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In preajma premierei „Om în loc"' 
de Vaclav Jelinek pe scena Tea
trului de Stat din Petroșani.

Manifestări sportive.
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Spectacolul de gală dat de artiștii so
vietici care ne vizitează țara^ 

Din activitatea subfilialei S.R.S.G.
Petroșani.
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Recepție la Moscova în cinstea u.ioi 
delegații din India, Indonezia și 
Birmania.

Poporul german se pronunță împo
triva politicii lui Adenauer.

FOILETON: D. Zaslavski. — ,,Pi-‘ 
caturile regelui danez“.

încheierea predării prizonierilor 
francezi.

Bandele ciancaișiste continuă pro
vocările împotriva R. P. Chineze.
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Tinerii mineri — 
o mare forță în producție
In minele de cărbuni din Valea Jiului intră an de an con

tingente noi de tineri veniți din toate colțurile patriei pentru 
a îmbrățișa frumoasa meserie de miner, pentru a contribui— ală
turi de minerii vîrstnici — la înfăptuirea mărețelor sarcini pe 
care partidul și guvernul le-au încredințat oamenilor muncii din 
industria cărbunelui. Acești tineri sínt primiți cu dragoste și 
căldură de către marea majoritate a minerilor și tehnicienilor 
vîrstnici, care-i ajută să deprindă meseria de miner, să-și 
însușească și să mînuiască cu pricepere tehnica nouă.

Tinerii mineri, cu avîntul care-i caracterizează, reprezintă 
astăzi o mare forță în producție. In afară de sutele de tineri 
cate lucrează în brigăzile sau echipele muncitorilor vîrstnici, 
la fiecare mină sínt zeci de brigăzi de tineret care aduc, prin 
succesele pe care le obțin zi de zi, o mare contribuție la în
deplinirea sarcinilor de plan. Nu numai tinerii mineri ci și oa- 
memi vîrstnici se mîndresc șt se străduiesc să urmeze exem
plul în muncă al brigăzilor de tineret conduse de tov. Ștefan 
Mihai, Gheorghe Croitoru, Aurel Cristea, Iosif Kutași, Marin 
Stoiculescu șt Petru Grass.

Multe conduceri tehnico-administrative de mine și sectoare 
creează tinerilor mineri posibilități de a se afirma ca luptători 
dîrzi pentru îndeplinirea sarcinilor de plan la toți indicii. Tînărul 
inginer Gh. Mihuț de la mina Lonea, de exemplu, se ocupă 
cu atenție de brigăzile de tineret, le îndrumă în permanență în 
muncă.

La minele noastre sínt însă și numeroase cazuri cînd teh
nicienii și inginerii subapreciază aportul adus de tineret în pro
ducte, inarmesta lipsă ae interes pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă ale brigăzilor de tineret, pentru mobilizarea 
tineretului la școlile de calificare. In loc să se preocupe de 
mărirea numărului de brigăzi, de tineret, conducerea sectorului 
1 de la mina Uricani, în frunte cu tov. inginer Ciripelu, a tre
cut la desființarea unor brigăzi utemiste pe motivul că „n-ar face 
lucru de calitate”. O atitudine de subapreciere nepermisă a tine
retului se manifestă și la • conducerea minei Aninoasa.

Sínt și organizații U.T.M. care au lipsuri mari în ceea ce pri
vește mooilizârea tineretului în producție, atragerea lui spre 
școlile și cursurile de calificare. La mina Lonea, din sute de 
tineri mineri doar 22 urmează cursurile școlilor de calificare, 

• 0 mare parte din cei care n-au încă o calificare nefiind înca
drați în învățămîntul profesional. De munca cu calificarea în 
cadrul comitetului U.T.M. Lonea răspunde tov. ing. I. Ungu- 
reanu, care însă desfășoară o activitate slabă, motivînd că, ir. 
calitate de deputat este foarte ocupat cu alte sarcini. In rea
litate, nici activitatea de deputat a tov. Ungureanu nu constituie 
u.. cxernpiu demn de urmat. De fapt întregul comitet U.T.M. 
Lonea, în frunte cu tov. secretar St. Demeter, are lipsuri serioase 
în muncă. Cele 6 posturi utemiste de control de la mină există 
numai pe hîrtie.

Tineretul minier reprezintă viitoarele cadre de mineri, teh
nicieni și ingineri ale minelor noastre, oameni care se formează 
șl se călesc în producție pentru a înfăptui viitoarele cincinale ale 
patriei ¿oastre. Subaprecierea tinerilor mineri de către condu
cerile tehnico-administra.tive este o atitudine care nu poate fi to
lerată. Conducerile administrative trebuie să știe că nu pot avea 
cadrele necesare cu care să îndeplinească sarcinile producției din 
viitorii ani dacă nu se îngrijesc de pe acum să crească cu aten
ție aceste cadre din rîndul tineretului, să le educe, să le ridice 
nivelul profesional, să le promoveze cu curaj în munci de răs
pundere. Conducerile sectoarelor nu trebuie să aștepte să le vină 
„de sus” cadre, gata formate de mineri și muncitori auxiliari.

Brigăzile, utemiste miniere sínt adevărate pepiniere de ca
dre. Aceste brigăzi trebuie ajutate să devină model de muncă și 
disciplină. Nu se poate aștepta ca de prima dată tinerii care 
abia au deprins meseria de miner să facă minuni în producție. 
Datoria tehnicienilor și inginerilor este însă de a ajuta brigăzile 
de tineret în întărirea disciplinei, în îmbunătățirea calității lu
crului lor și nu de a le desființa.

Sarcini de răspundere în direcția mobilizării tinerilor mineri 
la noi succese în producție, a educării lor în spiritul disciplinei 
conștiente în muncă și a atragerii tineretului spre școlile și 
cursurile de calificare, revin organizațiilor U.T.M. de la mine. 
Aceste organizații trebuie să se preocupe în permanență de mă
rirea numărului de brigăzi utemiste miniere, de înființarea de 
noi posturi utemiste de control și de activizarea celor existente. 
Munca educativă a organizațiilor U.T.M. de la mine nu trebuie să se 
rezume număi la tinerii mineri utemiști; ea trebuie să cuprindă 
întreaga masă a tineretului.

Organizația de partid este îndrumătorul și sprijinitorul ti 
neretului. Organizațiile de partid de la mine trebuie să urmeze 
exemplul organizațiilor de bază nr. 1 de la mina Aninoasa, nr. 
1 de ia mina Petrila și altele, ale căror birouri se preocupă cu 
simț de răspundere de activitatea tineretului în producție, îndru
mă și controlează în munca lor organizațiile de tineret. Prin asi
gurarea unei conduceri de zi cu zi a organizațiilor de tineret, 
organizațiile de partid pot să desfășoare o rodnică activitate 
în rîndurile tineretului minier, mai ales în direcția întăririi dis
ciplinei în muncă.

Constituirea Comitetului Național pentru sărbătorirea 
..Lunii prieteniei romîno-sovietice”

Sîmbătă la amiază a avut 
loc la sediul Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S. ședința de 
constituire a Comitetului Na
țional pentru sărbătorirea 
„Lunii prieteniei romîno-so
vietice“.

La ședință au participai îo- 
varășii : dr. P. Groza, Gh. A- 
postol, acad. prof. dr. C. I. 
Parhon. D. Goliu, acad. I, 
Murgulescu, D. Petrescu. Con
stanța Crăciun. Gh. Hossu, 
acad. P. Constantinescu-lași, 
M. Rol Ier. conducători ai or
ganizațiilor de masă, perso
nalități ale vieții științifice și 
artistice, fruntași în producție, 
reprezentanți ai presei romîne 
și străine.

Au participat de asemenea 
P. S. Dedușkin, consilier al

DIN VALEA JIULUI
Primele rezultate în întrecerea pe profesiuni

De la 1 septembrie la mina 
Petrila a început să se orga
nizeze întrecerea pe profe
siuni în cadrul brigăzilor de 
mineri. Pînă. în prezent un 
mare număr de mineri și-au 
manifestat dorința de a parti
cipa la această formă supe
rioară a întrecerii socialiste.

