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(Ввадиі roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

ÎN CINSTEA ZILE! DE 2$ AUGUST
Minerii de le investiții 

din Пикап — 
fruntași pe bazin

Recent, în salai clubului de 
la Vulcan s-au adunat aproape 
toți minerii de la sectorul de 
investiții al minei Vulcan pen
tru a sărbători un eveniment 
de mare însemnătate pentru 
ei: decernarea drapelului de 
sector fruntaș în cihstea zilei 
de 23 August între sectoarele 
de investiții din Valea Jiului. 
In fiecare lună din acest an, 
colectivul acestui sector și-a 
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iț cu depășirea planului de să
pări cu 200,8 m.ct, la beto- 
nare cu 36,7 m.l. Succese mari 
au obținut minierii de aici în 
creșterea vitezei medie de a- 
vansare prin folosirea rațio
nală a utilajelor și buna or
ganizare a muncii în brigăzi'. 
Pe sector, viteza medie obți
nută în trimestrul II ; 
6,3 m/lună mai mare 
planificată.

Brigăzile conduse 
Martin, lonașcu Ion, 
Florea, Brînzău Aurel s-au si
tuat mereu în fruntea întrece
rii pe sector. Ele au obținut a- 
vansări de 60—151 m./lună a- 
vansare. Cu ocazia decernării 
drapelului de fruntaș au fost 
evidențiați pentru munca de
pusă inginerul Cioată Con
stantin, tehnicienii Gherman 
Traian, Todea Alexandru și 
alții.

a fost cu 
decît ceai

de Vass
Truică

f

Succese ale ceferiștilor■

Reparații de calitate
In luna aceasta 

muncitorii din ate
lierul mecanic al 
Depoului C.F.R. Pe
troșani au executat 
27 de reparații de 
spălare, 28 revizii 
tehnice și au repa
rat peste planul 
prevăzut un număr 
dte 14 locomotive și 
o locomotivă cu ri
dicare de pe osii.

Muncitorii de aici

sînt fruntași și în 
acțiunile obștești. 
In perioada 1 —17 
august a. c. ei au 
colectat, prin mua- 
că patriotică, ! )o6 
kg. de cupru casat 
de la loâomotiVe, 
530 kg. de bronz și 
10.800‘kg. de fontă 
veche. Valoarea a- 
cestora se ridică la 
aproape 18.000 leî.
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Rănire fruntașii 
telleralui care 
executat lucrări 
calitate și au parti
cipat la acțiunii vo
luntare se numără 
muncitorii Josan A- 
drîan, Cazan Au
rel, Deoteu Dumi- 
truȘonici loan, Niță 
Paul, Lugoj an loan 
și Krausz Dezide- 
riu.
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Mtnerîi sectorului IV В de la mina Lupeni, datorită e- 
forturilor depuse,,se situează pe loc de frunte în întrecerea so
cialistă. Ei își depășesc zilnic sarcinile de plan și lucrează cu 
un randament mediu mai mare cu 100 kg. de cărbune pe post 
decît cel planificat. O contribuție însemnată la realizările sec
torului o aduc și brigăzile de la pregătiri1. Dintre acestea cea 
mai bună este brigada condusă de Anghelescu loan. Ea își de
pășește zi de zi planul cu 8—10 la sută.

IN CLIȘEU: Pali Nicolae și Bălan Constantin din brigada 
lui Anghelescu loan.

însemnate economii de combustibil
Personalul de pe locomotivele 

Depoului C.F.R. Petroșani, se 
străduiește să asigure un trans
port cu trenuri încărcate cu to
naj sporit și să obțină economii 
la consumul de combustibil. Me
canicii și fochiștii dte pe locomo
tive sînt antrenați în întrecere 
prin 6 brigăzi complexe de lo
comotive (fiecare brigadă cu- 
prinzînd 3—4 locomotive și 3 
ture de serviciu).

In luna iulie și în 
tă personalul de pe 
a obținut însemnate

luna curen- 
locomotive 
succese în

cinstea zilei de 23 August. S-au 
remorcat numai în luna iulie 41 
de trenuri cu tonaj sporit, de 
3.038 tone fiecare. In afară de 
asta, prin buna întreținere a ma
șinii și folosirea judicioasă a 
combustibilului majoritatea me
canicilor au realizat pe luna iu
lie economii echivalente cu 20-28 
tone de combustibil 
nai. Printre aceștia sînt : 
loan, Balaș Petru, Marcu 
Zbora Constantin, Marcu 
tnecaftici și Ungur Viorel, 
Constantin; Iarioși Carol,

convențio-
Roșca 
loan, 
Aurel 
Păutf 
Bara 

Ștefan, Matei Cornel focliiști.

784 de vagoane încărcate peste plan
In

drul
șani
784 de vagoane. Tonajul pe fie
care tren, depășește în medie pe
cel planificat cu 100 de tone.
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august, în ca-
P'etro-

încărcat peste plan

luna
X C. . M.-ului 

s-au

(.Mim marca sărbătoare
Colectivul de muncitori, ingineri 

și tehnicieni al întreprinderii de 
construcții și montaje miniere Pe
troșani a pășit în anul 1961 cu 
dorința de a îndeplini și depăși 
planul de producție la toți indicii, 
rididnd această întreprindere la 
nivelul unităților fruntașe pe 
mură din țară.

Făcînd bilanțul realizărilor 
activitatea 
anului, se 
producție 
șit la toți 
sărbătoare 
țîmpinată cu realizări din cele mai 
frumoase. Astfel pe primele 7 
luni, planul valoric ă fost înde 
plinit în proporție de 125 la su
tă, productivitatea muncii a fost 
realizată în procentaj de 104 la 
sută, iar la prețul de cost s-au în
registrat economii de 3,5 la sută. 
In același timp, la lucrările fizice 
s-au realizat și depășit prevede
rile planului, predîndu-se în aceas
tă perioadă un număr de 17 o- 
biective industriale în valoare de 
20 milioane lei, 
un număr 
înainte de 
crări.

Calitatea 
tituit o 
tă și

ra-

din 
ale 
de

pe primele 7 luni 
constată că planul 

s-a îndeplinit și depă- 
indicii și astfel măreața 
de 23 August este în-

auxiliar Uricani, baia și lămpăria 
minei Vulcan, silozul și pîlnia 
de amestec Aninoasa, stația de 
transformator Lonea III, iazurile 
de sedimentare la preparația Lu
peni etc.

La realizarea acestor obiective 
s-au evidențiat numeroși muncitori 
și tehnicieni ca lăcătușii-montori 
Wiesenmaier Ervin, Bicskei Mihai, 
Szekely Iosif, electricienii Enă 
chescu loan și Bordea Iuliu, con* 
structorii Toinșa Iosif, Dioancă 
Ispas, Bodislav Ioan, Sterpu Oc
tavian, Novăcescu loan, Berciu 
loan, maiștrii Vassi Petru, Crișan 
Simion, Lazăr Vasile, Barbu Cons
tantin, Meteș Cornel, Vîlcu loan 
și inginerii Popescu Sabin, Iones- 
cu Nicolae, Țurnă Dumitru. Ma
rian Ștefan.

ing. F. IOVIPALE 
directorul I.C.M.M. Petroșani

Rulajul vagoanelor a fost îmbu
nătățit cu 0,10 zile/vagon față 
de cel prevăzut, iar sarcina sta
tică, prin utilizarea la maxim 
a capacității dte încărcare, este 
mai mare decît cea prevăzută cu 
0,32 tone/osie. Din totalul dte 
trenuri expediate un procent de 
37,3 la sută au fost marșruti- 
zate, planul de marșrutizare 
ind îndeplinit în proporție 
131,4 la suta.

fi
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Cu toți indicii 
îndepliniți și depășiți

