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In întîmpinareg vizitei solilor
poporului sovietic

' Vă așteptăm
cu aragoste

Vestea apropiatei vizite a dele
gației de partid și guvernamentale 
a Uniunii Sovietice, în frunte cu 
tovarășul N. S. Hrușciov în țara 
noastră, ne-a umplut inimile de 
bucurie.

La mina noastră sînt foarte mulți 
muncitori care lucrează cu foreze, 
instalații de extracție, locomotive 
electrice, ventilatoare, și alte ma
șini din cele mai perfecționate fa
bricate în U.R.S.S. Mulți mineri 
au vizitat, cu diferite ocazii, U- 
niunea Sovietică. Utilajele sovietice, 
metodele înaintate 
sovietici, constituie 
exploatării noastre 
țios în muncă.

lată de ce sîntem nespus de bu
curoși de vizita delegației sovietice 
în țara noastră și am dori, din 
toată inima, ca solii poporului so
vietic să fie și oaspeții noștri, ai 
minerilor din Petrila. Am fi fe~

- riciți să le putem arăta realizările 
? Пс-astre, viața nouă pe care o trăim. 

Am putea totodată să ne expri
măm încă o dată sentimentele de 
adîncă prietenie și dragoste față 
de eroicul popor sovietic.

DIMA MIȘU 
artificier mina Petrila

ale minerilor 
pentru minerii 
un ajutor pre
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ln luna care a tread, bri
gada condusă de Vlad Dumitru 
din sectorul 111 al minei Lupeni, 
a obținut rezultate frumoase în 
aplicarea inițiativei: „Nici un 
vagonet de cărbune rebutat pen 
tru șist vizibil“.

Iată-і pe minerii Debeleanu 
Vasile, Văntuc Constantin și 

. Danciu Nicolae din această bri 
ț gadă analizînd calitatea cărbu 

nclui extras.
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Noi succese іи întrecerea minerilor
Scade conținutul de cenușă
La toate exploatările din Va

lea Jiului, minerii depun efor
turi susținute pentru îmbună
tățirea continuă a calității căr
bunelui. Astfel, s-a reușit ca 
în luna trecută să se 
pe bazin conținutul de 
cu 0,5 la sută 
planificat.

Lupta pentru 
litate continuă 
în abatajele Văii Jiului. In lu
na aceasta, pînă pe data de 8 
iunie inclusiv la Lonea și Lu- 

•f ^eni, procentul de cenușă în 
producția extrasă a fost mai 
mic decît cel prevăzut cu 3,5 
la sută, iar la Vulcan cu 1,2 
la sută.

și-au 
tone 
Vul-

față de
reducă 
cenușă 
nivelul

cărbune
cu însuflețire

de ca-

ln 7 zile — 740 tone 
de cărbune în plus

După ce în luna mai 
depășit planul cu 1.540 
de cărbune, minerii din
can continuă să obțină rezul
tate frumoase în producție. 
Pînă la data de 7 iunie s-a în
registrat pe mină un plus de 
producție de 740 tone de căr
bune de bună calitate. In frun
tea întrecerii se situiază secto
rul IV, care a dat peste plan 
565 tone de cărbune, 
mat de sectoarele I și 
pășiri de plan între 
tone de cărbune.

fiind ur
li cu de- 
120—130

rodnice

i

I
Prin mîinile descărcători- 
lor Anton Vasile, Huțu Dan, 
Zoicaș Traian, Leonte Ion și 
Gurlui Gheorghe de la ga
terul II Lonea trece zi de zi. 
in cantități mari, bogăția pă- ? 
durilor : lemnul sosit din ex- $ 
ploatările forestiere ale I. F. . 
Petroșani. IN CLIȘEU : E- , 
chipa de descărcători de la . 
gaterul II Lonea în timpul ; 
voltării buștenilor.

ț

Bilanțul unei munci

Sectorul XI investiții de la 
mina Petrila 
mențină pe loc de frunte în 
întrecerea cu 
de investiții
In luna mai planul fizic a fost 
depășit cu 34,3 la sută, reali- 
zîndu-se lucrări de bună cali
tate. In același timp minerii 
de aici au obținut în primele 
4 luni din acest an, economii 
la prețul de cost în valoare de 
350.000 lei.

continuă să se

celelalte sectoare 
din Valea Jiului.

lupta
tot

Mina Uticani. Mină al cărui 
colectiv deține trofeul cel mai pre
țios în întrecerea socialistă — 
drapelul roșu de mină fruntașă pe 
bazin, mină în adîncurile căreia 
bătălia pentru mai mult cărbune, 
pentru randamente mari, continuă 
să se desfășoare cu entuziasm la 
fiecare loc de muncă.

In abatajele minei, în 
pentru a zmulge adîncurilor
mai multe bogății, ca și în bătălia 
aprigă cu rocile dure, la săparea 
galeriilor, minerii Uricaniului îna
intează dîrz. Ca și în primele zile 
ale anului, cînd colectivul minei 
și-a fixat obiectivul de a extrage 
20.000 tone de cărbune peste plan, 
întrecerea continuă și acum cu en
tuziasm, cuprinzînd, ca o flacără 
vie, fiecare loc de muncă. Pe zi 
ce trece minerii raportează noi rea
lizări. Pînă acum minerii din Uri- 
cani au realizat din angajamentul 
lor anual mai bine de 8.100 tone 
de cărbune cocsificabil» Este un 
bilanț ce materializează roadele 
avîntului de muncă al fiecărei bri
găzi, roadele muncii politice des
fășurate de agitatorii comuniști în 
Uîndurile minerilor exploatării.

IN PAS CU VIAȚA
Se mai intîmplă ca stînd йе 

vorbă cu tovarășii din unele 
colective ale gazetelor de pe
rete, să-i auzi văicărindu-se 
cum că numai știu ce proble
me să trateze în edițiile pe 
care urmează să le scoată. Al
tora însă le vine greu să aleagă 
cele mai importante probleme, 
din atîtea care așteaptă să-și 
găsească un loc la gazetă. Prin
tre aceștia din urmă se nu
mără și tovarășii din colectivul 
de redacție al gazetei de. pe
rete „Cărbunele păcii**, organ 
de presă al Comitetului de 
partid și al sindicatului minei 
Petrila.

îndrumat în permanență de 
comitetul de partid, colectivul 
de redacție își îndreaptă aten
ția spre problemele cele mai 
importante ale activității mi
nerilor și tehnicienilor Petri- 
lei. Munca colectivului de re
dacție se bucură de ajutorul 
permanent al unui număr ma
re de colaboratori competenți, 
recrutați din rîndurile mineri
lor, tehnicienilor și ingineri
lor.

