȘANU 
prof?soară — Școala medie Lupeni

Elevi
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Preoteasa Ioan a prezentat un • 
amplu referat privind evenlmen- • 
tele din preajma anului INI și * 
lupta eroici a partidului, a luat | 
cuvintul elevul Todor Nicolae, •* 
care a dat citire unor manifeste J 
ale P.C.R. din perioada celui de-al j 
doilea război mondial, prin care ș

• 
se cereau o serie de revendicări *

î

♦
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*
*
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4
4
4
i

democratice. Apoi, elevul Florea , 
Ioan a vorbit despre lupta Р.СЛ. J 
și despre închisoarea Doriana, • 
iar elevul Vamvulescu Petre a * 
recitat poeziile „Tării mele" de • 
V. Tulbure și 
Beniuc.

Autobuzul de Petrila 
casă de Ia șut minerii 
bul de noapte. In Piața Victoriei 
din Petroșani, odată cu alți că
lători, din autobuz a coborît un 
bărbat voinic, energic, eu o mapă 
de cărți sub braț. Ținea de mină 
o fetiță. Au pornit-o agale în jo
sul orașului. Discutau Încet. Des
pre ce ? Despre învățătură firește. 

(Dar poate vreți să știți cine erau. 
1 Bărbatul era Stupu Petru din Pe
trila, student în anul UI la Insti
tutul de mine din Petroșani. In 
urma rezultatelor 
obținute In pro
ducție, conduce
rea exploatării 
miniere din Petri
la l-a propus să 
urmeze institutul.
In toamna anu
lui 1960 s-a pre
zentat la exame

nul de admitere 
reușit. Iar fetița nu era alta decît 
fiice lui, Carmen, elevă în clasa 
a H-a a Școlii de 8 ani din Pe
trila. In dreptul Școlii elementare 
de muzică din Petroșani s-au o-’ 
prit. Tăticul îi dădea povețe.

— Ai grijă, Carmen, după ce 
termini ora de muzică, mergi aca
să și îți pregătești lecțiile pentru 
după-amiază.

— Nici o grijă, tăticule — l-a 
încredințat Carmen. Trebuie să-mi

8 de

I

„Partidului" de M.

Simpozionul 
vii seralițti a 
util, contribuind

organizat de ele- 
fost interesant și 

la cunoașterea
mai amănunțită de către elevi a 
luptei neînfricate a 
nostru pentru cauza 
pentru viaja nouă de

partidului 
dreptății 

astăzi.

artiști amatori
Sub îndrumarea atentă a tova

rășului Geo Bucur de la Teatrul 
de stat din Petroșani și a tovară
șei profesoare Plav Elena, elevii 
din clasa a XI-а a Școlii medii P.e- 
trlla-Lonea 
în 4 acte 
goste" de 
prezent ei
cole la Lonea și Petrila, 
bucurat de succes.

Din distribuția piesei 
elevii Petty Robert, Avram Flori-

au pus în scenă piesa 
„Din prea multă dra- 

Climent Tacev. Pînă în
au prezentat 5 specta- 

eare s-au

ca, Răsaoleaa Pavel, Kristaly fari
na, Dănciuleecu Rodlce, Coetinaș 
loan și Seorgică Angela.

Fruntași la învățătură și în ac
tivitatea 
amatori 
dozitate
mal bună a

con-

cele practice, răspunzînd cu preci
zie la întrebările profesorului. Iar 
acesta, cu grijă de părinte, îi des
tăinuia „secretele" viorii, o
ducea cu pași siguri pe calea unei 
frumoase arte — arta nemuritoare 
a lui Enescu.

— Din cei 12 elevi din clasa a 
I-a a Școlii elementare de muzică, 
secția vioară — spunea tovarășul 
profesor Ardeleanu — Carmen este 
cea mai conștiincioasă și silitoa
re. Și la vioară, ea și la celelalte 
materii de la Școala elementară 

dta Petrila unde

la institut și a

• învață are numai
u note de 9 și 10.
L Și e firesc să fie

așa. De fiecare
A dată. ea vine cu
* lecția pregâtită.

obșteaeeă, tinerii artiști 
s-eu pregătit cu conștiin- 
pentiu interpretarea cît 

rolurilor încredințate.

fac parte
TEODOR 

MERCA' 
corespondent

„corectez" și nota aceea de 
la aritmetică, Nu stă bine acolo 
lingă atîția 9 și 10.

De aici dramurile lor s-au des
părțit. Tatăl și-a continuat drumul 
spre institut, tar Carmen a intrat 
te școală...

Intr-o sală aurată, modest mo
bilată, aplecat asupra unei cărți
de muzică, tovarășul Ardeleanu
Lucian, profesor de vioară își aș
tepta 
duite 
zică, 
gu l : 
sălii, un suport pentru 
Carmen și-a dezbrăcat paltonul și., 
lecția a înseput.

Cu o abtiitaite demnă de invi
diat, ndinHe ei gingașe făceau să 
tresalte ușor arcușul pe strunele 
viorii, răsplodind p melodie plă- 
eută, curgătoare. Profesorul aseul- 
ta tăcut. Pe față i se citea bucu
ria. La sfîrșitul fiecărei „partituri'', 
Carmen îmbina armonios cunoștin
țele căpătate ta orele de teorie eu

Are mult talent și 
cred...

Și noi credem. Poate că ml ine... 
mai știi I ? Așa și-au început acti
vitatea mulți muzicieni mari, iar 
Carmen n-are dealt 8 ani. Dar să 
nu anticipăm. Vor hotărî strădania 
și perseverenta ei...