Colectivul secțieil L 5 Petro
șani, are sarcini importante pri
vind întreținerea și repararea li
niilor, întreținerea lucrărilor de 
artă și altele. De aceste sarcini' 
muncitorii de la secția L 5 s-au 
achitat cu cinste. La întreține
rea lucrărilor de artă, planul a 
fost depășit în medie cu 20 la 
sută, la lucrări de atelier cu 
peste 38 la sută, ceilalți indici 
de plan fiind de asemenea în
depliniți. In același timp, în cin
stea zilei de 23 August,, munci
torii de aici au colectat în luna 
iulie și în prima jumătate a lui 
august 120 tone de fier vechi.

de 977 
termen la

care însumează 
zile predare 
diferite l.u-

lucrărilor 
preocupate 

permanentă

■ ' cons-
importan- 

a colecti
vului I.C.M.M observîndu-se un 
progres evident față de lucrările 
predate în anii trecuți. înainte de 
recepționarea lucrărilor de către 
beneficiar are loc o prerecepțîi 
internă, iar pe parcursul lucrări 
lor maiștrii și șefii de șantiere se 
preocupă îndeaproape de realiza
rea unor lucrări de bună calitate. 
In acest fel s-a reușit ca cele 17 
obiective terminate și predate de 
la începutul anului să obțină ca
lificative de „bine“. și „foarte bi- 
ne“. Printre aceste lucrări sînt 
funicularul 4—5 Lupeni, montajul 
mașinii de extracție puț „Ștefan“- 
Lupeni, sistematizarea alimentări, 
cu energie electrică la incinta mi
nei Uricani, turnul și casa puțului.

Cele trei brigăzi fruntașe
numele

preten- 
pe sec-

ÎNSEMNĂRI 
DE REPORTER

cu 
es- 
pe 
cu

Se cunosc bine. Sînt prieteni. 
La intrarea și ieșirea din șut se 
întâlnesc adesea. Discută 'șl glu
mesc. Aproape toți muncitorii 
din sector îi cunosc după nume 
și înfățișare. Ii cunosc mai ales 
după faptele lor.

In biroul secto
rului 1 de la mi
na Lonea, pe un 
panou pe care 
sînt afișate re
zultatele întrecerii 
socialiste, pe profesii, există un 
steguleț roșu tipit cu șnur galben 
și în mijlocul lui încrestată o cu
sătură cu următoarea inscripție : 
„Brigadă fruntașă . în întrecerea 
socialistă pe profesie". Prinsă 
un ac cu gămălie de steguleț 
te o bucățică d,e catton alb 
care, de asemenea, este scris
litere mari de tipar numele șefu
lui de brigadă. „Cîștigătorul în
trecerii socialiste, pe trimestrul tre
cut". Pe eticheta actuală stă scris 
numele lui Bălănescu Manoil, șef 
de brigadă la abatajul 101.

— A cui etichetă 
să pe steguleț la 
mestrului acesta ?

E greu de găsit 
ceasta întrebare. In 
Ză 7 brigăzi în cărbune. Trei bri
găzi sînt pretendente la titlul de 
fruntaș. Lupta pentru primul loc 
este cît se poate de strînsă.

Brigada lui Farkaș loan, cunos
cută de minerii sectorului, a fost 
prima care a cîștigat întrecerea 
socialistă pe profesii în ultimul 
trimestru al anului trecut. La sfâr
șitul primului trimestru al acestui 
an conducerea sectorului a fost 
nevoită să schimbe eticheta de pe 
steguleț și să așeze alta cu nu
mele lui Berindei Aurel, șeful* 
altei brigăzi de mineri harnici.

De cele două se apropie destul 
de rapid brigadă lui Bălănescu 

’ Mănoilă care la sfârșitul trimestru
lui II a cîștigat „cursa'- și ca ur-

o să fie prin- 
sfârșitul tri-

răspuns la a- 
sector lucrea-

*

In fiecare zi la intra rea și ieșirea din șut minerii din Lupeni se opresc pentru cîteva 
minute în fața graficelor de întrecere.

Așa cum se vede și în clișeul de mai sus ei urmăresc situația întrecerii pe sectoare și 
brigăzt, situație care este co mpletată din 5 în 5 zile pe pane urile respective.
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mare a apărut pe steguleț 
lui Bălănescu.

Acestea sînt cele trei 
dente la titlul de fruntașe 
tor. Ca să dai un pronostic este
foarte greu. Toți muncesc bine și 
toți au rezultate frumoase. Dar, 

balanța parcă în
clina totuși în fa
voarea uneia din 
aceste trei bri
găzi, 
diferite.
a ajuns cu exploa-

Părerile sini
— Berindei 

tarea la o apofâză. In momentul 
de față el are ceva minus. Dar 
eu am încredere în el că își scoa
te minusul și dă și cele 100 tone 
de cărbune cu cit s-a angajat în 
cinstea zilei de 23 August. 11 știți 
pe Berindei că atunci cînd are 
cărbune în fața lui apoi nu stă 
pe gînduri — spunea mai 
trecute inginerul Berceanu 
cian unor tehnicieni ce se 
în biroul sectorului.

— Eu înclin să cred că 
lănescu Manoilă o să cîștige și în 
trimestrul acesta întrecerea. Lui 
i-a fost greu pînă s-a obișnuit

zilele
Lu- 

aflau

Bă-

FL. I STRATE
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Bilanțul unei întreceri
entuziaste

Ședința festivă 
a Comitetului executiv 

al Sfatului popular 
al orașului Petroșani
In cursul zilei, de ieri,. a avut 

loc o ședință festivă a Comite
tului executiv a Sfatului popu
lar al orașului regional Petro
șani care a analizat rezolvarea 
propunerilor făcute de alegători’ 
precum și realizările obținute de 
sfaturile populare în întrecerea 
patriotică ce s-a desfășurat în 
cinstea zilei de 23 August. La 
ședință au luat parte tovarășii 
Lazăr David, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani, Ramba Mircea, vice
președinte al Sfatului popular 
regional Hunedoara, președinți 
ai sfaturilor populare locale, 
conducători de întreprinderi, in
stituții și alți invitați.

Din analiza făcută asupra rea
lizărilor obținute în întrecerea 
patriotică a reieșit că oamenii 
muncii, mobilizați de deputați, 
întîmpină ziua de 23 August cu 
însemnate înfăptuiri îri domeniul 
bunei gospodăriri și înfrumuse
țării localităților Văii Jiului.

Pentru realizările deosebite ob
ținute în întrecerea patriotică în 
înfrumusețarea localităților, Sfa
tului popular al orașului Vulcan 
i s-a decernat drapelul 
sfat popular orășenesc 
iar celui din Banița
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• ' roșu de sfat popular 
fruntaș pe Valea Jiului.

roșu de 
fruntaș, 
drapelul 
comunal
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Inceptnd de vineri, 18 august î 
ax. pe ecranul cinematografului ^ 
„Al. Sabia" din Petroșani rulea- j 
ză filmul „Circul" o producție a ♦ 
studioului „Mosfilm". Filmul face * 
parte din remarcabilele realizări f 
cinematografice ale regizorului • 
sovietic G. V. Aleksandrov, rea~ î 
lizări care au cucerit admirația I 

J și stima cineaștilor și spectatori- * 
J lor de peste hotare, confirmînd *
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Valoarea artistică a f ilmului î 
„Circul", mesajul său umanitar, J 
succesele obținute peste graniță, • 
justifică din plin reluarea sa pe ? - --- 7 * ... ft v
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intr-un mare circ de stat din U~ 
niunea Sovietică și oferă pe lingă 
frumoasele spectacole de circ și 
situații pline de haz, un conflict 
dramatic zguduitor. Este poves
tea unei femei din S.U.A., Ma
rion Dixon, care din cauza săl
baticilor legi rasiale, era să plă
tească cu viața apropierea de un 
negru. Scăpînd cu greu de urmă
ritorii săi care au vrut să o lin
șeze, Marion se angajează la un 
circ de stat din Uniunea Sovieti
că. Aici va avea prilejul să se 
convingă că popoarele eliberate 
de jugul capitalist, condamna 
prin lege discriminarea rasială. 
Alături de Martinov, un tînăr re
gizor, Marion își găsește ferici
rea.

