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• Forțele armate Paiet Lao opun rezistență unităților lui 

Nosavan.
• Declarația MintetetteM de Elterne al U.R.S.S. cu privire la 

situația din Vietnamul de sud.
•Guvernul italian nu se opune înarmării atomice a Germa
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In înflorate costume naționale, sau în echipament de 
• sport, cei peste 600 de tineri participanți la faza raională a 
I concursului cultural-sprotiv, au format o coloană compactă la 
i demonstrația oamenilor mun cii din 23 August de la Petro

șani. In fruntea rîndurilor frumos aliniate, doi tineri au pur
tat cu mîndrie insigna concursului ca simbol ai întrecerilor 
lor în măestria cîntecului și jocului.

(Citiți în pagina a 21a. relatări despre desfășurarea fazei 
raionale a concursului cultu ral-sportiv al tineretului din Va
lea Jiului)
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Rezultatele întrecerii pe profesii
întrecerea pe profesii se ex

tinde tot mai mult în exploată
rile miniere din bazinul Văii 
Jiului.

La mina Lupeni, cea mai ma
re exploatare de cărbune cocsi- 
ficabil din țară, se întrec pentru 
titlul de cel mai bun în profesie 
peste 1200 de mineri, 44 maiștri 
mineri, 43 artificieri și 8 ingi
neri. Obiectivele acestei însufle
țite întreceri sînt sporirea pro
ducției de cărbune cocsificabil, 
a productivității muncii și reali
zarea de economii cît mai mari. 
Drept urmare din abatajele a- 

''cfcstei mine au fost extrase de 
la1 începutul anului peste 8.000 

■ tone de cărbune cocsificabil în 
plus. De asemenea productivita
tea- muncii planificată a fost de
pășită cu 1,8 la sută și s-au ob-
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Și-au îndeplinit 
angajamentele

Cinstind marea sărbătoare de 
la 23 August cu noi izbînzi în 
procesul de producție tinerii din 
brigada de tîmplari condusă de 
comunistul Popa Petru de la în
treprinderea de industrie locală 
„6 August" Petroșani, au lan
sat o chemare la întrecere între 
sectorul tîmplărie Livezeni și u- 
nitatea de tapițerie, propunîn- 
du-și ca principale obiective: 
Depășirea planului de producție 
cu 5 la sută, realizarea d>e eco
nomii și altele.

Pe lîngă aceste obiective, 
brigada s-a angajat să efec
tueze 300 de ore muncă vo
luntară la pavoazarea orașului, 
curățirea unor sectoare și spri
jinirea tuturor acțiunilor între
prinse de organizația U.T.M. în 
vederea concursului cultural- 
sportiv al tineretului din Valea 
Jiului.

Deși de la chemare a trecut 
puțin timp, majoritatea obiecti
velor din chemare au fost duse 
la îndeplinire.

Dintre membrii, brigăzii s-au 
remarcat în mod deosebit tine
rii Vlăduț loan, Gurluz Con
stantin, Eva Petru, Isbășescu 
Gheorghe și alții.

C. IOAN 
corespondent 

ținut economii suplimentare de 
circa 1 milion lei.

Cele mai bune rezultate le-au 
înregistrat pînă acum minerii 
din brigăzile conduse de Spînu 
Petru, Ghloancă Sabin, Muszta 
Alexandru și Bartha Dionisie. 
Minerii din brigada condusă de 
Spînu Petru, de pildă, partici- 
pînd la întrecerea pe profesii au 
extras în acest an 4.986 tone de 
cărbune cocsificabil peste plan, 
depășindu-și simțitor randamen
tul planificat. La rîndul lor mi
nerii din brigada condusă de 
Ghioancă Sabin au livrat cocsu
rilor hunedoreni mai mult de 
2.000 tone cărbune cocsificabil 
în plus față de plan. In același 
timp ei au făcut o economie la 
materiale de peste 12.500 lei.

Lonea, ca toate localitățile Văii Jiului, este așezată între dealuri, deci e greu să poți găsi 
un loc potrivit pentru a putea cuprinde în obiectivul aparatului fotografic toate construcțiile 
noi ridicate aici. Fotoreporterul a fost nevoit să urce la etajul 3 al noului cămin pentru tineret 
(170 locuri) pentru a putea prinde pe peliculă o parte din zecile de blocuri noi cu peste 500 a- 
partainente date în folosință la Lonea în ultimii ani. Alături de vechile locuințe —' $i acestea în 
ultimii ani complet refăcute și bine întreținute — apar în noua înfățișare a orașului, sala de ci
nematograf (200 locuri) noua sală de spectacole (peste 500 locuri) și alte construcții care nu au 
putut fi cuprinse într-o singură imagine fotografică

Oameni noi 
ai timpurilor noi

Fochistul de serviciu-al caza
nului 2 se plimba liniștit prin 
fața marelui tablou de comandă 
pe care zeci de indicatoare își 
tremurau acele subțiri, arătînd 
„mersul" focului. Din răstimp, 
își arunca privirea pe ele, ur- 
mărindu-le jocul neliniștit.

Deodată, se opri: aparatele 

semnalizau un consum anormal 
de apă la cazan.

— Avarie ? — îi trecu un gînd 
fulgerător. — Nu se poate. Tre
buie să fie o dereglare a indica
toarelor.

Minute în șir a manevrat ma
nete, pîrghiile pentru a aduce 
lucrurile la normal. Dar, degea
ba. Consumul de apă se menți
nea prea mare.

Anunțați, inginerii au pornit 
o cercetare temeinică. Indica
toarele ? Bune. Instalațiile de a- 
limentare ? Și ele în regulă. A- 
tunci cazanul! In acest ghem 
haotic de foc, apă, abur se au
zea un șuier ciudat, neobișnuit. 
Și, „diagnosticul“ a fost pus: 
o țeava era spartă, iar apa scă
pa direct în cazan.

Instalația a fost oprită. Dar, 
chiar după ore îndelungi, în in
terior era o căldură... Timpul 
trecea, iar fiecare oră aducea 
o pierdere de 50.000 kW. ener
gie care nu putea fi furnizată 
economiei naționale. Cine va a- 
vea curajul să intre în această 
gură de foc, unde pînă adineauri 
era un foc la 1800 grade în fo
car iar în țevi alergau aburi su
praîncălziți la sute de atmosfere 
presiune ?

Sudorul Saiva Petru, secretarul 
de partid al termocentralei, a 
privit în jur: muncitori, tehni-
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„Frumoasă ești patria mea“
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Acceleratul Petroșani — B«cw 
rești ne poartă prin defileul săl
batic al Jiului către Capitala ță- 

8 rii noastre, unde urmau să aibă 
8 loc concursurile finale „Drumeții 
8 veseli“-. Ajungem în Capitală. Ca- 
8 pitóla ne uimește. In drum spre 
8 Radiodifuziunea romină admirăm 

noile construcții ce se ridică me
reu deșt la un capăt la altul al

8 Bucureștiului. Primele cunoștințe
9 — concurența regiunilor Cluj, Bu- 
9 cur ești, Galați, Craiovaș \ viitorii 
9 noștri -¿adversari" — le îtttilnim

în holul Radiodifuziunii. Urmează 
9 să sosească 'reprezentanții celorlal- 
3 te regiuni. In sfîrșit sîntem cu to- 
2 ții. Așteptăm cu nerăbdăre, con- 
□ cursul semifinal. Sîntem împărțiți 
% în 4 grupe de cîte 4 regiuni fie- 
a care. Grupa noastră mai cuprin- 
$ de regiunile Constanța, Bacău și 
2 Ct«j.
o în aplauzele publicului prezent 
2 în sală începem concursul. Exami- 
g natprsd, prof. 1. Mustață; m este 
a deja cunoscut, așa incit emoțiile 
g nu sînt prea mari. în toate grupele 
o lupta este strînsa. Moi reușim să 
g ne calificăm pentru finală împreu- 
g nă cu reprezentanții regiunilor 
g Ploeșli, Pitești și Oradea.
8 A doua zi, dis de dimineață, 
8 plecăm în excursia oferită de 
8 O.N.T. Carpați pentru toți concu- 
| renții. Elegantele autocare ale 
g O.N.T. ne asigură tot confortul 
8 necesar. Vom călători 12 zile. . 
o.co cxxoooooooo oo«ooooo «o eooeooao eooooooooo oooooovo oo oooo oo oooo ojo

Nici un gram
Sirena sună odată prelung a- 

nunțind sfîrșitul schimbului 1. 
Din coliviile puțului principal de 
la mina Aninoasa începuse să 
curgă șiruri de mineri.

