
Vedere dintr-uni 
cartier înăl- 
în ultimii 
la Lonea.

Sărbătoarea tineretului 
din regiunea noastră 
— FESTIVALUL REGIONAl 1959 —

o săptămînă, tînăra ge- 
a patriei noastre sărbă- 
alăturî de întregul po-

Peste 
nerație 
torește,

, por romîn, a 15-a aniversare a 
eliberării patriei de sub jugul 
fascist.

Pentru tînăra generație din 
regiunea Hunedoara cei 15 ani 
dfe la eliberare au însemnat ani 
de înfăptuiri mărețe. Pentru â 
sărbători viata nouă, fericită pe 
care o trăiește tineretul de pe 
plaiurile regiunii noastre s-a ho
tărît ca festivalul regional din 
atest an să fie închinat celei de 
a 15-a aniversări a eliberării. 
Festivalul regional al. tineretului 
va avea loc la 23 și 24 august 
la Deva, iar săptămînă festiva
lului începe azi, 16 august.

Iată programul pe zile al a- 
cestei săptămîni:

Ziua de' 16 august este dedi
cată muncii patriotice. După mi
tingurile de deschidere a săptă- 
mînii festivalului regional, în 
fiecare localitate vor avea loc 
acțiuni pentru colectarea fierului 
veidii și pe șantierele de con- 

\ strucții etc.
Luni, 17 august ziua produc- 

„ ției mărite, se vor organiza în
treceri pe brigăzi și schimburi 
de onoare.

Manifestările din 
marți, 18 august vor fi închinate 

. ^trecutului de luptă al P.C.R. și 
U.T.C. și aniversării 
patriei. Se vor organjza întîlniri 
cu comuniști, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești, foști mem
bri U.T.C.. adunări U.T.M. des-

chise pe tema „Ce a dat regi
mul democrat tineretului“ și alte 
manifestări.

Miercuri, 19 august în cadrul 
organizațiilor U.T.M. vor avea 
loc numeroase manifestări închi
nate tinerelor fete

Joi, 20 august, este ziua înfru
musețării orașelor și satelor. Se 
vor~ întreprinde acțiuni pentru 

parcurilor, 
întreprinde-

curățirea cartierelor, 
precum și a incintei 
rilor.

Ziua de vineri, 21 
dedicată științei și 
această zi se vor organiza adu
nări ale tineretului pe diferite 
teme ale științei și culturii, seri 
literare, întîlniri cu oameni de 
știință și cultură, acțiuni de di
fuzare a cărții, vizionări de filme 
etc.

Sîmbătă, 22 august — ziua 
sportului vor avea loc mari com
petiții sportive sub lozinca „Pri
mii în producție, primii în sport", 
trecerea normelor G.M.A. și alte 
acțiuni sportive.

Pentru tinerii din Valea Jiului, 
ca și pentru cei din întreaga re
giune. săptămînă festivalului re
gional care începe astăzi, consti
tuie un prilej de manifestare a 
voinței lor hotărîte de luptă pen
tru construirea vieții noi în 
scumpa noastră patrie, de mani
festare a dragostei lor fierbinți’ 
față de Partidul Muncitoresc Ro
mîn. conducătorul încercat al în
tregului nostru popor în măreața 
opera de construire a socialis
mului. I. D.

---------------- o------ ---------

Mm imtoalilgi Mzilgi utemiste 
|g moșia patriotică din Valea Jiului

august este 
culturii. In

ziua de

eliberării

■ Vineri după-amiază în sala 
clubului „Constructorul“ din Pe
troșani a avut loc consfătuirea 
comandanților brigăzilor ute- 
miste de muncă patriotică din 
Valea Jiului, organizată de co
mitetul raional U.T.M. Petro
șani.

Consfătuirea a fost deschisă 
de tov. Voinic Paul, secretar al 

■Comitetului raional U.T.M. Pe
troșani. Au luat apoi cuvîntul 
tov. Barna Gheorghe, comandan
tul brigăzii utemiste de munc: 
patriotică nr. 1 de la sectorul IX 
electro-mecanic al minei Lupen 
și Ometa Remus, comandanții1 
brigăzii utemiste de muncă pa 
triotică de la sectorul X admi- 

. nistrativ al minei Petrila, care 

. au prezentat informări asuprr 
activității brigăzilor pe care 1» 
conduc.

Din partea comitetului raio
nal U.T.M. tov. Geamănă Con
stantin, secretar, a prezentat un 
referat asupra muncii desfășura
te de brigăzile utemiste de mun 
că patriotică din raion pînă îr 
prezent. In raionul nostru, a sub 
liniat referatul, au fost creat 
pînă în prezent 126 brigăzi ute 
miște de muncă patriotică, în ca 
re sînt cuprinși 4152 de tineri. 
Frin acțitinile întreprinse brigă
zile de muncă patriotică din Va
lea Jiului au adus patriei eco-

nomii în valoare de peste 2 
lioane lei.

La sfîrșitul consfătuirii tova
rășului Barna Gheorghe i s-a 
înmînat drapelul roșu de briga
dă d<e muncă patriotică fruntașă 
pe Valea Jiului, iar tinerilor din 
brigada de muncă patriotică con
dusă de tov. Ispas Constantin de 
la C. T. Paroșeni li s-au înmî
nat insignele de brigadieri ai 
muncii patriotice.

mi-

Proletari din toate țările, uniți-vă ’

aguí roșu
Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional1
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IN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST
Randamente sporite

In adîncurile minei. în atelie
re, ca și acolo unde se înalță noi 
locuințe pentru minerii Aninoa- 
sei se desfășoară în aceste zile 
o entuziastă întrecere pentru ca 
măreața sărbătoare a eliberării 
să fie întîmpinată așa cum re 
cuvine.

La adîncimi de sute de metri 
minerii smulg munților cantități 
tot mai mari de cărbune energe
tic pe care apoi îl trimit patriei 
dragi. In ultimele 6 zile din pri
ma decadă a lunii august, mine
rii Aninoasei au reușit să recu
pereze minusul de 700 tone ră
mas din primele zile ale lunii, 
înscriind și un plus de peste 200 
tone cărbune. Cel mai frumos a- 
port l-a adus harnicul colectiv al 
sectorului II care in prima deca
dă a lunii curente și-a întrecut 
sarcinile zilnice cu 10,2 la sută.

Fruntașii randamentelor spori
te din aceste zile sînt ortacii tî- 
nărului Schneider Francisc diin 
sectorul III al minei. Ei lucrea
ză în abatajul cu front scurt 
5 și au hotărît ca din acest 
de muncă randamentele lor 
întreacă pe cele ale ortacilor 
Tucaciuc — inițiatorii randamen
telor mari — care în această lu
nă sînt vecini cu locul de muncă 
al tinerilor din brigada lui 
Schneider. Hotărîrea lor a daf 
roade deosebite. Randamentul 
înscris de ei în această lună de
pășește zilnic pe cel planificat 
cu o tonă și 730 kg. cărbune 
fiecare om. Aceasta a făcut 
plusul de cărbune în brigada 
să crească numai în 4 zile 
135 tone cărbune, 
lui Csergezan 
mîn în urmă, 
damente care 
planificate cu 
pe post.

Cu angajamentul îndeplinit
La începutul acestei luni mi

nerii din abatajele sectorului III 
al minei Petrila s-au angajat să 
extragă peste plan pînă la 23 
August 1000 tone de cărbune. 
Cu ocazia revizuirii posibilități
lor sectorului pentru sporirea 
continuă a producției și obține
rea de noi și importante econo
mii. minerii au venit cu o seamă 
de propuneri valoroase. Studia
te de conducerea sectorului, pro
punerile s-au dovedit a fi eficai- 
ce. iar măsurile luate au dus la 
crearea în toate abatajele de 
condiții bune de muncă.

Drept urmare brigăzile de

neri au putut munci cu spor. 
Productivitatea muncii »în abata
je a crescut. Printre - brigăzile 
care obțin o productivitate mare 
se numără cele conduse de Ba- 
ciu Marcu Grigore, Kando NicU- 
laie, Enache Chiriță, Zilay Ioan. 
Prima decadă de muncă din lu
na august s-a încheiat pentru co
lectivul sectorului cu un plus de 
890 tone de cărbune. In ziua de 
15 august, după primul schimb, 
maiștrii mineri ai sectorului au 
raportat că din abatajele care le 
au în grijă au fost extrase ulti- 
mile tone în contul angajamen
tului.