In aceeași zi, Ia institut, in am
fiteatrul facultății de mine, prin
tre studenții care răspundeau calm 
și sigur la seminar era și tovară
șul Stupu Petru din Petrila, t&tăl 
micuței muziciene. Om cu bogată 
experiență în minerit, tovarășul 
Stupu se străduiește zi de zi să 
acumuleze tot mai multe cunoștin
țe teoretice, să devină un bun in
giner. Iar eînd se va întoarce în 
mijlocul ortacilor de unde a 
cat se va strădui să pună In 
care tot ceea ce a învățat în 
studenției...

Ziua de învățătură a fost
pentru tată și fiieă. Carmen 
adăugase în carnețeluF 
doi de 10, iar tăticul 
In jurul mesei de seară,

ple- 
apli- 
anii

rod-

elevii. Pe masă erau rtn- 
! cu grijă citeva eărți de mu

mei multe partituri, catalo- 
și... două viori... In mijlocul 

partituri.

de
încă
ma- 
n-a 

des»

nică 
mai 
note 
unul,
me, grijulie ea întotdeauna, 
uitat să-și întrebe „școlarii" 
pre activitatea zilei...

Erau mulțumiți cu toții. înche
gaseră o nouă zi de muncă și În
vățătură la fel de rodnică, ca att- 
tea altele. Iar după ce Carmen i-a 
delectat cu două melodii învățate 
chiar în 
și-au zis

...Sînt 
specifice

acea zi la ora de vioară, 
„noapte bună".
fapte reale, frumoase, 

zilelor pe oare le trăim.

D. GHIONEA
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♦i DE-ALE NOASTRE... POPULARE

Pe lingă activitatea la învățătură, elevii Școlii de 8 ani nr. 1 din Petroșani desfă
șoară și o bogată activitate culturală. înființată în luna noiembrie a anului trecut, or
chestra de muzică ușoară a școlii se bucură de apreciere din partea conducerii școlii, a 
.adrclor didactice, a unității de pionieri. La recentul concurs cultural-artistic al pionie
rilor și școlarilor, faza pe orașul regional Petroșani ținut ta Lupeni, această formație a 
ocupat locul I.

IN CLIȘEU: Formația de muzică ușoară a Școlii de 8 ani ar. 1 din Petroșani, sub 
conducerea profesoarei Costin Maria, în timpul unei repetiții.

•
Generații de-a rindui.

• renumitul Păcală a cutre-
• ierat plaiurile romînești
J in lung și-n lat ; Ici di nd
• un stat bun omului ne-
• voiaș, dincolo retezind
• poitele nesățioase ale u-
2 nui bogătaș hapsin.
• Intr-una din zilele a-
• cestei primăveri, l-am fn-
1 tllnit în curtea unei școli,
« înconjurat de o puzderie
J de copii, șugubăț, poznaș,
• isteț, veșnic tlnăr șl șl*
• gur de sine, Înainte de a
! pleca mai departe, mi-a
Z dat citeva staturi utile.

Iată ce mi-a spus: 
J — Prietene I De vrei
• sd ai rezultate bune in•
• procesul de invdțdmlnt,
• folosește toate mijloace-
2 ie care-ți stau ia lnde-
Z mină, pentru cd e mal bi-
• ne să iii iruntea cozii,
• decît coada frunții.•
' Nu defăima și nu blrti 
• Ca in piața de găini, ftind- 
2 că nu-i bine s^.ț; bag1

(Parodie actuală)

mina unde пи-ți fierbe 
oaia și pentru Behehe, 
vei prăpădi și pe Mihoho.

Predă in termenul fixat 
planurile de activitate și 
planificarea materiei, pen
tru cd tot lucrul trebuie 
tăcut la vremea lui; și fie
rul se bate ci nd e cald.

Nu te certa cu cei ce 
știu mai multe decît tine, 
dacă vrei să nu ți se spu
nă » haide, tată, să-ți fac 
cunoștință cu mama.

Urmărește elevul in di- 
terite ipostaze; nu-i tace 
caracterizarea numai din 
auzite; pentru că nu tot 
ce zboară se mănincă și 
se intlmplă de departe 
să-i vezi trandafir, și de 
aproape... borș de știr.

Păți singur planurile de 
lecții. Nu vine nimeni să 
1i le facă. Directorul șco

lii abia iși tace treburile 
lui.

Fă vizite la domiciliul
elevilor, căci călătorului
H șade bine cu drumul și
dirigintelui cu rezultate
bune.

Nu-ntlrzia cu catalogul
pe coridor, pentru a con
tinua discuția neterminată 
in cancelarie, riști sd gă
sești clasa fără elevi.

Caută să-ți fie elevi; 
vrednici, ca să nu zică 
lumea că, cum e turcul, 
e și pistolul. Pii model 
de comportare, pentru 
că peștele...

Mi-ar mai li spus mul
te, dar sosise autobuzul 
in stație și voia sd parti
cipe neapărat la o ședin
ță importantă...

prof. NICOLAE CHERCIU 
directorul Scolii medii 

mixte Lonea

♦
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CORESPONDENȚII VOLENTARI — 
CRONICARI AI TIMPERILOR NOI

Utemiștii la maea 
patriotică

Utemiștii de la preparația din 
Petrila și-au luat angajamentul de 
a amenaja parcul din localitate. 
In orale libere, ei au muncit eu 
mult entuziasm spre a da viață an
gajamentului luat. Pe alei a fost 
presărată piatră roșie, iar copacii 
au fost văruiți. încununare a hăr
niciei utemiștilor Istrate Gheorghe, 
Nicola Ioan, Doboț Emilian, Po
pescu Vasile și a altor tineri, par
cul și-a schimbat înfățișarea.

MARIA PUȘCAREU 
corespondent

noștri voluntari a apărut’ un 
nou, cel al tînărului mun- 
aninosean Tat Ioan. De a- 
sub semnătura noului nos

Cu eitva timp in urmă, рсимге 
scrisorile primite de la corespon
denții 
nume 
ci tor 
tunci.

pe adresa redac- 
regularitate știri 

despre munca și 
timpul liber ale

tru corespondent, 
ției sosesc cu 
care ne vestesc 
preocupările din 
aninosenilor.