După opt ore de lucru spornic 
o baie te înviorează și deh... te 
și curăță I

Tot șuvoiul de oameni se în
dreaptă grăbit spre baie.

Numai în fața biroului secto
rului V investiții un mic grup 
de tineri tăifăsuiau în liniște. Pe 
fețele pline de praful roșcat al 
pietrei din adîncuri, citeai voio
șia tinereții și hotărîrea de a 
face o treabă bună.
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Aici vizităm fabrica de celuloză -8 
și cea de cartoane. La sfîrșitul 8

8
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Pornim pe șoseaua București- I 
Buzău. Primul popas este la corn- ' 
binatul de la Cbișcani ce preiu-’\ 
creazĂ stuful din Delta Dunării.!

anului 1965 vor fi date în folo- 1 
sinți aici o fabrică de celuloză, < 
una de bîrtie, una de cartoane fi ' 
una de fibre sintetice. De aici I 
plecăm spre Brăila. Distanta Brăi- < 
la — Galați o parcurgem cu va- ; 
porul „Republica Populară". Du- « 
pă o călătorie de două ore ajun-'- 
gem la Gala fi, unde principalele \ 
obiective sínt uzinele „Nicolae; 
Cristea" și „Șantierul naval". La j 
șantierul naval sîntem martorii 
lansării la apă a unei motonave ' 
de 2.000 tone. Tot aici apar im
punătoare 3 din cele 4 cargouri 
de 4.500 tone construite de indus- g 
tria noastră navală. g

Pornim din nou cu autocarele.-^ 
în curînd avem .în fața noastră gr 
complexul Roznov — Săvinețti g 
(uzinele chimice Roznov și corn- o 
binatul de mase plastice Săvi- o 
nești). Stației de relon ce a intrai 8 
în funcțiune la 23 aprilie 1959 i 8 
se va adăuga o stație de rolan cu 8 
o capacitate de 10 tonefzi. 9000 8

LUCIA MOțOC 
IOAN MIHUȚ

elevi — Școala medie mixtă
Petroșani
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(Continuare in pag. 3-a)

de fier irosit!
. ... t I
Gînd grupul se completă cu 

cîțiva „întîrziați" se auzi gip
sul tov. Chiriță Vasile, coman
dantul brigăzii de muncă patrio
tică : i

— Tovarăși, obiectivul nostru 
este punctul Piscu. Să văd cît 
sînteți de harnici — și zicînd 
aceasta se îndreptă spre tunelul 
Aninoasa — Piscu urmat de toți 
tinerii.

Dacă peste o jumătate de oră 
ăl fi privit același grup, poate 
nu ai fi recunoscut în harnicii 
muncitori pe glumeții de adi
neauri.

Troace de crațer defecte, roți 
de vagonete sparte, roți dințate 
nefolosite, veneau să sporească 
grămada de fier vechi adunat 
lîngă linia ferată de tinerii din 
brigada de muncă patriotică 
condusă de tovarășul Chiriță.

Și cînd, cu fețele transpirate, 
dar plin de mulțumirea datoriei 
îndeplinite, raportară că în îm
prejurimi nu se mâi află nici 
un deșeu de fier, tinerii se apu
cară să încarce în cărucioare 
rodul strădaniei lor.

Nu. mică le-a fost mirarea, 
cînd terminînd cu încărcatul, 
văzură că au completat o garni
tură de 16 cărucioare. Brigada 
a adunat 4.000 kg. de fier vechi 
din care mîine vor ieși noi cio
cane de abataj, noi tractoare și 
pluguri.

Dacă-1 întrebi pe tovarășul 
Chiriță Vasile care dintre ute- 
miști a lucrat cu mai multă tra
gere de inimă, îți va răspunde 

_scurt: toți.
Dar nu se poate abține să nu 

ădauge că în frunte au fost se
cretarul organizației U.T.M. de 
la organizația nr. 5 investiții 
Mare loan și utemiștii Rotaru 
Alexandru, Sofian Axinte, Cor- 
lan loan, Ciocodan Marin șl 
Pintilie Sandu.

L-am întrebat pe tov. Chiriță 
Vasile:

— Ce aveți în plan pentru vii
tor în ceea ce privește fierul 
vechi ?

Răspunsul veni prompt.
— Nici un gram de fier vechi 

irosit 1
G. TĂCIUNE
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fazele anterioare ale concursu
ri p« localități șl centre, au? 
adus pe scene și pe terenurile

concursului ï
línAmhiln» •

1N CLIȘEU : Solistul Alexan
dru Epure.

• 
tite, cu repertorii mai bogate, ! 
cu noi talente recrutate dintre I 
tineri muncitori. De asemene^ î
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J Timp de două zile — 23 și 
J 24 august — s-au desfășurat 
î Ia. Petroșani întrecerile din ca- 
« drul fazei raionale a concursu- 
1 lui culturabsportiv al • tineretu

lui din Valea Jiului. Peste 600 
de artiști amatori și »Rortivi . de sport ntal mulți tineri decît 
din toate localitățile raionului, 
încadrați in «proape 30 de for
mații artistice ca fanfare, co
ruri, orchestre, echipe de dan
suri, brigăzi artistice de agita
ție, recitatori și soliști și-au pre
zentat programele pe cele două 
estrade in fața unui numeros 
public. Cum era de așteptat, 
față de concursurile anterioare, 
majoritatea formațiilor de ar
tiști amatori s-au prezentat de 
data aceasta mai bine pregă-

l
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în anii trecuți, avind urr carac
ter accentuat de concurs, fiind 
selecționați cel mai buni.

Faza raională a < 
cultural sportiv al tineretului 
din Valea Jiului a arătat încă 
odată că in raionul nostru e- 
xlătl mulți tineri cu reale posi
bilități artistice, talente eviden
ta care își îmbunătățesc in per
manență activitatea datorită 
condițiilor optim« creat« în 
atlil de democrație populară.

*

<

Réz uitatele concursului
K La faza raională a concursului cuUural-sportiv au ocu- 
K pat locurile I următoarele formații: fanfara clubului minier 
0 Lupeni ți fanfara clubului centra! Petroșani; corul clubului 
" minier Vulcan; brigada artistică de agitație a C.C.V.J.; tara- 

I minier Uricani; echipa de dansuri a duhului mi- 
? nier Lupeni; echipa de fluierași Livezani.
([ SOLIȘTI: Faur Dumitru, duhul minier Lupeni; Epure A- 

lexendru, clubul miniar Lup ent; Matei Aneta, clubul minier 
ț* Uricani; lonescu Io an, dubul minier Uricani; Marca Ecaterlna, 
( dubul cooperativei „Jiul“ Petroșani; Tall Gustav, clubul coc
ii perativel „Jiul“ Petroșani; Marton lean, clubul cooperativei 
< „Jiul“ Petroșani, Marcu Doina, clubul central Petroșani.

——---------- O—--------------

u minier viile 
m fu! clubului 
. > ní«r 1 tinoni

PE TERENURILE DE SPORT IN CLIȘEU: Ti nărui Faur 
Dumitru« solist al formației ar
tistice din LupeniDacă amatorii de elntece și 

dansuri au fost mulțumiți de 
programele prezentate de artiș
tii amatori din cadrul concursu
lui, in schimb iubitorii de sport 
au fost dezamăgiți atît datorită 
numărului mic de parțicipanți 
cît și nivelului scăzut al întrece
rilor.