înzestrarea minei cu tot mai 
multe utilaje noi, de mare pro
ductivitate, pune în mod im
perios problema folceirii lor 
raționale. Observînd unele de
ficiențe în grija față de uti
laje, colectivul de redacție a 
solicitat tovarășului Rozsa Ru
dolf, maistru mecanic, un ar
ticol pe tema „întreținerea u- 
tilajelor miniere — o sarcină 
importantă". După ce arată 
felul în care trebuie îngrijite 
și unse utilajele, articolul cri
tică pe unii tovarăși care de
teriorează utilajele. Printre cei 
criticați se numără minerul 
Stancîu M. Ioan care a de
montat un ciocan de abataj. La

remontare, nu mică i-a fost 
mirarea cînd s-a trezit cu pie
se în plus, pe care bineînțeles, 
le-a pierdut. Nu e greu de în
chipuit ce a urmat: cu piese 
lipsă, perforatorul n-a mai 
putut funcționa, fiind scos din 
uz pe o bună bucată de timp. 
Au fost criticați în articol și 
membrii brigăzii lui CîșlaTU 
Ioan, din a căror neglijență a 
fost scos din uz 
rotativ.

Un alt articol 
pre importanța 
raționalizărilor în procesul de 
producție. Făcînd o comparație 
cu aceeași perioadă a anului 
trecut, se arată că numărul 
inovațiilor și raționalizărilor 
înregistrate a sporit în acest 
an cu 45 la sută, iar a celor 
aplicate cu 85 la sută. In ur
ma aplicării lor s-au realizat 
economii post caculate în va
loare de 288.672 lei.

Teme interesante și concrete 
tratează și celelalte articole 
de la gazeta de perete. Ținînd 
pas cu viața, gazeta de perete 
„Cărbunele păcii** de la mina 
Petrila, constituie unul din 
mijloacele eficace de popula
rizare a realizărilor, de com
batere a lipsurilor, de mobili
zarea colectivului spre noi suc
cese. D. C.

un perforator

vorbește des- 
inovațiilor și

i
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Peptru a constitui un puternic 
factor mobilizator, întrecerea so
cialistă trebuie să aibă la bara 
obiective concrete.

De cîteva luni, între două bri
găzi care lucrează în abataje ve
cine din sectorul I se desfășoară 
o întrecere vie. Sînt brigăzile con
duse de tinerii comuniști Nicolae 
loan și Cîrciumaru Victor. Ambele 
brigăzi, în urma unei analize mi
nuțioase a posibilităților lor, și-au 
fixat obiectivele îndrăznețe: bri
gada lui Nicolae loan să extra
gă 3.000 tone cărbune peste planul 
anual, iar cea a lui Cîrciumaru 
Victor — 2.300 tone. Realizarea 
cît mai devreme a angajamente
lor, a devenit cauza ambelor bri
găzi. Avîntul în muncă a fost în
treținut de agitatorii comuniști, de 
îndemnul lor. Agitatorii au urmă
rit zi de zi realizările obținute de 
brigăzile lor în întrecere, au ana
lizat cu minerii posibilitățile con
crete pentru a-și spori realizările, 
pentru ca nici una să nu rămînă în 
urmă. îndemnul cel mai de preț 
ț-a constituit însă exemplul perso
nal. Comuniștii Nicolae loan și 
Cîrciumaru Victor, au fost mereu 
prezenți acolo unde era mai greu. 
Nu de mult, brigada lui Nicolae 
loan și-a îndeplinit obiectivul sta
bilit : angajamentul anual de în
trecere. Dar, nici brigada lui Căr- 
ciumaru Viator nu a rămas mult 
în urmă. Doar 500 tone de cărbune 
o mai despart de îndeplinirea an
gajamentului.

Minerii din Uricani au devenit 
maeștri ai randamentelor înalte, ai 
vitezelor mari de avansare atît în 
abataje cît și la pregătiri. încă de 
la începutul anului agitatorii comu
niști au dus o susținută muncă po
litică în rîndutile minerilor pe mar
ginea sarcinilor stabilite de Con
ferința orășenească de partid pri
vind sporirea vitezei de avansare 
a lucrărilor miniere. In bătălia 
pentru îndeplinirea prevederilor 
stabilite de Conferința orășenească 
de partid, brigăzile de mineri au 
dat viață inițiativei „2 metri avan
sare în abatajele cameră în fiecare 
schimb1*, inițiativă care în prezent 
este îmbrățișată de toate brigăzile 
exploatării. Poloboc Constantin, 
Năsăleanu Miron, Nicolae loan, 
Uliu Gheorghe au obținut, împreu
nă cu brigăzile lor, cele mai de 
seamă realizări pe calea aplicării 
acestei inițiative. Brigăzile lor au 
atins avansări de 100—110 m.l., 
în medie, pe ultimele luni, iar ran
damentele pe care le obțin sînt 
de cîte 8—10 tone de cărbune pe 
post. Iată roadele organizării ju-

(Continuare in pag. 3-a)
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Mărunțel de statură, iute în 
mișcări cu părul vîlvoi, așa poa
te fi văzut la locul lui de mun
că tînărul Jescu Vasile. Deși are 
numai 18 ani, el 
chipa condusă de 
un zidar priceput

Din 1960 și pî
nă acum el a de
prins bine taine
le meseriei, 
întîmplat nu 
singură dată 
numele lui să 
rostit p intre cele 
ale zidarilor evr 
dențiați 
șantierul 
Vulcan, 
mei.

Jescu, 
mistria, 
cărămidă, legîndirle cu mortar. 
Lucra deunăzi la un perete des 
părților al noii școli cu 16 clase 
ce se construiește la Vulcan. To
varășul lui de muncă, un zidar 
mai în virstă îi privea mișcările. 
Apoi, pornit parcă pe vorbă, îl 
întrebă :

— Jescule, la cei 18 ani ai tăi 
n-ar fi râu să-ți zboare gîndul 
la școală. M-am gîndit că pen
tru un tînăr dibaci ca tine, cu 
mintea ageră, 7 a ase și școala 
p.<. - ă sînt prea puține.
N~ai alte ginduri ?

oooooowwquwwwwvwuuowaoao ouooooooooooououoooooaocooooooooocoooo

e-contează in 
Chițu loan ca 
în meserie.

ia ri- 
școlii 

se ri- 
și în

de pe 
constructorilor de la

Și aceasta nu fără te-

mînuiește cu iscusință 
Așează cărămidă lingă

— Oi avea. Le vei afla 
cînd terminăm școala.

Jescu muncește cu rîvnă 
dicarea noii construcții a 
din Vulcan. "Zidurile roșii 
dică mereu, etajele cresc
urma zidarilor tencuitorii netezesc g 

pereții. Ce gînd g 
o fi avînd Jes- g 
cu ? Ce-l frămîn- g 
tă oare ? Dece-i g 
nerăbdător să ter- g 
mine lucrarea ? 8

Mai zilele a- 8 
cestea el și-a im- 8 
părtășit gindurile 8 
șefului de echi~ g

pă. l-a spus că muncește cu dra- n 
goste la construcția școlii pentru e 
că știe el bine că într-una din g 
sălile ei spațioase și luminoase, la g 
toamnă va ocupa și el un loc in g 
bancă. Atunci, din 
prezență, profesoara 
tre numele elevilor 
rală și numele lui.