Clișeul alăturat ni-l înfățișează 
pe tînărul Tat la locul de produc
ție, reparînd o lampă electrică cu 
acumulatori.

DIN POȘTA DE IERI Unul dintre tovarășii mei

Reparații la timp și de calitate
Muncitorii din schimbul HI au 

plecat spre casă. După o săptă- 
mînă de mers neobosit s-au oprit, 
in sfîrșit, și mașinile. Separația, 
halele spălătoriei, atelierele, labo
ratoarele și birourile preparației 
Petrila stau cufundate în tăcere. 
E zi de repaus. N-a treeut însă 
nici o oră de ctud liniștea s-a 
așternut in secțiile preparației că 
zgomotele răsună < a nou. Ecoul 
loviturilor de rioaan se amestecă 
vesel cu vocile omenești.

Echipele de întreținere și repa
rații au sosit la datorie. E m»H de 
lucru. Se înloeuiesc angrenajul 
malaxorului ar. Ш și gksiereie ma
laxorului nr. 1, se repară recipien
tele de condensare și benzile de 
transport, se bucșează melcul de

alimentare, se schimbă jghiaburile 
și se revizuiesc zeci de instalații-

In clocotul muncii, oamenii din 
echipele conduse de Bauer Petru, 
Masor Iosif, LOrencz Henrich, 
Toth Iui iu, Roman Constantin, ®U- 
câ toan, Dumiăreseu Dumitru, Bbke 
Wilhelm nici nu observă cit de 
repede tree orele. Soarele a apus 
de mult dar lucrul 
doua zi, instalațiile 
Petrila au început
ireproșabil și eu toată capacitatea. 
Angajamentul echipelor de între
ținere de a revizui și repara tn- 
tr-o singură zi defecțiunile semna
late a fost Îndeplinit cu cinste.

continuă. A 
din preparația 
să funcționeze

rost in viață, 
a intrat l-a ri- 

treaptă. Prin

ei in diverse 
mai important 
desăvîrșire a 
vieții actuale.

C. B.ADUȚA 
preparația Petrila

C« piese și materiale recondițkmate
Zilele trecute, la silozul de căr

bune al minei Jieț-Lonea 
pus în funcțiune un troliu 
lecomandă. Construit de 
muncitorii Teșoan Cornel,,
loan, Nemeș loan și Răducu Au
rel din pieee și materiale recon
diționate, troliul are o putere de 
tracțiune, la cîrlig, de 16 tone. O-

a fost 
cu te- 

către 
ftaeur

dată cu punerea troliuku in func
țiune s-a ușurat activitatea munci
torilor de la siloz, 
de încărcare, s-au
nările de vagoane 
transport și se va

In valoare de 20 000 lei.

a sporit viteza 
eliminat stag- 

în circuitul de 
realiza anual o

economie

M. VACHOLD
mina Lonea

Prin efort colectiv

ocazii 
— de 
omului 
Porni- 
ultima 

i Gorki 
ideile

Partidul i-a 
noi realizări, 
ca „om" cu 
îi place să

născut a doua 
călăuzit pașii 

Partidul l-a tot- 
majusculă, așa 
spună adeseori

A devenit o tradiție pentru fie-- 
care muncitor din țara noastră ca 
primăvara să fie consacrată înnoi- 
ні și înfrumusețării locurilor unde 
trăiește și Iși desfășoară activita
tea.

La U.E. Vulcan, colectivul uzi
nei se poate mîndri eu realizări 
frumoase în această direcție. Ѳг- 
ganizînd numeroase acțiuni volun
tare, energetieienii au curățat

oocoooeeoooaoooocooocoeoaoooooeo coooeooooooooooooooo 
o
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Pasiunile tînărului Bercea
iar 
în- 
De

b
8
8 fi
8
8
8

curțile interioare, an refăcut aleile 
și drumurile de acoes presărîndu- 
le cu un strat de zgură roșie, au 
lărgit și amenajat noi zone verzi. 

Interioarele seețiijor cazane, 
combustibil, reparații turbine nu 
au foet nici ele neglijate. Spoite, 
reîmprospătate, pavoazate cu lo
zinci mobilizatoare ele au un as
pect atrăgător și himinos.

In prezent, colectivul U. E. Vul
can montează voluntar o linie fe
rată îngustă pentru a putea trans
porta mai ușor molozul și restu
rile de zidărie, provenite din mo
dernizările efectuate la aripa stin
gă a clădirii uzinei.

Urcam scările împreună. Nu pă
rea ni nimic deosebit față de cei
lalți muncitori. Aceeași figură lu
minoasă, aceeași încredere în via
ță, aceeași pasiune pentru profe
sia aleasă. Privirea sa trăda însă 
pe omul care vrea să știe mai 
multe. II studiam fără să observe. 
Căutam să găsesc la el lucruri mai 
puțin obișnuite. Degeaba. Și totuși... 
Despre ce discutam ? A, da ! Des
pre „oameni și umanism" ! E preo
cupat mult de formele în care se 
materializează ființa omenească, de 
eom portar ea 
— și ее e 
procesul de 
în condițiile
sem de la cărțile citite în 
vreme. îmi vorbea de Maxim 
și Julius Fucik. Multe din 
oare îl preocupă le-a găsit clar ex
primate în operele acestor scriitori. 
De aceea îi iubește mult, 
scriitorii săi preferați. Simt că ar 
vrea să-și generalizeze 
exteriorizeze impresiile 
rile. Ii vine însă greu. Reținerea 
caracteristică oamenilor modești îl 
oprește. Pe zi ce trece își dă sea
ma că are îneă multe de învățat.