Conform programului de des
fășurare. atît pe stadionul Jiul 
cît și pe terenurile de sport de 
la O.C.L., C.C.V.J. și Elevul tre
buiau să aibă loc multiple între
ceri sportive, ca fotbal, volei, 
ciclism, atletism, handbal, popi
ce. tir, tenis de masă, șah și al
tele în ambele zile ale concursu
lui. Dar din Lupeni, Petrila, U- 
ricani, Aninoasa și Petroșani nu 
au venit la concurs decît foarte 
puțini sportivi și aceștia slab 
pregătiți pentru întreceri. Cu si
guranță însă că în aceste locali
tăți sînt destui1 tineri dornici de 
a face sport, de a se Întrece în 
obținerea de rezultate cît mai 
bune pe terenurile de sport. Ei 
nu au fost însă mobilizați la a- 
cesfe concursuri, datorită slabei 
preocupări a conducerilor asocia
țiilor sportive din 
respective. De pildă, 
duhului sportiv Jiul 
care numără peste
membri, nu s-a prezentat pe sta-

dion nici un atlet, și nici chiar 
antrenorul de atletism salariat 
al clubului care ar fi putut să-și 
dea contribuția Ia desfășurarea 
întrecerilor.

Dacă în prima zi, pe stadion 
au apărut 12 tineri din Lonea șfe 
8 din Vulcan a doua zi stadio
nul a fost aproape pustiu deși 
fuseseră programate multe în
treceri. De asemenea, echipele 
de volei, handbal, șah și ciclism 
ale asociațiilor din localitățile 
amintite nu s-au prezentat la 
concurs flcînd imposibilă desfă
șurarea acestor probe. Toate a- 
cestea dovedesc o slabă preocu
pare din partea conducerilor a- 
sodațiilor sportive de a folosi 
fiecare prilej pentru a antrena 
în întreceri cît mai mulți tineri, 
dornici de a face sport.

In sunetele
Alături de celelalte formații 

artistice, fanfarele cluburilor 
muncitorești din Valea Jiului 
și-au disputat cu aceeași ardoa
re întîietatea. Slrădtuinta de a 
internreta cît mai bine melodiile 
cu care s-au prezentat în con
curs a fost răsplătită cu aplauze 
călduroase și bine meritate din 
partea spectatorilor. De aprecie
re s-a bucurat fanfara clubului 
muncitoresc din Lupeni care a 
fost așteptată cu viu interes. Și 
de această dată ea a dovedit că 
stăpînește bucățile pe care le-a 
interpretat- Prin aceasta ea nu 
a dezmințit încrederea și faimă 
pe care șî-a cîștigat-o anul tre
cut cînd a fost finalistă la cel 
de-al 6-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori unde a ocu
pat locul II pe țară. Potpuriu! 
„Vîntuleț de primăvară" sau 
„Drum nou“ precum și celelalte 
melodii care au fost executate 
dr fanfara din Lupeni au cucerit simfonică din Lupeni cu clnte- 
publicul.

Nu de mai puțină atenție s-au 
bucurat și celelalte formații de 
fanfară ca cele din Aninoasa, 
Lonea, Petrila, Vulcan și Petro
șani. Fanfara clubului muncito
resc din Petroșani care a execu
tat un potpuriu de muzică popu
lară romînească și ușoară, sau 
fanfara din Aninoasa cu melo
diile „Valurile Amurului“ și 
„Valurile Jiului“ și-au primit 
răsplata muncii lor prin calda 
simpatie manifestată de public 
după fiecare melodie executată. 
Desigur un mare merit în ob
ținerea acestor frumoase rezul
tate îl au atît dirijorii fanfare-

fanfarelor
lor cît și comifeteie sindicale 
care le-au pus la dispoziție toa
te condițiile de pregătire, pre
cum și frumoasele costume cu 
care s-au prezentat la concurs.

In cadrul concursului cultural- 
sportiv s-au prezentat și 
formații de cor de la 
Lonea.

Corul din Vulcan a 
frumoasă impresie. 
..Partidului slavă", 
muncitorilor" sau „Cîntecul pă
cii" au fost interpretate de către 
corul din Vulcan cu multă sen
sibilitate. Ca un lucru pozitiv a 
fost și buna asamblare a fan
farei și corului care au dus la 
o mai bună interpretare. De a- 
semenea a fost îmbunătățit sim
țitor repertoriul corului. Șl corul 
din Lonea s-a prezentat bine.

Dintre orchestre s-au remarcat 
in mod special, orchestra semi-

două 
Vulcan și

produs o
Cîntec^le
„Marșul

cele „Amintiri din București“ 
și „Suită de dntece maghiare“ 
precum și taraful de muzică 
populară din Uricani care și-au 
adus o mare contribuție la buna 
reușită a concursului cultural- 
sportiv.

In deosebi, la taraful de mu
zică populară din Uricani s;a 
observat tendința de a cuprin
de în repertoriu melodii locale 
contribuind astfel la valorifica
rea folclorului local. Un merit 
în această direcție îl are însuși 
dirijorul tarafului care a pre
gătit în acest sens și pe soliș
tii vocali din Uricani.

C. COTOȘPAN

localitățile 
din partea 
Petroșani, 
2000 de

LA DEVA

»Cupa 23 August“ 
a fost cucerită 

de sportivii raionului 
Petroșani

Sportivi din toată regiunea 
s-au întîlnit la Deva în zilele de 
23 și 24 august 
dotat cu „Cupa

Reprezentanții 
troșani, obținînd
locuri 1 au cucerit frumosul tro
feu. La atletism de pildă, spor
tivii Văii Jiului au totalizat cel 
mai mare număr de puncte ocu- 
pînd locul I. 
ocupat și de 
băieți (C. S. 
ieți (Energia
bal fete (Minerul Vulcan).

într-un concurs
23 August“, 

raionului Pe- 
cele mai multe

Același loc a fost, 
echipele de volei 
Jiul), handbal bă- 
Paroșeni) și hand-

HOP, $ - A Ș A!
parcă și mai in vfcrvÎ făcînd să 
vibreze estradele sub pașii lor săl
tă teți.

Cînd pe estrada din Piața Vic
toriei au apărut cele 14 perechi de 
dansatori ale clubului muncitoresc 
din Lupeni, publicul i-a primit cu 
aplauze, fiindu-le deja cuuoscutâ 
măestria acestor tineri. Așteptările 
spectatorilor nu au fost înșelate. 
Dansatorii din Lupeni s-au prezen
tat cu un repertoriu nou. După 
suita bănățeană la care a partici
pat întregul ansamblu au urmat 
două dansuri bărbătești : Săltărea
ța și Tarapanaua. Era intr-adevăr 
deosebit de plăcut să-i vezi pe cei

Brigăzile artistice de agitație la rampă

Ori de cîtc ori pe estrade își fă
ceau apariția dansatorii, publicul 
își strîngea și mai mult rînduri le 
privind cu bucurie pe artiștii ama
tori ai raionului nostru. Frumoa
sele costume, reprezentând specifi
cul diferitelor regiuni ale țării, pă- 
rind adevărate buchete de flori 
in culori multiple, pluteau parcă 
pe estradă în ritmul melodiilor 
pornite în iureș de sub degetele 
orchestranților.

Deși nu-i de loc ușor să pre
zinți două sau trei spectacole într-o 
singură zi, totuși tinerii dansatori 
încurajați de puternicele aplauze 
ale publicului erau de fiecare dată

12 tineri prinși de briu, săltînd în 
același jjtm și bățînțl podeaua..cu 
foc. Dar programul dansatorilor 
din Lupeni nu s-a terminat încă. 
Cele 14 perechi se prind de tnlini 
din nou ți pornesc să se învîrtșas- 
că în iureșul unei suite oltenești 
în care specific este tocmai trecerea 
bruscă de la o melodie la alta, de 
la un fel de păți la alții. De fapt 
publicul a primit cu aceeași bucu
rie ți pe dansatorii cluburilor din 
Lonea, Aninoasa, Petrila ți de la 
cooperativa „Jiul“ din. Petroșani-

Ca o notă generală pentru toaib' 
formațiile de dansuri poate fi con
semnată verva deosebită de joc 
împletită cu pricepere.

