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Nici instalatorii de apă nu stau 
prejos. Ei au terminat de

VASS MARIA 
învățătoare la Școăla de 7 

ani nr. 3 Lupeni

FOPESCU IOAN 
profesor la Școala de 7 ani 
nr. 3 Petroșani—Dărănești

PARASCHIVCHU C-TIN 
profesor la Școala de 7 ani 

nr. 2 Petroșani

ln curînd, noi Blocuri vor li dote 
In foloslnfâ

71 de apartamente la Vulcan
N-a trecut multă vreme de cînd 

36 de familii de mineri și alți 
muncitori de la mina Vulcan s-au 
mutat în apartamentele noi ale 
blocului G 3.

De la darea în folosință a blo
cului G. 3, constructorii din Vul
can au muncit însuflețiți de do
rința de a termina în timpul cel 
mai scurt lucrările de construcție 
și finisaje interioare la blocurile 
G. 1 !
trece 
mult 
G. 1. < 
rămas

și G. 2. Cu fiecare zi care 
lucrările se apropie tot mai 
de sfîrșit. Astfel, la blocul 
cu 27 de apartamente a mai 
î să se execute curățatul
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parchetuliii, în rest toate lucrări
le fiind terminate. Pînă în ziua 
de 15 iulie cele 27 apartamente 
vor fi date în folosință.

Constructorii au pus mare preț 
pe calitatea lucrărilor. Noile apar
tamente vor mulțumi pe deplin, 
viitorii locatari.

Predarea blocului G. 2 cu 44 
apartamente este preconizată pen
tru ziua de 23 August. Darea în 
folosința muncitorilor a 
de apartamente este încă 
dă a grijii ce o poartă 
și guvernul minerilor și 
frumos dar de 23 August 
tructoritor pentru mineri.

Ultimele lucrări de finisare
In întîmpinarea zilei de 23 Au

gust muncitorii constructori de pe 
șantierul Uricani lucrează de zor 
pentru a putea da în folosință 
blocul nr. 1

In prezent lucrările se desfă
șoară în interiorul blocului la ten
cuieli. Aici lucrează echipa iov. 
Roșea Ioan care s-a angajat de 
Ziua .minei ului să termine ultime
le tencuieli.

Echipa de zugravi condusă de 
Gîborean Ioan a început spoitul 
blocului. Minerii acestei echipe 
s-au angajat ca pînă la Ziua mi
nerului să termine spoitul blocu-

celor 71 
o dova- 
partidul 
este un 
al cons-

montat țeava și chiuvetele în 
partamentele blocului. Aceste 
zultate au fost dobîndite de bri
gada condusă de Enache Nicolae.

O muncă intensă pentru a crea 
loc de muncă instalatorilor a de
pus echipa de mozaicari condusă 
de tov. Paraschiv Gheorghe. De 
curînd această echipă a terminat 
de turnat mozaicul în apartamen
tele din scara I și a început 
lucrul la scara Il-a.

Astfel, constructorii luptă ca în 
cinstea celei de1 a 15-a aniversări 
a eliberării patriei noastre să 
predea minerilor blocul I din Ora
șul nou — Uricani.

CIRSTOIU VALENTIN 
corespondent
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re-
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In primele rînduri ale întrecerii
încheierea lunii iunie a adus 

minerilor din sectorul III al minei 
Vulcan bucuria unor frumoase re
zultate în producție. Datorită spri
jinului acordat de către conduce
rea sectorului brigăzile de mineri 
au obținut importante depășiri de 
plan. Așa, de exemplu, frontaliștii 
conduși de tov Bövte Pavel. Ni- 
coară Ioan și Karácsonyi Rudolf 
și-au îndeplinit cu cinste angaja
mentele luate în cinstea Zilei mi
nerului și a zilei eliberării patriei 
noastre, dînd peste plan. în 'una 
care a trecut, 70 tone de cărbu
ne.

Rezultate bune au obținut și 
brigăzile conduse de tov. Hunyadi 
Ioan, Vîjdea Adalbert și Szakács 
Mihai.

Ca urmare a faptului că ''ri- 
găzile sectorului III lucrează du
pă inițiativa minerului Tucaciuc, 
productivitatea muncii pe sector a 
crescut cu 0,158 tone pe post.

Dînd în luna iunie economiei 
naționale 1719 tone de cărbune 

..... —-------

peste plan, colectivul sectorului III 
se situează în primele rînduri ale 
întrecerii socialiste între colecti
vele sectoarelor de la mina Vul
can.

D. HOMOPODEaNU 
corespondent
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sănătatea oameni-

S-a împlinit urarea lui Lajos baci
— Bună dimineața Lajos- 

baci 1
— 'mneața bună, cîrno 1 Da 

unde-ai plecat așa de vreme ? 
Abia o suflat duda de cinci...

— La autobus. Plecăm azi la 
Deva la concurs cu brigada ar
tistică de agitație a școlii noas
tre.

— Io-te-te ?! Și tu faci parte 
din brigada școlii ? Bravo! Să 
vă țineți bine, să aud că ați fă 
est treabă bună, așa cum au fă
cut și ăi mari din brigada de a- 
gitație a minei, să mergeți îm
preuna la București...

Pioniera zîmbi și fața i se 
îmbujora de bucurie. Salută res
pectuos și o zbughi spre auto

busul in jurul căruia un grup 
de copii se fcia de colo-colo cu 
nerăbdare.

Ca două ore mai tîrziu, în tre
nul ce străbatea în goană dis
tanța. pionierii din brigada ar- 

iis* a ¿șc agitație a Școlii de 7 
ani din Aninoasa nu se puteau 
dezlip- de lîngă geamurile mari. 
Emoția prin care urmau să trea
că mai tîrziu o uitaseră cu to
tul. Căo frumusețea oferită de 
peisajul încântător ce însoțea 
peste tot drumul de fier. îi ui-

Iar cînd trenul a lăsat în 
munții cu frumusețile lor, 

lanurile verzi 
spre seni- 

plăcerea

mea. 
urmă 
șerp.uind printre 
ce-și înălțau spicele 
nul azuriu al cerului, 
deveni și mai mare.

Abia cînd un șuierat scurt de 
locomotivă anunța ultima opri
re, cei care uitaseră pentru cî- 
teva ore emoția drumului pe ca
re au pornit, au simțit o strîn- 
gere de inimă. Si ea se accentua 
cu fiecare minut ce apropia in
trarea în scenă a formației mi 
oilor aninoseni.

Și iată, clipa intrării în scenă 
a sosit. Brigada artistică de a- 
gitație a fiilor minerilor din A* 
ninoasa e întîmpinată cu mult 
interes. Spectatorii deveni au vă
zut în micii artiști un grup de 
copii veseli, vioi, care au dat 
programului brigăzii o interpre
tare demnă de admirat. Făcînd 
cunoscute spectatorilor aspecte 
frumoase ale muncii din școala 
elementară din comuna mineri 
lor, ca și aspectele negative la 

învățătură, disciplină, comportare
LICIU LUCIA

Minerii își petrec 
plăcut concediul

Grija pentru
lor muncii constituie o preocupa
re de seamă a statului nostru. 
Acest lucru se vede și din aten
ția ce se acordă trimiterii unui 
număr mereu mai mare de oameni 
ai muncii în diferite stațiuni bal- 
neo-climaterice din țară. Să 'tiăm 
drept exemplu mina Petrila. In 
primele două trimestre ce au tre
cut din acest an, sindicatul mi
nier Petrila a repartizat peste 
200 bilete de băi salariațilo'r care 
le-au solicitat. In frumoasele sta
țiuni Sinaia Predeal, Bușteni, 
Lacul Roșu etc. și-au petrecut 
plăcut concediile maistrul minier 
Codreanu Gheorghe, minerii Ce- 
pălău Aurel, Kovacs Coloman și 
mulți alții.

(Continuare în pa£ 3-a)

La mina Uricani, fiecare brigadă de tineret are un plan 
de muncă lunar bine alcătuit. Imaginea noastră prezintă mo
mentul cînd secretarul organizației U.T.M. de la sectorul me
canic, tov. Buteică Gheorghe, prezintă instructorului: raional, 
tov. Gras Petru, planul de muncă al brigăzii utemiste pe care 
o conduce și care obține importante economii.