TNici 
Alexandru 

Ei au înscris ran- 
depășesc pe cele 
1,46 tone cărbune

ortacii 
nu ră- 9

•I

Moga Veronica și Danuțeanu Sofia de mai mult timp și-au * 
înscris numele pe panoul de onoare al fruntașilor întrecerii so- i 
ci al iste de la Filatura, Lupeni. Deseori aceste muncitoare simt * 
văzute lucrînd împreună la aceeași masă de legat. Așa le-a » 
surprins și fotoreporterul nostru într una din zilele treciite. La< * 
sfîrșitul lucrului, în ziua aceea amîndouă aveau o depășire de i 
42 ia sută. •

----  ---------------v ■- =  ■■    ——-r—  

A 15-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII PATRIEI

AitivUatca editor lato In anii dc dupâ eliberare
Un editor canadian a trimis 

nu demult unei instituții cultu
rale din {ara noastră o scrisoare 
în care recomanda cu căldură un 
volum de versuri apartinînd unui 
poet canadian, apărut recent în 
editura sa. Cartea, se spune în 
scrisoare, s-a bucurat de un suc
ces considerabil atît în Canada 
cît și în Statele Unite, ea fiind 
editată în 600 de exemplare.

Da. 600 de exemplare pentru 
mai mult de 184.000.000 de oa
meni. De necrezut și totuși ade
vărat că tipărirea unei cărți în 
cîteva sute de exemplare poate 
constitui în această tară un suc
ces considerabil. Tirajul de mai 
sus nu-i o întîmplare. Aceeași 
soartă o are cartea valoroasă în 
Franța, Anglia, R. F. Germană 
sau în alte furi capitaliste unde

Aspect de la consfătuirea brigăzilor de muncă patriotică.

librăriile sînt inundate zilnic de. 
o literatură bulevardieră, mistică, 
al cărei mesaj sînt propagarea 
imoralității, a crimei, apologia 
„modului de viață capitalist“.

Tipărirea cărților în țările ca
pitaliste este subordonată în cea 
mai mare măsură scopului comer
cial al marilor concerne mono
poliste, dorinței nelimitate de pro
fit a patronilor editurilor. In a- 
ceste țări, editurile cu caracter 
progresist își desfășoară activita
tea în condiții grele, reușind nu
mai eu sprijinul oamenilor mun
cii să pună la îndemîna 
rilor o literatură care i 
aspirațiile către progres ale ma
selor populare

Acum 15 ani nici în 
capitalistă nu era altfel. Dispre
țul inculților . și cosmopoliților 
moșieri și capitaliști față de arta 
si literatura adevărată, mercanti
lismul editurilor burgheze au tă
cut ca ce! mai mari scriitori ai 
literaturii noastre, ridicați din 
mijlocul poporului, să ajungă din 
pricina lipsurilor ofiliți către tim
pul înfloririi lor adevărate, să se 
stingă înainte de vreme ruinați 
de bol!

Regimul burghezo-moșieresc a 
dus în mod conștient o politică 
anticulturală menită să țină tot 
mai mult poporul muncitor în ne
știință, a disprețuit și denaturat 
valorile culturii romînești

Clasa muncitoare, cucerind pu
terea politică șî economică 
stat, a creat posibilități reale, mi 
numai de ă se făuri o cultură 
înaltă, prin idealurile și umanis
mul ei, ci șl condițiile materiale 
ca această cultură să devină un 
bun spiritual al întregii societăți. 
Dintr-un apanaj al celor avuți. 
cultura a devenit un bun al între
gului popor, un instrument al fău-

î citito- 
reflectă

Romînia

în

ririi vieții noi, socialiste. Opera 
de culturalizare a maselor a de
venit parte integrantă a revoluției 
culturale pe care o înfăptuiește 
cu succes poporul romîn.

In mai ea operă de culturaliza
re a maselor un rol important re
vine cărții. Tipărită anual în mi
lioane de- exemplare, cartea, în 
condițiile orînauirii democrat-popu- 
lare. contribuie la educărea socia
listă a oamenilor muncii, la îm
bogățirea orizontului lor cultural, 
la stimularea continuă a activi
tății creatoare a maselor în lupta 
pentru făurirea noii vieți.

Prețuirea de care se 
cartea în țara' noastră își 
te expresie în cele peste 
de lucrări, într-un tiraj de 
pe 453.866.000 de exemplare, apă
rute în ultimii 10 ani. Aceste cifre 
ilustrează grija partidului pentru 
ridicarea nivelului cultural al ma
selor, setea de cunoștințe a oame
nilor muncii.

Ceriită și citită cu profund in
teres de milioanele de cititori din 
tara noastră, cartea politică ocupă 
un loc important în activitatea 
editorială. In editura politică au 
apărut din 1944 și pînă acum a- 
proape 5.600 de lucrări într-un 
tiraj de 165.000.000 exemplare. 
Un eveniment însemnat l-a cons
tituit publicarea completă a pri
mei ediții romînești a Operelor 
Iui V. I. Lenln, ceea ce reprezin
tă o contribuție de imensă însem
nătate la dezvoltarea propagan
dei marxist-leniniste în țara noas
tră.

Printre lucrările apărute se 
află primele 5 volume de Opere 
ale lui Marx și Engels, documen
te ale P C.U.S. — tezaur inepui
zabil de experiență revoluționară.

(Continuare în pag. 2-a)

bucură 
găseș- 
29.820 
aproa-
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CULTURA-ARTA • CULTURA-ART A
DECADA CULTURII DIN R.P.R.

La Bazarul cărții din Petroșani
Ce vor prezenta formațiile artistice din Valea-Jiului 

la cel de al III-lea festival regional

Ieri după-amiază, mulțimea a- 
flată pe strada principală a Pe- 
troșaniului a fost atrasă de vi
trinele cu cărți ale „Librăriei 
noastre“ precum și de anunțurile 
care făceau cunoscut că în libră
rie s-a deschis un bazar de csrti 
cu ocazia Decadei culturii din 
R.PR. Printre cei prezenti în 
librărie se aflau și oaspeți străini 
de oraș, tineri scriitori ai gene
rației lui 23 August, Nicută Tă- 
nase, Niculae Stoian și Ion Pe- 
trache. Ei au adus salutul Uniu
nii scriitorilor, minerilor din Va
lea Jiului, apoi au stat de vorbă 
cu cititorii literaturii noastre. 
Le-au povestit despre frumoasele 
condiții de muncă create azi 
scriitorilor din tara noastră, des
pre succesele literaturii noastre 
realișt-socialiste, despre partini
tatea operelor literare. Totodată,

1 à c ă p i
Printre zecile de cărți expuse 

în Bazarul librăriei din Petro
șani se află și una, de vreo 80 
de pagini, cu coperti roșii, ce 
ilustrează întocmai titlul ce-1 
poartă — „Flăcări nestinse“. E 
editată recent de Casa regională 
a creației din Deva. Autorii ei 
sînt doi tineri ai regiunii noas
tre — Irimie Străuț, membru a! 
cenaclului literar „Minerul“ din 
Petroșani și Ana Șoit, de la ce
naclul literar „Ion Slavici“ din 
Deva. Volumul cuprinde încerca
rea acestor tineri scriitori de a 
reda în vers și proză imaginea

Acfivlfatca editorialâ In anii dc
(Urmare din pag. l-a)

scrieri importante ale lui I. V. 
Stalin și ale altor conducători ai 
mișcării comuniste și muncitorești.

Apariția „Articolelor și cuvîn- 
tărilor“ tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și a documentelor 
din istoria partidului marxist- 
leninfst al clasei muncitoare din 
Rominia a fost de o mare Im
portanță pentru viata ideologică 
a nartiduiiîi nostru, ele fiind o 
analiză marxist-Ieninistă a proble
melor fundamentale ale dezvoltă
rii Romînfel.

Răspunzînd la problemele puse 
ce dezvoltarea economiei naționa
le și ~ cLiîturi' socialiste, cartea 
stiințl'ică a obținut mari succese 
■n anii puterii populare.

In timp ce sub regimul bur- 
"hezo-moșieresc apăreau anual 90 
«Te titluri de cărți tehnice, astăzi 
Hterat’jra tehnică este îmbogăți
tă în fiecare an cu aproximativ 
920 de lucrări din cele mai varia
te domenii ale stiinfei

Cp mărfuri«3 a e-epurii ce se 
acordă în tara noastră marilor va
lori știintiilce create de-a lungul 
generațiilor de savanții din în
treaga lume sînt traducerile nu
merotase din Pavlov. Darwin, 
Seeenov. Mendeleev, Timiriazev. 
Newton și altele.