D. MIHAIL
—............... . , , —

Pregătiri, spectacole,.. Iarăși pre
gătiri... Pentru concursul cultural- 
sportiv al tineretului din raionul 
Petroșani, brigăzile artistice de 
agitație ale cluburilor miniere și-au 
propus să vorbească despre străda
nia și succesele bravilor oameni ai 
muncii din Valea Jiului, Ele adu
ceau pe scenele din Petroșani acel 
suflu al muncii, acel entuziasm cu 
care minerii au întâmpinat ziua de 
23 August. Pentru a realiza acest 
lucru, colectivele de creație, îm
preună cu activiștii culturali au de
pus eforturi susținute. Trebuia pre
gătit ceva deosebit, cit mai artis
tic realizat. La Petroșani brigăzile 
attiatice de agitație se întllneau în 
concurs. La început au fost între
ceri in faze inferioare și s-au pre
zentat bine. De data aceasta avea 
loc faza raională ți nu puteau să 
rămînă mai prejos.

23—24 august zile de sărbătoa
re, zile de întrecere. Cluburile din 
Lonea, Aninoasa, Vulcan, Petrila 
și Petroșani și-au prezentat pe es
tradele din Piața Victoriei și din 
cartierul Dîmitrov brigăzile artis
tice de agitație. Spectatorii au a- 
plaudat cu satisfacție aceste for
mații artistice de amatori. Fiecare 
din ele rostea nume de oameni ai 
muncit care în cinstea zilei de 23 
August «u dat mii 'de tone de căt

realizat mi-bune peste plan, au
lioane de lei economii. Brigada a- 
ninoKnilor, elogiind ți cxprimînd 
respect ți mîndrie pentru cei care 
au muncit cu sîrg, a stîrnit un viu 
interes în rîndul spectatorilor a- 
tuoci cînd cu ajutorul cifrelor a 
prezentat ceea ce s-au angajat și au 
îndeplinit minerii 
Artiștii amatori din 
natului Carbonifer 
Valea Jiului, iu
bitori de activita
te cultural-artisti- 
că, au cules apla
uze ți sub castanii 
din curtea clubu
lui central din Pe
troșani, prezen- 
tlnd spicuiri din 
programul lor. Iar 
ceî din Vulcan, 
atunci cînd îți pre
zintă fruntașii din 
mină, o fac într-o 
formă artistică.

Acest concurs a 
însemnat ți un 
pas înainte în pre
zentarea la 
nivel artistic mai 
ridicat, față de 
concursurile ante
rioare. Orientin- 
du-se bine ți folo- 
sindu-se de mij-

din Aninoasa, 
cadrul Combi-

toacele artei teatrale brigăzile ar
tistice de agitație din Aninoasa 
(scena în care se critica faptul că 
în clubul din Aninoasa a pătruns 
ploaia prin acoperiș, ca și cea cu 
cifrele de care am mai amintit), 
din Petroșani (de pildă cea a 
cooperativei meșteșugărești „Jiul“ 
cînd aduce în scenă un moment e- 
vocator din lupta pentru eliberare

un

IN CLIȘEU : Brigada artistică de agitație de 
la Ankioasa.

și cea a C.C.V.J. care satirizează 
pe cei care nu au lucrările bine 
pregătite)—au pățit spre realizarea 
unor programe care 
necesităților.

Mai bine puteau să 
brigăzile de agitație din 
Vulcan ți chiar cea din Aninoasa 
care putea să realizeze mai mult 
avind în vedere posibilitățile sale. 
Apoi, cea din Vulcan, care are în 
componența ei doar bărbați, nu a 
renunțat la forma deja depășită, de 
prezentare a brigăzii doar în semi
cerc. Iar pretextul cu scrisorile 
final poate fi scurtat.

Publicul ar fi dorit să audă 
multe lucruri, mai multe fapte 
zitive din munca plină de entu
ziasm a minerilor Văii Jiului. Ele, 
faptele, există. Trebuie doar cunos
cute ți 
tistică.

Din 
rămîne 
ță : artiștii amatori 
programe artistice care au contri
buit la educarea maselor, la mobi
lizarea lor la obținerea de noi suc
cese in muncă.

Întrecerea a durat două zile. 
Două zile de emoții și de entu
ziasm. Concursul a însemnat o în
trecere între cei care pot mai bine 
și frumos să vorbească despre oa
menii muncii, despre tinerii unei 
tinere Văi a Fericirii.

? EUGtEN USCAR
.. t

să răspundă

se prezinte 
Loneai

din

mai 
po-

prezentate intr-o formă ar-

toate cele spuse și văzute 
un fapt de mare inip.ortan- 

au prezentat



STEAGUL ROȘU s
IN ANII PUTERII POPULARE

MARATON
— Noroc bun, Ioane I
— Să-mi trăiești nea Henți
— Bati-te să te bați. Azi mi-o 

luași înainte.
— D-apoi cum. Parcă dumnea- ¡> 

ta nu știi! T inerețea-și spune cu- V 
vînlul. Cu cit ești mai tînăr ai < 
forțe mai multe, cum s-ar spune, ? 
„condiție fizică“ mai bună. :

— Mă, mă ! Cam ai tu drep
tate. Numai că vezi nici eu nu 
mă dau bătut. Ca să faci drumul 
pînă la biblioteca noastră, bă, hă... ;. 
trebuie să fii bun de picioare, să < 
ai condiție fizică așa cum îi spui > 
tu. )

—- No, că aici o spusă-și bine. s 
Ca să vii aici, la bibliotecă de la <

Mina Aninoasa a devenit 
o mină modernă

■
i Orașul nou, trebuie să fii sportiv 
t nu glumă. Eu fac un adevărat 
! maraton ca să vin de acasă pînă 

aici.
— No, nu fi necăjit. Parcă nu 

mal tu singur faci acest antrena
ment pentru o carte. Mai sînt și 
alți cititori pasionați 
care sînt nevoiți să 
drum.

— Eu tot mai cred 
l aranjeze cu biblioteca.

— Să te audă tovarășii
‘ sindicat.
1 — No atunci hai spre casă că
altfel ne prinde noaptea pe drum.

Oamenii au dreptate. Localul 
( unde funcționează actuala bibliote

că a orașului Uricani este mult 
prea departe de oraș, nefiind la 

, îndemîna -cititorilor. Urmarea este 
că numărul lor este mic. De la 
începutul anului nu au fost citite 
dșteit aproximativ 1200 volume, 
cărți care anul trecut, cînd biblio
teca se afla în centrul orașului, 

; erau citite intr-o singură lună.
C. COST1N

la Uricani 
facă acest

că 0 să se

de la

Mina Aninoasa la fel ca ți ce
lelalte mine din Valea jiului, a 
cunoscut o dezvoltare puternică în 
anii puterii populare. Munca în 
subteran, datorită mecanizării, s-a 
ușurat foarte mult. Situația actua
lă este incomparabilă cu cea din 
anii de exploatare capitalistă cîn.d 
pe lingă faptul că minerii erau 
nevoiți să lucreze 12—14 ore pe 
zi, lucrul in abataje cerea eforturi 
fizice exttem de mari, pînă la e* 
puizare. De mecanizarea muncii 
nici nu putea fi vorba in acea 
vreme ; capitaliștii nu erau intere
sați de acest lucru ci căutau să 
obțină profituri imediate in a că
ror posesie să intre fără a face 
investiții. La Aninoasa transpor
tul se făcea cu cai, în abataje se 
lucra cu unelte rudimentare, în 
toată exploatarea erau doar cîteva 
utilaje strict necesare pentru ex
tracția producției de cărbune.