On tînăr mărunțel de statură, 
cu părul vîlvoi, cu mîini deprinse 
cu mistria muncește cu rîvnă la 
construcția noii școli din Vulcan. 
Azi e zidar. Miine va fi la fel. 
Peste un an va fi z’dar-elev la 
seral. Deocamdată acesta-i un 
vis, dar pentru ca să-l înfăptuias
că, Jescu iși croiește drum, cu 
mortar, cu cărămidă.

catalogul de 
va citi prin- 
la școala se~



STEAGUL ROȘU

мега ia clubul uin Aninoasa

încununat

mal

C. COTOȘPAN

sting una 
Prietenii 

grăbiți 
seară

cu aceleași

De cum se lasă amurgul, pl
ină în noapte tîrzîu, sălile clu
bului sint puternic luminate. 
Zeci de mineri, tineri și vîrst- 
nici, se perindă pe aici cu di
ferite „treburi". Cei mai mulți 
își fac de „lucru" pe lingă me
sele de șah sau romi, chibzuind 
cu mult calm și răbdare miș
carea următoiare pe care o vor 
face.

Alții însă vin aici pentru a 
participa la repetițiile forma
țiilor artistice.

Pînă la începerea festivalu 
lui regional „Pe plaiuri hu- 
nedorene" au mal rămas pu
ține zile, iar artiștii amatori 
aninosen’ nu-și mal văd capul 
de treburi. Acum fac ultimele 
pregătiri, ultimele retușări. Pe 
scenă nu vor să se lase 
prejos ca în abataje.

Un’, do’, trei...
Și cele șase perechi de dan

satori de sub conducerea ins
tructoarei Fargo Margareta se 
avintă în iureșul unui joc de 
pe Mureș. Chiuiturile și stri
găturile lor se aud pînă de
parte. Din cînd în cînd, cele 
șase perechi sînt întrerupte 

din joc de către instructoare 
pentru unele observații. Apoi 
dansul e reluat de la capăt.

Eehipa de dansuri este cea 
mai tinără formație artistică 
a aninosenilor. înființată nu de 
mult, formația a învățat deja 
cîteva dansuri dintre care li
nele cu caracter local. Acum 
se pregătește pentru primul el 
spectacol și probabil, și primul 
lor succes De aceea și repeti
țiile se țin aproape zilnic.

„Sîntem în repetiție"
Pe ușa unei săli un afiș ma

re anunța : „Sîntem în repe
tiție. Nu ne deranjați". De
geaba insă. La intervale scur
te ușa se deschide și înăuntru 
Intră cineva. Mai poți fi sir 
părat pe el cînd ochii îi strălu
cesc de mîndrie și satisfacție ?! 
Și are și de ce. Tinerii soliști 
vocali de muzică populară și 
ușoară și-au cîștigat un re
nume la Aninoasa, sînt apre 
ciați și iubiți de spectatorii de 
aici. Gligor Aurel și Cocman 
Maria au învățat cîteva cîntece 
noi de muzică populară romî- 
neaseă, iar Gomboș Alexandru, 
soții An'șoara și Simion Iancu 
eu pregătit mai multe bucăți 
de muzică ușoară printre care 
„Chitară de argint", „Trenul 
de duminică", „Ți se poate în- 
tîmpla", „Povestea unei

Acordooanele romînești HORA se bucură de multă apreciere 
din partea iubitorilor de muzică. Iată unul dintre aceștia, aju
torul miner Munteanu Iosif, din brigada condusă de frontalistul 
Ghioancă Sabin de la sectorul III al minei Lupeni, hotărît să- 
și cumpere un acordeon HORA de la magazinul de sport și mu
zică nr. 71 din Lupeni.

Intr-o sală apropiată repetă 
membrii brigăzii artistice de a- 
gitație. Brigada pregătește un 
program special de umor po
zitiv. Temele ? Calitate, ran
dament aspecte ale muncii mi
nerilor anlnosenl.

Vechii membri ai brigăzii 
Negraru Gheorghe și ștefănes- 
cu Constantin speră ca șl a- 
cest program să fie 
de succes.

☆
încet, luminile se 

după alta la club, 
clubului se îndreaptă 
spre casă. Pentru astă 
s-au despărțit de club. Dar nu 
pentru mult timp. Mîine se vor 
întîlni din nou, 
„treburi" pe care le au în fle
care zi. Festivalul regional „Pe 
plaiuri hunedorene" se apro
pie tot mai mult. Așa că șl ul
timele pregătiri sînt... pe ter
minate.

Pregătiri pentru
Cercul de artă plastică al 

clubului sindicatelor din Lu
peni, cerc fruntaș pe țară, se 
pregătește pentru faza pe lo
calitate a expoziției bienale, 
care se deschide în curînd.

Toți cei 35 artiști plastici 
amatori adulțl și o bună parte 

...și pentru festivalul regional 
al cîntecului

De trei ori pe săîptămină, 16 
perechi de tineri artiști ama
tori ai clubului sindicatelor din 
Lupeni se întîlnesc în sala 
repetiții cu instructorul 
dansuri populare.

Tot de atîtea ori se țin 
petițiile la „Făgărașul" și „Su
ita moldovenească", la o suită 
oltenească șl la alta din re
giune, la „Oașul" precum și la

de 
de

re-

0

O recenzie pentru constructori
In cadrul manifestărilor cu 

cartea, conducerea clubului din 
Bărbăteni a organizat o se
rie de recenzii și seri literare 
pe care le-a ținut cu concursul 
prietenilor cărții.

Ultima recenzie, ținută în 
sala de lectură a bibliotecii 
clubului a fost organizată pen
tru cititorii de pe șantierul de 
construcții, cu concursul ute- 
mistei Stănescu Geta.

Manifestări cu ocazia 
semicentenarului 

I, L Caragiale
Formațiile artistice de amatori

de pe lingă cluburile muncitorești 
și căminele culturale din Valea 
Jiului fac intense pregătiri în ve
derea prezentării lor la semicente
narul I- L. Caragiale.

Artiștii amatori ai clubului mun
citoresc din Vulcan, de pildă, au 
pregătit piesa „Năpasta*1 de I. L. 
Caragiale care va fi prezentată 
la Vulcan și în alte localități.

In zilele de 9 și 10 iunie ax. 
la toate căminele culturale din 
Valea Jiului, pe lingă bibliotecile 
cluburilor muncitorești, »e vor or
ganiza programe în cadrul cărora 
se vor citi din operele marelui 
dramaturg romîn.

Asemenea acțiuni, închinate co
memorării a 50 de ani de la moar
tea lui I. L. Caragiale, se vor 
organiza și în școlile din Valea 
Jiului, iar bibliotecile vor expune 
standuri de lucnări ale marelui 
scriitor I. L. Caragiale.

•-Г ------- --------------------------

expoziția bienală
din micii plasticieni membri ai 
cercului, pregătesc Unogravuri, 
desene în cărbune și picturi 
în ulei pentru expoziție. Prin
tre aceștia se află Baciu Ghe- 
orghe, Hallâsz Tlberiu, 
Ioan, Ianovetz Rudolf, 
diis Lazăr și alții-

Palos 
Hege-

mutat

Marla,

și dansului 
dansul pe temă „S-au 
în casă nouă".