Prozatorii și poeții din tara 
noastră, din vechea generație sau 
aparfinînd tinerei 'generații, au 
creat In anii puterii populare ti
nere literare de o mare valoar» 
artistică. ca*e reflectă, de pe po
zițiile partidului clasei muncitoa
re. procesul multilateral de înno’- 
-e a societății noastre și schim
bările profunde pe care acest 

publicul prezent a audiat în in
terpretarea scriitorilor oaspeți' 
fragmente din lucrările lor. îm
preună au vizitat apoi bazaru.l 
de cărți organizat de colectivul 
librăriei. Bazarul ilustrează cele 
mai noi ediții ale literaturii cla
sice. alături de volume noi edi
tate sau altele reeditate în cei 
15 ani de la eliberarea patriei. 
Au fost răsfoite si cumpărate 
volumele lui I. L. Caragiale „O- 
pere“, „Momente și schite“, po
vestirile de război, „Nopți în
frigurate" ale lui Aurel Mihale, 
volumul cu pagini din istoria 
patriei — „De ani glorioși" și 
multe altele care s-au adăugat' 
la cele aproape 40.000 căr.ti vîn- 
dute de librărie în acest an.

IN CLIȘEU : Iubitori ai cărții 
vizitînd bazarul deschis la „Li
brăria noastră" din Petroșani.

nestinse"
vieții minerilor în timpul regi
mului burghezo-moșieresc. El a 
fost editat cu prilejul comemo
rării a 30 de ani de la eroicele 
lupte ale minerilor din Lupeni. 
Prima parte redă, în schite șf 
povestiri semnate de Irimie 
Străut, diverse aspecte ale mun
cii și vieții minerilor, iar în par
tea a doua. Ana Soit renaște în 
versuri viata trecutului și cîntă 
prezentul luminos.

Volumul este ilustrat de losif 
Tellman. membru al Cenaclului 
Artiștilor Plastici din Petroșani.

FLORICA MAN

proces le determină în psihologia, 
atitudinea morală, viața persona
lă a oamenilor. Scritorii au idus 
în lucrările lor o tematică pe care 
nu a cunoscut-o niciodată lite
ratura trecutului, o întreagă lu
me de idei și sentimente proprii 
omului eliberat de exploatare, o 
morală și o filozofie nouă, în care 
se afirmă din ce în ce mai puter
nic lumina conștiinței socialiste.

Nici un deceniu în istoria lite
raturii romîne n-a fost atîț de 
bogat ea perioada 1949—1958 în 
opere beletristice. In anii puterii 
populare s-a tipărit mai multă 
literatură beletristică decît în toti 
anii regimului burghezo-moșie
resc. In ultimii 10 ani au apărut 
aproape 4900 de titluri într-un ti
raj de aproximativ 89.648.230 de 
exemplare.

Operele scriitorilor din vechea 
generație, ignorate sau denatu
rate de regimul burghezo-moșie
resc. apar astăzi în ediții definiti
ve. în tiraje de zeci de mii de 
exemplare.

Astăzi în țara noastră se des
fășoară o vastă acțiune de punere, 
în valoare, în spirit științific, 
marxist-leninist, a tezaurului cul
turii romînești. Editurile au publi
cat în ediții științifice și în bune 
condiții grafice opere ale clasi
cilor literaturii și culturii romî
nești. Față de anul 1951 numărul 
titlurilor a crescut în 1958 de a- 
proape 7 ori, iar tirajul cărților 
de 10 ori. In decurs de numai ’0 
ani opera lui Eminescu a fost e- 
ditată în 700.000 de exemplare, 
față de eele 115.000 exemplare 
tipărite în 80 de ani de orînduire 
capitalistă. Creșteri asemănătoare 
fio tifA’A CnrCSC ooprft'.a hiî

Printre dansatorii din 
Lupém

Din sala de repetiție a echipei 
Í de dansuri se revarsă pe cori- 
i doarele clubului tropotul pășit r 
I ce urmăresc o melodie, cînd po

tolit, cînd înfocat și iute de ai 
crede că vor să spargă parche
tul. Prinși de mîini, perechi, pe
rechi — douăsprezece la număr 
— tinerii aceștia cu fetele îmbu
jorate de focul d'ansului. se în- 
vtrtesc și bat parchetul cu atîta 
înflăcărare, zîmbesc și rostesc 
strigături de parcă ar fi în fața 
publicului si nu la o repetiție o- 
bișnuită. Iată-1 de pildă pe Ma
tei Bela. unul din „veteranii“ e- 
chipei. Sprinten și plin de viață 
își învîrtește partenera, pe Toa 
der Elena, cu măiestrie și abili
tate. Nici n-ai putea crede că ti- 
nărul acesta atît de iute la joc, 
lucrează totuși în meseria de 
bobinator care cere mult calm, 
răbdare și atenție. Alături de el, 
la bancul de lucru, se strădu
iește să nu rămînă în urmă, prie
tenul său Tonta Flórian, și el fă- 
cînd parte din echipa de dansuri 
de mai bine de un an. In mijloc 
apar cei doi soliști : Iusan loan 
și Ciorvagiu Valéria, cunoscut 
publicului din Valea Jiului, din 
Hunedoara și Deva de la cele
lalte festivaluri raionale și re
gionale ale tineretului și cu o 
cazia concursurilor formatiiloi 
.'irîisijce de amatori. Văzîndu-i 
cil cîță măestrie ioacă acești doi 
tineri, ai crede că nu mai au 
nimic de învătat la repetiție. Si 
totuși ei vin cu regularitate cău- 
tind sa împărtășească și celor
lalți dansatori din măiestria lor. 
Printre primele perechi joacă și 
soții Jeler — losif și Elena. La 
începutul anului, losif a venit la 
Lupeni să se facă miner. După 
puțin timp, sfătuit de consătea
nul său Iușan loan a venit cu 
soția la echipa de dansuri că 
doar sínt tineri si dansul e fru
mos. La fel de tineri și îndră
gostiți de dans sînt însă și cei 
lalți membri ai echipei : Kihm 
Eriko, Ciocîrlan Fănel, Moruzi 
Tanța, Dugaia loan, Szeli Ma
rika și ceilalți. Ei pregătesc acum 
sub îndrumarea instructorului
Viioaică Dumitru o suită locală, 
una ardelenească, un dans mir-

după eliberare
sandri, Bciintineanu. Ghica, Coș- 
buc, Vlahuță, Deîavrancea, Crean
gă etc. Scrierile lui Caragiale sînt 
răspîndite acum în 750.000 de 
exemplare. Au apărut de aseme
nea culegeri și lucrări din operele 
lui D. Cantemir, Vasile Pírvan, 
Vasile Conta, Victor Babeș, Ghe- 
orphe Marincscu.

Oamenii de știirH '■ scriitorii 
.iparținînd naționalităților conlo
cuitoare aduc o contribuție de 
seamă ia înflorirea culturii socia
liste din țața noastră. In anii pu
terii populare editarea literaturii 
beletristice, științifice, tehnice și 
politice destinate naționalităților4 
conlocuitoare a cunoscut o mare 
amploare. S-au tradus în limbile 
naționalităților conlocuitoare iii- 
-rări dc mare valoare din litera
tura romín,ă clasică și contempo
rană, ceea ce contribuie la dez
voltarea continuă ■> prieteniei 
dintre poporul romín si naționa
litățile conlocuitoare.

Activitatea editorială în limbile 
naționalităților conlocuitoare este 
o expresie a victoriei politicii na
ționale, marxist-leniniste, a parti
dului între anii 1949 si 1959, 
semestrul 1 au apărut un număr 
de 8.231 de titluri într-un tiraj 
de peste 45.000.000 de exemplare. 
Lucrările lui Erasmus Nvaradi. 
St. Peterffi. Nagv István. Kovács 
Gvörgv, Sütő András. Asztalos 
István, Horváth Imre, W, Knech- 
tel. A Mámul Sperber, A. Brei- 
tenhoUr. Andreas Lilin sínt am«' 
eiate m tara noastră fiind tra
duse în limba romînă si în ülte 
limbi decît acelea în care au fost 
scrise.

Din cauza lipsei de traduceri 
q tiraielor mici, mari scrii 

mîrlănesc și o suită de pe So 
meș cu care vor participa la cel 
de-al III-lea festival regional al 
tineretului, d<e la Deva și vor să 
nu fie mai prejos decît la festi
valurile regionale precedente la 
care au ocupat locul I.