Azi, mina Aninoasa este o mină 
modernă, înzestrată cu tot felul de 
utilaje miniere, efortul minerilor 
s-a redus foarte mult, mașini noi 
și moderne îi ajută în munca lor. 
în prezent la mina Aninoasa trans
portul în subteran și abataje este 
mecanizat în proporție de peste 90 
la sută. Perforarea se face numai 
mecanic, mina dispune de peste 
340 perforatoare pneumatice și e- 
lectrice, iar în prezent se pune 
bază pe extinderea perforajului e- 
lectric la toate lucrările în cărbu
ne. Cărbunele din abataje e trans
portat de peste 100 de transpor
toare cu radete dintre care aproxi
mativ 90 de tip TP-1 iar restul 
de tip SKR-11. Transportul în ga
leriile principale este deservit de

Oameni noi ai
(Urmare din pag. l-a)

cieni, ingineri se frămintau, se 
uitau la gura de intrare: în car 
zan. Inlăuntru, temperatura era 
Încă de ceai. 80 grade. Dar, uti
lajele stăteau, nu se producea e- 
nergie... Șl atunci, el porni cu 
hotărî re să se pregătească și in
tră primul in cazanul încins, 
dind exemplu... Și, după o luptă 
Încordată de ore Întregi în foca
rul Încins ai cazanului, țeava 
spartă de la supraîncllzftor a 

- fost Înlocuită, Iar puternicul a- 
■regat energetic a intrat in dr- 

-dtltul producției.
-...Bătălia cu timpul, se desfă

șoară pe un front larg la termo
centrala Paroșenl. Episoade varia
te, ca cel arătat mai sus și fn- 
ttmplat săptămina trecută, sînt 
dese. Astfel, pe la sftrșitul lunii 
iunie a. c. a intrat în reparații 
planificate agregatul nr. 3. Tim
pul planificat era de 25 zile. 
După ce au dezbătut problema, 
comuniștii secției de reparații 
termomecanice au găsit că slrrt 
posibilități de reducere a timpu
lui planificat la numai 20 de 
zile. Lucrarea s-a realizat in nu
mai 19 zile. La agregatul nr. 2, 
reparația era planificată in 26 
zile. Colectivul, in frunte cu Co
muniștii Sav» Petru, Orța Pe
tru, Dornic Tiberiu, Abrudean 
Simion, Berindeai Lucian, Trulcă 
I., Munteanu Romul, Ingineri, ur
mați cu încredere de mulți alții 
ți*au luat angajamentul că vor 
realiza lucrarea in 22 zile. Au e- 
xecutat-o insă în 20 zile.

Ce a însemnat in realitate a- 
cest timp cîștigat ? In acele zile 
în care agregatele au funcționat 
in plus, energeticienii de la Pa- 
roșeni au dat patriei 15.600.000 
kWh. energie peste plan. La fel 
anul acesta la consumul propriu 
tehnologic de energie s-au eco
nomisit 4.114.354 kWh., s-a fă
cut o economie de 2.319 tone 
ccmbustibil, productivitatea mun
cii a fost depășită cu 2,04 la sută, 
s-au realizat 998.000 lei econo
mii peste plan și 386.000 lei be
neficii peste plan...

Oameni noi ai timpurilor noas
tre noi care muncesc cu sîrg pen
tru înflorirea continuă a patriei 
iubite.

Energeticienii din Paroșeni au 
căutat să îmbunătățească conți»

timpurilor noi 
nuu activitatea termocentralei. 
S-au montat instalații pentru 
măsurarea temperaturii plăcii« 
tubul are și a țevilor preincălzi- 
torului de aer, instalații de de
terminarea punctului de rouă in 
gazele arse in vederea coborfrii 
temperaturii in coș, pentru spă
larea aburului la cazanul 1, in
stalații pentru acționarea de la 
distanță a ventileior ROU 110/15, 
condensatorul grupului 3 a fost 
etanșat cu bitum electrolitic, s-a 
schimbat sistemul de alimentare 
a ejectoarelor cu abur, a regu
latorului de încărcare cu cărbu
ne brut a morilor cu bile, a in- 
jectoarelor de păcură, deguzori- 
lor... Astfel, energeticienii de la 
Paroșeni traduc In viață marile 
sarcini trasate de cel de-at 111- 
lea Congres al partidului.

10 locomotive cu troley și 24 loco
motive cu acumulatori de 4 și 8 
tone. Zeci de trolii electrice și 
pneumatice asigură transportul de 
lemn și de materiale în subteran. 
Presiunea optimă de aer compri
mat la locurile de muncă este asi
gurată de 3 stații mari de compre- 
soare dintre care una este insta
lată chiar în subteran. Alte două 
stații mari de pompe asigură eva
cuarea în bune condițiuni a apelor 
reziduale din mină, aerajul se face 
prin 5 stații de ventilatoare. Trans
portul pe orizontală se face cu 3 
mașini principale de extracție mo
derne de mare capacitate. Una din 
ele cu roată Koppe în casa ma
șinii de extracție, este unică în ța
ră, iar alte 4 mașini de mai mică 
capacitate de la puțurile oarbe fac 
transportul intre diferite orizon
turi. încărcarea mecanică a început 
să se extindă din ce în ce mai 
mult la această mină. în prezent 
funcționează două mașini de încăr
cat EMP-1 iar alte tipuri de ma
șini sînt în curs de introducere.

în cele arătate se poate vedea 
clar cit de mult s-a dezvoltat mi
na Aninoasa în ultimii ani. Această 
dezvoltare a contribuit la reduce
rea în mare măsură a efortului fi
zic al minerilor. Ia îmbunătăți
rea condițiilor de lucru și la creș
terea productivității muncii. în a- 
ccst an productivitatea medie obți
nută de minerii Aninoasei este de 
peste 1,110 tone pe post, produc
tivitate care este cu mult mai 
mare ca cea obținută cu 5—6 ani 
in urmă cîiid mina nu era încă atît 
de dezvoltată. De asemenea, pro
ducția anuală de cărbune a crescut 
de peste 2,8 ori față de acum 5—6 
ani. Introducerea tehnicii noi, ex
tinderea mecanizării in subteran și 
abataje a făcut necesară introdu
cerea noilor metode de lucru, me
tode avansate care cer o calificate 
mai înaltă. Aceste metode au fost 
aplicate în mare măsură la tot fe
lul de lucrări miniere. Cadre de 
mineri bine pregătite, cu experien
ță in cîmpul muncii, au contribuit 
la dezvoltarea continuă a minei. ’•

în viitor, mina Aninoasa va con
tinua să se dezvolte. Sarcinile mi' 
nerilor desprinse din hotărîrilc ce* 
lui de-al III-lea Congres al P.M.R. 
sint mari. Mina Aninoasa va ex
trage în anul 1965 o producție mai 
mate cu peste 10 la sută decît in 
1959. Productivitatea muncii va 
crește cu peste 300 kg. de cărbune 
pe post, iar consumurile specifica 
vor fi reduse considerabil. La în
deplinirea acestor sarcini va contri
bui in mare măsură extinderea în 
continuare a tehnicii noi, a meca
nizării și introducerea celor mai 
avansate metode de lucru.

S. EKART
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In centrul orașului Petri la, pe locui unde cu 16 ani In |
urmă se afla o grădină de legume, se ridică azi in mijlocul J 
unui adevărat parc noul club muncitoresc. Aici își petrec tim- • 
pul liber în mod plăcut $1 folositor zeci de tineri in cadrul *
formațiilor de dansuri, de teatru, cor, brigadă artistică de 4
agitație etc. Două săli spațioase din cadrul clubului au fost
destinate bibliotecii. Cuprinzi nd un număr de circa 30.000 vo
lume, biblioteca numără azi peste 2.200 cititori. De ta pio
nieri 1« pensionari, cititorii găsesc aici cărțile dorite de lite
ratură beletristică, politică și tehnică prin care îșl îmbogă
țesc zi de zi oinoștințele.