Furat de giuduri, nici n-am ob
servat că am ajuns la 
jgheaburilor Rheo — planșeul 
cipal al spălătoriei. Devin 
Vreau să văd ce face acest 
rator al lui Gorki și Fucik 
elevatoare, benzi, mașini de

Si dintr-o dată, 
de ani s-a transformat brusc 
cunoscutul și obișnuitul șef de 
chipă Gydrgy Ștefan de la prepa 
rația Lupeni. Privirea lui mîngîie 
eu dragoste instalațiile 
Le cunoaște bine, pină la 
mici șuruburi. Doar aici

Sini

să-șiși
și gîndu-

planșeul
prin- 

atent, 
admi- 
între 

zețaj. 
tînărul de 29

în
e-

din jur. 
cele mai 
lucrează

de 8 ani, aici s-a maturizat. Cînd 
a venit Ia prepairația Lupeni pentru 
prima dată — în 1954 — de un
deva din satele Odorheiukii, insta
lațiile erau eu totul altfel. Venise

să-și găsească un 
Colectivul în cerc 
dicat pe o nouă 
străduință în mu-ncă și învățătură
a ajuns șef de echipă. Unul diH- 
tre cei mai buni. Pentru activita
tea depusă, pentru faptul că s-a 
atașat cu tot sufletul colectivului 
în care muncește, pentru cinstea 
dovedită a fost primit în partid. 
Atunci parcă s-a 
oară.
spre 
mat 
cum
parafrazindu-1 pe Maxim Gorki. Ca 
primă reacție la acest măreț eve
niment al vieții sale, și-a intensi
ficat eforturile pentru îmbunătăți
rea aetivității și obținerea de re
zultate din ce în ce mai bune. A 
început cu studierea posibilităților 
fiecărui om din echipa sa. S-a 
preocupat de ridicarea calificării
profesionale a muncitorilor, sfătu- 
indu-i să se înscrie la diversele
cursuri de pregătire, învățîndu-i cu 
răbdare cum să luereze, 
trăiască.
să apară, 
treaga sa 
de muncă 
spectacole.
n-ul trecut,
8 ori drapelul de „brigadă frun
tașă", iar schimbul în care lucrea
ză echipa, de 9 ori drapelul 
„schimb fruntaș la spălare".

A început lucrul. Șeful de 
chipă Gydrgy Ștefani — tînărul 
a cărui piept 
Muncii clasa а Ш-а, 
aproape 1 an — s-a 
locul oamenilor săi. 
bă ortace 1 — zis — 
ros că am cunoscut

dintre tovarășii mei de

nu
îl 

în

cum să 
au întîrziat 
vezi cu ta- 
afara orelor 

la
A-

Efectele
Deseori

I echipă 
mergînd împreună 
Rezultatele se văd.
echipa sa a câștigat de

încă unul 
muncă.

de

e-
P« 

bereta Ordinului 
stă prinsă de 
oprit în neij- 

Spor la trea- 
și plec bucu- 
naai profund

Ing. IOAN £Nt 
preparat» Lupeni

ѳ
Ia frunte cti deputatul

și străzilor. Apoi s-a săpat și în- 
sămînțat iarbă pe locul viran de 
lîngă gară și multe altele. In a- 
ceste acțiuni deputatul a fost spri
jinit de Krausz Alexandru, Nicoa- 
ră Nieolae, Stanciu Victor, Voia 
Augustin, Codreanu Ioan și alții.

Fiumosul nu poate să nu placă.
Și ce poate li maț frumos decît 
natura și muzica. Îndrăgostit și de 
una și de alta, șeful de schimb 
Bercea loan, de la secția uscăto
rie a preparației din Petrila, își

8 petrece o bună parte din tim- 
8 pul liber în excursii prin focurile 
8 pitorești ale Văii Jiului, sau cîn- 
8 tind din clarinet in orchestra U- 
8 zinei de reparat utilaj minier din 
8 Petroșani. In concediu insă pleacă 
8 la drumeție de-a lungul șl de-a 
8 latul țării, ba chiar și în străină- 
8 late. Pe lingă muncă, excursii și 
8 muzica, Bercea loan mai are o 
§ pasiune. Aceea de a scrie ziarului. 
® A început să scrie cu vreo trei 
“ ani in urmă. Secția bricheta) obți- 
? nuse succese irumoase. Muncitorii 
® de aici au preparat mii de tone 
g de brichete 
8 ₽7° ri

corespondentul vo- 
loan începe munca 
a materialelor. Ex- 
ani face ca frazele

la redacție apare 
Bercea loan. După 
coloanele ziarului 
apar noi iniorma-

peste sarcinile de

Ce ar 
despre 
Bercea 
cîteva

ii să 
acest 
în gind. Și a scris, 
zile, în pagina l-a

scriu ziarului 
succes — și-a

a-

local 
spus 
Peste 
a ziarului a apărut informația tri
misă. Bucuria lui s-a Împletit 
tunci cu aceea a colectivului din 
secția bricheta).

..Prin secția uscătorie a prepa- 
rației din 
iiecare zi 
statură, b 
cea loan, 
citorii. Dă
dicații, apoi notează ceva în car
netul de care nu se desparte nici
odată. Cîr,d sirena anunță sfîrș!- 
tui șutului, trece și pe la celelalte

Petrila trebăluiește In 
un tînăr măruntei de 
șeiui de schimb Ber

etă de vorbă cu тиа
ре ici pe colo unele in-

secții ale /reparației, notează 
cite ceva in carnețel, apoi se 
dreaptă muițumit spre casă, 
cumva se inlimplâ ca după-amia-
za să tie vreo acțiune obștească 
in cartierul in care locuiește, par
ticipă și el cu mult entuziasm. 
Notează și aici ceea ce s-a înîăp- 
tuii prin hărnicia colectivă, Odată 
cu inseraiea, 
luntar Bercea 
de redactate 
per lenta de 3
să fie cursive, iar articolul scris 
plăcut, bogat în lapte și exemple 
concrete. A doua zi, pe lingă alte 
scrisori sosite 
și aceela a lui 
cîteva zile, în 
„Steagul roșu"
(ii în care se vorbește despre 
hărnicia și priceperea preparatori
lor sau despre aceea a participan- 
ților la acțiunile de iolos obștesc.

