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Salutul adresat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ziarului „Pravda

Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, poporul sovietic, 
sărbătoresc a 50-a aniversare 
a „Pravdei" leniniste. Această 
aniversare este marcată de 
toate partidele comuniste și 
muncitorești frățești, de po
poarele 
oamenii 
deni.

înalt 
treaga presă comunistă 
da“ este purtător de 
credincios al politicii Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice și a statului sovietic, 
tribună a ideilor marxism- 
leninismului, înflăcărat luptă
tor pentru victoria comunis-

țărilor socialiste, de 
muncii de pretutin-

exemplu pentru în- 
„Prav- 
cuvînt
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GHIOANCA SABIN, miner 
șef de brigadă mina Lupeni.

mului și păcii, pentru elibera
rea și independența națională 
a popoarelor subjugate, pentru 
democrație și progres social.

Cunoscută muncitorilor revo
luționari, comuniștilor din Ro- 
mînia, încă din anii întunecați 
ai ilegalității, „Pravda" ducea 
vestea mărețelor victorii ale 
primului stat socialist din is
toria omenirii. Ea are cititori 
și prieteni în întreaga lume, 
bucurîndu-se, ca și la noi în 
țară, de un mare prestigiu și 
de o meritată considerație.

Urăm colectivului redacțio
nal al „Pravdei", tuturor lu
crătorilor ei, noi succese în în
deplinirea misiunii de cinste 
ce le este Încredințată de 
partid, iar tuturor oamenilor 
sovietici — noi și strălucite 
victorii în construirea comu
nismului.
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Cele peste 1400 tone de cărbune cocsificabil extrase în 
luna aprilie în plus de plăti din abatajele sectorului I В 
al minei Lupeni sînt roadele avîntatei întreceri desfășu
rate de minerii din sector în cinstea zilei de 1 Mai. La 
acest succes au dat un aport însemnat și frontaliștii bri
găzii conduse de minerul Gîrea loan. Ei Su înclîeîat fie
care zi din luna aceasta cu randamente mari și depășiri 
însemnate de plan obținute în abatajul frontal panoul 5-6 
de pe stratul 13. IN CLIȘEU : Schimbul condus de mine
rul Cîrlogean Ilie din brigâda tov. Gîrea loan intrînd în 
mină.

..Г ; г jp
к jdKsft

Paralel cu lupta pentru creșterea 
volumului de producție, minerii 
Văii Jiului duc cu tot mai multă 
intensitate acțiunea de îmbunătăți
re a calității cărbunelui. In luna 
trecută, de exemplu, cărbunele ex
tras de minerii de la Petrila a 
avut un conținut de cenușă cu 
0,9 la sută mai mic față de norma 
admisă. Rezultate însemnate în 
îmbunătățirea calității producției 
au obținut șl colectivele minelor 
Vulcan și Ahinoasa. La mina Vul
can, de pildă, prin extinderea ini
țiativei „Nici uri vagonet de căr
bune rebutat pentru șist", procen 
tul de cenușă a scăzut cu 0,8 la 
sută față de cel admis. La mina 
Aninoasa, probele de laborator din 
luna trecută au indicat o scădere 
a cenușii în cărbunele extras cu 
0,2 la sută sub procentul planificat.

Prin muncă patriotică
Mobilizați de organizația de 

partid, muncitorii de la garajul 
S.T.R.A. din Vulcan au participat 
la acțiunile organizate pentru în
frumusețarea curții garajului. Cu 
acest prilej, ei au curățit curtea 
și au transportat 6 camioane de 
pământ provenit din nivelări. In 
același timp conducătorii auto au 
adus zgură roșie și au amenajat 
curtea. De asemenea, muncitorii 
de la garaj au mai amenajat stra
da ce duce spre depozitul de car
buranți și lubrifianți și au săpat 
15 m. de șanț pentru scurgerea 
apei de la rampa de spălare a ma
șinilor.

Cu ocazia acțiunilor organizate, 
s-au efectuat peste 100 ore muncă 
patriotiaă. Printre cei care s-au evi
dențiat în aceste acțiuni se numără 
tovarășii Moldovan Macedon. Cîm- 
peanu Pavel, Vasile Virgil, Florea 
Pompiliu și Trestian Pavel

întreținerea spațiului locativ 
sarcina importanta
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Tot mai multe trenuri marșrute
Una din preocupările de seamă 

ale muncitorilor ceferiști de 
raza R.C.M.-ului Petroșani 
marșrutîzarea transporturilor 
mărfuri pe calea ferată.

In cursul lunii aprilie au
expediate din stația C.F.R. Petro
șani 28 de trenuri marșrute îti 
plus cu tonaj de 37.416 tone. Prin 
formarea acestor trenuri marșrute

pe 
este

de

fost

s-au obținut economii importante 
Ia staționarea vagonetelor de 
la staționarea vagpanelor la încăr
care — descărcare. Economiile se 
cifrează la 22.995 ore/vagon.

In cele 4 zile trecute din luna 
sămai realizările au continuat 

fie rodnice. In acest timp au fost 
expediate în trenuri marș rute 
13.000 tone de mărfuri.

alte

Directivele Congresului al 
Ill-lea al P.M.R. prevăd prin
tre altele ca în domeniul con
strucției de locuințe pentru anii 
1960—1965 să se ajungă la o 
îmbunătățire substanțială a 
suprafeței locuibile pe cap de 
locuitor, prin construirea in 
această perioadă a circa 300.000 
apartamente.

Realizarea acestei importan
te sarcini se va putea obține 
cu condiția ca fondul existent 

Ide locuințe să fie întreținut 
în mod corespunzător. Pe de 
altă parte, odată cu darea în 
folosință a noilor locuințe, să 
se aibă în vedere întreținerea 
acestora pentru a nu lăsa ca 
degradările ușoare care apar 
în timpul folosirii lor să se 
accentueze și să ducă la ne
cesitatea efectuării unor repa
rații de mare amploare.

Concomitent cu sarcina de 
bază a întreprinderii de locu
ințe și localuri Petroșani, lo
catarii fiecărui apartament 
sau imobil au obligația de a 
întreține în bune condițiuni 
spațiul pe care îl ocupă. A- 
ceasta presupune din partea 
locatarilor o utilizare cores
punzătoare a instalațiilor sa
nitare, electrice și încălzire — 
numai pentru scopul în care 
au fost create.

KONDO NICOLAE, miner 
șef de brigadă mina Petrila.
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BOCA ȘTEFAN, artificier 
mina Lenea.

Cu toate că ză
pada continuă să 
stăruie pe culmi
le Parângului via
tul adie totuși călduț, primăvăra
tec. Primăvara pictează în nuanțe 
tot mai vii pămîntul dezmorțit...

Fosta „Vale a plîngerii" — a- 
cum numită pe drept cuvînt „Va
lea fericirii" oferă ochiului un ta
blou cu adevărat

Intrăm în Ldnea. Pe lîngă pan
glica cristalină a Jiului 
o alta, cenușie. E asfaltul pe care 
acum circulă autobuze confortabi
le care deservesc transportul oa
menilor muncii. Tot aici vedem 
intensitatea cu care se lucrează la 
asfaltarea trotuarelor, lucru ce în 
Lonea de odinioară nu a existat. 
Ajunși în Petrila devenim marto
rii unei acțiuni lăudabile. Petri- 
lenii au hotărît ca nici unui car
tier să nu-i lipsească trandafirii. 
Și tot ce se poate, peste puțin timp 
vom vorbi despre Petrila ca des - 
pre un oraș al trandafirilor...

Petroșani. Aici întîlnim noile 
cartiere care au răsărit ca din pă- 
mînt - Dimitrov, Stahanov, Li
vezeni, Parhon. Peste tot, în Pe
troșani întîlnim lucruri noi. Ma
gazinele și-au schimbat și ele toa
leta. Fațadele lor sînt proaspăt 
vopsite, interioarele abunda de 
mărfuri de sezon și cumpărători.