IN CLIȘEU: Bibliotecara Badea Aurica în compania 
unuia dintre micii cititori ai bibliotecii.
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Voi munci cu
aspectul țării 

schimbați radical, 
partid, poporul nos- 
zi de zi pe tărîmul 
socialiste minunate 
dispărut pentru tot-

In acești ani 
noastre s-a 
Condus dfe 
tru obține 
construcției 
victorii. A 
deauna exploatarea, mizeria, ne
știința și grija zilei de mtine. 
Azi uzinele, minele, toate sînt 
ale noastre.

lată un fapt în aparență mă
runt dar semnificativ și asemă
nător cu foarte multe altele. Îna
inte de 23 August 1944 am mun
cit din greu pentru a trăi de pe 
o zi pe alta. De abia am făcut

eforturi sporite
clasele primare. Astăzi sînt ju
decătoare și președinta Tribuna
lului popular al raionului Petro, 
șani. Acest lucru se datorește 
partidului. înfăptuind năzuința 
de veacuri a femeii, partidul i-a 
acordat locul cuvenit în socie
tate. In toți acești 16 ani, parti
dul m-a ajutat să învăț și să mă 
ridic la nivelul sarcinilor. Nici 
un efort nu îmi va fi peste pu
teri pentru a contribui prin 
munca mea la înflorirea conti
nuă a patriei mele dragi.

ELENA ANDREI 
judecător

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

SUMARUL
revistei „Flacăra“ nr. 34 din 27 august 1960

Din cuprinsul acestui număr 
desprindem următoarele mate
riale mai interesante:

— Arcul care oprește apele — 
un interesant reportaj de la lu
crările primului baraj de greu
tate în arc din țara noastră de 
la Sadu.

— „Nu vreau să mă-nsor !“ — 
Cu aparatul fotografic pe pla
tourile de filmare ale noului film 
romînesc „Nu vreau să mă-n
sor 1“.

— De ce s-a petrecut la Moș-

„Frumoasa ești patria mea66
(Urmare din pag. l-a)

m. fire de relon produse aici cin- 
tăreșc doar 15—20 gr! După Să- 
v'mești un scurt popas la Piatra 
Neamț și apoi la mărețul Bicaz. 
Un milion m.c. de pămînt excavat 
și 1,5 milioane m.c. de beton tur
nat în 4 etaje; tunelul de aduc- 
țiune lung de 5 km., castelul de 
echilibru, lacul de acumulare, uzi
na electrici propriu-zisă — toate la 
un loc formează imaginea acestui 
complex grandios. Nu peste mult 
timp, Bicazul nu va mai fi un șan
tier. Uriașa construcție se apropie 
de faza finală. Spre stingă Biea- 
Zuiui autostrada nouă o cotește 
spre Cheile Bicazșdui, spre Lacul 
Roșu. Frumuseți naturale adunate 
în puține părți ale firii cu atîta 
dărnicie cu aici. Iar in mijlocul lor 
Bicazul — Cea mai măreață construc
ție a socialismului din primii noștri 
ani. Prin defileul Mureșului de la 
Toplița-Deda ajungem la Reghin, 
unde la CJ.L. lucrul viorilor, fi
nețea execuției îți incintă privirile. 
La Tg. Mureș vizităm orașul, fa
brica de mobile, biblioteca Teleky 
cu cele 34.000 volume. Părăsim 
Tg, Mureș îndreptîndu-ne spre 
Cluj. Principalele obiective pe ca
re le vizităm : Grădina Botanică 
cu cele 10.000 specii, Muzeul bo-

tanic din care reținem îndeosebi 
cea mai mare simînți de plantă 
(Lodoicea seycbelarum) ce cintă- 
rește 1,6 kg., șantierul complexu
lui studențesc cu 2.500 locuri ce 
va fi dat în folosință în curînd. 
In sfîrșit sîntem pe teritoriul re
giunii Hunedoara. Primul popas e 
la Alba lulia, oraș vechi de 2000 
ani. Biblioteca Batbaneum. Rămî- 
nem impresionați de arta cu care 
au fost lucrate vechile cărți, ma
nuscrise fi în special cel mai vechi 
— vestitul „Codex aureus“ dtuînd 
de la sfirțitul secolului VIII. Apoi 
Deva — martorul incursiunilor 
turcești și al atacului risculaților 
lui Horia. In 1848 pe aici s-n re
tras revoluționarii maghiari, iar 
sus se pot vedea ruinele vechii ce
tăți. Intr-o jumătate de ceas stră- 
b ițind o cîmpie înconjurată de 
dealuri, ajungem în cetatea fieru
lui, Hunedoara. Vizităm Combina
tul siderurgic Gb. Gheorghiu-Dej. 
Ne aflăm la o mare înălțime pe 
punți înguste de pe care se vede 
panorama combinatului.

La oțelărie, o bală fără sfîrșit, 
cu două etaje, am contemplat flă
cările și am asistat la descărcarea 

- oțelului dintr-un cuptor.
în regiunea Stalin, primul oraș 

vizitat e Sibiul apoi Orașul Stalin

unde am văzut uimiți Uzinele de 
tractoare și „Steagul roșu".

De la Orașul Stalin facem o 
mici excursie la Poiana Stalin, un
de sîntem cazați la noul botei tu
ristic aflat în marginea unei pajiști 
de la poalele Postăvarului. De aici 
se desfășoară perspectiva spre ma
sivii Bucegi, Piatra Craiului, Pos
tăvarul. Ne înapoiem la Orașul 
Stalin de unde autocarele ne duc 
pe minunata Vale a Prahovei: 
Predeal, Azuga, Bușteni, Breaza, 
Sinaia. La Sinaia vizităm muzeul 
Peleș. In drum spre București ne 
oprim pentru puțin timp la Plo- 
ești și în seara zdet de 5 august, 
după un scurt popas la lacul Sna- 
gov, sîntem din nou în Capitală.

Vizităm apoi Capitala. Rămi- 
nem uimiți de ritmul construcției, 
de eleganța blocurilor noi din Flo- 
reasca, admirăm mărețul stadion 
„23 August“, noua sală a Palatu
lui. O dată cu sfirșitul excursiei 
încep emoțiile pentru... concursul 

final care va fi un serios examen 
al cunoștințelor noastre.

Care a fost rezultatul finalelor ? 
L-ați aflat la emisiunea de radio 
„Drumeții veseli“, finala concur
sului „Frumoasă ești patria mea-. 
Noi am vorbit la concurs nu nu
mai din cărți, ci mai cu seamă 
din ceea ce am văzut cu ochii 
noștri în excursia oferită de O.N.T. 
Carpați prin frumoasa noastră pa
trie.

neni — un fotoreportaj dintr-un 
sat dobrogean.

In același număr al revistei 
„Flacăra“ mai puteți citi:

Pe teme externe
— Noua navă cosmică sovie

tică — o victorie a științei celei 
mai înaintate.

— Powers a fost judecat. Fo
tografii 
spionului

— Un
pamflet

— Povestea unei 
porumb — reportaj din Republi
ca Populară Ungară.

— Numai fa Dachau? pam
flet de V. Savln.

inedite de la procesul 
american.
strigoi peninsular — 
de Valentin Silvestru, 

mări de...

Literatură
— Cei patru din brigadă — 

schiță de Gelu Chifelea.
— Două poezii de Mayteny 

Erik.
. — Vitrina.

Satiră șl umor
— Poșete practice — schiță 

de Fred Firea.
— Intîmplare într-un singur 

exemplar — de Silviu Georgescu.

ANUNȚ
Școala medie mixtă din 

Petroșani aduce la cunoș
tința maiștrilor care doresc 
să dea examenele de dife
rență pentru echivalență cu 
școala medie de cultură ge
nerală că sesiunea de exa-. 
mene începe in ziua de 29 
august a. c. orele 19 in lo
calul școlii medii mixte.

