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$1 a zilei de 23 August

Cărbune mult și de bună 
calitate

La mina Uricani, întrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate în cinstea Zilei 
minerului și a zilei-de 23 August 
se desfășoară într-un ritm susți
nut. fn primele 10 zile din iulie, 
planul pe mină a fost depășit cu 
peste 630 tone cărbune. In frunte 
sínt minerii sectorului II care 
și-au depăjit sarcinile decadale cu 
mai bine de 340 tone de cărbu
ne

Printre obiectivele actuale, aie 
rffinérilor de la Üricani se preve
de îmbunătățire.'1 calității cărbu
nelui. In această privință ei au 
cu ce mîndri. In trinjestrul TI 

-datorită acțiunii permanente pen
tru alegerea șistului, calitatea căr
bunelui livrat s-a îmbunătățit cu

— *— -------

Hotărîre 
mobilizatoare

Economia națională și în spe
cial industria siderurgică cere 
minerilor Văii Jiului cărbune de 
calitate din ce în ce mai bună. 
Este drept câ în această direcție 
s-au făcut pînă acum pași însem
nați la majoritatea exploatărilor 
di-n Valea Jiului. Exploatarea stra
ielor de cărbune avansînd, în ul
timul timp s-a ridicat tot mai ac
centuat problema stabilirii unei 
noi norme de calitate care să 
corespundă cu situația reală. Or
ganele competente din cadrul 
G.G.V.J. au procedat la luarea de 
probe și analize pentru fiecare 
strat exploatat în parte. Noile, nor
me stabilite sînt simțitor îmbună
tățite față de cele vechi. La mina 
Lonea. minerii vor trebui să dea 
acum cărbune mai curat cu 0,5 
la sută ca înainte, la Aninoasa 
cărbunele va trebui să cuprindă 
1,0 la sută mai puțin șist.

Stabilirea noilor norme de ce
nușă corespund cerințelor econo
miei naționale și constituie un pu
ternic stimulent în lupta mineri
lor pentru continua îmbunătățire 
a calității cărbunelui extras.

Citiți în pag. IV-a
• Vizita lui F. R. K<J21ov în 

S.U.A.
• A. A. Gromiko a sosit la 

Geneva — Declarația fă
cută pe aeroport de minis
trul de Externe sovietic —

• Pregătiri în vederea Festi
valului.

• Declarația făcută de Ma- 
nolis Glezos unui cores
pondent al radioului R. 
D. Germane.

• Se extinde mișcarea de 
solidaritate cu eroul na
țional grec în toată lu
mea.

• Cresc rîndurlle P.M.U.P.

Minerul Ru
dié Constantin 
din brigada con
dusă de Sores- 
cu Gheorghe de 
la sectorul II 
al minei Uri
cani este nu 
numai un munci
tor vrednic și 
priceput El își 
iubește meseria 
dar iubește cu 
pasiune și lite
ratúrai.
IN CLIȘEU: 
După munca a- 
vîntată din ga
lerie, Rudié vi
zitează biblio
teca clubului 
minier unde se 
aprofundează în 
lectură.

0,3 la sută. Acum, minerii de aici 
dau cărbune și mai bun ca înain
te. In primele 6 zile lucrătoare 
din iulie cărbunele extras de la 
Uricani a conținut cu 0,8 la sută 
mai puțin șist vizibil decît în lu
na iunie.

La mina Lupeni 5 sectoare 
dau cărbune peste nlan
Pînă la sărbătorirea Zilei mi

nerului a rămas mai puțin de 
o lună de zile. In această perioa
dă minerii de la Lupeni muncesc 
cu tot mai mult avînt. Eforturile 
lor, concretizate în cele peste 800 
tone de cărbune cocsificabil date 
peste planul primei decade dîn 
iulie, /dovedesc aceasta. Beneficiind 
de condiții optime de muncă, mi
nerii sectorului I A sînt în fruntea 
întrecerii pe mină. Din abatajele 
unde lucrează brigăzile conduse 
de Feher Vasile, Cotroază Ioan, 
Georgi loar. și din celelalte aba
taje ale sectorului s-au extras 
peste plan 46-1 tone de cărbune. 
In această perioadă au obținut în
semnate depășiri de plan alte pa
tru colective de sectoare de la 
mina Lupeni. Bunăoară, fronta- 
liștii de la sectoarele I B, II, III 
și IV A au extras peste plan cu 
145—304 tone de cărbune mai 
mult decît planul

♦ ...Adunarea generală a co- X muniștilor din sector se termi-
♦ nașe. Oamenii s-au împrăștiat
♦ pe la casele lor. Mecanicul 
X lancu Iosif și fochistul său Ti-
♦ mișan Gheorghe, s-au întors la 
X mașina lor lăsată in paza can-
♦ tonierului. Mecanicul și-a luat 
X locul lingă regulator pentru a
♦ duce mașina spre garnitura de
♦ pline, Timișan însă nu-și găsea 
X locul.
♦ — Măi Gheorghiță, acu’ hai, X treci la treabă... Trage apă la
♦ cazan si vezi să nu scadă acul X sub 12 atmosfere.
♦ — Nici o griji lancu-baci. 
X Aranjez eu cum se cuvine...
X ...La Uricani, mecanicii de
♦ pe locomotivele de suprafață 
« știu că menținerea presiunii 
X optime a locomotivelor asigură 
» rapiditatea transportului de 
X cărbune. In privința aceasta e-
♦ chipa locomotivei nr. 3 se află 
X mereu în frunte. După ce toate
♦ pregătirile au fost terminate, 
« dispecerul a notat pe scurt in 
X foaia de circulație a locomoti-
♦ vei: „Ora 18,15... Garnitură cu 
X 55 pline, 3 cărucioare, parcurs
♦ nr. 6“. Asta înseamnă că loco- 
X motiva nr. 3 făcea al șaselea
♦ transport în ziua aceea și du-
♦ cea ca de obicei 55 pline cu 
X cărbune.
♦ ...lancu Iosif a venit lai mina
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Problema învâțămîntului 
¿e stat în discuția 

deputaților
In ședința deputaților Statu

lui popular al orașului Lupeni, 
s-a analizat de curînd situația 
învătămîntului de stat din loca
litate, rezultatele obținute de 
elevi la sfîrșitul anului școlar 
1958—1959.

Referatul susținut de tovară
șul deputat Goj a loan, directo
rul Scolii medii mixte Lupeni, 
a arătat mai întîi situația la în
vățătură a elevilor la sfîrșitul 
anului școlar. Din cele expuse 
a reieșit că datorită faptului că 
majoritatea cadrelor didactice 
au folosit schimbul de experien
ță, au ținut o mai strînsă legă
tură cu părinții elevilor, au fă
cut vizite la dornici liu4 elevilor 
rezultatele s-au îmbunătățit 
față de anul școlar tre
cut. Astfel s-a obținut la cla
sele I—IV un procent de 96 la 
sută elevi promovați, la școaJa 
de 4 ani din Ștefan, de 94 la 
sută la școlile de 7 ani și 84 la 
sută la școala medie.

Dintre cadrele didactice s-au 
evidențiat în muncă tovarășii 
Stefănescu Silvia, Popescu Feli- 
cia, Goja Veronica, Dudaș Oli
via, Manta Maria, Lorintz Ana, 
Truca Zoie, Toth Elemer și alții.

Pe marginea referatului ex
pus au luat parte la discuții to
varășii Doțiu Avram, Zeleneak 
Mihai, Cristea Aron, Szacsko E- 
lisabeta și alți deputați care au 
arătat că rezultatele ar fi fost. 
mai bune, dacă s-ar fi ținut o 
mai strînsă legătură cu părinții 
elevilor slabi la învățătură, da
că pentru îmbunătățirea frec
venței s-ar fi cerut sprijinul de
putaților din sectorul unde lo
cuiesc elevii cu frecvență slabă 
pentru ca deputății să discute 
ea părinții elevilor respectivi' 
etc.

E. TET1LEANU 
corespondent 
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O măsură salutară
Prin grija conducerii Gospodă

riei de locuințe Vulcan începînd 
din luna mai a.c. cenușa și rezî- 
durile de bucătărie se ridică zil
nic dis de dimineață din fața ca
selor de către căruțașii G.L.V.- 

tilui.
Această măsură luată este bine 

venită, ea contribuind la îngrijirea 
localității, păstrînd.u-i aspectul ur. 
banistic.

D. HOMORODEANU 
corespondent

Uricani cu cîțiva ani în urmă, 
cam atunci cînd mina avea 
doar un an de existență. La în
ceput a lucrat ca tunar. Pen
tru priceperea lui, pentru voin
ța de care a dat dovadă comu
niștii din sector l-au primit 
candidat, apoi membru de par
tid. A trecut prin toată gama 
de profesii in transport. De le

frinar a ajuns fochist, apoi me
canic de locomotivă. I-a plăcut 
meseria asta și gata. De a- 
proape 8 ani de zile și-a luat 
locul în partea dreaptă a loco
motivei lîngă maneta de frînă 
și regulator.