Cine spune că Aninoasa e la

încîntător :

întîlnim

margine de vale ? N-a avut drep
tate ! Locuințele viu colorate și 
verdele care le înconjoară dau șo
selei un aspect de bulevard. Se 
pare că și aninosenii țin să cîștige 
întrecerea pentru cel mai frumos 
cartier, cea mai frumoasă locali
tate.

...In susul Jiului de vest întîlnim 
noul Vulcan. Și aici se duce o lup-

tă însuflețită pentru cel mai îngri
jit cartier. Blocurile impunătoare 
din centru au înlăturat pentru tot
deauna centrul obscur al Vulcanu
lui de odinioară...

In cartierul nou al energeticie- 
nilor din Paroșeni primăvara e 
reprezentată de un imens covor 
verde. In incinta marii termocen
trale. care își trimite săgețile elec
trice în cele patru zări, există o 
seră minunată alimentată cu căl
dură condiționată de uzină. Ea va

□
 -r - face ca incinta

/ / termocentralei să

devină o grădină 
cu fiori.

Lupeni, odinioară „Orașul ne
gru", azi rîde luminos în soare. 
Cele patru cartiere noi ale orașu
lui zâmbesc naturii îmbogățind plă
cut peisajul. Cartierul Viscoza III 
este cel mai tinăr. Și aici 
întrecerea pentru cel mai îngrijit 
cartier e în toi...

Uricani, tînăr și nou oraș al 
Văii Jiului. Aici, unde cîndva au 
existat doar colibe, blocurile noi 
domină. Toate străzile se pot nu
mi bulevarde. Un interesant lucru 
pe care-1 remarcă oricine când vi- 
ziteaziă orașul, e că de la nici o 
fereastră nu lipsesc mușcatele.

Peste tot e numai tinerețe, nu
mai voie bună și zîmbet. Plimbîn- 
du-ți privirea pe Vale, ochiul în
registrează acum adevărate minuni 
create de omul liber stăpîn pe 
vrerea lui. Și acest tumult de nou, 
omul nou îl cîntă cu bucurie. Să-l 
lăsăm să cînte, pentru că tot pei
sajul actual al Văii Jiului e nu
mai cântec. Acest cîntec îl auzim 
în zumzetul turbogeneratoarelor 
termocentralei, în noile blocuri 
luminoase și pe cînd ritmul pi" 
chamerelor ține tactul, Jiul îl a- 
companiază...

’ON LEONARD
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Prin munca educativă des
fășurată de către grupele de 
partid, comitetele de blocuri, 
responsabilii de scări s-a ajuns 
la o mai bună folosire a spa
țiilor noi construite precum șl 
a instalațiilor interioare. între
cerea pentru cel mai îngrijit 
bloc, scară, apartament, stra
dă, cartier susținută anul tre
cut a dus la obținerea multor 
rezultate satisfăcătoare. Astfel 
s-au evidențiat în mod deose
bit locatarii din orașul Vul
can. Realizări bune au obținut 
și locatarii blocurilor 23 Di
mitrov și 13 Livezeni din ora
șul Petroșani, de la blocurile 
23, 44, 46 din Lupeni, blocurile 
5 și 13 din Petrila, blocurile 3 
și 5 Lonea.

Pe lîngă rezultatele bune 
obținute, mai sînt încă loca
tari care nu înțeleg cum tre
buie îngrijit un apartament. 
Această indolență și nepăsare 
față de confortul pus la dis
poziție, a dus la o serie d£ stri
căciuni ale instalațiilor interi
oare. Astfel de locatari care 
nu înțeleg să păstreze bunul 
obștesc sînt Szabo Anton, Deak 
Aron, Badea loan din Lonea; 
Ziare Nicolae, Sermaneiuk E- 
lisabeta, Munteanu Ana din 
Petrila; Nagy Mihai, Ursan 
Gheorghe, Tănase Petru din 
Vulcan: Drăghici Ion, Pîrvu- 
lescu Nicolae, Zeleneak Klara 
din Lupeni; Faleran Vasile, 
Boșneag Florentina din Uri- 
carii; Haiducsi Irina, Mihai 
Mihail din Petroșani.

In anul 1962, comitetul exe
cutiv al Sfatului popular oră
șenesc Petroșani a lansat o 
chemare către toți locuitorii 
din Valea Jiului pentru a tre
ce la o acțiune comună de cu
rățenie, înfrumusețare și în-( 
grijire a spațiului locativ, pre
cum și a spațiilor înconjură
toare.

Chemarea lansată a fost în
țeleasă de majoritatea loca
tarilor care au trecut la o se
rie de măsuri și lucrări de mun
că voluntară, 
prin 
bilii 
coza

Se evidențiază 
măsurile luate responsa ■ 

de scări din cartierul Vis
ul Lupeni, cartierele Ll-

GH. VIJDEA
director I.L.L. Petroșani
(Continuare în pag. 8-a)

Citifi în paq. 4-a:
• Mesajul de salut adresat 

de C.C. al P.C.U.S. zia
rului „Pravda" și tuturor 
lucrătorilor din presa so
vietică

• Situația din Venezuela 
se agravează
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cititorilor* M

Bibhoteciîe de casă și mobile 
în sprijinul

Zilnic pe la biblioteca clu
bului muncitoresc din Vulcan 
se perindă zeci de cititori. 
Deși nu de mult timp este 
bibliotecară a clubului, tova
rășa Boda Elena a început să 
cunoască majoritatea cititori
lor. gusturile lor.

Datorită acțiunilor intere
sante și instructive organiza
te cu cartea, a crescut mult 
numărul cititorilor, ajungînd 
la aproape 1600, iar al cărți 
lor citite la peste 15.300.

O contribuție importantă la 
creșterea numărului de citi
tori și a cărților citite au a- 
dus-o șl cele 11 biblioteci de 
casă și 3 mobile, toate înfiln 
țațe în acest an. De exemplu, 
numai bibliotecile de casă nu 
mără peste 400 de cititori, iar 
cele mobile 200.

La înființarea 
de casă, s-a ținut 
se cuprindă, pe 
Străzile mai mari sau un grup 
de străzi mai mici.

In planul de muncă al bi 
blioteci! se prevede ca in tri 
mestrul II să fie înființate cite 
o bibliotecă de casă de fiecare 
stradă.

Cît privește bibliotecile mo
bile, deocamdată sînt numai 3

bibliotecilor 
seama ca să 
cit posibil,

_=0=-
I

Kililiate tu шзі iwati
P.e zi ce trece activitatea ar 

tlstică a căminului cultura* 
„23 August" din Cimpa devine 
tot mai bogată. Duminica tre 
cută, de exemplu, țăranii mun 
eitori din satul Coroiești-Jiu 
au răsplătit cu vii aplauze sțră 
duințele artiștilor amatori ai 
căminului cultural din Cimpa, 
nare le-au prezentat piesa 
„Neamurile" de T. Bușecan 
Piesa reflectă conținutul vie
ții noi de la sate, munca în co
lectiv și atitudinea nouă față 
de muncă. Totodată în ea se 
combate energic familiarismui 
și favoritismul. Rolurile au 
Tost interpretate cu mult suc
ces și simț artistic de toți ar
tiștii amatori.

Spectacolul prezentat de ar
tiștii clmpeni a constituit o 
nouă verificare a forțelor lor 
ІП vederea apropiatului con
curs de teatru amatori 1. L. 
Caragiale faza regională.

B. MARIN 
corespondent
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— la T.C.M.C., U.E.V. și Cri- 
vidia — dar se prevede ca șl 
numărul acestora să crească, 
lnființîndu-se pe lingă îleca 
re Întreprindere sau instituție 
din oraș.

