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Aproape întreaga populație a orașului Bogor a ieșit în îni- 
tîmpinarea înaltului oaspete
Populația Bandungului i-a făcut o primire strălucită lui
N. S. Hrușciov

• Dovezi care demonstrează că atacurile aeriene împotriva 
Cubei vin din S.U.A.

• IORDANIA — o mare închisoare în care domnește teroarea i

ZIUA arERI$IILOR
Inaintînd ferm pe calea lumi

nată de partid spre victoria con
strucției socialiste, harnicul nos
tru popor transformă vechea 
Romînie, ținută în trecut în 
cruntă înapoiere, într-o țară îna
intată, cu o industrie puternică, 
multilaterală, eu o agricultură 
modernă, cu o cultură înflori
toare. Devenit stăpîn pe soarta 
sa, poporul nostru își făurește 
liber un viitor însorit. Zorii a- 
cestui viitor răsar pe marile 
șantiere ale socialismului de la 
Bicaz, din flăcările mereu vii 
ale marilor oțelării și furnale 
hunedorene, pe întinsele ogoare 
ale oamenilor muncii de la. sate 
ce-și unesc pămînturfle în mari 
gospodării socialiste.

Succesele minunate pe care 
poporul nostru le obține în o- 
pera de construire a vieții noi, 
sînt o întruchipare a năzuințe
lor pentru care și-au vărsat sîn- 
gele, cu zeci de ani în urmă, cei 
mai buni fii ai poporului nostru 
în lupta împotriva înrobirii și 
exploatării capitaliste. Mereu vie 
va rămîne în memoria poporului 
nostru amintirea eroicelor lupte 
ale ceferiștilor din februarie 
’933, cărora li s-au alăturat cu 
otărîre petroliștii de pe Valea 

Prahovei, muncitorii multor alte 
centre, întregul nostru popor. 
Luptele ceferiștilor și petroliș
tilor au exprimat în acei ani 
.grei hotărîrea poporului nostru 
de a lupta sub conducerea Parti
dului Comunist pentru scutura
rea jugului exploatării omului 
de către om, pentru libertate și 
fericire. Drept înaltă cinstire a 
tradiției de luptă revoluționară 
a muncitorilor ceferiști, precum și 
ca o înaltă prețuire a faptului 
că muncitorii ceferiști se află 
mereu în primele rînduri ale 
luptei pentru construirea socia
lismului, pentru înfăptuirea vi
surilor celor ce au înfruntat cu 
eroism în februarie 1933 gloan
țele zbirilor burgheziei și mo- 
șierimii, prima duminică de după 
16 februarie poporul nostru o 
msacră sărbătoririi Zilei cefe

riștilor.
Cinstim astăzi munca ceferiș

tilor, detașament harnic și com
bativ al clasei noastre munci
toare care, continuînd tradițiile 
de luptă ale înaintașilor lor, 
muncesc cu stăruință, legînd în- 
tr-un singur tot, prin interme
diul transporturilor feroviare, 
munca întregului nostru popor. 
Ceferiștii unităților ferovia
re din Valea Jiului s-au re
marcat prin munca depusă pen
tru expedierea la timp și în con- 
dițiuni bune a sutelor de mii de 
tone de cărbune extrase de mi

neri spre Hunedoara și Reșița, 
spre atîtea fabrici și uzine. In 
același timp ei asigură transpor
tul unor importante cantități de 
materiale pentru minele Văii Jiu
lui, de alimente, de mărfuri de 
tot felul necesare celor ce mun
cesc din raion. In munca pen
tru desfășurarea cu regularitate 
a transporturilor pe calea fera
tă, pentru reducerea prețului de 
cost al transporturilor, mărirea 
vitezei de circulație și asigura
rea siguranței circulației se re
marcă numeroși ceferiști între 
care mecanicul de locomotivă 
Marcu Aurel, șeful de tren Dra- 
gotă Aurel, acarul Popescu Va- 
sile, tehnicianul Moldovan Ioan, 
operatorul R.C. Buhoi Iulian și 
mulți alții. Ceferiștii desfășoa
ră larg întrecerea socialistă pen
tru o bună întreținere a mate
rialului rulant, a căii, pentru e- 
conomii, pentru o productivitate 
înaltă a muncii.

Ceferiștii patriei noastre mun
cesc cu entuziasm pentru a răs
punde cu cinste grijii pe care 
partidul și guvernul le-o poartă. 
Muncitorilor de la depou, de la 
serviciile mișcare, întreținere, li 
s-au creat condiții cu totul noi 
de muncă, incomparabil mai bu
ne decît cele din trecut. Iată, 
de exemplu, numai la Depoul de 
locomotive din Petroșani s-au 
introdus instalații care înlocu
iesc eforturile fizice la ridicarea 
locomotivelor de pe roți,'la spă
larea cazanelor, de încălzire cen
trală a remizei etc. In *locul  
curbelor de sacrificiu impuse 
muncitorilor ceferiști în trecut, 
lor li se asigură astăzi condiții 
cu totul noi de muncă și de trai. 
Alături de ceilalți oameni ai 
muncii, ceferiștii se bucură din 
plin de dreptul la odihnă, de po
sibilitatea de a-și îngriji sănă
tatea în cele mai bune stațiuni 
balneo-climaterice, copiilor lor 
le sînt larg deschise porțile spre 
cultură și știință.

Ceferiștii patriei noastre săr
bătoresc ziua lor cu succese de 
seamă în lupta pentru buna 
desfășurare a transporturilor fe
roviare, pentru buna îngrijire a 
parcului de locomotive, vagoa
ne și a celorlalte mijloace, pen
tru îndeplinirea sarcinilor, puse 
de partid pentru realizarea de 
economii, reducerea prețului de 
cost, creșterea productivității 
muncii. Sărbătorindu-le ziua, 
cei ce muncesc din patria noas
tră urează ceferiștilor noi și noi 
izbînzi în munca lor de mare răs
pundere — contribuție importan
tă la măreața operă a întregu
lui nostru popor de construire 
a socialismului în scumpa noas
tră patrie.

Siguranța circulației depinde de indicațiile date de impiega
tul de mișcare și de felul cum acestea sînt executate de revizo
rii de ace de la cabină. La cabina nr. 4 ă stației Petroșani lu
crează în tură revizorul de ace Șuta Gheorghe care datorită 
conștiinciozității și priceperii cu care își îndeplinește sarcinile de 
serviciu se numără printre revizorii de ace fruntași ai stației. 
Pentru rezultatele obținute în muncă el a fost decorat cu Me
dalia Muncii. IN CLIȘEU: Revizorul de ace Șuta Gheorghe exe- 
cutînd manevra pentru eliberarea unui parcurs de intrare în stație.

IN CINSTEA. ZILEI LOD
Ceferiștii din Valea Jiului des

fășoară o bogată activitate pen
tru asigurarea unei bune func
ționări a traficului feroviar. Ast
fel, anul trecut, colectivul De
poului de locomotive Petroșani a 
realizat o economie de peste un 
mifion de lei, s-au transportat căr
buni, mărfuri și diferite produse 
avînd. o greutate de aproape 
4.000.000 tone, asigurîndu-se un 
rulaj la peste 188.000 de vagoane 
de marfă de diferite capacități.

Preocupați de îmbunătățirea 
continuă a traficului feroviar, ce
feriștii din raionul nostru au tre
cut și ei la aplicarea largă a ini
țiativei ceferiștilor de pe secțiu
nea Titu—Pietroșița de a expe
dia încărcături concentrate pe di
recții de mers. Ca urmare, în ul
timele luni s-a redus staționarea 
vagoanelor cu 17,2 la sută, făcîn- 
du-se o economie de 114.065 va- 
goane-ore echivalentă cu peste 
25.000 lei.