Cînd și-a petrecut concediul de 
odihnă ia Sinaia, Bercea loan a 
scris ziarului știri despre zilele 
de neuitat petrecute in frumoasa 
Stațiune de odihnă de la poalele 
Bucegiior, a trimis vederi de la 
muzeul Peleș. Dornic de a cunoaș
te noi meleaguri, și-a petrecut o 
parte dintr-un concediu iăcind o 
excursie prin Q.N.T. în țara prie
tenă de peste Dunăre — Bulga
ria. Pasiunea de a scrie ziarului 
se îmbină armonios cu munca, 
excursiile și muzica. Sînt patru 
pasiuni irumoase, demne de un 
om ai zilelor noastre.

D. QUȘAN
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De cînd cu venirea primăverii, 
tovarășul Melczer Mihai, deputat 
în circumscripția nr. 44 din Lo- 
nea, nu mai are aștîmpăr. Stă de 
vorbă eu oamenii, îi solicită să 
vină cu sugestii care odată înfăp
tuite să ducă la înfrumusețarea 
circumscripției. La îndemnul lui 
s-a organizat o adevărată întrece
re pentru înfrumusețarea curților 

=FiS- ' ===F.=^
In ajutopul corespondenților voluntari 

de pe șantierele de construcții

S. ALBESCU
Uzina electrică Vulean

GHEOBGHE BURGIN 
corespondent
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Intemperiile din primele luni 
ale anului au frînat mult buna 
desfășurata a muncii pe șantier ale 
de construcții. In luptă cu vitregia 
naturii, rămînerea in urmă a unor 
lucrări este oarecum , justificată. 
Dar iată că au sosit și zilele fru
moase, propice accelerării ritmu
lui construcțiilor, lichidării rămî- 
nerii în urmă din perioada de iar
nă. Pentru ca ziarul să poată tra
ta cu mai multă competentă pro
blemele cale mai arzătoare de. pe 
șantierele de construcții, secția co
respondenți și scrisori face o scurtă 
informare a corespondenților vo
luntari de pe șantiere 
blemelor despre care 
primească sorisori.

asupra pro- 
așteaptă să

VIEȚII DEIN DOMENIUL
PARTID ; Să se scrie ziarului des
pre felul în car a organizațiile de 
bază de partid desfășoară munca 
politică de masă pentru mobiliza
rea întregului colectiv la lichida
rea rămînerii în urmă, executarea 
de lucrări de calitate și în ter-

men. Cum se creează opinie de 
masă împotriva acelora ce fac ri
sipă de materiale, dau dovadă de 
nepăsare față de avutul obștesc. 
Să se arate în articolele scrise fe
lul in care se desfășoară agitația 
de la om la om. precum și cea 
vizuală prin panouri, grafice, gaze
te de perete și posturi U.T.M. de 
control, dacă agitatorii sînt ins- 
truiți tu regularitate și cu proble
mele cele mai importante. Să se 
oglindească modul în care organi
zația da bază se ocupă de întări
rea rîBdurilor sale prin - primirea 
de noi membri și candidați de 
partid, cum se face Educația lor 
prin învățămîntul de partid, con
ferințe și trasarea da sarcini con
crete, Să se scrie despre felul în 
care se face educația comunistă a 
tineretului prin joile de tineret, 
prin muiî'-ă. conferințe, recenzii, 
seri literare, concursuri „Cine știe 
ciștigă", concursul „Prieten al căr
ții", prin vizionarea de muzee, tea
tre și filme în colectiv, excursii, 
întreceri sportive și alteia.

IN DOMENIUL ECONOMIC: Să 
se popularizeze acțiunile de înea
că patriotică' succesele obținute în 
întrecere de brigăzile de construc
tori, metodele înaintate de muncă, 
inovatorii. Să se arate cum se des
fășoară cursurile ds ridicare a ca
lificări: muncitorilor, cum se ține 
evidența rezultatelor dbbîndite în 
întrecere,- să se combată nepăsarea 
fată de aprovizionarea cu mate
riale a locurilor de muncă, să se 
ia atitudine împotriva chiulangiilor 
și indisciplipaților, să se- scoată la 
iveală lipsurile, cauzele lor arătînd 
totodată de' măsuri trebuie luat? 
pentru remedierea lor.

Corespondenți voluntari 1 Aces
tea sînt doar cîteva din multiplele 
probleme ce interesează redacția 
ziarului nostru în perioada actua 
lă. Scrieți cit mai multe cores 
pondențe ziarului, atragațl cit mai 
multi constructori spre a îmbrățișa 
frumoasa muncă de corespondent 
voluntar I
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Ședința festivă de la BerlinSoiirea Iii filei (auro 
la Taiktit

TAȘKENT 8 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Mii de locuitori ai Tașkentului, 
studenții cubani care învață în 
Uzbekistan au întîmpinat la 8 mai 
pe primul ministru ai Cubei, Fi
del Castro, și persoanele care îl 
însoțesc.

Pe aeroportul din Tașkent înal
tul oaspete a fost întîmpinat de 
Vladimir Lomonosov, președintele 
Biroului C.C. al P.C.U.S. pentru 
Asia centrală, Șarif Rașidov, mem
bru supleant al Prezidiului 
al P.C.U.S., prim-secretar al 
al P.C. dim Uzbekistan, și alți 
ducători ai republicii.

Pe aeroport Fidel Castro și 
Rașidov au rostit cuvîntări.

