
Trăiască 23 August^zfiia eHberărfl Romînfei de sub jugul fascist, 
cea mai mare sărbătoare națională a poporului romi« !
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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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CADARU IOAN 
maistru energetician

C. T. Paroșeni

VATAFU GHEORGHE 
miner 

mina Uricani

MAIORESCU VICTOR 
medic la Spitalul unificat 

din Petroșani
POPESCU IOAN 

șeful serviciului tehnic 
al C.C.V.J.

PARASCHIVA TUDOR 
fotbalist 

maestru al sportului

COVACI ALEXANDRU 
sudor 

U.R.U.M.P,

CODREA GHEORGHE
miner șef de brigadă

mina Aninoasa ___ .... __ . . .
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Organ ai Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

SFITLIC IOAN 
miner șef de brigadă 

mina Lupeni

6 pag. 20 bani

Ai măcinat sub grelele șenile 
Ai zvasticei cîrlig de putregai, 
Adus-ai tu seninul zilei 
Peste al țării mele dulce plai.
Te-ntîmpinară ai mei cu pîine și cu sare 
Copii cu flori în cale ieșltu-ți-au rîzind.
Tu ai venit aievea, visată — Eliberare 
Și-al libertății soare a răsărit zimbind.

R. SELEJAN

Schimburi de Moare
LUPENI

In ultimele 4 zile declarate 
zile de producție mărită minerii 
din Lupeni au extras peste plan 
mai bine de 1200 tone de căr
bune cocsificabil. Frontaliștii 
din sectorul III au trimis la 
ziuă în aceste zile aproape 1350 
tone de cărbune peste plan. Mi
nerii sectorului II și-au între
cut cu 110 tone de cărbune sar
cinile ultimelor 4 zile. Succese 
dte seamă 
celorlalte

au obținut și minerii 
sectoare ale minei.

A 15-a ANIVERSARE 
A ELIBERĂRII PA TRIEI

I
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ZBORA CONSTANTIN 
mecanic'

Complexul C.F.R, Petroșani

RUICAN EUGENIA 
depanatoare 

Filatura Lupeni

CONSTANTINESCU 
prorectorul Institutului 

de mine Petroșani

URICANI
schimburilor 

marii
In ziua 

re în cinstea 
minerii din cea mai tînără mi
nă a bazinului au extras peste 
sarcinile zilnice planificate 126 
tone de cărbune. Brigăzile crttl- 

de Teodorescu StaucU, 
Gheorghe 

depășit planul cu 25—41 
de cărbune.

düse de Teodorescu 
Lungu Boris, Uliu 
și-au 
tone

de onoa- 
sărbători

PETRILA
sfîrșitul zilei de muncă în 
minerii de la Petrila au 

de onoare
care
lucrat în schimburi 
rezultatele s-au dovedit mai bu
ne ca în alte zile. Din abata
jele minei s-au trimis la pre
parare însemnate cantități de 
cărbune peste plan. Minerii sec
torului II și-au întrecut planul 
cu 97 tone de cărbune iar cei 
din sectorul IV au extras peste 
sarcina zilnică 40 tone de căr
bune.

DEPOUL C. F. R. PETROȘANI
Două zile de muncă au închi

nat ceferiștii depoului C.F.R. 
Petroșani, schimburilor de o- 
noare în cinstea lui 23 August. 
In aceste zile, echipa de loco
motivă condusă de Gostian 
dislau a economisit 1500 
combustibil covențional, iar 
condusă de Crisan Iosif a
nomisit 1300 kg. combustibil. 
Pe depou s-a obținut o econo
mie de peste 12.000 kg. combus
tibil convențional.

La
ke- 
cea 

eco-

August, lună în care natura 
pășește în prag de toamnă. Pen 
tru poporul nostru, numele lui 
August e însă legat de cea mai 
luminoasă perioadă, de primăva- 
r^vieții sale ai cărei zori plini 
de măreție s-au Ivit acum 15 ani. 
Ia 23 August 1944.

Cincisprezece ani s-au scurs 
de atunci, dar. amintirea evenl 
mentelor glorioase care au mar
cat în istoria poporului nostru 
o cotitură frotăritoare, de la 
moarte la viață, de la ruină la 
înflorire, de la robie Ia libertate, 
va rămîne veșnic vie, mereu dă 
tătoare de forță și încredere în 
viitorul spre care pășim. Acum 
15 ani forțele patriotic? conduse 
și organizate de Partidul Comu 
nist. au înfăptuit in condițiile 
victoriilor hotăritoare ale eroicei 
armate sovietice, insurecția ar 
mată de la 23 August 1944. A 
cest act măreț a marcat începu 
tul revoluției populare care a 
dus, pentru prima oară in isto 
ria tării noastre, la cucerirea a 
devăratei suveranități și inde
pendențe naționale. In memoria 
poporului nostru s-au încrustat 
cu litere de aur amintirea lupte 
lor glorioase ale forțelor patrio
tice populare, soldaților, ofițeri
lor și generalilor patrioți din 
armată, care sub conducerea 
partidului au răsturnat dictatura 
militaro-fascistă. au eliberat țara 
de sub călcîiul
riște, deschizind întregului po
por posibilitatea de a se elibera 
de sălbatica asuprire și exploa 
tare burghezo-moșierească, de a 
păși spre țelul luminos al socia 
lismului.

Nu există perioadă în istoria 
poporului nostru care să fie atît 
de bogată în fapte, 
ca cea care a trecut 
rarea țării. Imediat 
rare, armata noastră
mele împotriva adevăratului său 
dușman, dînd numeroase jertfe 
alături de armata sovietică în

ocupației hitle

în victorii, 
de la elibe 
după elibe 
a întors ar-

lupta eroică împotriva Germaniei 
hitleriste pînă la victoria finală. 
Luptînd alături de ostașii sovie
tici, ostașii romîni au săvîrșit 
fapte de arme eroice. In lupta 
împotriva dușmanului comun ș-a 
cimentat marea si indestructibila 
prietenie dintre poporul romîn și 
poporul sovietic eliberator. In 
inima poporului nostru trăiește 
veșnic vie recunoștința fierbinte 
față de poporul primului stat so
cialist din lume, ai cărui fii și-au 
vărsat sîngele pentru eliberarea 
Romîniei de sub jugul fascist, 

însetat de libertate, poporul 
nostru a zdrobit încercările dis
perate ale reacțiunii de a-1 ține 
pe mai departe sub exploatare și 
asuprire. Pe rînd au fcst mătu
rate guvernele cu majoritate re
acționară ale lui Sănătescu și Ră 
descu; masele populare conduse 
de partid au luptat hotărît pen
tru exproprierea moșierilor s< 
împroprietărirea țăranilor. In 
lupta pentru împărțirea pămîn 
tului moșieresc s-a închegat pu 
ternic alianța clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare, forță 
pe care se sprijină toate cuceri
rile poporului nostru. Răstur- 
nînd odioasa monarhie, oamenii 
muncii din patria noastră au cu
cerit, intr-un termen istoricește 
scurt, întreaga putere politică 
deschizîndu-și drum larg spre 
victoria construcției socialiste. 

Privind drumul parcurs de 
la eliberare, inimile tuturor oa
menilor simpli se umplu de mîn- 
drie patriotică. Vechea Romînie. 
cu bogățiile prădalnic jefuite de 
capitaliști și moșieri în cîrdășie 
cu marile monopoluri imperia
liste, cu un popor sărac în țâre 
bogată, sortit întunericului, boli- 8 
lor și mizeriei, vechea Romînie 
„eminamente agricolă“ — țară a 
plugului de lemn și a înapoierii 
economice, a rămas pentru tot 
deauna de domeniul trecutului.

(Continuare în pag. 4-a)
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MiCrilEV GHEORGHE 
miner, șef <le brigadă 

mina Petrila

DROB GHEORGHE 
miner șef de brigadă 

mina Vulcan
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2 STEAGUL’ ROȘU

Bărăgan.

In fiecare clipa tu patria mea ești
Puterea care-mi poartă prin viață pașii-n goană, 
Mirajul fără seamăn al primelor povești 
Și prima mîngîiere a mîinilor de mamă.
Limanul către care atitea visuri zbor 
Și-atitea visuri pleacă iubirea să-ți aducă.
Ești gîndul ce vibrează în fiece fior 
Și tainica chemare a dorului de ducă.
Mă cheamă munții zării cu voaluri azurii 
Și norii tăi mă cheamă aducători de ploaie 
Mă cheamă luna plină a veghilor tlrzii 
Și freamătul trezirii din zorii de văpăi.
Și omul, uriașul și înțeleptul om 
Cu brațele călite în flăcările muncii 
Mă cheamă scânteierea gîndirii lui de gnom 
Și leagănele-n care își zămislește pruncii.
Cind văd cum se ridică spre-nalturl ca un gînd 
Din adîncime, fumul materiei supute 
Și cum îți torc poeme uzinele-adurdnd 
Pămintul și cu cerul pe mari și negre fuse, 
Mă-ntreb de se mai afiă cuvinte să te cînt 
Și flamuri de imagini să-ți mai aștern în cale, 
Doar un poet te poate slăvi cu un cuvînt 
Șî-acela e partidul renașterilor tale.
Prin el te simt întreagă $1 inima-mi orin el 
Cu largi cadențe cheamă spre tine viitorul 
Sînrt doar un glas și-o mie ca mine sînt la fel 
Și mai presus de mine te cîntă azi poporul î

ION PF.TRACHEFLACĂRĂ PE COMOARA
Nimic nu mi-î străin în astă tară 
Și de nimic străin nu sînt și eu, 
Nici chiar de șoimul care-n ceruri zboară 
Și nici de peștele din fund de eleșteu.
Că 4<in Oradea pînă-n vechea Tulce 
Sortit le-a fost acestor pași ai met 
Făptura în tot locul să și-o culce 
In lut, in ierburi, în cărbuni, in stei.
Ca smeiele ce din copilărie 
Mai flutură-aninate-n pomi și azi 
Privirile-mi ultate-s pe-o cîmpie 
Sau rătăcesc prin cetina de brazi
Iar inima, mereu sporit tezaur,
— Cu cît împart cu-atita e mai plin — 
Oricare drum l-a presărat cu aur 
Drept semn că-n veci pe-acolo-am să revin.
Cutreierind precum albina zarea 
Ori unde dă socialismul rod 
Am săvîrșlt și eu polenizarea 
Am arcuit și eu spre el un pod.
Suflarea-nvăpăiatei Hunedoare 
Mi-a dogorit adesea în obraz 
Și într-o iarnă-aceeași răsuflare 
O regăsii în recele Bicaz.
Și-am scormonit cu munții grei în spate 
Ădîncu-acestui pămîntesc ocean,
Prea bine știu și pîine cum șe scoate 
Din mina ce se cheamă
Nimic ni: ini-i străin in 
Din înălțimi pînă-ntr-al 
Sînt flacăra ce joacă pe 
Sînt comunist și pentru

astă tară 
mării-afund 
comoară, 
tot răspund !

NICULAIE STOIAN

S-AU DESCHIS PORȚILE

Institutul de mine din Petroșani
...Au sunat timid, la poarta 

mare a cetății științei, 59 de co
pii. Erau curioși să cunoască 
tainele curții și ale cetății atît 
de neprimitoare pînă atunci și 
care ascundea comoara culturii. 
Marele . străjer al istoriei ;i în
lăturat în acel an de neuitat 
zăvoarele și le-a făcut un semn 
primitor, să intre. Și micuții au 
rămas uimiți la priveliștea în- 
¡ățișată ochilor. Parcă-i văd și 
acum.

ii cunosc pe toți. Cel micul 
^i sfios e Ionel Dumitraș,, fiul 
unui miner din Aninoasa. Nu
trește aceleași dorinti ca și se
menii săi Rodica Vereș, Arori 
Hogman, Viorel Susan, Aurel 
Dan, ai căror părinți mineri 
n-au intrat pe cînd erau mici 
pe porțile cetății de lumină. A- 
lâturi de ei stau fii de meseriași 
și țărani muncitori veniti din 
satele înconjurătoare să bată la 
poarta științei și culturii. Au 
bătut atunci cu sfială și Gheor- 
ghe Stroia, și Nicolae Lupu, 
Gheorghe Drăgănescu, Petru 
Bota, și polonezul Wilhelm 
Kecs, și maghiarii Ana Makkai, 
și Rozalia Thaler, și orfani ca 
Gheorghe Șimon... și, tuturor li 
s-a deschis poarta... S-au așezat 
în bănci romîni și maghiari, 
fiu de miner și fiu de țăran a- 
lături și-au început să perceapă 
tainele comorii ascunse atîtea 
veacuri în sir ochilor celor o- 
bidiți și trudiți.

...lată-i în 1948... Acum 
stau în bănci băieți și fete, au 
drepturi egale la învățătură.