I g i
îl impresionează pe 
vizitator al Văii Jiu- 
primul rînd construc-

Ceea ce 
proaspătul 
lui sînt în 
țiile. A locui bine și frumos — 
iată unul din criteriile cele mai 
serioase ale nivelului de trai. La 
Petrila și Vulcan, la Lonea și 
Lupeni, în toate localitățile din 
Valea Jiului se ridică într-un 
ritm fără precedent case noi, a- 
șezări moderne, orașe cu totul 
noi cum este Uricani. Nevoile 
minerilor sînt din ce în ce mai 
mari. Plenara din noiembrie a- 
nul trecut a C.C. al P.M.R. a 
pus în fața tuturor constructo
rilor sarcina să construiască re
pede, ieftin și bine. Drept ecou 
ia chemările C.C. al P.M.R. se 
desfășoară acum o mare acțiune 
a oamenilor muncii din 
strucții îndreptată spre 
sirea mai largă a resurselor 
cale. întrecerea socialistă, 
preajma aniversării a 15 ani 
la eliberarea patriei noastre 
sub jugul fascist, capătă un 
racter cu totul deosebit.

De 10 ani de zile constructorii 
din Valea Jiului ridică în con 
tinuu case noi, pregătesc dru
muri noi. execută instalații de 
canalizare etc. Peste 5000 de a- 
oartamente au fost date pînă a- 
cum în folosință. Sufletul aces
tei munci sînt comuniștii. Ei 
dezbat în adunările! de partid cu 
spirit de răspundere numeroase 
probleme. Adunările de partid 
au discutat și deficiențele în or
ganizarea muncii, deficiențe care 
în anii trecuți au făcut ca pre
țul d<e cost al unor apartamente 
să fie mult ridicat. In urma pro
punerilor care se fac în 
rile generale se adoptă hotărîn 
concrete care 
rea lipsurilor, 
crescut -cadre 
Despre ei se 
mîndrie.

con- 
folo-

lu- 
îll 
de 
de 

ca-

adună-

lichid a- 
ani aii

ajută la
In acești 
de constructori, 

vorbește acum cu

★

S-au îmbunătățit mult condi
țiile de viață ale minerilor cu 
toate greutățile care se mai fac 
simțite încă în domeniul locuin
țelor. Minerii bătrîni își amin 
tesc însă cu ură de viata lor din 
trecut. Ne povestea de curînd 
Mihai Ștefan, unul dintre cei 
mai buni mineri ai Văii Jiului. 
Eram 11 copii și acasă aveam 
doar o cameră și bucătărie, 
n-aveai loc unde să dormi ca oa
menii. Dușumeaua era transfor
mată în pat îneît, dacă vroiai să 
ieși afară nu aveâi pe unde trece 
căci eram așezați tocmai ca he-

ringii în cutie. Așa locuiau mi
nerii în trecut și cei mai malți 
nu pot uita acest lucru, nu uita 
soarta pe care burghezia le-o 
crease. Ei nu uită că treceau 
săptăinîni în șir pînă puteau să 
cumpere un 
că trebuiau 
să-și poată 
de haine.

Un tînăr 
care abia a 
decenii de viață ne-a povestit.!

„Tatăl meu a fost miner la 
Lonea. Aici a venit prin auuL 
1916 și a muncit pînă în 1928! 
cînd a fost concediat din lucru.: 
Au rămas patru copii. Din 1928 i 
el, ca să ne hrănească, a fost ' 
cerșetor cu certificat. A stat cer- i 
șetor pînă în anul 1929—30 cînd I 
a trebuit să plece în Kreutzwald • 
la granița cu Germania la linia 
Maginot. A stat acolo pînă în
1931 împreună cu familia u.aa 
a fost concediat și de acolo și 
trimis înapoi în țară. Acolo mun
citorii erau dezbrăcați și flă- 
mînzi ca și noi. Am venit în. țară 
și ne-am stabilit în comuna Ce- 
chea unde am stat pînă prin 1932 
după care am venit iar la Lonea 
unde, noi copiii, am intrat ca 
slugi. Mama lucra la o fabrică 
de țiglă. După cîteva luni s-a 
întors și tata din Franța. EI a 
venit de acolo pe ¡os pentru că 
nu avea cu ce plăti trenul. Ve
nind în tară, s-a dus din nou la 
mină, dar minele de
Cimua erau închise și iarăși a 
rămas cerșetor, alături de noi, 
familia

In 1932. de necaz că n-avea 
ce să ne dea de mîncare, nu a- 

■ ea cu ce să-și întrețină cei pa
tru copii, a înebunit. Altceva 
decît ierburi de n«dnre nu aveam 

■ mînca. Asta este viata reală 
pe. care am trăit-o în copilărie.

Pînă în 1944 toți patru frații 
am fost slugi la cei avuți din 
îniDreiurimile Lenei“.

Vizitatorul care vine astăzi în 
Valea Jiului rămîne impresionat 
puternic de bogăția celor Dește 
300 de magazine mari. Cumpă-

B. NICOLAE

kilogram de carne, 
ani de-a rîndul ca 
cumpăra un costum

miner din Vulcan 
trecut pragul a trei :

la Lonea,

(Continuare în pag. 5-a)
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Acțiuni de înfrumusețare 
a minei Lonea 11

I

Prietene nedespărțite-s ele,
La școală ori acasă-s împreună... 

Acum zîmbesc— Vacanța primitoare 
Lc-a-n timpi nat ca ris și voie bună!

i

Minerii de la gurile de mină 
Lonea 1 și II muncesc cu deose
bită însuflețire pentru a întîmpina 
Ziua minerului și 
August cu succese 
moașe în producție, 
minerii se întrec în 
bataje, conducerea 
că a minei Lonea II a pornit 
largă acțiune de înfrumusețare a 
incintelor.

Planul de acțiune întocmit în 
acest scop cuprinde o seamă de 
obiective gospodărești. Pînă în 
prezent la gura de mină Lonea 
II, de exemplu, s-a betonat 
naiul de scurgere a apei din 
băii muncitorilor, iar canalele 
mului de acces spre mină 
în curs ’ de curățire. Sînt în 
de vopsire ușile și ferestrele bi
rourilor sectoarelor. Clădirile vor 
fi înfrumusețate în exterior, exe- 
cutîndu-se în acest scop repararea 
și spoirea pereților. Fierul vechi a 
fost str*ns Ip luna trecută a luat 
drumul I.C.M. Petroșani o
cantitat ’ 12.810 kg. fier vechi. 
Aproximativ 20.000 kg. fier vechi 
adnnat așteaptă de asemenea să 
fie expediat.

ziua de 23 
cît mai fru- 
In timp ce 
muncă în a- 
gospod reas- 

o

ca
lata 
dru- 
sîrrt 
curs



STEAGUL ROȘU

Spectacole
„Inima mamei

In cei 8 ani de activitate, Tea
trul de păpuși „Vasilache." a 
prezentat micilor săi spectatori 
26 de premiere. Și dacă în marea 
lor majoritate copiii din Petro
șani au văzut de nenumărate ori 
„actorii" acestui teatru în lumi
na rampei, de la un timp la vi 
zițnarea spectacolelor au înce
put să vină spectatori și din o- 
rașele învecinate. Avînd în vede
re acest lucru, conducerea tea
trului de păpuși „Vasilache“ 
pentru noua premieră „Inima 
mamei“ care are loc azi la orele 
11 și la orele 20, a pus afișe și 
în celelalte localități din raion. 
De data aceasta copiii se vor în- 
tîlni cu personajele scriitorului 
Al. Mitru, care a făcut dramati 
zarea respectivă după un vechi 
basm german. In frumosul spec
tacol a cărui regie artistică e 
semnată de Constantin Coman. 
apare următoarea distribuție: 
Isabella Dombora (Mama), Vio
rica Ștefan (Hărnicuța), Iuliu 
Bocoș (Voinicel), Mircea Bărbu- 
lescu (Ucenicul), Mircea Roma 
nescu (Fărămilă și 
Simion llieș (Frigul), Aurel Cră
ciun (Foamea-Setea) etc.

„Soacra cu trei nurori
Pentru absolvenții Școlii popu

lare de artă din Petroșani — sec 
ția artă dramatică — examenul 
de absolvire e o problemă încă. 
De fapt, proba teoretică a avut 
loc la 13 iunie. Cea mai grea 
parte a examenului însă o va 
constitui proba practică. Aceas 
ta constă din interpretarea în 
fața publicului a comediei în 
trei acte „Soacra cu trei nurori“ 
de George Vasilescu, după cu
noscuta povestire a lui Ion Crean
gă. Duminică seara, pe scena 
Teatrului de stat din Petroșani, 
absolvenții Școlii populare de 
artă, prezentînd acest spectacol, 
vor avea în afara comisiei de e- 
xaminare și un critic unanim re 
cunoscut ca cel mai competent 
— publicul. Desigur examenul 
nu va fi ușor. Dar cunoștințele 
de regie și actorie căpătate în 
cei doi ani de studiu, aplicate la 
pregătirea în ultimele 3 luni a 
piesei „Soacra cu trei nurori“ îi 
vor ajuta pe absolvenți să ter
mine cu bine acest examen. In 
premiera prezentată duminică de 
absolvenți, nu vor apare desigur 
artiști consacrați. ci muncitori ca 
Străut Ioan, Lepădatu Gheor
ghe, Popescu Ioan, Popa Gheor 
ghe sau funcționari ca Mihuț 
Mîhaela, Răducanu și alții.