De asemenea se aduce la 
cunoștință că proba de ve
rificare a cunoștințelor pen
tru clasa Vlll-a la învăță- 
mlntul seral ți fără frecven
ță începe la data de 26 au
gust orele 16.



steägüE roșo

Sărbătorirea zilei de 23 August peste hotareDeclarafia 
guvernului congolez
LEOPOLDVILLE 25 (Ager-' 

preș).
După cum ¡transmite agenția 

Associated Press, în seara zilei 
de 24 august guvernul Republi
cii Congo a dat publicității o 
declarație în care se arată că 
trupele de parașutiști belgieni 
aflate în Ruanda Urundi (teri
toriu administrat de Belgia șî 
aflat sub tutela O.N.U.) consti
tuie un pericol Ia frontiera ră
săriteană a Congo-ului. Guver
nul congolez a declarat de ase
menea că populația din Gom 
(provincia Kivu) cere ca „tru
pele irlandeze aflate acolo să 
fie înlocuite prin trupe congo
leze, întrucît numai ele pot asi
gura evacuarea soldaților bel
gieni din această regiune“. In 
declarație se subliniază că sol- 
dațîf irlandezi care fac parte din 
trupele O.N.U. fraternizează cu 
parașutiștii belgieni. Vorbind 
despre dezordinele inspirate șî 
sprijinite în diferite provincii 
ale țării de colonialiștii belgieni 
care nu vor să-și recunoască în- 
frîngerea, guvernul Republicii 
Congo declară : • „Colonialiștii 
belgieni nu au renunțat Ia pla
nul lor de a subjuga din nou 
națiunea congoleză“.

Declarația ministerului de Externe al U.R.S.S. 
din Vietnamul de sudcu privire la situația

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
Ministerul Afacerilor Externe 

al U.R.S.S. declară că sporirea 
efectivului militar american și a 
armamentelor în Vietnamul de 
sud nu poate să nu atragă după 
sine agravarea continuă a situa
ției din Indochina. „In aceste 
condiții un apel în favoarea res
pectării acordurilor de la Gene
va adresat de cei doi președinți 
ai conferinței de la Geneva pen
tru Indochina (U.R.S.S. și Ma
rea Britanie) guvernului S.U.A., 
ar fi avut o mare importanță 
pentru întărirea păcii și secu
rității; în Indochina și în Asia 
de sud-est".

Guvernul sovietic a adresat 
încă la 30 mai o notă guvernului 
Marii Britanii în legătură cu

---- O-------------------- 
Teroarea 

din Vietnamul de sud
HANOI 25 (Agerpres).
Referindu-se la relatările pos

tului de radio Saigon, Agenția 
vietnameză de informații anunță 
că în noaptea de 20 spre 21 au
gust poli(ia ngodinhdiemistă a 
arestat la Saigon 23 de persoa
ne sub acuzația că „au încercat 
să organizeze o demonstrație“ 
împotriva autorităților locale.

Agenția sud-vietnameză de 
informații a anunțat de aseme
nea că la 19 august poliția a ares
tat 10 persoane „bănuite că ar fi 
încercat să organizeze tulburări 
la Saigon“. La 18 august tribu
nalul militar din Saigon a con
damnat la moarte cîtiva patrioți 
cărora li s-a adus acuzația că 
ar fi participat în octombrie 
1957 la Saigon la aruncarea li
nei bombe cu a cărei explozie 
au fost răniți 10 militari ameri
cani. In decurs de o săptămînă 
(între 12 și 18 august) tribuna
lul militar special sud-vietna- 
mez a condamnat la moarte trei 
foști participant! la mișcarea de 
rezistență, iar aiți 8 — la mun
că silnică.

----- O— -

0 nouă presiune americană 
împotriva Cubei

WASHINGTON 25 (Agerpres)
După cum anunță agenția U- 

nited Press Internațional, la 24 
august senatul american a apro
bat un proiect de lege care pre
vede încetarea ajutorului acordat 
de Statele Unite „oricărei țări 
care vinde arme sau acordă A-i 
jutor economic Cubei".

Recepție la
NEW DELHI 25 (Agerpres).
In cinstea celei de-a 16-a ani

versări a eliberării Romfriiei, 
Nicolae Cioroiu, ambasadorul 
R. P. Romîne în India a oferit 
la 23 August o recepție în sa
loanele hotelului „Gfaridge". Au 
participat dr. S. Radhakrishnan, 
vicepreședintele Indiei, S. Swa- 
ran Singh, ministrul Otelului,

Săptămîna filmului romînesc 
la Phenian

PHENIAN 25 (Agerpres)'.
Cu prilejul celei de-a 16-a a- 

niversări a eliberării Romîniei’a 
avut loc la cinematograful „Te 
Donm" din Phenian, deschide
rea festivă a Săptămînii filmu
lui romînesc. Au fost de față re
prezentanți ai conducerii Minis
terului Invătămîntului și Cultu
rii. ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Comitetului pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
oameni de cultură, membri ai 
corpului diplomatic și un nume
ros ou bl ic.

A luat cuvîntul Cian Ce Han, 
directorul adjunct al Departa- 

faptul că Statele Unite ale A- 
mericii continuînd politica lor de 
transformare a Vietnamului de 
sud într-o bază militară strate
gică a S.E.A.T.O., transportă în 
Vietnamul de sud armament șî 
muniții, și trimit în această ța
ră un număr tot mai. mare dte 
militari americani.

In această notă guvernul 
U.R.S.S. își exprimă părerea că 
ar fi necesar ca cei doi preșe
dinți să adreseze guvernului 
S.U.A. un mesaj în care să-î 
ceară să înceteze sporirea efecti
vului grupului de consilieri mi
litari ai săi în Vietnamul de sud 
și să examineze problema eva
cuării lor din această țară.

După cum rezultă din nota 
de răspuns primită de curînd, 
guvernul Marii Britanii se es
chivează de la acceptarea pro
punerii guvernului sovietic de a 
se întreprindte acțiuni comune în 
scopul împiedicării unei noi în
călcări a acordurilor de la Ge
neva. — -—
Propunerile guvernului congolez la apropiata 

conferință de la Leopoldville
LEOPOLDVILLE 25 (Ager

pres).
După cum a comunicat Minis

terul Afacerilor Externe al Re
publicii Congo, guvernul Congo 
a propus ca la apropiata confe
rință de la Leopoldville a țări
lor independente din Africa, să 
se desfășoare discuția prelimi
nară asupra următoarelor pro
bleme : solidaritatea .tuturor ță
rilor africane în lupta comună 
pentru cauza blocului african; 
politica de neutralitate și de a- 
părare a independenței; lichida
rea barierelor coloniale și de 
limbă și organizarea schimbului 
cultural; încheierea unor acorduri 
comerciale între țările africane; 
atitudinea Africii fată de piața 
comună: colaborarea în dome
niul militar; posibilitatea creă-

O dezmințire 
a guvernului tailandez

BANGKOK 25 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

France Presse, la 24 august gu
vernul Tailandei a dezmințit ști
rea postului de radio Vientiane 
ca Tailanda „sprijină trupele 
Partidului contrarevoluționar din 
Laos și le-a ajutat să treacă în 
Laos prin_ Tailanda".

New Delhi
Subsolului și Combustibilului, 
conducători de sindicate, organi
zații de tineret etc. Au partici
pat de asemenea oameni de cul
tură, scriitori, artiști, ziariști, 
oameni de afaceri. Au fost pre- 
zenți șefii misiunilor diplomati
ce și aiți membri ai corpului di
plomatic. Recepția s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească.

mentului cinematografiei din 
Ministerul Invătămîntului și 
Culturii al R.P.D. Coreene. Vor
bitorul a subliniat că relațiile 
de prietenie care leagă cele două 
popoare se întăresc neîncetat 
spre binele și prosperitatea am
belor tari. Poporul coreean, a 
dteclarat vorbitorul, nu va uita 
niciodată sprijinul material pri
mit din partea poporului romîn. 
A luat apoi cuvîntul Liviu A- 
dam, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. P. Romîne la Phe
nian, care a mulțumit organiza
torilor Săptămînii filmului ro
mînesc.

După festivitate a fost pre
zentat filmul „Valurile Dunării“ 
care s-a bucurat de un deosebit 
succes.

Rezoluția conferinței 
miniștrilor de Externe 

ai țârilor arabe
BEIRUT 25 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

Reuter, conferința miniștrilor A- 
facerilor Externe ai tarilor mem
bre ale Ligii arabe a adoptat o 
rezoluție care cere ca toate ță
rile arabe să asigure posibilita
tea recrutării de voluntari pen
tru armata algeriană de elibe
rare.