învață într-o școală mixtă. Dar 
nu e singura. Sînt în centrele 
populate ale Văii Jiului 31 de 
școli elementare care și-au 
deschis porțile pentru 4.423 fii 
ai oamenilor muncii. Cei 59 in- 
trati în 1944 la liceul din Pe
troșani, în 1948 se încadrează 
în Uniunea Tineretului Munci
tor. Acum își dau seama de 
drumul luminos ce li s-a des
chis. Se strîng în rînduri alături 
de suțe de alti tineri muncitori 
din uzine și mine și pornesc 
cîntînd pe șantierul Bumbești— 
Livezeni. In 1950 în școala lor 
intră 495 copii și 41 de profe
sori. iar în întreaga Vale a 
Jiului sînt deschise porțile la 
35 unități școlare pentru 5.763 
elevi și 296 învățători și profe
sori. 874 copii mai mici intră 
împreună cu 27 educatoare pe 
porțile a 19 unități preșcolare.

...Cei 59. care deschiseseră. în 
1944 pentru prima dată porțile 
școlii noi sînt mari. Nu mai 
sînt sfioși și nu se tem de 
greutăți. Bat cu încredere la 
alte porți. Și li se deschid por
țile Institutului de mine din 
Petroșani, ale Universității 
,,C. I. Parhon“ din București și 
ale celei din Cluj, ale tuturor 
celor 95 facultăți din țară. Dis
tanța i-a despărțit pentru 4—5 
ani pentru ca apoi să-i apropie 
din nou pe drumuri bătătorite 
și mult mai luminoase. Astăzi 
îi văd din nou: 26 sînt ingi
neri, 13 profesori, 3 asistenți 
în învătămîntul superior, unul 
medic, unul arhitect, iar restul

tehnicieni, funcționari și unele 
fete casnice — mame. Lucrează 
în uzine, fabrici și mine crescu
te odată cu ei : Nicorici Nico
lae e directorul exploatării mi
niere Petrila, avînd printre in
gineri cîtiva colegi din 1944; 
Rodica Veres e alături de co
legul și soțul ei îmi Kaba, in
giner la Uzina Cocso-chimică 
din Hunedoara: Wilhelm Kecș 
e asistent la I.M.P.; Ileana 
Iancu profesoară la liceul din 
Lonea; Gheorghe Șimo inginer. 
Majoritatea — 28 — s-au în
tors în Valea Jiului pentru a 
răsDîndi la rîndul lor flacăra 
științei și culturii. Ei văd acum 
în școala din care au plecat, 
650 copii și 50 de cadre didac
tice, iar întreagă Valea Jiului 
numără aproape 10.000 elevi 
care au intrat în anul școlar 
precedent pe porțile a 24 școli 
de 4 ani, 14 de 7 ani și 4 școli 
medii de 11 ani. Ei Dot numă
ra de asemenea 1.560 copii de 
vîrstă preșcolara care au intrat 
pe porțile a 27 unități preșco
lare. 410 cadre didactice s-au o- 
cUpat de educația tuturora. Cel 
59 care privesc azi aceste mă
rețe înfăptuiri sînt fericiți. Eî 
sînt oameni harnici și hotărîți. 
AJulți sînt comuniști. In fata 
lor, ca și a miilor de fii ai oa
menilor muncii din Valea Jiu
lui, din întreaga tară, stau por
țile deschise spre cele mai înal
te aspirații- Sínt porti deschise 
de 23 August, spre lumina ști-? 
inței și culturii, spre socialism...

FL. MAN

$
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Valea plîngerii de odinioa
ră, astăzi n-o mai recunoști. 
Locul cocioabelor de lemn l-au 
luat cîteva mii de apartamen
te în blocuri noi. locul roabei 
din abataj l-a luat craițerul. 
calul orb din subteranul mine 
lor vechi a fost înlocuit cu su
tele de cai putere ai locomoti
velor electrice. Și viața oame
nilor s-a schimbat. De la Cim- 
pa la Uricani in orice casă de 
miner ai intra găsești un lu
cru nou, un aparat de radio, o 
mobilă nouă, la unii (sînt ci- 
teva sute!) motociclete. Un a- 
mănunt: toate acestea nu sînt 
din cele mai ieftine. Minerii 
pentru munca lor rodnică, cîș- 
tigă bine. Partidul și guvernul 
La situat in primele rînduri 
ale muncitorilor patriei.

Sînt multe fapte noi în Va
lea Jiului. Să răsfoim deci fi
lele bogate ale cronicii aces
tor ani...

(primăvara lui 1947. Pe 
’ meleagurile Jiului, din 

sus de Lupeni au răsunat lovi
turi de tirnăcop. Minerii iui 
Bartha Ludovic, ai lui Land- 
fras losif și alții au început să 
Înscrie pe harta țării o nouă 
realizare: mina Uricani. Ga
leriile au înaintat cu repezi
ciune, tot mai adînc spre bo
găția de cărbune. Au început 
apoi să vină la noua mină U- 
ricani utilaje noi. moderne. Pe 
inscripțiile multora minerii 
descifrau literele alfabetului 
rus. Cine a dat prima tonă de 
cărbune nu se mai știe. A ră
mas însă in amintirea celor de 
atei că ea a ieșit prin vara a- 
nului 1949. De atunci și pînă 
•cum, de la Uricani fabricile

★

și uzinele au primit mult 
cărbune. In acest an minerii 
de la Uricani au extras cu a- 
proape 11,600 tone de cărbune 
mai mult decît prevede pla 
nul...

W^ulcanul are două istorii.
w Una întunecată a vre

murilor clnd cu mina închisă, 
era socotit orașul pensionari
lor, alta nouă care luminează 
din ce în ce mai puternic in 
anii noștri. In toamna anului 
1949 o mină de oameni, comu
niști încercați, au început aici 
o muncă grea și de mare răs
pundere : redeschiderea minei 
Vulcan. Erau 40 la număr iar 
apa care trebuia scoasă din 
mină o evaluaseră la peste 
250.000 metri cubi. Cele mai 
savante calcule socotiseră că 
trebuie vreo 5 luni de zile pen
tru a evacua apa din mină. 
Comuniștii Potoczi Wilhelm, 
Gros Petru, Mihai Ștefan și 
ceilalți au hotărît să răstoarne 
socotelile. Zile întregi n-au pă
răsit mina lor. După o lună și 
jumătate în mină n-a mal fost 
apă... Anul acesta în ziua de 
9 aprilie minerii de la Vulcan 
au extras peste planul zilnic

■ : bine de 250 tone de căr
bune, în semn de amintire 
pentru acel 9 aprilie 1951 cînd 

sute de mineri au salutat, 
mulți cu lacrimi în ochi, apari
ția la gura puțului a primei 
tone de cărbune. Tot în semn 
de recunoștință față de parti 
dul nostru care le-a dat drep
tul lâ viață, la fericire, ei ra
portează acum Ia 23 August 
că anul acesta dau de 14,5 ori 
mai multă producție decît în
1951. Sub soarele libertății a 
renăscut vechiul Vulcan. Zeci 
de blocuri, locuite de harnicii 
Iui mineri își înalță semețe a- 
coperișurile roșii...

fi n anul 1952 de pe băn-
1 cile Institutului de mine 

din Petroșani prima promoție 
de ingineri, mulți dintre ei 
foști mineri au mers să ajute 
in producție munca harnicilor 
mineri. De atunci $i pînă azi 
ingineri ca Pesitz losif, Să- 
bău Ion, Lăzărescu Ion, 
Husti Ștefan sînt alături de 
mineri, contribuind din plin ia 
dezvoltarea mineritului,. la 
propășirea patriei noastre 
dragi.

e la Vulcan Ia Lupeni 
pînă prin 1962 calea fe

rată ocolea cu grijă mlaștinile 
de la Paroșeni. Mai apoi a O- 
colit zidurile unei mărețe con
strucții .- Centrala Termoelec

trică Paroșeni — o nouă stea 
roșie apărută pe harta țării 
noastre, rod al planului de e- 
lectrificare, al. ajutorului și 
colaborării cu Țara comunis
mului victorios. In 1955, pe 
primăvară, sub comanda dis 
peceruiui, cuțitele marilor sec
ționare s-au aplecat iăeind 
contact între uzină și rețelele 
electrice care de atunci duc e- 
nergia a sute de mii, milioane 
de cai putere spre adincui mi
nelor, spre schelele petrolifere 
ale Olteniei, spre furnalele 
Hunedoarei, spre luminile Ti 
mișoarei. Steaua roșie din 
înaltul uzinei strălucește me
reu mai puternic răspîndind 
lumină pînă în depărtări. A- 
nul acesta, prin iunie, Cen
trala Termoelectrică de la Pa- 
roțeni a atins cel mai înalt 
vîn de producție de cînd se 
află în funcțiune...

Era prin februarie 1957.
La comitetul de partid 

al minei Aninoasa, comunistul 
Tucaduc Mihai expunea o ideie 
a brigăzii sale: — Noi avem 
acum condiții ca să dăm pen 
tru fiecare post prestat în a- 
bataj cîte o tonă de cărbune 
peste plan — explica el comu
niștilor adunați acolo. Dacă 
își vor organiza mai bine mun 

ca și alte brigăzi vor putța lu
cra și ele ca noi. Inițiativa bri
găzii lui Tucaciuc Mihai are 
un larg ecou. Mai bine de 250 
brigăzi de mineri din toate mi
nele Văii Jiului îi urmează e- 
xenipiui. Rezultatul ? La mina 
Uricani nici o brigadă nu mai 
este sub pian, Ia Petrila, la A- 
ninoasa, productivitatea mun
cii a sporit la peste o tonă pe 
post. Prin aplicarea pe scară 
tot mai largă a acestei iniția
tive de valoare, cît și prin alte 
măsuri tehnice, minerii Văii 
Jiului vor îndeplini încă în a- 
cest an o importantă sarcină 
de partid: productivitatea me
die pe bazin de o tonă pe post!

Începutul l-a făcut Tucaciuc 
și ortacii săi, acum doi ani.

Ieșitele cronicii vremurilor 
" noi sînt numeroase. Fle

care poartă în sine cîte o nouă 
realizare. Ca să le trecem pe 
toate ar trebui mult timp. Ar 
trebui vorbit despre cele 6000 
apartamente în blocuri care, 
ca niște buchete roșii, șe în
tind șirag de la Lonea și pînă 
la Uricani. File întregi cuprind 
realizările sociale, construcțiile 
de spitale, cinematografe, clu
buri apărute în toate localită
țile VăR Jiului. O filă întreagă 
cuprinde drumul glorios al 
Teatrului de Stat care în 1958 
a împlinit 10 ani de cînd pune 
la dispoziția minerilor boga 
țiile culturii.

Sînt multe filele cronicii. 
Fiecare poartă înscrise cîte o 
nouă realizare. Sînt din ce în 
ce mai bogate, așa cum este șî 
viața nouă a Văii Cărbunelui.

GH. DUMITRÉSCU
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SESIUNEA FESTIVA A SFATULUI POPULAR REGIONAL
— EXPUNEREA TOVARĂȘULUI PETRU FURDU1 —

———-- - ★
Ieri a avut Ioc la Deva sesiunea festivă a Sfa

tului popular regional închinată celei de a 15-a 
aniversări a eliberării patriei noastre de sub ju
gul fascist.

La sesiune au participat deputății Sfatului 
popular regional și numeroși invitați din între
prinderile miniere ale Văii Jiului, de la Combi
natul Siderurgic Hunedoara, I.C.S.H. și din nu
meroase alte întreprinderi din regiunea noastră.

In aplauzele prelungite ale celor prezenți, în 
prezidiul sesiunii au luat loc tovarășii; Petru 
Furdui, prim-secretar al Comitetului regional 
de partid, Dumitru Dejeu, președintele Comite 
tului Executiv al Sfatului popular regional, Ca- 
rol Szabo, prim-secretar al Comitetului regio-

ir —---------
nai U.T.M., Sanda Ciuceanu, președinta Corni-< 
tetului regional al femeilor, lt. col. Alexandru > 
Roman, Lucreția Costa, președinta Gospodăriei < 
agricole colective din satul Lăpușnic, raionul > 
Ilia. și loan Ocolișan, șeful producției de la ate- s 
lierele C.F.R. Simeria. ?

Tov. Dumitru Dejeu a declarat deschisă se- 5 
siunea festivă a Sfatului popular regional în- < 
chinată celei de a 15-a aniversări a eliberării 5 
patriei de sub jugul fascist.

A luat apoi cuvîntul tov. Petru Furdui, care a ? 
făcut o amplă expunere asupra importanței zi- 
lei de 23 August, subliniind mărețele succese 
obținute de poporul muncitor din patria noas-) 
tră sub conducerea partidului în cei 15 ani de ij 
la eliberarea patriei. ¡>

In expunerea sa tov. Petru 
Furdui a vorbit despre impor
tanța zilei de 23 August, des
pre condițiile în care s-a înfăp
tuit insurecția armată, despre 
rolul Partidului Comunist Ro- 
mîn în organizarea și înfăptui
rea acestui măreț act revoluțio
nar. De asemenea, vorbitorul a 
subliniat însemnătatea covîrșitoa- 
re care a avut-o lupta poporu
lui nostru împotriva fascismu
lui, victoriile epocale ale Uniu
nii Sovietice împotriva cotropi
torilor hitleriști.

S-au subliniat apoi acțiunile 
desfășurate de ostașii romîni 
sprijiniți de populația orașelor 
și satelor pentru dezarmarea 
cotropitorilor fasciști aflați pe 
teritoriul tării, faptul că încer
carea fasciștilor de a opune re
zistență a fost zădărnicită.