Cum se desfășoară munca 
ae îndrumare a acestor biblio
teci de casă și mobile, a bi
bliotecarilor voluntari ? De 
trei ori pe săptămînă, biblio
tecara clubului, tovarășa Bo- 
da Elena se deplasează la lo
curile unde se află aceste bl 
blioteci, stă de vorbă cu bi
bliotecarii voluntari, le arată 
cum trebuie să muncească cu 
cititorii, cum să țină evidența 
cărților, să păstreze cărțile, le 
aduce cărți noi. Nu de puține 
ori organizează împreună cite 
и acțiune cu cartea. La rin- 
dul lor bibliotecarii voluntari 
vin la bibliotecă pentru a îm
prospăta fondul de cărți, de a 
lua altele noi solicitate de ci
titori.

In luna, trecută la bibliote
cile de casă și mobile au avut 
loc mai multe acțiuni cu car
tea. Așa de exemplu, la 
T.C.M.C. a avut loc o seară li
terară intitulată „Scriitorii din 
țara noastră cinstesc pe Le
nin", la biblioteca de casă nr. 
I s-a ținut recenzia cărții „A 
trăit oare Cristos" ?, la nr. 2 
prezentarea cărții „Apariția 
religiei și credinței în dumne
zeu". De asemenea, la biblio
tecile de casă nr. 3 și nr. 8 
s-au ținut recenzii la cărțiile 
„Anii de foc" și, respectiv, la 
„Stejarii nu cresc în cinci zile".

Pentru a stimula atît pe ci
titori cît și pe bibliotecarii vo
luntari, la club, în sala biblio
tecii, există o gazetă de perețte 
tinde șînt popularizați cei mai 
buni cititori și bibliotecari.

Dintre bibliotecile de casă, 
cele mai active sînt: bibliote
ca nr. 2 de pe strada Vasile 
Alecsandri, nr. 22 condusă de 
Mogoș Ana, nr. 6 de pe strada 
Morii, nr. 27 condusă de Da
vid Nița, nr. 1 de pe strada V. 
Alecsandri, nr. 66 condusă de 
Hornunk Rozalia și altele.

Pentru ca munca să se des
fășoare mai rodnic este nece
sar insă ca colectivul biblio
tecii să fie reactivizat, atras 
mai mult in organizarea unor 
acțiuni, bibliotecara să fie în
drumată mai mult de condu
cerea clubului și comitetul 
sindicatului de Ia E. M. Vul 
can, spre a cuprinde sarcinile 
cele mai actuale, pentru a a- 
trage noi cititori, noi prieten! 
bl cărții

Brigada artistică de agitație a clubului minier din Uricani este tinără. la fel ca și com- 
ponențil săi. Nu de mult membrii brigăzii artistice de agitație au prezentat pentru minerii 
din Uricani un spectacol care s-a bucurat de mult succes.

IN CLIȘEU : Brigada artistică de agitație din Uricani la una din repetiții.

IW
Spectacolul cu piesa „Doi me

dici" realizat de Teatrul de stat 
din Petroșani (regia Marcel Șo
ma), deși izbutește să transmită 
ideile cuprinse în piesă, rămîne 
tributar unor inegalități deter
minate de faptul că stilul de joc 
al unor actori nu se încadrează 
în ansamblul spectacolului. Con
flictul, axat pe poziția diametral 
opusă a celor doi medici — dr. 
Peter Pannwitz și Wolfgang Bell 
-— precum si ideile ce se desprind 
din cele două atitudirii constituie, 
am putea spune, partea bine rea
lizată a spectacolului, pe cînd 
ideea demascării revanșarzilor de 
la Bonn, reprezentări în piesă prin 
dc. Brosius, este mai puțin eviden
țiată.

Dr. Pannwitz reprezintă figura 
medicului cinstit, dornic să-și pu
nă capacitatea în slujba omenirii, 
pe cînd dr Beli este unul din 
așa-zișii medici pentru care țelul 
nu este acela de a vindeca, de a 
alina suferinți, ci acela de a uci
de. De aceea. în timpul celui de-al 
doilea război mondial el se află 
în lagarul morții de la Buchen
wald, unde săvîrșește crime odioa
se. Complicele și superiorul său 
din S.S. dr. Brosius reprezintă 
matele capital aparținînd de I. G. 
Farbenindustrie. După război dru
murile celor doi medici se despart : 
dr. Pannwitz îșî consacră activi
tatea științei în R.D. Germană, 
iar dr. Beli, după ce este eliberat 
din închisoare, prin „bunăvoința" 
ocupanților americani, pleacă în 
S.U.A. spre a-și pune „experien
ța" la dispoziția celor ce au folo
sit arme bacteriologice în Coreea. 
Dr. Brosius ajunge prim-procuror. 
In rolul doctorului Pannwitz, 
Gheorghe Iordănescu, înfățișează 
în mod veridic trăsăturile perso-

Hans Pfeiffer

Ia

La biblioteca clubului 
din Lupeni...

...numărul cititorilor, de
începutul anului și pină In 
prezent, a ajuns la peste 1800, 
Iar al cărților citite la aproa
pe 11.000.

Luna trecută la bibliotecă, 
s-au ținut mai multe recenzii 
printre care la romanul „Ma
ma" de M. Gorki, „Viața șl 
opera lui Taras Sevcenco", la 
cartea ,,32 de zile care au zgu
duit lumea" ș. a. De aseme
nea, au fost prezentate mal 
multe cărți tehnice și de li
teratură cum au fost „Cartea 
lăcătușului", „Cartea instala
torului electrician", „Sisteme 
recente de condiționare și ven- 
tltațfe a aerului", „Expunere 
privind viața și opera lui GOthe" 
etc.

La creșterea numărului de 
cititori un aport deosebit l-au 
adus și cele 12 biblioteci vo
lante, in special cele de la 
sectoarele VIII și IX de la mi
na și biblioteca volantă de la 
prep ara ția Lupeni.

Printre cei mai 
tori ai biblotecii 
minerii Andrușek 
Pintea Octavian, 
Catrina S im ion.
lătrate Nicolae ș. a.

activi citi 
se număra
Ștefan șl 
mecanicul 

vagonetarul

G O R К I
de I. GRUZDEV

Colecția „Oameni de seamă"
Volumul „Gorki" de 1. Gruz

dev oferă cititorului o imagine 
vie a personalității marelui artist 
al cuvînttdui, însuflețit agitator șt 
umanist — Alexei Maximovici 
Gorki — a cărui operă s-a făcut 
ecoul strigătului de luptă al po
porului rus, ridicat împotriva asu
pririi țariste și a exploatării, pen
tru înfăptuirea unui ideal lumi
nos.

Autorul a zugrăvit în contururi 
puternic creionate, nu numai viața 
și opera marelui scriitor, ci și e- 
poca în care s-a format și și-a 
desfășurat forțele creatoare

Mânuind cu pricepere un vast 
material documentar, autorul, e- 
minent cercetător al vieții și ope
rei minunatului scriitor rus și so
vietic — dezvăluie în paginile 
cărții izvorul de unde își trage 
seva strălucita creație literară a 
lui Maxim Gorki: legătura orga
nică a scriitorului cu vmta
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porului fi cu epoca în care a trăit 
șt din care și-a ales tipurile cele 
mai caracteristice.

Gruzdev acordă, de asemenea, 
un spațiu larg activității revolu
ționare a lui Gorki, muncii pline 
de abnegație pe tărtm cultural, 
entuziasmului cu care a înfățișat 
realizările poporului sovietic în 
drum spre făurirea societății socta- „ 
liste, dragostea părintească cu care " 
r-a aplecat asupra manuscriselor 
scriitorilor începători și uriașul 
ajutor acordat literaturii sovietice 
căreia, prin operele sale, i-a pus 
la tndemini o metodă neîntrecu
tă de zugrăvire a societății în 
dezvoltare, metodă ce pune li
teratura în slujba poporului 
realismul socialist.