In cursul lunii ianuarie meca
nicii și fochișt'i Depoului C F R 
Petroșani au obținut noi succe
se în muncă, reușind să facă o 
economie de 530 tone combusti
bil convențional, să reducă consu
mul de ulei mineral c'u 1.24 la 
sură și ulei special cu 5,27 la 
sută, să colecteze peste 30.000 kg.

oooooooooooooooooooooooooooooooo  

I CEFERIȘTI î 

I FRUNTAȘI | 
I ÎN MUNCĂ. I 

fier vechi din care jumătate a 
și fost expediat la Hunedoara, să 
depășească cu 1,99 la sută par
cursul mediu zilnic al locomoti
velor la trenurile de marfă.

Fruntașe în întrecere sînt echi
pele de mecanici și fochiști Roș
ea loan, Blaj Petru, Ungur Vio
rel. Man Vasile care numai în 
18 zile din februarie au econo
misit 20 tone combustibil conven
țional, Marcu Aurel, Gostian La- 
dislau, Bora Ștefan, Matei Cor
nel cu o economie de 18 tone 
combustibil, Bogățeanu Nicolae 
și Kalman Francisc cu 15 tone, 
Cătuțoiu loan, Rusu Petru, Pre- 
ja Ion eu 14 tone etc. (Continuare în pag. 3-a)
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FAPTE PIONIEREȘTI
De cîtva timp un grup de pio

nieri de la Școala de 7 ani din 
Vulcan, se tot sfătuia cum să 
facă să strîngă fierul vechi pe 
care îl văzuseră în multe din gos
podăriile cetățenilor. După lungi 
discuții, copiii an luat hotărîrea • 
„Să formăm o echipă care să 
meargă acasă la fiecare coleg și 
să adune fierul vechi găsit**.

După cîteva „incursiuni**  pio
nierii și-au dat seama că se poa
te strînge în acest fel o mare 
cantitate de fier. Se năștea însă 
o altă problemă: cu ce să-l
transporte ? Rezolvarea a găsit-o 
pionierul. Pqenaru Dumitru din 
clasa VI B.

— Știți ce ? Să meargă îm
preună cu mine, cîțiva băieți la 

înainte Hs Mierea 
abatajului nethi

Abatajul cameră nr. 12, unde 
lucrează brigada condusă de 
Codrea Gheorghe din sectorul 
IV al minei Aninoasa, se găsește 
la aproximativ 200 metri de pu
ful nr. 1 in imediata apropiere 
a planului înclinat dintre orizon
turile VI și VII mediu.

De cîteva. zile, la acest loc de 
muncă se petrecea ceva deosebit.

Minerii din schimbul 1 se ames
tecau într-o forfotă neobișnuită 
cu minerii din schimbul III, ră
mași peste orele lor de lucru, cu 
mecanicii, artificierii și maiștrii. 
Se pregătea abatajul pentru pră
bușire. Cu grabă, se scoteau în 
transversală scule, utilaje, cab
luri, șine, scocuri, țevi și zeci 
de metri de furtun. Trupuri mus
culoase. strălucind de sudoarea 
eforturilor depuse, se opreau din 
cînd în cînd să asculte îndrumă
rile maistrului Marinca. In aba
taj minerul Codrea Gheorghe, eu 
cîțiva ortaci, erau pe cale de a 
termina poditura. Adresîndu-se 
brigadierului care tocmai venea 
din transversală, maistrul Ma
rinca îl întrebă:

— Gata poditura ?
— Gata, dar ieșirea din aba

taj parcă ar trebui mai bine a- 
sigurată. ■

li place tovarășului Marinca 
cum lucrează brigada lui Codrea. 
Șefii de schimb Gruieț loan, 
Bozga Gheorghe și Ardeleanu 
Petru sînt mineri de nădejde. Se 
ajută reciproc și nu precupețesc 
timpul liber cînd este vorba de 
o lucrare mai urgentă în mină.

tata și să-l rugăm se ne împru
mute căruța și calul. La început 
tatăl lui Poenaru a privit copiii 
cu neîncredere, dar văzîndn-i a- 
tît de entuziasmați, n-a putut 
să-i refuze.. Pionierii au pornit 
cu multă voioșie să încarce fie
rul vechi adunat.

Seara cînd au cîntărit fierul 
colectat, nu mică a fost bucuria 
elevilor, printre care Popa Dece- 
bal, Mîrza Radu, Tecuș Aurelia 
și Pardos Maria — cei mai ac
tivi în această acțiune ■— cînd au 
văzut că indicatorul cîntarului 
arăta 3000 kg. Despre acest fru
mos succes ei i-au vorbit cu în
suflețire, în primul rînd, tovară
șului Poenaru, căruia i-au mul
țumit mult pentru ajutorul dat.
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CARITESCU GHEOR
GHE, strungar fruntaș 
la atelierul de zonă Pe
troșani. in cinstea Zi
lei ceferiștilor și-a de
pășit sarcinile de plan 

cu 6 la sută.

PETRU, fo- 
locomotivă. 

cu 
face

echipa 
parte a 

luna ia- 
combus-

FIȘTER 
chist de 
împreună 
din care
economisit în 
nuarie 20 tone

tibil convențional.

MARTA SERAFIM, re
vizor de ace. Indepli- 
nindu-și cu conștiincio
zitate obligațiile de 
serviciu, el se numără 

printre fruntașii în 
muncă.

BENCHEA IOAN, tîm- 
plar la atelierul de zo
nă Petroșani. In prima 
jumătate a lunii fe
bruarie și-a depășit 
sarcinile de plan cu 8 

la sută.

VLADISLAV IOAN, șef 
de manevră 
Petroșani, 
care o
fruntașă și 
tru siguranța circulației.

în stația 
Manevra pe 

conduce este 
luptă pen-

GĂINĂ CONSTANTIN, 
manevrant fruntaș la 
manevra la din stația 
Petroșani. Este discipli
nat și își îndeplinește 
cu conștiinciozitate sar

cinile de serviciu
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SPECTACOLUL PRIETENIEI
Spectacolul prezentat în are

na ujiității nr. 4 a Circului de 
stat din București la Petroșani, 
se ridică la un nivel net supe
rior celorlalte de pînă acum. E 
și normal să fie așa. avînd în 

.vedere că trupa care evoluează 
în manej este compusă din ar
tiști sovietici de la Circul mare 
din Moscova și o echipă alcă
tuită din cei mai buni artiști ro
mîni, dintre cadrele tinere bu- 
cureștene.

Ceea ce caracterizează nume
rele oferite de data aceasta pu
blicului este o stăpînire perfectă 
a execuției, dusă pînă la tnăes- 
trie, eleganță și echilibru per
fect. Spunînd acestea, trebuie 
să avem în vedere în primul 
rînd comportamentul plin de e- 
lemente noi din domeniul artei 
circului, al oaspeților dragi so
vietici. Execuția artiștilor sovie
tici s-a transformat într-o de
monstrație a ceea ce înseamnă 
arta înaltă, de circ, bazată pe e- 
lemente clasice, îmbogățită cu 
elementele artei novatoare a 
realismului socialist. Nimic cău
tat. nimic exagerat, totul respi- 
rînd un optimism sănătos, curaj 
și voie bună, stăpînire desăvîr- 
șită a tehnicii. Artiștii noștri, 
prezenți în program alături de 
sovietici, se pot mîndri că au 
participat în același timp la un 
rodnic și instructiv schimb de 
experiență, menit să le desăvîr- 
șească arta interpretativă.