In lupta împotriva dușmanu
lui comun — fascismul — s-a 
cimentat și mai mult frăția de 
arme romîno-sovietică, prietenie 
care constituie o chezășie a pă
cii și independenței naționale a 
Romîniei.

Insurecția armată victorioasă 
de la 23 August 1944, a descă
tușat forțele revoluționare ale 
poporului romîn și a trezit la 
luptă ' conștientă milioane de 
oameni ai muncii de la orașe 
și sate.

Prin lupta maselor conduse 
de partid —. a spus vorbitorul 
— a fost adus la cîrma țării la 
6 martie 1945 primul guvern 
democratic în care clasa mun
citoare deținea rolul conducător. 
Intr-un termen istoricește scurt 
oamenii muncii, sub conducerea 
partidului, au înlăturat defini
tiv de la putere clasele exploa
tatoare. au răsturnat monarhia 
și au pășit pe drumul construi
rii socialismului.

Clasa muncitoare în frunte 
cu partidul ei marxist-leninist 
si-a dovedit pe deplin capacita
tea organizatorică și de condu 
cere unind în jurul ei toate for
țele patriotice alé poporului în 
lupta pentru răsturnarea orîn- 
dliirii capitaliste, pentru asigu
rarea dezvoltării Romîniei pe 
făgașul socialismului.

In continuare tov. Petru Fur
dui. a făcut un scurt bilanț a- 
supra progreselor obținute în 
cei 15 ani de la eliberare în 
toate domeniile vieții politice, e- 
conomice și social-culturale de 
poporul nostru.

Trecînd în revistă succesele 
remarcabile realizate de oamenii 
muncii în toate sectoarele de ac
tivitate din regiunea noastră 
printre altele vorbitorul a spus :

Odată cu dezvoltarea și înflori
rea întregii țări s-a dezvoltat și 
a înflorit pe. calea socialistă și 
regiunea Hunedoara. Aur și căr
bune, oțel și cocs, lemn și ani
male, grîu și porumb — iată nil 
mai cîteva din bogățiile care ilus
trează tabloul minunat al econo
miei regiunii noastre.

Bogata și frumoasă a fost re
giunea noastră și în trecut dar 
anii de înflorire pe care îi trăim 
astăzi nu i-a cunoscut niciodată 
pentru că pămîntul și fabricile e- 
rau în stăpînirea moșierilor și 
capitaliștilor care își însușeau ro- 
du’ trudei muncitorilor și țărani
lor.

Ne aducem aminte cum arăta 
județul Hunedoara pe timpul re
gimului burghezo-moșieresc: o 
așezare în care neștiința de 
carte făcea casă bună cu 
exploatarea crîncenă a mun
citorilor și țăranilor de către 
capitaliști., moșieri și chiaburi, o 
regiune în care mizeria maselor 
de oameni a> muncii dăinuia de 
veacuri, în care pușca jandarmu
lui păzea jaful bogătanilor. Cită 

amărăciune și ură, ce act de acu
zare puternic îndreptat împotri
va stăpînilor sîngeroși ai acelor 
vremuri sînt aceste versuri mo- 
țeșd :

„Munții noștri aur poartă,
Noi cerșim din poartă-n poar

tă...“
Adînca mizerie în care se zba

teau masele de muncitori și ță
rani săraci, era complectată de 
lipsa de școli, de instituții cultu
rale, de spitale și dispensare.

Au trecut 15 ani de cînd pe 
meleagurile regiunii noastre ca 
și pe meleagurile întregii 
patrii, au poposit zorile vie
ții noi, primăvara bucu
riei și a fericirii. Imaginea 
vechii regiuni Hunedoara, a ră
mas doar în amintirea tristă a 
vremurilor pentru totdeauna apu
se. Regiunea Hunedoara din zile
le noastre, renăscută și întinerită, 
se dezvoltă viguros transformîn- 
du-se sub privirile noastre, de
venind tot mai frumoasă și mai 
înfloritoare. Pe harta ei strălu
cesc, asemeni unor stele, noi uzi
ne și fabrici, noi mine, noi orașe 
și centre muncitorești.

In anii puterii populare, regiu
nea noastră a devenit un puternic 
centru industrial al țării. In Va
lea Jiului, au fost redeschise mi
nele Vulcan, Lonea 1 și II, s-a 
deschis mina nouă de la Uricani. 
Muncă minerilor a fost radical 
îmbunătățită. Pentru dezvoltarea 
și modernizarea minelor Văii Jiu
lui, pentru mecanizarea principa
lelor lucrări de extracție, s-au in
vestit în anii puterii populare 
aproape 2 miliarde de lei. Ga ur
mare a investițiilor mari, a mun
cii entuziaste a minerilor, a gri
jii pe care o poartă zi de zi par
tidul si guvernul pentru munca 
și viața minerilor, producția de 
cărbune a sporit considerabil. Fa
ță de anul 1948, producția de căr
bune în regiunea noastră a cres
cut mai bine de 2 ori.

Hunedoara, s-a transformat și 
ea devenind cel mai mare centru 
siderurgic al țării. In anii pute
rii populare s-au construit la Hu
nedoara două noi furnale de ma
re capacitate, au fost reconstruite 
și modernizate vechile furnale, 
s-au construit fabrica de aglome
rare a «tet srik o termocen
trală electrică, uzina de cocs, 
noua oțelărie electrică, uriașa o- 
țelărie Martin nouă, marele lami
nor bluming, laminorul de 650 
m.m. Noile construcții ale 
Hunedoarei stîrnesc pe drept 
cuvînt mîndria constructorilor 
siderurgiști și a tuturor cetățe
nilor regiunii noastre. Alături de 
Hunedoara un alt centru side
rurgic Călanul, este în plină 
dezvoltare.

Dezvoltarea impetuoasă a side
rurgiei hunedorene, a făcut să 
crească, de mai multe ori, produc
ția principalelor produse siderur
gice. Producția de oțel, de pildă, 
va fi fn 1959 de 10,3 ori mai ma
re decit în 1948, producția de la
minate de 13,2 ori iar producția 
de fontă dc peste 8,4 ori.

In continuare tov. Petru Fur
dui a spus :

Planul de electrificare a țării, 
elaborat de partid, se înfăptuieș
te cu succes și în regiunea noas
tră. Producția de energie electri
că a regiunii este în anul 1959 de 
10 ori mai mare decît în 1948 
și de mai bine de 20 ori mai mare 
decît în 1938.

Anii care au trecut de la elibe
rarea patriei au fost ani de vic
torii ,șî .în celelalte ramuri.ale in
dustriei regiunii noastre. Astfel, 
au fost largile și modernizate o 
seamă de fabrici din Alba Iulia, 
Orăștie, Sebeș. Au fost construite 
mai mulu liotatii noi. s-a ridi

cat la Simeria fabrica de indus
trializare a laptelui, au fost cons
truite fabrici de pîine în Hune
doara, Petroșani, Lupeni și Gá
lán. A crescut de asemenea pro
ducția acestor unități. Pe ansam
blu regiunii, s-a înregistrat o 
creștere a producției față de 1948, 
de 1.088 la sută la var, de 648 la 
sută la cărămizi de construcție, 
de 259 la sută la masă de lemn 
brut exploatată, de 238 la sută 
la fire de mătase artificială, de 
386 la sută la tricotaje, de 268 la 
sută la încălțăminte din piele, de 
378 la sută la pîine, de 541 la 
si'tă la carrte.

Vorbitorul a subliniat în con
tinuare succesele obținute în do
meniul transformării socialiste a 
agriculturii din regiunea noas
tră.

In expunere s-a arătat că re
giunea Hunedoara era una 
dintre regiunile țării renumite 
pentru starea de înapoiere socială 
si culturală. Regimul burghezo- 
moșieresc, care condamnase mi
lioane de oameni la neștiință și 
ignoranță, la mizerie si exploata
re crîncenă, a lăsat în regiunea 
noastră o moștenire de peste 
100.000 analfabeți, sute de sate 
fără asistență medicală, multe 
centre muncitorești fără cele mai 
elementare dispensare și fără mij
loace de cultnralizare.

In amil 1938. în regiunea noas
tră existau doar 21 școli de 7 ani 
si 9 scoli medii, frecventate de 
5.525 elevi. De asemenea, în ace- 
laș an existau în regiune doar 11 
spitale cu numai 619 paturi și un 
număr redus de medici. Deosebit 
de grea din acest punct de ve
dere "era viața minerilor din Va
lea Jiului care aveau la dispoziție 
doar ? spitale cu 130 paturi sî 
17 medici

Grija partidului pentru om și 
nevoile sale a adus și în regiunea 
noastră în anii puterii populare 
mari îmbunătățiri social-culturale. 
Intre anii 1948 și 1958, s-au 
construit 113 școli nai de toate 
gradele, pentru care statul nostru 
a alocat din buget aproape 
11.000.000 lei. De instruirea și e- 
ducarea elevilor se îngrijesc as
tăzi circa 3.500 de cadre didac
tice, aproape de trei ori mai mul
te decît în 1948. Rușinoasa moș
tenire lăsată de burghezie în ce 
privește neștiința de carte a fost 
lichidată.

Pentru desăvîrșirea operei de 
culturalizare a masei de oameni 
ai muncii, în toate centrele mun
citorești s-au construit cluburi, 
săli d° toetru cinematografe, iar 
la sate cămine culturale. Avem 
în prezent în regiune 78 de ci
nematografe, 563 cămine cultura
le, peste 600 biblioteci sătești și 
sindicale, 5 case raionale de cul
tură. 4 teatre de stat. La cămine
le cultural“ si -l’buril“ muncito
rești îșî desfășoară activitatea 
peste 1.000 formații artistice de 
amatori cu peste 14.000 artiști a- 
matori, oameni ai muncii taleri- 
tați. La Petroșani, a fost înfiin
țat un institut de mine într-un 
local construit în întregime din 
nou, UHde învață să devină ingi
neri peste 1000 de studenți, fii 
ai oamenilor muncii.

Deosebit de mult s-a dezvoltat 
în acești ani de viață nouă și li
beră asistența sanitară, condi
țiile sociale de trai în general. 
Pentru oamenii muncii siderur
giști, mineri, constructori etc. 
s-au construit din fondurile sta
tului peste 8.000 de apartamente 
în afară de blocurile pentru nefa- 
miliști, în special la Uricani, Lu
peni, Vulcan, Petroșani, Petrila. 
Hunedoara, Cugir, Gurabarza și 

îa alte centre muncitorești. A- 
vem acum în regiune 17 spitale 
cu 3.316 paturi cu 679 medici și 
aproape 2.500 cadre sanitare cu 
studii medii.

Realizările obținute în dezvol
tarea economiei și culturii și în 
ridicarea nivelului de trai însu
flețesc pe oamenii muncii în lup
ta pentru a obține noi victorii pe 
calea construcției socialiste. Sub 
conducerea organizațiilor de 
partid. în toate minele, uzinele 
și fabricile, precum și pe ogoa
rele regiunii oamenii muncii ob
țin succese din ce în ce mai 
mari.

De la începutul anului și pi
uă la data de 20 august & e- 
rurgiștii hunedoreni au produs 
peste plan 46.770 tone cocs, 
15.582 tone fontă. 29.314 tone 
oțel și aproape 18.000 tone lami
nate. De asemenea au realizat 
economii față de prețul de cost 
planificat în valoare de aproape 
24 milioane lei. In aceeași peri
oadă minerii Văii Jiului au ex
tras peste plan 43.689 tone căr
bune. iar minerii din Teliuc și 
Ghelar în primele 7 luni ale a- 
nului peste 13.500 tone de mi
nereuri de fier.

In întîmpinarea zilei de 23 
August, ca răspuns la noile 
măsuri luate de partid și gu
vern privind îmbunătățirea ni
velului de trai, colectivele între
prinderilor din regiunea noas
tră și-au reînnoit angajamentele 
în întrecerea socialistă. Astfel, 
minerii Văii Jiului, s-au anga
jat să dea peste plan anul aces
ta 130.000 tone cărbune, să rea
lizeze un randament de cel pu
țin una tonă pe post în medie pe 
bazin și. să realizeze cel puțin 
20.000.000 lei economii față de 
prețul de cost planificat. La fel, 
siderurgiștii hunedoreni au ho
tărît să-și mărească angajamen
tele lă 80.000 tone cocs. 27.000 
tone fontă, 67.000 tone oțel șî 
să realizeze pînă la sfîrșitul a- 
nului cel puțin 40.000.000 lei e- 
conomii față de prețul de cost 
planificat. Angajamente frumoa
se și-au luat și minerii din Te
liuc și Ghelar, metalurgiștii din 
Cugir. constructorii, precum șî 
celelalte întreprinderi din regiu
nea noastră. Aceste angajamen
te dovedesc înaltul patriotism de 
care sînt animați oamenii mun
cii din regiune, dorința lor fier
binte de a contribui cu toate 
forțele la marea operă de con
struire a socialismului.