Volumul „Gorki" de 1. Gruz
dev aduce un însemnat aport la 
cunoașterea vieții și activității e~ 
minentidui scriitor — 
Maximovici Gorki.

najului, transformările prin care 
trece pînă în momentul cînd iz
butește să înțeleagă că datoria ori
cărui intelectual cinstit este aceea 
de a demasca fascismul, ororile 
lui, de a avertiza împotriva peri
colului pe care-l reprezintă mili
tarismul vest-german. Din jocul 
actorului rezultă limpede onesti
tatea personajului dorința sa de a 
munci pencru omenire, precum și 
greșeala gravă pe care a comis-o 
trecind sub tăcere crimele docto
rului Beli. Relațiile politice din

Cronică teatrală

R.F.G. îl îndeamnă însă să re
nunțe la această poziție și să por
nească în rînd cu aceia care luptă 
împotriva fascismului. Deosebit de 
convingător redate am văzut eta
pele de transformare de la o in
diferență politică pînă la atitudi
nea militantă, atitudine pe care o 
ia personajul în finalul piesei.

Interpretul doctorului Bell, loan 
Negrea, a redat cu fidelitate profi
lul inuman al personajului. Pe alo
curi s-au înregistrat deficiențe în 
privința dicției, actorul folosind un 
ton nefiresc.

Ana Colda (Irene Bell) a adus 
în lumina rampei, cu multă înțele
gere, chipul femeii dezamăgite ; 
dorința de a fi alături de cei mulți 
în lupta împotriva acelora care, 
ca și soțul ei, au săvîrșit crime 
grave. O remarcabilă realizare a 
făcut Elena Columbeanu (dr. He
lene Weissenberg) care, cu multă 
căldură și sinceritate, emoționant 
a înfățișat chipul medicului ade
vărat.

In rolul lui Knopf au 
alternativ în spectacole 
Alexandru Codreanu și 
Iliescu. In jocul primului
marcat mai multa siguranță, ex
presivitate în redarea trăsăturilor 
personajului. Schimbările de stare 
sufletească au găsit o exprimare 
mai accentuată decît în cazul ac- • 
torului Ștefan Iliescu, care în do
rința de a da personajului un aer 
de calm, l-a transformat pe alo
curi într-un tip anost șters. Deo
potrivă de bine au realizat rolul 
sergentului Webster, actorii Du
mitru Drăcea și Gheorghe Dorof- 
tei. Ambii au înfățișat cu naturalețe 
suferințele omului căzut victimă 
a experiențelor doctorului Beli.

------------------- ©

apărut, 
diferite,

Ștefan 
am re-

I N T U
Zilele trecute, ansamblul de 

cintece și dansuri „Ciprian 
Porumbescu" al Sfatului popu 
Iar regional Suceava, în cadru) 
turneului pe care l-a între 
prins pentru prima dată. în re
giunea noastră, a prezentat în 
sala Teatrului de stat „Valea

Rolul lui Paul Gcundel, singu
rul reprezentant al clasei munci
toare în piesă a fost interpretat de 
Traian Dănescu. Actorul a zugră
vit calmul omului care a suferit, 
hotiărirea lui de a lupta pentru 
stîrpirea celor ce au adus sufe
rințe. Glasul lui, reprezentînd gla
sul oamenilor muncii germani, se 
ridică puternic, mobilizează la 
luptă, contribuie la elucidarea con
flictului și la demascarea adevă- 
raților criminali : dr. Brosius și 
cei ce-1 susțin în statul vest-ger
man.

In sfirșit, am lăsat spre analiză 
ultimă unul din rolurile cele mai . 
importante : dr. Brosius. Acest rol 
a fost intepretat de loan Tifor 
și Alexandru Zecu, alternativ loan 
Tifor, deși dispune de reale ca
lități, a transformat personajul in
tr-un tip iresponsabil care acțio
nează în mod cu totul întîmplator, 
rămînînd astfel umbrit caracterul 
odios al fascismului, faptul că re
prezentanții săi au acționat pe baza 
unor planuri precise, care au avut 
drept scop exterminarea unei părți 
din omenire. Consider că actorul 
a săvîrșit un act de indisciplină 
nerespectînd unele indicații de re
gie Nici regizorul nu sp poate 
scuza, deoarece vina cea mai mare 
îi revine lui pentru această dena
turare. Regizorul pretinde că in 
primele spectacole actorul» a jucat 
corespunzător rolul și numai după 
ассея я alunecat spre denaturare 
Chiar așa stînd lucrurile, de ce 
nu a luat măsuri din timp ? Apoi 
în piesă joacă trei membri ai con
siliului artistic. Aceștia n-au ob
servat nimic ? Al. Zecu, în același 
rol, a făcut încercări susținute de 
a crea un personaj veridic. Pe 
alocuri a reușit (mai ales in scena 
din laboratorul 
Buchenwald), in 
insă rar a găsit 
buie să meargă. 
Tifor, Al. Zeicu 
reținut,

lagărului de la 
timpul anchetei 

linia pe care tre < 
In opoziție cu loan 
a fost mult prea

neizbutind să înfățișeze 
caracterul monstruos al personaju
lui.

Fiind vorba de o piesă valo
roasă, regia va trebui să dovedeas
că mai multă exigență în privința 
omogenizării spectacolelor care vor 
urma. Actorii distribuiți pot să 
facă față rolurilor, dar este ne
cesară o mai atentă îndrumare, 
astfel ca această realizare să poată 
fi înscrisă printre cele izbutite ale 
teatrului. ■

VICTOR Ft’LEȘl

R N E U
J iul ui" din Petroșani, in fața 
unul numeros public, specta
colul muzical-coregrafic „Cin- 
tăm bucuria vieții noi".

Spectacolul s-a bucurat de 
mult succes.

C. IOAN
corespondent
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Campania de împăduriri
colectivului I.

Ritmul rapid al construcției 
de locuințe și edificii social- 
culturale ca și construirea ma 
rilor combinate pentru indus
trializarea lemnului de la Blaj, 
Gălăuțaș, Pipera, Tg. Jiu pun 
in fața economiei noastre fo 
restlere sarcini deosebite.

Pentru refacerea patrimoniu 
lui forestier exploatat irațio 
ral și nemilos de regimul bur 
ghezo-moșieresc Congresul al 
Ш-lea al partidului a trasat 
economiei forestiere, pentru 
următorii fi ani, sarcina con 
tinuăril lucrărilor de impă 
duriri pe o suprafață de peste 
400.000 ha., folosind cu prio
ritate speciile repede crescă 
toare și de valoare economică 
ridicată ca plop negru hibrid, 
salclm, brad duglas, stejarul 
roșu, laricele brad și molid.

In anii 1960—1961 am obți 
nut succese frumoase in acest 
domeniu. Față de 2185 ha. de 
împădurit s-au executat Împă
duriri pe o suprafață de 2.367 
ha. ca efect al eforturilor de 
puse și al ajutorului acordat 
de către organele și organiza 
țllle de partid. Un aport In 
semnat l-a adus tineretul din 
Valea Jiului prin contribuția 
lui in cadrul acțiunii de im 
pădurire organizată și condu 
să de comitetul U.T.M. al o- 
rașului Petroșani.

, Pentru anul acesta, ia exe
cutarea celor 880 ha. lmpădu 
rtri in teren forestier și 130 
ha. completări în culturi fo
restiere avem material de îm
pădurire din speciile: molid, 
pin, duglas brad, paltin și fra
sin, specii care să asigure rea
lizarea planului de împăduriri. 
De altfel, preocuparea per
manentă avută de lucrătorii 
silvici din întreprinderea noas
tră pentru producerea de ma
teriale de împădurit rezultă și 
din faptul că în acest an am 
înregistrat un excedent de pu
teți apți pentru plantat de 
4.670.000 buc. de molid care se 
dau în transfer ocoalelor din 
regiune.

Pentru asigurarea reușitei 
campaniei de prirhăvară au fost 
întocmite documentațiile teh
nice necesare de către ambele 
ocoale silvice din Valea Jiu
lui — Petroșani și Lupeni. O 
atenție deosebită s-a acordat 
asigurării condițiilor de viață 
și de lucru optime muncitori
lor care vor executa lmpădu 
rir| în care scop In planul fi
nanciar am prevăzut a se cum 
păra cazarmamenț nou, medi
camente, abonamente la pre
sa centrală și de specialitate 
pe timpul campaniei, repara
rea cabanelor unde vor fi ca 
zați și amenajarea potecilor 
de acces la acestea.