Artiștii amatori, Pop
IRadu Ioan, Mezaros Senia, Flo
rian Ion, Bărdosi Estera, Mar- 
cu Iosif, Iacob Rozalia, Roca 
Ioan și toți ceilalți se pregă
tesc cu perseverență pentru 
festivalul regional al cîntecului 
și dansului „Pe plaiuri hunedo- 
rene".

Recenzia asupra romanului 
„Lența" de Francisc Munteanu. 
a fost ascultată cu interes.

SPECTACOLE ÎN... SPECTACOL

înainte de începerea 
datorită întîrzierii ar~

durat cam 40 de mi-

In cadrul turneului întreprins 
prin localitățile Văii Jiului, or
chestra de muzică populară „Doi 
na Argeșului" a prezentat în ziua 
de 8 iunie a.c., la Aninoasa, două 
spectacole

Simpatia cîștigată de ansamblul 
piteștean cu spectacolele prece
dente precum și faptul că era în
soțit de o serie de artiști cunos- 
cuți de la radio București, a atras 
în sala clubului un numeros pu
blic.

lată însă că matineul a deza
măgit oarecum publicul. Și pe bu
nă dreptate.

Prima porție de dezamăgire e 
servită în£ă 
programului 
tiștilor.

Aceasta a 
nute, timp în care spectatorii gră
biți, au luat o pauză pentru „ră
corite".

In fine, pauza trece, autobuzul 
cu artiștii sosește, aceștia se dez
echipează și se echipează milită- 
rește, ora e 17,10 și spectacolul 
începe.

Se vede însă că publicul de la 
matineu era într-o zi ghinionistă. 
Răceală în așteptare și gbiață la 
deschidere-

La ridicarea cortinei, de pe 
purile instrumentiștilor nu se 
teau culege multe speranțe, 
mult, felul strident în care a pre
zentat programul ântăreața Clara 
Bejenaru a fost supărător. Zîm- 
betul formal adresat în parte pu
blicului de conducătorul orebes-

cbi- 
pu- 

Mai

Tinichigiul Hegediiș Lazăr se numără printre artiștii plas
tici amatori ai clubului sindicatelor din Lupeni. Pregătindu-se 
pentru expoziția bienală de artă plastică, la care și-a propus să 
participe cu cîteva din lucrările sale, el a surprins un fapt co-ț 
tidian : „Mutarea în casa nouă" pe care l-a și oglindit într-o 
linogravură.

IN CLIȘEU: Reproducerea Unogravurii „Mutarea în casa 
nouă".

0

Premiera piesei „Năpasta"
In rolurile principale au apărut 

actorii Gheorghe Iordănescu, Mir
cea Zabalon și Ana Colda.

Spectacolul s-a bucurat de un 
bine meritat succes.

Intre 10 și 30 iunie, artiștii din 
Petroșani vor prezenta spectacole 
cu piesa „Năpasta" și în alte 
calități miniere din Valea Jiuai-

Cu prilejul comemorării a 50 
de ani de la moartea marelui nos
tru dramaturg I. L. Caragiale, tea
trul de stat din Valea Jiului a 
prezentat sîmbătă seara un specta
col în premieră cu piesa „Năpas
ta" de I. L. Caragiale. 
scenografia aparține lui 
trovici.

Regia și 
loan Pe-

★

trei, nu a avut darul să mai to
pească nițel „gheața" care a cu
prins o bună parte din public.

Dar să păstrăm liniștea în sală 
și să facem comentariile în drum 
spre casă.

— Ei, cum ți~ a părut ?
— Sub așteptări! Am fost la 

„Doina Argeșului" și atunci cînd
ooooooooooouoeooooQQoeooocooeooooooo 

Note de spectatori
aeeeeeoeeeeoeeeeeoeeoeooooeeeeooeeoee 

a venit Ileana Constantinescu fi 
mi-a plăcut, dar acum parcă nu 
au pus destul suflet în interpre
tare.

— Ai dreptate. N-am ce zice, 
Victoria Baciu, Tita Bărbulescu, 
Florea Netcu, Soreanu au cîntat 
bine...

— Cobzarul și naistul au fost, 
de asemenea, la înălțime, dar cei
lalți ?!!

— N-ai văzut: Elisabeta Ticu- 
ță a fost anunțată pe scenă, or
chestra începe cîntecul și ea nu 
mai apărea pe scenă.

— Ce se mai uitau instrumen
tiștii și dirijorul spre culise îngri
jorați.

— Unde mai pui că dirijorul 
Alexandru Busuioc, pe care îl cu
nosc, a lipsit de pe scenă în tot 
programul.

— Eu nu știu de ce îi mai a- 
rtunță în afișe. Și prezentarea a 
fost improvizată din lipsa lui Ne- 
lu Drăgulin.

— Poate s-au rezervat pentru 
spectacolul de seară să nu răgu
șească.

— Rezervat, rezervat, dar fi 
noi am dat 8 lei pe bilet ca cei
lalți.

— Și ce scurt a fost. Incbi- 
pueți: începe la ora 17,10, la > 
17,50 dă o pauză de 15 minute și 
la 18,55 vine Clara Bejenaru ne 
strigă în microfon un „noapte 
bună" și cu asta basta.

— Cine a meritat a fost aplau
dat și bisat, este ?

— Lasă mă că în sală erau 
unii care nu bisau, urlau.

— Le-a plăcut uneori de chi
pul artistei și țineau neapărat să 
nu părăsească scena cu una cu 
două.

— Și apoi copilul acela mic din 
sală. Tot timpul a țipat.

— Nu mai vin la matineu nici
odată.

La noi la matineu sînt lucruri 
obișnuite, reducerea din program, 
copii mici, interpretări superficiale 
etc.

Am lăsat pe cei doi muzicieni 
amatori să-și continuie drumul 
spre casă. Personal mă alătur im
presiilor reieșite din discuția lor, 
însă nu pot încheia, fără să-mi 
afirm dorința ca asemenea specta
cole să nu se prezinte în... spec- r 
tacol, iar ansamblul piteștean să 
nu dezamăgească publicul, apă- 
rîndu-și simpatia de care se bucu
ră în rîndurile spectatorilor ani- 
noseni.

у. OROS
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Изішів înalte, viteze sporite iie avansate, 
economii la йегізііг Imoî

(Urmare din pag. l-a)

dicioase a muncii, a disciplinei și 
înaltei calificări în minerit !

Viteze mari de avansare reali
zează și brigăzile de la pregătiri. 
Brigada comunistului Sorescu Cons
tantin e vestită prin viteza de 
avansare record pe care o obține 
lună de lună la lucrările în ste
ril.

— Secretul realizărilor noastre ? 
Toți muncim vîrtos, conștienți de 
sarcinile pe care le avem, spunea 
agitatorul Sorescu.

Succesele minerilor din Uricani 
sînt în bună parte rodul folosirii 
tehnicii noi, a metodelor avansate 
în muncă. In urmă cu două săp- 
tămîni brigada de pregătiri a lui 
Drăghici Aurel a înlocuit armă-

0-------------

notă .• OBLIGAȚII UITATE...
In tot orașul Petroșani se des

fășoară acțiunea de curățire și în
frumusețare a cartierelor la care 
participă mase largi de cetățeni. 
Se amenajează ronduri de flori, 
spații verzi, terenuri de joc pen
tru copii, iar clădirile îmbracă 
haina nouă a zugrăvelii.