Este deosebit de important 
faptul că în întrecerea socialis
tă, sub conducerea șî din îndem
nul comuniștilor, s-au născut 
inițiative valoroase. întrecerea 
siderurgiștilor hunedoreni cu 
cei din Reșița, avînd ca obiectiv 
sporirea indicilor de utilizare a 
agregatelor, reducerea prețului 
de cost si realizarea de econo
mii, a și adus și aduce patriei 
însemnate cantități de metal 
peste plan. De asemenea, iniția
tiva minerilor de la Aninoasa, 
de a realiza o tonă de cărbune 
în plus de fiecare post pentru a 
contribui la atingerea randamen
tului de o tonă pe post în me
die pe bazin, a cuprins majori
tatea brigăzilor de mineri din 
sectorul carbonifer.

Din rîndul muncitorilor s-au 
ridicat numeroși fruntași care 
prin realizările lor remarcabile 
în producție fac cinste întregii 
regiuni. Brigăzi și echipe cum 
sînt cele conduse de oțelarul A- 
lexandru Nojogan, furnalistul 
Alexandru Comșa, de minerii 
Pavel Bovte și Enache Chiriță, 
de mecanicul de locomotivă Mi- 
hai Zamoniță din Simeria și al
ții — comuniști și oameni ai 
muncii fără de partid — au ob
ținut succese deosebite care au 
contribuit la îndeplinirea și de
pășirea angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă de către co
lectivele din care fac parte. Re
cent, minerii loan Enășcău de 
la Teliuc și Aurel Cristea de la 
Aninoasa, îmbrățișînd inițiativa 
fruntașei sovietice Valentina Ga- 
ganova, au preluat conducerea 
unor brigăzi mai slabe. Rezulta
tele bune obținute de aceste bri

găzi, de la preluarea lor de că
tre fruntași, arată cît de pre
țioasă este această inițiativă, 
posibilitățile de ridicare a bri
găzilor codașe în rîndul celor 
fruntașe.

Partidul cheamă oamenii mur, 
cii din industrie să desfășoare 
cu și mai multă hotărî-re bătălia 
pentru creștere;i neîncetată 
productivității muncii, pentru 
reducerea prețului de cost, pen
tru realizarea de economii. El 
cheamă de asemenea oamenii 
muncii din agricultură să-și in
tensifice eforturile pentru creș_- 
terea producției la hectar, să 
dea produse agricole mai multe 
si mai ieftine.

★

In încheierea expunerii sale 
tov. Petru Furdui a spus :

Făcînd bilanțul celor _ 15 ani 
care au trecut de la eliberarea 
țării, oamenii muncii constată cu 
satisfacție că socialismul a cuce
rit poziții de neclintit în întrea
ga viață politică, economică, so
cială și culturală a țării.

Tovarăși.
In obținerea marilor realizări 

ale orîndairii noastre socialiste, 
un rol hotărîtor îl au ajutorul 
frățesc primit din partea Uniu
nii Sovietice, folosirea experienței 
P.C.U.S. cît și colaborarea cu ce
lelalte țări socialiste.

Poporul romîn știe că are _ în 
popoarele familiei frățești a țări
lor lagărului socialist, prieteni de 
nădejde pe care se poate bizui 
în orice împrejurări. De aceea el 
este ferm hotărît să-și aducă^ și 
în viitor contribuția sa la întări
rea unității lagărului socialist îil 
frunte cu Uniunea Sovietică, che
zășie a consolidării și dezvoltării 
economiei fiecărui stat socialist și 
a apărării păcii în lume.

Uneltirile dușmanilor împo
triva țărilor socialiste , și . a 
mișcării comuniste internațio
nale s-au sfărîmat și se vor 
sfărîma si în viitor de^ uni
tatea de nezdruncinat a țărilor 
lagărului șocialist în frunte cu 
U.R.S.S., de unitatea indestructi
bilă a partidelor comuniste și 
muncitorești din lumea întreagă,

Preocupat de munca sa creatoa
re îndreptată spre dezvoltarea 
continuă a țării, poporul romîn 
este profund interesat în destinde
rea încordării internaționale, în 
asigurarea unei păci durabile în 
Europa și în întreaga lume. îm
preună cu celelalte țări socialiste 
guvernul Republicii Populare Ro 
mine militează pentru rezolvarea 
pe cale pașnică, prin tratative a 
tuturor problemelor internaționa 
le litigioase, pronunțîndu-se cti 
fermitate pentru dezarmare, intei- 
zicerea experiențelor și folosirea 
armelor nucleare

Sprijinind permanent inițiative
le menite să ducă la destinde
rea încordării internaționale, po
porul nostru salută din toată ini
ma schimbul de vizite N. S. Hruș- 
ciov — D. F.isenhower, exprimîn- 
du-și încrederea că aceste întîl- 
nirî vor conțiibui la înlăturarea 
dificultăților internaționale, la a- 
sigurarea păci-: în lume.

Ca 15 ani de la eliberarea Ro
mîniei de sub jugul fascist, po
porul nostru se mîndrește cu suc
cesele obținute, privește cu încre
dere viitorul. Din inițiativa parti
dului se elaborează în prezent o 
schiță — program de dezvoltare 
a economiei naționale pe urmă
torii 15 ani. Prin îndeplinirea 
planului pe prima perioadă, 1963— ■ 
1965, poporul nostru va termina 
în linii generale construcția so
cialistă, trecînd într-o nouă etapă, 
etapa desăvîrșirii construirii so
cialismului

Sub conducerea încercată a 
Partidului Muncitoresc Romîn, a 
Comitetului său Central în frun
te cu tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, poporul nostru își con
tinuă neabătut drumul deschis de 
23 August, fiind hotărît să obțină 
noi și mărețe succese în opera 
de construcție a socialismului și 
de apărare a păcii.
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A Uh« mMvctswc a eliberării patriei
(Urmare (Un pag. l-a)

Pe ruinele ei, harnicul și talen
tatul nostru popor clădește cu 
deplin succes o Rominie înflori
toare, socialistă. Pretutindeni se 
Înaltă mărețele obiective aJe cin
cinalelor, se schimbă fata pa
triei, înfloresc regiuni înainte 
sortite înapoierii. înfăptuind po
litica partidului de industriali 
zare socialistă a tării, eroica 
noastră clasă muncitoare a fău
rit o puternică industrie grea; a 
creat industria constructoare de 
mașini, industria chimică, indus
tria electrotehnică și multe alte 
ramuri economice noi. Furnalele 
și oțelăriiie noii Hunedoare, ce
tatea luminii și energiei de la 
BIcaz, uzinele chimice din Bor- 
zești sau Năvodari, laminorul de 
Ia Roman, centralele electrice ca
re împînzesc întreaga tară — iată 
doar cîteva din realizările cinci
nalelor construcției noastre so
cialiste.

Industria noastră înzestrează 
agricultura cu mașini și utilaje 
moderne. Unindu-și pămînturile 
în niari gospodării socialiste, 
țărănimea noastră muncitoare 
smulge holdelor an de an recolte 
tot mai bogate. Pășind pe calea 
agriculturii socialiste arătată de 
partid, țărănimea muncitoare 
schimbă fața satelor, îșl făureș
te o viată nouă, îmbelșugată.

Nu există domeniu de activi
tate care să nu înflorească sub 
soarele vieții noi, răsărit pe me
leagurile patriei la 23 August 
1944. Succesele obținute în dez
voltarea industriei și agriculturii 
au asigurat condițiile pentru 
creșterea substanțială a nivelului 
de trai material si cultura! ai ce
lor ce muncesc. Se construiesc an 
de nn mii si mii de apartamente, 
dispunem de o largă rețea a co
merțului de stat și cooperatist a- 
prov'zicnată din abundență cu 
toate mărfurile necesare unui 
trai civilizat. Oamenii muncii 
simt astăzi că muncesc pentru ei, 
pentru propria lor bunăstare și 
nu pentru umflarea veniturilor 
unui pumn de exploatatori. Clu
burile muncitorești și căminele 
culturale, larga rețea de institu
ții de sănătate modern utilate, 
școlile de toate gradele care-și 
deschid larg porțile tuturor co
piilor de vîrstă școlară, cultura 
si arta poporului nostru in plină 
înflorire — sînt fapte care arată 
cit de mari și profunde sînt 
transformările trăite de poporul 
nostru în cei cincisprezece ani 
care au trecut de la eliberare.

E greu, aproape imposibil să 
vorbești într-un spațiu restrîns 
despre marile victorii obținute 
de poporul nostru în anii de după 
23 August. Oriunde pe întinsul 
patriei ele sînt evidente la tot pa- 
sul. Minerii Văii Jiului, a căror 
viață din trecut era o viată de 
rob. iar munca le era jefuită sîn- 
geros de capitaliști, simt din plin 
bucuria vieții noi pe care o tră; 
iese. Pentru minerii Văii Jiului 
anii care au trecut de la elibera- i 

re au marcat un satt uriaș, de la 
analfabetism — la lumină, de la 
foamete — la belșug, de la sără 
de — la bunăstare. Munca de 
miner se bucură de o înaltă cin
ste. Marea grijă ce li se poartă 
dă minerilor aripi în munca lor 
grea pentru a smulge din adîn- 
curi mereu mai mult cărbune — 
plinea industriei noastre socia 
liste.

Grija partidului și guvernului 
pentru viata poporului e puternic 
oglindită și de recentele măsuri 
luate în vederea creșterii bună
stării poporului. Mărirea câștigu
rilor tuturor categoriilor de sa- 
lariați, reducerea impozitelor, im- 
bonătățirea pensiilor, reducerea 
preturilor de vînzare la un mare 
număr de sortimente de mărfuri, 
arată încă odată că în centrul a- 
tenției politicii partidului șl gu 
vernului s<ă omul muncitor și 
nevoile sale.

Victoriile de pînă acum dau 
poporului nostru o și mai puter
nică încredere în viitor. In pre 
zerrt se întocmește o schiță pro
gram de dezvoltare a1 economiei 
naționale pe o perioadă de 15 
ani. Prima etaipă a acestui pro
gram va fi ptenu! economic pe 
anii 1960—1965, prin a cărui în
făptuire poporul nostru va ter

In semn de omagiu la Monumentul Eroilor Sovietici din Capitală.

mina în linii mari construirea 
socialismului, trecînd intr-o nouă 
etapă — aceea a desăvîrșirii con
strucției socialiste.

In opera de construire a vie
ții noi poporul nostru a simțit in 
permanență ajutorul frățesc al 
'poporului sovietic. Măreața săr
bătoare de la 23 August prile
juiește pentru întregul nostru 
popor o vie manifestare a dra
gostei fierbinți, a recunoștinței 
profunde față de Uniunea Sovie
tică, marea noastră prietenă șl 
eliberatoare. Poporul nostru e 
mîndru că face parte din puter 
nicul lagăr al țărilor socialiste, 
care în frunte cu Uniunea So 
vietică promovează pe plan in
ternațional o politică de apărare 
a păcii, de slăbire a încordării 
internaționale, de colaborare e- 
conomică.

Pășind ferm inainte pe drumul 
luminos deschis la 23 August 
1944, poporul nostru se avîntă 
sub conducerea partidului spre 
noi victorii în măreața operă de 
înflorire a patriei, de construire 
a socialismului, și alături de po-
poarele frățești ale celorlalte țări 
socialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică își pune toate forțele in 
slujba progresului și apărării 
păcii în lume.

FIII MIN ERILOR
Intr-un dosar prăfuit, înne

grit de vreme, se poate citi o 
întîmplare care astăzi capătă o 
semnificație adîncă. O întîmpla
re de pe vremea cînd Valea 

* Jiului era cunoscută sub numele 
de valea plîngerii, cînd minele 
erau stăpînițe de capitaliști, iar 
viata minerilor roasă de boli, 

»accidente, de sărăcie fără mar
gini, Era dimineață, o diminea
ță răcoroasă, așa cum sînt ele 
în așezările de munte. O gospo
dină ieși pe una din ulițele Pe- 

I trilei și se îndreptă spre un 
cuptor, să aprindă focul pentru 
cogtul pîinii. Fumul învălui cup
torul și cînd vru să pună leni- 
,ne. să întețească focul, gospo
dina rămase împietrită de spai
mă : din cuptor se auzeau ți 

de spaimă... Doi 
peste pîlpîirea fo- 
aprins, țîșniră a-

pete. Țipete 
S copii, trecînd 
Icului abia 
f fără...
) Erau doi 
Ș Doi copii de

copii vagabonzi 
miner din Vulcan

pe

/Tatăl lor, aruncat pe drumuri, 
șomer, plecase rine știe unde 
j după lucru, să le aducă pîine. 

t Copiii n-au putut aștepta prea 
Imuit; foamea i-a împins 
/drumuri. Noaptea i-a prins în 
( Petrila, pe ulița aceea săracă 
< cioasâ și unde puteau găsi u-n 
\ culcuș mai bun decît în cenușa 
2 caldă a cuptorului?
I Erau doar doi dintre copiii 
j minerilor. Doi dintre cei îm- 
i pinși de mizeria neagră ce bîn- 
liuia pe aceste meleaguri să 
/ cerșească. Doi dintre aceia care 
I nu avuseseră norocul să fie 
< primiți la mină ca zaibări încă 
\ de la vîrsta de 10 ani, să scoa- 
) tă cu brațul lor plăpînd de co- 
[ pil cărbune pentru îmbuibarea 
\ capitaliștilor. Căci școlile, dlrep- 
J tul la copilărie, la joacă, drep 
l tul de a învăța, dreptul de n 
/ privi lumea cu fața senină, lip-

■sită de griji, le era răpit copii
lor de mineri.