Te slăvim, tinerețe
O gură de mină obișnuită, o- 

bișnuită însă înainte cu 15—20 
de ani. Grămezi de pietre stau 
prăvălite la intrare, cîteva bîrne 
bătute cruciș... simbolul dezolant 
al unei mine închise, părăsite. 
Acesta-i decorul. In fată, un mi
ner bătrîn cu o lampă stinsă, 
veche. Alături, într-un troc, un 
tîrnăcop ruginit. Lîngă bătrîn un 
copil îmbrăcat sărăcăcios ascultă 
zgribulit povestea vieții amare a 
bunicului său :

Nepoate drag,
povestea ce-o aștern 

Sculpteaz-o-n irvimă și-n. gînd, 
Ca fulgii vremii ce uitare cern 
Să m-o aicopere-n troieni,

nici cînd...
Așa își începe spectacolul an

samblul de estradă al tinerilor 
cooperatori din cadrul clubului 
„Jiul“ Petroșani — spectacol 
pregătit special pentru cel de-al 
III-lea festival regional al tine
retului hunedorean. Acest prim 
tablou durează însă foarte puțin 
AJ doilea în schimb. în care lo
cul minei închise l-a luat o alta 
plină de mișcare, de viață, lasă 
să se vadă clar că acțiunea se 
petrece în zilele noastre. Doi mi
neri tineri și plini de viată își 
fac apariția în scenă ieșind din 
gura de mină. Cîntă :

„Din fundul vremilor robite
Pe drum stîncos te-am ridicat 
Spre culmi de viață însorite 
O ! Valea Jiului, pămint bogat“. 
Decorul, mișcarea scenică, tex-: 

tul viu și înaripat creează cu 
succes contrastul puternic dintre 
ceea ce a fost și ceea ce este Va
leți Jiului. Cei doi mineri vor
besc despre depășirea planului, 
despre dragoste, despre viața lor 
noua, fericită. Privesc spre mina 
lor dragă și parcă desmierdînd-o 
îi spun :

„Ți-ai alungat din fată 
moartea

Cărări spre viața
ti-am deschis 

Iți rîde azi spre soare fata
Și ți-e-mplinit străbunul vis“.
Pe scenă se revarsă tot an

samblul cîntînd „imnul mineri
lor“. Apoi vocile tinerilor se u- 
nesc in marșul „Te slăvim tine
rețe“. Acesta este pe scurt pri
mul act. Al doilea părăsește Va
lea Jiului pentru a prezenta în 
primul tablou o scenă din lupta 
plină de eroism a P.C.R. pentru 
eliberarea tării. Actul de la 23 MIHAIL DUM1TRESCU

tori ai literaturii universale, erau 
puțin cunoscuți în țara noastră 
înainte de 23 August 1944.

Pentru cunoașterea și însușiiea 
a tot ce este valoros în patrimo
niul lițeiaturii universale, editu
rile din țara noastră au tradus 
și tipărit dîr; anul 1949 și nLiă 
acum aproape 9.222 de lucrări 
în tiraj de peste 118.621.831 d« 
exemplare. In anul 1957 s-au pu
blicat de 8 ori mai, multe exem- 
plar# din lucrările literaturii cla
sice universale decît în 1949.
, Literatura rusă și sovietică, 
purtătoarea marilor adevăruri ale 
vieții, cunoaște astăzi în iara 
noastră o uriașă răspîndire.

Elin șj pțng acum au apă
rut din literatura rusă și sovie
tică volume de versuri. romane, 
nuvele, piese de teatru, reportaje, 
precum și lucrări politice și știin
țifice, însamînd 8.120 de titluri

Griia pentru educarea tinerei 
generații în spiritul patriotismu
lui proletar al umanismului •' 
dragostei de muncă s-a reflectat 
prin dezvoltarea în anii noștri de 
orînduire populară a unei bogiU" 
literaturi pentru copii și tineret. 
S-au tipărit pentru cooii și tine
ret în ultimii 10 ani 3.719 titluri 
într-un tirai total de 58.233.000 
de exemnlare.

Uriașa dezvoltare n învăță- 
mîntului în tara noastră a atras 
după sine necesitatea tipăririi în 
tiraje corespunzătoare a manuale
lor școlare pentru învătămînvjl 
de toate gradele. Aproape jumă
tate din cantitatea de hîrtie alo- 

August este adus pe scenă prin- 
tr-un tablou, care, dacă va reuși 
din punct de vedere regizoral va 
avea cu siguranță un frumos 
succes. La ridicarea cortinei pe . 
scenă apare macheta unui tanc 
pe care ostașii sovietici elibera
tori sînt întîmpinati cu urale de 
bucurie, cu buchete de flori și 
steaguri roșii de o mulțime ért- 
tuziastă. O scurtă trecere în re
vistă a realizărilor din ultimii 
15 ani urmare a zilei de 23 Au
gust pentru ca spectacolul să se 
termine cu un moment din festi
valul de la Viena. manifestare 
puternică a năzuințelor tineretu
lui spre o viată liberă și fericită, 
trăită în pace și prietenie. Pe 
scenă, zeci de tineri îmbrăcatî 
în costume renrezentînd diferite 
țări se perindă prin fata micro
fonului interpretînd cînteee în 
cîteva limbi. In tot acest timp 
scena vibrează de jocul „Peri- 
niței“ devenită jocul festivaluri
lor .

Legătura dintre tablourile pre
zentate aici sumar si dispersat 
este făcută în permanență de 
nrezentator care pregătește pu
blicul de fiecare dată pentru ta
bloul următor. O bună parte din 
tr.-ri (creație în versuri a lui N. 
Baban, responsabilul clubului) 
cuprinde imagini artistice reu- 
rite. I a toate acestea se adaugă 
dorința tinerilor cooperatori de 
a prezenta la Deva în fata repre-e, 
zentantilor tineretului din toată îi 
regiunea un spectacol plin de 
conținut, interesant și bine pre
găti! *

Soiri cîntecului
A treia formație artistică din 

Valea Jiului care a fost invitată 
la festivalul regional este corul 
sindicatului minier din Vulcan. 
Format din 80 de persoane corul 
pregătește sub bagfteta dirijoru
lui E, Ghehan un bogat reper
toriu din care amintim : Imnul 
F.M.T.D. de Novicov: Steagul 
partidului de Matei Socor; In 
cei 15 ani de Sabin Drăgoi; Cîn- 
tecul Jiului — cîntecul antifas
ciștilor din lagărul de la Tg. Jiu; 
Cîntecul păcii de Sostakovici; 
Cîntati mineri de Croitoru; j. 
Partidului, părinte al bucuriei 
de Romoșcanu și altele

Numărul artiștilor amatori din 
Valea Jiului care vor duce la 
festivalul regional făclia tradi
țiilor culturale din meleagurile 
minerilor se ridică la peste 140.

cată sectorului editorial este fo
losită pentru tipărirea manualelor 
școlare. Anual apar în Editura 
de stet didactică si pedagogică, 
numai pentru învătămîntul ele
mentar și mediu, circa 400 de Ti
tluri m 12.000.000 de exemplare.

In cursul ultimilor 10 ani s-an 
dezvoltat noi lamuri editoriale, 
cărți și albume de artă, partituri 
muzicale și lucrări de muzicolo
gie. Ceea ce se publica în timpul 
regimului burghezo-mosieresc din 
aceste domenii este neînsemnat.

Cartea romînească cunoaște as
tăzi în străinătate o răspîndire pe 
care n-a avut-o niciodată în tre
cut. La aceasta contribuie în ma
re măsură activitatea Editurii în 
limbi străine care publică în lim
bile rusă, engleză, franceză, ger
mană, spaniolă etc.. principatele 
opere am clasicilor romînl și ale 
scriitorilor contemporani. opere 
valoroase științifice, lucrări de 
artă si materiale documentare

Activitatea editorială se dezvoltă 
astăzi pe o puternică bază poli
grafică.

Bogata activitate editorială în 
ariii puterii populare arată nașii 
realizați pe drumul, dezvoltării 
culturale a tării. Realizările de 
pînă acum in munca editorială, ca 
și în celelalte domerm, demons
trează în același timp influenta 
creatoare, rodnică a îndrumării 
de către partid a oamenilor de 
cultură si artă, care,' șituîndi'-se 
pe pozițiile partidului clasei mun
citoare, au dat opere remarc*’ 
mu în stiirră. literaturi șt- jrfi.



STEAGUL ROȘU

iw PRAGUL VIEȚII
— Hai, spune-mi sincer, 

greu îti apasă sufletul ?
— Nimic, tovarășe secretar.
— Cine poate crede ? Pe chi

pul tău se vede că ceva nu-i în 
regulă. Ce te frămîntă ? Ai ne 
plăceri în viață ? Pe șantier toți 
fe-au cunoscut fruntaș, iar vîrst- 
nicii se bucurau văzîndu-te cu 
câtă îndemînare lucrezi. Și acum, 
așa de-odată ai rămas codaș...

— Mi-e rușine...
— Abia ai pășit pragul vieții, 

și ti-ai pierdut curajul. Te-ai 
gîndit la viitor, la oamenii cu 
care lucrezi ? Ce vor spune des
pre tine. Nu pot crede că ți-ai 
pierdut capul...

— Ba da ! Și 
privirea, tînărul 
tămanu Ioan. în
începu să vorbească.