Bătrînul),

vise

LAZĂR A C 1B

nesfîrșit, 
deschise 
iubit

zori de zi, cînd 
marea revărsare 

văd cum lese ostenit 
„Noroc bun, Lazăr

umbrele apun, 
de lumină,

din mină...
baci! “
„ — Noroc bun !" 
ochii vii,

Partidului să-i înălțăm cîntări
Din lungi ogoare și dini ’nalte schele. 
Din munți și din păduri și de pe mări. 
Din mine-adînci cu mișcătoare stele. 
Să înălțăm Partidului cîntări 1 
El e-adevărul, cinstea și lumina. 
Și e măreț prin simplitatea iui. 
El înfrățește-ogorul cu uzina: 
Cîntări să înălțăm Partidului! 
Ne-a dat din apa vie a tinereții 
Și-n luptă ne-a dat spadă să luptăm, 
In numele iubirii și a vieții 
Partidului cîntări să-i înălțăm 1 
Cu vrerea lui supune timp și spații — 
Preface-n fapte marile chemări;
El crește noi și mîndre generații — 
Partidului să-i înălțăm cîntări 1 
Cît timp vor fi pe lume flori si 
Și primăveri și stele-n- 
Cîntări de biruință larg 
Vom înălța Partidului

IOAN MEIȚOIU

Cu chipul înnegrit, cu
El îmi surîde, pipa îndesind...
11 știm cu toți, de cînd eram copii, 
Cu-aceleași aspre mîini și zîmbet blind. 
Șiragul anilor eu pot să-l număr. 
In floarea tîmplei și-m ale frunții cute 
Și totuși, cu pichamerul pe umăr, 
îmi pare-o stîncă ruptă dintr-un munte 1
— „Cum merse treaba as tăzi, Lazăr baci ?“ 
...Cald umerii îmi prinde, ca un tată:
— „Ei, cum să zic, au sras-o iest ortacii 
De-a-u scos cărbune mult ca niciodată!“

TRAIAN MÜLLER

nota lacătul 0 FI DE VINĂ ?...

I

In urmă cu cîțiva ani, țăranii 
din Dealul Babii. muncind vo
luntar, și-au construit un cămin 
cultural unde aveau să-și pe
treacă în mod plăcut seri de o- 
dihnă, să asculte conferințe, să 
înjghebeze o echipă artistică. Cîte 
lucruri folositoare și frumoase 
nu se pot face într-un cămin 
cultural ?

Pentru a îndruma activitatea 
căminului cultural a fost numit 
ca director, învățătorul din sat 
Dijmărescu Ioan. Omul a primit 
funcția mai ales pentru că titlul 
de „director“ sună frumos și a- 
poi nici cei 150 de lei ce-i pri
mește lunar ca... stimulent

sînt de aruncat. Omul a primit 
toate acestea dar... n-a prea pri
didit să și muncească pe linia 
activității culturale la cămin. 
Cu toate că avea multiple posi
bilități să sprijine întovărășirea 
existentă în sat, el n-a făcut-o. 
Ba mai mult chiar. A zăvorit ușa 
căminului cu un lacăt cît toate 
zilele și a plecat în concediu, 
fără a lăsa „urmași“.

Tovarășii de la Sfatul popu
lar al orașului Vulcan vor afla 
poate în curînd cine este de vină 
pentru inactivitatea de Ia cămi
nul cultural : lacătul ori directo
rul care nu vrea să-l deschidă. 
Odată cu aceasta ar putea să 
urnească și munca culturală ca
re zace înțepenită. Și aceasta 
poate chiar fără ca acesf director 
să mai fie „stimulat“ cu cei 150 
lei lunar, prevăzuți pînă acum 
pentru... inactivitate.

I. CLODI

GENERAȚIA LUI 23 AUGUST

ANUTA NOASTRA" I
In piesa „Mielul turbat" a lui 

Aurel Baranga, eroul principal, 
Spiridon Biserică, fiind întrebat
cîți ani are, răspunde : „Zece. La 
23 August 1954 fac zece ani“.

La prima vedere, replica pare 
că stîrnește haz. Un om matur 
reclamă anii copilului. Și totuși, 
cît tîlc cuprinde răspunsul! A-ti 
socoti vîrsta după anii adevărați, 
anii demnității, înseamnă a 
în consecință, a știi să dai 
noțiunii de om.

23 August 1944 este data 
care am înscris-o pe actul nașterii' 
patriei noastre libere. 
Odată cu ea am renăs
cut noi, oamenii, s-a 
creat o nouă generație, 
dincolo de vîrste: ge
nerația constructorilor 
unei vieți noi, descă
tușate.

Cetățeanul acestei 
generații se simte stă- 
pîn pe soarta-i. Munca 
are un țel luminos și 
răsplata ei e bucuria 
spiritului creator.

Despre oamenii care 
odată cu 23 August înalță imn 
vieții, scriu slovele poeților pe 
care zilnic rotativele le răspîndesc 
înmiite. înfăptuiri, înfăptuiri 
reu mai avîntate. Pe întreg 
prinsul țării întîlnim oameni, 
menii luminosului 23 August.

Gînd.ul nostru încearcă să schi
țeze portretul unui dintre aceștia, 
de aici de la Jiu, unde se simte 
puternic pulsul inimii țării. E din
tre aceia care prin munca lor vin 
să însenineze și să înflorească vi;’ 
ța tovarășilor săi: o artis.tă.

Oamenii locului îi zic „Anuța 
noastră“, pentru că o cunosc de 
cînd era copilă și alerga ca o 
ciută cu zulufii bălai, răvășiți, 
pe ulițele Lonei minerești. I-au 
auzit glasul melodios ca șipotul 
izvoarelor de munte și i-au privit 
surîsul jucăuș ca frunza plopu
lui săltînd în adierea zefirilor.

Copilul a cunoscut însă anii 
vitregi dinainte de 23 August, 
cînd pita era amară, rochițele să
race, încălțările adesea rupte.

Și ea, ca Spiridon Biserică, s-a 
născut însă cu adevărat a doua 
oară la 23 August 1944, căci abia 
de atunci ? putut să pășească pe 
drumul vocației sale, să-și fău
rească o viață demnă, dorită. De 
atunci s-a născut actrița. Cine ar 
fi bănuit reușita ei, cîțiva ani 
înainte ? 23 August i-a deschis 
poarta vieții adevărate. Ea a 
trăit bucuria împlinirii și conștiin
ța i-a d.ictat datoria de a răspun
de cinstit, darului pe care i l-a 
făcut clasa biruitoare.

trăi 
preț

pe

An de an strădaniile-i s-au o- 
glindit în realizări scenice. Ana, 
fiica minerului Colda, și-a multi
plicat viața în zecile de vieți ale 
personajelor pe care le-a interpre
tat. De la rol la rol ea și-a îm
bogățit posibilitățile de creație, a 
urcat mei eu trepte.

In toamna lui 1952 s-a reîntors 
pe meleagurile copilăriei, între ai 
săi, să-i slujească cu arta sa, să-i 
facă mîndri de ea. Ana Colda, ac
triță a Teatrului de stat din Pe
troșani, 
stagiune

me-
cu-
oa-

a adăugat stagiune de 
albumului carierei sale 
figuri noi de eroine 
dîndu-le viață cu dra
goste, cu sîrguință. 
Concetățenii ei au răs
plătit-o seară de seară 
cu aplauzele mîinilor 
lor bătătorite. Ochii 
lor au seînteiat bucurii 
și mulțumiri. Ana îi 
iubește și-i înțelege și 
aceste simțăminte îi
stimulează energiile. 
Credincioasă menirii 
sale, Ana Colda mun

cește mereu pentru arta sa, 
pentru poporul său, ca o ade
vărată fiică a lui 23 August.

In toamna trecută pe pieptul 
său a răsărit o floricică a cinstei : 
„Ordinul Muncii“, prin care sta
tul muncitorilor și țăranilor ri" 
berați la 23 August a răsplăt. 
munca ei.