In întrecerea pe. profesiuni 
sînt antrenați numeroși mi
neri din abatajele cameră. In 

La atelierul depoului C.F.R. Petroșani
Numeroși lăcătuși, cazan-

gii, strungari, fierari care lu
crează la atelierul depoului 
C.F.R. Petroșani își depășesc 
zi de zi normfele de lucru.

Echipa de lăcătuși condu
să de tov. Iosif Ebervain din 
care fac parte tov. Pavel 
Preda, Aurel Chiroc și Adal- 
bert Galinschi, execută repa
rații de specialitate la frîne 
de aer comprimat, aparate de 
uns și alte lucrări de armătu
ră. In prima decadă din luna

Pe șantierele de construcții 
din Valea Jiului se dezvoltă 
tot mai mult mișcarea inova
torilor. Mulți muncitori con
structori — pentru a-și ușu
ra munca și pentru a mări 
productivitatea muncii, con
fecționează diferite dispoziti
ve care aduc un aport deose
bit în procesul de producție.

Constructorul Arcadie Adel
man de la întreprinderea 701 
Petroșani era nemulțumit de 
faptul că se pierdea mult timp 
cu legarea armăturilor de fier- 
beton. In special era grea o- 
perația de răsucire a sirinei 
cu cleștele. De aceea, el a con
fecționat un nou sistem de 
clește pentru asemenea ope
rațiuni de muncă. Acum, mun
citorul fierar-betonist, după 
ce prinde sirma cu cleștele, a- 
pasă odată pe minerul clește
lui și armătura e deja legată. 
Pentru inovația lui, tov. Ar
cadie a fost recompensat cu 
1250 lei.

Fierarul Pândele Safciuc de 
la șantierul Petrila s-a fră- 
mîntat mult cum să ușureze 
transportul cu macafaua pe 
schele a corpurilor de uinplu- 

ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești, V. I. Skorniakov, atașat 
al ambasadei U.R.S.S., și D. 
E. Belov, reprezentantul per
manent al V.O.R.S.-ului în 
țara noastră.

Ședința a fost prezidată de 
acad prof. dr. C. 1. Parhon, 
președintele A.R.L.U.S.-ului, 
care, vorbind despre amploa
rea pe care o va avea sărbă
torirea „Lunii prieteniei ro- 
rnino-sovietice“. a subliniat 
că în acest an, tradiționala 
sărbătoare a prieteniei dintre 
poporul romín și cel sovietic 
va cqincide cu cel de âl 11-lea 
Congres al Partidului Munci
toresc Romín și cu împlinirea 
a 10 , ani de 'existență a
A.R.L.U.S.-ului.

prima decadă a lunii septem
brie locul de frunte în între
cerea dintre minerii care lu
crează 4n abataje cameră îl 
dețin minerii din brigada frun
tașului întrecerii socialiste 
Constantin Corcodel din sec
torul IV care au extras cu 56 
Ia sută mai mult cărbune de 
cit prevedeau sarcinile de 
plan. Cu 13 și, respectiv, 25 
la sută și-au depășit sarci

septembrie echipa condusă de 
lăcătușul Iosif Ebervain a de
pășit normele cu 33 Ia sută, 
executînd reparații de bună 
calitate

Printre echipele fruntașe în 
cadrul atelierului se numără 
și cele conduse de lăcătușii 
Adrian Josan, loan Homoro- 
dean, cele ale fierarului Petru 
Potinteu și cazangiului Lu
dovic Vențel, care realizează 
zilnic cîte o normă și jumă- 

tură. Pînă la urmă, a confec
ționat un sistem de conteiner 
cu o capacitate de 900 kg., cu 
ajutorul căreia corpurile de 
umplutură se transportă cu 
ușurință. Pentru acest con
teiner el a primit ca recom
pensă 720 lei.

Unii constructori, muncitori 
și tehnicieni, au căutat să 
confecționeze chiar mașini și 
utilaje noi pentru a ușura 
munca pe șantier. Astfel, tov. 
Constantin Dincă, prin mon
tarea unui motor de benzină 
pe un vagonet obișnuit și con
fecționarea unei transmisii 
prin lanț, a construit o loco
motivă de cale ferată îngus
tă, pentru a asigura transpor
turile de materiale pe șantie
re. Strădania lui a fost răs
plătită cu recompensa de 
1580 lei.

La fel, dulgherul Petru 
Tincu a construit un dispo
zitiv pentru ridicat stîlpi și 
un funicular pentru transpor
tat materiale, primind pentru 
munca lui o recompensă de 
760 lei, iar tov. Vasile Lupu 
a construit o cupă de scos

Participanții la ședință au 
aprobat apoi în unanimitate 
propunerile făcute de tov. 
Sanda Rangheț. secretar al 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
cu privire la componența Co
mitetului Național pentru săr
bătorirea „Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice“.

A fost adoptat planul de 
desfășurare a manifestărilor 
din cadrul „Lunii prieteniei 
romîno-sovietice'', expus de 
tov. Gh. Hossu, vicepreședinte 
al A.R.L.U.S.-ului.

In pag. 3-a:
Comitetul Național pentțu 

sărbătorirea „Lunii priete
niei romino-sovietice".

nile de plan și brigăzile mi
nerilor Alexandru Nagy și 
Carol Szabo, ale căror mem
bri participă de asemenea' în 
întrecerea pe profesiuni.

Minerii din brigada mine
rului Haidu luliu, Erou al 
Muncii Socialiste, dețin locul 
de frunte în întrecerea între 
minerii de la pregătiri cu o 
depășire medie.-...de normă pe 
prima decadă a acestei luni de 
48 la sută.

Munca meseriașilor de la 
depoul de locomotive devine 
din zi în zi tot mai frumoasă, 
mai ușoară. In luna septem
brie compartimentul R.R. à 
fost mecanizat cu un motor 
electric de mare putere care 
înlocuiește munca a 24 de 
oameni și reduce timpul de 
ridicare a unei locomotive de 
pe osii de la 8 ore la numai 
o oră. La fel secția strungă- 
rie a fost dotată cu noi m.a- 
șini-unelte.

var-pastă din groapă cu aju
torul macaralei, primind o 
recompensă de 120G lei.

In mișcarea inovatorilor de 
pe șantier s-au încadrat și 
tehnicienii constructori. Astfel,, 
inginerul Anatolie Sarău a 
construit o mașină de confec
ționat etrieri care reduce- tim
pul ide execuție de la 4 mi
nute la 15-20 secunde pentru 
un etrier, a confecționat un 
concasor cu valțuri cu o pro.- 
ductivitate de 78 metri cubi 
material pe zi și un spălător 
de agregate compus din ciur 
și spălător Pentru confecțio
narea acestor utilaje el a fost 
recompensat cu suma de 
19.280 lei. De asemenea, ingi
nerul A. Hitter, împreună cu 
alții, a construit un topitor 
electric de bitum, care poate 
fi folosit la orice curent. A- 
ceastă inovație a fost răsplă
tită cu 1000 lei recompensă.

Prin inovațiile lor. construc
torii din Valea Jiului contri
buie la mecanizarea continuă 
a procesului muncii și*  la mă
rirea productivității muncii 
dînd tot mai multe locuințe 
în folosința minerilor, f
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Apariția în U.R.5.S. a manualului „Economia politică
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite:
In Editura de stat pentru literatura 

politică a apărut manualul „Econo
mia politică”. Manualul este scris de 
un colectiv de economiști compus din 
academicianul K. V. Ostrovițianov;

’ D. T. Șepilov, membru corespondent 
al Academiei de Științe a U.R.S.S. : 

jL. A. Leontiev, membru corespondent 
al Academiei de Științe a U.R.S.S.; 
I. D. Laptev, membru activ al Acade

¡In preajma premierei „Om în loc” de Vaclav Jelinek 
pe scena Teatrului de Stat din Petroșani

— Subiectul piesei —
Joi seara va avea loc pe scena tea

trului de stat din Petroșani deschide
rea stagiunii 1954—1955, cu care 
ocazie se va prezenta în premieră pie
sa „Om în loc” a dramaturgului ce
hoslovac Vaclav Jelinek.