— Sînt pe șantier cîtiva leneși 
cărora le mai place să și bea. 
M-am împrietenit cu ei. Pierdem 
nopțile pe drumuri. Ziua pe șan
tier lucrul nu mai merge ca îna
inte. Fata cu care am vorbit, 
dam a văzut că nu mă las de 
„prieteni“, s-a supărat pe mine. 
Mă ttoare că... știtî m-am gîndit 
la un cămin. Vedeam viitorul a- 
tît de frumos. Cînd ne vorbiți în 
adunările de pe șantier despre 
viitor parcă prindem aripi în 
rnuncă. Dar n-am fost destul de 
tare. Văd că nu-i bine. Am gre
șit

ce

fără să-și ridice 
constructor Vă- 

vîrstă de 19 ani.

Secretarul 
fusese pe 
de la mar-

★
Ce se întîmplase ? 

comitetului orășenesc 
șantierul de locuințe 
ginea orașului. Ritmul construc
țiilor trebuia grăbit. Mina din 
raza sa de activitate în viitorii 
ani va extrage aproape de două 
^ri mai mult cărbune cocsifica- 
.11. Vor veni sute și chiar mii de 
cadre noi. Pentru aceștia e ne
voie de locuințe confortabile, de 
așezăminte sociale și de cultură 
An de an minerii trebuie să tră
iască tnf mai bine.

. De 15 ani de cînd duce muncă 
de activist Scolnic Anton a cu
noscut mii die oameni. A stat cn 
ei la sfat. A coborît cu ei în a- 
batai sau a urcat pe schelele noi
lor blocuri, pretutindeni unde 
munca trebuia însuflețită. Pe un 
asemenea șantier din orașul Lu

peni muncea și tînărul construc
tor Vătămanu Ioan. Tovarășul 
Scolnic Anton a aflat că de Ia o 
vreme nimeni nu mai lăuda hăr
nicia cu care Vătămanu muncea 
înainte. Adeseori chiar îngreuna 
munca pe șantier.

Trebuia părăsit acest om? 
Oare nu putea fi readus pe linia 
cea bună ? Dar cel mai bun lu
cru este să vină la comitet. Și l-a 
chemat. Stăteau față în față, se
cretarul comitetului orășenesc die 
partid și tînărul a cărui viață de 
Ia o vreme luase o întorsătură 
nesănătoasă. îndemnat cu răb
dare. tînărul destăinuise tot. Se 
aștepta să fie dojenit cu aspri
me. Aștepta sa i se spună în 
față : leneșule, bețivule, ai pă
tat cinstea colectivului. Nu ești 
vrednic de încrederea noastră S’ 
cîte altele.

Secretarul 
nesc de partid Lupeni îl 
însă cu atentie fără să 
ceva. De 15 ani partidul 
credințat diferite munci 
pundere. Si-a adus aminte și de 
alți tineri cu care la aceeași rna 
să a discutat așa cte la orn la 
om, deschis. Muszta Alexandru 
astăzi e un destoinic șef de bri
gadă la mina Lupeni, Kovacs 
losif e la preparația de cărbuni 
din Lupeni. $i ei pășiseră greșit 
pragul vieții. S-a ocupat mult de 
ei. Apoi i-a dat în grija celor 
mai destoinici comuniști din or
ganizația de bază a întreprinde
rii. Dacă întrebi acum la Lupeni 
cine conduce sutele de tineri de 
la preparație ti se va răspunde ■ 

altul dacă nu Ko

Comitetului orașe 
asculta 
spună 

i-a în 
de răs-

n-a lucrat singur. A cerut aju
torul comuniștilor din organiza
țiile de bază. Și ei l-au spriji
nit. Așa va proceda și acum, Iși 
și făcuse un plan : va propune 
organizației de bază de pe șan
tier ca fiecărui membru și can
didat de partid să i se încredin
țeze sarcina de a se ocupa de cîte 
un tînăr din grupul „leneșilor“ 
care pierd nopțile, iar la lucru 
sînt codași...

După ce termină de vorbit, 
Vătămanu. auzi vocea blîndă, 
dar plină de grijă părintească a 
secretarului.

— Noi avem încredere și vrem 
să fim mândri cu tine. Sîntem 
nguri că îti vei schimba corn 
portarea. Cît despre fată, îi spu- 
;.e zîmbind secretarul, o 
si eu o vorbă bună. Nici 
tenii tăi nu vom uita.

Tînărul. ridică camil 
privirea sa se întîlni 
secretarului. In ochii 
toii ai secretarului citi încura
jare. încredere. II mustra con
știința. In sinea sa repeta de 
sute de ori : „Trebuie să fiu mai 
bun“.

să pun 
de nrie-s

pînă ce 
cu cea a 
oătrunză

★

— Păi. cine 
vacs losif I

Și pentru
Vasile, lăcătuș 
cir și pentru 
tîmplar pe șantierul de construc 
ții de locuințe, ca și pentru 
mult! alți tineri din oraș Școl- 
nic Anton, pe 
treburi pe care 
le rezolve, șî-a 
stea la sfat cu 
devină oameni 
mele acestor tineri, al căror drum 
în viată părea la început să fie 
greșit, pot fi găsii? Astăzi în e- 
videnta memhri'rr candidati- 
lor de partid din Lupeni

Desigur nu i-a fost ușor.

tînărul Leoveanu 
la atelierul minei 
Pora Constantin.

de
să
să 
să 

nădejdie. Nri-

lîngă noianul 
munca îi cere 

găsit timp 
ei, sâ-j ajute 

de

Dar

In sectorul fruntaș pe mină
In întrecerea spcialistă.ce se 

desfășoară între colectivele sec
toarelor minei Vulcan în cinstea 
zilei eliberării patriei noastre, 
'ocul fruntaș îl ocupă colectivul 
actorului I care pînă în ziua de 

14 august a extras 405 tone die 
cărbune peste prevederile planu
lui la zi. Acest rezultat a fost 
posibil datorită organizării mai 
judicioase, ajutorului 
cordat de conducerea 
si elanului minerilor 
înțeles să răsplătească 
că entuziastă grija pe care parti
dul și guvernul le-o poartă. Mi-

---------------- o

tehnic rr- 
sectonilui 
care au 

prin műn-

Stimat și prețuit
Numele lui Mathe Adalbert es

te cunoscut de toți oamenii mun
cii din orașul Petriîa, precum și 
de multi alți cetățeni din locali
tățile Văii Jiului. Lucrul acesta 
nu este înthnplător înțrucît înde
letnicirile succesive de zidar, lă
cătuș, vagonetar, miner, activist 
de partid și deputat, au făcut din 
Mathe Adalbert un om popular, 
stimat și prețuit

Ca deputat al Sfatului popu
lar al orașului Petrila, în toate 
cele trei legislaturi. Mathe Adal
bert, prin activitatea depusă a 
lăsat semne grăitoare aducînd 
contribuția sa la îmbunătățirea 
condițiilor gospodărești și urba
nistice locale Ca mărturie- goate 
fi amintită contribuția adusa de 
dînsiil la introducerea apei pota
bile la casele în șir din cătunul 
Heljoni, repararea drumului din 
spatele arenei sportive și a stră
zii Jiului cu cele două ramifi
cații ale sale cît și alte lucrări de 
interes obștesc și de înfrumuse
țare Deputatul Mathe Adalbert 
nu numai că a inițiat aceste ac
țiuni dar cot la cot cu alegătorii 
din circumscripția sa, a pus mina 
pe lopată și roabă muncind pen
tru realizarea lor.

In prezent gîndul 
Mathe Adalbert este 
dorința de a amenaja
dernă, de înlocuirea stâlpilor elec-

deputatului 
stă pin it de 

o piață r;io-

dinnarii din abatajul cameră 
stratul 3 conduși de brigadierul 
Moraru Nicolae au extras cu 
peste 400 tone mai mult cărbune 
decît au avut planificat și au ob
ținut un randament de 5,62 tone pe 
post în loc de 4,84 cît prevedem 
planul. Bine au muncit și mine
rii conduși de Csiki Emeric care 
și-au depășit randamentul cu 
1,36 față de planificat și au ex
tras 70 tone cărbune în plus de 
plan. Minerii din celelalte bri
găzi ale sectorului, depun 
turi susținute pentru a se 
printre fruntași.

efor- 
situa

pentru musca sa
trici demodați, cu stîlpi de beton, 
cit și de necesitatea reglementă
rii circulației pe strada principa
lă din Petrila pe porțiunea cir 
o mare aglomerație.