Acum cîțiva ani, intr-o iarnă 
cu multă zăpadă, comunistul 
lancu Iosif, aducea de la Lu
peni o garnitură de goale. Era 
noapte și ningea. După ce a 
trecut de cantonul II locomoti
va n-a mai putut înainta prin 
zăpadă- Atunci lancu și-a lăsat 
fochistul pe mașină și împreună 
cu frînarul a făcut pîrtie bună 
pentru roți cale de cîțiva km. 
Garnitura cu goale a ajuns la 
timp la mineri. Tot mecanicul 
lancu a fost acela care s-a a

!
 Copiii de Ia căminul de zi al Spitalului unificat din Pe- < 

troșani se bucură de o îngrijire deosebită. Programul^ lor este ? 
destul de „încărcat“. După ce servesc masa gustoasă și con- j 

. sistentă somnul este obligatoriu. Jocurile distractiv-educative, < 
t intră și ele în programul copiilor de la cămin. <

IN CLIȘEU: Copiii au ieșit la plimbarea lor obișnuită ) 
după gustarea de dimineață. $

Tineretul Văii Jiului obține 
realizări însemnate în muncă

Tinerii mineri petrileni întîm- 
pină ziua de 23 August, cea de 
a 15-a aniversare a eliberării 
patriei noastre, cu succese în
semnate în realizarea sarcinilor 
de plan și în activitatea ob
ștească. Pînă la 1 iulie cele 
două sectoare de tineret de la 
mină, sectorul I și II, au extras 
peste 20.000 tone cărbune în a- 
fara sarcinilor de plan de la în- 
ceputul anului. Tot în această 
perioadă, prin reducerea prețu
lui de cost, tinerii mineri au 
realizat economii de 91.000 lei 
O bogată activitate au desfășu
rat și brigăzile utemiste do 
muncă patriotică. Ele au colec
tat de Ia începutul anului 302 
tone de fier vechi.

Prin reducerea prețului de 
cost și prin acțiunile patriotice 
întreprinse, tinerii de !â mina 
Petrila au economisit în prima 
jumătate a anului peste 273.000 
lei

V. PÂTRAȘClOțU 
corespondent

Pentru ca L,upeaml. 
să devină tot mai frumos

Amenajarea parcurilor, asfal
tarea centrului orașului. înfru
musețarea cartierelor, iată o- 
biectivele pe care și le-au pro
pus brigăzile utemiste de mun
că patriotică din Lupeni într-un 
plan de acțiune comun cu sfa
tul popular al orașului în cin
stea zilei de 6 August și a zilei 
de 23 August

Zilele trecute tinerii din Lu
peni au și trecut la realizarea

pucat să repare de unul singur • 
un podeț luat de apă, intr-c X 
primăvară. Cînd îl întrebi de X 
această întîmplare, lancu spn • 
ne simplu : X

<>- Apoi ce era să fac că doar ♦ 
n-aveam să stau Ia cantonl X 
cind sus la mină trebuiau • 
goale. X

...Timișan Gheorghe e tînăr. • 
După figură nu-! dai mai mult « 
de 18 ani. Cu toate acestea se ♦ 
«.onsideră un vechi feroviar. X 
Meseria a început-o la fel cu X 
lancu, la urma garniturii, pe * 
frînă. Mai apoi a intrat pe mî- X 
na lui lancu și așa a ajuns să « 
lucreze pe locomotivă. Comu X 
mistui lancu Iosif l-a învățat pe ♦ 
îndelete și cu perseverență tai * 
nele „calului de foc“, l-a învă ♦ 
țat să-1 strunească și să-I îti- « 
grijească. In echipa asta 1« X 
crează de rit* a ani. In ziua « 
despre care era vorba mai sus X 
{¡nărui Timișan Gheorghe, a- * 
vea de ce să fie emoționat. Fu- X 
sese doar primit candidat ’ri ♦ 
partid. *

...Aceasta este echipa loco- X 
motivei nr. 3, una din echipele ♦ 
fruntașe ale sectorului de X 
transport al minei Uricani f'i| ♦ 
este lună în care datorită in- X 
{reținerii perfecte a mașinii ri ♦ 
mai ales datorită evitării . a- » 
ramboalelor, echipa să nu fi» J 
premiată din fondul sectorului. ♦ 
in fiecare . lună , depășirea de * 
plan trece doar de 15 la sută... ♦ 

GH DUMITRESC’ ♦ 

angajamentelor luate. Pește 700 
de tineri au lucrat la nivelarea 
terenului dintre blocurile fila
turii, la amenajarea unui parc 
din fata sanatoriului de noapte 
al minei, la spargerea asfaltu
lui vechi din centrul orașului și 
la alte lucrări. La această ac
țiune au luat parte tinerii con
structori din brigada utemistă 
de muncă patriotică condusă de 
Căpitanu Gheorghe. tinerii lu
crători din unitățile comerțului 
de stat, precum și de la sfatul 
popular. S-au evidențiat tinerii 
Dumitra Ioan. Cioară Viorel, 
Bartoș Ioan, Tecsa Laurențiu, 
Fazakaș Tiberiu și alții. Cu pri
lejul acestei acțiuni tinerii din 
Lupeni au efectuat 3.200 ore 
muncă voluntară, realizînd o 
economie de peste 7.000 lei.

I. VIORCL 
. corespondent

Angajamente noi
Tinerii mineri de la Lonea au 

extras de la începutul anului 
16.500 tone de cărbune peste 
plan și au realizat economii în 
valoare de peste 340.000 lei prin 
reducerea prețului de cost.

In vederea întîmpinării zilei 
eliberării, ei și-au luat impor
tante angajamente mai ales în 
direcția participării la acțiuni 
de folos obștesc. Printre altele 
ei și-au propus să construiască 
prin muncă voluntară două te
renuri sportive (unul de tenis, 
de cîmp și unul de volei), să 
contribuie la pavarea drumului 
dintre Petrila și Lonea și să 
colecteze o cantitate de 3.000 
kg. fier vechi.

C. MIȚU 
corespondent
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Randamente sporite
Față de cel de al doilea trimes

tru al anului trecut, la mina Uri
cani randamentele au sporit cu 12 
la sută. Dar obiectivul principal 
al întrecerii minerilor din Uricani 
este de a ajunge și depăși randa
mentul de 1,100 tone cărbune pe 
om și post. Și nu-i puțin acest 
lucru, d.ar minerii cînd s-au hoi 
tărît să facă un lucru bun hotărî- 
rca lor rămîne nestrămutată.

Brigada comunistului Vascul 
Dumitru în trimestrul II al anului 
curent a avut un randament de 
6,183 tone pe om și post, reușind 
să dea peste plan un plus de 1490 
tone de cărbune cocsificabil. Cîr- 
ciumaru Victor cu brigada sa dft 
*a același sector a realizat un 
randament de 5,500 tone pe post 
și un plus db 763 tone de cărbu
ne '

In sectorul II al minei Uricani 
Brigada iui Rusu Dumitru obțî- 
nînd un randament de 6.300 tone 
pe post a dat peste plan 1208 
tone de cărbune, iar brigada con
dusă de minerul Scoipie Nicolae 
a realizat un randament de 5.113 
tone pe post

Printre brigăzile cu randamen
te sporite se numără și cele con
duse de Năsăleanu Miron, Teodo- 
rescu Stâncii. Bria Ioan, Apostol 
Vasile și alții.



2 STEAGUL’ ROȘU

înainte de a se lumina de ziuă, 
Ileana lut Istin ieșea la cuptor 
rul din capătul străzii sfc-1 a- 
prindă. Lemnele le avea crăpate 
de minerul ei de vreo două săp- 
tămîni, dinainte de grevă. Și 
făina o avea de pe atunci încă 
pregătită.,. In săptămâna aceas
ta atît de frămîntată însă nu 
fusese chip să mai coacă. Cine 
ar mai fi stat s-o facă ? Iți os- 
toise foamea ei și a copiilor cu 
fierturi de mălai și adausuri de 
buruieni și bureți. Și omului ră
mas în curtea minei, lingă or
taci, în acele zile grozave îi du
cea tot din mîncarea asta... Du
pă aceea i-ar fi dus și pită moale 
cu slană și chiar vreun pui ros
tuit de pe undeva de-ar fi fost 
chip... Dar nu mai știa unde-i. 
După măcelărirea minerilor, Is
tin nu mai dăduse semn de via
tă. La început femeia crezuse că 
s-a prăpădit odată cu ceilalți. 
De-ar fi murit și Istin el i-ar 
fi fost al treilea bărbat pierdut. 
Pe primul, pe Nicolae, l-a prins 
o surpare; l-a plîns cît l-a plîns 
apoi l-a uitat deși de la el i-a 
rămas fata cea mare. Pe al doi
lea, pe Bela, l-a bocit însă de 
parcă s-ar fi jelit pe sine. Acesta 
a avut o moarte năpraznică, fi
ind ars de viu odată cu alți 82 
mineri, sus, la mina Ileana. Pe 
Bela l-a iubit mult și cu foc cu 
toate că atît cît a fost în viață 
niciodată nu i a spus-o. Cît l-a 
iubit numai în clipa cînd a prins 
a se tîngui sirena, vestind nă
prasna și-a dat seama.