Avînd în rolurile principale pe 
L. P. Orlova (Marion Dixon), E. 
К. Melnikova (Raecika), V. S. 
Volodin (directorul circului), S.P. 
Stoleafov (Martinov1), prezentând 
excepționale numere de circ, is
cusite momente de humor și ne
muritoarele melodii, compuse de 
Dunaevski, filmul „Circul" și-a 
cucerit simpatia și aprecierea 
spectatorilor petroșăneni.
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Activitate intensă la clubul
din Petrila

REPETIȚIE GENERALA

Orele 17. Cu toată căldura ce 
domnește, sălile clubului minier 
din Petrila răsună de glasuri ti
nere, pline de voioșie. Întreaga 
clădire a clubului pulsează de 
activitate intensă, de pregătirile 
ce se fac în vederea sărbătoririi 
celei de a 17-a aniversări a eli
berării patriei.

Ma-

Dar 
luat

mo-

— încotro așa grăbită, 
rie ?

— La club.
— Zău, și ce faci acolo? 

mai stai un pic că doar n-a 
foc clubul

— Nu pot sta nici un
ment. Avem repetiții. Și așa am 
întîrziat destul. Nu mai termi
năm cu treburile. Hai și tu dacă 
vrei, că nu mai am timp de stat.

— Bine, bine. Iacă nu te mai 
rețin. O să viu și eu mai tîrziu

Maria mai făcu un semn de 
rămas bun cu mîna apoi se în
dreptă grăbită spre club.

— Asta-i Cilțea — își spuse 
în gînd ajungînd la ușa unei 
săli de repetiție. Tare mai cîntă 
cu foc. Să-l tot asculți. Bun acor
deonist. II cunosc după cîntecul 
lui preferat „Bade, pălărie nouă".

Ușa scîrțîi ușor și Maria in
tră în sală. Cîteva fețe se în
dreptară spre ea privind-o mus
trător. „Nea Popa", cum obiș
nuiesc să-i spună dirijorului or
chestrei de muzică populară, îi 
făcu semn să ia loc pe un scaun.

— Bine, Vasile — îi spuse 
dirijorul acordeonistului după ce 
acesta termină cîntecul. Ai grijă 
la do major, pierzi un pic tim
pul. Mai fă exerciții și acasă. A- 
cum cîntecul „Mărie, dragă Ma
rie" și apoi „Pe la noi pe la 
Mocani". Hai tovarășe Mateșan 
ești gata să te „lansezi" ? ! -

— Gata, tovarășe.
— Unu, doi, trei... și sub ba

gheta dirijorului începu să se 
reverse o frumoasă melodie 
populară. Veni apoi rîndul și 
.Măriei David care nu mai aș
tepta invitația lui „nea Popa" 
dte a se „lansa". Fețele celor din 
jur se luminară de satisfacție.

— Să știi că o întrece pe 
Ioana Radu — își dete unul cu 
părerea.

— O fi dar eu tot mă gîn- 
desc la Panait. Acum a ajuns 
la București. Oare n-o să ne 
facă de rîs la concurs ? ! Nu, că 
doar nu degeaba a luat premiul 
I pe regiune. Are talent băia
tul

..... ................. ..........
A apărut: pr'n orașUț cu minuni

de MARIA BANUȘ 
Stalin", Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii", Parcul sportiv 
Dinamo, Uzinele „23 August" și 
în același timp, le face cunoscut 
la nivelul înțelegerii lor, modul 
cum se tipărește o gazetă, cum 
se fabrică o piesă de motor etc. 

Volumul de poezii al Măriei! 
Banuș dezvoltă la copii mîndria 
patriotică, dragostea față de 
muncă și față de cei ce muncesc.

— Am auzit că la spectaco
lul de gală de la Deva a fost 
tare aplaudat. Parcă îl aud cîn
tînd mîine, poimîine la radio din 
clarinet. Eu unul m-aș bucura, 
că doar e lonean de-al nostru...

Intr-o altă sală a clubului 
brigada artistică de agitație își 
ținea și ea repetiția generală. Cei 
cîțiva tineri, băieți și fete, prin
tre care Constantiriescu Vasile, 
Munteanu Rafila, Bendea. Emi
lia. Buliciu Gheorghe, ajunseră 
la o neînțelegere. In programul 
brigăzii artistice se vorbea des
pre hărnicia minerilor loneni. Și 
cum la Lonea sînt multi aseme
nea 
să-l pună primul.

— Eu zic că n-are rost să ne 
certăm — zise unul dintre ei. 
Ori vorbim de brigada lui Bălă- 
nescu Mănăilă de la sectorul I 
sau de cele conduse dte Berindei 
Aurel, Molnar Traian și Crețu 
Gheorghe e tot același lucru. 
Toți și-au depășit sarcinile de 
plan cu peste 8 la sută. Ei nu 
o să se supere. Eu zic să vor
bim de toți odată...

In aceeași zi cei care se aflau 
în gara Lonea au avut ocazia 
să asculte „gratis" cîntece in
terpretate de fanfară. Repetițiile 
fanfarei se țin într-o sală spe
cial amenajată de lîngă gară. 
Cum însă fanfara din Lonea e 
cunoscută ca una din cele mai 
bune din Valea Jiului, acum în 
programul închinat zilei de 23 
August își are și ea partea ei. 
Pentru asta au învățat cîntece 
noi printre care „Pe malul Mil- 
covului", Ecoul în munți", „Vîn- 
tuîeț de primăvară" și altele. Di
rijorul fanfarei, Trican Ioan a 
compus special și un marș pe 
care membrii fanfarei l-au în
vățat cu destulă ușurință. Acum 
își au și ei ultima repetiție 
nerală.

...întunericul a coborît 
mult deasupra Lonei. Rînd 
rînd luminile de la club au 
ceput să se stingă și odată cu 
ele au pornit spre casă și artiș
tii amatori puțin cam obosiți, 
dar mulțumiți că repetiția gene
rală a reușit, iar programul pe 
care-1 vor prezenta la concursul 
cultural-sportiv al tineretului va 
fi pe placul minerilor. Succesul 
se va vedea la spectacol...

oameni, nu știau pe care

de 
pe 
în-

Din sala de repetiție 
a corului...

aud cele mai multe gla-...se
suri. Aici sub bagheta dirijoru
lui Ureche Vladimir se repetă 
melodia „Minerița" de Corneliu 
Mereș. In repertoriul corului mai 
sînt și alte ntelodii între care 
„Joc momîrlănesc" de C. Mun- 
teanu, „Ana Lugojana" de I. 
Vidu și „Minerii" de Filaret 
Barbu care sînt în stadiu de 
finisare. De două ori pe săptă- 
mînă coriștii au repetiții la club 
și de fiecare dată numărul lor 
crește. Bătrînul Popa Ioan — 
cel mai vechi 
lui — precum 
Alexandru și 
nelipsiți de la

Brigada artistică de agitație 
se află și ea în plin „antrena
ment" pregătind în cinstea zilei 
de 23 August un nou program. 
De curînd brigada a început re
petițiile cu sceneta într-un act 
„Ora 13 și 59 secunde" scrisă 
de D. Căpitanu și Mihai Dră- 
gănescu, regizorul spectacolului.

Printre dansatori
In ritmul vesel al melodiei cîn- 

tate de acordeonist cele 8 perechi 
de dansatori repetă sukele de 
jocuri de pe Someș și din Țara 
Moților. Cu fețele aprinse de 
iureșul jocului tinerii continuă 
să se învîrtească executînd dife- 
rite figuri ale jocurilor ce le pre
gătesc. Printre dansatori, recu
noști ușor pe tinerii Tomulescu 
Constantin, Farkaș Dionisie, Ce
nușa Petre și Tomuța Elena, ca
re de ani de zile sînt nelipsiți 
din formația de dansuri.

membru al coru- 
și tinerii Molnar 
Antal Ervin sînt 
repetiții.