Rîvna cu care muncește depu
tatul Mathe Adalbert pe tărim 
obștesc, emană din dragostea lui 
fierbinte pentru locurile și oame
nii între care a copilărit și mun
cit, în simțul datoriei ce știe c.l-i 
revine ca deputat pentru răsplă
tirea încrederii celor ce l-au ales

Acum, ca pensionar, deputatul 
Mathe Adalbert, mîngîie cu pri
virea lui blîndă schimbarea pei
sajului Petrilei de altădată, unde, 
în locul caselor scunde și insa
lubre, se înalță blocuri mărețe. 
In locul drumului desfundat, șer
puiește o șosea asfaltată avînd în 
stînga și în dreapta ei școli, spi
tal, dispensar, cluburi, multe uni
tăți comerciale și alte așezămin
te. Toate 
succeselor obținute 
muncii în 
iar deputatul Mathe Adalbert est? 
fericit că și el a contribuit la fău
rirea vieții noi, tot mai frumoase, 
îmbelșugate și fericite. Pentru 
munca sa. deputatul Mathe Adal
bert se bucură de multă prețuire 
din partea alegătorilor săi, aceș
tia sprijinindu-l cu dragoste în 
munca sa.

acestea sînt oglinda 
de oamenii 

anii puterii populare.

N, SANDU

De atunci au trecut mai mul
te luni. Vătămanu Ioan s-a lăsat 
d*e ..prieteni“. Graficul de pe 
șantier spune tuturor că a deve
nit din nou fruntaș în produc
ție. Cei vârstnici laudă ca șî 
înainte îndemînarea cu care a- 
cesta mînuiește mistria. Nu de 
mult adunarea generală a anro- 
bat în unanimitate cererea sa de 
a ti primit în rîndul candidatt- 
lor de partid. Comuniștii d>e pe 
șantier. Drimindu-1 în rîndurile 
partidului, continuă să-l pregă
tească pentru viață...

I. MARIN

—o—

2625 ore muncă 
volurrfarâ

Tinerii muncitori ai depozitu
lui de lemne din sectorul VII de 
Ia mina Vulcan încadrați în bri
gada de muncă patriotică, au ef
fectuât pînă în prezent 2625 ore 
muncă voluntară.

Ei au stivuit însemnate canti 
tați de material lemnos, au dai 
ajutor la descărcatul vagoanelor, 
au făcut curățenie în depozit și 
altele. Evaluate, orele de muncă 
prestate se cifrează la 7875 Iei 
ceea ce constituie o contribuție 
de seamă la reducerea prețului 
de cost al cărbunelui și la rea
lizarea de cît mai multe eco
nomii.

în mod deosebit s-au evidențiat 
în această acțiune tinerii Leuș- 
teanu Constantin, Anghel 
rin. Jovină Nicolae, Cazan 
rel și alții.

Tinerii de Ia depozitul de 
ne sînt hotărîți să întîmpine 
de 23 August cu noi succese. Ei 
s-au angajat ca pină atunci să 
mai efectueze încă 500 ore muncă 
voluntară.

— Ș' 
Ma- 
Au-

leni-
z.iua

!
2

I
Tinerii din fotografie nu sînt nici elevi, nici studeați. Sînt ( 

o parte din cei 43 rmmeitori din Valea Jiului și 77 de la alte Ș 
exploatări miniere din țară afiați la Institutul de mine din \ 
Petroșani la cursul de pregătire pentru examenul de admitere \ 
în institut. In fiecare după-a miază pot fi întâlniți aici munci- ' 
toci harnici ca lonescu Nicolae, Ciocârlie Mihai, Costea Silviu, ) 
Răduț Marin, Stupu Petru și muiți alții care se bucură de ) 
avantajele create de partid și guvern muncitorilor afiați în 
producție, pentru a-și putea completa studiile superioare. Sub ) 
îndrumarea cadrelor didactice, ei își reîmprospătează cunoștln- > 
țeie în vederea susținerii examenului de admitere sau de bursă. ?

țț

SCRISORI PRIETENEȘTI
La mina Vulcan a sosit o scri

soare. Nu era o corespondență o! 
bișnuită. Venea de departe, de la 
prieteni buni, tocmai de la mi- 
nerii minei Krraba, aflată în a- 
propierea Tiranei, din Republica 
Populară Albania. Scopul scriso
rii era cunoașterea reciprocă a 
vieții minerilor din cele două 
țări socialiste

„.Mai întâi '■tem să vă prezen
tăm mina noastră — scriau mi
nerii albanezi celor din Vulcan 
la înceoutul scrisorii lor. Mina 
noastră a fost deschisă în anul 
1927 Je capitalistul Kol Kaauali. 
Mijloacele de exploatare, a cărbu
nelui erau ce atunci primitive. 
Muncitorii lucrau în condiții foar
te grele. După eliberarea patriei 
noastre de către armata sovieti 
că; mina noastră a fost luată din 
mâna capitalistului, ea a fost na
ționalizată“. Minerii albanezi 
scr> u
scrisorii 
pe ca"e 
mători. 
mit din
— scriu ei — mina noastră s-a 
transformat din an în an. Noi ne 
mîndrim cu mina în care cărbu
nele este extras cu miiloace me
canizate dar și cu Krraba care 
dintr-un sat a devenit un adevă
rat oraș. Minerii din Krraba s-au 
angajat ca.în cinstea celei de a 
,15-a aniversări a eliberării oa- 
triei noastre să obțină cît mai 
bune rezultate în muncă cu care 
să s? mândrească în 
tui si guvernului“.

Citind scrisoarea 
banezi minerit din 
bucurat de succesele dobîndite de 
poporul prieten albanez pe calea 
ce dune sure înflorirea patriei 
sale. Transformările survenite în 
viata oamenilor muncii din a- 
ceastă tară ca de altfel și cele

cu mîndrie. în continuarea 
lor. despre saltul mare 

l-a făcut mina în anii ur< 
„Datorită ajutorului dtî- 
oartea Uniunii Sovietice 
ei

Tata nartidu-

minerilor al- 
Vulcan s-au

din țara noastră, n-ar fi fost po
sibile iară ajutorul primii din 
partea Uniunii Sovietice.

înainte de a încheia scrisoarea 
către minerii din Vulcan, priete
nii din Albania nu au uitat să-i 
felicite: „Vă transmitem cu oca
zia celei de a 15-a aniversări a 
eliberării patriei voastre, Republi
ca Populară Romînă. salutările, 
noastre frățești și vă dorim mul
te si mari' succese în muncă. !m-, 
părtășim împreună cu voi bucu
ria măreței sărbători ne eare ° 
așteptați'*.

Sentimentele prieteniei sincere 
a minerilor albanezi au găsit 
ecou printre minerii dn Vulcan. 
Aceștia le-'îU răspuns prietenilor 
lor din Republica Pooulară Al
bania. Le-an scris că și mina lor 
de astăzi, a fost deschisă de o 
mîrră de capitaliști străini în Juj 
rul anului > 880. „Nici capitaliștii 
care ne exploatau munca la maxi
mum — scriu în răspunsul lor 
minerii din Vulcan — n-au losț 
cu nimic mai buni decît Kol' 
Kaquali, cel care vă exploata pe 
voi. Ne-au pus să lucrăm cîte 12 
ore pe zi, copiii de 12 ani tru
deau cot la cot cu părinții lor dar 
primeau numai jumătate din sala- 
ri-trl acestora, In anm iQZQ^riina 
Vulcan a fost închisă și miî de 
mineri aii tămas dc drumuri“.

In scrisoarea de răspuns că
tre prietenii albanezi minerii din 
Vulcan scriu cu nemărginită b’.i-' 
curie despre ultimele succese do-' 
bîndite do ei la mina redeschisă' 
în anii puterii populare. Ei scrin- 
despre mecanizarea unor operații 
din mină, despre extinderea me
canizării minei, se mândresc cu 
fruntașii' în muncă.

Schimbul de scrisori dintre mi
nerii de la mina Krraba și ceî 
de la mma Vulcan se va dezvolta 
în viitor. El dovedește nrietpnia 

. trainică ce leagă oamenii muncii 
Hîn țările lagărului socialist u- 
niți nrin același tel: construirea' 
soci alîsmti lui.

In blocul magazin din cartierul Viscoza-Lupeni a fost dat în 
folosință, nu de mult, un nou magazin de produse alimentare. Ma 
gazinul pune la dispoziția cumpărătorilor toate cele necesare, prin 
cele 7 raioane pe care Ie are. FI este înzestrat cu o mașină-casă 
modernă, cu cintare moderne.

Roade ale întrecerii
întrecerea care se desfășoară 

în cinstea zilei de 23 August a 
dat un nou imbold în muncă mi
nerilor de la Vulcan. In abataje 
ca și în celelalte locuri de mun
că întrecerea se desfășoară cu 
multă însuflețire. Drept urmare 
realizările pe care le înregistrea
ză minerii de aici sînt în conti
nuă creștere, in perioada 1—10 
august, ei au reușit să extragă 
peste plan tone cărbune. La 
acest frumos succes obținut în 
întîmpinarea zilei de 23 August 
au contribuit sectoarele I și II 
care și-au depășit sarcinile de 
plan la extracția cărbunelui

Fruntașă pe exploatare este 
brigada condusă de tov. Morar 
Nicolae de Ia sectorul I cu 397 
tone de cărbune date peste plan 
și 
de

brigada tov. Păcurar Traian 
la sectorul II cu 319 tone.