Timpul neprielnic nu a per- <

Asigurările de persoane aduc mari foloase 
oamenilor muncii din Valea Jiului

An de an statul nostru democrat 
popular cheltuiește sume impor
tante pentru acțiuni social-cultu- 
rale, care contribuie la ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii de la orașe și sate. Asi
gurarea mixtă de persoane are și 
ea un rol însemnat în acest scop. 
Persoana care încheie o aseme
nea asigurare are posibilitatea să 
economisească o sumă de bani pe 
un termen mai îndelung, sumă pe 
care o primește la expirarea asi
gurării. Pe de altă parte, asigura
tul beneficiază de sprijin mate
rial, în cazul pierderii sau redu 
cerii capacității de muncă, ca ur
mare a unui accident. Iată cîteva 
exemple. Asiguratul Guido Lorent 
din Petroșani, fiind asigurat pe 2d 
de am cu suma de 5.000 lei și 
expirîndu-i asigurarea în luna ia
nuarie 1962 a primit suma asigura
tă la 5.000 lei. La fel asigurați! 
Kardo Francisc din Lonea. expi- 
rîndu-i asigurarea, a primit suma 
de 1 500 lei. Alb Carol din Pe
troșani — 1.000, Crist Iuliana de 
la Petrila — 1000 l-:

Alți asigurați av i> de
sprijin material, în cazul pierderii

in atenția 
F. Petroșani

mls Insă pînă In prezent exe
cutarea de lucrări în teren, 11- 
mitlndu-ne la lucrăTl de con
struire a ghețarelor unde vom 
depozlda puieții pe perioada 
Împăduririlor în vederea îm
piedicării pornirii vegetației cît 
și de scosul puieților care se 
dau in transfer.

Și în această campanie ca 
șl în cele precedente, un aju
tor neprecupețit vom primi 
din partea tineretului din Va
lea Jiului. Astfel, sub îndru
marea comitetului U.T.M. al 
orașului Petroșani s-au orga
nizat in cinstea zilei de 1 Mai 
și a celei de a 40-a aniversări 
ae Ia înființarea U.T.C. Ieșiri 
cu tineretul în șantierele de 
împăduriri. Pentru aceasta, au 
fost înființate tabere de lucru 
fn punctul Voevodul pe du
rată de 10 zile șl ieșiri în zi
lele de duminică începînd cu 
22 aprilie a. c. cu un număr 
de 200 tineri în localitățile 
Vulcan și Uricani și 100 tineri 
la Petroșani, care au executat 
in această campanie 25 ha. 
împăduriri.

Executarea împăduririlor fi - 
lnd legată de o perioadă rela
tiv scurtă, impune respecta
rea de către pădurarii, briga
dierii, tehnicienii și Inginerii 
de ia ocoalele silvice Petro 
șanl șl Lupeni a măsurilor or
ganizatorice prevăzute în pla
nul de măsuri, astfel ca aces
tea să se execute Ia momen
tul oportun șl cu maximum de 
randament.

îng.) M. BALTAȚEANU
I. F. Petroșani

Printre muncitorii fruntași de la mina Dîija se numără și 
revizorul mecanic Rădici Nicolae. In trimestrul I din acest an 
el a fost evidențiat de 3 ori pentru repararea a 4 locomotive 
de mină Diesel cu mijloace proprii realizînd o economie de 
circa 10.000 lei.

IN CLIȘEU : Revizorul mecanic Rădici Nicolae, executînd 
o ultimă verificare la una din locomotivele de mină Diesel, 
reparate.

sau reducerii capacității de muncă, 
ca urmare a unui accident. Intre 
aceștia se numără Tudor Teodor 
din Petrila care a primit suma de 
6.000 lei, Petrescu Ioeif de la mina 
Dîija cu 1 968 lei, Szabo Iosif 
din Lupeni cu 2.250 lei, Minch Io
sif din Aninoașa cu suma de 1.000 
lei și alții. Pe lingă aceste avan
taje, Administrația asigurărilor de 
stat a inițiat tragerile de amor
tizare lunare, asiguratul avînd 
posibilitatea să primească, înain
te de expirarea asigurării, o par
te sau întreaga sumă asigurată, 
chiar dacă pînă la amortizarea po
liței a plătit numai o rată s-au 
cîteva rate de primă. Astfel, la 
tragerile de amortizare din 28 fe
bruarie 1961, în Valea Jiului au 
ieșit cîștigătoare 16 polițe de asi
gurare totalizînd suma de 17 000 
Iei. La această tragere de amorti
zare, la exploatarea minieră Vul
can au ieșit combinațiile de litere 
cîștigătoare la un număr de 8 asi
gurați cărora li s-a achitat suma 
de 1.000 lei, între care se numără 
asigurații Dascâlu Silvia, Șerban 
Nicolae. Sipos Teodor, Ignat Ga
vrila, Băloiu loan.

Întreținerea spațiulu 
locativ — 

sarcină importantă 
(Urmare din pag. l-a)

vezeni și Dimitrov — Petro 
șani, cartierele 7 Noiembrie și 
8 Martie — Petrila, precum și 
restul cartierelor de blocuri 
din Vulcan, Lonea și Uricani.

Cu toate acestea, unii loca
tari persistă in atitudinea de 
nepăsare în indolență față de 
locuința lor. Astfel sînt Szabb 
Anton, Deak Aron, Baba Teo 
dor din Lonea, Nicolae Ion, 
grad Vasile, Ladi Maria din 
Petrila; locatarii blocurilor 3 

și 2 Llvezeni. Inginerul Michel 
Sami refuză să contribuie la 
Întreținerea spațiilor comune, 
iar Drăghici loan din Lupeni 
(fost locatar al blocului II) a 
produs stricăciuni in valoare 
de 2.092 lei, sumă ce i-a fost 
imputată. In același timp și 
ln întreținerea părților de imo
bil ce revin unităților I.L.L. 
mai sînt încă deficiențe. Nu în
totdeauna unitățile I.L.L. au 
rezolvat operativ cererile oa
menilor muncii, fapt care a 
făcut ca reparațiile mici să se 
transforme în reparații ce ne
cesită cheltuieli mai mari, 
lipsuri care sînt in prezent în 
curs de lichidare.

Cu ajutorul grupelor de 
partid, al deputațîlor, comite
telor de blocuri, responsabili
lor de scări precum șl al tu
turor locatarilor se va reuși 
ea durata de exploatare a lo
cuințelor să. fie prelungită, 
contribuind prin aceasta la 
îndeplinirea sarcinilor puse de 
cel de-al Ill-lea Congres al 
P.M.R.

La tragerea de amortizare din 
31 martie 1962 au ieșit cîștigătoa- 
re 19 polițe în Valea Jiului. Știrb 
Iosif din Petroșani a cîștigat su
ma de 1.000 lei, Boch G. Iuliu 
de la Uzina electrică Vulcan — 
1.000 lei, Soitoș Gavrilă de la 
mina Petrila — 1.050 lei, Ceteraș 
Simion de la mina Petrila — 1.125 
lei, Moraru Elena de la O.G.L. 
Alimentara Petroșani — 1.000 lei, 
Ionican Nicolae de la U- 
zina Paroșeni — 1.000 lei,
Carp Nicolae de exploatarea Lo
nea — 1.000 lei, Ciupercă Mihai 
de la mina Aninoașa — 1.125 
lei, Preduț I. Ștefan de la Viscoza 
Lupeni — 1.000 lei și mulți alții.

Ințelegînd importanța asigură
rilor de persoane, toț mai nume
roși oameni ai muncii din Valea 
Jiului încheie cu încredere asigu
rări mixte de persoane, convinși 
că ia o măsură bună de economie 
și prevedere pentru ei și fami
liile lor.