C.C.
C.C.
con-

Sarif

Dezbaterile din parlamentul grec 
pe marginea moțiunii de neîncredere 

în politica guvernului Karamanlis
ATENA 8. Corespondentul Ages- 

pres transmite :
In Parlamentul grec continuă 

dezbaterile, începute la 6 mai, pe 
marginea moțiunii de neîncredere 
în politica guvernului Karamaplis» 
prezentată de partidele Uniunea 
de Centru și E.D.A.

Liderul Uniunii de Centru, P> 
pandreu, 
putui 
diferite 
vernului
cît și 
cestuia.

rul a cerut organizarea unor ale
geri parlamentare libere.

In cuvîntul său Iliu, liderul 
fracțiunii parlamentare a partidu-

luînd cuvîntul la înce- 
dezbaterilor a criticați 
aspecte ale politicii gur 
pe plan intern și extei® 

politica economică a a-.
In încheiere, vorbito-

Femeile americane cer încetarea 
experiențelor nucleare

WASHINGTON 8 (Agerpres).
La 7 mai, peste 1 500 de femei 

participante la mișcarea „Femei 
luptați pentru pace" s-au prezen
tat la Congresul S.U.A., unde au 
protestat împotriva experiențelor 
cu arme nucleare. Femeile sosite 
din diferite colțuri ale S.U.A. pur
tau buchete de flori și fotogra
fii ale copiilor lor — simbol al 
vieții. In numele femeilor ameri
cane, ele au cerut guvernului și 
Congresului S.U.A. să conținute

tratativele cu Uniunea Sovietică, 
pentru a se ajunge la un acord 
corespunzător, în problema înce
tării experiențelor nucleare care 
să fie apoi aprobate de Congres.

lui' Uniunea Democrată de stînga 
— E.D.A. — a citat o serie de 
elemente care dovedesc că politica 
pe care o duce guvernul grec este 
contrară intereselor poporului. El 
s-a neferit la încadrarea țării 
în cur». înarmărilor nucleare 
psin.. gastifiiparea la forța nucleară 
muWWtfeifi și transformarea țării 
inte-Ck. ІМН& pentru rachete, desfi- 
>яМмва Bftertăților democratice și 
иЙаннМкмеа activității elemente
le* illttrurtr și a organizațiilor 
дмаяаШаге vinderea avuției na
ționale capitalului străin și sără
cirea poporului. Iliu a subliniat 
că „în loc de a participa la pre
gătirea războiului, noi cerem re
ducerea uriașelor cheltuieli mili
tare, renunțarea la stocarea armei 
nucleare în Grecia, crearea unei 
zone denuclearizate în Balcani", 
vorbitorul a sprijinit propunerea 
guvernului romîn cu privire la 
crearea unei zone denuclearizate 
în Balcani.

Moțiunea de 
sprijinită și de 
In felul acesta,
opoziție s-au pronunțat împotriva 
politicii guvernului.

neîncredere a fost 
partidul progresist, 
toate partidele de

In Adunarea Națională Franceza

Hotărîrea guvernului de a majora tarifele 
feroviare și taxele pentru folosirea 

electrice

I

BERLIN 8 (Agerpres).
La 7 ijjai a avut loc la Berlin 

o ședință festivă consacrată celei 
de-a 18-a aniversări a eliberării 
poporului german de sub fascism 
și deschiderii Săptămînii prieteni
ei germano-sovietice.

La ședința festivă au luat parte 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G. șl ai guvernului R.D.G. 
conducători ai Frontului naționa! 
al Germaniei Democrate, ai parti
delor democratice și organizațiilor 
de masă, veterani ai mișcării mun
citorești germane, activiști ai A- 
sociației pentru prietenia germa
no-sovietică.

La ședința festivă au asistat 
P. A. Abrasimov ambasadorul 
U.R.S.S. în R.D.G., generalul de 
armată I. I. Iakubovski, coman
dantul suprem al grupului da trupe 
ovietice din Germania, delegația 

□ sociației pentru prietenia sovieto- 
germană condusă de I. V. Peive, 
președintele Sovietului Naționalită- 
ților al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

La ședință a prezentat un raport 
J. Dieckmann, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R.D.G., pre
ședintele Prezidiului Camerei Po
pulare a R. D. Germane și pre
ședintele conducerii Asociației 
pentru prietenia germano-sovietică.

©

menționează a- 
Press, „Statele 
marți că mai 

se ocupe de
haitiano-dominicană O.S.A. 

de Securitate al

©

Sosirea ia Cairo 
a unei delegații siriene

CAIRO a (Agerpres).
Agenția M.E.N. relatează că la 

8 mai a sosit la Cairo o dele
gație siriană condusă de genera
lul Attasi, președintele „Consili
ului național al comandamentului 
revoluției" din Siria. Agenția rele
vă că vizita acestei delegații la 
Cairo „este strîns legată de criza 
Care s-a ivit în Siria ca urmare 
a demisiei unor miniștri unioniști*.’ 

Delegația siriană urmează să 
discute cu membri ai guvernului 
egiptean problemele legate de criza 
din Siria și efectele sale 
proiectului da stat federal.

Agenția Associated Press 
mite că la qîteva ore după 
rea la Cairo a delegației
condusă de generalul Attasi, la Da
masc și in orașul Alep au avut 
loc demonstrații în favoarea uniu
nii. Potrivit agenției la Damasc 
demonstranții au baricadat și 
aruncat cu pietre în militari 
orașul Alep armata a deschis 
cui împotriva demonstranților,
registrîndu-se victime. Știri primite 
prin telefon, relevă agenția, men
ționează că în cursul după-amiezii 
au continuat să se audă focuri de 
armă sporadice în cartierul Kal- 
lassah din Alep. Autoritățile au 
instituit restricții de circulați? In 
orașul Alep iar la Damasc mai 
multe școli au fost închisa și sînt 
păzite de armată.