O-

Volumul de poezii al Măriei 
Banuș „Prin orașul cu minuni" 
este reluarea, revăzută și îmbo
gățită de autoare, a lucrării 
„București oraș iubit", apărut în 
1953.

împreună cu copii de vîrstă 
preșcolară, poeta face o călăto
rie imaginară prin București, a- 
răiîndu-le Palatul Pionierilor, 
Parcul de cultură și odihnă „I. V.

C. COTOȘPAN
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Cu citeva săptămîni în urmă la clubul minier din Aninoasa 
au avut loc cîteva schimbări bi ne venite. Astfel, sala de jocuri a 
fost amenajată în fosta sală de dans, iar în locul ei, în vechea 
clădiie a clubului, a fost instalată biblioteca și sala de lectură. In 
felul acesta biblioteca dispune azi de un spațiu corespunzător și 
foarte atrăgător, oamenii muncii din Aninoasa venind să împru
mute cărți cu și mai mult drag.

IN CLIȘEU: Bibliotecara Olteanu Elena, căutînd împreună cu 
cîțiva cititori volumele dorite.

Urmează... muzică ușoară I
La etajul I, într-o încăpere de 

lîngă bibliotecă, orchestra de 
muzică ușoară, de curînd înfi
ințată, formată din 7 persoane, 
și soliștii vocali Theil Hans, 
Molnar Irina, Călugăru Horațiu 
și Antal Ervin, repetă noile me
lodii introduse în bogatul său 
repertoriu. Iată-1 pe Antal Er
vin cîntînd melodia „De pe po
dul Grand". De-abia a terminat 
și o altă melodie se revarsă pîft| 
departe pe coridoarele clubului 
„Spune-mi tiacă inima ți-e ocu
pată"; de astă dată interpretea
ză Theil Hans. Apoi interpretea
ză pe rînd ceilalți soliști vocali 
și instrumentiști...

La club e 
voie bună, 
toi...

activitate intensă și 
Repetițiile sînt în

L. MANEA 
corespondent

Gazete de perete la 
sectoarele minei

gazete de perete 
birourilor 
de partid, 
de perete

or- 
organizațiilor 

Colectivele 
pe sectoare 

birourile or- 
în legătură

In urmă cu cîteva săptămîni 
în toate sectoarele minei Petrila 
au apărut 
gane ale 
de bază 
gazetelor
au fost instruite de 
ganizațiilor de bază 
cu sarcinile ce le stau în față pen
tru a asigura ca gazetele să-și în
deplinească misiunea de organiza
tor, agitator și propagandist co
lectiv în rîndul minerilor, ingine
rilor și tehnicienilor. Fiecare co~ 
lectiv își desfășoară activitatea pe 
bază de planuri de muncă lunare.

In edițiile de pînă acum noile 
gazetele de perete au publicat nume-

toate

roase materiale legate de rea
lizarea angajamentelor luate de 
brigăzile de mineri în cins
tea zilei de 23 August, despre 
munca organizațiilor de sindicat 
și U.T.M. pentru întărirea discipli
nei în producție, respectarea 
N.T.S. pentru atragerea muncito
rilor la o bogată activitate cultu- 
ral-educativă. Gazetele au publi
cat și caricaturi care au combă
tut abaterile de la disciplină.

Cele mai active colective ale 
gazetelor de perete s-au dovedit 
cele din sectoarele III, II și IV. 
O activitate mai slabă desfășoară 
colectivul gazetei de perete din 
sectorul I.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOa) OOOOOOOOCOCOOOOOOOOOOOCXSOOOOOOOO 0090 OOOOOOOOOOOOOOOOOO DO ОООООООЬ

8
8
8
8
8
8
о
о

8

8
8
8
8
8
8
8
8

I

Un camion go
nea în drum spre 

In el lb 
dreri. Mineri, teh
nicieni, electricieni, funcționare, 
casnice. Din piepturi se înălțau 
cîntece vesele ce atrăgeau privi
rile trecătorilor. Camionul ducea 
cu el ! veselia ce caracterizează 
membrii brigăzii artistice de agi
tație a sindicatului minier din Ani
noasa care mergea să participe 
la spectacolul de gală organizat 
de Consiliul regional al sindi
catelor cu toate formațiile care 
au ocupat primul loc la faza re
gională a celui de-al Vl-lea Con
curs pe țară al artiștilor amatori 
și care la 19 august au concu
rat în finală pe marea scenă a 
teatrului C.C.S. din Capitală.

Teatrul de vară din orașul De
va s-a dovedit neîncăpător pen
tru sutele de spectatori care ve
niseră să asiste la spectacolul 
formațiilor care, peste citeva zda, 
vor reprezenta regiunea Hune
doara la finala celui de-al Vl-lea 
concurs.

Cântecele formației corale ale 
Combinatului siderurgic din Hu
nedoara care au deschis specta
colul au fost primite cu îndelungi 
aplauze.

— Ce-or fi făcînd bătrînii a- 
ceștia ? se întrebau numeroși ar
tiști amatori din regiune, atunci

SPECTACOLUL DE GALĂ 
DE LA DEVA
cind în curtea teatrului apărură 
mulțî țărani în vîrstă. Răspunsul, 
și odată cu el — admirația — 
l-au avut atunci cînd s-a anunțat 
intrarea în scenă a formației de 
dansuri de la căminul cultural 
„Horia" din Sîntandrei. 12 pe
rechi de țărani, între 40—50 de 
ani, s-au prins în jocurile bătrî- 
nești „Lina" și „Bătuta". Colec
tiviștii Hueț loan și Măria, Bă- 
du Viorel și Viorica, Modala 
Cornel și Letiția și toți ceilalți 
dansatori au uimit publicul atât 
prin interpretare cit și prin fap
tul că oameni în vîrstă care au 
cunoscut din plin amarul anilor 
grei de odinioară — acum iși 
cîntă cu sprinteneală munca și 
viața nouă ce a pătruns din plin 
și în satul hunedorean — Sîntan
drei.

Apariția în scenă a brigăzii ar
tistice de agitație a minerilor a-- 
ninoseni, care pentru finală și-au 
îmbunătățit mult repertoriul, a 
adus odată cu specificul muncii 
minerilor și bucuria muncii și vie
ții noi ce s-a statornicit în Ani
noasa și în întreaga Vale a Jiu
lui. Sugestiv brigada a prezentat 
minerii aninoseni și bucuria lor 
produsă de noua botărîre a parti
dului și guvernului de îmbunată-
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țire a traiului, 
sugestiv a prezen
tat noua și mă
reața realizare a 

Uniunii Sovietice prin trimiterea 
în Cosmos a celui de al doilea 
cosmonaut fapt ce a adus după 
sine dese aplauze la scena deschisă.

Cele 21 de formații care și-au 
prezentat punctele la spectacolul 
de gală de la Deva au culminat 
putem spune, cu realizarea deo
sebită a formației de dansuri a 
C,S. Hunedoara care, prin cei 
35 interpreți de un real talent, au 
realizat dansul cu ternă „Bucuria 
muncii". Ceea ce siderurgiștiî hu~ 
nedoreni au reușit să redea prin 
„Bucuria muncii' nu se poate ex
prima. £ însăși munca și bucuria 
succesului siderurgiștilor, e tot 
ceea се-ți oferă azi munca noU'ă 
a cărei mulțumire a simți la fie
care sfîrșit de schimb, in fiecare 
Z», în fiecare clipă. Și credem că 
publicul bucureștean va primi at 
satisfacție danstd siderurgiștilor 
hunedoreni.

Lor și tuturor celor care 
august au urcat pe marea 
a teatrului C.C.S.. oamenii 
cii din Deva le-au urat cu 
jul spectacolului de gală
succes pentru a duce faima nu 
numai în muncă dar și în activi
tatea culturală a regiunii noastre.

la 19 
scenă 
mun- 
ртйе- 
mult

L1CIU LUCIA
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Cele trei brigăzi 
fruntașe

(Urmare din pagina l-a)

cu oamenii, fi cu locul de muncă. 
Acum treaba la el merge strună— 
intră in vorbă secretarul organi
zației de bază de partid.