De menționat activitatea bună 
a responsabililor cu munca ADAS 
și agenților de asigurare de la mi
na Vulcan care au fost sprijiniți 
de către organele de partid și de
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însușind inițiativa „la două mii de bobine răsucite 
nici una rebut" mulți tineri de ia Visează Lupeni au de 
venit fruntași in lupta pentru Îmbunătățirea calității pro
ducției de fire.

Printre muncitoarele cu eele mai frumoase rezultate în 
lupta pentru calitatea firelor de mătase se numără și tî- 
năra Baica Valeria. Ba răsucește lună de lună însemnate 
cantități de fire peste plan fără rebut.

lat-o, cu fața numai zîmbet, verificînd torsiunea firu 
lui.

Pe urmele materialelor publicate
Blocurile nu se vor 

mai jeli
In articolul intitulat „Jelania 

blocurilor" „Steagul roșu" a 
criticat conducerea sectorului 
il.L.L. Lupeni pentru lipsa de 
spirit gospodăresc față de blo
curile din Uricani. Răspunzînd 
ziarului, cel vizați confirmă 
justețea criticii și arată mă
surile luate pentru remedierea 
lipsurilor. Astfel, s-au luat 
măsuri pentru repararea jghea 
burilor și burlanelor, astfel eă 
de aici înainte blocurile din 
noul oraș al minerilor să nu 
mai aibă motive de jelanie.

Mai bine mai tîrxiu 
decîf niciodată

Articolul intitulat „Pe cind 
reparația" apărut în ziarul 
„Steagul roșu" nr. 3869 criti
ca faptul că I.L.L. Petrila a 
tărăgănat repararea învelltorii 
la locuința pensionarului Bont 
Bela.

In răspuns se arată că re
parațiile solicitate nu s-au pu
tut executa din cauza zăpezi
lor dar eă odată cu topirea lor, 
In ziua de 26 martie, cu co
manda nr. 102 a fost trimisă 
o echipă de zidari care a re 
parat învelitoarea, a comple 
tat coamele lipsă fixînd șl 
scara căzută de pe acoperiș. 
Deci, reparația a avut-ldc_dar 
cu oarecare întirziere. Tot e

sindicat precum și conducerea mi
nei.

Sprijin prețios s-a primit și din 
partea comitetelor sindicatelor și 
conducerilor administrative de la 
exploatările miniere Uricani, Ani- 
noasa, întreprinderea Viscoza Lu-
peni la care se dezvoltă in mod 
permanent asigurările. La aceste 
unități, fiind sprijiniți îndeaproa
pe, duc o activitate bună pe linia 
dezvoltării asigurărilor responsa
bilii cu munca ADAS Berceanu 
Florian, Nereanțiu Marcu și Bu- 
zianu Alexandru de la mina Uri 
canr, Blaj Pavel, Niculescu Anton, 
Florea Dumitru, Voștinaru Leon- 
tin, de la mina Aninoașa și alții. 
Popularizînd activ avantajele asi
gurărilor de persoane, agentul de 
asigurări Lupu lancu a contractat 
la Viscoza Lupeni ua număr de 
peste 130 asigurări numai în cursul 
lunii martie și aprilie.

Acest exemplu trebuie să-l ur
meze și conducerile administrative 
și organizațiile sindicale din cele
lalte unități din Valea Jiului, cît 
și responsabilii cu munca ADAS 
din unități, pentru ca oamenii mun
cii să beneficieze de avantajele asi
gurărilor de persoane în număt 
cît mai mare.

APOSTOL IOAN 
directorul Inspectoratului orășenesc 

ADAS Petroșani 

bine. Mai bine țîrziu decît nici
odată dar un pic de operati
vitate n-ar fi stricat.

Inovatorii vor fi 
popularizați

In instantaneul intitulat „O 
merită" apărut în „steagul ro
șu" cu numărul 3865 a fost cri
ticat faptul că de multă vre
me panoul fruntașilor și 
inovatorilor de la mina Ani- 
noasa nu are nici o fotografie. 
In scrisoarea de răspuns adre
sată redacției se confirmă 
justețea celor relatate arătîn- 
du-se totodată că au fost lua
te măsuri de înlăturare a lip • 
sei. Panoul din mijlocul co
munei, se arată în răspuns, 
va fi renovat. Fruntașii între
cerii, inovatorii și raționali- 
zatorll minei Aninoașa vor fi 
din nou popularizați.

Sora Radu Fîloftela 
trebuie să se îndrepte
Sesizarea critică apărută In 

ziarul „Steagul roșu" din 24 
martie sub titlul „Practici ca
re nu pot fi admise", a fost 
urmată la cîteva zile de o de
plasare pe teren a forurilor 
competente cu cercetarea ca
zului. In urma cercetărilor fă
cute, s-a constatat că cele re
latate corespund Întocmai a- 
devărului. Pe Ungă aceasta, a 
reieșit că spra Radu Fîloftela 
a avut și alte abateri de la dis
ciplină. Ne fiind la prima a- 
batere, se arată în răspunsul 
trimis redacției, sora Fîloftela 
a fost mutată disciplinar la o 
altă circumscripție sanitară. 
Sperăm că sancțiunea justă o 
va face să lichideze cu lipsu-1 
rile.

s Pitoiui navei stel&re
de E. RIA0CIKOV

Zborul în Cosmos efectuat de 
pilotul luri Gagarin -pe bordul 
navei „Vostok" este unul din 
cele mai importante evenimente 
ale epocii contemporane. Tocmai 
de aceea, scriitorul E. Riabctkov 
descrie, cu o deosebită măiestrie 
și căldură unele momente și fap
te din viața eroului cosmonaut.

Copilăria, școala, ucenicia, școa
la de aviație, apoi istoricul zbor 
în Cosmos sînt redate de autor 
într-o manieră și într-un stil ac~ 
cesibil tineretului, dornic să afle 
amănunte din viața și activitatea 
acestui erou al zilelor noastre. 
Intr-adevăr, cele descrise de au
tor în cartea „Pilotul navei ste
lare'’ sînt de natură să contribuie 
în mare măsură la educarea tine
rilor noștri, viitori exploratori ai 
drumurilor în Cosmos, drumuri 
deschise de pilotul luri Gagarin, 
fiu al marelui popor sovietic.



STEAGUL ROȘ0

С и prile jul celei de-a 50-a aniversări a ziarului „Pravda"

Mesajul de salut adresat de C.C. al P.C.U.5 
ziarului „Pravda“ și tuturor lucrătorilor 

din presa sovietică
totabrîe, propagandist, agi-MOSCOVA 5 (Agerpreș). — 

; TASS transmite:
C.C. al P.O.U.S. a adresat 

; ziarului „Pravda" și tuturor 
; lucrătorilor din presa sovie
tică un mesaj de salut cu 

’ prilejul jubileului de 50 de 
" ani al ziarului „Pravda" în

temeiat de V. I. Lenin.
In mesaj se arată între al- 

Îtele că „Pravda" leninistă a 
fost vestitorul Marelui Oc- 

ț Decorarea ziarului 
t T lucrători din 

cu ordine
I MOSCOVA 4 (Agerpres) - 
j TASS transmite:

Cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a ziarului „Pravda", 

■ Prezidiul Sovietului Suprem al 
i U.R.S.S. a decorat acest ziar cu 
; ordinul Lenin. In decret sînt re- 
• levate meritele deosebite ale 

ziarului „Pravda" în mișcarea 
; revoluționară, în lupta pentru 
’ victoria socialismului și comu

nismului, în popularizarea și 
traducerea în viață a marii în- 

. vățături marxist-leniniste, în e- 
; ducarea în spirit comunist a oa- 
' menilor muncii.

Prezidiul Sovietului Suprem al 
* U.R.S.S. a decernat unui grup 
ide colaboratori ai acestui ziar 

titlul de Erou al Muncii So- 
ț daliste.