★

Blaj Traian rămăsese si el
oe atunci, pe drumuri. Mina

> Vulcan fusese închisă, iar el era 
) unul din miile de șomeri arun

câți pe drumuri. Pe atunci co
pilul lui, Traian, n-avea decît 4 
ani. Copilăria lui nu se deose
bește de cea a celorlalți fii ai 

/ minerilor. De bine, de rău, a 
l crescut, a intrat la mină și așa
> și-a început viața...
\ Dar, în această viață a inter- 
/ venit o schimbare. Schimbarea 
) pe care 23 August a determi- 
Î nat-o în viața întregii Văi, în 

viata tuturor celor care mun
cesc...

Fiul minerului a fost trimis 
la facultatea muncitorească, iar 
de acolo la Institutul de mine. 
De vreți să știți ce e astăzi fiul

minerului &lai, trebuie neapă > 
rat să-l căutați la mina Vulcan, t 
E inginer, mecanicul șef în mi; I 
na unde pe vremuri tatăl lui/ 
fusese aruncat pe drumuri de C 
foștii stăpîni. Tot aici, la Vul S 
can lucrează Fod'or Arcadie. A 1 
început-o ca și tatăl său : vago-/ 
netar, apoi ajutor miner, miner.Y 
Apoi institutul, și astăzi, fiul > 
minerului, el însuși fost miner. • 
e inginer șef al minei... /

Dacă ar trebui să facem cu- k 
noștință cu alți fii de mineri a i 
căror viată a avut același curs 1 
ca și cea a lui Blaj sau Fodor. 1 
ne-ar trebui multă vreme. ArS 
trebui să facem un lung popas > 
la Lupeni Aici lucrează ca in- < 
gineri feciorii minerilor Furnea I 
Simion, Husti Ștefan. Dacă/ 
l-am întreba de feciorii săi pe k 
bătrînul miner Farcaș Mihai, el 4 
ar avea ce povesti. Unul dintre 1 
ei, Mihai, e profesor la Cluj,/ 
Iosif e inginer la mină, iar fe-y 
ciorul cel mic — agronom. Tot > 
la Lupeni, printre cei care se < 
îngrijesc de sănătatea mineri; J 
lor se numără și medicul Bodi/ 
Adrian. Tatăl lui e un vechil 
muncitor al minei. Fiica ace- J 
luiași muncitor. Bodi luliana e 1 
învățătoare. Să fii dascăl, să / 
înveți copiii carte nu-i lucru pu-Ș 
țin, dar ea se simte atrasă de " 
muzică. A urmat școala popu
lară de artă, iar acum se pre- _ 
gătește pentru conservator. La/ 
Uricani o putem întîlni pe fiica l 
minerului Hoțea de la Aninoa- f 
sa. Muncește acolo ca învăță / 
toare. . _ ‘ț

Dar cîti fii de mineri ~ nu f 
muncesc învătînd de la părin-'y 
ții lor meseria de miner. Munco J 
de miner se bucură azi^ de o( 
înaltă prețuire, e așezată la loc v 
de mare cinste Tinerii noștri ♦ 
mineri simt acest lucru și nil 
întîmplător zeci și zeci de bri- j 
găzi utemiste sînt în primele’ 
rînduri ale întrecerii socialiste I

Să ne gîndim la zecile de 
scoli elementare, la liceele dinj 
Petroșani, Lupeni sau Lonea, lai 
școlile profesionale. Ii întîlnim I 
aici tot pe fiii minerilor. Ce vor 
fi ei nu peste mulți ani ? <

E greu de spus. Chiar foarte o 
greu, căci acestor tineri le sînt ț 
deschise larg toate porțile; prin l 
muncă și învățătură ei își Dot\ 
împlini cele mai îndrăznețe vi- < 
suri! /

I

l 
I

l>

>1
I

★

Minerii si fiii lor. Două gene- 1 
rații, două vieți. Două vieți, ca- / 
re una pusă alături de cealaltă, l 
oglindesc cu atîta vigoare, cu f 
atîta forță ce a însemnat 23 1 
August pentru cei ce muncesc C 
din patria noastră. >

B. lOhîESCU ț

M A R I N M I H A L A C HE

BORUL ȘOIMULUI
...In o-rmueața aceea de februa

rie, cu mult înainte de a începe 
ziua, cam la ora cînd muncitorii 
se spală și se pregătesc ^să 
meargă h lucru, Constantin Go- 
deanu stătea treaz în adăpostul 
său. In ajun ninsese potolit. Stra
tul de omăt se așezase gros pe 
crengile brazilor, formînd un de
cor fantastic.

Undeva, în dreapta, avusese 
loc se pare un atac, pentru că 
toate armele se porniseră dintr-o 
dată a trage de răsunau văile. 
Apoi tăcură tot așa cum au înce
put. Rarele împușcături se topeau 
în aerul înghețat. Liniștea nefi
rească era cînd și cînd spartă de 
grohăitul vreunui proiectil. După 
asta, totul devenea cum a îost. 
Și iară se întindea acea tăcere 
albă.

In adăpost se făcuse frig de-a 
binelea. Intr-o firidă tremura lu
minița galbenă a unui opaiț, pro- 
iectînd pe pereți umbre uriașe, 
înfricoșătoare. Adăpostul — mai 
mult o groapă făcută în fugă de 
inamic sau de populația civilă a- 
dusă cu sila de el. înaintarea tru
pelor noastre nu le dăduse ră
gaz ; abia o acoperiseră cu niște 
trunchiuri de brad, cu cetină și 
ceva pămînt. In loc de ușă agă- 
țaseră la intrare o foaie de cort.

Ceilalți soldați adormiseră

— FRAGMENT —
strînși unul în altul pentru a ie 
fi mai cald. Sosirea mesei îi trezi, 
încă somnoroși, căscînd, întinseră 
în tăcere gamelele spre cel care 
împărțea mîncarea. Pînă seara, 
cînd se va lăsa 'iară întunericul, 
nu vor mai primi nimic. Așa că 
totul trebuie mîncat acum. Cine 
știe dacă la masa următoare vor 
mai fi pe atîția...

Constantin Godeanu asculta pe 
gînduri îndepărtate rafale ale 
unei mitraliere. Cuprins de dra
goste pentru ei, se uita la ceilalți 
ostași cum mănîncă liniștiți, cu 
poftă, dar fără grabă, semănînd 
mai mult unor gospodari ce se 
pregătesc da drum.

Cînd nu mai rămăsese nimic pe 
fundul gamelelor, își aprinseră 
țigări, grijulii pentru fiecare fir 
de tutun. Ah, doamne, cu ce se
te trăgeau fumul pînă în adîncul 
pieptului, dîndu-i apoi drumul în
cet, încet, cu un lung oftat de 
ușurare, urmărind apoi cu ochii 
pierduți rotogoalele ce se ridicau 
alene spre acoperiș, umplînd în
dată strimtul adăpost.

Gînd și ctad, în jur gemeau în
fundat proiectilele de artilerie. 
Munții împăduriți le repetau de 
cîteva ori ecoul. Printre brazi 

piuiau arar gloanțele. Vreo crean
ga ruptă cădea pe zăpadă cu zgo
mot sec, abia auzit. Ctte un ră
păit de mitralieră răsuna ampli
ficat, prelungit, vuind prin văile 
prăpăstioase. Inima lui Godeanu 
tresărea dureros. Răpăitul mitra
lierelor îi aducea aminte de alte 
împușcături, dintr-o dimineață 
tristă și rece de iarnă, cu cer 
greu, de plumb. închise ochii și 
prin față i se perindară, ca în-' 
tr-un film, acele îndepărtate eve
nimente, de parcă s-ar fi petrecut 
în ajun...

...In timpul nopții, conducăto
rii muncitorilor fuseseră arestați. 
Numaidecît vestea se răspîndise 
prin toate secțiile. Lăsînd deopar
te lucrul, muncitorii se adunau 

»grupuri, grupuri. Asta era prea 
din cale afară : își băteau joc de 
ei; vor* declara numaidecît grevă.

Și de peste tot începură a oate 
repetat cu ciocanele în tampoane, 
semnalul încetării lucrului. Spăr- 
gînd liniștea dimineții aceleia ge
roase, sirena atelierelor sună pre
lung și puternic. Urletul ei ascu
țit, răscolitor ca o tînguire, nu se
măna de fel cu șuieratul cunoscut 
de fiece zi. Mii de muncitori se 
adunară în curte. Sirena suna me
reu, cumplit, cu încăpățînare, ge- 
mînd ca o vită înjungheată. După 

o pauză, uriașul ei țipăt începu 
din nou, ca un răcnet supraome
nesc.

Calea Griviței se umplu îndată 
de lume. Se simțea în aer ceva 
deosebit, prevestitor. Niciodată 
doar nu sunase sirena atît de du
reros. Se porniră a bate și clo
potele bisericii Sf. Gheorghe de 
peste drum. De undeva, de la de
pou, locomotivele dădeau și ele 
semnale setn te. repetate.

in oraș începură să zbîrnîie te
lefoanele :

— Ce e ? Ce s-a întîmplat ? în
trebau cu glasuri gîtuite de spai
mă cei ce trăiau din truda alto
ra. Sirena le tulburase somnul 
dulce de dimineață.

— S-au răsculat muncitorii, 
răspundeau alții plini de teamă.

Și panica îi cuprindea pe bo
ieri. Trăgeau storurile la ferestre, 
încuiau cu grijă ușile grele de 
fier sau de stejar, și se vîrau prin 
unghere, să nu mai audă acel 
vaiet metalic, înfiorător, care pă
trundea în toate casele, pînă la 
barierele orașului, stăpînind io
tul, răscolind conștiințele. Dar 
oriunde se ascundeau, nu puteau 
să scape dc urletul nepotolit al 
sirenei care vuia mereu deasu
pra Bucureștiului.

De cîteva ori, polițiștii încerca
seră să împingă în lături valul 
mulțimii, lovind brutal în stînga 
și în dreapta cu bastoanele de 
cauciuc. De peste tot izbucniră 
huiduieli. Indîrjite, femeii» arun

cau spre ei cu înverșunare bul* 
gări de gheață, cărămizi, pietre 
smulse din caldarîm pe care Ie 
strîngeau grămezi. Mulțimea. în
furiată răsturnă și cîteva camioa* 
ne care i aduceau pe gardieni.

Seara, infanteriștii au fost te« 
trași. Nu prea se arătaseră grab
nici să intervină împotriva mun
citorilor. Priveau în tăcere, pa
sivi, îngîndurați. Au fost aduse 
trupe proaspete de jandarmi, de 
grăniceri. Li s-a împărțit rachiu. 
Se instalaseră reflectoare. Calea 
Griviței părea un oraș asediat.

In stradă, cu tot gerul cîinesc, 
oamenii așteptau răbdători. Vroiau 
să știe, să vadă ce se va întîtn* 
pla cu greviștii, cu frații, cu so» 
ții, cu tovarășii lor. Răsunau îm« 
pușcături răzlefe. Cei din afara 
atelierelor fură împărțiți în gru« 
puri mici. împinși pe străzile laț 
terale. Aveau loc necontenit ares
tări.

La un semn, răsună ordinul de 
deschidere a focului. împușcături; 
garduri dăiîmate, rafale de mitraj 
lieră. Apoi țipete și vaiete. Cu 
baioneta la armă, ca la un asalt 
pe cîmptil de bătălie, jandarmii 
înaintau călcînd peste morți. pes
te răniți, prin bălți de sînge.

Amintirile îi răscoliseră sufle» 
tul. Ochii săt negri ardeau ca d 
flacără. Ghemuiți în jurul sju; 
pandurii așteptau tăcuți. Nu fie 
vedea bine fețele, dar ghicea că 
se gîndesc acasă. Totdeauna îna;
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Pe strada 23 August din Vulcan Cetective kuntașe în întrecerea socialistă
Pornind de la cîteva fapte mărunte

Deocamdată, în ajun de săr
bătoare se fac numai pregătirile. 
Nevasta iui Molnar Nicolae, Mă-, 
rioara bate vîrtos un covor mare, 
persian. Pe cînd era copilă și 
locuia în aceeași casă ca și a- 
cum cu familia lor împovărată 
cu muiț! ccpli rămași orfani de 
pe urma tatălui, nimeni nu se 
gîndea Ia covoare ci numai 
ce își vor astîmpăra 
voare persian« n-a 
maică-sa cînd lucra 
la casele domnilor.

La cîțiva pași de
Molnar, stă pensionarul Faur Va- 
sile, miner vechi și cunoscut în 
toată colonia. Se pare că și-a 
cumpărat aparat de radio pentru 
că meșterea la antenă. In defini
tiv, de ce nu și-ar cumpăra ? 
Pensia i-a fost mărită recent și 
dreptul la o viață tihnită îi este 
asigurat. De 23 August în casa 
lui se va auzi muzică.