Din contribuția artiștilor 
vietici, în primul rînd 
fi amintită evoluția în 
cvartetului feminin 
laureat al Festivalului
al Tineretului și Studenților de 
la Varșovia și Moscova. Pline 
de grație, cele patru artiste s-au 
întrecut pe .sine, realizînd din J 
corpurile lor suple numere de pi
ramide în patru, flori și ara
bescuri plastice de o rară fru
musețe.

La același nivel s-au prezen
tat apoi soții Otlivanik, excen
trici muzicali. Prin elemente sim
ple de execuție și un aparataj 
la îndemîna oricui (un balon de 
cauciuc, un pahar cu apă, o pă
lărie, o minge etc.) cei doi ar
tiști au reușit să stîrnească voie 
bună în arenă cu numerele co
mice și să încînte cu cele mu
zicale.

so- 
merită a 
arenă a 

Diomkin, 
Mondial

Secția de învă- b

țămînt și cultură HKII
a Sfatului popu- I V UI U 
Iar raional Petro
șani, analizînd posibilitățile exis
tente în raionul nostru, particu
laritățile deosebite, specifice ra
ionului, a inclus în planul său 
de muncă, înființarea unui mu
zeu raional. Acesta va putea o- 
feri oamenilor muncii, tineretului, 
cît și cercetătorilor, materiale 
documentare din istoricul mineri
tului, al mișcării muncitorești din 
Valea Jiului, din obiceiurile tra
diționale ale populației băștinașe 
și a altor probleme specifice Văii 
Jiului.

Pentru o prezentare științifică 
a aspectelor celor mai semnifi
cative, pe baza 
rial documentar 
va fi organizat 
cialiitate.

unui bogat mate- 
și faptic, 
pe secfii

muzeul 
de spe-

ȘTIINȚE NATU- 
și flora

SECȚIA DE ȘTIINȚE 
RALE va cuprinde fauna 
raionului nostru precum și mate
rialul geologic, specific bazinului 
carbonifer al Văii Jiului. Expo
natele de floră vor cuprinde plan
te rare naturale (ierbare), plante 
fosile sau urmele lor păstrate în 
rocile cu cărbuni. Exponatele de 
faună : animale împăiate, păsări, 
insectare, acvarii cu pești etc.

La procurarea materialelor a- 
cestei secții, solicităm contribuția 
profesorilor de științe naturale, 
geografie, geologi, ingineri, ama
tori ai vînatului și pescuitului. 
Un rol deosebit în sprijinirea a-

bfne merita-

romîni se 
rînd cei din 

executînd

In numerele de jonglerie, de 
un optimism cuceritor au evo
luat în menaj jonglerii Kojuhov. 
Stăpîni pe o înaltă tehnică și 
o rapiditate a mîinilor rar în- 
tîlnită, ei au reușit să cîștige 
ropote de aplauze, 
te, de la public.

Dintre interpreții 
remarcă în primul 
trupa Max Hutterer, 
numere pline de îndrăzneală la 
basculă.

O notă deosebită merită nu
mărul de contorsionism al mi
cuței Mariana Stănescu. Un nu
măr bine executat, surprinzînd 
puncte pline de interes este cel 
al prestidigitatorului Retax.

La trapez se remarcă Coca și 
Margareta Toncîni, iar la acro
bații în echilibru, trio Vasilov.

Spre deosebire de numerele 
programelor anterioare ale cir
cului, punctele comice executate 
de talentații Boni șl Toncîni, 
au reușit să corespundă celor 
mai mari exigențe, stîrnind un 
rîs sănătos, reconfortant. La a- 
ceasta a contribuit desigur în 
primul rînd faptul, că scenetele 
pregătite, de data aceasta au 
cuprins și elemente concrete, din 
zilele noastre, urmărindu-se și 
un scop și mai puțin să se facă 
comedie de dragul comediei.

Regia spectacolului aparțim'nd 
lui Mircea M. Gheorghiu a fost 
bună, spectacolul fiind fericit 

orchestra de sub 
dirijorului Liviu

sustinut de 
conducerea 
Kavassi.

I. STRÂUȚ

♦

CERC DE ARTĂ PLASTICĂ
♦ Cu cîteva luni în urmă, la A-
♦ ninoasa a luat ființă un cerc de 
j artă plastică condus de tov. Vio
♦ rel Vasile, membru al cercului de
♦ artă plastică din Lupeni. La pri- 
« mele lecții, frecvența a fost des-
♦ tul de slabă. Copiii (pentru că 
j la cerc sînt înscriși numai co-
♦ pii) priveau cu oarecare neîncre- 
i dere sfaturile instructorului care 
J îi punea „să tragă linii drepte,

i
sau să facă figuri geometrice" 
considerate „ușor de executat" 
Întrebau mereu cînd vor desena

| peisaje, clădiri, figuri de mineri.

*

vî-

cestei secții îl au conducerile ex
ploatărilor carbonifere, institutul 
de mine, filiala raională de 
nătoare și pescuit.

va

is-

SECTORUL DE ISTORIE 
cuprinde secțiile arheologie, istoria 
mineritului, istoria artelor și 
toria mișcării muncitorești.

va 
în-

SECȚIA ARHEOLOGICA 
cuprinde material arheologic 
cepînd cu epoca pietrei cioplite 
pînă în epoca modernă. Acest ma
terial va fi procurat prin solici
tarea sprijinului unor muzee din 
tară, care au exponate în mai 
multe exemplare. De asemenea, 
în cadrul acestei secții se vor 
confecționa și procura citate, 
scheme, desene, mulaje și repro
duceri pe baza materialelor do- 
cumentar-știintifice existente.

SECȚIA ISTORIA MINERI
TULUI. La organizarea acestei 
secții solicităm sprijinul specia
liștilor din cadrul C.C.V.J. și al 
Institutului de mine „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“. Exponatele acestei 
secții vor cuprinde unelte de mi
nă în evoluția lor, documente, 
machete ce vor relata istoria mi
neritului în dezvoltarea lui. Ne
cesitatea înființării și extinderii 
acestei secții se impune și prin 
faptul că o asemenea secție va 
fi unica existentă în muzeele de

La „Librăria. noastră" din Pe 
troșani a venit un nou transport 
de cărți, opere ale clasicilor ro
mîni și ai literaturii universale. 
Printre cărțile sosite se numără • 
„Dridri" de Vasile Alecsandri, 
„Povestiri" de 1. Creangă, în co 
lecția Biblioteca pentru toți; 
„Opere" de Topîrceanu, „Nuvele” 
de Delavranceei, o ediție nouă a 
romanului „Frații Jderi” de M 
Sadoveanu și multe cdtele.

Pioniera Matei Georgeta (din 
clișeul nostru), elevă în clasa a 
111 B a Școlii elementare nr. 1 
Petroșani, nu știe ce să aleagă 
mai întii... Dar se pare că s-a 
hoturît. Va cumpăra o carte de 
povești cu ilustrații.