• • • • '• ■ • . . îi •

Cu cel de-al treilea bărbat în
cepuse să-și mai vină în fire, 
uneori era văzută chiar rîzînd, 
de ziceai că i-a uitat pe primii. 
Nopțile însă. — șopteau între

ele femeile cînd se strîngeau pe 
la cuptor sau la gura cișmele
lor — se zicea că-și mai aducea 
aminte Ileana de Bela și atunci 
gemea prin somn și se trezea 
plîngînd cu fruntea rezemată de 
Istin. care frînt de oboseală cum 
ieșea din mină n-o simțea să-i 
bage vină.

Apoi a trecut timpul. Și tre
când timpul grijile și nevoile 
s-au pus leac pe inimă și i-au 

ogoit sufletul, făcînd-o să prin
dă drag și de minerul ce-1 avea 
acum, că era un om bun și cu 
copiii și mai ales cu Iani, care, 
bietul, beteag cum era abia de 
se putea tîrî pînă la ușa casei 
să se mai bucure de soare și 
zbenguiala de afară a celor de-o 
seamă cu el. ce se aflau mai 
zdraveni și mai fără griji.

Așa a prins-o și anul acesta.
La încercările grevei s-a aflat 

cu totul alături de Istin, cura
joasă și harnică în a-1 ajuta. Nu
mai presimțirile o încercau prea 
des în nopțile cînd îl știa plecat 
și mai ales în noaptea de sînge, 
cind atîția s-au petrecut din astă 
lume sub tăiș de baionetă și ar
sură de glonț și cînd alți atîția 
s-au ales schilodiți pe viață. 
De-aia nu-i de mirare că s-a 
speriat cînd a văzut că Istin nu 

mai nimerește acasă; deseori il 
vedea în vis mort ori sîngerînd 
neajutorat, ascuns prin cine știe 
ce văgăuni. Alte ori îl vedea 
parcă zăngănindu-și lanțuri 
grele în drum spre Deva, cum 
văzuse în zilele din urmă zecile 
de mineri arestați după grevă.

Dar acum s-a liniștit. Aseară 
a primit veste de la el. N-a fost 
de lac rănit; Deocamdată o duce 
bine. E găzduit laolaltă cu alți 
ortaci de niște ciobani în munți, 
l-a trimis vorbă că-i dor de pită 
rnoale și de ceva tutun, că-n 
munți așa ceva nu-i de găsit 
Zice că de cinci zile fumează 
doar frunză de fag răsucită, de-1 
zgîrie pe piept și-i adtuce lacrimi 
în ochi.

Toată noaptea n-a dormit 
Ileana, a cernut și a frămîntai 
tot ceea ce a mai aflat prin fun
dul lăzii. S-a gîndit să coacă 
pită multă, să facă apoi și niște 
vărzare umplute cu lobode roșii, 
așa cum îi plac lui Istin. Să 
aibă ce mînca, să aibă ce da și 
la ortaci.

N-a spus la nimeni, ce face, 
așa că nu-i de mirare că, deși 
mai era pînă la ziuă, cît ce-au 
văzut-o că duce lemne la cup
tor, au ieșit vecinele pe la porți, 
strigîndu-se încet una pe alta 
pe nume.

— Ce-o fi făcînd Ileana ? Nu 
se gîndește la copii ? Strică tot 
ce are în casă și-apoi o să mă- 
nînce doar buruieni și bureți...

Femeile aveau dreptul să fie 
îngrijorate. Negustorii nu mai 
voiau să le dea pe cont și-n că
mările minerilor începuse să 
bată vîntul... Se zvonea că nici 
patronii n-o să le deie întreaga 
plată... Atunci ce-o fi apucat-o 
pe Ileana ?

Ar fi ieșit la ea s-o iscodeas
că. dar pe străzi patrulau jan
darmii și mai mult de un om 
nu era voie să stea în stradă. 
Femeilor le era teamă. Nu de 
alta, dar le era încă vie în min
te întîmplarea de ieri diminea
ță, cînd doi copii ai lui Pav- 
lovski, ieșind împreună în stra
dă au fost bătuți cu patul puș
tilor de niște jandarmi, pînă 
n-au mai putut țipa, pe motiv 
că vor să facă „rebeliune“.. 
Auzi, fiarele, nici de copii nu 
mai pot încăpea !! 1

...Abia cînd clădi toate lem
nele în cuptor Ileana își aminti 
că nu are nici un capăt de chi
brit în casă. înaltă și slabă, 
ieși în mijlocul străzii să vadă 
dacă nu zărește undeva vreun 
fir de fum. Nimeni nu aprin
sese încă foc. Privind spre 
curtea vecinei mai apropiate o 
văzu cum se furișează spre ca
să, dinspre poarta curții unde 
stătuse pitită pînă atunci. O che
mă cu glas încet.

— Savetă! Dă-mi un chi
brit....

Cealaltă se întoarse pe tăcu
te Ia gard.

— Faci pîine ?
— Da ..
■— Aio mamă, dar dacă nu 

ne-o mai da pe cont luna asta ?
— N-ai grijă, o scoatem noi 

la capăt... Dar nu mă mai ține 
de vorbă... Uite că s-a ivit în 
capătul străzii o patrulă... Dă-rm 
chibritul...

Intr-adevăr, prin ceața înce
putului de dimineață, se între
zărea venind spre ele o pa
trulă...

Femeia stătu la gura cupto
rului doar pînă văzu flăcările 
prinzînd să lingă lemnele. Dădu 
să plece apoi. Nu făcu un pas 
și se opri ca țintuită locului. 
Din cuptor, din dosul lemnelor, 
i se păru că aude un fel de scîn- 
cet.

— Vai de mine 1 Cum de-am 
putut fi atît de zăpăcită... Nici 
nu m-am uitat în fundul cupto
rului... Să știi că iar am prins 
înăuntru vreun cîine... Am mai 
pățit odată așa 1

Dar scîncetele se întețeau. 
Nu mai era de stat. Femeia se 

repezi la cuptor și fără a lua 
în seamă arsura focului începu 
să arunce lemnele aprinse a- 
fară.

— Hei, Ileana, ce s-a întîai- 
plat ? !

Vecina o striga de după 
gard. Se auziră trîntindu-se 
uși și la celelalte case...

Ultimul lemn ce-1 aruncă din 
cuptor ardea încă și la - lumina 
flăcărilor femeia scăpă un răc
net de spaimă.

— Sînt doi copii înlăuntru!
Era o fetiță de vreo 5 ani și 

un băiețaș cu puțin mai mare 
ca ea. Fetița dormea încă, li
pită de vatră cu o mină sub că- 
pătîiul mînjit de cenușă, iar bă
iatul privea mort de spaimă 
spre femeie, stînd ghemuit cu 
genunchii aduși pînă la bărbie, 
cu pumnișorii la gură.

La strigătele Ilenei, uitînd 
de restricțiile autorităților, fe
meile ieșiseră buluc din curți, 
cum se aflau după somn, pe 
jumătate dezbrăcate, înconjurînd 
cuptorul:

— Haide băiețaș, scoal-o șl 
pe soră-ta, haide afară...

Cu dinții, clănțănind, co
pilul se tîrî de-a bușilea Spre-’ 
gura cuptorului, trăgînd-o du
pă el pe fetița care se smorcăia 
„că mai vrea să doarmă, că-i 
încă somn...“

Femeile îi luară pe brațe pe 
copiii buimăciți, trecîndu-și-i de 
la una la alta, mîngîindu-i, cău- 
tînd să-i liniștească.

— Ai cui sînteti ?
— Ai lui Gali Irimie...
Parcă le-ar fi stropit ¿u apă 

rece. Toate amuțiseră. Cu pri
viri vinovate femeile îi lăsară 
pe amîndoi copiii jos din brațe. 
Doar cîte una, pe furiș, îl scu
tura pe cîte unul de cenușă, îl 
ștergea pe față pe celălalt, le 
mîngîia părul...

— Ai lui Gali sînteti, sărac 
de mine...

Gali căzuse printre primii la 
grevă. N-avea pe nimeni în o- 
raș. Nevasta îi murise de vreo 
3 ani.

— Cum de-am uitat de ei ? 1 
Femeile se priviră iar. în

curcate.
— Ce e de făcut ?
— Ii iau eu la mine I făcu 

Ileana
Se iscă zarvă.
— De ce să-i iei tu ? Lasă-i 

la mine...
Dar...
— He, he, he ! Ce-i aici ? I 

lmprăștiați-vă ! Gîstelor n-au
ziți ? I Fuga marș în case că vă 
sfîrtecăm cu baionetele...

Uitaseră de jardarmi. In timp 
ce se ciorovăiau, patrula se a- 
propiase de ele; patru soldați și 
un sergent.

— In casă cu voi. nerușina
telor 1 Nici nu s-a făcut bine 
de ziuă și ați și dat năvală în 
stradă, nesocotind ordinele au
torităților.

Clipa ce urmă păru o veșni
cie. Se așternu în stradă o tă
cere rău prevestitoare. Femeile 
făcură zid în jurul copiilor, 
privind cu ură spre noii veniți. 

Jandarmii înțeleseră în felul lor 
impresia făcută, că sergentul 
se rățoi iar, dezlipindu-și arma 
de umăr.