☆•
î MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
t Cu prilejul celei de-a 50-a 
* aniversări a ziarului „Prav- 
♦ da“, Prezidiul Sovietului su-

In semn de solidaritate cu minerii 
greviști din Asturia

MADRID 5 (Agerpres).
Potrivit agenției France 

Presse, în noaptea de vineri 
spre simbătă au fost difuzate 
la Madrid manifeste chemind 
oamenii muncii la grevă gene
rală în semn de solidaritate ev. 
minerii greviști din Asturi.

in cursul zilei de vineri 3.00 
de muncitori de la întreprln 
derile companiei „General E 
iectrica" din Bilbao au decla 
rta grevă în semn de solida

ritate cu greviștii din Asturia. 
{Tot în cursul zilei de vineri
4.800 de muncitori de la Intre- 

i prinderile metalurgice „Meta
lurgica Echevarria" din Bilbao 
au încetat lucrul. Greva celor
6.800 de muncitori și funcțio
nari de la Șantierele de con
strucții navale din Bilbao con
tinuă de 48 de ore. Se așteap
tă, precizează agenția France 
Press, ca alte două întreprin
deri metalurgice ale regiunii 
să fie cuprinse de grevă.

Solidari cu lupta greviștilor 
din Asturia, 5000 de muncitori 
de la minele de cărbune Pna- 
roya, din provincia Cordoba 
au declarat vineri grevă. Lor 
îi s-au alăturat 2.200 de mun
citori de la minele de plumb 
și Galenă din Llnau, provincia 
Jaen.

După cum arată agenția 
France Presse generalul Fran
co, speriat de amploarea ce a 
luat-o mișcarea grevistă în 
Spania a dat publicității un 
decret prin care instituie, în-

_,=©==_
S.U.A. au efectuat a 4-a 

explozie nucleară 
în atmosferă

WASHINGTON 5 (Agerpres) 
La Washington s-a anunțat ofi

cial că la 4 mai S.U.A. au efec
tuat în regiunea insulei Christmas 
din Oceanul Pacific a 4-a explo
de nucleară în atmosferă.

î
î 
I
4
4
4

tator și organizator al con
struirii socialismului și co
munismului, a avut un roi 
remarcabil in unirea mase
lor populare in jurul parti
dului comunist, in călirea 
ideologică Șl in educarea lor 
politică, în dezvoltarea unei 
prese cu adevărat populare, 
care exprimă interesele vi
tale ale oamenilor muncii.

Pravda “ și a unor
presa sovietică 
și medalii

prem al U.R.S.S. а decorat ;. 
cu <»dine și medalii ale- 
U.R.S.S. 2.983 de lucrători ai; 
presei, radioului, televiziunii,!! 
editurilor și tipografiilor,; 
pentru merite deosebite in ; 
dezvoltarea presei, a activi- 
tății editoriale, radioului și ? 
televiziunii din Uniunea So- ♦ 
vietică. І

Printre cei decorați cu Or- * 
dinul Lenin sînt Pavel Sa- ♦ 
tiukov, redactor-șef al zia- j 
rului „Pravda", Alexei Adju- j 
bei, redactor-șef ai ziarului ; 
„Izvestia", Dmitri Goriunov, J 
director general al agenției * 
TASS, Feodor Evstafiev, șeful î 
unei brigăzi de tipografi de ; 
la ziarul „Pravda", Leonid * 
Ilicev, fost redactor-șef al ț 
ziarului „Pravda", Boris' J 
Trelnikov, corespondentul din j 
S.u.A. al ziarului „Pravda" ‘ 
și alții, in total cu Ordinul î 
Lenin au fost decorate 76 de J 
persoane. 4 

cepind din 5 mai, starea ex
cepțional^ în provinciile As
turia, Biscaia și Guipuzcoa. 
Decretul precizează că stared1 
excepțională în aceste trei 
provincii, instaurată pentru 
trei luni, poate fi prelungită.

Fărădelegile 
iau

ALGER 5 (Agerpres).
„Nu numai fiecare zi ci și 

fiecare ceas care trece aduce 
noi informații despre fărăde
legile bandelor fasciste ale 
O.A.S. în Algeria", se spune 
în comunicatul agenției Alge- 
rie Presse Service transmis in 
cursul serii de 4 mai la Tunis. 
Infuriați de faptul că acordu
rile de la Evian au deschis ca
lea reglementării pașnice a 
problemei algeriene, elementele 
ultracolonialiste au dezlănțuit 
In ultimele zile o adevărată 
teroare în masă.

Aceste aprecieri ale agenției 
Alger ie Presse Service sînt în
tărite de altfel chiar și de co
respondenții din Alger ai a- 
genției France Presse, care 
subliniază că în cursul zilei de 
4 mai ca urmare a atacurilor 
O.A.S. au fost omorite 37 de 
persoane iar alte 59 au fost 
grav rănite.

Numai la Alger, notează 
France Presse, în cursul zilei 
de vineri au avut loc peste 20 
de atentate care s-au soldat 
cu moartea a 19 algerieni și 
rănirea altor 36.

Agenția Algerie Presse ser
vice relatează, de asemenea, 
că la 4 mai într-un abator din 
apropierea orașului Constan
tine, au fost descoperite pes
te 500 de cadavre de algerieni. 
Potrivit agenției victimele a- 
cestui masacru, printre care șl

Vizita lui G. S. Titov 
Ia uzina 

„Sparrows Point"
BALTIMORE 5 (Agerpres) — 

TASS transmite:
La 4 mai, pilotul cosmonaut G. 

S. Titov a vizitat Uzina „Spar
rows Point" aparținînd firmei 
„Bethlehem Steel" din Baltimore, 
una din cele mai mari uzine me
talurgice din S.U.A., la care lu
crează 30.000 de muncitori.

G. S. Titov s-a întîlnit cu in
ginerii, tehnicienii și muncitorii 
din uzină. La oțelăria Martin, el 
s~a întreținut cu câteva grupuri de 
muncitori. Muncitorii l-au salutat 
cu căldură și prietenește pe cos
monautul sovietic.

Situata din Venezuela 
se agravează

CARACAS 5 (Agerpres).
Agențiile occidentale de 

presă relatează că unitățile 
armatei venezueliene care s-au 
răsculat în orașul Carupano, 
importantă bază navală a ță
rii, împotriva guvernului anti
democratic condus de Romulo 
Betancourt îșî întăresc pozi
țiile ocupate in jurul orașului. 
Potrivit agenției Associated 
Press, răsculații transmit ape
luri prin postul de radio Ca
rupano pe care l-au ocupat, 
în care acuză guvernul lui 
Betancourt drept „aservit im
perialismului". „Considerăm că 
Betancourt și actualul guvern 
nu oferă nici o perspectivă de 
pace sau progres — se arată 
Intr-unui din aceste apeluri. 
Promitem Congresului național 
o soluționare legală a proble- 
îelor politice, condiționată de 

demisia Iui BetahCourt si a 
guvernului lui întrucît regi-' 
mul democratic a fost uzur
pat și problemele țării s-au 
agra it în timpul guvernării 
acestuia".

Postul de radio al răsculațl- 
lor a anunțat, de asemenea, 
că orașele Rio Caribe, El Pilar 
și Caan au fost ocupate de in
surgenți. Un avion guverna
mental care a încercat să mi

я-----' — =---------------

bandelor fasciste ale O, A. S. 
proporții în Algeria
femei, au fost legate unele de 
altele cu sirmă și apoi Împuș
cate în grupuri de cite șase, 
înainte de a muri, adaugă a- 
genția, numeroși algerieni și-au 
scris numele lor pe cutii de 
chibrituri sau pe pachete de 
țigări pentru a putea fi recu- 
noscuți ulterior de familie. Au 
fost găsite, de asemenea, scri
sori ascunse în încălțămintea 
celor uciși".