Pe măsură ce copiii au căpă
tai o oarecare deprindere, au tre
cut la „lucrări mai complicate". 
Au desenat lămpi de miner, pic. 
hamere, vagonete etc. Astăzi 
frecventează cercul de artă plus 
tică din Aninoasa 35 de copii, 
care au dat rezultate îmbucură
toare. Din păcate însă, printre 
iubitorii acestui gen de artă nu

*

*

♦ 
se găsește nici un tînăr miner și ♦ 
în această direcție trebuie să-și» 
îndrepte atenția tov. Viorel Va- ♦ 
sile. ♦

• 
•••••« • • « ••••••••• •

★

la noi din țară. Pentru asigura
rea unui conținut specific bazinu
lui carbonifer, vom cere sprijinul 
muzeului din R. Cehoslovacă, 
care are o secție în acest sens, 
ceea ce va putea constitui tot
odată și un schimb de experien
ță-

SECȚIA ISTORIA ARTELOR. 
Raionul nostru, cu particularită
țile satelor sale, oferă minunate 
comori ale geniului popular care 
pot și trebuie să fie pe deplin 
valorificate. Această secție va 
prezenta culegeri de folclor (cîn- 
tece, obiceiuri, tradiții), cusături 
pe motive naționale, port etc. Un 
sprijin în această direcție solici
tăm de la oamenii de artă și li
teratură, precum și procurarea 
acestor materiale prin profesorii 
unităților noastre școlare, direct 
de la localnici. La strîngerea ma
terialului documentar necesar a- 
cestei secții, un rol important îl 
are Școala populară de artă și 
Cenaclul artiștilor plastici exis
tent în orașul Petroșani.

SECȚIA MIȘCĂRII MUNCI
TOREȘTI. Istoriografia burgheză 
a căutat să ascundă, să denigre
ze conjinutul mișcării muncito
rești din Valea Jiului. Pe baza 
documentelor existente, această 
secție va cuprinde materiale le
gate de lupta muncitorilor mineri

— Ce spui loji, încercăm?... 
Tineri dornici de așa ceva avem 
în atelier. Uite cînd îl vezi pe 
Onisie, pe Puiu, pe Eugen, nu 
poți crede că n-ai putea înjgheba 
o brigadă artistică de agitație 
a sectorului mecanic. Ș-apoi ce 
bine ne-ar prinde. Iți dai seama 
ce înseamnă o brigadă artistică 
dc agitație în munca noastră ? 
Problema muzicii e rezolvată — 
Eugen știe la acordeon, la fel 
și Puiu...

Tînărul Puncs Iosif, secreta
rul organizației de bază U.T.M. 
din sectorul VIII, asculta entu
ziasmat îndemnul strungarului 
Blaj Teofil, secretarul organiza
ției de bază P.M.R. din sector.

secre- 
de a-

la ă-

— încercăm tovarășe 
tar 1 Am să răspund eu 
ceastă problemă.

Au trecut cîteva zile de 
ceastă discuție. Intr-una din ca
merele căminului „7 Noiembrie" 
un tînăr — despre al cărui ta
lent de interpret și creator de 
texte pentru brigăzile artistice 
de agitație se dusese faima în 
comună — așternea pe hîrtie ver
suri ce se înșirau unele după 
altele, umplînd tot mai multe 
file. Era George Negraru, tî- 
nărul muncitor din sectorul V 
care fusese solicitat să ajute 
noua brigadă. Cu cîteva zile mai 
tîrziu, sala de repetiții a clu
bului minier din Aninoasa răsu
na de voioșia tinerilor din cea 
mai nouă brigadă artistică de 

împotriva cruntei exploatări a re
gimului burghezo-moșieresc. Sec
ția va cuprinde materiale docu
mentare, fotografii, linogravuri 
etc. Această secție, pe lîngă ma
terialele documentare din trecut, 
va prezenta, comparativ, materia
le documentare din prezent, care 
să oglindească realizările obți
nute în Valea Jiului, pentru ca 
vizitatorul să-și poată da seama 
de viața nouă ce pulsează azi în 
Valea Jiului, de succesele obți
nute de muncitorii mineri sub 
conducerea înțeleaptă a partidu
lui.

Secția învățămînt și cultură a 
Sfatului popular raional, pentru 
a prezenta în fața oamenilor 
muncii din raionul nostru un 
muzeu cît mai bine înzestrat, so
licită ajutorul tuturor instituțiilor 
oamenilor de știință, artă și lite
ratură de a-și aduce contribuția 
lor la înființarea muzeului ca 
factor important al revoluției cul
turale în țara noastră. înființarea 
unui muzeu raional în Valea Jiu
lui, va constitui un omagiu adus 
eroilor mineri care s-au jertfit 
pentru viața noastră nouă de as
tăzi. Sprijinitorii se vor adresa 
direct Secției de învățămînt și 
cultură a Sfatului popular raio
nal pentru donarea obiectelor, cît 
și pentru prezentarea propuneri
lor și sugestiilor, care să între
gească conținutul muzeului raio
nal.

GH. PANFILIE
șeful secției de învățămînt 

și cultură

Program de lecții 
și conferințe

Conferințe la căminele culturale
Duminică 21 : Maleia, Cîmpu 

lui Neag, Iscroni și Deliii Babei 
— conferința „Pădurea, o mare 
bogăție a patriei noastre".

Joi 25 : Livezeni : „Despre sa
teliți și rachete cosmice"

Secțiile științifice ale subiilia-. - 
lei S.R.S.C., în cadrul săptămînit 
de la 21—28 februarie vor pune 
la dispoziția cluburilor miniere, 
a cluburilor din întreprinderi si 
instituții și a căminelor culturale, 
următoarele conferințe :

„Pădurea, o mare bogăție a pa
triei noastre1 ; „Virusurile, ce 
este gripa și cum să luptăm îm
potriva ei" ; „Curiozități din via
ța animalelor șl a plantelor".

Brigada sec-

m-ați ales 
fac pe ceasul 

întreba îmbujo- 
Miorita Uragan, 
dar noi să fim

de 
să

într-un glas 
Vasile C

așa, dar 
pe scamato-

mai 
cei

sînt

LUCIA LICIU

agitație a minei : 
torului VIII.

— Vai! cum 
tocmai pe mine 
deșteptător ? — 
rîndu-se tînăra

— Tu ca tu, 
aduși în cărucior ca să-i putem 
reda pe cei doi întîrziați ai sec
torului — spuseră 
Onisie Vișovan și 
tache.

— Tu așa, voi 
care trebuie să fac 
rul ? Și zicînd acestea Puiu Bur- 
lec urcă pe un scaun și începu să 
repete partea de rol ce-1 făcea 
scamator :

„Poftiți, poftiți, nu vă sfiiți 
Vă prezentăm un spectacol 
Ce nu constituie-un miracol.
Aveți ocazia să asistați, 
Numai la-artiști ..consacrați", 
Mare reprezentație, 
Cu numere de atracție...
Nu-i echilibristică.
Nici vreo scenă comică, 
Nu veți vedea nici dresură, 
Veți vedea numai uzură.
Un spectacol de vre-un an, 
Cu artiști ca Berciulian, 
Schneider, Berey, Precup, 
Care utilajul rup.
Nu, nu e vorba de orice fi’ 
Ci de utilaj minier.
Troace, crațere, burghie, 
Orișice, numai să fie.
Hocus, pocus, vorba aia — 
Și-ți înghite papaigaia. 
Acest spectacol uimitor 
E în brigăzile dumnealor.
Poftiți, poftiți, intrați, 
Ca să vă documentați... 
Experiență căpătați, 
Dar ca ei nu procedați 
Pentru că accesul este gratuit, 
Dar utilajul e plătit!“
După zile de muncă rodnică 

în orele libere, cea mai tînără 
brigadă artistică a minei și-a 
făcut apariția pe scenă. Succe
sul repurtat în ziua debutului 
va rămîne multă vreme viu în a- 
mintirea tinerilor interpreți, care 
odată cu brigada și-au făcut și 
ei debutul pe scena Aninoasei. 
Și frezorul Eugen Manea, și 
strungarul Anton Diaconescu, și 
muncitoarele Anica Guran, Ma- * * 
ria Găman, Maria Beserman, și 
Puiu și Onisie, și Miorița și Va
sile și toți...