— Ce vă bleojdiți așa, curci
lor ? I Marș pe la casele...

Dar n-apucă să-și termine 
spusa. O cărămidă îl izbi drept 
în piept. La aceasta jandarmii 
dădură să-și scoată puștile de 
după umăr. înainte s-o facă, 
însă, se. treziră ca prin farmec 
în mijlocul femeilor, copleșiți 
de numărul lor. La zarva isca
tă săriră din case și cîțiva co
pii. Bărbații n-aveau cum sări, 
puținii care se aflau în oraș a- 
cum erau în mină. O tnaramu- 
reșancă scundă și bondoacă, cu 
o haină bărbătească pe umere 
se aruncase asupra sergentului 
și-i trăsese capela țuguiată pînă 
peste ochi în vreme ce alte două 
femei, o secuiancă uscată și lun
gă ca o prăjină și o ruteancă 
solid clădită ca un bărbătoi, o- 
eărîndu-1 cum le venea la gură, 
îi cărau la lovituri pe unde ni
mereau. cu cîte un lemn din 
cele scoase din cuptor, care fu 
niegau încă.

Pe un soldat alte cîteva îl trîn- 
tiseră pe jos și-l bătuceau acum 
ca pe hoții de cai, călcîndu-1 cu 
călcîile goale. Pe altul, două 
neveste tinerele, cu părul des 
pletit îl dezbrăcaseră și acum 
voiau să-i smulgă și cămașa, 
cărîndu-i la pumni cu nemilui 
ta, trăgîndu-1 de nas, de păi, 
zgîriindti-1 pe față.

— Na, na, na... Să vă țină de 
cheltuială...

Ileana, cu cei doi copii strînși 
la piept, nu intrase în învălmă 
șeală, privind doar ce se întîm- 
plă, cu un dram de satisfacție 
amestecată cu oarecare teamă.

Sergentul tocmai reușise să 
scape din mîinile aprigei mure- 
șence, a secuiencei și a rutencei 
și acum, chițăind de parcă ar fi 
fost un șobolan, agitînd arma 
în aer, fugea de-i scăpărau pi 
cioarele spre capătul străzii, 
urmat de c^i doi jandarmi ră
mași nețesălați...

— Lăsați-i naibi, că-i omo- 
rîți... țipă apoi deodată cineva.

Strigătul acesta îi făcură scă- 
pați și pe ceilalți, care cît ce 
simțiră că-s mai puțin scutu- 
răți, prinseseră puteri iepurești, 
luînd-o pe urmele camarazilor 
lor...

Femeile osteniseră în bătaia 
aceasta și mai mult mirate decît 
speriate de fapta lor, acum se 
întorceau pe la casele lor.

Ileana rămăsese singură cu 
cei doi copii, nedumiriți de ce se 
întîmplase cu ei. Cine știe 
cum, și ea fusese lovită la un 
ochi și zgîriată la un obraz.

— Te doare ? — o întrebă 
băiatul.

Dacă nu auzea întrebarea, 
nici n-ar fi băgat de seamă fi
rul subțire de sînge ce-i curgea 
pe față. Și-l șterse zîmbind. 
Zîmbetul îi era luminos în re
vărsarea zorilor.

— Nu-i nimic, trece... Vi-i 
foame ?

— Nu știu 1 spuse stins fe

tița. Ieri și alaltăieri ne-a fost 
tare foame. N-am mîncat decît 
macriș și mere pădurețe...

Abia «tune» femeia o privi 
mai bine pe fetiță. Era, slăbuță, 
gălbejită și cu mult mai scundă 

ectt ar fi trebuit să fie la anii 
ei. Ochii care o priveau, largi, 
adînciți în orbite, încercănați ca 
la bătrîni, o cutremurară.

— Veniți, să beți lapte... Vă 
place laptele ?

— Da! răspunseră amîndoi 
copiii

— Atunci sa mergem...
Băiețelul prinse să poves

tească pe un ton aproape șop
tit :

—• Știți, tata cînd a plecat a 
spus să stăm cuminți acasă.. 
A venit de două ori pe la noi 
și ne-a făcut de mineare... Spu
nea că vine și a treia oară... 
Dar n-a măi venit... Noroc că 
eu n-am mîncat prea mult și 
mîncarea ne-a ajuns... Am băut 
apă, mai mult. L-am tot aștep
tat pe tata...

Pe femeie o podidiseră lacri
mile. Iși dădea seama că nici 
unul dintre copii nu știa că ta
tăl lor n-o să se mai întoarcă 
niciodată la ei.

Băiețelul povestea mai de
parte

— ... nu mi-a plăcut că inîn- 
carea noastră după ce n-a mai 
venit tata n-a mai fost așa de 
bună... Mirosea urît. Mia a 
plîns cînd a mîncat-o... De-ăia 
ne-am gîndit să plecăm după 
tata, să-l căutăm, să-i spun că 
Mia a plîns pentru că n-j^ pu
tut mînca mîncarea’;.:

— Dar n-a fost nimeni pe la 
voi ?

— Ba a fost. Au fost doi jan
darmi și au spus ca să plecăm 
de acasă, că aia nu-i măi casa 
noastră... A trebuit să plecăm, 
că jandarmii au închis casa cu 
lacăt. Unul a rămas la ușă și 
nu ne-a mai lăsat să intrăm... 
Nici ca să dormim nu ne-a lă
sat... Spunea că să coborîm jos 
în colonie, ia mineri, că acolo e 
tata... Dar nu l-am crezut. Am 
văzut că minte, fiindcă tot miș
ca din mustață, uite așa, în sus 
și în jos... Am știut eu că min
te... Doar nu mișca el, numai 
așa din mustață... De-aia ne-am 
culcat în noaptea aia în coteț... 
Aseară ne-au prins și ne-au scos 
de acolo și ne-au adus din pă
dure pînă jos. lîngă colonie... 
Ni s-a făcut frig și de-aia am 
intrat în cuptor...

-i- Adevărat 1 — spuse ca pen
tru sine femeia — Gali locuia 
tocmai sus, în pădure, în colo
niile cele vechi... De-acolo au 
venit copiii...

Era singurul care trăia acolo 
așa, ca un urs... De-aia au și 
uitat toți de copiii lui. Eu dacă 
am văzut că nu-s la înmormîn- 
tare am crezut că-s duși la ci
neva... Cum de am uitat cu toții 
de ei ? ! Nu-i de mirare, totuși, 
dacă stai să te gîndești; doar 
nici în stradă nu te-a mai lăsat 
să ieși după măcel...

-- Ei, gata 1 Am ajuns 1 Iacă 
aici e casa voastră de acum...

— Vine și tata aici! săriră 
într-un glas copiii.

— Vine... mda! Vine, gemu 
femeia.

Tare greu i-a mai fost Ilenei 
să-i mintă pe orfani și-n zilele 
care urmară. Vezi că n-avea 
numai grija lor. Mai erau și 
copiii ei. Și-apoi, la fel cu toate 
celelalte femei din colonie aș
tepta cu sufletul la gură de la 
o zi la alta să vină s-o ridice 
pentru bătaia cu jandarmii. Dar 
se vede că stăpînirii îi era tea
mă — ori cine știe — că pînă 
la urmă nimeni nu a mai vorbit 
de această întîmplare...

După o lună s-a întors din 
păduri și Istin. Venirea lui n-a 
fost observată de autorități, 
fiindcă erau prea mulți cei 
înapoiați acasă și de i-ar fi a- 
restat pe toți, patronii minelor 
nu mai aveau cu cine scoate 
cărbunele din abataje, llé’ana 
știa că totuși omul ei a fost 
luat la ochi, dar aceasta n-o 
mai neliniștea. Era fericită că-1 
are alături, că-1 au alături și 
copiii, că pot amîndoi să vadă 
de cei doi orfani ai lui Gali.

(Din volumul sub tipar 
„Flăcări nestinse" ins
pirat din greva minerilor 
din Lupeni, de la 6 August 
J929).
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îndeplinirea angajamenlclnr luate ¡a întrecere. 
In centrul âclivltâffl atfHateriter

la Aninoasa au por- 
la începutul anului 
socialistă pentru în- 

trasate de

Minerii de 
nit cu avînt 
în întrecerea 
deplinirea saicinilor 
Conferința raională de partid. In 
această întrecere colectivului sec
torului I c.c' mai mare sector al 
minei,i-au revenit sarcini impor
tante. Minerii sectorului I s-au 
angajat să-și depășească sarcinile 
sporite ce le-au revenit. Ei și-au 
propus să extragă pînă la sfîrși- 
tul anului 12.000 tone de cărbu
ne în afara sarcinilor de plan și 
prin mărirea productivității mun
cii si reducerea prețului de cost 
să realizeze o economie de 
250 000 lei.

De la bun început biroul orga
nizației de bază s-a orientat -.pre 
desfășurarea unei intense munci 
politice de masă în vederea mobi
lizării colectivului sectorului la 
îndeplinirea angajamentelor luate 
în întrecere. Pentru îmbunătăți
rea muncii politice, biroul a ins
truit cei 80 dc agitatori ai orga
nizației de bază și i-a repartizat 
pe bază de sarcini concrete pe 
brigăzi și schimburi.