Mîndrindu-ne cu ea, o înconju
răm cu prețuirea noastră și-i do
rim să se 
demnă de 
să.

arate în scenă mereu 
generația sa iuminoa-
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Linogravură de Elena BiamirLUPENI 1929: „Fără pîine“t

fără ima- 
din lupta 

nu reușește

IOAN — Petro 
ritmată „Ploaia“ 
tineri care hoină- 
are unele calități.

LIBRARII:
M BENIUC:

POEZII
Partinitatea, dragostea față de 

lupta și victoriile clasei noastre 
muncitoare pe drumul construi
rii socialismului constituie ca
racteristica versurilor cuprinse în 
acest volum.

Ele vor contribui la 
patriotică-comunistă a 
largi de cititori și în 
tineretului.

Din volum fac parte 
rele poezii : „Arta 
„Mărul de lîngă drum“, 
nicie“, „Nu mă vei uita“, „Drum 
în sus“, „Tovarășii copilăriei“ 
„Poeților tineri“, „Răsărit“. 
„Drumul meu“, „Melița“, 
cera“, „La mine în sînge“, 
tin‘\ „Toboșarul timpurilor noi“ 
„Venisem flăcău de pe Crișuri", 
„Măr cu foi de aur“.

educarea 
maselor 

special
următoa- 
poetică“, 

„Trăi-

JIVANESCU BOR1S — elev 
Petroșani. Am primit poeziile 
„In deltă“ și „Va fi pace“. In 
prima se găsesc imagini fru
moase, este convingătoare și cal
dă. Se redă viața din trecut și 
cea din prezent a omului care 
trăiește în deltă. Din păcate poe
zia suferă prin construcție. Ri
mele sînt în mare parte forțate, 
se folosesc cuvinte neadecvate. 
Reținem prima și ultima strofă :

Mă poartă barca printre trestii 
Și undele sclipesc în soare. 
Și stropii mici ca de argint 
Îmi par că sînt mărgăritare...

TOMA IOAN Petroșani. 
„Doină, doină“ realizată pe mo
tive populare este o încercare 
destul de reușită, fiind pătrunsă 
de sentimente frumoase; oglin
dește viața din trecut și prezent 
a poporului nostru, lupta sa pen
tru libertate, pentru fericire. 
Versurile conțin însă o seamă 
de confuzii, pentru a căror lichi
dare treceți pe la cenaclul lite
rar. Refăcută, poezia va deveni 
publicabilă. Versurile din poezia 
„Popor" sînt slabe, lipsite de 
fior poetic.

de asemenea cîteva ver- 
pe teme ateiste care au 
de a combate misticis- 

obscurantismul. Cele mai 
poezie însă

Năvoadele culeg din unde
Bogatul rod — barca plutește... 
Ușoară ca un vis se pierde, 
Dar cîntul deltei mă-nsoțește... 
„Va fi pace“ e proză ritmată, 

în care sînt arătate, 
gini, cîteva aspecte 
pentru pace. Poezia 
să emoționeze.

PUTNEANU
șani. Cronica 
dedicată unor 
resc pe străzi, 
însă construcția este în generai 
copilărească.

Versurile din „Lui Eminescu“ 
precum și epigramele, nefiind 
adîncite nu sînt publicabile. Aș
teptăm mai mult de la dum
neata.

TANASE GHEORGHE — Pe
trila. 1) Dacă ați scris o piesă 
treceți cu ea spre verificare pe la 
secretariatul literar al Teatrului 
de stat din Petroșani care este 
competent să vă dea îndrumarea 
necesară, ori pe la sectorul tea
tru al Casei regionale a creației 
populare Deva. 2) Dacă se vă 
juca pe una din scene, lucrarea 
va fi recompensată. 3) Nu se a- 
cordă „ajutor“ celor ce scriu, ci 
se plătește munca în raport cu 
calitatea operei, după ce se în
cheie contractul cu vreo editură 
pentru publicarea ei.

RADULIAN AURELIAN — 
Petrila. Cantitatea de poezii (36 
bucj trimisă într-un timp atît- 
de scurt (3 zile I) este impresio
nantă. mai ales că unele sînt de

o lungime excesivă (aproape 100 
de versuri 11.

In poeziile trimise sînt ataca
te teme variate. O arată de 
altfel și poeziile : „Lumini din 
Răsărit“, „Manolis Glezos“, 
„Comunismul", „Petrila“, „La 
puțul Gh. Gheorghiu-Dej“ și al
tele.

Sînt 
sificări 
meritul 
mul și
multe încercări de 
n-au sens, sînt lipsite de o ținu
tă anume, ca de pildă „Poetul“, 
„Ce este omul ?", „Inima" șî 
altele. Ideea se pierde în încer
cări puerile de a „filozofa" pe 
seama diferitelor fenomene so
ciale sau din natură.

Cu toate că probabil ați mun
cit mult la aceste poezii, regre
tăm dar nu vă putem deocam- 
dată publica nimic din ele. Unele 
poezii — cu intervenții serioase 
— poate vor putea vedea lumina 
tiparului. Pentru lămuriri supli
mentare treceți pe la cenaclul li
terar. Pe viitor vă sfătuim să 
scrieți mai puțin. Ceea ce scrieți 
trebuie mai bine gîndit și mai 
ales respectînd cerințele impuse 
de artă poeziei (temă corespunză
toare, imagini bogate, ritm, rimă, 
măsură, metafore, comparații etc).

V. ADRIAN



STEAGUL' ROȘU 3

I
(Urmare din pag. l-a)

0 D
cu sutele si 

acestora eres*

cunoscuțl 
de mineri

S-a îinplimt urarea 
lui Lajos baci 

(Urmare din pag. l-a)
scrisului, sînt astăzi 
și iubiți de multe mii ________
ai Văii Jiului. Aparatele de ra
dio, stațiile de radioamplificare 
contribuie din plin la ridicarea 
nivelului cultural al populației 
din regiunea carboniferă a Văii 
Jiului.

Despre asemenea lucruri îna
inte nu se putea vorbi. Gyapjaș 
Petru, miner din Vulcan își a- 
mintește de anii în care n-a avut 
voie să lucreze nicăieri timp de 
18 ani. Și nu este singurul care 
își amintește de închidterea mi
nei. de certificatele de cerșetor 
date minerilor, de peregrinările 
prin Franța și Belgia în căuta
re de lucru, de beciurile siguran
ței și de toate ororile la care 
erau supuși minerii în regimul 
capitalist.

Impresionează mult pe vizita 
torul Văii Jiului puternica teh
nică minieră cu care au fost în
zestrate exploatările carbonifere. 
Cît de grea era munca înainte 
în minele de cărbuni ! Tîrnăco- 
pul, troaca și lopata erau singu
rele unelte de lucru. Astăzi ele 
sînt înlocuite cu ciocane și per
foratoare mecanice, cratere de 
mare productivitate, locomotive 
Diesel sau electrice. Este folo
sită tehnica socialismului. Mun
ca minerilor s-a ușurat.

II impresionează pe vizitato
rul Văii Jiului faptul că în acești

rătorii se numără 
miile, iar numărul 
te de la an la an

Minerii bătrîni 
că pe vremea cînd 
burghezia, cînd 
exploatat întocmai ca și oame
nii, fără milă, la fiecare pas în
tâlneai cîte o circiumă cu ajutorul 
căreia exploatatorii reușeau să 
stoarcă ultimul leu al minerului, 
dîndu-i de băut „pe datorie“.

— îmi amintesc — ne poves
tește tov. Sicomaș Eleonora — 
cît de greu o duceam noi, gos
podinele. Pe atunci mîncarea 
noastră obișnuită erau mujdeiul 
de usturoi cu mămăligă, sos de 
mărar și zeamă de chimion. Mîn- 
cam numai de două ori pe zi și 
nu pot uita că niciodată familia 
nu a putut mînca pe săturate.

II impresionează de asemenea 
pe proaspătul vizitator 
Jiului faptul că astăzi 
deni în Valea Jiului 
oameni bine îmbrăcați. 
așa a fost în trecut

Jiului. Viața lui Potoczky Wilhelm 
ca si a oricărui miner din bazin 
era cu totul 
zdrențele se 
care casă de 
muncitor

Iată ce își ____ _ ____ ...
multă indignare Potoczky Wilhelm,
unul din muncitorii vîrstnici ai ; ani ca în fiecare din ultimii"«)— 

12 ani. numărul celor ce-și pe
trec concediile de odihnă în sta
țiuni balneo-climaterice din țară 
a crescut considerabil. Toți mi
nerii se bucură de concediu plă
tit. Asa ceva n-a existat și nici 
nu putea să existe în trecut.