Constructorii șantierelor 6 și 9 
din Petroșani nu participă însă la 
această acțiune, și uneori chiar 
încurcă pe cei care ar vrea să 
facă ceva. Astfel, conducerea lotu
lui din preajma spitalului unificat 
Petroșani nu a eliberat nici în 
prezent terenul din fața blocurilor 
A și B, deja locuite și C, D, în 
curs de predare. Din această cau
ză nu se pot amenaja ronduri de 
flori în fața noilor blocuri, strada 
nu poate fi înfrumusețată.

Gospodărirea localității — în atenția 
deputaților Sfatului popular Uricani

Intr-una din zilele trecute a 
avut loc sesiunea Sfatului 
popular Uricani, în care s-a a- 
nalizat munca depusă de co
misia permanentă de gospodă
rie locală. Referatul prezentat 
de deputatul Bă'lan Marin a 
înfățișat realizările dobîndite 
pînă acum în gospodărirea lo
calității, lipsurile ce se manifes
tă în rezolvarea treburilor ob
ștești.

Extinderea zonelor verzi, ca 
nici-o porțiune din oraș să nu 
rămînă neamenajată, a consti
tuit o preocupare permanentă 
a deputaților. Ei au mobilizat 
cetățenii ia amenajarea a 18 000 
m.p. spații verzi, acțiune în 
cadrul căreia s-au prestat 
13.800 ore de muncă patrioti
că. Economiile realizate prin 
aceste lucrări depășesc suma de 
24.000 lei. De asemenea au fost 
amenajate terenuri pe care e- 
rau numeroase gropi.

In planul de gospodărire și 
înfrumusețare a comunei Uri- 
car>; elaborat de comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular s-a 
prevăzut ca în cătunele Di- 
noni, Valea de Brazi, Popești 
ș« Mirșevoni să se curețe șan
țurile, să se amenajeze unele 
drumuri de acces și să se trea
că la stropitul și văruitul po
milor, la repararea podețelor 
din fața caselor. In această ac
țiune au fost prestate 720 zile 
muncă prin prestații cu bra
țele și 38 zile cu atcl.Hele.

In atenția deputaților sfa

turile de lemn cu armături de fiet 
în ancore. Auzind despre noul pro
cedeu de armare, unii mineri din 
brigadă s-au tras cam înapoi. Noul 
sistem părea într-adevăr mai corn- z 
plicat. Dar și aici a intervenit în-/ 
demnul agitatorului, al brigadie
rului comunist, exemplul lui care 
a insuflat încredere. De două săp- 
tămîni brigada folosește cu suc
ces noul sistem de armare econo
misind însemnate cantități de ma
terial lemnos.

Randamentele înalte, avansările 
mari, economii însemnate de ma 
teriale iată succesele pe care mi
nerii din Uricani, însuflețiți de 
agitatorii comuniști le obțin zi de ' 
zi în lupta pentru spori/ea pro- , 
ducției și reducerea prețului de ' 
cost al cărbunelui.

iJe strada ce intră in cartierul 
Dimitrov, de cca. 4 luni de zile 
stau aruncate în drum două plăci 
de beton, grămezi de pietroaie iar 
in jurul blocurilor din incinta IJI-a 
s-a făcut... depozit de nisip. Cu 
ani în urmă, constructorii au fă
cut o conductă de ană pe margi
nea șoselei, de la cartierul Di
mitrov către cartierul Livezeni. Au 
trecut însă 4 ani de atunci, dar 
surplusul de pămînt nu a fost e- 
vacuat nici pînă acum, și nici șan
țurile nu au fost refăcute - ceea 
ce a dus chiar la deteriorarea șo
selei pe porțiunea respectivă.

Este necesar ca constructorii să 
curețe terenul pe care au lucrat 
pentru ca și în locurile respective 
miinile harnice ale gospodarilor să 
poată interveni pentru amenajare 
și înfrumusețare.

tului popular a stat și buna 
gospodărire și îngrijirea fon
dului de locuințe. In acest sens, 
locatarii au fost îndrumați să 
păstreze mai bine locuințele. 
Un sprijin permanent la în
grijirea spațiilor comune l-au 
acordat cele 46 comitete de 
blocuri din cadrul orașului nou. 
Scările măturate și spălate la 
timp, pereții ornamentați cu 
diferite tablouri așezate în 
mod estetic dovedesc că vred
nicii gospodari aleși în comi
tetele de blocuri participă la 
acțiunea de bună gospodărire 
a fondului de locuințe. Cu 
mult simț de răspundere 
muncește, de exemplu, depu
tatul Ordog loan. El a mobi
lizat cetățenii din circums
cripția electorală nr. 18 șă par
ticipe la toate acțiunile iniția
te de sfatul popular, obți- 
nîndu-se cele mai frumoase 
rezultate. Pentru rezultatele 
remarcabile obținute, circums
cripției respective i s-a decer
nat steagul de circumscripție 
fruntașă. In acțiunea de îngri
jire a spațiilor locative s-au e- 
vidențiat de asemenea depută
ții Coconet Vasile și Ciora Cor
nel. Dar nu același lucru se 
poate spune despre activitatea 
deputaților Matei Aneta și A- 
postol Vasile care prea puțin 
s-au preocupat de înfrumuse
țarea circumscripțiilor lor.

Mai sînt însă cetățeni care 
nu. vor să înțeleagă că trebuie 
sâ păstreze și să gospodăreas-

Eiigăzii con
duse de Szekely 
Iosif din cadrul 
LC.M.M. Petro
șani i s-a încre
dințat montarea 
mașinii de ex
tracție de la 
puțul nr. 12 din 
Lupeni.

lată o parte 
din membri bri- 
g'iii studiind 
planul de mon
tare a mașinii 
de extracție.

CĂRȚI NOI
GH. DOLGU
A treia etapă a crizei genera's 

а caaitailemnlui
Lucrarea face o amplă caracte

rizare a actualei etape a crizei ge
nerale a capitalismului și anali
zează trăsăturile ei determinante 
în lumina documentelor partidului 
nostru și ale mișcării comuniste in
ternaționale.

L. STROJA
Situația ■ olasei muncitoare 

în țările capitaliste 
și apologet’’ mwialismuhii
Lucrarea înfățișează cu ajutorul 

unui bogat material de date și 
fapte, formele actuale în care se 
manifestă pauperizarea proletaria
tului, contribuind la combaterea 
teoriilor buraieze oportuniste și 
revizioniste privind situația clasei 
muncitoare din țările capitaliste.

că avutul obștesc. Printre aceș
tia se numără locatarii Cure- 
lar Petre din blocul ,,K“, Fa
bian Vasile blocul „C“, Larg 
Iosif blocul ,,D“ și alții.