Agitatorii, în activitatea politi
că desfășurată de la om la. om cu 
ocazia convorbirilor organizate au 
militat îndeosebi în direcția ridi
cării randamentelor, respectării 
consumului specific de materiale, 
întăririi disciplinei în producție, 
extragerii unui cărbune de cali
tate etc.

Agitatorul Cristea Aurel con
duce o brigadă de tineret. El le-a 
arătat tinerilor din brigadă că în 
vederea realizării unei producti
vități ridicate este necesar, în pri
mul rînd, ca fiecare miner să-și 

'.¡ce calificarea si în brigadă să 
vxiste o disciplină corespunzătoa
re Pe lîngă faptul că toți tinerii 
din brigada lui urmează școala de 
calificare de pe lingă exploatare, 
el acordă o deosebită atenție ca
lificării membrilor brigăzii la lo
cul de muncă. Prin calificarea oa
menilor, pi intr-o muncă organi-

IN PRIMA
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4 La sute de metri sub pămînt, 
“ în adîncul minei Aninoasa mi- 
y nerii se străduiesc să dea viață 
o angajamentelor luate în întîm-
■ [ pinarea zilei lor și a celei de 

■< >« 15-a aniversări a eliberării 
j patriei noastre. Cu toate greu- 
;; tățile ¡vile — greutăți pe care
■ j încereații mineri ai Aninoasei

le înving cu bărbăție — colecți
ile sectoarelor II și III, au 

*..eușit să extragă cărbune peste
• sarcinile de plan.
• Cea mai frumoasă contribuție 
| la succesele sectorului II au a-
• dus-o minerii din abatajul, fi- 
! guri al stratului 15 vest — 
J conduși de brigadierul Hegeduș 
j Dănilă can în perioada 1—10 
4 iulie au extras peste planul bri- 
j găzii cantitatea de 146 tone de

I
 cărbune. In sectorul III — sec
tor care în această luna a ho- 
tărit să pornească o luptă susți
nută pentru recuperarea minusu
lui de pine acum — tinerii din 
brigada lui Schneider Francisc 
și-au întrecut toți ortacii 
sector. Din abatajul cu I___

i scurt. în care lucrează, au vă- 
î zut lumina rampei puțului cel 
♦ mare cu 126 tone de cărbune 
I mai mult decît prevedeau sar- 
î cinile de plan. In aceste zile 
J luptă să i alungă din urmă or- 
4 tacii brigadierului Tucaciuc Mi- 
• hai, care în numai cinci zile 
♦ extras 100 tone de cărbune 
J afara cantității planificate. 
J Prima decadă a lunii 
:• fost încheiată cu succes și 
4 numeroase brigăzi din
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. „ ________ i t
| Dunca l:ctiu, a căror depășire ț 
f înregistrează cifra de 196 tone, •

J cărbune
! Fruntașii sectorului / V Pri-
• boi sínt membrii brigăzilor con-
♦ duse_ de Grad loan, Codrea
* Gheorghe și Nicolae lordă- 
j chescu, dit: ale căror locuri de 
t muncă -mi ieGt la suprafață în- 
1 tre 1 ÎS—143 tone de cărbune 
:♦ in afara planului decadal.
’ L1CIU LUCIA 

zată și disciplinată brigada lui 
Cristea a obținut în ultimul timp 
cele mai frumoase rezultate în 
sporirea randamentelor. Pe tri-. 
mestrul II brigada lui a atins o 
productivitate de șase tone De 
post, adică în fiecare zi din aba
tajul lui s-au extras două tone de 
cărbune peste randamentul plani
ficat pe cap de om. Printr-o pro
ductivitate înaltă el atinge în
semnate depășiri. Brigăzile în ca
drul cărora lucrează agitatorii 
Mujnai Nicolae, Corcodel Cons
tantin și Mănăilă Vasile au reali
zat de asemenea randamente spo
rite. Ele își depășesc cu regulari
tate productivitatea muncii planifi
cată cu cile 1,50—2 tone de car 
bune pe post

Ca rod al activității agitatori
lor, car.; au arătat pe larg mine
rilor importanța și căile concrete 
în vederea sporirii randamentelor, 
sectorul I al minei Aninoasa a 
obținut în trimestrul II cel mai 
mare randament pe exploatare — 
2 tone de căi bune pe post, fapt 
ce determină ca în întrecerea so
cialistă dintre sectoarele minei să 
ocupe locul de frunte. Sectorul I 
Aninoasa a extras în prima jumă
tate a anului 8.000 tone de cărbu
ne peste sarcinile de plan. La a- 
cest succes c contribuție impor
tantă au adus brigăzile conduse 
de tov. Mujnai Nicolae, Mănăilă 
Vasile, Corcodel Constantin, David 
loan, Berei Dionisie, Dunca Pe
tru și altele.

Vești de la Ocolul silvic Petroșani

»5

Ce oglindește 
darea de seamă semestrială

Din darea de seamă statistică 
încheiată pe perioada 1 ianuarie— 
30 iunie se vede activitatea des
fășurată de colectivul Ocolului 
silvic Petroșani în primul semes
tru al anului în curs. întocmită 
cu grijă, darea de seamă tălmă
cește în cifre lucrările executate.

Unul din capitolele cele mai 
importante în activitatea Ocolului 
silvic Petroșani îl constituie cul
tura și refacerea pădurilor. Oco
lul silvic Petroșani are în raza 
sa de activitate mai multe pepi
niere în care se dezvoltă puieți 
pentru plantare în terenurile 
unde pădurile au fost exploatate. 
La lucrările de pepiniere sarcinile 
planului semestrial au fost de
pășite cu 73 la sută. Din pepinie
rele Aușelul, Voevodu, Polatiște, 
Jigoreasa etc s-au scos în acest 
an peste 2.000.000 puieți care au , 
tost plantați în diferite puncte.

★

Ce are de spus 
comitetul de redacție ?

Organizația de bază și comi
tetul de întreprindere a O.C.L. 
Alimentara Petroșani are o ga
zetă de perete arătoasă, așezată 
la Ioc vizibil. Zeci de oameni ai 
muncii ce vin cu diferite treburi 
la direcția O.C.L. se opresc în 
fața gazetei de perete citind cu 
interes articolele afișate. Ele tra
tează problemele ce frămîntă co
lectivul aceste; organizații comer
ciale. Astfel, unul dintre articole 
vorbește despre grija ce trebuie 
să o aibă fiecare lucrător din co
merț față de avutul obștesc ce i 
s-a încredințat. Un alt articol a- 
trage atenția asupra îndatoririlor 
ce le au luciătoriii din comerț. In 
articole se vorbește și despre sar
cinile ce revin responsabililor de 
raioane precum și despre măsuri
le ce trebuie luate în vederea a- 
sigurării curățeniei în magazine.

Precum se vede articolele tra
tează subiecte interesante. După 
toate aparentele se poate spune 
că, colectivul gazetei de perete 
„Comerțul socialist“ format din 
tov. Pîrcălab loan, Zuleger Ana, 
Svoboda Elisabeta și ceilalți este 
activ. Din păcate numai aparen
țele arată acest lucru. Cititorul 
articolelor n-are cum verifica ve
chimea articolelor publicate și as
ta iată de ce : nici un articol a- 
fișat la această gazetă de perete 
nu poartă date. Ce are de spus co
lectivul gazetei de perete în le
gătură cu acest amănunt... neîn
semnat în aparență ?

O deosebită atenție au acordat 
agitatorii luptei pentru realiza* 
rea de economii. Preocupîndu-se 
de respectarea consumului specific 
de materiale ș> de refolosirea ma
terialului lemnos, brigăzile sec
torului au obținut importante e- 
conomii. Luna trecută la capitolul 
materiale* sectorul a realizat la 
prețul de cost o economie de 0,40 
lei pe tona de cărbune. O bogată 
muncă politică în vederea econo
misirii materialului, al reducerii 
prețului de cost au desfășurat a- 
gitatorii David loan, Mănăilă Va
sile, Dunca Petru și alții.

De la începutul anului au tre
cut 6 luni. Pe această perioadă 
colectivul sectorului I Aninoasa, 
poate raporta succese însemnate. 
Pînă la 1 iulie sectorul a extras 
8.000 tone cărbune în afara sar
cinilor de plan. De asemenea, deși 
la începutul anului în sector au 
intervenit unele greutăți care au 
grevat prețul de cost, sectorul a 
realizat o economie de aproape 
40.000 'ei. Iată deci că angaja
mentele minerilor se înfăptuiesc. 
O contribuție însemnată la aceste 
realizări au adus-o agitatorii care 
prin exemplul lor mobilizator, 
prin munca politică pe care o des
fășoară zi de zi sub îndrumarea 
organizației de bază au devenit 
animatorii luptei minerilor pentru 
înfăptuirea angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă.

1. DU«EK

Paralel cu îndeplinirea sarcini
lor de plan la lucrările în pepj- 
niere, colectivul ocolului s-a stră
duit să îndeplinească și ceilalți 
indici de plan. Astfel, la împădu
riri și plantații prevederile planu
lui au fost realizate în proporție 
de 107 la sută, iar la îngrijirea 
de arborete a fost depășit cu 10 
procente. în urma muncii intense 
desfășurate de întregul colectiv 
s-a reușit ca în primul semestru 
al anului să s« împădurească 
peste 600 ha. de teren, asigurîn- 
du-se în acest fel dezvoltarea 
refacerea pădurilor.