In felul lu! fiecare cetățean de 
pe strada 23 August se pregătește 
să întîmpîne măreața sărbătoare 
națională a popxului nostru. Fap
te mărunte, care la prițna vede
re par neînsemnate, dovedesc cu 
prisosință nu numai dragostea cu 
care ei așteaptă marea sărbătoa
re, ci si marile prefaceri care au 
avut loc în viața lor în cei 15 
ani cît au trecut de la eliberare.

i. cteot

Nu se crăpase de ziuă. Pe 
strada 23 /August din cartierul 
muncitoresc Kakașvar cîteva gos
podine erau antrenate deia în di
ferite treburi. S-au sculat cu 
noaptea-n cap. Unele așezau în 
cuptor, sub foi mă de stive, lem
ne crăpate. Pînă cînd cuptoarele 
$-au încins, gospodinele au pre
gătit in tipsii, cozonacii.

De ce s-or fi grăbit gospodi
nele cu Cozonacii ? Nu le ajunge 
o zi întreagă să-i coacă? Se pare 
că ziua întreagă este prea scurtă 
pentru ca toate gospodinele de pe 
strada 23 August să coacă cu 
rîndul cozonacii. Și în casele P8; 
menilor, de ziua marii sărbători 
cozonacii sînt nelipsiți.

Cînd de 
lui apăru 
scotea din 
rind. Erau

după coama Parîngu- 
soarele, Zurman Ana 
cuptor cozonacii abu- 
rutneni. I-a făcut și 

pentru sărbătoarea lui 23 August 
dar și pentrt! fiul ei Karli, care 
pleacă ia București. Are de dat 
un examen de admitere la o școa
lă. Ucenicul de ieri, muncitorul 
lăcătuș de az: Zurman Carol bate 
deci la poarta școlilor din Capi
tală. Negreșit că dacă s-a pregă
tit îndeajuns, poarta se va des
chide si școala îl va primi ospi
talieră.

Se luminase bine de ziuă. In 
tot cartierul Kakașvar din Vulcan 
nu găsești casă în care în aju
nul sărbătorii naționale să nu se 
facă pregătiri intense. Pe strada 
23 August gospodinele n-au avut 
numai preocuparea cozonacilor. 
Dereticau, făceau curățenie gene
rală. Soții lor, în mare parte mi- 
n'~ se întrec și ei, în ajunul ma
ri. jrbători dar... în abataje. Ca 
prin minune vecinii din stradă 
sînt vecini și cu abatajele unde 
lucrează. Toți sînt la sectorul I 
al minei Vulcan. Munteanu An- 
ghel, Mitrin Mircea, Molnár Nico- 
lae sînt n inerf. Ei sînt nu numai 
vecini drr și prieteni buni, 
ziua sărbătorii au plănuit 
ciocnească împreună cîte tin 
har cu vin. Cu acest prilej 
trece „examenul“ și cozonacii-

In 
să 

pa
vor

v. A fost puși în circulați« 
o emisitmc d« mirci poștale 
consacrată celei de a 15-a 

aniversări a eliberării 
patriei noastre

'tarea. în valoare de 0,55 
l J, este imprimată în patru 
culori pe nîrtie cretată, fără fi- 
ligram.

Colecția, în valoare 
lei, este policromă și 
rită pe hîrtie fără 
bank-post, nedantelată 
mată. {Agerpreș)

de 1,20 
este tipă- 

filigram 
și negii -

intea atacului, ostașii se gîndesc 
acasă. Se gfr.desc înainte pentru 
că, duoâ-aceea, nu știu dacă 
mai ajung s-o facă. Și. doamne, 
ce tierbinie. dulce e atunci do
rul de casă, de ai tăi 1 Cum îți 
frige inima!

Godeanu se uită la ceas. Mai 
era încă vreme pînă la ora sta
bilită pentru atac. Se gîndi sa le 
povestească ceea ce a fost atunci, 
în februarie 1933, cu 12 ani în 
urmă. Cuvintele se legau cu ușu
rință. Unii auzeau pentru întlia 
oară asemenea lucruri. Se uitau 
țintă ’a el, cu ochii mari, ca tre
ziți dintr-un lung somn. Se miș
cau încet, căutîndu-și un ioc mai 
bun. Deși îl cunoșteau numai de 
puțină vreme pe Godeanu, îl iu
beau și priveau la el cu acel res
pect cuvenit oamenilor care au 
luptat și au suferit pentru o cau
ză nobilă

Pandurii îi ascultau nemișcați, 
ca sub puterea unei vrăji. Ochii 
lor strălucitori radiau ca un jar 
nestins lumina încrederii în vii
tor. Godeanu îi înflăcărase. Cre
deau și ei cu putere în acel vii
tor luminos. Toți tăceau, iar îm
prejur, dincolo de adăpost, se în
tindea o liniște deplină, de parcă 
ar fi înghețat aerul.

Deodată, pe cotă izbucniră ex
plozii asurzitoare. însemna că în 
curînd vor porni atacul, Dușma
nul nu era încă înfrînt.

Godeanu le făcu semn să se 
pregătească. Își luă și el din colț 

cu 
foamea. Co- 
văzut dectt 
cu ziua pe

locuința lui

» 

Programul zilei de 23 August 
J IN PETROȘANI: In dimi- 
î neața zilei. la orele 9, are loc 
! pe stadionul Jiul mitingul în- 
; ehinat zilei de 23 August, la 
î care participă oameni ai mun

cii din toate localitățile Văii 
Jiului. După miting se desfă
șoară demonstrația oamenilor 
muncii, care începe de la sta
dion pînă la tribuna așezați 
în fața Sfatului popular ai o- 
rașuiui. In după-anuaza zilei 
— dacă va fi timp favorabil — 
se va putea petrece ia serba
rea cîmpenească de la Gam- 
brinus. Pe estradia amenajată 
aici vor prezenta programele 

sărbători,
!•

: lor închinate marii
1 formațiile artistice de amatori 

A din Petroșani. La orele 14 și
• 16, Teatrul de păpuși >,Va*i- 
Jlache“ prezintă pentru cei mici
♦ două spectacole gratuite eu
• piesa „Salba de mărgăritare", 
; de Eugenia Fetea. La ora 17.
♦ pe stadionul Jiul are loc me- 
j ciul de fotbal din cadrul cate- 

pistolul automat. Incleștîndu-șl 
mîiniie pe fierul rece le mai spu
se :

„Noi avem astăzi arme în 
mîini. In ’33 muncitorii de la Gri- 
vița nu le aveau. Să știm să I* 
folosim împotriva dușmanului. 
Trebuie să cucerim cota. Să-l 
dam pe inamic peste cap“.

O rachetă spintecă cerul. Apoi 
urmară altele. Sosise clipa ata
cului, acea oră „H“ atft de cum
plită, pe care ostașul o așteaptă 
de fiecare dată cu înfrigurare.

începu lupta. Pînă departe, pe 
întreaga linie » frontului răsuna
ră uratele. Pandurii săriră din a- 
dăpostari, năpusiindu-se plini de 
avînt spre cuiburile inamicului.

Surprinși, încolțiți, fasciștii tră
geau cu desperare. Dar forța, e- 
lanul pandurilor îi copleșise, ici, 
colo, roșul sîngelui începu să în
florească albul imaculat al zăpe
zii

In fruntea grupei sale, Constan
tin Godeanu înainta vijelios, tră- 
gînd cu sete rafale scurte de pis
tol automat.

— înainte.* înainte! le striga 
U ostașilor din toaie puterile.

Se pregătea să arunce grena
da. Descoperise cuibul unei mi
traliere dușmane.

Dar o blestemată armă auto
mată îl prinse tn snopul gloanțe
lor ei. L-a ars ceva. Se poticni și 
căzu în genunchi, parcă cuprins 
de flăcări. Cu mîna liberă își a- 
pășa rana, voind să-i oprească 
sîngele. înțelese dintr-o dată a- 

in întrecerea socialistă desfă
șurată între colectivele exploată
rilor, preparațiilor și uzinelor 
din Valea Jiului în cinstea zilei 
de 23 August s-au obținut re
zultate de seamă. La ședința 
festivă care a avut Ioc ieri după- 
amiază la Petroșani cu ocazia 
analizării rezultatelor de pînă 
acum au participat tov. Plic A- 
lexandru, secretar al Comitetu
lui raional de partid, Vekony 
losif, din partea Consiliului sin
dical raional, ing. Roman Pe
tru, director tehnic al C.C.V.J., 
precum și un mare număr de 
delegați ai muncitorilor din toa
te exploatările, preparațiile și 
uzinele Văii Jiului.

S-a scos în evidentă cu acest 
prilej că majoritatea colective
lor de la exploatările miniere, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, cu sprijinul comite
telor sindicale, au extras peste 
plan de la 1 mai la 20 augușt 
mai bine de 18.700 tone de căr
bune din care 4617 tone de căr
bune cocsificabil. La mina Vul
can, de exemplu, în această pe
rioadă au fost extrase în plus 
aproape 3000 tone de cărbune, 
iar prețul de cost a fost redus 
cu 1.4 ia sută.

Urmind exemplul minerilor, 
au obținut succese de seamă și 
muncitorii preparațiilor și uzi
nelor Văii Jiului. Cefe mai bune 
rezultate au fost de partea me- 
talurgiștilor de la U.R.U.M.P. 
Aceștia au îndeplinit și depășit 
planul producției globale cu 1,5 
îa sută, eel al pieselor de schimb 
a fost realizat întocmai, iar la 
prețul de cost au obținut econo-

« * * *• -
♦

goriei A, între echipele Jiul I 
Petroșani și Știința Cluj. *
IN CELELALTE LOCALITĂȚI : J

Pe scena clubului minier din $ 
PETRILA își prezintă progra-j 
mul formația corală, fanfara, 2 
echipa de dansuri populare ro- | 
mtnești $1 orchestra sindicatu-J 
lui minier; tot aici pot fi vă-1 
zute și programele formațiilor 4 
artistice ale preparatief. Pu.- 2 
Micul din LONEA are posibili- 4 
tatea să vizioneze programele! 
artistice afe echipei de fluie-J 
rași, brigăzii artistice de agi- J 
tație, . dansatorilor și soliștilor î 
de la sindicatul minier din lo- 4 
calitate, în sala de spectacole. 2 
Oamenii muncii din AN1NOA- 4 
SA vor putea asculta reperto- 2 
riirt corului, al echipei de dan- ♦ 
suri, fanfarei și soliștilor din ♦ 
localitate. In LUPENI. pe es- ! 
trada din curtea clubului ml- 4 
nier sau în sala palatului cui- j 
furai își desfășoară progra-1 
mele formațiile artistice ale! 
sindicatului minier și cele ale 4 
filaturii. Programe artistice a-1 
semănătoare vor fi prezentate 4 
șl ia clubul minier din Vulcan 2 
și in sala cinematografului din; 
Uricwii. • 

devărul groaznicî e rănit. Și poa
te mai mult. Gloanțele vrăjmașe 
îl loviseră In mai multe locuri. 
Se clatină. Încearcă să se tîras- 
că: zadarnic. Picioarele nu-1 mai 
ascultau. In colțul gurii se ivi o 
șuviță trandafirie. Se aplecă și 
mai mult asupra pămîntului. Ur
gia luptei se îndepărta. Tot mai 
slab prindea în auz răpăitul puș
tilor. Lumina dimineții pălea în
cetul cu încetul. In jur se așter- 
nea ceata.

Cu vocea tremurîndă, abia au
zit, se adresă pandurilor ce tre
ceau pe lînga el vijelios:

— Luati automatul! înainte 1 
înainte I

Trupul tînăr i se frînse. Totul 
deveni inform. Contururile creste
lor se estompară și în fața ochi
lor cobori întunericul. Se lăsă cu 
totul ia pămînt, respirînd pentru 
ultima oară, ca un suspin de ușu
rare. Apoi gura înțepeni.

Ochi i mari, negri ca păcura, 
rămaseră nemișcați, adumbriți 
de regret. Cîte nu visase el să 
înfăptuiască după victorie!

Sub trupul său, pe zăpada albă, 
orbitor de strălucitoare, se întinse 
repede o pată roșie ca arniciuL 
Topindu-se pe loc, omătul proas
păt sugea cu lăcomie sîngele 
cald, aburind.

Moartea întorcea astfel ultima 
filă din cartea vieții sale eroice.

încă nu împlinise 26 de ani...
Așa a căzut, sub gloanțe, ca un 

viteaz, tînăruj comunist Constan
tin Qodeanu. 

mii suplimentare de peste 
450.000 lei.

In perioada de întrecere în 
cinstea zilei de 23 August, co
lectivul sectorului II Petrila s-a 
situat în frunte, depășind în rea
lizări colectivele sectoarelor V 
Lonea, I Uricani, I A Lupeni și 
celelalte sectoare din Valea 
Jiului.

Ca urmare a rezultatelor bu
ne, dobîndite în întrecerea so
cialistă, a importantelor econo
mii obținute cît și atenției deo
sebite care s-a acordat protec
ției muncii, colectivului minei 
Vulcan i s-a decernat „Drapelul 
de exploatare fruntașă pe Valea 
Jiului". Metalurgiștii de la 
U.R.U.M.P. au primit „Drape
lul de uzină fruntașă", iar minerii 
sectorului II Petrila au satis

-^=-Z=i^S=»»»»===j;-
DECRETUL

Prezidiului Marii Adunări Naționale 
privind grațieri și reduceri de pedepse

Prezidiul Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare 
Romîne a emis un decret privind) 
grațierea și reducerea unor pe
depse și încetarea procesului 
penal pentru unele infracțiuni.