Acțiunea piesei se petrece într-o re
giune minieră din Boemia, în anii 
puterii populare. Autorul știe să sur
prindă cu multă finețe și cu .putere de 
pătrundere a sufletului omenesc, pro
cesul de transformare a unei vechi 
mentalități față de munca grea din 
mină.

Casa bătrînului miner Krupicka 
este locul în care se va dezlănțui con
flictul și unde va pătrunde în final 
victoria. elementului nou și sănătos. 
Krupicka este pe punctul de a ieși 
la pensie. După o muncă îndelungată, 
pensionarea lui este un eveniment im
portant pe care el îl așteaptă cu în
frigurare. Iată însă că bucuria bătrî
nului miner este umbrită de greuta
tea pe care o întimpină în ceea ce pri
vește găsirea unui înlocuitor. In a- 
mintirea înflăcăratului luptător Vilem 
Hamuz, ucis în 1932 de guvernul 
reacționar, s-a înpămîntenit angajamen 
(tul de onoare ca nici un miner să nu 
plece de la mină, pînă ce nu-și aduce 
un „om în loc”, astfel ca munca să 
poată decurge normal. Iată-1 acum pe 
bătrînul Krupicka alergînd din loc în 
loc pentru a găsi pe cineva care să 
vrea să lucreze la mină în locul său 
Căutările sale sînt însă zadarnice. 
Oameni cu mentalități mic burgheze 
ca funcționarul losef Hainy, sau croi
torul Cipera, ambii gineri ai lui Kru- 
pîcka, se înverșunează să considere 
mina ca un loc de supliciu.

Ceea ce dă însă de gîndit, este fap
tul că o parte din tineret se situează 
pe aceeași poziție, fie dintr-o insufi
cientă înțelegere a patosului luptei 
pentru socialism, fie mai cu seanță sub 
(influența nefastă a dușmanului de cla- 
¡să, care își urzește planuri întunecate 
în circiuma lui Neubergher.

Lucrurile nu pot' rămîne însă aici. 
Exemplul înaintat al constructorilor 
socialismului, învățăturile și îndem

miei unionale de științe agricole ,,Le- 
nin”; profesor I. I. Kuzminov; L. M. 
Gatovski, doctor în științe economice; 
academicianul P. F. Iudin; A. I. 
Pășkov, membru corespondent al A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S.; V. I. 
Peresleghin, candidat în științe eco
nomice. La strmgerea și prelucrarea 
materialelor statistice, cuprinse în 
manual, a participat V- N. Starovski, 
doctor în științe economice. Manualul 
este editat în tiraj de masă.

nurile partidului, detașamentele în
tregi de cadre tinere care se făuresc, 
toate acestea vorbesc convingător 
despre ofensiva noului împotriva a 
tot ce este retrograd, dieslănțuind o 
adevărată revoluție în privința trans
formării conștiinței oamenilor.

Mersul dialectic al lucrurilor și al 
fenomenelor vieții sociale duce în 
mod nemijlocit la triumful a tot ceea 
ce este nou și viguros. Bătrînul miner 
Krupicka va găsi nu un singur „om 
în loc”, ci zeci de tineri entuziaști, 
căliți în conștiința de luptători, care 
vin să lărgească tot mai mult frontul 
constructorilor socialismului. Pentru 
acești oameni ai viitorului, munca de 
miner nu este supliciu, ci o chestiune 
de onoare și eroism. Cuvintele lui Cle
ment Gotwald, care spuneau: „nimeni 
nu-i mai mult ca minerul”, arătau cu 
claritate rolul minerilor în cadrul 
construcție! generale a Cehoslovaciei 
democrate. Zeci și sute de tineri, ur
mași ai minerului erou Vilem Ha
muz, își fac din numele de miner un 
titlu de mîndrie.

Prinși în vîrtejul acestui măreț și 
impetuos elan constructiv, chiar cei 
care înainte au șovăit, merg alături de 
tineretul patriei lor, Iată-1 pe bătrînul 
miner Ulrich, un obișnuit al cîrciumii 
Neubergher, scuturîndu-se de propriile 
sale apucături.

însuși bătrînul Krupicka, care a cu
noscut viața grea a minerilor și zilele 
lor de mîndrie, ajunge firesc la con
cluzia-ca în zilele de astăzi „minerul 
trebuie să se ridice atît de sn«. ca 
nimeni să nu măi poată trece peste 
el“. El va rămîne ca un părinte și e- 
ducator al noii și liberei generații de 
mineri.

Iată pe scurt povestea obișnuită a 
lui Krupicka, dar care este în același 
timp minunata realitate a creșterii 
conștiinței omului nou, constructor de 
nădejde al socialismului. Toate aceste 
probleme mari sînt tratate simplu, 
omenește, în cadrul unei familii, pe 
multe elemente de comedie.

CONSTANTIN BEIU

MANIFESTĂRI SPORTIVE
FOTBAL

Minerul Lupeni — Locomotiva Oradea 1—1 (0—0)
In fața a peste 2000 spectatori, 

echipele Minerul Lupeni și Locomotiva 
Oradea, prestînd un joc frumos, au 
terminat la egalitate. 1—1, întîlnirea 
pe care au susținut-o duminică, la 
Lupeni.

In repriza I-a echipa gazdă a fost 
mai eficace, trăgînd mai mult la poar
ta orădenilor.

*
Minerul II Lupeni a întîlnit dumi

nică 8? septembrie echipa Minerul 
Uricani. Meciul care a avut loc în

T I
In vederea selecționării echipei de 

tir a raionului nostru, colectivul spor
tiv Minerul Petroșani a organizat 
un concurs. Prima etapă a acestui 
concurs a avut loc duminică la poli
gonul Constructorul, la proba 3X10. 
Cu acest prilej s-au clasat următorii

-Pentru trecerea normelor G.M.A.
In ziua de 12 septembrie a avut 

ioc p>e arenă sportivă din Lupeni un 
concurs organizat pentru trecerea 
normelor G.M.A., la probele săritura

Informații pronosport
Concursul nr. 23 etapa din 12 septembrie

Iată cum arată un buletin cu toate 
rezultatele exacte :

. I Flacăra Mediaș — Avîntul Re
ghin X

II Metalul Steagul Roșu — Progre
sul Sibiu X

III Progresul București — Metalul 
București amînat

IV Locomotiva Cluj — Flamura 
roșie Cluj 1

V Metalul Ploești — Metalul Brăila 
i

VI Metalul Cîmpina — Locomotiva
T. Severin 1

Programul concursului nr. 24 etapa din 19 septembrie 1954
I R.P. Ungară (A)— R.P. Romînă

(A)
II R. P. Romînă (B)—R.P. Ungara

(B)
III R.P. Ungară (jun.)—R.P. Ro

mînă (jun.)
IV Norvegia—Suedia
V Locomotiva -Cluj—Metalul Baia 

Mare
VI Flacăra Mediaș—Flamură roșie 

Cluj
VII Flamura roșie Bacău—Dinamo 

Bacău
VIII Locomotiva Arad—Construc

torul Arad
IX Locomotiva Iași—Locomotiva 

Constanța

La reluare oaspeții șl-au reve it șl 
în min. 60 Ion Bila deschide scorul, 
conducînd astfel pînă în minutul 83 
cînd Nemeș aduce egalarea

Ambele echipe au ratat ocazii clare 
de gol, în special Minerul Lupeni. In 
general jocul a plăcut și s-a disputat 
într-o atmosferă tovărășească-

AL NEGUȚ
★

cadrul campionatului raional, a luat 
sfîrșit cu rezultatul de 3—0 în favoa
rea echipei Minerul II Lupeni.