Grijii pe care le-o poartă par
tidul și guvernul, minerii îi răs
pund cu elan în muncă. Acum, 
în preajma zilei de 23 August, 
întrecerea socialistă a căpătat 
un caracter larg de masă. Miile 
de tone de cărbune date peste 
pîan pentru cocseria de la Hune
doara vor contribui la sporirea 
producției de metal a țarii, la 
dezvoltarea continuă a construc
ției de mașini care să asigure in
dustriei si agriculturii mijloace 
mecanizate pentru mersul îna
inte spre socialism. Alte mii $i 
mii de tone de cărbune vor asi!- 
gura transporturile pe căile fe
rate si energia electrică necesa
ră fabricilor, orașelor și satelor. 

Urmele vechiului le întâlnești 
în Valea Jiului din ce în ce mai 
puțin. Noul se conturează la tot 
pasul, crește și se dezvoltă. Bu- 
curîndu-se de victoriile prezen
tului și viitorului, minerii nu pot 
uita trecutul blestemat. Si acest 
trecut, nici nu trebuie uitat. Re- 
amintindu-ne de el putem prețui 
mai bine realizările prezentului.

îsi amintesc 
aici stăpînea 

cărbunele era

al Văii 
pretutin- 
întîlnești 
Dar nu 

în Valea

alta. Foamea și 
țineau scai de fie- 

miner, de fiecare

aduce aminte cu

Văii Jiului.
„Cum mi-am cumpărat primul 

costum de haine?
Cu banii pe care-i cîștigam la 

întreprindere n-am putut să-l 
cumpăr niciodată. Am fost ne
voit ca să umblu în zdrențe și 
să mai lucrez particular după 
șut pentru a veni și în ajutorul 
mamei care rămăsese singură cu 
noi. A trebuit să mă lipsesc de 
oate bucuriile vieții. Zeci de ani 
nu am avut 
pune un ban 
avut de unde, 
primit salariu 
tigat lucrînd pe ici pe colo abia 
ne ajungea pentru mîncare. Nu 
mai vorbesc de slănină, care în 
acei ani în casa noastră era con
siderată un lux. Lucrînd ca cio
plitor mai reușeam să cîștig cîte 
un ban de pe tocilele care le vin
dea mama.

Pînă în anul 1937, după aproa
pe 15 ani de muncă, n-am reu
șit să» port o haină- mai bună“.

Pe vizitatorul Văii Jiului îl 
-Impresionează • astăzi numărul de 
cluburi care în ultimii ani a a- 
țuns la 15, de biblioteci și citi
tori. Tolstoi și Gogol, Balzac, 
Sadoveanu, Eminescu și mulți 
alți scriitori tineri care s-au a- 
/întat în anii regimului nostru 

- democrat-popular, în domeniu)

posibilitatea de a 
la o parte. N-am 
In anul 1931 n-am 
deloc. Cît am cîș-

Ce trebuie să știm despre
Prin localizarea sa pe articula

ții, pe mușchi și nervi reumatis
mul reduce capacitatea omului de 
a munci. Cazurile de scoatere din 
cîmpul muncii din cauza reuma
tismului sînt foarte frecvente.

Trebuie știut că reumatismul 
începe la copii ori la tineri. Gu 
cît începe mai devreme cu atât 
„linge articulațiile și mușcă ini
ma“. Infirmitatea mare în reuma
tism nu este dată de localizarea 
sa pe articulații. Acestea se um
flă, sînt dureroase, fixează bol
navul la pat, dar 
vindecabile, și se 
mări.

Prin fixarea pe 
ajunge după un interval mai lung 
la imposibilitatea de a asigura 
circulația sîngelui, deci nutriția 
organismului. Majoritatea bolna
vilor de inimă sînt vechi sau ac
tuali reumatici.

Iată cîteva păreri mai noi des
pre începuturile și evoluția aces
tei boli în corpul omenesc: un 
microb în formă de cerc, care la 
microscop se vede aranjat în for
mă de șiraguri sau lanțuri, denu
mit „streptoccr“, se ia ocazional 
de la purtători, prin tuse, vorbi
re ori strănutat. El se fixează 
în gît, nas și gură. Viitorul bolnav 
la scurt timp prezintă dureri în 
gît, roșeață, jenă la înghițire si 
face temperatură. După 2—3 zile 
de suferință lucrurile reintră în 
normal, utmînd o perioadă de li
niște. Un procent de 1G la sută 
după această pauză fac reuma
tism. Boala este deschisă de du
rerile articulare. Pe măsură ce 
durerea crește, articulația se um
flă și bolnavul nu se mai poate 
mișca de la pat. Sînt atinse marile

SP

sînt trecătoare, 
sting fără ur-

inimă însă se

încheieturi: cot, genunchi, șold, 
umăr.

Se prinde una sau două articu
lații, timp de 1—4 zile, apoi du
rerea și umflătura cedează, trecînd 
însă la alte articulații.

Cam în această perioadă
prinde și inima. După gradul de 
oboseală, de epuizare, după mo
dificările zgomotelor inimii ne 
putem da seama de gradul de 
suferință. In toată perioada de a- 
tac, bolnavul este cu temperatură, 
palid și transpiră mult.

»«»*****«*»*******•*»«•»»•

Sfatul medicului

Alături de forma obișnuită des
crisă mai sus. reumatismul poate 
cuprinde mușchii și nervii sau mai 
rar plăraînii, creierul, apendicele. 
Localizarea pe mușchi se poate 
confunda cu gripa, ia fel și cea 
pe nervi.

Ce se petrece în organism din 
momentul pătrunderii microbului 
nînă la apariția bolii nu se știe. 
Legătura între cauză și efect pa
re a fi stabilită ; dar procesul in
tim este neclar. Microbul nn se 
găsește în articulații ori în inima, 
bolnavă. El nu le-ar ataca direct 
„dar le-ar sensibiliza“.

Boala se poate confunda ușor 
cu alte îmbolnăviri ale articula
țiilor. In raionul nostru este frec
ventă artoza (dureri în articula
ție, fără umflătură), la cei care 
lucrează la mașinile cu trepidații 
mari. Este bine ca în caz de sus
piciune să ne arătăm medicului. 
Acesta, ajutat de laborator, poate 
stabili cu precizie diagnosticul.

— pe care le-a satirizat cu mult 
umor — programul brigăzii ar
tistice de agitație a școlii din 
Aninoasa a fost primit cu aplau
ze. Nu se poate reliefa care din
tre interpreți au fost mai buni, 
pentru că la acest concurs, fie
care s-a străduit să fie la înăl
țime. Și David și Ștefanei, Vio
lei și Ionel, Aura și Mârioarav 
Mia, Nuți sau Niculina, toți.

— Rezultatul ?
S-a împlinit urarea de dimi

neață a lui Lajos-baci : brigada 
a obținut primul loc pe regiune.

Seara, un tren străpungea cu 
viteză, distanțele. In el, un grup 
de copii nu mai găseau stavilă 
bucuriei ce-i stăpînea. Pentru 
că, la fel ca interpreții brigăzii 
de agitație a sindicatului minier, 

. aduceau cu ei bucuria succesu
lui : primul loc pe regiune.

In blocul Hi la mina Uricani, presiunea se manifestă din plin. 
Pentru a menține totuși in buna stare de circulație galeriile de lai 
orizontul 670, conducerea minei a luat măsura de a arma dublu cut 
armături poligonale de gorun porțiunea în presiune. IN CLIȘEU: 
Echipa de întreținere condusă de BilI Marcel 1 așează o nouă ar
mătură sub susținerea din bolțari de beton.

.5eaanBrw > .... ■=----------------------

INCA UN STOL ȘLA LUAT ZBORUL 
maiștrii Burta Ciheorghe, Buciu
mau Aurel, la locul lor de mun
că. Cîte cunoștințe noi nu se 
vor lega de acum încolo.. Au tras 
eu urechea și au aflat încă de pe 
acum de la cei cu o „vechime" 
mai mare în producție, tineri și ei. 
despre muncitorii vlrstnici care le 
vor împărtăși cu dragă inimă 
din cunoștințele lor profesionale.

Totul e pustiu. Clădirea școlii 
rămas asemenea unei semețe 

.. . , dominind prin 
din

a i 
cetăți medievale, 
proporțiile ei împrejurimile 
partea de apus a orașului Cu
veni.