Potrivit prevederilor decretului 
vor fi puși în libertate, fiind gra- 
țiați, cei condamnați la pedepse 
pînă la cinci ani inclusiv. Se re
duc cu ’/î pedepsele între 5 și 8 
ani inclusiv și cu 1/3 pedepsele 
între 8 și 12 inclusiv.

De asemenea vor îi puși în li
bertate, fiind grațiati, cei con
damnați pentru infracțiuni nein
tenționate. Cei care au împlinit 
vîrsta de 60 de ani și femeile 
gravide sau cu copii pînă ia 
cinci ani, condamnați la pedep
se pînă la 10 ani inclusiv vor 
fi puși în libertate, fiind gra- 
țiați, iar dacă au de executat 
pedepse peste 10 ani li se vor 
reduce pedepsele cu 2/3.

Pedepsele cu amendă se gra- 
tiază în întregime.

Dispozițiile decretului se a- 
plică și pedepselor reduse ca e- 
fect al unor grațieri anterioare

Se încetează procesul penal 
pentru infracțiunile încercate 
sau săvîrșite pînă la data in
trării în vigoare a prezentului 
decret, pentru care Codul Penăt

LUMINA ECRANULUI
O ultimă scenă răscolitoare, în 

acordurile puternice ale muzicii 
și, pe ecran apare......sfârșitul fil
mului“, Lumina inundă sala. Gei 
aproape 51)6 spectatori se ridică 
în picioare, privind jur împrejur, 
neîndurîndu se să părăsească mi
nunatul edificiu al culturii. Avu
sese loc primul spectacol cinema
tografic prezentat în noua sală 
din cadrul clubului minier Petri
la. Era în ziua de 23 August
1952. Plecînd spre casă, specta
torii de atunci au trecut r>e lînga 
fosta sală a cinematografului lui 
Mihut- Vecinătatea celor două 
clădiri, prolila parcă și mai mult 
contrastul dintre ele. Pe lîngă 
clădirea măreață și impunătoare, 
nouă si strălucitoare a clubului, 
vechea clădire a cinematografului 
lui Mihut era ca o amintire tristă, 
neplăcută. înainte de ’44 în sala 
lui Mihut, doar cîțiva funcționari 
asistau „din principiu" la un film 
mut. pornografic, în pauzele că
ruia îi înveselea un taraf de lău
tari și cîteva halbe de bere. Lo
cul acestor manifestări de prome
nadă, l-a hiat pentru totdeauna 
cinematograful nou, acest puternic 
mijloc de culturalizare a oameni
lor muncii, întruchipînd princi
piul : „Cinematografia în slujba 
poporului“.

Noua sală a cinematografului din 
Petrila elegantă și spațioasă, cu 
draperii și ventilatoare primește 
lumina a două aparate de proiec
ție noi, sovietice, de tip K.P.T.-i, 
adevărate bijuterii. Sala aceasta 
frumoasă ? găzduit numai în a- 
eest an peste 98.000 de specta
tori. Pe atunci, prin 1952, Ja ci
nematograful din Petrila veneau 
si minerii din Lonea deoarece 
sala fostului „Cinema-Samu“ era 
neîncăpătoare. Patru ani mai iîr- 
ziu însă, la 30 Decembrie 1956, 
oficialitățile Lonei tăiau panglica 
tradițională pentru inaugurarea 
noului cinematograf „Minerul“ 
din Lonea cu o capacitate de a- 
proape 300 tocuri. De atunci, de 
două ori pe săptămînă. locuitorii 
Lonei vin să vizioneze un nou 
film la noul lor cinematograf. 

facția de a vedea înaboifidu-se 
în mijlocul lor, pentru a doua 
oară, „Casca de aur a tehni
cianului“.

In cuvintele delegaților din 
partea colectivelor fruntașe, a 
celorlalți delegați care i-au feli
citat pentru succesele obținute, 
a răzbătut hotărîrea fermă de a 
se munci mai bine, de a se în
deplini și depăși angajamentele 
luate în întîmpinarea zilei de 7 
Noiembrie și a zilei de 30 De
cembrie.

De altfel așa cum a accen
tuat în cuvîntul său tov. Plic A- 
lexandru. colectivelor minelor, 
preparațiilor și uzinelor Văii 
Jiului le stau acum în față sar. 
cini noi, sporite, pentru a căror 
îndeplinire va trebui dusă o 
luptă și mai hotărîtă.

G. D.

sau legile speciale prevăd pe
deapsa amenzii sau o pedeapsă 
privativă de libertate pînă la 5 
ani inclusiv, precum și pentru 
infracțiunile neintenționate, chiar 
dacă pentru acestea se prevede 
o pedeapsă mai mare.

Nu beneficiază de dispozițiile 
decretului cei care au săvtrșit 
sub orice formă infracțiuni ce 
periclitează securitatea statului, 
cei ce au săvîrșit omor, infrac
țiuni de delapidare, furt, tîlhă- 
rie sau înșelăciune în dauna a- 
vutului obștesc, care au produs 
un prejudiciu mai mare de 
10.000 lei. incendiu intenționat, 
dare și luare de mită, contra
bandă calificată, speculă și de
nunțare calomnioasă, precum și 
participanții sub orice formă la 
toate aceste infracțiuni. De ase
menea nu beneficiază recidiviș- 
fii și cei care pînă Ia data pre
zentului decret n-au început e- 
xecutarea pedepsei, deoarece 
s-au sustras de la -aceasta.

Ministerul Afacerilor Interne a 
fost însărcinat să facă propu
neri nominale și pentru a Iți 
condamnați, care nu beneficiază 
de prevederile prezentului decret, 
dar care au avut în timpul exe
cutării pedepsei comportare bu
nă. dovedind că s-au reeducat.

Dar lumina ecranului a pătruns 
an de an în cele mai îndepărtate 
comune și sate. La Cimpa, satu-, 
cui acesta liniștit a venit prin 
1947 o caravană cinematografică 
prezentînd pe o pînză albă — 
după cum spuneau oamenii pe a- 
tunci — „desene mișcătoare“. Dar 
în 1949 pe ușa căminului cultu
ral din acest sat încep să pă
trundă primii spectatori de filme. 
Și încet, încet lumina ecranului 
atrage toi mai mulți săteni, să-i 
gifste comorile. Cimpa, numără 
ceva mai mult de 3000 de per
soane cu copii, cu bătrîni cu tot. 
Cinematograful de aici a avut nu
mai în acest an aproape 9000 
spectatori.

In întreaga Vale a Jiului, în 
care acum 15 ani existau doar cî
teva cinematografe, funcționează 
14 cinematografe dintre care 7 
sînt în clădiri noi, moderne, ri
dicate în acești ani rodnici. La 
Uricani și Bîirbăteni, în Livezefli 
și Bănița, în Aninoasa și Vulcan, 
cinematografele, adevărate focare 
de cultură își revarsă lumina în
țelepciunii peste sute de mii de 
spectatori.

Cele 480 tocuri ale noului ci
nematograf „7 Noiembrie" din 
Petroșani, fiind amenajat și pen
tru ecran lat, au primit de la 
darea' lui în folosință și pînă azi 
— în mai puțin de doi ani — 
553.500 spectatori. La „Al. Sa
bia“ au vizionat în acest an cele 
57 filme de lung metraj pește 
164.000 spectatori.

Dacă în urmă cu 15 ani sé ru
la în întreagă Valea Jiului cîteva 
mii de metri de peliculă într-nn 
an întreg, azi într-o singură săp
tămînă se rulează aproximativ 
56.000 metri de peliculă. Și fieca 
re imagine, fiecare film este un 
izvor de noi cunoștințe, un mijloc 
puternic de ridicare a nivelului 
cultural a! oamenilor muncii ’n 
pregătirea tor multilaterală nen. 
tru mărețele prefaceri ce se plă
mădesc în fiecare zi si al căror 
îneenut a fost făcut de gloriosul 
23 August

MIHAIL DIJMITRESCU
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Manifestări consacrate celei de a fê-a aniversări 

Itaaiuiiei de suba eliberării
BULGARIA

(Agerpres). B.T.A.
R. P.

SOFIA 
transmite :

In seara de 19 august a avut 
loc în orașul Stara Zagora, o 
adunare festivă consacrată ce
lei de a 15-a aniversări a elibe
rării Romîniei de sub jugul fas
cist. M. Ivanov. secretar al 
Consiliului popular regional din 
Stara Zagora a vorbit despre 
succesele oamenilor muncii ro 
mîni în construirea socialismu
lui.

Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu
lare Romîne la Sofia. Mihail 
Roșianu a salutat pe locuitorii 
orașului Stara Zagora și a mul
țumit pentru interesul și atenția 
pe care aceștia le acordă ’'po- 
porului romîn. succeselor sate 
în construirea socialismului.

La reuniunea oamenilor mun
cii de la Mihailovgrad, închi
nată prieteniei bulgaro-romîne a 
luat cuvîntul Vasile Hristu. El 
a arătat că vechea prietenie 
dintre cele două popoare con
tribuie și în prezent la promo
varea cauzei transformării Bal
canilor într-o zonă a păcii.

Adunări consacrate aniversă
rii eliberării Romîniei au avut 
loc și în alte localități din Bul
garia.

feslație este cea mai importan
tă din cadrul „săptămînii prie
teniei romîno-cehoslovace“ orga
nizată la Dubn-ica din inițiativa 
Comitetului slav și a Comitetu
lui național local. La solemni
tatea desfășurată la Dubnica au 
luat cuvîntul consilierul amba
sadei R. P. Romîne 1. Bîrzu și 
președintele Comitetului națio»- 
nai din Dubnica. Jan Krctaiovy 
în cuvîntul său Jan Krchnovy a 
subliniat faptul că prietenia 
tradițională romîno-cehoslovacă 
a fost cimentată pe veci de sîn- 
gele vărsat în comun de fiii ță
rilor noastre în lupta pentru e- 
liberarea de sub jugul fascist. 
Manifestația s-ă terminat cu un 
program artistic.

La Piestany, a avut loc so
lemnitatea depunerii de 
la monumentul eroilor
care au căzut pentru eliberarea 
acestui oraș. Reprezentantul 
corpului împuterniciților al Slo
vaciei, Marcelly, a evocat fap
tele vitejești ale ostașilor ro
mîni care împreună cu armata 
sovietică și patrioții cehoslovaci 
au luptat eroic pentru elibera
rea Cehoslovaciei cte sub jugul 
fascist.

jugul fascist
La adunările care au avut loc 

cu același prilej la fabricile de 
încălțăminte din Tirana și Kor- 
cea a fost prezent și Gheorghe 
Velcescu, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Tirana, 
cazie el a predat 
romînești pentru 
șutai Korcea.

Cu această o- 
o mie de cărți 
biblioteca ora-

R. P. CHINEZĂ

R. CEHOSLOVACĂ
PRAGA. Corespondentul Ager

pres transmite:
In mai multe localități din 

Slovacia s-au desfășurat impor
tante manifestări consacrate a- 
nîversării a 15 ani de la elibe
rarea Romîniei de sub jugul 
fascist, cea mai mare sărbătoa
re a poporului romîn.

La Dubnica, 
că eliberată în 1945 de sub ocu
pația hitleristă de către unități 
rom‘H.șij, a avut loc o mare a- 
dunare solemnă prilejuită de 
punerea pietrei fundamentale a 
monumentului 
romîni căzuți 
Cehoslovaciei.

localitate slova-

închinat eroilor 
pentru eliberarea 

Această mani-

coroane 
romîni

PEKIN (Agerpres). — China 
Nouă anunță :

Cu prilejul celei de-a I5-a a- 
niversări a eliberării Romîniei, 
la Pekin a avut loc în diminea
ța zilei de 20 august vernisajul 
expoziției de fotografii: „Reali
zările R. P. Romíné în opera de 
construire a socialismului“.

Expoziția, care va fi deschi
să d'ouă săptămîni, demonstrea
ză progresul rapid al Romîniei 
în anii puterii populare.

Hărți, grafice și fotografii o- 
glindesc 
romín în 
educației, 
artei.

progresele 
domeniul 
culturii,

poporului, 
economiei, 

științei și

R. P. ALBANIA
TIRANA (Agerpres).
In cinstea celei de-a 15-a ani

versări a eliberării Romîniei, 
în numeroase localități și între
prinderi 
dunări. 
dustrială 
tice din 
la o astfel de adunare Dr. Koli 
Gadi. care a studiat în Romî- 
nia. El a vorbit muncitorilor 
despre progresele realizate de 
poporul romîn, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
în perioada celor 15 ani de la 
eliberare și despre eforturile 
depuse de guvernul romîn pen
tru întărirea păcii

Cei prezenți la 
trimis o scrisoare 
colectivului fabricii 
mente Jir. 3 din București.

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

din Albania au loc a- 
La întreprinderea iu
de produse farmaceu- 

Tirana a luat cuvîntul

în Balcani, 
adunare au 
de felicitări 

de medica-

GERMANĂ
(Agerpres).

loc

Pentru extinderea legăturilor
U.R.S.S. și S.U.A.