R
sportivi: 1. Gheorghe Vasiîescu (230 
puncte); 2. Eugen Peterfi (228 punc
te) ; 3. Ioan Necșa (221 puncte) ; 4 
Adriadna Costea (200 puncte) ; 5 
Maria Hlopețchi (185 puncte).

Etapa Il-a a acestui concurs va 
avea loc în ziua de 19 septembrie a.c.

în lungime și 100 m. plat. La acest 
concurs au participat 70 de sportivi.

I. CIORTEA 
corespondent .

VII Metalul Baia Mare — Locomo
tiva Arad 1

VIII Dinamo Bacău — Știința
Iași 1

IX Progresul Focșani — Flamura 
roșie Bacău 2

X Locomotiva Craiova — Flacăra
Pitești 1

XI Metalul Reșița . — Progresul
Satu Mare 1

XII Flamura roșie Sf, Gheorghe —
Metalul Uzinele de tractoare 1

XIII Flanftira roșie Burdujeni —
Dinamo Galați 1

X Flacăra Pitești—Flacăra Moreni
XI Avîntul Reghin—Progresul Satu 

Mare
XII Locomotiva Oradea—Metalul 

Oradea

MECIURI DE REZERVA

A. Flamura roșie Buhuși—Dinamo 
Galați

B. Metalul Steagul roșu—Metalul 
Uzinele de tractoare

C. Locomotiva Pașcani ■— Progresul 
Focșani

D. Locomotiva T. Severin—Flamura 
roșie Sf. Gheorghe.

Oameni din b r i g adă
— Ce ești năcăjit, Pista ? își în

trebă Haidu luliu ortacul, c-o umbră 
de îngrijorare în glas.

Hajna .Ștefan bătu aerul cu palma 
că și cînd ar fi zis că aeea ce-1 fră- 
mîntă pe el geaba o mai spune, că 
și așa nu se poate rezolvă.

— Nu te-nchide-n tine ca un melc 
în căsulie...

. — Păi ce să-i zic, Gyula baci, mă 
mîncă de viu birocrații ăștia. Nici a- 
cum nu mi-au dat casă...

— Cum așa ? Parcă ți-ău promis...
— Mi-au promis, vezi bine, dar 

asta nu-nseamnă că, gata, au și fă
cut-o...

— Așa dară iar te-au mințit...
— Iar.. Și nu mi-ar fi ciudă, dar 

mă pomenesc că-mi vine fratele... Azi, 
mîinie termină cătănia și musai că vine 
aici... Mi-a scris încă de mult că-i 
plin de nerăbdare să vadă cum îi lâ 
mină... și-apoi, ce mai..., vrea să te 
cunoască și pe dumneata. Zice ca 
să-ți mulțumească pentru că m-ai aju
tat, m-ai crescut...

Haidu tuși încurcat, ducîndu-și 
mîna la ca"p.

— Ee... lasă... lasă..; Mai bine să 

vorbim de ce te arde acum... Vai să 
zi-că așa cu birocrații ăștia... Cum 
zici, îți vine fratele... și ei... Și-apoi 
fie vorba între noi, de-ar fi grija nu
mai pentru frate ai mai putea-o duce 
o vreme și în casa asta de burlac unde 
ești acum... Ee, ce te-ai rușinat? Știu 
doar că și fata-i nerăbdătoare să vă 
cununați... e și timpul. Dacă vă iu
biți e păcat să n-o faceți... Azi-mîine 
mă trezesc că ne aduci încă un miner 
în brigadă... No, vezi, așa I Să ne 
gîndim ce-i de făcut... Pașii le su
nau înfundat printre liniile galeriei 
viu luminată. Din față se vedea ve
nind un om mijlociu de stat, oacheș, 
cu lampa de siguranță agățată pe 
piept. Cînd ajunse în dreptul lor se 
opri, ridicînd mîna. Fața îi zîmbi.

— Noroc bun, Gyula baci!
— Să ai noroc, Androne! Ei cum 

îi ? Alerge cu betonarea ?
— Alerge, cum nu ?
— Așa vezi I Noi săpăm galerii 

faine, tu la fel de faină trebuie să le 
faci betonarea, că dacă nu, îi bai...

— Da ce, nu mă știi, Gyula baci ? 
De rușine n-o să te fac nici pe dum
neata, care mi-ai dat pikhamerul în 

mînă, nici mina noastră — măi zise 
Androne Ștefan și se depărtă. Haidu 
rămase să privească după el, cum 
dispare în întunecimile galeriei.

★
Acum cîțiva ani numai... Cîți oare? 

Trei parcă I... Androne era un simplu 
grăjdar în mină. De mult jinduia el 
să lucreze alături de cei care zmulgeau 
cărbunele adîncurilor; dar cei din 
conducerea sectorului nu-1 înțelegeau. 
Era încă tînăr, sfios, copil crescut 
fără părinți, slugă la (chiaburi, la 
coada oii... Nu știa unde și cum să 
vorbească... Prima dată cînd a îndrăz
nit să-și spună păsul a fost luat peste 
picior. Cum mă I, tu vrei s-ajungi mi
ner ? Fugi că mă faci să rîd 1 Unde 
s-a mai pomenit miner dintr-un mo- 
mîrlan... Ești momîrlan prost mă, din 
tine niciodată n-o să iasă un miner 
adevărat.

A tăcut și-a înghițit. Dar nu s-â 
lăsat. A mai încercat odată, încă o- 
dată... pînă cînd i-a venit o idee sal
vatoare. „Mă duc la Haidu luliu, el 
o să mă înțeleagă... trebuie să mă în
țeleagă... am auzit că de la el au în
vățat meseria de -nir»r ceste 40 de 

tineri și mai toți sînt acum fruntași, 
aici lă noi, la mina Petrila. Așa o să 
fac!“ Parcă i s-a luat o piatră de pe 
inirnă ! O clipă n-a mai stat pe gînc 
duri. S-a dus cu încredere, la Haidu...

Și-acum iartă, Androne Ștefan e 
unul din cei mai buni mineri beto- 
niști de la Petrila, unul din. ucenicii 
lui Haidu luliu ajunși maiștri. Gyula 
baci este’acela, care i-a deschis prima 
dată ochii asupra a ceea ce înseam
nă un comunist, el l-a ajutat să devie 
candidat de partid. Și lucrul acesta 
s-a întîmplat cu cei mai mulți oameni 
crescuți în brigada lui Haidu. Așa s-a 
întîmpiat cu alt învățăcel harnic, pe 
nume Mihai Ștefan, care aproape și-a1 
ajuns învățătorul, lucrînd în contul 
aceluiași an. 1957.

•*
Iată-i pe Haidu și Hajna ajunși în- 

tr-un ort larg, unde praful, la lumina 
becului, părea o ceață lăptoasă.

— Ei, cum îi, Matei ?
Un flăcău bine legat, gol pînă la 

brîu, ridică dintr-o smucitură fruntea, 
ivindu-se de după un stîlp. Aruncîn- 
du-și peste cap părul blond, parcă 
brumat din pricina prafului de piatră, 
fără să lase sfredelul ce-1 ~ avea în 
mînă, îi privi pe amîndoi.