-=©=-,

asupra

trans- 
pleca- 
siriene

energiei
PARIS 8 (Agerpres).
La 7 mai, ministrul de finanțe 

al Franței, Giscard D'Esting, a a- 
nunțat în Adunarea Națională ho- 
tărîrea guvernului francez de a 
majora tarifele feroviare și taxele 
pentru folosirea energiei electri
ce. Totodată ministrul de finanțe 
a făcut cunoscută instituirea unor 
noi impozite indirecte.

Ministrul de finanțe a arătat că 
aceste măsuri „sînt necesare pen
tru restabilirea echilibrului" în di
ferite sectoare bugetare. El a în
cercat însă să nege existența unor 
tendințe inflaționiste în Franța.

Atunci cînd ministrul a încercat 
să prezinte lucrurile ca și cum 
principala cauză a intensificării 
acestor tendințe ar constitui-o „re
vendicările nerezonabile" ale oame
nilor muncii privind majorarea sa
lariilor și nu mijloacele uriașe

pe care guvernul le alocă cursei 
înarmărilor nucleare, de pe băncile 
deputaților de stingă, s -au auzit 
put amice proteste.

In legătură cu cuvîntarea ВД- 
nistrului de finanțe, în Adunarea 
Națională Franceza vor avea loc 
dezbateri.

Presse relatează că însăr- 
cu afaceri al Marii Brita- 

Port au Prince dispune de 
depline pentru a lua toate

mai, președintele 
Facio, a adresat

au 
In 

fo- 
în

ceiei
a

jlNEVAj Lucrările 
Adunării mondiale 

a sănăfăfii
GENEVA 8 (Agerpres).
In ședința din 7 mai a

de-a 16-a Adunări mondiale 
sănătății au avut loc alegerile pre
ședintelui, a trei locțiitori și a 
membrilor Prezidiului.

Președinte al adunări a fost ales 
pentru prima dată în activitatea 
adunării un reprezentant ai conti
nentului african, ministrul sănătății 
din Nigeria, dr. M. A. Madjeko- 
dunmi.

Lucrările Adunării mondials a 
sănătății continuă.

NEW YORK 8 (Agerpres).
După ce Departamentul de Stat 

al S.U.A. a anunțat că cetățenii a- 
mericani vor părăsi Haiti, și alte 
state declară că își vor evacua 
cetățenii din această țară. Agenția 
France 
cinatul 
nii la 
puteri
măsurile în legătură cu evacuarea 
cetățenilor britanici din Haiti. Mi
nistrul afacerilor externe al Cana
dei, a anunțat, de asemenea, la 
7 mai că cetățenii canadieni din 
Haiti vor fi evacuați începînd de 
la data de 8 mat

Intre timp, de la New York se 
anunță că Consiliul de Securitate 
al O.N.U. se va întruni în se
siune extraordinară la 8 mai pen
tru a lua în discuție plîngerea gu
vernului haitian împotriva 
blicii Dominicane. Trebuie 
ționat că atît oficialități ale 
cît și oficialități din cadrul
se declară împotriva discutării

Repu- 
men-

S.U.A.
O,S.A.

------- — ------------ ■-»------- --------------------------------------------------- ----------

Conferința de presă a unor deputafi 
și senatori din Venezuela

CARACAS 8 (Agerpres).
Un grup de daputați și senatori 

din Venezuela au 
ferință de presă 
cadrul căreia au 
revendicărilor lor
care se numără : respectarea drep
turilor cetățenești, respectarea 
constituției, acordarea amnistiei 
pentru deținuții politici și anularea

organizat o con- 
la Caracas in 

expus programul 
urgente, printre

hotărîrii de interzicere a activi
tății Partidului Comunist din Ve
nezuela și a partidului „Mișcarea 
revoluționară de stingă".

Parlamentarii din Venezuela au 
chemat toate forțele progresiste 
ale națiuni să se unească în Fron
tul Patriotic pentru a obține e- 
liberarea țării de sub jugul im
perialismului.

problemei în cadrul acestui orga
nism. După cum 
genția Associated 
Unite au declarat 
curînd trebuie să 
criza
decît Consiliul 
O.N.U.".

încă la 6 
O.S.A., Gonzalo
președintelui Consiliului de Secu
ritate o telegramă, care a coincis 
cu cererea haitiană adresată Con
siliului de Securitate și care face--’ 
cunoscut în mod oficial președin
telui Consiliului de Securitate că 
O.S.A. „face eforturi pentru re
glementarea problemei".

Intre timp, situația din cele 
două țări aflate în conflict conti
nuă să rămînă cît se poate de în
cordată. Atît regimul haitian jcît 
și cel dominican, la fel de odi
oase propriilor popoare, desfășoa
ră cea mai crîncenă teroare pe 
plan intern. Dacă despre situația 
din Port au Prince agenția Asso
ciated Press scrie: „este un cBaș 

al fricii"... „este frica de tortură, 
de moarte, de invazie, trădare" 
la Santo Domingo, potrivit agen
ției United Press, au avut loc la 
7 mai ciocniri de stradă între po
liție și „sute de tineri demonstranți 
care mărșăluiau pe străzi în spri
jinul grevei a aproximativ 20 000 
de funcționari de stat. Poliția a 
intervenit".