și

Lucrări executate 
prin muncă voluntară 
In primul semestru al anului 

în curs, Ocolul silvic Petroșani a 
avut de executat un volum mare 
de lucrări.

Comitetul orășenesc U.T.M. Pe
troșani a întreprins, în colaborare 
cu conducerea ocolului, cîteva ac
țiuni de muncă voluntară. Zeci de 
tineri au ieșit, la chemarea orga
nizației, la lucrările de refacere a 
pădurilor. Astfel pe 14 ha. de te
ren plantațiile au fost executate 
prin muncă voluntară la care au 
participat atît tineri, țărani mun
citori cît și personalul silvic. Prin 
muncile voluntare efectuate s-a 
realizat o economie de 10.000 lei.

M. C.
■s-i-î-e-

La cinematografele muncitorești

In pr.zent, la cinematografele muncitorești din raion rulează în 
mod consecutiv puternicul film pentru tineret „Frunze roșii" o pledoarie 
pentru sentimentele pline de măre ¡ie ale dirzeniei, curajului și spiri
tului de abnegație In clișeu, o scenă din această remarcabilă 
creație a cineaștilor sovietici.

VALEA JIULUI DEVINE 
TOT MAI FRUMOASA 

gravul B:ro loan, zidarul Suhan 
’ Ita ^. altele.,

ile cele mai importante 
de înfrumusețare însă se execută 
în Lupeni. Lupenenii se străduiesc 
să dea o înfățișare cît mai atră- ; 
gătoare orașului lor. In acest. 
scop; vor fi modernizate strada 
Gh. Gheorghiu-Dej, piața din cen
trul orașului, au fost mult extin
se spațiile verzi și s-au plantat 
un mare număr de pomi. .Cetățe
nii au fost antrenați în acțiunea 
de înfrumusețare a orașului, pres- 
tîndu-se 66.070 ore de muncă vo
luntară de către 20.530 de oa
meni. Cu această ocazie au fost 
curățite curțile, grădinile, au fost 
cărate gunoaiele, s-au făcut nive
lări de terenuri etc.

Serviciul de gospodărie al mi
nei Lupeni desfășoară o intensă 
activitate în ce privește lucrările 
de reparații capitale și curente ale 
imobilelor din străzile I. V. Stalin, 
I. L. CaraBial® și Calea Vulcanu
lui. Pînă în 15 iunie, au fost re
parate 43 de imobile pentru care 
s-a cheltuit Suma de 670.000 lei. 
. Pînă ’a 23 August nu mai este 
mult. Se cere ca toate sfaturile 
populare, serviciile gospodărești 
din localitățile Văii Jiului să ac
celereze ritmul de înfrumusețare 
a orașelor și satelor raionului 
nostru. Deși pînă în prezent rea
lizările sînt frumoase au mai ră
mas încă multe de făcut. La Lo
nea, de exemplu, mai sînt multe 
barăci nedemolate care contras
tează cu peisajul nou al cartiere
lor de blocuri, iar podurile de la 
Cimpa șl Avram Iancu nici pînă 
acum nu sînt gata.

La cantine minerilor din Lu- 
peni care trebuie complet moder
nizată, lucrările merg destul de 
încet, de asemenea lucrările de Ia 
noua sală de festivități care este 
în curs de amenajare.

Au fost amenajate parcuri fru
moase în multe localități fără în
să ca aleile să fie pietruite. Acest 
lucru face ca după ploaie ele să 
fie Impracticabile; în orașul Uri
cani mai sînt încă grămezi de 
moloz, asfaltul șoselei în multe lo
curi este stricat etc. nereguli care 
trebuie remediate cît mai grabnic.

OH. CREȚU
------- —----- ..

Realizări ale cooperatorilor

Cu ani în urmă Valeâ Jiului ' gravul Biro loan, zidarul Suhan 
era considerată ca unul din Jocu
rile lipsite de bucfirii. ipunțjjfȘ 
grea, sărăcia în care trăia munci
torul miner aruncau umbre întu
necate asupra așezării pitorești a 
albiei bătrînului Jiu. Cocioabe 
murdare, înnegrite de fum întîl- 
neai la fiecare pas...

...De atunci au trecut mulți ani 
si odată cu ei Valea Jiului și-a 
schimbat înfățișarea. Blocuri mari 
înconjoară ca un brîu argintiu 
localitățile Văii Jiului. Șosele as
faltate se aștern de la Lonea pînă 
la frumosul și noul oraș Uricani. 
Cu fiecare an Valea Jiului devi
ne tot mai frumoasă, mai atrăgă
toare. In toate localitățile întîl- 
nești acum clădiri noi. străzi, 
parcuri si zone verzi. Toate aces
tea se datoresc regimului nostru 
democrat-popular, grijii permanen
te a partidului și guvernului pen
tru ridicarea economică și cultu
rală a orașelor și regiunilor pa
triei noastre. în acest scop fondu
rile alocate au crescut an de an. 
Dar nu numai de fondurile aloca
te depinde înfrumusețarea orașe
lor și satelor raionului nostru ci 
si de hărnicia oamenilor puși să 
le gospodărească, de aportul adus 
de marea masă a cetățenilor.

... Pînă nu de mult în cartie
rul Gh. Dimitrov din Petroșani 
se găseau mari movile de pămînt 
și moloz printre care cu greu se 
putea diescurca omul. Odată cu 
sosirea primăverii însă construc
torii. cu ajutorul larg al cetățe
nilor, au pornit acțiunea de înfru
musețare a noului cartier. Au fost 
aduse buldozere și excavatoare 
pentru nivelarea terenului. Mași
nile au început să care zi și noap
te pămîntui, iar prin culoarele 
abia trasate constructorii au în
ceput să aștearnă străzi drepte de 
beton. Tencuitorii au pornit și ei 
lupta pentru finisarea blocurilor 
neterminate. Astfel, incinta I-a a 
fost deja terminată și schelele au 
fost mutate pentru terminarea in
cintei a II-a. Odată cu nivelarea pă- 
mîntului a pornit acțiunea de a- 
menajare a spațiilor verzi. In 
fața blocului magazin au foșt fă
cute ronduri de flori.

O vastă acțiune a fost întreprin
să și în interiorul locuințelor. Au 
fost reparate și zugrăvite peste 71 
de apartamente în casele colo
niilor muncitorești, au fost ter
minate casele scărilor din cartie
rul Gh. Dimitrov, lucrări a căror 
valoare depășește suma de 
2.000.000 lei.

Acțiuni importante pentru în
frumusețare au fost întreprinse și 
în celelalte localități. La Petrila, 
de exemplu, gospodăria de locuin
țe a efectuat un mare volum de 
lucrări. Valoarea reparațiilor ca
pitale și curente executate de Ia 
1 ianuarie și pînă în nrezent se 
ridică la peste 400.000 lei. In ca
drul lucrărilor capitale s-au exe
cutat 1360 m.p. tencuieli, aproxi
mativ 90 rri.p. dușumele, au fost 
reparate sute de uși și ferestre. 
In coloniile muncitorești s-au înlo
cuit ușile la 42 apartamente, s-au 
executat 250 m.p. dușumele etc. 
La aceste lucrări s-au jemarcat 
echipele de muncitori conduse de 
tîmplarul Schuler Friedrich, zu-

•. f.

meșteșugari
------------------

Echipa fruntașă
Secția de finisaj de la coopera

tiva „Partizanul“ din Petroșani 
are un număr de peste 60 de co
operatori împărțiți în 13 echipe 
de muncă. Pînă acum cea mai 
bună echipă care își' îndeplinește 
și depășește planul lunar de pro
ducție este cea condusă tova
rășul Varga Adalbert. *

De la Începutul anului și pînă 
în prezent, această echipă și-a în
deplinit lună de lună sarcinile 
de plan în proporție de 115—125 
Ia sută. Pe luna iunie, planul . a 
fost depășit cu 18 la sută, echipa 
situîndu-se astfel din nou în 
fruntea celorlalte echipe

Și cum s-ar putea să fie alt
fel, cînd. toți componenții acestei 
echipe sînt oameni de nădejde ca 
Darvasi Emeric, candidat de par
tid, Mojui loan și alții. O con
tribuție de seamă au adus-o șl u* 
temiștii Țabrea Ilie și Keller A- 
lexahdru, muncitori calificați la 
locul de muncă Realizările justi
fică pe deplin prezența 
lui Varga Adalbert pe 
onoare al cooperativei.

fotografiei 
panoul de

Cea mai bună secție
Cea mai bună secție din cadrul 

cooperativei „Jiul” din Petroșani, 
care își depășește lunar sarcinii» 
de plan, este secția nr. 18 — foto.

Responsabila secției, Lochainer 
Ana, ajurată și îndrumată de con
ducerea cooperativei își organi
zează bine' munca și de aceea ob
ține rezultate bune.