— Cum să fie? Ii dăm fest 1 Iacă



STEAjUL ROȘU

Comitetul National pentru sărbătorirea 
„Lunii prieteniei romîno-sovietice“

Adochiței Constantin, brigadier zo
otehnist la gbspodăria agricolă de stat 
Coțușca, regiunea Suceava, Erou al 
Muncii Socialiste; Alexovici Antoane- 
ta, filatoare fruntașă în producție la 
Uzinele textile „7 Noiembrie“ din Bu
curești; Apostol Gheorghe, prim se
cretar al C.C. al P.M.R.; Baicu Aur, 
brigadier fruntaș la, gospodăria agri
colă colectivă din Călărașii Vechi, re
giunea București; Baiu Afanase, 
strungar, șef de secție, la Uzinele de 
tractoare ,,Ernst Thälmann“ din Ora
șul Stalin, fruntaș în producție; Ban- 
bucian Krikor, director de secție la 
Institutul ,,Dr. V. Babeș“; Benetato 
Grigore, profesor universitar — Cluj, 
membru corespondent al Academiei
R.P.R.; Beniuc Mihai, secretar al U- 
niunii Scriitorilor din R.P.R., laureat 
al Premiului de Stat; Bodnăraș Emil, 
ministrul Forțelor Armate ale R.P.R.; 
Bodnăraș Manole, președintele Comi
tetului pentru cultură fizică și sport; 
Bogdan Iosif, vicepreședinte al> 
A.R.L.U.S.-ului, locțiitor ai ministru
lui Sănătății; Bogza Geo, scriitor; 
Bughi Pal, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al Re
giunii Autonome Maghiare; Breiten
stein Ernest, redactor șef al ziarului 
„Neuer Weg“; Bunaciu Avram, secre
tar al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale; Caragea Boris, sculptor, lau
reat al Premiului de Stat; Cernătescu 
Radu, academician; Chișinevschi Iosif, 
prim vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri; Coliu Dumitru, prim secre
tar al Comitetului regional București 
al P.M.R.; Constantinescu-Iași Petre, 
academician, ministrul Cultelor; Cră
ciun Constanța, ministrul Culturii; 
Danielopolu Daniel, academician; Deș- 
liu Dan, poet, laureat al Premiului de 
Stat; Dinculescu Constantin, rectorul 
Institutului Politehnic din București, 
membru corespondent al Academiei 
R.P.R.; Dumitrescu Ion, compozitor,

Spectacolul de gală dat de artiștii sovietici care ne vizitează țara
L mbătă seara a avut loc în sala 

Teatrului de Operă și Balet al R.P.R. 
spectacolul de gală prezentat de gru
pul de artiști sovietici care au venit 
în țara noastră cu prilejul sărbători
rii zilei de 23 August.

Au asistat tovarășii: Gh. Gheor
ghiu-Dej, Gh. Apostol, Al. Moghio- 
roș, C. Pîrvulescu, M. Dalea, acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, M. Mujic, S. 
Bughici, acad. I. Murgulescu, Con
stanța Crăciun, Sorin Toma, Liuba 
Chișinevschi, Ghizela Vass, membri 
ai C.C. al P.M.R., miniștri, reprezen
tanți ai organizațiilor centrale ob
ștești și culturale, reprezentanți de 
frunte ai științei și artei, numeroși 
oameni ai muncii.

Concertul artiștilor sovietici • a în

acum muncesc să schimb sfredelul a- 
cesta. Am bătut deja zece găuri...

— Bine, tovarășe .Molnar... să-i 
dăm numai fest... De Congresul parti
dului trebui,e să lucrăm deja în contul 
lui ’58, așa mi-am luat t ajamentul 
cînd am fost la București,... No. eu 
plec acum la celelalte orturi, llajna 
rămîne aici. Noroc bun ! Merg să văd 
ce face Fiilop și Butuc...

— Noroc, noroc, spuneți-le spor la 
muncă din partea noastră ! — răsună 
vesel glasul lui Molnar, în vreme ce 
Hajna se și apucase să apese pe mî- 
nerul perforatorului, care porni să 
dudue cu putere.

*
Uite, si el, Molnar l Doar de un an 

e în mină și acum e printre cei mai 
pricepuți la bătut găuri și la armare. 
Pentru aceasta l-au și pus șef de 
schimb. Și ce era înainte? Doar un 
țăran, care în copilărie se zbătuse în 
nevoi, slugărind pe la „găzdaci“. Cu
rios, a venit tocmai din Pecica, de lîngă 
Arad, pînă aici. înainte de-a intra în 
mină a pus condiția că doar la Haidu 
luliu va lucra, că-n el are încredere. De 
ce? N-a vrut să spună atunci, dar apoi 
s-a aflat. Despre Gyula baci a auzit 
din scrisorile trimise de un consătean, 
anume Piroșka Andrei. 

laureat al Premiului de .Stat; Enescu 
Stela, președinta Comitetului Femei
lor Democrate din R.P.R.; Fulger 
Cornel, prim secretar al C.C. al U.T.M.; 
Georgescu George, dirijor, artist al 
poporului din R.P.R., laureat ai Pre
miului d« Stat; Gheorghiu-Dej Gheor
ghe, președintele Consiliului de Mi
niștri; Gheorghiu S. Ion, academician, 
directorul Institutului de Energetică 
al Academiei R.P.R.; Gherman.Mir
cea, secretar al Consiliului Central al
Sindicatelor; Groza Petru, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Naționale; 
Haidu luliu, miner, șef de brigadă la 
mina Petrila, Erou al Muncii Socia
liste; Hossu Gheorghe, vicepreședinte 
al A.R.L.U.S.-ului, ministrul Construc
țiilor și al Industriei Materialelor de 
Construcții; Iser Iosif, pictor, artist 
al poporului din R.P.R.; Kovács 
György, scriitor, laureat al Premiului 
de Stat; Livescu Jean, rectorul Uni
versității „Al. I. Cuza“ din Iași; Lupu 
Nicolae, academician; Manole Ofelia, 
secretar al Comitetului Regional Bu
curești al P.M.R.; Manolescu Ion, ar
tist al poporului din R.P.R.; Mendel- 
sohn Alfred, compozitor, laureat al 
Premiului de Stat; Menkeș Benedict, 
directorul Bazei Științifice din Timi
șoara a Academiei R.P.R., membru 
corespondent al Academiei R.P.R.; 
Mezincescu Eduard, vicepreședinte al
S.R.S.C.; Miller Alexandru, profesor 
universitar, membru onorific al Aca
demiei R.P.R.; Moraru Stelian, preșe
dintele Consiliului Central al Sindi
catelor; Murgulescu llie, ministrul In- 
vățămîntului; Nyarady Erasmus, aca
demician; Nicolaev Eugen, membru 
în Consiliul General A.R.L.U.S.; Par- 
hon 1. C., academician, președintele 
A.R.L.U.S.-ului; Petrescu Cezar,, scri
itor, laureat al Premiului de Stat; 
Petrescu Dumitru, ministrul Finanțe
lor; Petrovici Emil, academician, vi
cepreședinte al A.R.L.U.S.-ului; Pik 

ceput cu „Andante cantabile" din 
concertul nr. 1 pentru cvartet de coar
de de Ceaikovski, și „Passacaglia“ de 
Haendel-Aslamazian, interpretat de 
cvartetul de stat ,,P. I. Ceaikovski“.

Pianistul Viktor Merjanov, laureat 
al Concursului Unional și al celui de 
al IV-lea Concurs Internațional „Cho- 
pin“ de la Varșovia, a interpretat „Co
ral“ de Bach, „Humoresca“ de Ceai
kovski și un studiu de Skriabin.

Jn partea a doua a programului, 
orchestra simfonică a Filarmonicii de 
Stat din București a interpretat uver
tura la opera „Ruslan și Ludmila“ de 
Glinka și Rapsodia I-a de Enescu. A 
dirijat Niazi, maestru emerit al artei 
din R.S.S. Azerbaidjeană, laureat al 
Premiului Stalin, prim dirijor al or-

Acesta venise cu vreun an înainte 
Ia Petrila, după ce citise în ziare des
pre Haidu. Și el, la fel, ceruse să fie 
repartizat neapărat la el. Piroșka era 
om cu familie grea. Deși tînăr, avea 
5 copii. Dar nu s-a dat înapoi să în
vețe 1

„Am venit la tine, Gyula baci, să 
faci din mine un miner adevărat, fi
indcă din cîte am auzit dumneata ești 
printre cei mai pricepuți și ești comu
nist. Asta una la mînă. Și apoi dacă 
ești comunist, a doua la mînă, eu zic 
că ești și un om adevărat și știu că 
n-o să te superi dacă o să-ți cer să-mi 
dai cît mai mult din ceea ce știi“. 
Așa' era el, Piroșka, veșnic mort după 
învățătură, lucru ce-a făcut ca în iar
nă să-l propună la școala de maiștri 
mineri, pe care a absolvit-o cu suc
ces. Acum sectorul I pe care-1 condu
ce e evidențiat.