— Dar de Farkaș ce spuneți ? 
El a cam terminat cu greutățile. 
Planul la zi l~a îndeplinit în pro
porție de lt>5 la sută. Și știți că 
nici el nu se lasă mai prejos — 
Interveni unul din maiștri.

Argumentînd fiecare din ei cele 
spuse, la un moment dat au ră
mas pe gînduri. Părea că fiecare 
are dreptate. Cel care interveni 
a fost tot șeful sectorului.

— Ce să ne mai batem capul. 
O să vedem. Urma alege. Noi 
să-l sprijinim pe fiecare să dea 
cit poate.

Cei din birou au plecat spre 
sala de apel. Era ora de intrare 
în mină.

...Din evidențele sectorului a- 
flăm că minerii de la Cimpa au 
obținut rezultate de seamă în ex
tragerea cărbunelui. Pînă la 23 
August ei își vor depăși angaja
mentul anual adică de a da peste 
prevederile planului de producție 
peste 5000 tone de cărbune. Și nu 
e de mirare. Aici muncesc mine
ri pricepuți și destoinici. Aseme
nea celor trei mai sînt în sector 
fi în întreaga exploatare.

[omilia o mal ffuiiioasa
Parcuri noi pe o suprafață de 

1.600 m.p., zone verzi, îndiguirea 
malurilor pîriului pe o porțiune de 
peste 250 m.l., sădirea a peste 150 
de arbuști ornamentali de-a lun
gul străzii principale, curățiri de 
canale, sădirea a mii de flori — 
iată doar cîteva din realizările 
gospodărești înfăptuite în ultimul 
timp în comuna Aninoasa.

In acest an între cetățenii din 
circumscripțiile acestei localități 
s-a desfășurat o întrecere entu
ziastă pe linia bunei gospodăriri, 
în fruntea acțiunilor s-au situat 

^deputății Șortan loan, Popa Pavel, 
Țomuța Olga, Biro Iosif, Dina 
Virgil și Matei loan precum și 
participanții — locuitori ai stră
zilor Progresul, 23 August, S. 
Bărnuțiu și a altor străzi — care 
au efectuat peste 60.000 ore de 
muncă voluntară și au realizat e- 
conomii de 100.000 lei.

5/ NE CUNOAȘTEM LITORALUL

V. Vasile Roaită — cea mai 
de pe iitoraluf romînesc al

- Stațiunea Vasile Roaită este sta
țiunea cea mai mare de pe litora
lul rominesc al Mării Negre. Aici 
își petrec anual concediul de odih
nă sau în sanatorii aproape 150.000 
oameni ai muncii din întreaga ța
ră, precum și numeroși oaspeți de 
peste hotare.

Stațiunea Vasile Roaită, deși 
ființează de muiți ani, ea uu pre
zenta înainte vreme vreun interes 
deosebit. Aici se aflau vilele cîtor- 
va bogătași și un orășel slab dez
voltat. In trecut caracteristic, ca 
dealtfel pentru întregul podiș do
brogean, a fost lipsa de apă po
tabilă, In ultimii ani această pro
blemă a fost rezolvată prin săpa
rea unei sonde de 370 m. adînci- 
me de unde se extrage apa nece
sară.

Atît pentru cei veniți la odih
nă cît și pentru vizitatori, un punct 
de atracție în Vasile Roaită îl 
constituie Muzeul de antichități. 
Aici sînt expuse piese care atestă 
existența unor așezări omenești, cu 
mii de ani în urmă, pe plaiurile 
dobrogene. Facem cunoștință cu 
rămășițe din paleolitic (colți de 
urs de peșteră și mistreți găsite la 
Cheia Gura), cu resturi de silex 
și os prelucrat din paleoliticul su
perior, cind apar primele manifes
tări ale artei. Fragmentele de vase 
neolitice, fragmentele de lamă din

AZI ÎNCEPE CAMPIO N A TUL CATEGORIEI A LA FOTBAL • PUBLICITATE
Succes celor două formații din Valea Jiului

Incepîrtd de azi, iubitorii jo cului cu balonul rotund vor umple din nou pînă la refuz tribunele. De 
astădată satisfacția lor e și mai mare. Nu va trece duminică să nu vadă un meci de categoria A. 
Bineînțeles alternativ. Unul la Petroșani și altul la Lupeni. La început de campionat, minerii Văii Jiului 
au satisfacția revenirii din nou a echipei Jiul în categoria A. Două echipe reprezentante ale minerilor în 
categoria A de fotbal! Practica unui joc frumos, tehnic, bărbătesc dar în limitele sportivității — iată 
ce trebuie să realizeze cele două echipe. Spectatorii nici nu doresc altceva. Fie că sînt din Lupeni ori 
din Petroșani ei aplaudă măiestria, corectitudinea.

Prietenia și hărnicia ce-i caracterizează pe minerii Văii Jiului trebuie să se oglindească și pe te
renul de sport. Susținerea cu frenezie a ambelor echipe să fie o preocupare colectivă așa cum este și 
lupta pentru cărbune mult și bun.

Azi începe campionatul categoriei A. Cu acest prilej, minerii Văii Jiului, urează ambelor formații 
succes și să practice un joc care să le aducă aplauze cît mai multe, satisfacția unor jocuri frumoase.

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
Gazeta de perete 

nu va mai fi neglijată
Biroul organizației de bază 

P.M.R. din cadrul Întreprinderii 
de industrie locală „6 August1’ 
Petroșani a fost criticat în zia
rul „Steagul roșu“ pentru slaba 
activitate a gazetei de perete din 
cadrul întreprinderii.

Insușindu-și critica, biroul or
ganizației de bază a trecut la 
remedierea lipsurilor semnalate 
Ca rezultat imediat, a apărut o 
ediție nouă la gazeta de perete.

aceeași epoca (piatră șlefuită) folo
site pentru tăiatul și răzuitul piei 
lor, brățară (fragment) din mar
mură șlefuită și alte exponate ne 
creează o imagine edificatoare asu
pra vieții omului din comuna pri
mitivă. Printre exponatele deose
bit de valoroase sînt : statuia frag
mentară din marmură reprezentînd 
eroul trac, vasele grecești de tip 
Kantharos (vas ceramic de băut), 
basoreliefuri și inscripții datînd din 
epoca romană (II—III e. n.), căpi
țele ionice, corintice, amforă ro
mane, fragmente de statui repre
zentînd zeitățile Venus și Bachus 
etc. Dovadă a marelui interes ma
nifestat față de acest muzeu de 
antichități este numărul de vizita
tori : numai în lunile iunie — iu
lie din acest an muzeul a fost 
vizitat de 24.000 oameni ai mun
cii.

Așa cum muzeul constituie o 
creație nouă (a fost amenajat în 
1958), și o bună parte a dezvoltă
rii localității se datorește ultimi
lor ani. In anii 1960—-61 pe lingă 
marile reamenajări și renovări care 
s-au efectuat, au fost date în fo
losință o vilă elegantă cu 150 lo
curi, un complex modern cu 540 
locuri, o cantină cu 1000 locuri, 

• s-a îmbunătățit considerabil apro
vizionarea cu apă, s-a construit un 
nou centru de cazare, iar pînă la 
sfirșitul acestui an se vor da în 

iar gazeta satirică „Ariciul” a 
început să „înțepe”.

In răspunsul trimis ziarului, 
biroul organizației de bază a- 
sigură ziarul că gazeta de pe
rete nu va mai fi neglijată.

Abaterea 
a fost sancționată

Mergînd pe urmele materialu
lui publicat, serviciul comercial 
al O.A.D.L.F. Petroșani a con
statat că Roșu Gheorghe, ges

mare stațiune 
Mării Negre

folosință un complex cu 1500 pa
turi și un mare bloc alimentar. 
Intre sanatoriul T.B.G. și sana
toriul „Pescăruș” pe faleză se vor 
ridica noi construcții, care vor face 
ca stațiunea să aibă o capacitate 
din ce în ce mai mare, vor crea 
confort celor ce muncesc. Trebuie 
subliniat faptul că în sanatoriul 
T.B.C. își îngrijesc sănătatea, nu
mai intr-un singur sezon, aproape 
15.000 oameni ai muncii.