In cuvîntul său, deputatul 
Utiu loan, secretarul comite
tului de partid de la mină, a 
arătat că la Sterminos și ba
răci-construcții se mai găsesc 
și în momentul de față mor
mane de gunoi și cenușă de
pozitată cu luni în urmă. Ace
eași situație e și în fața blo
cului nr. 4 a arătat deputatul 
Brici Vasile. Se constată încă 
o serioasă lipsă de preocupare 
atît din partea secției de sa
lubritate I.G.O. Lupeni cît și 
din partea comisiei permanente 
față de îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin în ce privește gos
podărirea localității. Comisia 
permanentă de gospodărie co
munală nu s-a ocupat în su
ficientă măsură de problemele 
gospodărești, iar unii deputați 
au dovedit lipsă de inițiativă 
în rezolvarea acestor probleme.

Pe viitor deputății sfatului 
popular vor trebui să insiste 
mai mult pentru buna gospo
dărire a comunei, să țină o 
mai strînsă legătură cu alegă
torii, să le vorbească acestora 
despre necesitatea păstrării cu 
*rrijă a bunului obștesc, a lo
cuințelor, a zonelor verzi, să-1 
mobilizeze la noi acțiuni în 
vederea înfrumusețării locali
tății.

VASILE COCHECI

ÎNSEMNĂRI de pe șantiere

Neglijente care aduc pagube
prefabricate. Ploaia degradează 
multe din aceste materiale. .

De aici — multe neajunsuri. In 
primul rînd rampele de descăr
care sînt blocate și nu mai pot

In cursul acestui an, șantierul 
10 construcții Vulcan a fost pe
nalizat cu sume importante de 
bani pentru nedesoărcarea la timp 
a vagoanelor C.F.R. sosite cu ma
teriale. Acest lucru se datorește 
unor neglijențe. Acum cîteva zile, 
stația C.F.R. Vulcan a anunțat 
din nou conducerea șantierului 10 
Construcții prin numeroase telefoa
ne, avize și notificări despre unele 
deficiențe. Dacă privești rampele 
din gară, motivul nu-i greu de 
ghicit : salariații șantierului au 
descărcat alandala zeci de tone de 
materiale. Cheresteaua și cărămizile 
(unele sparte) zac amestecate : în 
nisip cu saci de ciment, cu planșee

Terminarea lucrărilor restante — 
o problemă urgentă

Paralel cu ridicarea de blocuri, 
în noile cartiere se fac și drumuri 
de acces, alei, trotuare. Așa s-a 
făcut în Lonea, Vulcan, Petrila, 
în cartierul Dimitrov — Petroșani, 
în cartierele Viscoza I și II Lu
peni.

Cu toate acestea, mai sînt lo
turi și șantiere unde acestei pro
bleme nu i se acordă toată aten
ția. Astfel, în cartierul Livezeni

Peste cîteva luni, persona
lul mediu sanitar de la spi
talul unificat Lupenî va fi1 
examinat asupra cunoștințe
lor profesionale.

Iată două dintre surorile 
medicale ale spitalului, Nea- 
gu E. și ionescu V., pregă- 
tindu-se pentru examinare. 

&

\

TOVARĂȘIrtifuier
фіІІІІІІ II

Dacă constatau abateri la locul 
DE MUNCĂ UNDE AII FOST CHEMAU PENTRU 
PUSCARE, REFUZAT! EXECUTAREA PUȘCĂRII 
PÎHA CE LOCUL DE ПОПСА HU HAI PREZIII1Ă PERICOL

li folosite. In al doilea rind, con
ducerea șantierului va fi din nou 
obligată să plătească stației C.F.R. 
locații în valoare de mii de lei. 
N-ar fi oare mai bine ca tovarășii 
din conducerea șantierului să du* 
nă odată capăt atitudinii de negH- 
jență și să ia măsuri imediate 
pentru descongestionarea rampelor 
și depozitarea în condițiuni bune a 
materialelor ?

Un răspuns concret și urgent, 
dat prin fapte, ar fi în momentul 
de față lucrul cel mai indicat.

nu s-a asfaltat nici jumătate din 
cît era prevăzut. Tot așa în car
tierul Viscoza III Lupeni și în al
te părți.

Este necesar ca în vara aceasta 
constructorii să execute toate lu
crările restante, pentru a le pu
tea da complet în folosință!

• PUBLICITATE
ІШИНІІШІІІНІІІШІШ ШШІШІІІШІІІШІІІІІІІІВЩІЙЯІШШШІНІІІШШІ

ANUNȚ
Atelierul de Zonă C.F.R.

Petroșani, angajează prin 
concurs, cu dată imediată, 
1 tinichigiu.
Salar 898—1000 lei lunar.

I ANUNȚ J
I I.L.L. Petroșani |

Execută pentru po- ii 
ii pulafie reparații în ii 
i: construct și xugrăve- ii 
i li la prefuri convene- ii 
i bile și cu plata în r»* ;î 
i te lunare.

Doritorii se vor a- |i
II dresa pentru conirac- ii
i tare unităților I. L. L. ii 
І din localitățile respec- ii 
i five. ii
i.-------- -
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BccSorM*ei сеиМсШи! BeHtic Consultativ 
aHlaftior роПкдонйс la tratatul de la Varșovia

Cavîntarea președintelui de Gaulle 
privind problema algeriană

In ziua de 7 iunie 1962 a 
Avut Ioc la Moscova ședința 
Comitetului Politic Consultativ 
Bl statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia. La șe
dință au luat parte:

din partea Republicii Popu
lare Bulgaria — T. Jivkov, prim - 
secretar al C.C. al P.G. Bul
gar și A. Iugov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria;

din partea Republicii Socia
liste Cehoslovace — A Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele 
R.S. Cehoslovace și V. Siroky, 
președintele guvernului R. S. 
Cehoslovace ;

din partea Republicii Demo 
erate Germane — W. Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de stat bl R.D. Germane, 
W. stoph, președinte ad-interim 
al Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane :

din partea Republicii Popu
lare Polone — W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. și J. Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone;

din partea Republicii Popu
lare Romîne — Gh. Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului 
de Stat al R.P. ROmîne și I. 

Gh. Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Ro- 
mina;

din partea Republicii Popu
lare Ungare — J. Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
președintele guvernului revolu
ționar muncitoresc țărănesc un
gar ;

din partea Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste N. s. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

La’ ședința Comitetului Po
litic Consultativ a fost ascul
tată comunicarea ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, cu privire la 
tratativele duse intre guvernul 
Uniunii Sovietice și Guvernul 
Statelor Unite ale Americii în 
problema reglementări} pașnice 
germane.

Participanții au avut un 
schimb de păreri cu privire la 
tratativele sovieto-americSne șl 
șl-au exprimat aprobarea de
plină față de poziția Uniunii 
Sovietice în aceste tratative 
care este poziția comună a sta

Exploziile noileare la mare alliloiliiie — 
a inialm greselana a normelor goneral-omane

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
transmite:

Poporul sovietic, ai cărui trimiși 
au pătruns primii în Cosmos, este 
profund indignat de intenția S.U.A. 
de a efectua explozii nucleare la 
mare altitudine.

Oamenii de știință sovietici ca
lifică aceste planuri ca o încălcare 
fără precedent a normelor gene- 
ral-umane. Profesorul B. Alexa- 
nian, directorul Institutului de fi
ziologie din R.S.S.A. Armenia de
clară: ,.Aceste intenții ale S.U.A. 
constituie o nouă dovadă a fap
tului că asigurările date de ame
ricani cu privire la necesitatea de 
a folosi spațiul cosmic numai în 
scopuri pașnice au fost doar un 
truc propagandistic pentru a-și 
camufla acțiunile lor agresive".