HOMORODEANU D
coresncrid^rț



STEAGUL ROȘU

DW ETCMIFIENTELE EXTEBME LA OPDINEA ZILEI
Schimbul de vizite N. S. Hrușciov - D. Eisenhower in eratiul 

atenției opiniei publice mondiale
»I

S.U.A.
NEW YORK 15 (Agerpres).
Ziarul „New York Herald Tri

bune“ a publicat un articol al 
.cunoscutului gazetar american 
Waiter Lippmann consacrat 
propiatelor întîlniri dintre pri^ 
mul ministru sovietic. Hrușciov 
și președintele S.U.A., Eisenho
wer. Salutînd viitoarele întreve
deri dintre acești doi oameni de 
stat pe care le consideră foarte 
utile, Lippmann își exprimă pă
rerea că în prezent „nu există 
altă alternativă decît pacea“. 
„Războiul nuclear, arată el, este 
intolerabil pentru toți și așa nu
mitul război limitat (preconizat 
de unele cercuri din S.U.A. — 
N. R.) este legat de riscurile u- 
nui război total“.

In continuare, Lippmann arată 
«3 Uniunea Sovietică este profund 
interesată în menținerea păcii 
pentru a desăvîrși opera de con
strucție economică. Si în S.U.A., 
scrie Lippmann se întărește con
vingerea că „războiul rece a 
venit prea împovărător".

ANGLIA

a-

de-

bune“, „prezintă un mare pericol 
îndeosebi în secolul atomic".

Influentul săptămînal conser
vator „Economist“ relevă într-un 
articol redacțional că încetarea 
războiului rece va produce atît 
Angliei cît și întregii lumi nu
mai avantaje.

Intr-un articol al coresponden
tului său din Statele Unite, săp- 
tămînalul „Statist" scrie că după 
părerea majorității americanilor, 
schimbul de vizite este „cît se 
poate de firesc“ și „întrutotul 
rațional“.

Săptămînalul „New States
man“ critică pe adversarii apro
pierii între U.R.S.S. și S.U.A.

Adenauer, continuă săptămîna
lul. a recunoscut el însuși că 
menținerea actualei forme de 
stat pe care a creato el, depinde 
de menținerea impasului care 
datorează războiului rece...

rul atrage atentia că cancelarul 
Adtenauer este unul dintre aceia 
care nu doresc tratative și acor
duri, ci duce cu încăpățînare oi 
politică de înarmare atomică ai 
Germaniei occidentale. Ziarul 
subliniază că este necesar ca 
populația vest-germană să im
pună schimbarea acestei politici 
a guvernului de la Bonn.

BIRMANIA

R.F.G.

se

ie ziarele aneiiHie"
care este prezentată de ziarele 
americane. Am vizitat Uniunea 
Sovietică în calitate de ziarist a- 
merican, a spus Murray, și am 
fost uimit.

El a subliniat că rușii sînt pa- 
trioți, își sprijină guvernul, consi
deră că trăiesc în cel mai nan 
sistem cin lume și realizează 
mari progrese în domeniul ridi
cării bu.’ieistări materiale.

Presa americană însă, a arătat 
Murray, est“ atît de ocupată cu 
războiul rece încît are prea puțin 
timp și loc pentru a informa pe 
cititori despre lucrurile bune.

NEW YORK 15 (Agerpres)
D. E. Murray, redactor al zia

rului „Mirror News“ care apare 
la Los Angeles, luînd cuvîntul îa 
fata redactorilor ziarelor abonate 
la agenția Associatedi Press, a 
declarat că presa americană de
zinformează opinia publică în le
gătură cu situația din Uniunea 
Sovietică. E! a subliniat că ame
ricanii cure vizitează Uniunea 
Sovietică sînt extrem de uimiți 
de cele văzute acolo, pentru că 
realitatea din Uniunea Sovietică 
nu seamănă deloc cu modul în

RANGOON 15 (Agerpres).
In cadrul sesiunii Camerei de- 

putatilor a parlamentului birma- 
nez. care s-a deschis la Rongoon 
ia 14 august, a fost adoptată în 
unanimitate o rezoluție în care 
este salutat apropiatul schimb 
de vizite dintre președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov și președintele 
S.U.Â.. D. Eisenhower. Pupă 
cum anunță agenția China Nouă, 
făcînd această propunere, U Ba; 
Nein, deputat din partea frontu
lui unității naționale, a subliniat 
că schimbul de vizite dintre con
ducătorii Uniunii Sovietice și 
S.U.A. va contribui la întărirea 
păcii în lumea întreagă și la 
destinderea încordării internațio
nale.

înrăutățirea situației oamenilor muncii 
din Franța

Arătînd că guvernul nu a în
deplinit promisiunea „de a îm
piedica urcarea prețurilor“, Colin 
scrie: „De la 1 ianuarie pînă la 
1 iulie a.c, prețurile au crescut 
cu 7—8 la sută. în timp ce sala
riile -m crescut în medie numai 
cu 2 Ia Mită. Prin urmare dis
crepanța dintre salarii și prețuri 
discrepanță care a fost mare încă 
în iulie ’957. s-a mărit cu încă 
6 la suta. .Măsurile economice 
financiare luate de guvern la fi» 
ceputul anului — devalorizarea, 
anularea ajutoarelor — au avut 
de asemene i consecințe nefaste 
asupra oamenilor muncii".

Intre timp, scrie Madeleine Ge- 
lin, războiul din Algeria continuă 
necesitînd cheltuieli de miliarde 
de franci.

PARIS 15 (Agerpres).
Ziarul „L’Humanité“ a publicat 

un articol semnat de Madeleine 
Colin, secretar al Confederației 
Generale a Muncii, despre înrău
tățirea •'.'iiiatiei oamenilor muncii 
din Franța.

BERLIN 15 (Agerpres)'. 
Deși Partidul Comunist

Germania a fost interzis acum 3 
ani, de guvernul R.F.G., ziarul 
„Freies Volk“, organul său cen
tral continuă să apară cu regu
laritate. Numărul din 14 august 
salută apropiatele întîlniri din
tre primul ministru al U.R.S.S., 
Hrușciov și președintele S.U.A., 
Eisenhower. „Popoarele lumii, 
scrie ziarul, își pun mari spe
ranțe în aceste întîlniri care pot 
aduce o schimbare hotărîtoare în 
situația politică mondială, cre- 
înd posibilitatea înlăturării pen
tru totdeauna a războiului rece".

Nu trebuie însă ignorate, sub
liniază „Freies Volk", acele for
te care se opun destinderii. Zia-

din

LONDRA 15 (Agerpres). 
Presa engleză continuă să 

blice ecouri la apropiatul schimb 
de vizite între N. S. Hrușciov 
și D. Eisenhower.

L‘a 14 august, apropiata vizită 
a fost comentată pe larg în pa
ginile celor mai mari 
nale engleze. Salutînd „acțiunile 
în vederea tratativelor. întreprin
se la Washington și Moscova", 
săptămînalul laburist „Tribune“ 
subliniază necesitatea reglemen
tării relațiilor între Occident și 
Uniunea Sovietică. Războiul rece 
și cursa înarmărilor, scrie „Trî-

—o
5. va acorda ajutor tehnic 
Republicii Indonezia
(Agerpres). —

ti. R. S.

DJAKARTA 15 
TASS anunță : 

La 14 august 
Djakarta semnarea

pu-

săptămi-

..... ....... ....... -------------------------------- ---
Populația vest-germană nu aprobă 
înzestrarea țârii cu arma nucleară

a avut loc la 
_____ ____ i contractului 
care stabilește condițiile acordă
rii de ajutor tehnic de către U- 
niunea Sovietică Republicii In
donezia în conformitate cu acor
dul general de colaborare econo
mică și tehnică dintre aceste 
țări, semnat în septembrie 1956 

---------------- o.

Iiî întîmpinarea celei
a R. D.

BERLIN 15 (Agerpres)
Oamenii muncii din R. D. Ger

mană se pregătesc să întîmpine 
cea de a 10-a aniversare a consti
tuirii primului stat al muncitorilor 
si țăranilor din istoria Germaniei. 
In fiecare zi în întrecerea socia
listă desfășurată în întreaga țară 
în cinstea acestei date remarca
bile se încadrează mii de oameni 
ai muncii.