Pe luna iunie planul de produc
ție a fost depășit cu 48 la sută, 
iar lucrările executate au fost de 
bună calitate. Merită a fi citate 
și utemistele Hebedeanu Elena, 
preocupată de îmbunătățirea lucru
lui, Ionescu Maria și Molie Te- 
reza.

A. GRIGORE
corespondent



STEAGUL ROȘU

Kirzlov îs S.U.A.
, prin reprezentanții presei un sa

lut și cele mai bune urări locui
torilor orașului. In jurul orei 11 
avionul a decolat și s-a îndreptat 
spre cartierul industrial al orașu
lui Pittsburg, ultimul punct 
vizitei de unde delegația 
va înapoia la New York.

Pe aeroportul din Pittsburg, 
R. Kozlov a fost întîmpinat 
F. Weir, președintele consiliului 
municipal și de alți reprezentanți 
ai autorităților locale.

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

A. A. firomlko a sosit la Geneva

Vizita lui F. R.
PITTSBURG 11 (Agerpres). 

TASS anunță :
In dimineața zilei de 10 iulie 

F. R. Kozlov a
Expoziția comercială _____
țională dân Chicago. Membrii de
legației sovietice însoțiți de nu
meroși corespondenți au vizitat 
pavilioanele S.U.A., Indiei, R.P. 
Polone, Japoniei și ale altor țări. 
Apoi delegația a plecat cu mașina 
la aeropottul Mizway. Părăsind 
Chicago F R Kozlov a transmis

făcut o vizită la 
interna-

al
se

F. 
de

Declarația făcuta pe aeroport de ministrul de Externe 
sovietic —

GENEVA 11 (Agerpi'es) — 
TASS anunță:

In dimineața zilei de 11 iulie 
a sosit la Geneva cu un avion 
„IL—18“ A. A. Gromîko. minis
trul Afacerilor Externe ai U.R.S.S. 
și membrii delegației sovietice la 
Conferința de la Geneva a miniș
trilor Afacerilor Externe care își 
reia lucrările la 13 iulie.

Pe aeroport A. A. Gromîko a 
fost întîmpinat de ambasadorul 
U.R.S.S. în Elveția, de S. Kîștia- 
kov, reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. pe lîngă Secția ONU, 
pentru Europa, S. K. Tarapkin. 
reprezentantul U.R.S.S la Confe
rința în problema încetării expe
riențelor cu arma nucleară, de 
membri ai ambasadei U.R.S.S. în 
Elveția și de reprezentanța URSS 
pe lîngă secția ONU pentru Eu
ropa.

Printre cei veniți să întîmpine 
delegația sovietică se aflau: dr. 
L. Bolz, ministrul Afacerilor Ex
terne al R D. Germane, șefi ai 
reprezentantelor diplomatice 
unor 
ti - ai

Pe 
făcut 
sosit 
a continuă tratativele 
de miniștrii Afacerilor Externe în
că în luna mai.

Partea sovietică speră că dacă 
puterile occidentale vor manifes-

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

ale 
țări în Elyeția, reprezentan- 
presei elvețiene . și străin?, 
aeroport A. A. Gromîko a 
următoarea declarație! Am 
din nou la Geneva pentru 

începnte

ta interesul cuvenit, dacă vor 
manifesta dorința de a ține sea
ma de interesele tuturor partici- 
panților la Conferință, se va pu
tea ajunge îr. ceea ce privește 
probleme’e discutate la succesul 
care este atît de așteptat de po
poare.

Propunerile noastre în problema 
Berlinului occidental și a creării 
comitetului pe întreaga Germanie 
sînt o bază bună pentru realiza
rea unei înțelegeri.

Am dori ca Conferința de la 
Geneva a miniștrilor Afacerilor 
Externe să constituie începutul 
unei încălziri permanente a at
mosferei internaționale care con
tinuă să rămînă rece și să contri- 
bufe la adoptarea la viitoarea în- 
tîlnire la nivel înalt a unor so
luții radicale în ceea ce privește 
problemele internaționale arzătoa
re nerezolvate.

La rîndul său guvernul sovietic 
este hotărît să contribuie din 
toate puterile la obținerea îri ca
drul viitoarelor tratative a rezul
tatelor pozitive necesare.

t

Pregătiri în vederea 
Festivalului

MOSCOVA 11 (Agerpres) — 
TASS anunță:

Delegația sovietică la cel de-all 
VII-lea Festival Mondial al Tine-I 
retului și Studenților de la Viena | 
va fi alcătuită din 800 de tineri I 
și tinere care s-au distins în mun
că, învățămînt, artă și sport.

Tinerii moscoviți, care nu pleacă : 
la Festival, au hotărît să se pre
gătească de asemenea în vederea 
acestei sărbători a tineretului. In 
prezent, la uzinele și fabricile din 
Moscovă au loc reuniuni priete
nești cu tineretul din străinătate, 
competiții sportive, concursuri ar
tistice.

Tinerii compozitori ai Conserva
torului din Moscova lucrează la 
noile creații pentru a le prezenta 
la concursul de la Viena.

LONDRA 11 (Agerpres)
Tineretul din Anglia face 

mele pregătiri în vederea Festiva
lului Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Viena.

Din Anglia pleacă la Festival o 
delegație alcătuită din 500 de per
soane. Delegația este alcătuită din 
președinți ai diferitelor organiza
ții obștești de tineret, sportivi, 
muzicieni, cîntăreti, cineaști. Di
ferite organizații religioase trimit 
de asemenea lă Festival repre
zentanții lor

In întreprinderi, mine, în clu
buri de tineret, la asociațiile cultu
rale și organizațiile sindicale se 
colectează fonduri pentru acorda
rea sprijinului financiar necesar 
reprezentanților tineretului care 
pleacă la Festival.

ulti-

Declarația făcută de Manolis Glezos unui 
corespondent al radioului R. D. Germane

BERLIN 11 (Agerpres).
Manolis Glezos, a făcut in sala tribunalului militar o decla

rație unui corespondent special al radioului R.D.G. la Atena. Aș 
vrea să transmit prin intermediul radioului R.D.G. prietenilor pă
cii și ai democrației din lumea intreaigă un mesaj: Lupta pentru 
salvarea mea este nu numai o luptă pentru viața mea. Ea este 
o luptă nobilă pentru victoria democrației și a instituțiilor sale, 
care se află în primejdie în Grecia, o luptă pentru triumful oăcil, 
cu toată opoziția militariștilor și imperialiștilor. Fiind un luptător 
drept pentru aceste țeluri, eu mulțumesc... (La acest pasaj gar
dienii l-au întrerupt pe Manolis Glezos și el a fost dus pe banca 
acuzaților).

O

Partizanii păcii 
din Finlanda și Letonia 
au propus încheierea 

unui pact de neagresiune 
între statele baltice

RIGA 11 (Agerpres) — TASS 
anunță:

Partizanii păcii finlandezi șl le
toni au propus la 10 iulie intr-o 
declarație comună semnată la Ri
ga, încheierea unui pact de nea
gresiune între statele baltice, crea
rea unei zone denuclearizate și li
beră de arma rachetă, în regiu
nile peninsulei Scandinave și ba
zinul Mării Baltice, ceea ce ar 
destinde in mod substanțial încor
darea în aceste regiuni.

In declarație se arată că renaș
terea hitlerismului în Germania 
occidental, înarmarea Bundesweh- 
rului cu arma atomică, planurile 
de creare a bazelor atomice: 
N.A.T.O. în țările baltice, prezin
tă o primejdie serioasă pentru cau
za păcii în regiunea Mării Balti
ce. Partizanii păcii din Finlanda 
și Letonia sovietică sínt convinși 
că eforturile comune ale tuturor 
prietenilor păcii vor împrăștia norii 
amenințărilor militare, vor 
gheața „războiului rece“.

topi

Cresc rîndurile
P.M.U.P.

VARȘOVIA (Agerpres).
După cum anunță agen

ția P.A.P., potrivit datelor 
Secției organizatorice a C.G. 
al P.M.U.P., în prima jumătate a 
acestui an ați fost primite în rîn
durile candidpților Partidului Mun-; 
citoresc Uni* Polonez 44.498 per
soane. Aproape jumătate din acest 
număr — 22.175 persoane, îl for
mează muncitorii.

LONDRA 11 (Agerpres)
Gea mai serioasă piedică în ca

lea încheierii cu succes a Confe
rinței de la Geneva a miniștrilor 
Afacerilor Externe, declară cunos
cutul ziarist Basil 
săptămînalul laburist 
este poziția Germaniei 
le și a cancelarului ei, 
Davidson scrie:

„Firește că cea mai 
ranță a guvernului Germaniei oc
cidentale în ceea ce privește in
tensificarea influenței sale constă 
în a nu oferi marilor puteri 
biiitatea de a pune capăt răz
boiului rece*.

Totdeauna a fost greșit ca nem
ții să fie împinși spre înarmare, 
dar acum este mai periculos de- 
rit oricînd în trecut din următoa
rele trei motive.

1. In prezent statul veșt-gei- 
man se află din punct de vedere 
politic, economic și militar în 
mîna elementelor de extremă 
dreaptă care maî au încă de dove
dit că se deosebesc de predeceso
rii lor.