★
Haidu ajunse deja la celălalt ort. 

Un tînăr înalt și oacheș, cioplea un 
stîlp de gorun. Deși în mișcări se a- 
răta domol, ca un bătrîn la vorbă, 
lucrul mergea i%pede. Securea-i în
gustă lovea precis, la milimetru, nu 
făcea o tăietură de prisos

— Măi Andrei, unde-i Peter ?
— Apăi, ia amu o plecat după niște 

Gheorghe, director al Institutului de 
Studii Romîno-Sovietic; Pop,eseu Con
stantin, ministrul Agriculturii și Sil
viculturii; Popescu Doreanu Nicolae, 
vicepreședinte al A.S.I.T.; Priadcenco 
Alexandru, director de secție la Insti
tutul de Cercetări Agronomice; Ripan 
Raluca, academician; Rangheț Sanda, 
secretar al Consiliului General 
A.R.L.U.S.; Răutu Leonte, profesor 
universitar; Rodan Eugen, secretar al 
Consiliului General A.R.L.U.S.; Rol- 
ler Mihail, academician; Roșianu Mi- 
hail, președintele Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Străină
tatea; Sadoveanu Mihail, academician, 
laureat al Premiului de Stat; Sălăjan
Leontin, general locotenent, prim loc
țiitor al ministrului Forțelor Armate 
ále R.P.R.* *;  Săvulescu Traian. acade
mician, președintele Academiei R.P.R., 
laureat al Premiului de Stat; Sebas
tian Rusan, mitropolit al Moldovei și 
Sucevei; Silvestri Constantin, dirijor, 
directorul Teatrului de Operă și Ba
let, laureat al Premiului de Stat; So- 
cor Matei, compozitor, vicepreședinte 
al Consiliului General A.R.L.U.S., lau
reat al Premiului de Stat; Spacu 
Gheorghe, academician; Teșa Nicolae, 
secretar al Consiliului General 
A.R.L.U.S.; Toma Prună, președintele 
gospodăriei agricole colective „Fla
mura Roșie“, comuna Tîrzii, regiu
nea Iași; Toma Sorin, redactor șef al 
ziarului „Seînteia“; Tutoveanu Ion, 
general locotenent; Vasilache Constan
tin, strungar la Uzinele metalurgice 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ Tîrgoviște, Érou 
al Muncii Socialiste; Vasiliu Birlic 
Grigore, artist emerit al R.P.R., lau
reat al Premiului de Stat; Vencov 
Ștefan, academician, prim secretar al 
Academiei R.P.R.; Vidrașcu Gheor
ghe. președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al Capitalei; Za- 
haria Gheorghe, general maior, redac
tor șef al ziarului „Apărarea Patriei“.

...In ultimul timp la magazinele 
alimentare din Petroșani se distri
buie pline de calitate inferioară. Se 
intîmplă de multe ori ca plinea să 
fie necoaptă, fapt care provoacă ne
mulțumiri in r'tndurile cumpărători
lor. Pină cind se va intimpla a- 
ceasta ? Conducerea întreprinderii 
de Panificație din Petroșani trebuie 
să răspundă.

C. SI MOȚA 
corespondent

★

...Minerii de la Uricani întlmpină 
deseori greutăți în procesul de pro
ducție din cauza lipsei de material 
lemnos și vagonele goale. Se întîm- 
plă ca unele brigăzi de mineri să 
nu-și poată îndeplini din această 
cauză sarcinile de plan.

Față de aceste lipsuri conducerea 
minei Uricani trebuie să ia măsuri 
grabnice.

M. GIRLEA 
corespondent

★

...La bufetul nr. 17 din Jieț, care 
aparține de T.A.P.L. Petroșani, nu 
se repartizează în mod just băutu
rile. De exemplu, în timp ce la res
taurantele și bodegile din ’Lonea se 
găsește din abundență bere, la bu
fetul nr. 17 nu se găsește. Astfel, 
in cursul acestui an conducerea
T.A.P.L -ului nu s-a gîndit să re
partizeze măcar odată bere și pen
tru acest bufet.
... Este de dorit ca tovarășii din con- 
aucerea T.A.P.L. din Petroșani să 
ia măsuri pentru ca pe viitor repar
tizarea băuturilor să se facă în mod 
just.

ȘT. VOINESCU
* corespondent

i
★ i

...Căminul cultural de lă Cimp i este 
înzestrat pe lîngă altele, cu un a- 
parat cinematografic însă, din cau
za lipsei de interes acest cinemato
graf nu funcționează. i

Conducerea căminului ă cerut în 
repetate rînduri secției artă și cul
tură a sfatului popular raional să iâ 
măsuri pentru înlocuirea unei lămpi 
de proiecție, dar pînă in prezent nu 
s-a făcut nimic în această direcție.

Oamenii muncii din Cimpa cer că 
cinematograful să-și reinceapă acti
vitatea neintirziat.

G. MIHALACHE 
corespondent

chestrei simfonice de stat „Uzeir 
Gadjibel^ov“ din Azerbaidjan.

Spectatorii au făcut o entuziastă 
manifestare de simpatie și admirație 
artiștilor sovietici.

In numele oamenilor artei muzicale 
și al publicului din țara noastră, com
pozitorul Zeno Vancea, maestru eme
rit al artei din R.P.R., a adresat ar
tiștilor sovietici un călduros cuvînt 
de salut.

In aplauzele puternice ale nume
roasei asistențe, un grup de artiști, 
din care au făcut parte fruntași ai 
artei noastre muzicale, au oferit so
lilor artei sovietice buchete de flori, 
semn de adîncă prețuire cfin partea 
poporului nostru.

lugne, răspunse într-o neaoșe mol
dovenească cel întrebat. D’apoi ma
tale de ce ai mai venit pe-aici, că 
parcă de șut ai fost dimineața ?

— Așa, să văd cum mai merge 
treaba. Nu mă rabdă inima să nu 
văd cît mai avem. Știi, am de gînd 
să facem o brigadă în care să aduc 
încă vreo 40 de oameni.

— Nu-i lucru rău, dar Unde o să-i 
punem la treabă ?

— De asta te plîngi tu ? Să n-ai 
grijă I O să găsim. Ce zici dacă mai 
deschidem trei locuri de muncă ?

— Hm 1 Apăi eu ce să grăiesc, 
așa-i fain...

— Ei, și acum să xăcl cum te lauzi...
— Vezi matale, am tăiat de aici 

pîn’ aici...
— Bun I Pentru un ajutor miner ca 

tine, de un an abia venit Ia mină, 
nu-i rău. deloc nu-i rău... uite nu
mai aici trebuie așa să faci...

Și-n felul acesta, prețuitul nostru 
miner, căutînd să fie cit mai aproape 
învățăceilor săi, ca un adevărat pro
fesor, mai trecu pe la cîțiva ortaci, 
înainte de a ieși afară, la ziuă.

...Cumpăna cerului se înclinase spre 
apus, cînd oamenii-1 văzură trecînd 
spre casă.