Bucuria succesului a fost și 
mai mare în ziua cînd, după ce 
programul a fost prezentat și în 
studioul centrului de radioficare 
— brigada a fost solicitată la 
microfon pentru a doua oară. As
cultătorii emisiunilor locale au 
trimis redacției scrisorile lor de 
mulțumire și odată cu ele invi
tația pentru repetarea programu
lui.

Bucuria nu e numai a succe
sului interpretării, ci a succe
sului pe care o brigadă artistică 
de agitație îl aduce în munca 
unui colectiv. în care cei 
harnici sînt stimulați iar 
care mai rămîn în coadă, 
ajutați.



LUPENIUL ȘI GOSPODARII SĂI

INSEMN,ÂRI
cu cartiere

cărora s-a schimbat întru- 
aspectu! acestei așezări mi- 
Au fost p vate străzi, s-au 
reparați: capitale sau cu
la sute de locuințe, astă- 

in

Lupeniul nu este o așezare oa
recare, de „mina a doua", lip
sită de importanță. După numă
rul populației, Lupeniul este cel 
mai mare oraș din Valea Jiului, 
.iar după importanța economică 
ocupă tot primul loc.

Fiind cel mai mare oraș din 
raion și cu o importanță economi
că incontestabilă, Lupeniul tre
buie să fie bine gospodărit. Și — 
să fim obiectivi — nu e ușor să 
gospodărești un oraș care se în
tinde de la Sohodol și pînă la 
ultimele case ale 
Bărbăteniului. 
sub 
telui 
pînă 
oraș 
în construcție și cu altele vechi 
care trebuiesc reconstruite, un 
oraș in care iarna rezultă zilnic 
vagoane de cenușă de la încălzi
tul casnic. Orașul Lupeni are în
să aparatul gospodăresc necesar. 
De gospodărirea orașului răspun
de sfatul popular orășenesc, con
ducerile întreprinderilor și orga
nizațiilor economice, comitetele 
sindicale, gospodăria de locuințe. 
De gospodărirea orașului răspun
de și comitetul orășenesc de par
tid Lupeni

Gospodarii orașului Lupeni nu 
întreprins o seamă de acțiuni în 
urma 
cîtva 
niere. 
făcut 
rente 
vară au unărut în f .ța gării. 
Lopștain si în alte părți ronduri 
de flori. Dar...

Dar aceasta a fost astăvară, 
preajma Zilei minerului, citul 

ospodarii Lupeniului au depus 
:forturi' într-adevăr serioase pen
tru curățirea și înfrumusețarea 
orașului. Apoi, mai spre toamnă, 
zelul gospodarilor Lupeniului a 
scăzut treptat, treptat din inten
sitate. iar cînd iarna a acoperit 
cu mantia ei albă cartierele o- 
rașului acest zel a... înghețat de-a 
binelea. De fapt acest lucru e 
oarecum explicabil : zăpada a a- 
coperit gunoaiele, „ menajere . oe 
care cetățenii le-au scos în străzi 
pentru a fi transportate, a nive
lat gropile și a cimentat chiar și 
noroiul din piața de desfacere a 
produselor. Și, în plus, s-a mai 
auzit, odată cu venirea iernii, că 
serviciul. coloniei (cu toate a- 
nexele lui) ar trece de la mină 
la Sfatul popular raional, mai pre
cis la l.C.O. și l.L.L.

Acum însă zăpada s-a topit și 
ate lipsurile gospodarilor ora

șului Lupeni se văd foarte bine. 
In toate părțile se văd gunoaie 
menajere neridicate de luni de zi
le. De la sfat și pînă la periferie,

cu excepția „coloniei oficianților" 
și a străzilor de pe malul Jiului. 
In spatele clubului minier — ce
nușă și moloz, in Centralul vechi 
și cel nou — cenușă și resturi 
menajere, în spatele magazinelor 
O.C.L. (chiar pe malul Jiului) — 
gunoaie, pe lingă baracamenlele 
de la Jiu — cenușă și băltoace. 
Sînt locuri prin Braia și în alte 
părți unde cetățenii au aruncat 
cenușa și resturile menajere 
mijlocul străzilor, 
scopul de a

în 
probabil cu 

astupa gropile. Un 
cetățean glumeț 
spunea zilele tre
cute că, dacă 
sistemul acesta 
de depozitare a 
cenușii ar conti

nui, peste, cîțiva ani geografii ar 
trebui să corecteze în hărți alti
tudinea orașului Lupeni, ca ur
mare a procesului continuu de 
ridicare a străzilor și de... coborî- 
re a nivelului ferestrelor de la 
casele vechi din colonii.

Sîntem siguri însă că sistemul 
actual de gospodărire a orașului 
Lupeni nu va mai continua. Po
sibil ca încă săptămrna viitoare 
Comitetul orășenesc de partid Lu
peni să invite pe tovarășii losi- 
vescu Aurel, președintele sfatului. 
Utto Ludovic, vicepreședinte și 
gospodarul E. M. Lupeni, Ve
res Ștefan, de la G.L. Lupeni, e- 
ventual pe tovarășii directori ai 
întreprinderilor și organizațiilor 
economice din oraș, la o vizită 
comună prin cartiere pentru a 
vedea ce trebuie făcut. Și, n-ar 
strica să li se tragă cuvenita să 
puneală celor vinovați, în special 
tov. Iosivescu, Utto și Veres.

Vizita pe care o va face bri
gada constituită de comitetul o- 
rășenesc de partid ar fi indicat 
să se oprească puțin în piați din 
spatele sfatului popular orășenesc. 
Și să fie invitat aici și tovară
șul Biro loan, vicepreședinte al. 
sfatului popular raional, care are 
multe de spus în privința tărăgă
nării lucrărilor din această piață 
șt a posibilităților de lărgire a ci.

Lupeniul este an oraș impor
tant și gospodarii săi au aato- 
ria de a fi la nivelul cerințelor, 
nu cum sînt acum!

I. MÎRZA

?
Printre inovatorii fruntași de ' 

la mina Lonea, maistrul elec * 
t.ician Zotrok Alexandru și ; 

tov. Moldovan Ludovic, meca-îf- 
nicul șef adjunct al minei, se 
situează în frunte. Cei doi 
tehnicieni discută una din te
mele din planul de inovații » 
pe anul 1960. t

t

Organizația de partid din sector 
se preocupă de activitatea 

brigăzilor de muncă patriotică
Acordînd atenția cuvenită ro

lului pe care munca patriotică 
a tineretului îl are în îndeplini
rea sarcinilor mărețe ale con
strucției vieții noi, organizația 
de bază din sectorul VIII — sec
torul de investiții al minei Vul
can — a înscris la ordinea de
zi a unei adunări generale mo
dul în care se desfășoară munca 
patriotică în afara orelor de pro
ducție a tinerilor din sector.