Șirul crimelor comise de ban
dele fasciste ale O.A.S. a con
tinuat vineri cu încercarea de 
a incendia cu benzină cartie
rul musulman Tagarins din 
Alger. Referindu-se la aceasta 
agenția France Presse, men
ționează că in după-amiaza 
zilei de vineri un grup de șoc 
al O.A.S. au plasat la intrarea 
în acest cartier, un camion 
cisternă1, în care se aflau 16.000 
l. de benzină pe care l-au În-

О. A. S. trebuie lichidată
ACCRA 5 (Agerpres)
Exprimînd indignarea față de 

dezmățul teroarei O.A.S.-iștilor în 
Algeria, ziarul „Ghana Times" 
scrie între altele intr-un articol de 
fond :

A trecut mai mult de o lună 
de la semnarea acordului cu pri
vire la încetarea focului în Alge
ria, dar crimele O.A.S. continuă. 
Sute de algerieni, lipsiți de apă-

Presa івюаііапаіа despre sesiunea exlraordinară 
a Narii Adunări naționale a R. P. Romine

NEW YORK 5 (Agerpres!)
Ziarul „New York Times'1 din 

1 Mai a publicat al treilea arti
col consacrat Sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale a R- 
P. Romine trimis de coresponden
tul său special la București.

Sub titlul „Mari transformări 
in agricultură", in articol se arată : 
„Sesiunea Marii Adunări Naționale' 
a R.P.R. și-a încheiat lucrările la 
30 aprilie; aprobînd în unanimi
tate programul Partidului de cre
are a unui Consiliu superior pen
tru agricultură și de introducere 
a unor schimbări radicale care să 
asigure o mai eficientă conducere 
a agriculturii socializate a Rom’r 
niei". Referindu-se la problemele

tralieze pozițiile răsculaților a 
fost doborit. Agenția Associa
ted Press transmite că răscu
lații din Carupano au început 
să distribuie arme populației 
pentru a fi gata de luptă îm
potriva trupelor guvernamen
tale. De asemenea, s-a anun
țat că răsculații au pus pe fu
gă în apropierea localității 
Mariguitar un batalion al tru
pelor guvernamentale care în
cerca să se îndrepte spre Ca
rupano.

După cum transmite agen
ția France Presse guvernul ve- 
nezuelian a suspendat garan
țiile constituționale. Un purtă
tor de cuvînt al guvernului a 
anunțat că unități ale forțelor 
guvernamentale se îndreaptă 
spre Carupano.

Intre timp, potrivit relată
rilor corespondenților de pre
să, situația in Venezuela este 
tulbure. In orașul Cumama au 
avut loc demonstrații de spri
jin față de insurgenți care au 
fost reprimate de poliție și 
armată. In orașul Maturin s-au 
produs ciocniri între studenți 
și poliție, 12 persoane fiind ră
nite. Agenția Associated Press 
transmite că guvernul a luat 
o serie de mălsuri aduci nd în
tăriri de trupe în Caracas și în 
alte orașe venezueliene.

dreptat în vale spre casele lo
cuite de algerieni.

Deși camionul nu a reușit 
să-și' atingă ținta — grupul 
de case locuite de algerieni 
din această parte a orașului — 
s-a produs totuși o puternică 
explozie în urma căreia între
gul conținut al cisternei s-a 
revărsat într-o mare de flă
cări asupra cartierului. Au fost 
rănite grav peste 32 de per
soane șl pricinuite importante 
pagube materiale.

Agenția France Presse rele
vă că dacă acest plan diabolic 
al O.A.S. ar fi putut fi pus în 
practică în întregime el ar fi 
avut urmări mult mai grave 
decit cel pus la cale la 2 mai 
în portul Alger unde peste 100 
de docheri algerieni și-au pier
dut viața în urma exploziei 
automobilului Încărcat cu 
bombe cu plastic.

rare, mor asasinați. Nu putem 
crede că această bandă fascistă 
de asasini să fie mai puternică 
decât forțele armate franceze din 
Algeria. Această situație nu mai 
poate continua. Acțiunile O.A.S. 
trebuie să primească o ripostă ho- 
tărîtoare. Această organizație fas
cistă singeroasă nu merită indul
gență. Ea trebuie lichidată.

discutate în timpul sesiunii, cores
pondentul american relevă că „Ală
turi de enumerarea statisticilor și 
cifrelor privind creșterea animale
lor și producției agricole", aceas
ta „a trecut în revistă toate aspec
tele vieții politice și economice 
din Romînia". In încheierea cores
pondenței se arată : „Fapt este că 
în momentul de față colectivizarea 
s-a terminat" iar „țăranii găsesc 
destule stimulente pentru a spori 
producția".

ZURICH 5 (Agerpres)
Ziarul elvețian „Neue Zurcher 

Zeitung" a publicat un articol al' 
corespondentului său special la 
București, intitulat : „Colectiviza
rea agriculturii în Romînia".

După ce face o trecere în re
vistă a desfășurării Sesiunii 
M.A.N., corespondentul scrie că 
după încheierea colectivizării, pre
misele sînt bune, „deoarece parti
dul romîn a dus la țară o politică 
foarte constantă. El nu a forțat 
colectivizarea..." și deoarece „în 
Romînia au existat ca formă inter
mediară a colectivizării un fel de 
comunități de muncă nerigide". 
„In ultimii doi ani — adaugă 
corespondentul — s-a început 
transformarea în masă a acestor 
întovărășiri în gospodării colecti
ve".

ATENA 5 (Agerpres)
Ziarul „Avghi" a publicat mai 

multe materiale despre sesiunea 
Marii Adunări Naționale.

Ziarul a redat pe larg partea > 
referitoare la situația internățio- ‘ 
nală cuprinsă în raportul tovară- 
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și îndeosebi problemele legate de 
Balcani, subliniind că „Guvernul 
romîn pune din nou problema 
creării unei zone denuclearizate în 
Balcani". Ziarul relevă aprobare de 
care s-au bucurat în țările balca
nice propunerile guvernului R. P. 
Ronăne.
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Mortalitatea infantilă 
în Japonia

TOKIO 5 (Agerpres)
Mortalitatea infantilă în satele 

din Japonia continuă să |ie foarte 
mare, depășind de două ori mor
talitatea infantilă de la orașț- A- 
ceste date au fost publicate în- da
rea de seamă pe anul 1961 a Mi
nisterului Sănătății și Prevederilor 
Sociale al Japoniei.

Potrivit datelor Ministerului, în 
anul 1961 mortalitatea infantilă în 
ansamblu pe țară a fost de apro
ximativ 29 la mia de locuitari.

PR06RAM DE RADIO
7 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatlț1- , 
medicului, 8,30 Melodii popu
lare rominești, 9,00 Tinerețea 

. ne e dragă, 11,03 Pagini alese 
I din muzica de operetă, 11,30 
I Almanah științific, 12,15 Din 

schițele scriitorilor noștri, 13,05 
Concert de muzică ușoară, 14,00 
Muzică din operete, 16,25 Mu
zică populară romînească și a 
minorităților naționale, 17,30 
Prietena noastră cartea, 18,00 
Cîntă orchestra de estradă a 
Radiotdleviziunii, 19,45 Muzică' 
ușoară interpretată la pian, 
21,00 Concert interpretat de 
orchestra de muzică populară 
a Radioteleviziunii, 21,35 Mari 
cîntăreți de operă. PROGRA
MUL II. 12,30 Concert popu
lar, 13,22 Pagini din opere in
terpretate de formații ale Ra
dioteleviziunii, 14,03 Muzică 
ușoară romînească, 14,30 Me
lodii populare rominești, 16,30 
Vorbește Moscova ! 17,00 Mu
zică ușoară, 18,05 Săptămîna 
muzicii cehoslovace, J8,35 Cu ; 
cîntecul și jocul pe plaiuri do
brogene, 19,40 Ghid muzical 
(25) (reluare), 21,30 Lectură 
dramatizată din romanul „Bo
rneo, Julieta și întunericul", 
de Jan Otcenașek.
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