I. STRAUȚ

Din activitatea subfilialei 
S.R.S.C. Petroșani

Răspîndirea științei și culturii în 
rîndul oamenilor muncii din Valea 
Jiului este o sarcină pe care subfiliaJa 
S.R.S.C. Petroșani o realizează în 
mare măsură cu succes. In cursul a- 
cestui an, subfiliala, în colaborare cu 
lectoratele din raion, a organizat nu
meroase conferințe. Numai în ulti
mele cinci luni au fost ținute în o- 
rașele și satele Văii Jiului 638 con
ferințe la care au participat 97.000 
oameni ai muncii. In ultimul timp, 
subfiliala S.R.S.C. Petroșani a dus 
lupta pentru răspîndirea cunoștințe
lor științifice și cu ajutorul filmelor. 
Astfel, pe ecranele cinematografelor 
din Lonea, Petrila, Petroșani, Ani- 
noasa, Vulcan, Lupeni și Uricani s-a 
rulat filmul „Istoricul cărbunelui 
și lupta împotriva prafului de cărbune 
în mină“. Filmul a fost vizionat de 
peste 7000 oameni ai muncii. De ase
menea, subfiliala S.R.S.C. Petroșani, 
cu sprijinul lectoratelor, a inițiat or
ganizarea a două expoziții cu tema 
„Originea și evoluția omului“.

MIOARA NACU 
corespondent

Ni se semnalează că...
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Recepție la Moscova în cinstea unor delegații 
din India, Indonezia și Birmania

Poporul german se pronunță 
împotriva politicii lui Adenauer

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
La 10 septembrie, I. G. Kabanov, 

ministrul Comerțului Exterior al
U.R.S.S. și A. A.Gromîko, prim-loc- 
țitor al ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., au oferit o recepție cu 
prilejul sosirii în Uniunea Sovietică 
a delegației reprezentanților cercurilor 
industriale și de afaceri din India, 
condusă de Kasturbhai I.albhai. a 
delegației economice a Republicii 
Indonezia în frunte cu dr. A. Sanusl, 

, șef ad-interim al Departamentului In
dustriei, și a delegației agricole a 
Uniunii Birmane, condusă de. Thakin 
Kjaw Dun, ministrul Agriculturii șl 
Silviculturii din Birmania.

Printre invitații la recepție au fost 
de asemenea ambasadorii extraordi
nari și plenipotențiari : K. P. S. 
Menon (Republica India); M. Olin 
(Uniunea Birmană); Sharif, însărci
nat cu afaceri ad-interim (Republica 
Indonezia); precum și delegația de 
profesori șî studenți din India, condusă

încheierea predării prizonierilor francezi
PEKIN (Agerpres). —• Agenția 

Vietnameză de Informații transmite:
La 8 septembrie s-a încheiat preda

rea prizonierilor de război răniți sau 
bolnavi din rîndul forțelor Uniunii 
franceze.

Intre 1 și 8 septembrie, ultimul 
grup de 345 prizonieri a fost luat de 
helicoptere franceze la Ciobo și Vie- 
tri. Operațiunile de predare care ur
mau să se termine la 4 septembrie, 
au fost prelungite pînă la 8 septembrie 
din cauză că forțele Uniunii franceze

PE SCURT
— Recent a fost încheiat la Praga 

tin nou acord comercial între R. Ce
hoslovacă și Brazilia. Potrivit preve
derilor acordului. Brazilia va livra 
Cehoslovaciei cafea, boabe de cacao, 
bumbac, tutun, fructe și alte alimente. 
Cehoslovacia va livra Braziliei uti
laj industrial, laminate, produse ale 
industriei constructoare de mașini și 
industriei chimice, hamei, malț și 
alte mări uri

— La 6 septembrie, vasul comer
cial englez „Grosvenor Mariner” a 
fost atacat de un vas de război cian- 
kaiș’ist în apropiere de insula Matșu 
situată în largul coastelor provinciei 
Futzian. In afară de aceasta, vasul a 
fost reținut ilegal timp de trei zile 
de către gomindaniști.

— Guvernul american intensifică 
activitatea diplomatică de culise pen
tru a forța reînarmarea Germaniei 
occidentale.

Bandele ciancaișiste continuă provocările 
împotriva R. P. Chineze

FUCIOU (Agerpres). — China 
Nouă transmite :

La 9 septembrie unitățile de artilerie 
antiaeriană ale Armatei Populare de 
Eliberare din ¡provincia Futzian au 
doborît un avion ciancaișist și au 
avariat un altul

In aceeași zi, la cya 1,45 un bom
bardier ciancaișist „B-25” . a zburat 
deasupra orașului Amoy artincînd 
două bombe

. La ora 5,30, șase avioane de luptă 
ciancaișiste „F-47” au apărut dea
supra localității Amoy și au aruncat 
patru bombe. Unitățile antiaeriene au 
doborît un avion și au avariat un altul.

La 8 septembrie, ora 23.50, un avion 
ciancaișist a zburat deasupra locali
tății Amoy. Tirul artileriei antiaeriene 
a Armatei Populare de Eliberare l-a 
silit să se retragă.

ȘANHAI (Agerpres) — China 
Nouă transmite:

In noaptea de 9 spre 10 septembrie 
unități de aviație și de artilerie anti
aeriană ale Armatei Populare de Eli
berare Chineze au pus pe fugă un 
avion ciancaișist care a încercat să 

de profesorul Madan Mohan, direc
torul Institutului din Meerut.

Din partea sovietică au participat 
la recepție : M. G. Pervuhin, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.; P. I. Parșin, N. S. Rîjov, 
P. A. Iudin, — miniștri ai U.R.S.S.; 
P. V. Nikitin, prim vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării ,
V. V. Kuznețov, P. N. Kumîkin, 
K. I. Koval, I. F. Semiciastnov, 
K. K. Vinogradov, S. V. Kaftanov, 
I. M. Klocikov, T. B. Mitrohin, N. N. 
Mirotverțev, V. V. Mațkevici, F .F. 
Pogrebenko, M, A. Pașin, D. A. Rîj- 
kov, V. N. Stoletov, S. V. Skorikov, 
V. S. Fedorov, P. V. Fokin — locțiitori 
ai miniștrilor U.R.S.S. ; P. V. Be- 
liaev, director adjunct al Expoziției 
Agricole Unionale, conducătorii celor 
mai mari întreprinderi industriale din 
Moscova, funcționari superiori din di
ferite ministere ale U.R.S.S. și alții.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială șî prietenească.

nu dispuneau de suficiente mijloace 
de transport. Majoritatea prizonierilor 
de război predați au fost capturați 
de Armata Populară Vietnameză la 
Dien Bien Fu.

Lt. medic francez Rossler, care a 
reprezentat forțele Uniunii franceze 
la predarea prizonierilor de război, a 
declarat delegatului Armatei Populare 
Vietnameze : „Ați tratat foarte bine 
prizonierii noștri de război. Nu mă 
pot plînge de nimic”

După cum anunță United Press, 
Robert D. Murphy, subsecretar ad
junct la Departamentul de stat, a 
plecat sîmbătă în Europa pentru a 
avea convorbiri asupra reînarrnărli 
Germaniei. Murphy va face o vizită 
de două săptămîni la Paris, Bonn și 
alte capitale europene, unde va avea 
întrevederi cu reprezentanții diploma
tici, americani și cu oficialități din 
aceste țări. .

— Potrivit relatărilor agenției Reu- 
ter la 7 septembrie avioane ciancaî- 
șiste au bombardat și mitraliat în â- 
propiere de Amoy cargobotul britanic 
„lnchkilda”

Vasul „lnchkilda” a mai fost bom
bardat la 24 august a.c. de un vas 
de război ciancaișist în apropierea 
insulei Matsu din largul coastelor 
provinciei Futzian, precum șî în 
iulie anu^ trecut cînd a fost atacat de 
trei vase de război ciancaișiste.

facă un raid de recunoaștere deasupia 
orașului Șanhai. La 9 septembrie ora 
21,00, el a fost interceptat deasupra 
localităților Lunswa și Potun, în 
apropiete de Șanhai. Avionul s-a în
dreptat spre mare unde s-a prăbușit.