10 mai

Despre iordane și iordanieni
In somptuosul său palat din ca

pitala Iordaniei, regele Hussein o- 
bișnuiește în fiecare după-amiază 
să pună țara la cale împreună cu 
miniștrii săi. Tolăniți pe sofale și 
covoare, avînd la îndemînă nar
ghilele, cafele, tăvi cu rahat, sugiuc 
și tot felul de acadele, regele și 
demnitarii visează la viitorul ior
daniei. Din cind în cînd muzica 
din dairea și dansul cadînelor în- 
veșmîntate în cele mai fine voa
luri de mătase, 
ma de mare, fac 
ferieiți dregători 
ce, și mai plin

Inehipuiți-vă și dv., Iordania, a- 
ceastă mică țară situată în mijlo
cul lumii arabe (teritoriu : 95100 
km2 — populația i 1 500 000 locui
tori) foarte înapoiată din punct de 
vedere economic, se va transfor
ma pînă în anul 1970 într-o 
prosperă. Iordanienii care au 
rea nu vor mai fi nevoiți să 
strîngă de foame, copiii nu
mai umbla desculți și vor avea 
șooli, într-un cuvînt poporul nu 
va mai fi sărae și nu va mai trăi 
în lipsuri și nevoi. Toate acestea 
vor fi cu putință datorită inteli
genței preămăritului rege ■ Hussein. - 

Regele Hussein a binevoit să-I 
înțeleagă pe prea milostivul unchi ' 
Sam, care s-a oferit să dea 
zinteresat" ajutor american

porului iordanian. 40 de milioane 
de dolari a dat guvernul S.U.A. 
drept ajutor Iordaniei. E o sumă 
colosală. Cite nu se pot face cu 
ea, cite găuri nu se pot astupa 
spre fericirea și bunăstarea Iorda
niei. Sfetnicii regelui, toți dregă
torii au dat sfoară în tară: să știe 
și să cunoască iordanienii eît de

mai albe ca spu- 
visul acestor prea 
să fie și mai dul- 
de speranțe.

Foileton extern

țară 
cu- 
și-o 
vor

să-i 
pot 

Cum-

cind

bun este prea bogatul și milosti
vul unchi Sam.

Ce-a vrut unchiul în schimbul 
celor 40 de milioane ? Un fleac: 
să concesioneze terenuri. Cu «e 
scop ? Numai și numai ca 
învețe pe iordanieni cum se 
exploata bogățiile subsolului, 
seeade unchi.

N-a trecut nici un an de
Washingtonul a dat subvențiile de 
40 de milioane și, după cum spun 
sfetnicii regelui Hussein, iordanie
nii au și început să simtă pe pie
le ajutorul american. Nici nu vă 
închipuiți cum se cheltuie dola
rul. Te miri pe ce. Cele 40 de 
milioane au fost eheltuite numai 
și numai pentru scopuri militare, 
pentru mijloace de represiune îm-

„de- potriva poporului. Mai mult chiar, 
po- ă ' fost nevoie în plus pentru a-

ceste scopuri de încă 12 milioane 
de dolari din bugetul țării.

Regele Hussein și dregătorii 
lui, înconjurați de narghilele, ca
fele, tolăniți pe sofale și avînd la 
îndemînă sugiuc, rahat și acadele, 
nu simt ce simt contribuabilii ior
danieni cărora li s-au pus impo
zite pînă și pe cenușa din vatră. 
Ei visează mulțumiți la viitorul 
Iordaniei. Dacă unchiul Sam va fi 
și în viitor bun și milostiv și le 
va mai acorda subvenții, poporul 
va prospera și va fi în continuare 
fericit.

O zicală din bătrîni spune des
pre eineva cînd e „dus de nas" 
că e dus eu „iordanul". Iordanie
nii sînt sătui pînă peste cap de 
iordanele gogonate ale guvernului 
regal. Dovadă este și faptul că 
miniștrii țării se schimbă foarte 
des, regele trăgînd nădejde că 
prin felul acesta va putea ține 
la infinit puterea. In diferite o- 
rașe ale țării, la Amman și Nablus, 
studenții au ținut mitinguri de 
protest împotriva politicii guver
nului de aservire și înrobire eco
nomică față de S.U.A. Ei au de
clarat că poporul vrea să dărîme 
monarhia și să instaureze repu
blica. Iordanienii nu mai vor să 
fie duși eu iordanul de șarlatanii 
politice

GH. RADU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Repuhlfall nr. 56 Tel. interurban 322, automat 269.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,08 Piese celebre de colo
ratură, 9,00 Din muzica popoare
lor, 10,00 Cîntă corul Radiotelevi- 
ziunii, 10,30 Concert de valsuri, 
11 „29 Primăvara în muzică, 12,00 
Cîntă corul Uzinelor „23 August" 
din București, 12,20 Muzică popu
lară interpretată de Felician Făr- 
cașu, 13,10 Muzică de estradă, 
14,00 Concert de prînz, 15,00 Val
suri din operete, 16,15 Vorbește 
Moscova I 17,10 Cîntece, 17,30 In 
slujba patriei, 18,30 Lecția de lim
ba engleză, 18,40 Muzică ușoară, 
19,30 Universitatea tehnică 
20,15 Cîntă Joseph Schmidt, 
Cîntece din folclorul nou. 
GRAMUL II. 10,46 Muzică 

11,15 Universitatea

radio, 
21,40 
PRO- 
popu- 

lară, 11,15 Universitatea tehnică 
radio, 11,30 Concert distractiv in
terpretat de fanfară, 13,30 Limba 
noastră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur: despre „Schimbări inten
ționate" (reluare), 
de cîntece 
litatea în 
Cîntece și 
Săptămina 
17.01 Muzică populară romîneaseă 
și a minorităților naționale, 18.Q5 
Muzică simfonică, 18,45 Recital de 
poezie : George Coșbuc, 19,00 Mu
zică ușoară, 19,30 Teatru la micro
fon î „Peripețiile soldatului Sweik". 
Dramatizare radiofonică de 
Grossu, 21,16 Jocuri populare, 
Muzică ușoară, 22,00 Ciclul 
gini din muzica preclasică.

14,10 Program 
și jocuri, 15,00 Actua- 
țările socialiste, 15,25 
jocuri populare, 16,45 
culturii cehoslovace,

Jean
21,45
„Pe-

TÎDarul: „6 August* Petroșani