Mușcatele din glastre parMușcatele din glastre par să 
privească prin geam în aștepta
rea unor noi locatari. In crîng 
păsările au oprit pentru un mo
ment concertul Par să țină o cons
fătuire : pentru cine să cîntăm 2 
Elevii au piecat, si-au luat zbo
rul

De fapt așa este. Febra exame
nelor a trecut. Oamenii încă n-au 
apucat să răsufle ușurați. Se cer 
situații, se face bilanțul... De-a- 
bia și-a luat zborul un stol de e- 
levi absolvenți ai școlii. Pregătiți 
pentru viață, pentru muncă ei au 
încheiat trei ani de învățătură. 
Clădirea școlii e pustie. Vechii lo
catari au plecat să-și dispute în- 
t'iietatea în pricepere și muncă 
împreună cu părinții lor. In anul 
școlar 1958—1959 școala a avut 
o activitate bogată. 150 mecanici 
și electricieni de mină, de strun
gari au absolvit anul trei, fiind 
repartizați să împrospăteze rîndu- 
rîle muncitorilor vlrstnici la ate
lierele minelor Lupeni, Vulcan și 
Uricani și chiar la Rovinari, la 
preparația Lupeni, la U.R.U.M.P., 
U.E.V., O.CM.M., la Cuglr.

Foștii elevi se vor revedea cu 
profesorii lor de școală, cu ne- 
uitații lor îndrumători Păpuc 
Stan, ing. Atanasiu Dumitru, 'ng. 
Tivic Nicolae, ing. Chiș losif.

REPORTAJ

Electricianul Boarcă Alexandru, 
mecanicul de mină Patiță Cons
tantin, strungarii Hissem Aurel 
și Nagy Pruncise care au fost re
partizați în producție la mina Vul
can au și făcut unele cunoștințe. 
Pe Karpati Eugen, Gali loan, 
Potoczky Wilhelm, pe Munteanu 
Aurel i-aa cunoscut printre pri
mii. Răpănoiu Constantin, Troi 
loan, Băloi loan, Hegediiș Fran- 
cisc și mulți alții la fel ca ei, se 
bucură de sprijinul si îndrumarea 
unor muncitori ca ' ștpoș Ludo
vic, Mike Iuliu, Duban Anton 
prin mîinile cărora au trecut și 
alte generații de tineri meseriași 
la mina Lupent.

In memoria foștilor elevi e 
proaspătă încă amintirea zilelor 
anilor de școală. Unora nici nu le 
vine să creadă că au terminat-o. 
Amintiri plăcute 
fesorii Murgu 
Constantin, de 
randache iulian 
tru. Bineînțeles 
rectorului școlii,
ron, veșnic ttnăr, prieten și pă
rinte al elevilor, cu un sac de glu 
me ce nu se mai golește, le va 
stărui mult timp în memorie. Nu 
vor uita nici condițiile ce le-au 
avut în școală. Școlarizarea lo- 
a fost absolut gratuită. Cei din 
cămin au trăit mai bine ca aca
să. Masă consistentă, zilnic car-

îi leagă de pro- 
Virgil, lonescu 
pedagogii Srna- 
și Cupa Dumi
că amintirea di-' 
tov. rristea A-

reumatism
Semnul cel mai fidel de labora
tor care ne orientează în stabili
rea bolii este viteza de sedimen
tare a globulelor roșii, care se 
execută după o tehnică foarte 
simplă.

Boala reumatismală, odată ins
talată are o evoluție lungă și 
plicticoasă, cu perioade acute și 
latente. De aceea un tratament 
corect într-un serviciu competent 
se impune de ta început.

1) Reumatismul este o boală 
întîlnită în zonele temperate. Fa
ță de restul țării. în Valea Jiului, 
din cauza umidității crescute, frec
vența 
re.

2) . 
boala 
care 
nivelul gîtului și-l sensibilizează 
în rest. Dacă noi tratăm corect 
orice angină adică orice „răceală 
d.in gît“, prevenim instalarea reu
matismului. Este mai ușor să-l 
previi dtecît să-l tratezi.

3) Pericolul mare constă în lo
calizarea bolii oe inimă. Cu cît 
boala ap3H’ mai devreme, cu atît 
atingerea inimii este mai frecven
tă și cu cît apare mai tîrziu ca 
vîrstă, cu atât prinde numai arti
culațiile.

4) . Deși boala este caracteristi
că prin manifestările amintite, ea 
se poate confunda cu multe alte 
boli. Fiindcă există multi reuma
tici,'care se neglijează, după cum 
există mulți care nu au reumatism 
și se consideră reumatici la orice 
suferință asemănătoare să ne pre
zentăm la medic pentru lămurirea 
situației.

Dr. DIRLEA GEORGE

ne; 4.500--5.000 de calorii. Pu
foaice, pantaloni vutuiți, bluză 
salopetă, bocanci, sandale; din 
cap plnă în picioare au fost îm
brăcați gratuit.

Despre condițiile minunate de 
școlarizare a elevilor de la Gru
pul școlar din Lupeni vorbesc 
oamenii muncii, părinții elevilor. 
Mulți dintre aceștia au venii 
chiar la școală și-n cuvinte calde 
și-au exprimat adînca recunoștin
ță pentru tot ceea ce s-a făcut în 
folosul copiilor lor. Tatăl elevului 
Vllceanu Mihai a venit tocmai din 
Cărbunești să-și exprime mulțu
mirea, Părinții fraților Ștefan și 
Pavel Șebok, ai lui Tolvay Ambro
zie; MiclOș Arpad, Demian Nico
lae n-au găsit cuvintele cele mai 
potrivite pentru a spune tot ceea 
ee simțeau Etînd de vorbă cu di
rectorul scolii se emoționau, cu 
vintele li se opreau în gît dar 
ochii care le străluceau exprimau 
totul, adevărata mulțumire.

Zilnic școala are astfel de vi
zitatori. lat-o pe tovarășa Bortea 
Laura, mamă a mai mulți copii. 
La început întrebă sfioasă pe Se
cretarul școlii:

— Să mă bucur ori să mă su
păr. Am venit să văd ce ispravă 
a făcut feciorul meu la examene.

— Bună măicuță, fii liniștită, 
a promovat — a fost răspunsul 
secretarului.

— Mulțumesc, mulțumesc. Mai 
am un fecior. Cînd i-0 veni vre
mea îl trimit tot aici.

Clădirea școlii domină prin 
proporțiile sal? împrejurimile. 
Mușcatele din glastre par să pri
vească prin geam în așteptarea 
unor noi locatari: elevii. In au
gust încep înscrierile. In septem
brie încep cursurile. In locul sto
lurilor de elevi ce și-a luat zbo
rul va veni un nou stol. In crîng 
păsările vb1' da un nou concert. 
De data această vor avea pentru 
cine cînta.

C. M.
C-

îmbolnăvirilor este mai ma-

Cercetările noi arată că 
este produsă de un microb, 

atacă direct organismul la

Dezvoltarea minelor Văii Jiu
lui necesită noi si noi construc
ții industriale. Pentru asigura
rea acestora, constructorii din 
Valea Jiului desfășoară o muncă 
însuflețită. Publicăm mai jos cî- 
teva aspecte din munca și reali« 
zările obținute de colectivul de 
constructori al O.C.M.M. Petro
șani.
Lucrările de construcție a băii 
din Vulcan — într-un stadiu 

avansat
De la redeschiderea ei, mina 

Vulcan și-a sporit de aproape 13 
ori volumul producției. In anii 
viitori, mina Vulcan va deveni 
una dintre cele mai mari mine 
din Valea Jiului. Pentru a se a- 
sigura condiții cît mai bune mi
nerilor de aici. în acest an s-a 
început construcția unei clădiri 
care va adăposti baia nouă cu 
peste 1000 locuri. La această 
construcție, colectivul șantierului 
O.C.M.M. a obținut rezultate bu
ne în muncă. Pînă acum s-a con
struit în roșu parterul și se toar
nă betonul primului etaj. Munci
torii de aici, avind asigurate din 
timp materialele necesare, și-au 
îndeplinit planul valoric și fizic

prevăzut inițial pentru tot anul. 
Cele mai bune rezultate le-au 
obținut pînă acum echipele de 
dulgheri conduse de Nagy Ion și 
Sehib Ion, cele de fierari beto- 
niști ale lui Voicu Tudor și Boc
șe Gheorghe ca și zidarii con
duși de Kumin Gheorghe. Mais
trul șantierului, tov. Loboncz 
Ernest, spune că țelul construc
torilor săi este ca noua baie a< 
minerilor vulcăneni să poată ffl 
dată în folosință în trimestrul II' 
al anului viitor, adică cu 6 luni 
înainte de termen

La Aninoasa s-au pregătit
2 km. de drum

Asigurarea minei Aninoasa cu 
materialele necesare va fi în ct> 
rind considerabil ușurată. Dru-: 

mul industrial Aninoasa—Iscronî. 
a devenit un vast șantier. Mun
citorii de la O.C.M.M. care lu
crează la reconstrucția și pregă
tirea pdntru asfaltare a drumu
lui au pregătit deja patul și ma
cadamul pentru 2 km. de drum. 
Săptămîna viitoare va începe as
faltarea primei porțiuni de drum. 
Atunci săpătorii conduși de Popa 
Cornel ca și betoniștii hii Bogyo> 
Francisc și Szilagyi Teodor își 
vor mufa punctele de lucru tot 
mai aproape de Iscronî.