FUCIOU (Agerpres). — China 
Nouă transmite :

La 10 septembrie, unități antiae 
riene ale Armatei Populare de Elibe
rare au doborît deasupra orașului 
Amoy un avion ciancaișist și au ava
riat un altul.

La 10 septembrie, la ora 5,40 a. 
m. un avion ciancaișist ,,P. B. 4 
Y” venind dinspre est, a zburat dea
supra orașului Amoy, aruncînd patru 
bombe.

Avionul a fost lovit de tocul artile
riei antiaeriene șt s-a îndepărtat spre 
mare cu fuselajul în flăcări.

La 10 septembrie, șase avioane de 
luptă ciancaișiste „F-47“ au zburat 
deasupra orașului Amoy în două va
luri lansînd nouă bombe. Artileria 
antiaeriană a doborît un avion care 
s-a prăbușit în mare la sud-est de mica 
insulă Quemoy-

BONN (Agerpres).
In timp ce Adenauer și divierși alți 

reprezentanți ai cercurilor conducă
toare de la Bonn se întrec în a face 
declarații provocatoare și agresive 
cerînd reînarmarea neîngrădită a Ger
maniei occidentale, populația vest- 
germană își intensifică lupta pentru 
menținerea păcii prin crearea unui 
sistem de securitate colectivă în Eu
ropa.

După respingerea tratatului arma
tei europene de către Franța, nume
roși reprezentanți ai opiniei publice 
vest-germane s-au declarat împotri
va noilor planuri de remilitarizare a 
Germaniei occidentale și pentru în
cheierea unui tratat general de secu
ritate.

Astfel, profesorul Barth, doctor în 
teologie, a declarat că „reînvierea 
militarismului german sub orice for
mă constituie o primejdie pentru Eu
ropa și pentru întreaga lume“.

Singura alternativă a tratatului ar
matei europene, declară prof. Barth, 
este „încheierea unui tratat de pace 
cu Germania și garantarea păcii prin 
tratatul general de securitate".

Fostul primar al orașului München 
Gladbach, Elfes, a declarat următoa
rele : „După ce odată cu respingerea 
tratatului C.D.E. a fost înlăturată 
una din cele mai mari amenințări ale 
păcii în lume, trebuie să luptăm în 
rezent cu și mai multă energie pen

tru o înțelegere-' între germani, pen
tru pace și securitate în Europa“.

Un număr de 114 reprezentanți ai 
vieții publice vest-germane, printre 
care profesori, scriitori, medici, ac
tori, activiști sindicali’ etc. au adre
sat o scrisoare președintelui Bundes- 
tagului, Ehler, în care cer ca parla
mentul să orienteze politica externă 
a Germaniei occidentale spre o înțe
legere cu R. D. Germană. Scrisoarea 
subliniază că convocarea unei confe
rințe în patru.-care să rezolve proble
ma germană și problema securității 

FOILETON

„Picăturile regelui danez”------
D. ZASLAVSKI

europene ar fi în interesul întregului 
popor german.

Serviciul de informații al Uniunii 
germane a dat publicității un inter
viu acordat de Josef Weber, fost 
membru al statului maior al armatei 
germane, care trăgind învățăminte 
din lecțiile istoriei, a ajuns la con
vingerea că politica de reînarmare 
este contrară intereselor naționale 
ale Germaniei.

„Interesele noastre, precum și cele 
ale- poporului francez, a declarat We
ber, cer interzicerea reînarmării Re
publicii Federale sub orice formă. 
Poporul german nu are nevoie de un 
vVehrmacht, el are nevoie de reunifi- 
care. Dar tocmai acest lucru ar de
veni imposibil de realizat în condi
țiile unei reînarmări a Germaniei 
occidentale.

Orice reînarmare a Republicii Fe
derale în cadrul sistemelor militare 
occidentale poartă în ea sîmburele 
primejdiei de război. De aceea, for
țele iubitoare de pace din Germania 
occidentală resping diviziile vest- 
germane în cadrul sau în afara C.D.E. 
și cer crearea unui sistem de secu
ritate colectivă“.

In întreaga Germanie occidentală 
continuă în acest timp referendumul 
popular în cadrul căruia populația 
este chemată să se pronunțe pentru 
reînarmare sau pentru un tratat de 
pace.

La Eiberg, 91 la sută din toți ce
tățenii întrebați s-au pronunțat îm
potriva reînarmării. La Ddppelhan a 
avui loc un miting la care au luat 
cuvîntui 61 cetățeni care au condam
nat cu hotărîre reînarmarea Gernia-*  
niei occidentale. După miting s-a or
ganizat un referendum la care 85 la . 
sută din participanți s-au declarat 
în favoarea unui sistem de securitate 
colectivă.

Ținind seamă de proporțiile fan
tastice pe care le-a căpătat dicta
tul american in comerțul interna
țional, ne putem imagina următoa
rea scenă: un consilier al ministe
rului comerțului din Copenhaga se 
adresează ambasadei Statelor U- 
mte:

— Vă aduc la cunoștință, cu 
titlu de informație, că am primit 
o însemnată comandă de „picături 
ale regelui danez". Ele nu figurea
ză pe lista materialelor strategice 
interzise pentru export.

— Mă rog, dacă nu figurează, 
vindeți-le sănătoși... Dar ce fel de 
picături sini astea 2

— Sub acest nume, domnule am
basador, sini cunoscute niște pică
turi medicinale, cu acțiune calman
tă, împotriva crizelor de tensiune 
nervoasă.

— Așa stă treaba ? Trebuie să 
vă spun atunci că picăturile cu pri
cina îmi inspiră o oarecare neli
niște... Mă văd nevoit să consult 
Departamentul de Stat din Was
hington.

— Dar, domnule ambasador, ce 
fel de acțiune neliniștitoare pot a- 
vea niște picături calmante ? Luați 
și dvs. citeva picături.

— Nu, nu, totul nu-i chiar atit 
de simplu cum credeți dvs. Cal
mul! Asta este tocmai ceea ce ne
liniștește diplomația americană. 
Este o problemă strict politică și 
nu una comerciaTă. Dacă vreți, hai 
să-i spunem o problemă de strate

Referendumuri pupul are împotriva 
reînarmării au mai avut loc la Trost- 
berg, Trier, Liîdinghausen etc.

gie ! Vă rog, opriți imediat livra
rea picăturilor pină nu primim in
strucțiuni din Washington.

Nu este exclus ca in legătură cu 
aceasta. Departamentul' de Stat al 
S.U.A. să trimită guvernelor țări
lor din Europa apuseană următoa
rea notă:

„Deoarece răspindirea pe scară 
largă a mijloacelor curative cu ac
țiune calmantă ar putea contribui 
ta liniștirea popoarelor europene și 
la destinderea încordării interna
ționale. contracarînd prin aceasta 
politica S.U.A., slăbindu-i pozițiile 
strategice, guvernul Statelor Unite 
consideră necesar ca toate aseme
nea mijloace ■— picăturile zise 
antiholerice, picăturile de valeria- 
nă. bromura, „picăturile regelui 
danez" etc — să fie incluse pe lista 
materialeloi strategice. Ele urmea
ză să fie interzise pentru export".

Ce ar fi dacă firmelor comerciale 
daneze li se va propune să vîndă 
un stoc de bastoane, cu sau fără 
miner ? Bastoanele și umbrelele nu 
figurează doar pe lista materiale
lor strategice interzise! Cu sigu
ranță că, in acest caz. Washingto
nul va fi întrebat dacă nu trebuie 
să se arunce opreliștea și asupra 
acestui produs de expori, ținind 
seama că un vechi proverb spune 
cum că „la nevoie și ciomagul 
poate deveni pușcă". Așa că. in
tr-un anume sens, și bastonul cu 
sau fără miner este o marfă stra
tegică.

(Din „Veac nou“)

PFDACTIA s| '^MINISTPATIA : Petroșani Str. Gh. Gheorghîu-Dej nr. 56-58. Telefons interurban 222, automat 569. Ti pârul > L P. PetroșănL