G. Sultanov, directorul observa ■ 
torului de astrofizica din Azer
baidjan consideră că : „exploziile 
la mare altitudine constituie o 
barbarie care poate provoca con
secințe grave pentru tot ceea ce 
este viu pe pămînt". 

telor Tratatului de Ia Sarșo- 
via.

S-a confirmat în unanimitate 
că reglementarea pașnică! ger
mană prin încheierea unui tra
tat de pace, prin lichidarea pe 
această bază a regimului de 
ocupație în Berlinul occidental 
și prin crearea orașului liber, 
Berlinul occidental corespunde 
intereselor securității din Eu
ropa, cît și intereselor păcii ge
nerale.

Toți participanții s-au pro 
nunțat pentru necesitatea con
tinuării tratativelor dintre Gu
vernul U.R.S.S. și Guvernul 
S.U.A. în vederea clarificării în 
continuare a posibilităților de 
a găsi o soluție coordonată a 
acestei probleme.

Totodată participanții la Co
mitetul Politic Consultativ au 
constatat că asupra mersului 
tratativelor influențează în 
mod vădit tendința puterilor 
occidentale de a tărăgăna în 
mod artificial realizarea unei 
înțelegeri. Aceasta se referă în 
primul rînd la problema prin
cipală : necesitatea evacuării 
din Berlinul occidental a tru
pelor de ocupație ale celor trei 
puteri și lichidarea regimului 
de ocupație din acest oraș. A- 
ceastă situație dovedește că 
puterile occidentale nu se ara
tă dispuse să caute rezolvarea 
problemei normalizării situației 
în Berlinul occidental și a li
chidării regimului de ocupație 
în acest oraș pe o bază reci
proc acceptabilă.

Tratativele ulterioare trebuie 
să clarifice dacă puterile occi
dentale intenționează și în con
tinuare să se eschiveze de la 
rezolvarea de comun acord a 
problemei reglementării pașnice 
germane sau vor fi dispuse să 
pornească pe calea rezolvării 
reciproc acceptabile a acestei 
probleme, a normalizării situa
ției în Berlinul occidental șt, 
în consecință, a slăbirii încor
dării primejdioase din Europa 
și a înlăturării pericolului u- 
nei ciocniri armate între state.

Dacă' tratativele ulterioare 
ar arăta ca linia de tărăgănare 
a acestora este o politică pre
meditată a puterilor occiden
tale și dovedește lipsa de do
rință din partea lor de a căuta 
o rezolvare de comun acord a 
problemei reglementării pașnice 
germane și rezolvarea în legă
tură cu aceasta a unei serii de 
probleme examinate în cadrul

„încercările Statelor Unite de a 
efectua o explozie atomică în Cos
mos constituie o încălcare grosola
nă a normelor dreptului internațio
nal", a declarat unui redactor ai 
agenției TASS, Evgheni Korovin, 
președintele Comisiei pentru pro
blemele dreptului spațiului cosmic, 
a Academiei de Științe a U.R.S.S.

„încălcarea normelor dreptului 
internațional de către Statele U- 
nite în domeniul spațiului inter
planetar se transformă într-un sis
tem", a declarat savantul sovietic- 
In legătură cu aceasta el a amin
tit încercările S.U.A. de a crea în 
jurul Pămîntului o centură de ace 
metalice, precum și lansările sis
tematice de sateliți spioni.

„Oamenii de știință sovietici,* 
alături de oamenii de știință din 
numeroase țări, a arătat Evgheni 
Korovin, cer guvernului american 
să renunțe la aventurile atomice 
în spațiul cosmic11. 

schimbului de păreri sovieto- 
american, statele participante 
la Tratatul de la Varșovia ar 
fi silite să’ tragă din aceasta 
concluzii corespunzătoare.

Participanții la Comitetul 
РоЖіс Consultativ declară în 
unanimitate că lipsa de dorință 
la1 paterilor occidentale de a 
contribui la lichidarea rămăși
țelor celui de-al doilea război 
mondial nu va opri statele, care 
au luptat împotriva Germaniei 
hitleriste și care se situează pe 
poziția încheierii unui tratat 
de pace german, să semneze un 
asemenea tratat cu Republica 
Democrată Germană cu toate 
consecințele care rezultă de 
aici pentru Berlinul occiden
tal care va fi considerat oraș 
liber, demilitarizat.

Statele participante la Tra
tatul de la Varșovia declară 
că ele se situează, ca și în tre
cut, pe poziția rezolvării pe ca
le pașnică a problemelor care 
despart statele, pe calea trata
tivelor și nădăjduiesc că și pu
terile occidentale vor da dova
dă de o poziție tot atît de lu
cidă față de rezolvarea acestor 
probleme. In cazul însă în care 
la această politică iubitoare de 
pace se vă răspunde prin ac
țiuni îndreptate împotriva in
tereselor securității lor, împo- 
potriva drepturilor suverane alb 
Republicii Democrate Germane, 
împotriva intereselor păcii, ele 
sînt hotărîte să-și salvgardeze 
în modul cuvenit securitatea șl 
să apere pacea cu toate mij
loacele de care dispun.

•---------------- . .. ................................... ....................

Lucrările Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare
GENEVA 9 (Agerpres).
Comitetul celor 18 state pentru 

dezarmare s-a întrunit din nou în 
după-amiaza zilei de 8 iunie pen
tru a continua discutarea proble
mei lucrărilor subcomitetului pen
tru interzicerea experimentării ar
mei nucleate. La această ședință 
au luat cuvântul reprezentanții An
gliei, Poloniei, Indiei, Cehoslova
ciei, Birmaniei, Mexicului și Bra
ziliei.

Delegatul englez a încercat să 
prezinte într-o lumină falsă dis
cuția care s-a desfășurat în sub
comitet în legătură cu prezenta
rea memorandumului celor opt 
țări neutre.

In același timp, el a cerut fără 
nici un pic de jenă consimțămîn- 
tul Uniunii Sovietice pentru crea
rea unui „sistem internațional de 
detectare" și pentru „inspecția o- 
bligatorie la fața locului", deși în 
memorandum nu există nimic ase
mănător.

------------- ѳ

PHENIAN. — După cum anun
ță Agenția Centrală Telegrafică 
Coreeană, la invitația Ministerului 
Apărării Naționale a R.P.D. Co • 
reene, la 8 iunie a sosit într-o 
vizită la Phenian c delegație mi
litară laoțiană în frunte cu ge - 
neralul Kong Le, președintele Con
siliului militar suprem al Laosu- 
lui.

HAGA. — In cea de a doua 
Cameră a Parlamentului olandez 
a început discutarea proiectului de 
lege cu privire la majorarea de 
la l iulie a chiriilor pentru lo
cuințe cu 10—12 la sută.

Reprezentanții oficiali declară 
că politica majorării chiriHor va 
continua și pe viitor. Pentru anii 
7963 —1964 se prevede o nouă 
majorare.