G. D.



STEAGUL .ROȘU

ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Libertate Iul Manolis Glezos

MOSCOVA 4 (Agerpnes) — 
TASS anunță:

O'ameniî muncii din Uniunea 
Sovietică sînt profund îngrijorați 
de soarta lui Manolis Glezos. 
Vestea că se pregătește condam
narea marelui patriot grec a pro
vocat un puternic val de indigna
re și de protest. La mitingurile și 
adunările care au avut loc în în
treprinderi și institufii, oamenii 
muncii au cerut eliberarea erou
lui național al poporului grec.

Muncitorii de la uzina „Bălti
tă1 ‘din Leningrad au adresat re
gelui Greciei și tribunalului mili
tar din Atena o telegramă în care 
cer eliberarea lui Manolis Gle
zos.

In numele miilor de victime ale 
celui de-al doilea război mondial, 
în numele libertății, al păcii sî

Iitoiilililii aosirieiii gnM taa úesíáwt 
a Fnilvaliiii Mal al Ilrtaloi îi Wefliloi
VIENA 4 (Agerpres)
Comitetul permanent de pregă

tire al celui de al Vll-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Stu
denților a făcut o declarație pen
tru presă în care se spune prin
tre altele, că la 1 iulie la Minis
terul Afacerilor Interne al Aus
triei a avut loc o convorbire la 
care au participat reprezentanți ai 
acestui minister, ai Ministerului 
Afacerilor Externe, al Direcției 
politiei din Viena și membri ăi 
Comitetului permanent de pregă
tire a celui de-al VI‘I-lea Festival 
Mondial ăl Tineretului și Studen
ților. La convorbire au participat 
de asemenea Helmer, ministrul A- 
facerilor Interne și secretarul de 
stat Grubhofer.

După ce guvernul federal ăl 
Austriei a confirmat încă odată

LA BAGDAD

Festivitatea înființării Asociației
pentru prietenia irakiano-sovietică

BAGDAD 4 (Agerpres). TASS
La 3 iulie a avut loc la Bag

dad festivitatea înființării Aso
ciației pentru prietenia irakiano- 
sovietică. La festivitate au par
ticipat fruntași ai vieții politice 
și sociale din Irak.

Ahmed Ukath, președintele a- 
sociației a arătat în cuvîntarea

In R. D. Vietnam va începe în curînd 
construirea primului combinat siderurgic

HANOI 4 (Agerpres), Agenția 
Vietnameză de Informații trans
mite :

In regiunea localității Thani 
Nguen din R. D. Vietnam, va în
cepe în curînd construirea unui 
mare combinat siderurgic.

In prezent peste 6000 de mun
citori lucrează la pregătirea a- 
cestui impoitant șantier. Pînă a-

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

Criza din sinul partidului 
Uniunea creștin democrată

BONN 4 (Agerpres) — TASS 
anunță :

Lipsa de dorință a lui Adenauer 
de a ține seama de părerea majo
rității din paitidul său — Uniunea 
creștin democrată — a determinat 
cercurile conducătoare ale acestui 
partid să caute să limiteze pute
rea lui Adenauer ca președinte al 
Uniunii creștin democrate. Presa 
lelatează că la 2 iulie a avut 
loc în Berlinul occidental o con
ferință a conducătorilor organiza
țiilor de landuri ale Uniunii creș
tin democrate și ai conducerii fe
derale a Uniunii creștin demo
crate, la care Adenauer nu a par
ticipat. Participanții la conferin
ță au cerut „redresarea partidu
lui“ prin adoptarea unor reforme 
organizatorice. Cercurile de con- 

fericirii, au cerut eliberarea erou
lui național al Greciei locuitorii 
din Stalingrad.

Oamenii de știință din Letonia 
au adoptat în cadrul unui miting 
o rezoluție în care declară că ho- 
tărîrea autorităților grecești cons
tituie o provocare la adresa în
tregii omeniri progresiste.

Oamenii muncii din Kazabstan 
declară în numeroase telegrame 
trimise Comitetului național pen
tru apărarea lui Glezos, secreta
rului general al O.N.U., Ham- 
marskjoeld, președintelui Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., K. Voroșilov că numele 
lui Glezos este simbolul luptei 
pentru pace îri lumea întreagă și 
le cer să facă tot posibilul pen
tru a preîntîmpina condamnarea 
lui Glezos.

că este de acord cu organizarea 
Festivalului Mondial al Tineretu
lui și Studenților, reprezentanții 
autorităților austriece au siib’j- 

niăt că garantează toate condi-; 
tiiie pentru desfășurarea nestin
gherită a festivalului.

Membrii Comitetului permanent 
au atras atenția autorităților aus
triece asupra pregătirilor unor a- 
numiite cercuri care încearcă să 
împiedice desfășurarea norftială a 
festivalului. Reprezentanții auto
rităților austriece au asigurat pe 
delegații Comitetului permanent' 
că se vor luă toate măsurile ne
cesare pentru a împiedica tot Ceea 
ce poate dăuna bunei desfășurări 
a festivalului și aduce prejudicii, 
caracterului festivalului ca întîl- 
nire internațională a tineretului 
pentru pace, prietenie și înțelege
re între popoare.

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

sa că prietenia dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și poporul ira
kian a luat naștere chiar din pri
ma zi a existentei tinerei repu
blici Irak. Sîntem mîndri de prie
tenia cu Uniunea Sovietică care 
acordă, ajutor dezinteresat tutu
ror popoarelor care luptă pentru 
libertatea națională.

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

eum s-au construit aici sute de 
case pentru muncitori, noi linii fe
rate, apeducte, linii de transmisie 
a curentului electric și altele.

Combinatul siderurgic de la 
Thani Nguen, care se construiește 
cu ajutorul R. P. Ch’ineze, va a- 
vea o capacitate inițială de pro
ducție de 100.000 tone de oțel.

ducere ale Uniunii creștin demo
crate propun să se reducă numă
rul vicepreședinților partidului de 
la patru la doi și să se lărgească 
împuternicirile lor. Se mai propu
ne crearea „conducerii politice res- 
trînse“ a Uniunii creștin democra
te alcătuite din 10 persoane, in
clusiv președintele partidului.

. ----------------

Persecutarea membrilor P. C. din Germania
BERLIN 4 (Agerpres).
In Germania occidentală con

tinuă să fie persecutați membrii 
P.C. din Germania care au acti
vat în perioada dinaintea inter
zicerii acestui partid. Agenția 
ADN relatează că tribunalul 
landului Dortmund a condamnat

Mare afluență de vizitatori 
la expoziția sovietică de la New York

NEW YORK (Agerpres)
Zeci de mi: de oameni au și 

vizitat pînă în prezent Expoziția 
realizărilor Uniunii Sovietice în 
domeniul științei, tehnicii și cul
turii. Numeroasele însemnări în 
cărțile de impresii sînt o dovadă 
a admirației majorității vizitato
rilor pentru cele văzute. „Expozi
ția — scrie newyorkezul Sîdney 
Barton — lasă o impresie extrem 
de profundă, ea este organizată 
cît se poate de atractiv. Extrem de 
captivant și stimulator este stan
dul științific și tehnic de la eta
jul doi“. Inginerul William Gricei 
scrie : „Am rămas uluit de uriașul 
progres realizat de Rusia în nu
mai 40 de ani. Să sperăm că între 
marile popoare ale Americii și 
Rusiei va domni pacea“.