Stațiunea Vasile Roaită s-a dez
voltat mult în ultimii ani, dar re
construcția ei cu adevărat abia a 
început. In următorii ani, pînă în 
1965, se vor construi noi complexe 
moderne, care vor cuprinde 5.000 
paturi, noi băi reci etc. în așa fel 
incit stațiunea va deveni una din 
cele mai moderne de pe litoral.

In stațiunea Vasile Roaită am în
tâlnit un numeros grup de mineri, 
și mai ales din Lupeni, printre 
care pe Chirilă Iuliu din sectorul 
IV. B, Rotaru Dumitru din secto
rul I A, ing. Teodorescu Constan
tin din sectorul III, maistrul mi
nier Miiller Bela din sectorul I A 
și alții. Ei, alături de ceilalți oa
meni ai muncii din țara noastră, 
s-au bucurat din plin de călduța 
soarelui, de razele luminoase, bi
nefăcătoare ale democrației noas
tre populare.

Л fost deosebit de frumoasă ini
țiativa conducerii stațiunii, care a 

tionarul unității nr. 19 Lupeni 
vinde cumpărătorilor ouă spar
te și scurse, pentru care faptă 
а fost satirizat la rubrica „Ali
ca publicitate” din nr. 3650 al 
ziarului „Steagul roșu”.

Pentru această abatere de la 
tegulile generale ale comerțului 
socialist, conducerea O.A.D.L.F. 
a dispus scoaterea lui Roșu 
Gheorghe de la gestiunea uni
tății mai sus menționate și mu
tarea lui disciplinară în altă u- 
nitate.

crea minerilor condiții ca în ziua 
de 6 August, Ziua minerului, să 
organizeze pentru toți minerii a- 
flați în stațiune o masă comună. 
La această întrunire a harnicilor 
truditori din subteran, pe lîngă 
minerii lupeneni pe care i-am a- 
inintit, am întîlnit mineri din toată 
țara. Cazan Ioan de la Petrila, 
Retejan Dumitru de la Lonea, Si- 
mion Gheorghe de la Comănești, 
Cucea Vasile, Burcă Gheorghe, 

Gurbasovschi Ioan de la Muncelul 
Mic, Petreanu Petru, Reșiga Au
rel de la minele din jurul Devei, 
Andrei loan, Pleșa Nicolae de Ia 
Crișcior și alți zeci de mineri au 
petrecut împreună de ziua lor, 
s au bucurat din plin din prețuirea 
ce se acordă muncii lor entuziaste. 
Cum în acest an Ziua minerului 
a coincis cu Ziua marinei R.P.R., 
muiți mineri, împreună cu alți oa
meni ai muncii, au pornit în du- 
pă-amiaza zilei înspre Constanța 
și Mangalia, unde au avut loc fru
moase festivități marine.

Toți oamenii muncii care și-au 
petrecut concediul de odihnă în 
stațiunea Vasile Roaită, ca de
altfel în oricare stațiune a țării, 
au plecat de aici odihniți, recon
fortați, cu noi puteri de muncă, 
cu ferma hotărîre să munaească 

• mereu mai bine, fiind convinși că 
la anul cînd din nou vor veni pe 
aceste meleaguri spre a-și petrece 
concediul de odihnă binemeritat, 
vor găsi aici transformări noi și 
plăcute, care le vor face viața tot 
mai plină de bucurii.

VICTOR FULEȘT

Amatori moto I ii
O.C.L. Produse Industria- II 

le Petroșani anunță că în- il 
cepiînd cu data de 15 august i; 
1961 s-au pus în vînzare ’• 

I prin magazinul specializat у 
„Moto-sport” din Petroșani :j 
următoarele timpuri de mo- >î
tociclete, 

j: RATE:
CU PLATA IN

i; I.J. 350 „ „ 12.150
:î C.Z. 125 „ „ 7.850
ІІ cz- 175 „ „ 10.250
:• Java 250 „ „ 12.950
:■ Danuvia 125 „ „ 6.250
ІІ ”K“ 175 „ „ 7.850
•; Condiții de plată :
;■ Avans minim 40 la su'«â. jj
:• Restul de preț se va achi-
:: ta în maximum 12 rate pen- ii 
ii tru muncitori și militari șî ii 
■■ maximum 10 rate pentru alți 
ii salariați și muncitori din co- 
ii operativele meșteșugărești, ii 
ii Profitați de condițiile ■ a- ii 
" vantajoase ce vi se oferă șl • 
ii cumpărați motocicleta prefe- ii 
: rată, asigurîndu-vă prin ea ii 

.i; distracție plăcută !

І 

t 
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PĂRINȚI!
Se apropie noul an 

școlar. Procurați copiilor 
dvs. din timp UNIFOR
ME ȘCOLARE, care se 
găsesc în cantități mari 
și de toate mărimile la 
magazinele de confecții 
pentru copii.

j Vînzarea se f
;Ș; cu plata în -------e
4 Procur ați-vă din timp u- ’ 
0 niformele, evitați aglome- ♦ 
t rația din ultimele zile ! 4
♦♦«♦♦♦«ee <♦♦♦♦♦♦♦

î
♦ 

face și I 
I rate. *

/. C. R. A.
Filiala Petroșani

Recrutează elevi absol
venți ai școlilor medii cu 
diplomă de maturitate, pen
tru școala de conta
bili și merceologi.

Gei interesați se vor 

prezenta la conducerea 
Filialei I. C.R. A. Petroșani 
pentru lămuriri.

Un obiect foarte util, care 
nu trebuie să lipsească din 
nici o gospodărie este MA
ȘINA DE CUSUT.

Recent, s-au redus sub
stanțial prețurile mașinilor 
de cusut:

Preț Preț 
vechi nou

Mașină de cusut
„Ileana” format
masă 2750 233»
Mașină de cusut 
format mobilă 
din panel fur
niruit cu nuc 
și lustruit 3370 2865
Mașină de cusut 
format mobilă 
din plăci aglo
merate 3150 2675

Magazinele O.G.L. Produ
se Industriale au fost apro
vizionate din abundență, cu 
toate sortimentele de mașini 
de cusut.

Vînzarea se face și cu 
plata în rate.
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£. Guevara a sosit 
la Buenos Aires

BUENOS AIRES S9 (Ager
pres).

După cum transmite agenția 
France Presse la 18 
sosit la Buenos Aires 
cuban al Industriei, 
Guevara. In aceiași zi 
o întrevedere cu președintele Re
publicii Argentina, Arturo Fron- 
dizi, în cursul căreia au fost tre
cute în revistă diferite probleme 
interested continentul american.

----- O------
I. Gagarin a plecat 

în Ungaria

august a 
ministrul

Ernesto 
el a avut

in Ungaria
MOSCOVA 19 (Agerpres). —• 

TASS transmite:
La 19 august primul pilot 

cosmonaut din lume Iuri Gaga
rin a plecat cu soția în Ungaria.

Gagarin a fost invitat de C.C. 
al P.M.S.U. și de guvernul Un
gariei.

----- O----- -
Eșuarea unei încercări 

samavolnice 
a imperialiștilor 

americani
HAVANA 19 (Agerpres).
La 17 august s-au înapoiat ia 

patrie revoluționarii cubani, mai* 
nil Julio Camacio Agilera și to
varășul său, Juan Moyano, care 
timp de două zile au fost reținuți 
cu forța de contrarevoluționarii 
cubani din S.U.A.