„Dave Electric Company“, pentr 
a stabili contacte de afaceri c 
organizațiile sovietice de corner 
exterior. Conducătorul tirmt 
„Ochard Paper Company“, Rc 
bert Ochard. s-a interesat de po 
sibilitatea de a achiziționa mate 
rial lemnos din Uniunea Sovieti 
că. El s-a interesat de preturii 
materialului lemnos și de posibili 
tățile de export ale U.R.S.S.

Bernard Berlin, reprezentanta 
„Heinemann Electric 
a venit la Moscovr

comerciale între
MOSCOVA 21 (Agerpres) — 

TASS anunță :
La Moscova se află un grup 

de oameni de afaceri americani 
reprezentînd diferite societăți din 
Statele Unite. Din grup fac par
te 62 de directori și reprezentanți 
ai consiliilor unor societăți cons
tructoare de mașini, de avioane 
etc. din diferite state ale S.U.A. 
De 5 zile grupul vizitează Mosco
va. La 20 august a avut loc prima 
întîlnire a reprezentanților cercu
rilor de afaceri din America cu 
conducătorii organizațiilor sovie
tice de export-import. Americanii 
s-au interesat, de posibilitățile de 
stabilire a unor legături .comer
ciale și de extindere a comerțului 
între Uniunea Sovietică și S.U.A.

Cu prilejul întîlnirii Linn Bol
linger, directorul unei societăți 
de avioane din Boston, a decla
rat : „Schimburile comerciale din
tre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite pot contribui în mare mă
sură .................... ,’ '
dintre țările noastre“.

Am venit la Moscova, o spus 
Calvin Zer, directorul .societății

societății 
Company“, 
pentru a se interesa de perspecti
vele exportului de utilaj electri< 
american în Uniunea Sovietică

Oamenii de afaceri americani 
vor rămîne în Uniunea Sovietici 
încă două săptămîni și vor vizita 
orașele Kiev, Harkov, Soci, Sta- 
lingrad, Leningrad.

----- O-----

!a îmbunătățirea relațiilor

Nava sovietică antimagnetică „Zarea1 ‘ 
a plecat într-o expediție științifică

ODESA 21 (Agerpres). TASS' 
anunță:

In după-amiaza zilei de 20 
august a ieșit în larg nava anti 
magnetică „Zarea“ a Institutu
lui pentru studierea magnetis
mului terestru, ionosferei și răs- 
pîndirii undelor radio al Acade
miei de Științe a U.R.S.S.

Nava antimagnetică „Zarea“ 
este singura navă de acest iei 
din lume. Principalul scop a! 
expediției aflate la bordul navei 
este de a culege datele necesa
re pentru determinare^ poziției 
ecuatorului magnetic în Oceanul 
Indian șî în 
a Oceanului 
de a preciza 
maxime a 
nente a cîmpului magnetic al 
pămîntului. Expediția a fost or-

partea occidentală 
Pacific, precum șl 

regiunea valorii 
orizontalei compo-

ganizată potrivit planului de co
laborare internațională în dome 
nitil geofizicii pe anul 1959.

Cu ajutorul aparatelor de pre-, 
cizie instalate la bordul navei 
„Zarea“ vor fi studiate particu
laritățile cîmpului magnetic al 
pămîntului 
și diferite 
oceanului, 
de știință 
mai multe 
tice din Asia si Oceania și va 
efectua lucrări în domeniul com 
parării standardelor magnetice.

Nava „Zarea“ va parcurge o 
distanță egală cu lungimea unui 
ecuator și jumătate (aproxima
tiv 32.000 de mile marine) șî 
își va încheia expediția la în
ceputul anului viitor la Vla-dî- 
vostok.

la diferite adîncimî 
structuri ale fundului

Expediția oamenilor 
sovietici va vizita 
observatoare magne-

Opinia publică din Libia 
cere lichidarea 

bazelor americane
TRIPOLI 21 (Agerpres). — 

TASS anunță :
Opinia publică din Libia cere 

lichidarea bazei forțelor militare 
aeriene americane de la Wilus 
Field creată acolo din 1954 po
trivit acordului libiano-american. 
După cum se știe, recent în a- 
propierea acestei baze un avion 
american s-a prăbușit 
unor 1 
roase victime.

Ziarul „Amal“ 
devenit victimele 
.1954. Atîta timp 
riul nostru vor 
străine ni se vor 
ficii... In cazul izbucnirii unui 
conflict militar, populația din 
Tripoli și din alte regiuni, va 
plăti scump pentru greșelile tre
cutului“.

așiuira
locuințe provocînd iim &-
vi r ti mp

,Am 
din

scrie : 
acordului 
cît pe terito- 

exista baze 
impune sacri-

-----O-----

O-

„Izolarea diplomatică" — 
un articol din „Le Monde"

PARIS 21 (Agerpres).
Ziarul „Le Monde“ subliniază 

într-un articol intitulat „Izola
rea diplomatică“ că „în ultimul 
timp politica Franței este criti
cată de aproape întreaga presă 
occidentală. Această critică a 
atins asemenea proporții șî o a- 
semenea asprime încît astăzț^ ț 
poate vorbi, fără exagerare!®* e 
existenta unei crize în relațiile 
dintre Franța și aliații săi, sau 
de o neîncredere a acestora dm 
urmă în concepțiile politice ale 
Franței“. Dorința Franței de a 
poseda arma nucleară și de a 
efectua explozii cu bomba sa în 
Sahara, precum și politica sa 
în Algeria, continuă ziarul, în
răutățesc relațiile dintre occi
dent și toate țările din Africa 
și Asia.

R. F. G. refuză să plătească despăgubiri 
foșfifor deportați francezi

schimb de vizite din-
guvernelor U.R.S.S. și

la

Noi ecouri internaționale Îa legătură 
cu apropiatul

N. S. Hrușciov
R. D.

BERLIN 21
La 19 august a avut

Berlin o ședință a Prezidiului 
conducerii partidului democrat 
țărănesc din Germania, la care 
au fost discutate noile sarcini 
ale partidului în domeniul pre
gătirii în vederea celei de a 
10-a aniversări a R. D. Germa
ne. In ședință, președintele par
tidului, E. Goldensaum, a pre
zentat un raport.

Vorbind despre importanța a- 
propiatalui schimb de vizite în
tre N. S. Hrușciov și D. Eisen 
hower, E. Goldensaum a decla
rat că vizita lui N. S. Hrușciov 
în S.U.A. și a lui Eisenhower 
în Uniunea Sovietică pot duce 

‘la o schimbare a relațiilor din
tre state. In urma schimbului 
de vizite poate fi deschisă calea 
spre o conferință la nivel înalt, 
precum și spre conferința de 
pace în cadrul căreia va fi dis
cutat Tratatul de pace cu Ger
mania.

august Comitetul na- 
partizanilor păcii din 
a dat publicității o 
în care își exprimă 
că întîlnirile dintre

schimb de vizite
- D. Eisenhower
propiatul 
tre șefii 
S.U.A.

La 20 
țional al 
indonezia 
declarație 
speranța
conducătorii celor două mari pu
teri vor fi de bun augur pentru 
convocarea conferinței la nivel 
înalt, pentru realizarea unui a- 
cord cu privire la instaurarea 
unei păci trainice.

ELVEȚIA

PARIS 21 (Agerpres)
Intre Franța și Republica Fe

derală Germană s-au ivit neînțe
legeri cu privire la despăgubirile 
pe care trebuie să le plătească 
guvernul R.F.G. foștilor deportați 
francezi în lagărele naziste. Di
ferendul a fost cauzat de refuzul 
guvernului R.F. Germane de a 
plăti despăgubiri foștilor membri 
ai rezistenței, precum și ostate- 
cilor deportați în lagărele ger
mane pe motiv că aceștia nu se 
încadrează în categoria persoa
nelor internate „din motive po
litice, rasiale sau religioase“.

De asemenea, guvernul R. F. 
Germane refuză să plătească des-

păgubiri familiilor acelor depor
tați care au decedat între timp.

Guvernul francez a cerut ca 
aceste despăgubiri să fie atribui
te tuturor victimelor lagărelor de 
concentrare naziste, indiferent de 
motivele pentru care au fost in
ternate.

In urma refuzului guvernului 
R. F. Germane de a lua în con
siderare cererile părții franceze, 
tratativele franco-vest-germane în 
această problemă au fost între
rupte.

;iȘ INDONEZIA
DJAKARTA 21
Cercuri largi ale 

blice din Indonezia
(Agerpres). 
opiniei pu- 

salută a-

GENEVA 21 (Agerpres).
Săptămînalul elvețian „Con

struire“ a publicat un articol în 
care salută apropiatul schimb 
de vizite între N. S. Hrușciov 
și D. Eisenhower. „Apropiatul 
dialog între S.U.A. și Rusia, 
scrie „Construire“, va fi înscris 
în istorie ca unul din cele mai 
importante evenimente.

„A 
calea 
scrie 
urăm 
acest

fost făcut primul pas pe 
spre consolidarea păcii, 

în continuare revista. Să 
ca și ceilalți să urmeze 

exemplu pentru ca speran
țele care au cuprins întreaga 
me să se îndeplinească“,

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

lu

PROGRAM DE RADIO
23 August

Teroare sîngeroasă în Vietnamul 
de

HANOI 21 (Agerpres) TASS 
anunță :

In Vietnamul de sud se desfă
șoară o campanie de teroare îm
potriva foștilor participanți ia 
mișcarea de rezistență și a tutu
ror patrioților din Vietnamul de 
sud. După cum relatează ziarul 
„Nhan Dan1’, prin cruzimea lor 
crimele barbare- săvîrșite de clica 
tai Ngo Dinh Diem pot fi compa-

sud
rate . numai 
hitleriști. Au 
patrioții 
ghilotinări.

Fărădelegile nemaiîntîlnite să- 
vîrșite împotriva patrioților din 
Vietnamul de sud de conducători 
din Vietnamul de sud, subliniază 
ziarul, provoacă un puternic va! 
de mînie și de revoltă în întreg 
Vietnamul.

a

cu crimele fasciștilor 
.u loc execuții în masă, 

sínt trași pe roată. sau

Tinerii vest-germani 
refuză să facă serviciul 

militar
BERLIN 21 (Agerpres).
Un număr tot mai mare de 

tineri din Germania occidentală 
care nu vor să facă serviciul 
militar >n Bundeswehr, trec în 
Republica Democrată Germană. 
După Cum anunță agenția ADN, 
de ia începutul acestui an nu
mai în regiunea Rostock au 
trecut din Germania occidentală 
1200 de cetățeni vest-germani 
de vîrsta recrutării.

La Rostock a avut loc 
ferință de presă la care 
cuitori vest-germani 
recrutării 
care i-au 
în R. D. 
în vîrsta 
litar în 
Martin 
într-un 
ceilalți 
iele că 
cauza metodelor brutale de pre
gătire și instruire a soldaților 

î în armata vest-germană.

o con-
15 lo- 
vîrsta 

motivele
să treacă

de
au arătat 
determinat
Germană. Alfred Ran, 
de 21 de ani. fost mi- 
Bundeswehr, caporalul 

Schmidt, fost sergent 
regiment de tancuri și 
au declarat printre al- 
au făcut acest pas din

PROGRAMUL 1. 8,00 Trans
misie de la parada militară și 
demonstrația oamenilor muncii 
din Capitală în cinstea zilei de 
23 August, 14,00 Cîntece din 
folclorul nou și jocuri populare 
romînești, 15,00 București și 
Moscova cîntate de compozitori 
romîni și sovietici, 16,00 Con
cert de muzică populară romî- 
nească, 16,43 Marea prietenie 
slăvită în cîntec și vers,. 17,13 
Concert festiv de muzică romî- 
nească, 18,00 Radioreportaj : 
Marea sărbătoare, 18,30 Melo
dii de muzică ușoară romîneas- 
că îndrăgite în cei 15 ani de la 
eliberare, 19,05 Drumeții veseli 
cu tema : „Frumoasă ești patria 
mea 1“, 20,15 Maeștrii cîntecului 
popular romînesc, 21,10 Muzică 
de dans, 22,00 Radiojurnal și 
buletin meteorologic, 22,30 Mu
zică de dans. PROGRAMUL II. 
14.30 Hai să-ntindem hora ma
re, că e zi de sărbătoare, 15,30 
Muzică ușoară, 16,00 Vorbește 
Moscova 1 16,45 Răsună cînte-

cul si jocul pe întinsul patriei, 
17,45 Muzică ușoară interpre
tată de soliști și formații romî
nești și sovietice, 18,45 Soliști 
de frunte ai scenei romînești de 
operă, 19,30 Mari orchestre de 
muzică populară romînească, 
20,15 Măreț pămînt al patriei 
iubite — montaj muzical-Iiterar, 
20,55 Muzică ușoară romîneas
că, 21,15 „Cîntarea Romîniei“ : 
Poeții cîntă patria noastră în
floritoare, 21,45 Muzică de 
dans.
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BRIE : Fatirna: AL. SAHIA : 
Oleko Dundici; LONEA : Omul 
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trecutului: ANINOASA : O sluj
bă importantă; VULCAN : Ora
șul liber; LUPENI : Lupta nu 
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