și cu protocoalele la acest acord 
semnate anul acesta. In bazai 
noului contract. Uniunea Sovie
tică se angajează să pună Ia 
dispoziția Indoneziei proiecte șr 
planuri pentru construirea a di
ferite obiective, să acorde ajutor 
tehnic calificat, să livreze utila
jele și mecanismele necesare, să 
instruiască în U.R.S.S. specia
liști indonezieni.

NEW YORK 15‘ (Agerpres).
Ziarul „New York Times“ a 

publicat scrisoarea profesorului a- 
merican Robert Prayer, care s-a 
reîntors de curînd din Germania 
occidentală unde timp de doi ani 
a predat în cadrul unor universi
tăți.

Prayer declară în scrisoare că 
hotărîrea Statelor Unite de a pu
ne Ia dispoziția Germaniei occi
dentale arme nucleare, ceea ce 
îi stimulează pe miiitariștii și 
revanșarzii germani, întîmpină

rezistența hotărîtă a germanilor 
iubitori de pace.

Studenții, profesorii din licee 
și corpul didactic din universități, 
scrie el, nu aprobă înzestrarea 
Germaniei occidentale cu arme 
nucleare.

Prayer subliniază că Statele 
Unite prin hotărîrea lor de a li
vra Republicii Federale Germane 
arme riucieare, „au stîrnit nu 
numai indignarea tuturor europe
nilor, ci și a unui mare număr 
de germani".

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

de a 10-a aniversări 
Germane

Potrivit comisiei de stat a pla
nificării, în prezent la întrecerea 
socialistă ce se desfășoară în R. 
D. Germană în cinstea celei de a 
10 aniversări participă 2.570.000 
de muncitori. Ei se angajează să 
îndeplinească planul pînă la cea 
de a 10-a aniversare a R. D. Ger
mane în proporție

O—-------
O pâlrime din populația S. ti. A. 

anormale 
care se arată că 
populația S.U.A.

de 80 la sută.

locuteșie

Bonnul ajută la fabricarea bombei atomice 
franceze

de arme nucleare, „Daily He
rald“ scrie: „Aceste dtezmințirii 
sînt neconvingătoare. Noi nu Te 
acordăm importanță. Colaborarea 
Germaniei occidentale la crearea 
bombei atomice franceze, scrie 
ziarul, este „neoficială", dar a- 
ceasta nu o face mai puțin reală. 
Nimeni nu va nega că industria 
nucleară a acestor două țări lu
crează în mod neoficial într-o co
laborare strînsă".

S.U.A. transferă avioane 
din Franța în Germania 

occidentală

avioane 
D“, t. 
la bord,
(partea

nu are

în condiții
NEW YORK 15 (Agerpres).
Organizația americană „Con

ferința națională pentru locuin
țe“ a publicat un nou anuar în

— = --------
Lombardo Toledano despre 
Conferința de la Santiago

MEXICO 15 (Agerpres).
„Cauza reală a convocării con

ferinței de la Santiago și a în
cercărilor de a folosi organiza
ția statelor americane împotriva 
Cubei, scrie într-un articol pu
blicat în revista „Siempre“, Lom
bardo Toledano, lider al parti
dului popular din Mexic, constă 
în a apăra interesele monopolu
rilor americane din Cuba. La 
Santiago se fac încercări de a 
determina guvernele țărilor din 
America Latină să acționeze îm
potriva regimului revoluționar 
din Cuba. "____2L.
S.U.A. sînt alarmate de tendința 
majorității 
Latină 
grară“.

Monopolurile din
țărilor din America

din 
în

o pătrime 
r_r____  _ locuiește
condiții anormale și că 15 mi
lioane de case americane tre
buie să fie dărîmate sau au ne
voie de reparații capitale.

Anuarul arată că. potrivit u- 
nor date culese în diferite re
giuni ale țării, două treimi din 
familiile din Statele Unite nn-și 
pot permite 
plătească 
treținerea 
standard.

tre-

să cumpere și să 
cheltuielile pentru în
cetei mai ieftine case

LONDRA 15 (Agerpres).
Ziarul „Dailv Herald“ arată 

într-un articol redacțional că gu
vernul vest-german ajută la fa
bricarea bombei atomice fran
ceze.

Subliniind că Parisul si Bonn
ul neagă acest lucru, întrucît 
conform acordurilor de la Paris, 
Germania occidentală
dreptul să participe la producția

-----------------Q-

Situația industriei carbonifere din Ruhr
BERLIN 15 (Agerpres)
Guvernul vest-german a pus la 

punct un plan amănunțit în le
gătură cu situația industriei car
bonifere dio Ruhr, pe care ur
mează să-l supună înaltei auto
rități a comunității europene a 
cărbunelui și oțelului (organiza
ție din care fac parte cîteva țări 
vest-europene). Potrivit acestui 
plan, care corespunde intereselor 
marilor monopoluri vest-germane, 
guvernul intenționează să reducă 
masiv pioducția de cărbune din 
Ruhr prin închiderea unui mare 
număr de puțuri. Calcule preli
minare arată că această măsu
ră va avea ca urmare concedierea 
a peste 206.000 de mineri.

Acest plan al guvernului vest- 
german este menit să contraca
reze puternica criză care se ma
nifestă în industria carboniferă 
vest-germană. Potrivit corespon-

dentului de la Bonn al ziarului 
„Times“ stocurile nevîndute de 
cărbune din Ruhr depășesc în pre
zent 30.GGO.000 de tone.

BONN lâ (Agerpres)
La 20 august va începe trans

ferarea primei unități de 
de bombardament „F-100 
tînd purta arme atomice 
de la aeroportul Etienne
de răsărit a Franței) pe aero
portul de la Spangdahlem din a- 
propiere de Trier (Germania occi
dentală)

După cum arată buletinul de 
presă „Parlamentarisch Politischer 
Pressedienst“, vor fi transferate 
în total din Franța 225 avioane 
de vînătoare și bombardament la 
baza din Germania occidentală.

Ziua independenței Indiei
15 (Agerpres).

India sărbăto-
DELH1
La 15 august 

rește Ziua independentei. In di
mineața acestei zile la Fortul 
roșu — citadela capitalei In
diei, a avut loc tradiționala cere
monie a înălțării drapelului de

de a efectua reforma a- ■>. stat al Indiei. In sunetele imnu- 
i iui național drapelul a fost ridi-

cat de primul ministru Nehru. 
La ceremonie au participat mi
niștri ai guvernului central, de- 
putati, șefi ai misiunilor diplo
matice precum și o numeroasă a- 
sistentă.

După înălțarea drapelului, pri
mul ministru Nehru a rostit o 
scurtă cuvîntare.

REDAGJIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani. Șir, ,Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel.: interurban 822.

PROGRAM DE RADIO
17 august

PROGRAMUL I. 8,00 Valsuri, 
8,30 Muzică simfonică, 9,30 Cîn- 
tece și jocuri populare romînești, 
10,00 Fragmente din opera 
„Kneazul Igor“ de Borodin, 
11,03 Muzică populară romîneas
că, 11,30 Vorbește Moscova I 
12,00 Muzică instrumentală in
terpretată de soliști sovietici, 
13.05 In cinstea marii sărbători, 
emisiune de cîntece, 14,00 Pre
lucrări de folclor ale compozito
rilor noștri, 15,10 Concert de 
prînz, 16,00 Viata nouă a patriei 
cîntată de compozitorii noștri, 
17,45 Muzică de estradă. 18.20 

..Succese ale muzicii romînești în 
cei 15 ani de la eliberare“. 19.20 
Al V-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori. Aspecte din 
faza finală, 20,00 Teatru la mi
crofon : „Arborele genealogic“ 
de Lucia Demetrius. 22,00 Ra
diojurnal, buletin meteorologic și 
sport, 22,30 Concert de muzică 
romînească. PROGRAMUL II. 
14,07 Din cîntecele de luptă ale 
popoarelor, 14,30 Formații romî
nești de muzică ușoară. 15,00

Program muzical dedicat frun
tașilor în producție din industrie 
și agricultură, 15,30 „Frumuse
țile patriei în creația muzicală 
romînească“. 16.15 Concert de 
estradă, 17,35 Romanțe ruse in
terpretate de solisti romîni care 
au concertat în Uniunea Sovie
tică, 18,05 „Inaltă-te liberă tară“, 
emisiune de cîntece. 19,20 Tineri 
interpreti romîni de operă, 20,28 
Muzică romînească de estradă, 
21,15 Muzică populară romîneas
că, 22,00 Pentru iubitorii muzi
cii de cameră.
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CINEMATOGRAFF
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Amigo; AL. SABIA: 
Oleko Dundici: LONEA: Dezer
torul : PETRILA: Legenda dra
gostei; AN1NOASA: Răsfățatul; 
VULCAN : Lupta nu s-a sftrșit 
încă; LUPENI: Orașul liber; 
URICANI: O slujbă importantă.
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