Săvîrșind un atac înarmat pira
teresc asupra unei goelete pescă
rești. în care se afla maiorul Ju
lio Camacio Agilera în apele de 
coastă ale Cubei, contrarevoluțio
narii amenințîndu-i cu împușcarea, 
i-au dus într-una din taberele e- 
migranților contrarevoluționari cu
bani din S.U.A. In această tabără, 
autoritățile americane au depus 
toate eforturile pentru a sili pe 
Camacio și Moyano să ceară azil 
politic în S.U.A.. Insă această în
cercare a imperialiștilor americani 
a suferit un eșec din cauza fermi
tății lui Camacio și Moyano.

Declarație Partidului ComunistDeclarația Partidului Comunist 
din Spaniadin Spania

PARIS 19 (Agerpres). TASS 
transmite:

Semnarea Tratatului de pace 
cu cele două state germane, trans
formarea Berlinului occidental 
într-un oraș liber au devenit pro
bleme urgente ale zilelor noas
tre, se spune într-o declarație a 
Partidului Comunist din Spa
nia, difuzată la Paris. Menți
nerea păcii generale, preîntîmpi- 
narea unui război termonuclear 
îngrozitor, depind de rezolvarea 
rapidă a acestei probleme.

In declarație se spune că Ger- 
manila occidentală', inclusă în 
blocul agresiv N.A.T.O., a de
venit un pericol permanent pen
tru pace în inima Europei. In 
Germania occidentală există ar
me atomice, stocate pe teritoriul 
ei de forțele armate americane. 
Germania occidentală trimite 
trupe pentru instruire în țările 
care abia recent au trebuit să 
îndure suferințe de la agresorii 
hitleriști, ea caută să transforme 
Spania și o serie de alte țări 
într-o bază pentru industria ei 
atomică de război și pentru ar
mata ei. Conducătorii revanșarzi 
ai Germaniei occidentale 
nuă „cruciada" hitleristă 
triva Uniunii Sovietice și

U- 
în- 
cu

Apelul unui grup de partizani 
ai păcii din R. F. G.

conti- 
împo- 
a co-

------- O-

munismului, ei cer revizuirea ac
tualelor frontiere din Europa.

Referindu-se la propunerile 
niunii Sovietice cu privire la 
cheierea Tratatului de pace
cele două state germane, decla
rația subliniază că Tratatul de 
Ke ar pune capăt stării de răz- 

cu Germania și ar permite 
НОПИЗНмгеа situației, lichidarea 
primejdiei revanșismului și re
glementarea problemei Berlinu
lui occidental.

In cazul unui refuz al pute
rilor occidentale, Uniunea So
vietică va încheia Tratatul de 
pace cu Republica Democrată 
Germană. Nici un fel de amenin
țări nu vor împiedica Uniunea 
Sovietică să facă acest pas im
portant pe calea spre consolida
rea păcii în întreaga lume.

In încheierea declarației Parti
dului Comunist din Spania chea
mă întregul popor spaniol să 
sprijine ideea tratativelor dintre 
marile puteri în vederea înche
ierii Tratatului de pace cu cele 
două state germane și a regle
mentării problemei Berlinului! 
occidental, să ceară evacuarea 
trupelor americane din Spania 
și anularea tratatelor militare 
încheiate de guvernul franchist 
cu Statele Unite.

Chemăm pe toți 
femeile, pe toți 
din țara noastră 
în anul viitor să

BONN 19 (Agerpres).
Ziarul ;,Die Andere Zeitung" 

care apare la Hamburg a publicat 
apelul unui grup de partizani ai 
păcii din Germania occidentală în 
care se spune : 
bărbații și toate 
tinerii și tinerele 
ca în acest an și
serbeze în mod festiv ziua de 1 
septembrie ca Zi antirăzboinică și 
să-și exprime în cadrul adunărilor, 
mitingurilor și demonstrațiilor ten
dința spre pace și dezarmare...

Declarăm că în secolul atomu
lui problemele nu pot fi rezol
vate prin politica de forță, prin 
cursa înarmărilor și a războiului. 
Trebuie duse tratative în loc de 
a deschide focul, trebuie instaura
tă o pace trainică în loc de ’ a 
pregăti războiul. De aceea în spe 
ranța instaurării păcii cerem:

Să se pună capăt cursei înar
mărilor 1

Să se pună capăt înarmării Re
publicii Federale 1

Să se pună capăt experiențelor 
cu arma nucleară și să se distru
gă arma atomică și cu hidrogen l

Nici o armă atomică pentru 
Bundeswehr, nici o armă atomică 
străină pe piămîntul german ! 
Tratative internaționale în vede

rea rezolvării pe cale pașnică a 
problemei germane 1

Să se ajungă la un acord în in
teriorul Germaniei cu privire la 
contribuția germană la dezarmare 
ca un pas important spre reunifi- 
care !

Germania trebuie să contribuie 
la cauza păcii și de aceea trebuie 
să fie neutră ca și Elveția și Aus
tria !

Apelul a fost semnat de : prof. 
Fritz Wenzel fost deputat al Bun
destagului (Braunschweig), dr. Ar
no KIenne (Paderborn), preotal 
Heinz Andres (Frankfurt pe Main/ 
și mulți alții.

.О------------------

„Occidentul nu poate evita 
să întrețină relații cu R.D.G.“

Adenauer și Brandt se agita
BONN 19 (Agerpres). TASS 

transmite :
La 18 august a avut loc la 

Bonn ședința Bundestagului 
vest-german, convocată în legă
tură cu măsurile întreprinse de 
guvernul R. D. Germane pentru 
curmarea activității subversive 
din Berlinul occidental împotri
va R. D. Germane și celorlalte 
țări socialiste. In cadrul ședin
ței au luat cuvîntul cancelarul 
de la Bonn, Adenauer, și alte 
personalități politice ale R. F. 
Germane, precum și primarul 
Berlinului occidental, BrandU.

de- 
îm-

Lucrările Conferinței iniernațienate 
pentru reglementarea problemei iaoțiene

GENEVA 19 (Agerpres).
La ședința ordinară din 18 

august a Conferinței internațio
nale pentru reglementarea pro
blemei laoțiene, prezidată de M. 
Macdonald (Anglia), au conti
nuat discuțiile în problema „cu 
privire la interzicerea introduce
rii pe teritoriul Laosuluî de uni
tăți militare străine și personal 
militar străin". Participanții la 
conferință au căzut de acord că 
pe teritoriul Laosului nu trebuie 
să fie introduse nici un fel de 
unități militare străine sau per
sonal militar străin. După cum 
s-a mai întîmplat în repetate 
rînduri, delegația franceză a ce
rut ca această interdicție să nu 
se extindă asupra forțelor .arma
te franceze, declarînd că potri
vit acordului de la Geneva din 
1954 Franța ar avea pasămite 
dreptul de a deține în Laos per
sonal militar și baze militare. 
In ședința din 18 august s-a 
hotărît ca discutarea problemei 
personalului militar francez să 
fie amînafă urmînd ca ea să fie 
reluată în discuție ulterior.

Apoi participanții la conferin
ță au discutat problema limită
rii cantităților de armament, 
muniții și materiale militare in
troduse în Laos. In legătură cu 
această problemă există trei pro
puneri și anume din partea 
U.R.S.S., Statelor Unite și In
diei. Aceste propuneri prevăd că 
în Laos nu trebuie să fie intro
duse diferite tipuri de armamen
te și muniții, cu excepția unor 
cantități stabilite, necesare a- 
părării țării. Cele trei formulări 
au fost trimise Comisiei de re
dactare pentru elaborarea textu
lui definitiv.

Problema următoare discutată 
în ședință a fost problema le
gată de încetarea acțiunilor mi
litare din Laos — „cu privire 
la eliberarea prizonierilor de 
război străini". Asupra acestei 
probleme nu s-a căzut de acord! 
întrucît delegația americană a. 
insistat în special ca prizonierii 
de război străini să fie repatrîațî 
la alegerea lor și nu în țările 
ale căror cetățeni sînt. Propu
nerea americană se referă în 
mod vădit la prizonierii de răz
boi aparținînd bandelor ciankai- 
șiste care acționează pe terito
riul Laosuluî. Ei sînt aceia de 
care se îngrijește atît de mult 
reprezentantul american la con
ferința dte la Geneva, căutînd să 
salveze rămășițele ciankaișiste 
și să le aducă în Taivan.