Comuniștii participanți la a- 
dunare au ascultat cu interes 
referatul prezentat de tov. Gri- 
goraș loan, membru în biroul 
organizației de bază U.T.M. In 
fața organizației de partid ute- 
miștii au venit cu un bilanț rod
nic : în sector există 4 brigăzi 
de muncă patriotică, în care sînt 
cuprinși 70 tineri. Brigăzile u- 
temiste de muncă patriotică din 
sectar au întreprins acțiuni im
portante pentru strîngerea fie
rului vechi necesar oțelăriilor, 
pentru realizarea de economii, 
precum și pentru o mai bună 
gospodărire a localității. S-au 
remarcat în aceste acțiuni mai 
ales brigăzile de muncă patrio
tică conduse de tovarășii Kato
Iosif și Kardos Ernest. S-a a- 
rătat în același timp că celelalte 
două brigăzi de muncă patrioti
că, acelea conduse de tovarășii 
Susan Mihai și Cujerean Cor
nel desfășoară o activitate sub 
nivelul posibilităților. Comuniștii' 
participanți la discuții au arătat 
că este necesar 
U.T.M., membrii 
partid, utemiștii 
^de antrenarea 
.patriotice la o 
'că, pe măsura posibilităților.

In hotărîrea adoptată de a|- 
dunarea generală a organizației

ca organizația 
și candidații de 
să se preocupe 
acestor brigăzi 

activitate rodni- 

de bază s-a subliniat necesita
tea ca organizația U.T.M. să a- 
tragă tot mai mulți tineri din 
sector la muncă patriotică. Fie
care utemist, fiecare tînăr să 
devină un participant activ la 
munca patriotică.

Adunarea generală a comu
niștilor a indicat organizației 
U.T.M. să îndrepte situația bri
găzilor de muncă patriotică în
deosebi spre colectarea fierului 
vechi atît de necesar industriei 
noastre siderurgice. Printre o- 
biectivele concrete recomandate 
de adunare au fost colectarea fie
rului vechi la puțurile Procop, 
Plesnitoarea și puțul nr. 11, 
strîngerea unei conducte vechi 
de aer comprimat la orizontul 
630. Organizația U.T.M. a fost 
chemată să antreneze pe toți ti
nerii la diferite munci volunta
re atît în cadrul exploatării cît 
și pentru gospodărirea orașului1.

Membrii brigăzilor de muncă 
patriotică și ceilalți tineri, sînt 
hotărîți să traducă în fapt în
drumările date de organizația 
de partid privind intensificarea 
acțiunilor de muncă patriotică. 
O vie dovadă asupra acestui fapt 
o constituie organizarea, chiar 
a doua zi după adunarea gene
rală, a unei largi acțiuni de 
muncă patriotică pentru strîn
gerea fierului vechi. Toate cefe 
patru brigăzi de muncă patrio
tică, precum și numeroși alți ti
neri au strîns fier vechi spre a 
fi expediat oțeîariîor de la Hu
nedoara. Prin hărnicia lor s-au 
remarcat mulți tineri, între care 
tov. Popescu Marcu, Zerculea 
Eugen, Rîpa Emil, Marton Mar
tin.

■ v ‘ 1. B.

Inainls cs inthiilefea 
abatajului vatiii 

(Urmare din pag. l-a)

In întrecere, fiecare schimb a 
dat de la începutul lunii cite 8 
tone de cărbune peste planul zil
nic. La jumătatea acestei luni 
brigada avea deja un plus de a- 
proape 400 tone de cărbune...

...Lemnul armăturilor din a- 
bataj începu să cedeze sub ac
țiunea burghiilor pentru găurit, 
Cod rea, care împreună cu Boz- 
ga asigura armăturile de la in
trare, scoase un strigăt puternic 
și răsunător.

— Opriți!
Cei ce lucrau se opriră din lu

cru și se priveau întrebători. „S-a 
întîmplat ceva

— Ce ziceți ortaci, e totul în 
regulă ?

Minerii se adunaseră în jurul 
lui Codrea nedumeriți. In abataj 
pregătirea se făcuse pînă în cele 
mai mici amănunte. Nu lipsea ni
mic. Fiecare își rotea privirile de 
jur-împrejur chibzuind și fră- 
mîntîndu-se. O tăcere adîncă, în
treruptă prin unghere de pîriitul 
armăturilor sub presiune cuprinse 

, întregul abataj. Deodată mai 
multe glasuri izbucniră și rupse- 
ră tăcerea.

— Astai, trebuie răpit lemnul 
bun...

Codrea zîmbi larg. Bucuros 
zimbi și maistrul Marinca care 
se pregătea să le șoptească mi
nerilor despre ce mai era nevoie 
de făcut în abataj.

— Hai ortaci. Unul după altul 
lemnul bun sănătos și ușor de 

’ răpit fără de pericol este scos 
afară din abataj. De obicei la 
fiecare prăbușire, brigada lui Co
drea răpește 3—4 metri cubi de 
lemn pentru refolosit.

De data aceasta s-a lucrat cu 
spor. S-au recuperat 5 metri cubi 
de lemn de „prima" calitate cum 
are obiceiul să spună Bozga. A- 
cum se putea prăbuși.

Artificierul depuse lada cu ex
ploziv pe poditură și controla 
încă o dată abatajul. Nici o o- 
biecțiune. Lucru era făcut de 
harnicii mineri ai lui Codrea cu 
atenție și pricepere.

Un scurt țăcănit al explozoru- 
lui, urmat de un bubuit și o zgu
duire puternică, anunță că prăbu
șirea a 'fost săvîrșită. De mîine, 
brigada va intra din nou în plin. , 
De mîine va curge din plin în 
vagonete rîuri de cărbune negru. 
Și de data aceasta, prețul de cost 
al tonei de cărbune extrase la 
ziuă de ortacii lui Codrea va fi 
mai mic scăzîndu-se suma a 5 
metri cubi de lemn și a 10 kg. 
de exploziv.

A. N.

Ca răspuns la 
sarcinile trasate 
de Conferința 
raională de par
tid, toate colectivele miniere din 
Valea Jiului s-au angajat să ob
țină economii suplimentare la 
prețul de cost, pe care ulterior, 
la chemarea minerilor de la Lu
peni le-au sporit.

In prima lună a anului cu
rent minerii de la exploatările 
Lonea, Petrila și Aninoasa au 
obținut o seamă de rezultate 
îmbucurătoare în lupta pentru 
traducerea în fapt a angajamen
telor asumate. Astfel, colectivul 
minei Lonea a extras cu 3103 
tone de cărbune mai mult decît 
prevedea planul și a obținut o 
reducere suplimentară a prețului 
de cost la producția brută de 
1,80 lei pe tonă. Cu 0,68 lei și, 
respectiv, 0,87 lei pe tonă au 
livrat mai ieftin cărbunele ex
tras și colectivele minelor Pe
trila și Aninoasa.

Minerii de la Lupeni, Vulcan 
și Uricani, deși au extras în
semnate cantități de cărbune 
peste plan, au livrat cărbunele 
lor mai scump decît era planifi
cat cu 0,40 lei—7,45 lei pe tonă.

Situația redată mai sus arată 
că în luna ianuarie, lupta pen
tru folosirea deplină a rezerve
lor interne, pentru economii, nu 
a stat în centrul atenției tuturor 
colectivelor miniere. Intr-adevăr 
din analiza elementelor prețului 
de cost oe luna ianuarie la a-

Realizarea de economii — în centrul atenției 
colectivelor miniere

proape toate exploatările, cu 
excepția Petrilei și Lupeniului, 
s-a depășit consumul de mate
riale și deci s-a ajuns la un pre{ 
de cost mai mare decît cel pla
nificat la acest capitol. De ase
menea a fost depășit prețul pla
nificat la energie și în bună mă
sură la cheltuieli de secție. La 
salarii, printr-o mai rațională 
folosire a posturilor, urmărirea 
unei corelații mai juste între 
posturile productive și cele ne
productive, prin creșterea sub
stanțială a productivității mun
cii, au fost obținute economii la 
aproape toate exploatările mi
niere.