După cum se știe, la expoziție 
se prezintă filmul panoramic ..în
tinsă este patria mea...“. Bob 
Considine, cronicarul ziarului 
„New York Journal American“, 
consideră că acest film „a produs 
b puternică impresie“. Considine 
scrie că grație acestui film, opi
nia publică americană face pri
ma cunoștință cu Rusia prezenta
tă în culori vii. Există în film 
secvențe interesante, uneori de-a 
dreptul uluitoare, care voi oieri 
milioanelor de spectatori o amin
tire a perseverenței poporului so 
vietic și a întinderilor nesfîrșite 
ale Uniunii Sovietice“. La fel de

O declarație a Consiliului Mondial 
al Păcii

PRAGA 4 (Agerpres).
După cum anunță agenția CE- 

TEKA. Secretariatul Consiliului 
Mondial al Păcii a dat publicită
ții o declarație în legătură cu 
campania mondială pentru con
vocarea conferinței la nivel înalt 
și pentru încetarea războiului 
rece. In declarație se subliniază 
că această campanie, organizată 
din inițiativa sesiunii Consiliului 
Mondial al Păcii, care a avut loc 
la Stockholm cu prilejul celei de 
a X-a aniversări a mișcării mon

Creșterea rînduriior Frontului național unit 
din Irak

BAGDAD 4 (Agerpres).
Liga pentru apărarea dreptu

rilor femeilor din Irak a hotărît 
să adere la Frontul național unit 
care a fost recent creat.

In rezoluția adoptată de par
ticipantele la ședința conducerii 
ligii se arată că Frontul națio
nal unit a fost creat car răspuns 
la necesitatea de a se realiza u-

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

„Occidentul trebuie să dea dovadă 
de bunăvoință“, declară Harold Wilson

BERLIN 4 (Agerpres)
Luînd cuvîntul la un miting 

care a avut loc în Berlinul occi
dental, Harold Wilson. fruntaș al 
partidului laburist englez a ce
rut ca la reînceperea Conferinței 
de la Geneva a miniștrilor Aface
rilor Externe Occidentul să dea 
dovadă de bunăvoință față de re
zolvarea pașnică a problemelor li
tigioase.

Potrivit agenției A.D.N., H. 
Wilson a relevat că lucrările 
Conferinței miniștrilor Afacerilor 
Externe au deschis deja calea spie 
adoptarea de hotărîri acceptabile. 
El a subliniat necesitatea impe
rioasă a destinderii încordării prin 
dezarmarea controlată și s-a pro- 

la nouă luni închisoare pe Paul 
Schneidier, fost secretar al orga
nizației regionale din Ahlem 
(Westfalia) a P. C. din Germa 
iha.

Poliția din orașul Furth a a- 
restat i2 persoane pentru că au 
fost membre ale unei „organiza
ții comuniste ilegale“. 

plin entuziasmat în aprecierea a- 
cestui film este și coresponden
tul în S.U.A. al ziarului suedez 
„Svenska Dagbladet” P. Pears- 
son. Totodată el scoate în relief 
admirația manifestată de zeci de 
mii de americani pentru „luxoa
sele automobile rusești, sputnici, 
giganticele tractoare, televizoare, 
blănuri“ și firește pentru „TU- 
114”, cel mai mare avion de pa
sageri din lume „pe care mulțimi 
uriașe de americani vin să-l va
dă în fiecare zi pe aerodromul 
Idlewilde“.

La Moscova, în ziarul „lzves- 
tia“ ziaristul american Harry 
Freemel semnează articolul „Ma
rele adevăr“ în care relevă că co
mentariile pline de entuziasm ale 
vizitatorilor expoziției reflectă o 
vizibilă îmbunătățire în relațiile 
americano-sovietice. Mulți ameri
cani. scrie el. care au vizitat ex
poziția, își exprimă speranța că 
această schimbare se va solda cu 
pași conc.reți. cu începutul erei 
unei păci trainice. Această expo
ziție, arată corespondentul, a 
convins toate păturile societății a- 
mericane de caracterul real al pro
gresului rapid al Uniunii Sovie
tice. Expoziția scrie el, oieră ame
ricanilor o mai bună înțelegere a 
vieții și realizărilor din U.R.S.S. 
și accentuează sentimentele ami
cale ale poporului american față 
de poporul sovietic.

diale pentru apărarea păcii, se 
desfășoară cu succes în nume
roase țări.

Activitatea intensă care se 
desfășoară în prezent pentru a- 
părarea păcii, unitatea maselor 
și atragerea unor noi țări, noi 
organizații și noi forțe ale păcii 
în lupta pentru pace, toate a- 
cestea trebuie să determine con
vocarea conferinței la nivel înalt 
și ducerea tratativelor pînă ce se 
vor face primii pași pe calea 
spre pacea pe care o cer popoa
rele 

nitatea națională, unitate care 
constituie chezășia apărării re
publicii.

De aceea, arată rezoluția, s-a 
hotărît ca organizația noastră 
să adere la acest front împreună 
cu alte organizații de masă pen
tru a mobiliza toate forțele în 
scopul apărării intereselor po
porului și patriei.

nunțat împotriva înarmării. ato
mice a Germaniei occidentale.

H. Wilson a cerut recunoaște
rea Republicii Populare Chineze 
de către Statele Unite și a carac
terizat politica Statelor Unite fa
ță de China ca fiind „foarte măr
ginită“.

Luînd cuvîntul la miting Ol 
lenhauer, președintele P.S.D.G 
a declarat că în prezent hotărî- 
rile nu pot fi adoptate decît pe 
cale pașnică și prin tratative.

La Varșovia s-a deschis 
conferința pentru destindere 

în Europa
VARȘOVIA 4 (Corespondentul 

Agerpres transmite :)
La 4 iulie s-a deschis la Palatul 

Culturii și Științei din capitala 
Poloniei Conferința pentru destin
dere și securitate în Europa. La 
această conferință participă 120 
personalități din peste 22 de țări 
europene și reprezentanți a 6 or
ganizații internaționale.

• PUBLICITATE
■î O.C.L. Produse Industriale ■ 
ii Petroșani anunță clientela că ț 
ii vînzarea confecțiilor cu pla- î 
;■ ta în rate a fost prelungită i
■ ' pînă la 31 decembrie 1959. j

Magazinele specializate din ■ 
:: tot rajonul Petroșani vă o- • 

feră un bogat sortiment de :
■ confecții pentru dvs. și fa- ■
i milia dvs. i

Condiții de plată foarte a- i 
vantajoase. ;î

CU TREI LEI
Puteți obține valoroase o- ' 

biecte ca: motocicletă M.Z. ;, 
350 cm.c, dormitor de nuc <1 
model export compus din : i >
dulapuri, 2 paturi cu somie- 1 i 
ră, 2 noptiere și o toa- ,j 
letă, garnitură mobilă |1 
„București“, aragaz cu 4 și 
3 ochiuri și butelie, mașină < j 
de spălat rufe, televizor, ra- < 
dio, covor etc., etc. ' i

Participați la concursul 11 
special prono-expres din 8 '; 
iulie a. c. |>

Rețineți, ocazia este ex- 11 
cepțiotială. < [

V.

PROGRAM DE RADIO
6 iulie

PROGRAMUL I. 7,15 Jocv. / 
populare romînești, 8,00 Muzieă 
de estradă, 9,30 Melodii popu
lare romînești, 10,00 Fragmente 
din opera „Manon Lescaut“ de 
Puccini, 11,03 Muzică ușoară, 
11,30 Vorbește Moscova! 13,05 
Cîntece de muncă, 13,20 Muzică 
ușoară, 14,00 Muzică popula-ră 
romînească, 15,10 Concert de 
estradă, 16,30 Din muzica popoa
relor, 17,45 Muzică din operete, 
19,20 „Figuri de lăutari din tre
cut“ — Barbu Lăutaru. montaj 
muzical, 20,00 Teatru la micro
fon : „Martín Borulea“. Adapta
re radiofonică după comedia 
scriitorului clasic ucrainean Ivan 
Tobilevici Karpenko-Karîi, 21,13 
Cîntece, 22,00 Radiojurnal, bule
tin meteorologic și sport, 22.30 

Melodii populare romînești, PRO- 
GRAiMUL II. 14,07 Ăîuzică pen
tru fanfară, 14,30 Valsuri de 
compozitori sovietici, 15,00 Pro
gram muzical dedicat fruntași
lor în producție din industrie și 
agricultură, 15,22 „Viața nouă 
a patriei cîntată de compozitorii 
noștri“. 16,15 Interpreți sovietici 
de muzică ușoară, 16,30 La ce
rerea tinerilor ascultători : Evo
carea radiofonică „D. I. Mende
leev“, 17,35 Duete vocale, 19,00 
Muzică ușoară romînească, 20,00 
Interpreți romîni de operă, 20,28 
Muzică ușoară, 21,15 Formații 
muzicale de tineret din lumea 
întreagă, 22,00 Pentru iubitorii 
muzicii de cameră.

cinematografe
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : De partea cealaltă; AL. 
SAHIA : Favoritul 13; LONEA : 
Bomba; ANINOASA: Mingea; 
VULCAN : Vraja dragostei; LU- 
PENI : Numai o femeie; URI- 
CAN1 : Nauris.
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