2. Aceste elemente de extremă 
dreaptă, care conduc politica si 
treburile Germaniei occidentale 
nu se mai mulțumesc cu rolul de 
vioară a doua. Ei vor dacă se 
poate, să joace în Europa rolul 
conducător cel mai important.

Printr-o crudă ironie a soartei, 
cei mai credincioși apărători ai 
lor sînt în prezent generalul De 
Gaulle si ministrul lui al Aface
rilor Externe. Gouve de Murville. 
Amîndol au luptat împotriva na
zismului. Printr-o și mai crudă e 
ironie a soartei în spatele acestora 
doi se află rîndurile de colabora
ționiști francezi care sînt foarte 
fericiți să colaboreze încă odată 
și mai ales atît de „respectabil“ 
cu stăpînii lor germani de ieri. 
Generalul De Gaulle, care la 
Vichy a fost condamnat la moarte 
se pronunță în prezent în apăra
rea colaboraționiștilor care î-au 
condamnat la moarte.

Această situație provocată în

Davidson în 
„Tribune“, 
occidenta- 
Adenauer

mare spe-

posl-

esență de politica îngustă a An
gliei șî de politica și mai îngus
tă a Americii este destul de puțin 
atrăgătoare. Există și un alt 
lea mohv de neliniște.

3. Cei cate controlează în 
zent guvernul vest-german, 
dus de Adenauer au hotărît 
dețină arma nucleară. In prezent 
se spune că vor reuși în anul 
1961. Pericolul constă în aceea 
că în urma acestui fapt, arma nu
cleară se va afla tocmai în mîi- 
nile acelor oameni cărora dato
rită activității lor nu trebuie să 
li se dea crezare. Acești extre
miști vest-germani au hotărît să 
obțină „posibilități nucleare’’, 
dică posibilitatea de a dispune de 
arma nucleară și de a o folosi și, 
dacă lucrurile vor evolua ca în 
prezent ei vor obține precis acest 
lucru.

In fața acestui pericol, alături 
de care toate celelalte pericole pă
lesc, Anglia' aré nevoie de o po
litică fermă, ea trebuie să-i spună 
ti” lui Adenauer.
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Se extinde mișcarea de solidaritate 
cu eroul național grec 

în toată
ATENA 11 (Agerpres).
La Atena, la președinția Con

siliului de Miniștri grec, precum 
și la ambasada Greciei din di
ferite capitale ale lumii continuă 
să sosească zilnic numeroase 
telegrame și rezoluții prin care 
cercurile largi ale opiniei publi
ce și personalități din viața pu
blică internațională își afirmă 
solidaritatea cu curajosul luptă
tor grec pentru libertate, Ma
nolis Glezos.

In Anglia, larga mișcare de 
solidaritate cu Glezos se extinde 
în rîndul sindicatelor și deferi
telor organizații obștești. 100.000 
de mineri din Walles— se sub
liniază în telegrama Federației 
din Wallesul de sud a mineri
lor adresată guvernului grec — 
cer primului ministru al Greciei 
să folosească întreaga sa influ
ență pentru a împiedica judeca
rea lui Glezos de către tribuna
lul militar. Comitetul englez 
pentru apărarea lui Glezos a or
ganizat pichete în fața clădirii 
ambasadei Greciei din Londra, 
în semn de protest împotriva 
persecutării democraților greci.

Procesul intentat eroului na
țional al Greciei îi îngrijorează 
profund pe oamenii simpli din 
Olanda. Un grup de femei olan
deze a făcut o vizită la ambasa
da Greciei din Haga și, în nu
mele mișcării femeilor din O- 
landa, a predat o scrisoare în 
care protestează împotriva ac-

lumea
țiunilor guvernului grec. Mun
citorii de la o serie die întreprin
deri din tară au adresat guver
nului Greciei 
sori similare.

Declarații în care își exprimă 
solidaritatea cu patrioții greci 
au făcut de asemenea Biroul 
din Belgia al secției Asociației 
Internationale a Juriștilor De- 
mocrati, Partidul Comunist și 
Uniunea democrată a femeilor 
din Finlanda și multe alte or
ganizații politice și obștești din 
diferite țări.

In țările socialiste milioă 
de oameni ai muncii iau parte 
la mitinguri și adunări în ca
drul cărora își exprimă deplina 
solidaritate cu Manolis Glezos 
și cu ceilalți patrioți greci a 
căror viață este astăzi amenin
țată de cercurile reacționare din 
Grecia.

Cererile de eliberare neîntîr- 
ziată a lui Manolis Glezos ră
sună în paginile tuturor ziarelor 
centrale și locale din R. P. Chi
neză. Poporul de 650 milioane 
al Chinei declară cu toată hotă- 
rîrea că. alături de toate cele
lalte popoare ale lumii, se îm
potrivește încercărilor de a tri
mite la moarte pe unul din cel 
mai buni fii ai Greciei.

telegrame și scri-
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Mari cantități de armament 
atomic transportate 

în Coreea de sud
PHENIAN 11 (Agerpres).
Agenția Telegrafică Centrală 

Coreeană anunță că, recent, Sta
tele Unite ale Americii au trans
portat în Coreea de sud o mare 
cantitate de armament atomic, în
câlcind astfel acordul de armis
tițiu în Coreea.

Potrivit știrilor primite din 
Seul, Coreei de sud i-a fost li
vrat un nou model de tun atomic 
american. In curînd în Coreea de 
sud va fi transportată o nouă se
rie de asemenea tunuri atomice în 
conformitate cu planul de înarma
re cu arme nucleare a diviziilor 
americane staționate în Coreea 
de sud.

Declarația lui Sukarno în legătură 
cu programul noului guvern indonezian

DJAKARTA 11 (Agerpres). — 
TASS anunță:

Vineri, membrii noului gu
vern conduși de președintele Su
karno au depus jurămîntul la 
Djakarta. La ceremonia depune
rii jurămîntului au fost de fată 
președintele parlamentului, re
prezentanți ai comandamentului 
armatei forțelor militare aerie
ne, flotei navale și alte persoane 
oficiale.

Luînd cuvîntul după ceremo
nie, președintele Sukarno a sub
liniat că în fata noului guvern 
stă sarcina urgentă de a asigu
ra cantităti suficiente de produ
se alimentare și îmbrăcăminte 
pentru popor la preturi accesi
bile, de a asigura securitatea

statului, 
spus în 
va con- 
imperia- 

cadrul

oamenilor muncii și a 
Președintele Sukarno a 
continuare că guvernul 
tinua lupta împotriva 
lismului, în special în
luptei pentru eliberarea Jriann- 
lui de vest.

Președintele Sukarno a comu
nicat că începînd de la 10 iulie 
noul eabinet trece la îndeplini
rea obligațiilor ce-i revin.

El a declarat că actualul gu
vern al Indoneziei va promova 
ca și cabinetul anterior, o poli
tică externă activă, independen
tă. Președintele și-a reafirmat 
părerea că este necesară convo
carea conferinței șefilor guver
nelor marilor puteri pentru re
zolvarea problemelor internațio
nale urgente.

PROGRAM OE RADIO
13 iulie

PROGRAMUL 1. 7,15 Joc " 
populare romînești, 8,00 Conceil 
distractiv, 9,30 Melodii popu
lare romînești, 10,00 Fragmente 
din opera „Noapte de mai“ de 
Rimski Korsakov, 11,03 Muzică 
ușoară, 11,30 Vorbește Mosco
va 1 13,05 Gîntece sovietice,
14,00 Concert din muzica po
poarelor, 14,40 Succese peste 
hotare ale ansamblurilor noas
tre de cîntece, 15,10 Soliști șî 
orchestre de muzică ușoară,
16.30 Muzică populară rusă, 
17,45 Muzică de estradă, 18,15 
Ciclul „Orchestre simfonice dirt 
R.P.R.“, 19,20 Muzică populară 
romînească, 20,00 Teatru la mi
crofon : „Institutorii“. Adaptare 
radiofonică după piesa lui Otto 
Ernst, 21,32 Muzică ușoară, 22,00 
RadHojurnal, buletin meteorolo
gic și sport. PROGRAMUL II. 
14,07 Din cîntecele tineretului 
nostru, 14,30 Muzică ușoară, 
15,00 Program muzical dedicat 
fruntașilor în producție din in
dustrie și agricultură, 15,30 Lu
crări simfonice romînești, 16,15 
Noi înregistrări de muzică u- 
șoară, 17,00 Cîntece populare 
romînești, 17,35 Muzică vocală, 
18,20 Mari orchestre de muzică 
populară romînească, 19,00 Pen
tru iubitorii muzicii de cameră,
19.30 Muzică ușoară, 20,00 „Ti
neri interpreti romîni de operă“, 
20,28 Muzică' ușoară romîneas
că, 21,15 Concert de muzică 
populară romînească, 22,00 „Ro
dul holdelor bogate“, — emisiu
ne de cîntece.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Capcana lupilor; AL. SA- 
HIA : Nauris; MUNCITORESC: 
Rîsete.în paradis LUPENI : Cîn
tece de dragoste din caval : LO- 
NEA: S"-au cunoscut cu toții j 
BARBATENI; Bravul soldat 
Svejk..
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