Conferința de la Geneva pen
tru reglementarea problemei lao
țiene îșî continuă lucrările.

Cancelarul Adenauer s-a 
dat la atacuri calomnioase 
potriva R. D. Germane declarînd 
că măsurile înfăptuite de guver
nul R. D. Germane pentru asi
gurarea securității republicii ar 
fi „ilegale". El a declarat într-un 
spirit belicos că guvernul R. F. 
Germane este hotărît să participe 
și pe viitor împreună cli țările 
N A.T.O. la înfăptuirea diverse
lor măsuri de ordin militar.

Discursul primarului Berlinu
lui occidental Brandt a fost ros
tit de asemenea pe un ton ațî- 
țător și instigator. El a dena
turat în mod grosolan țelurile și 
caracterul măsurilor guvernului 
R. D. Germane pentru paza 
frontierelor sale, a încercat să 
conteste faptul de netăgăduit că 
Berlinul este teritoriul R. D. 
Germane.

Brandt a respins din nou pro
punerile sovietice cu privire la 
încheierea Tratatului de pace cu 
Germania și reglementarea pe a- 
ceastă bază a problemei Berli
nului occidental.

LONDRA 19 (Agerpres).
In paginile presei engleze se 

aud tot mai des critici la adre
sa acelor forțe din Occident ca
re ațîță psihoza de război și 
desfășoară o campanie propa
gandistică deșănțată împotriva 
R.D.G.

Subliniind că „nimeni nu do
rește un război al rachetelor" și 
că blocada economică a R. D. 
Germane nu ar face decît să ducă 
la complicarea comunicațiilor 
între R.F.G. și Berlinul occiden
tal, săptămînalul „New States
man" este de părere că singura 
ieșire o constituie „începerea tra
tativelor și cu cît mai’repede cu 
atît mai bine". Adienauer, „mai 
mult decît oricare altul, poartă 
răspunderea pentru continuarea 
..crizei Berlinului", scrie „New 
Statesman", și adaugă : era de 
mult timpul să i se spună cu fer
mitate lui Adenauer că există și 
vor exista două Germanii.

Este semnificativ că săptămî- 
nalele conservatoare „Statist" și 
„Economist" se pronunță împo
triva chemărilor cercurilor gu
vernante din Germania occiden
tală de a declara blocadă eco
nomică împotriva Republicii De
mocrate Germane.

„Vrînd, nevrînd, scrie la rîn-

In Cuba: Ofensivă generală împotriva 
analfabetismului

HAVANA 19 (Agerpres).
întruniți în ședință plenară, 

delegații a 33 de organizații sin
dicale pe ramuri de producție 
care fac parte din Confederația 
oamenilor muncii din Cuba, au 
adoptat o rezoluție privitoare la 
lichidarea analfabetismului în 
întreaga țară. Rezoluția anunță 
începerea ofensivei generale îm
potriva analfabetismului.

Luînd cuvîntul în cadrul șe-
*

dul său săptămînalul „Econo
mist", Occidentul nu poate evita 
să întrețină relații cu Germania 
răsăriteană".
------ —=★=—

Hal йе oreve Io thile
SANTIAGO 19 (Agerpres).
Agenția United1 Press Inter

national anunță că peste 5.000 
de șoferi de autobuze din San
tiago au declarat grevă în spri
jinul revendicărilor lor privind 
mărirea salariilor. Greva a pa
ralizat activitatea a peste 3.500 
de autobuze. De asemenea, a- 
genția anunță că în Chile con
tinuă greva mecanicilor și fo- 
chiștilor de locomotive, greva4 
minerilor din minele aparținînd- 
societăților nord-americane, pre
cum și greva muncitorilor din 
industria siderurgică. Numărul 
total al celor aflați în grevă a 
depășit cifra de 50.000.

PROGRAM DE RADIO

Conferința tripartită de la Na Mon
NA MON 19 (Agerpres).
La tratativele tripartite de la 

Na Мои a continuat la 18 au
gust discutarea problemei com
ponenței guvernului 
de coaliție și 
focului.

La ședința
ce, dlelegații 
au continuat 
fi primul ministru al guvernului 
provizoriu de coaliție. Delegați
ile guvernului regal și partidu
lui Neo Lao Haksat au propus 
din nou ca primul ministru să 
fie Suvanna Fumma și au res
pins categoric cererea delegației

provizoriu 
condițiile încetării

subcomisiei politi
celor trei grupuri 
să discute cine va

rebelilor ca ședința să discute șl 
să adopte lista celor zece can
didați la postul de prim-minis- 
fru

Delegații grupului de la Sa- 
vannaket au afirmat că nu au 
alte împuterniciri dtecît să pre
zinte această listă.

Nici la ședința 
militare 
discute 
lui, nu 
ces din 
a delegației lui Fumi Nosavan- 
Boun Oum în problema datei 
încetării focului.

subcomisiei 
unde a continuat să se 

condițiile încetării focu- 
s-a realizat vreun suc- 
cauza poziției nefondate

dinței, Fidel Castro a declarat: 
Fără învățămînt revoluția este 
de neconceput, fără învățămînt 
nu se poate ajunge la industria
lizarea țării, la dezvoltarea agri
culturii, la înfăptuirea unor pla
nuri mărețe în domeniul științei 
și tehnicii, nu este cu putință 
îmbunătățirea Vieții întregului 
popor și lichidarea sărăciei și 
înapoierii.

Fidel Castro a cerut poporului 
cuban să depună toate eforturile 
în lupta pentru lichidarea anal
fabetismului, creșterea produc
ției și pentru întărirea capaci
tății de apărare a țării.

Răspunzînd chemării 
rației oamenilor muncii 
ba, anunță agenția 
Presse, la 19 august în 
treprinderile din țară
put să ia ființă unități munci
torești de învățămînt. Muncitori 
tineri și bătrîni, care înainte de 
revoluție n-au avut posibilitatea 
să învețe carte, se înscriu la 
centrele de învățămînt pentru a 
urma cursurile de alfabetizare.

Confede- 
d'in Cu- 

France 
toate în- 
au înce-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA E Petroșani; Str. Gh. Gheorghiu-Dej ar. 56. Tel. interurban 322 automat 269.

21 august
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul ₽ 

medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Program de muzică 
ușoară, 9,30 Tinerețea ne e dra
gă, 10,08 Muzică populară ro- 
mînească, 10,40 Muzică de es
tradă, 12,15 Poeme pentru ma
rile construcții, 13,05 Din cîn- 
tecele și dansurile popoarelor, 
14,00 Muzică ușoară de compo
zitori romîni, 15,30 Răsfoind 
albumul cu operete, 16,25 Mu
zică din opere ruse în interpre
tarea soliștilor noștri, 17,30 
Vreu să știu, 18,00 Muzică u- 
șoară, 18,30 Program muzical 
pentru fruntași în producție din 
industrie și agricultură, 19,00 
Almanah științific, 20,30 Melo
dii din filme, 21,21 Muzică de 
estradă. PROGRAMUL II. 12,40 
Din cele mai cunoscute melodii 
sovietice de muzică ușoară, 14,30 
Muzică populară romînească, 
15,00 Cîntăreți sovietici pe sce
na Teatrului de Operă și Balet 
din București, 16,30 Vorbește 
Moscova ! 17,00 Lucrări romî-
nești inspirate din dragostea 
pentru patrie 18,05 Muzică din 
operete 20,40 Muzică de estradă 
de compozitori romîni. 21.30 
Cîntare partidului — montaj li- 
terar-muzical.

----- O-----
CINEMATOGRAFE

21 august
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Ker Oglî; AL. SAHIA: 
La capătul drumului; PETRILA: 
Poveste nordică; ANINOASA: 
Viraj în noapte; VULCAN : Se
tea; CRIVIDIA : Marea mă chea
mă; LUPENI : Legea e lege.
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