BERLINUL OCCIDENTAL. 
— Industria vest-berlineză primeș-

PARIS 9 (Agerpres). —
Președintele Franței, de Gaulle, 

a rostit vineri seara un discurs 
la posturile de radio și televiziune 
care a fost consacrat aproape în 
întregime problemei algeriene. 
Peste 23 de zile, a spus el, proble
ma algeriană va fi soluționată în 
linii mari pentru Franța. Algeria 
și Franța vor putea să stabilească 
între ele relații de colaborare. De 
Gaulle a spus că francezii care 
locuiesc în Algeria vor primi ga
ranțiile necesare pentru a parti
cipa în condiții de deplină liber
tate, egalitate și fraternitate la 
viața Algeriei noi.

Președintele a declarat că la 1 
iulie poporul algerian va aproba 
prin votul său la referendumul 
în problema autodeterminării Al
geriei acordurile de la Evian, va

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

„Pămînt pîrjolit14 — plan criminal al O.A.S. 
de distrugere a obiectivelor economice 

din Algeria
ALGER 9 (Agerpres).
Operațiunea „pămîntul pîrjolit" 

continuă în marele Alger, O.A.S.- 
ul punîndu-și în aplicarea planul 
criminal de distrugere a obiecti
velor economice. Ultracolonialiștii 
fac să sară în aer și incendiază 
școlile, primăriile, birourile de 
poștă și alte instituții.

Ca și în cursul zilei de joi, scrie 
agenția France Presse, acțiunile te
roriste au început la Alger vineri 
la ora prînZului, prin explozia a

Reprezentanții Poloniei și Ce
hoslovaciei au arătat că acest mod 
de a pune problema nu are nimic 
comun cu cauza dezarmării. De
clarațiile făcute de reprezentanții 
țărilor neutre au fost caracterizate 
printr-un sentiment de profundă 
îngrijorare și dezamăgire provocat 
de faptul că experiențele cu ar
ma nucleară continuă, în timp ce 
lucrările subcomitetului nu înre
gistrează rezultate pozitive. Subli
niind că se pronunță împotriva e- 
fectuării oricăror experiențe nu
cleare, reprezentanții țărilor neutre 
și-au exprimat speranța că, după 
pauză în lucrările comitetului, pu
terile nucleare vor găsi căile spre 
încetarea cursei înarmărilor nu
cleare și spre încheierea unui acord 
cu privire la încetarea experiențe
lor cu arma nucleară.

Următoarea ședință plenară a 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare va avea loc la 12 iunie.

te tot mai puține comenzi atît din 
R.F. Germană, cît și din alte 
țări capitaliste- Potrivit relatărilor 
ziarului „Der Tag", numărul co
menzilor a scăzut în Berlinul oc
cidental în luna aprilie cu 4 la 
sută față de luna martie. Redu
cerea volumului comenzilor față 
de luna aprilie a anului 1961 a 
fost de 23,1 la sută.

ROMA. — După cum scrie în 
săptămînalul „Rinasita", cunoscu
tul regizor de filme italian Cesa
re "Lavattini, „peste trei-patru luni, 
în cinematografele din Roma va 
începe să ruleze ..Jurnalul păcii 
nr. Г.

Subliniind că în actualele jurnale I 
cinematografice italiene „nu se 
vorbește despre pace'1, Zavattini 
propune să se elaboreze un jurnal ' 
cinematografic exclusiv temei păcii, i 

stabili independența și va conso
lida colaborarea cu Franța.

De Gaulle a condamnat acțiu
nile teroriștilor francezi în Alge
ria.

Printre sarcinile care, după pă
rerea sa, vor sta în fața Franței 
după reglementarea problemei al
geriene, de Gaulle a citat, printre 
altele, crearea faimoasei „forțe de 
șoc atomice" și asigurarea îm
preună cu partenerii Franței din 
N.A.T.O. a integrității așa>-numi- 
tei „lumi libere". f

In încheiere, de Gaulle s-a pro
nunțat pentru întărirea actualului 
regim al puterii personale din 
Franța. El a făcut aluzie la po
sibilitatea ținerii „la momentul 
oportun" a alegerilor prezidențiale 
în Franța pe baza votului univer
sal.

trei încărcături de plastic într-o 
școală din centrul orașului. Pu э 
mai tîrziu strada Sadi Carnot, ',_Л 
tera principală a orașului era de
vastată de exploziile bombelor, vi
trinele și fațadele unor case fiind 
total distruse.

Spre seară, arată agenția Fran
ce Presse, cînd ploaia a încetat Ц 
Alger, O.A.S.-iștii au reluat me
toda incendierii clădirilor. Pentru 
a patra oartă în timp de o lună, 
ultracolonialiștii au trecut la in
cendierea cartierului Bab-el*Oued.

O dată cu creșterea numărului 
atentatelor cu plastic și a incen
diilor provocate de O.A.S.-iști, 
aceștia au operat numeroase fur
turi. Ca urmare a celor nouă 
spargeri de bănci a fost furată 
suma de 264.406 franci noi.

PROGRAM К RADIO
11 iunie

PROGRAMUL I 7,00 Radio
jurnal. Sumarul ziarului Scînteia, 
7,10 Jocuri populare romîj^.i, 
7,45 Muzică ușoară, 8,30 Melodii 
populare romînești, 9,00 Tinerețea 
ne e dragă, 10,08 Muzică de es
tradă, 11,34 Dansuri din operete,
12.30 Muzică populară din R.D. 
Germană, 13,10 Muzică simfonică 
romînească, 14,30 Cîntece și jocuri 
populare romînești, 15,05 Muzică 
ușoară interpretată la diferite ins
trumente, 16,15 Vorbește Mosco
va ! 16,45 Interpreți de muzică 
populară romînească, 17,30 Prie
tena noastră cartea, 18,00 Melodii 
de estradă, 19,20 Muzică ușoară^ 
de compozitori sovietici, 19,40 
Muzică populară oltenească, 20,40 
Concert de seară, 21,25 Din cîn- 
tecele și dansurile popoarelor,
22.30 Muzică simfonică. PRO
GRAMUL II. 12,15 Concert popu
lar, 13,00 Cîntă taraful G.A.C. 
din comuna Jilavele, regiunea Bu
curești, 14,30 Potpuriuri, 15,30 
Muzică populară românească și a 
minorităților naționale, 16,15 Cîn
tece, 17,00 Muzică ușoară romî- 
ncască, 18,40 Dansuri populare 
sovietice, 19,00 Program de val
suri, 20,20 Melodii populare ro- 
minești, 20,45 Muzică de estradă 
din filme, 21,15 Din repertoriul 
muzicii corale preclasice, 21,30 
„Din zare-n zare" - - montaj li- 
terar-artistic, 22,30 Orchestre de 
muzică ușoară.
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CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 Noiembrie t r 

Irtre două iubiri : Al. Sabia: 
Gardianul ; PETRILA : Flăcări 
ia Taiga : ANINOASA : Poveste 
sentimentală : VULCAN : O fa
milie de revoluționari ; URICANI: 
Din toamnă pînă în primăvară.
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