In rezoluția adoptată la con
ferința miniștrilor afacerilor ex
terne se propune ca „în cadrul 
apropiatei sesiuni a O.N.U. să 
se obftnă ca această organizație 
să ia asupra ei înfăptuirea prin
cipiului autodeterminării Alge
riei“.

rii la Leopoldville, din fonduri 
ale tuturor țărilor Africii, a unui 
puternic centru de radiodifuziu
ne; posibilitatea creării la Leo
poldville a unui centru de cer
cetări științifice.

--------------- ------------------- ■ ■■■" ------------------------

Guvernul italian nu se opune înarmării 
atomice a Germaniei occidentale

ROMA 25 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

ANSA, la 22 și 23 august la Ro
ma au avut loc tratative între 
Heath. lordul sigiliului privat ai 
Angliei, și conducători ai guver
nului italian — Fanfani. preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Italiei, și Segni, ministrul A- 
facerilor Externe. După încheie
rea tratativelor a fost dat pu
blicității un comunicat comun în 
care se arată că „miniștrii au e- 
Xaminat situația internațională 
și problemele care stau în fața 
Occidentului“. Guvernele italian 
și englez, se spune în comuni
cat, atribuie o deosebită impor
tanță alianței militare occiden
tale.

Ziarul „Paese" aruncă o oa
recare lumină asupra rezultate
lor acestor tratative. Ziarul scrie

Forțele armate Patet Lao opun rezistență 
unităților lui Nosavan

HANOI 25 (Agerpres).
După cum transmite Agenția 

vietnameză de informații, refe
rindu-se la o știre a postului de 
radio „Vocea Patet Lao“, corpul 
de armată de sub comanda lui 
Fumî Nosavan, care înainta 
spre Kasi (provincia Vien Tian), 
a fost oprit în cîteva rînduri de 
forțele armate Patet Lao.

Postul de radio a comunicat 
că pe drumul spre Kasi popu
lația a aplicat politica pămîn- 
tului pîrjolit și a fugit în junglă 
lăsînd manifeste și afișe care 
cheamă trupele Iui Nosavan să 
se alăture poporului. O compa
nie a și trecut de partea poporu
lui.

O altă subunitate a lui Nosa
van care înaintează din Laosul 
inferior spre Takek (Laosul cen
tral) s-a lovit de asemenea de 
împotrivirea ostașilor Patet Lao,

-----------------O—--------------

O confirmare a politicii agresive 
a guvernului Adenauer

BONN 25 (Agerpres). TASS 
anunță .*

La 24 august la Bonn a avut 
loc o conferință de presă a șe
fului Departamentului presei și 
informațiilor de pe lîngă guver
nul R.F:G„ Eckhardt. Ziariștii

Manevrele trupelor engleze 
din Berlin

BERLIN 25 (Agerpres).
La 24 august au început în 

Berlinul occidental manevre ale 
trupelor de ocupație engleze.

Zilele acestea s-au desfășurat 
de asemenea în Berlinul occi
dental manevre ale trupelor de 
ocupație americane.

——O——

W. Brandt candidat 
social-democrat la funcția 
de cancelar al R. F. G.

BONN 25 (Agerpres).
La ședința comună a organe

lor conducătoare ale P.S.D.G. 
care a avut loc la Bonn s-a ho- 
itărît ca la apropiatul congres al 
P.S.D.G. să se propună ca pri
marul Berlinului occidental, 
Willi Brandt, adept zelos al răz
boiului rece, să candideze din 
partea P.S.D.G. pentru funcția 
de cancelar în alegerile pentru 
Bundestagul vest-german care 
vor avea loc anul viitor.

că guvernul italian nu are in- 
tența să se opună aderării Ger
maniei lui Adenauer la „clubul 
atomic“ dar preferă să adopte o 
atitudine de espectativă. Bonnul 
a și fost informat despre aceas
tă atitudine, iar în seara zilei 
de 22 august Segni a adus acest 
lucru la cunoștința lui Heath. 
Ziarul arată că hotărîrea guver
nului italian de a nu se opune 
înarmării atomice a armatei ger
mane „este dictată de încă unul 
din calculele meschine ale aces
tuia care din anul 1948 sînt pre
zentate drept linie politică“. Gu
vernul italian, arată ziarul, este 
de părere că este absolut inutil 
să ridice obiecțiuni principiale 
împotriva a ceea ce se va întîm- 
pla în mod inevitabil, și că ar fi 
mai bine să profite de situația 
creată pentru a obține ceva și- 
pentru sine. 

care au distrus cinci autocami
oane ale trupelor rebele. Locui
torii din regiune au distrus nu
meroase poduri și au baricadat 
dTumurile.

Potrivit declarațiilor multor 
soldați ai lui Nosavan, care au 
trecut de partea Patet Lao, uni
tățile lui Nosavan au fost ne
voite să se retragă și au suferit 
pierderi.

Postul de radio a comunicat, 
de asemenea, că subunitatea din 
Vanlien a trupelor lui Nosavan 
și-a părăsit postul și s-a alătu
rat partizanilor care luptă îm
potriva trupelor rebele. Nume
roși ofițeri și soldați ai batali
oanelor 1 și 3, precum și soldați 
ai miliției controlate de rebeli 
refuză să se supună ordinelor 
date de Nosavan de a ataca for
țele Patet Lao.

Mulți dintre ei au trecut de 
partea poporului. „ 

l-au asaltat literalmente cu în
trebări referitoare la atitudinea 
guvernului față de memorandu/ 
mul statului major al Bunlțes- 
wehrului în care se cere înarma
rea Bundeswehrului cu arma a- 
tomică. Răspunzînd Ia aceste în
trebări, Eckhartd a declarat că 
memorandumul corespunde în- 
trutotul concepției militaro-poli- 
tice a guvernului R.F.G. și hotă- 
rîrilor adoptate de acesta pre
cum și de Bundestag.

In timpul conferinței de presă 
Eckhardt a subliniat de cîteva 
ori că memorandumul și alege
rea ¡momentului publicării sale 
sînt aprobate pe deplin de gu
vernul R.F.G. și de cancelarul 
Adenauer personal.

PROGRAM DE RADIO
27 august I

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică ușoară inter
pretată la diferite instrumente,
10.30 Cîntă Lili Creangă, 1X&6 
Compozitori din diferite regiuni 
ale patriei, 12,00 Melodii popu
lare romînești executate la vioa
ră, 13,05 Concert popular, 14,00 
Din muzica ușoară a compozi
torilor noștri, 15,50 Actualitatea 
literară în revistele noastre, 16,15 
Vorbește Moscova ! 17,45 Știința 
în slujba păcii, 18,25 „La plim
bare pe-nserat“, program de 
muzică ușoară, 19,05 Pe teme 
internaționale, 20,10 Cîntă Ale
xandru Grozuță, 20,30 Concert 
de estradă, 21,15 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 14,07 
Muzică populară romînească,
14.30 Formații de muzică ușoa
ră, 15,25 Fragmente din opera 
„Italiana în Alger“ de Rossini, 
16,15 Melodii populare romî
nești, 17,35 Muzică ușoară, J8,05 
Roza vînturilor. 18,25 Răsună 
cîntecul nostru pionieresc, 19,00 
Cîntă Lucreția Ciobanu și Gri- 
gore Kiazim, 19,40 Fragmente 
din opereta „Țara surîsului“ de 
Lehar, 21,05 Scrisori din țară,
21.30 Cîntece și jocuri populare 
romînești, 22,00 Muzică de dans.

-----O-----

CINEMATOGRAF!:
27 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Vasilî Surikov; AL. SA- 
HIA : In pragul vieții; PETRI- 
LA : Pe țărmuri îndepărtate; 
LIVEZENI : Telegrame; ANI- 
NOASA : Melodii de pe Neva; 
VULCAN : Copiii minune; URI- 
CANI : N-am ucis. .
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