Calitatea cărbunelui —
o importantă rezerva internă

Analiza prețului de cost pe 
luna ianuarie scoate în evidență 
o latură a activității economice 
care, după cît se pare, a fost 
lăsată pe un plan secundar. Este 
vorba de grija care trebuie a- 
cordată calității cărbunelui ex
tras. La minele Lonea și Aninoa
sa, unde minerii au depus stră
duință pentru a da cărbune mai 
mult, dar și cu cît mai puțin șist 
în el, bonificațiile primite pentru 
încadrarea în normele de cali
tate au adus acestor colective 
economii însemnate. Astfel. Drin 

respectarea calității cărbunelui, 
minerii de la Lonea au obținut 
o reducere a prețului de cost de 
0,21 lei/tonă. Minerii de la A- 
ninoasa au redus cu 2,42 lei pe 
tonă prețul de cost al cărbunelui 
extras numai prin respectarea 
calității cărbunelui.

La mina Vulcan însă, unde 
normele admise de calitate au 
fost depășite cu 1,3 la sută, a- 
cest lucru a dus la penalizări de 
3,63 lei/tonă. Un exemplu mai 
concludent despre ceea ce în
seamnă să nu se acorde atenția 
cuvenită calității cărbunelui îl 
poate constitui activitatea colec
tivului minei Lupeni. In ianua
rie, cărbunele extras de minerii 
de aici a revenit mai ieftin decît 
prețul planificat cu 0,24 lei/tonă, 
dar din cauza calității slabe 
mina a suferit o penalizare de 
0,56 lei/tonă, ceea ce a făcut ca 
pe mină prețul de cost să fie 
depășit cu 0,32 lei/tonă. Pentru 
calitatea slabă a cărbunelui 
livrat mina Uricani a pierdut 
cîte 0,31 lei pentru fiecare tonă 
extrasă.

Există posibilități 
pentru obținerea unor 

însemnate economii

Pînă în prezent minerii Văii 
Jiului nil nhtinuf citnnocai rlzx can. 

mă în creșterea producției și pro
ductivității muncii. Au fost ex
trase peste plan pe bazin circa 
11.000 tone de cărbune, obținu
te pe seama creșterii considera
bile a productivității muncii. O 
seamă de colective miniere, prin
tre care Petrila. Lonea și Ani
noasa și-au îndeplinit și depășit 
angajamentele ce le reveneau 
pentru perioada trecută din a- 
cest an. La toate exploatările 
există în prezent condiții favo
rabile obținerii unei producții 
de cărbune mereu mai mari. 
Iată deci că sînt create princi
palele premise pentru obținerea 
unor economii la prețul de cost 
cît mai substanțiale.

Atenția colectivelor miniere 
trebuie să se îndrepte mai mult 
spre folosirea completă a rezer
velor interne, învățînd din expe
riența pozitivă sau negativă a 
lunii ianuarie. Este necesar să 
fie intensificată acțiunea pentru 
reducerea continuă a consumu
rilor specifice și mai ales la 
lemnul de mină; Aceasta însă 
nu în detrimentul normelor de 
tehnica securității. La mina Lu
peni în ianuarie prețul de cost al 
materialelor a fost redus cu 0,20 
lei/tonă. Aici însă conducerea 
minei a permis ca în frontalele 
sectorului III să se lucreze în 
contradicție cu N.T.S.-ul!

Trebuie acordată de asemenea 
o deosebită atenție calității căr
bunelui. După cît se vede pier- 

__ n t~î i- 

fiecare tonă de cărbune nu a 
constituit un semnal pentru 
conducerea minei Petrila. In 
luna aceasta conținutul în cenu
șă al cărbunelui extras aici de
pășește cu 1,3 la sută norma ad
misă. Și la celelalte exploatări, 
cu excepția minei Aninoasa, ca
litatea cărbunelui este mai sla
bă decît admit normele în vi
goare.

Conducerea combinatului și 
conducerile minelor vor trebui 
să găsească o cale care să per
mită cunoașterea prețului de cost 
realizat cu mai mare operativi
tate. Pot oare colectivele minie
re să acționeze cu maximum 
de eficacitate pentru reducerea 
prețului de cost cînd situația din 
ianuarie nu este clară decît în a 
doua jumătate a lunii februa
rie ? Este de asemenea necesar 
să se acorde mai multă atenție 
cunoașterii operative a elemente
lor prețului de cost la fiecare 
brigadă în parte, lucru care în 
anul trecut a dat rezultate sa
tisfăcătoare.

Colectivele miniere s-au an
gajat ca pînă la 1 Mai să eco
nomisească peste plan cel puțin 
1.800.000 lei. Rezultatele obți
nute în ianuarie nu exprimă în- 
trutotul elanul minerilor, hotă
rîrea lor de a îndeplini și de
păși acest angajament de onoa
re. De aceea, economiilor — mai 
multă atenție !
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Premiera piesei 
„O scrisoare pierdută 

la Bagdad 
BAGDAD (Agejpres).
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La 12 februarie a avut locj 
la Bagdad în sala Al Saab ’ 
premiera piesei romînești „OÎ 
scrisoare pierdută" de Ion • 
Luca Caragiale. Piesa a» 
fost pusă în scenă de regizo-ț 
rul Jusef Al Ani și interpre- j 
tată de actori de ia „Modern « 
Theatre", primul teatru nai- - 
țional din Republica Irak. *

•
Spectacolele se bucură de*  

maie succes. Ziarele irakiene*  
au publicat comentarii și in- * 
formații referitoare la această J 
piesă precum și la alte lucrări « 
ale lui I. L. Caragiale, inso- • 

4 O a •

*
4

♦
♦
i țite de date despre viața scrii- o 
j torului romîn.

încheierea Congresului 
P. C. din Bielorusia

MINSK 20 (Agerpres) TASS 
anunță: i

La Minsk și-a încheiat lucrările 
cel de-al XXîV-*ea  Congres al 
Partidului Comunist din Bieloru
și a

In raportul de activitate al 
C.C. al P.C. din Bielorusia. care 
a fost prezentat de 
rov, prim-secretar 
P.C din Bielorusia, 
că î'n ultimii patru 
nomia națională a acestei repu- 
btîci s-au investit 17,4 miliarde 
ruble — sumă egală cu aceea in
vestită în cei 8 ani anteriori. A- 
proximativ 40 la sută din aceste 
fonduri au fost destinate cons
trucțiilor industriale

Volumul producției a sporit de 
1,6 ori în 
1955

A sporit 
nurilor de 
4 ani, producția animalieră glo
bală a sporit cu peste 1,5 ori.

In cadrul plenarei noului Co
mitet Central al Partidului Co
munist din Bielorusia, Kiril Ma- 
zuroz a fost ales prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Bielorusia.

Kiril Mazu- 
al C.C. al 

se subliniază
ani în eco-

comparație cu anul

producția tuturor ge- 
produse agricole. In

IORDANIA — o mare închisoare 
în care domnește teroarea

•— Apelul adresat de Frontul național iordanian opiniei 
publice mondiale —

(Agerpres).
anunță agenția

Frontul național

AMMAN 20
După cum 

China Nouă, 
iordanian a dat publicității un 
apel în care cheamă toate or
ganizațiile și partidele politice, 
toate forțele democratice și pe 
oamenii iubitori 
lumea întreagă 
solidaritatea cu 
democratice din 
protesteze energic împotriva te
rorii dezlănțuite împotriva for
țelor democratice și patriotice 
din Iordania.

Frontul național iordanian 
cheamă pe toți oamenii iubitori 
de pace din lumea întreagă să 
trimită telegrame guvernului

de pace din 
să-și exprime 

lupta forțelor 
Iordania și să

Conferință internațională a studenților și tineretului 
care se pronunță pentru dezarmarea nucleară
LONDRA 20 (Agerpres).
Din inițiativa organizațiilor de 

tineret ale mișcării pentru de
zarmarea nucleară din Anglia, 
Germania occidentală, Olanda,

Vizita Iui N. S. Hrușciov în Indonezia
Aproape întreaga populație a orașului Bogor 

a ieșit in întîmpinarea înaltului oaspete
BOGOR. — Trimisul special al 

Agerpres, Al. Gheorghiu anunță:
La 19 februarie, N. S. Hruș

ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. care se află 
în Indonezia într-o vizită de prie
tenie precum și președintele Su
karno au sosit la Bogor, pitoresc 
oraș de munte și reședința de 
vară a președintelui. După ce 
populația Djakartei a făcut o pri
mire entuziastă înaltului oaspete 
sovietic, vineri, de-a lungul celor 
60 de km. care despart capitala 
Indoneziei de Bogor, primul mi
nistru sovietic și președintele 
Sukarno au fost salutați de mii 
de locuitori ai satelor și gospo
dăriilor din apropiere. Șiruri ne
întrerupte de oameni ovaționau 
pe cei doi oameni de stat. In 
continuu se auzeau: „Hidup 
Hrușciov!" (Trăiască Hrușciov!), 
„Hidup Bung Karno!“ (Trăiască

Populația Bandungului i-a făcut o primire 
strălucită lui N. S. Hrușciov

DJAKARTA 20 (Agerpres). —« 
Corespondență specială :

După Djakarta și Bogor, Ban
dung, orașul al cărui nume a de-

-----------------

Dovezi care demonstrează că atacurile 
aeriene împotriva Cubei vin din S.U.A.

HAVANA 20 (Agerpres)
Luînd cuvîntul în seara zilei 

de 18 februarie la posturile de te
leviziune, primul ministru al Cu
bei, Fidel Castro a condamnat 
cu mînie poziția autorităților a- 
mericane în legătură cu atacurile 
unor avioane care au decolat de 
pe teritoriul S.U.A. împotriva Cu
bei.

Pînă în prezent, a declarat 
Castro, noi nu puteam afirma că 
avioanele care incendiau trestia 
noastră de zahăr vin din S.U.A., 
cu toate că știam cu precizie că 
vin din nord. Nu am avut posi
bilitatea să capturăm aceste a- 
vioane. In prezent această posi
bilitate s-a ivit pe neașteptate de 
la sine.

In continuare Castro s-a refe
rit în amănunțime la incidentul 
care a avut loc în dimineața zilei 
de 18 februarie, cînd un avion 
american a explodat în aer dea-

iordanian și Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului pentru 
a pune capăt persecuțiilor la ca
re sînt supuși patrioții iorda
nieni și să ceară restabilirea li
bertăților democratice și elibe
rarea sutelor de patrioți întem
nițați pentru motive politice.

Apelul arată că Iordania s-a 
transformat într-o mare închi
soare în care teroarea și repre
siunile sînt la ordinea zilei. Toa
te acestea, menționează apelul, 
au drept scop reprimarea miș
cării de eliberare națională și 
transformarea țării într-o bază 
de agresiune împotriva țărilor 
arabe și în special împotriva 
Republicii Irak. ;

la 9 aprilie va avea loc la Lon
dra o conferință internațională 
a studenților și tineretului care 
se pronunță pentru dezarmarea 
nucleară. 

fratele Karno !), precum și ovații 
în limba rusă „Prietenie, p’riete- 
nie !“.

La Bogor, în întîmpinarea con
voiului de automobile aproape în
treaga populație a orașului a ie
șit pe străzile împodobite cu dra
pelele naționale ale U.R.S.S. și 
Indoneziei. Pe case și pe arcadele 
ridicate în cinstea înaltului oas
pete sovietic se aflau portretele 
alăturate ale lui N. S. Hrușcoiv 
și Sukarno. Sub ele erau bande
role cu inscripția : „Prietenie 
veșnică!". Trecînd printre rîndu
rile dese ale populației care a- 
clama cu căldură, N. S. Hruș
ciov și A. Sukarno s-au îndreptat 
spre Palatul alb, reședința prezi
dențială.

In seara aceleiași zile, N. S. 
Hrușciov și președintele Sukarno 
au asistat la un concert de cîn
tece și dansuri indoneziene.

venit sinonim, după Conferința 
popoarelor din Asia și Africa 
din 1955, cu coexistența pașnică, 
a rezervat o primire strălucită 

sup'ra fabricii de zahăr din Ha
vana.

Acest avion a explodat în mo
mentul în care încerca să arunce 
o bombă asupra acestei fabrici. 
După ce avionul s-a prăbușit la 
pamînt în el au fost găsite do
cumente din care reiese că a 
efectuat nenumărate atacuri bar
bare împotriva Cubei. Aerodro
mul de unde a decolat acest a- 
vion se află pe teritoriul Ameri- 
cii, la Florida, în vecinătatea a 
două baze militare ale S.U.A.

Se poate oare crede, a între
bat Castro, că autoritățile ame
ricane nu au știut nimic despre 
aceste zboruri ?

Castro a subliniat că nu gu
vernul cuban este răspunzător 
de încordarea care există între 
Cuba și S.U.A. El a declarat de 
asemenea că Cuba este gata să 
pună la dispoziție materiale care 
demonstrează că atacurile împo
triva Cubei vin din S.U.A.

Răspunzînd la întrebările zia
riștilor, Fidel Castro a declarat 
că acordul încheiat recent cu U- 
niunea Sovietică este cel mai a- 
vantajos acord pe care l-a în
cheiat vreodată Cuba. Sîntem ga
ta, a declarat primul ministru 
al Cubei, să semnăm încă 100 
de asemenea acorduri.

Primul ministru a vorbit de a- 
semenea în amănunțime despre 
problemele comerțului exterior al 
Ciibei și despre perspectivele dez
voltării economiei cubane.

In Spania se intensifică 
mișcarea de protest 
împotriva regimului 

!ui Franco
LONDRA 20 (Agerpres) 
După cum relatează presa 

intensifică 
împotriva 
Incercînd 

au-
a-

en-
gleză, în Spania se 
mișcarea de protest 
regimului lui Franco, 
să înăbușe această mișcare, 
toritățile franchiste operează 
restări în masă în multe regiuni 
și orașe din Spania.

Corespondentul din Madrid al 
ziarului „Times*'  anunță că nu
mai în provincia Asturias — cen
trul industriei extractive — au 
fost arestate 28 de persoane. 
După cum relatează același co
respondent, se operează arestări 
în masă și în orașele Madrid, 
Valencia ș’i Saragossa.

s-a aliniat în 
Palatul alb, reșe- 

a președintelui

șefului guvernului sovietic sîm- 
bătă dimineața. N. S. Hrușciov 
însoțit de președintele Sukarno, 
după o ședere de 24 de ore Ia 
Bogor, s-a îndreptat în automo
bil spre Bandung.

La fel ca și în drumul de la 
Djakarta la Bogor și de la Bo
gor la Bandung toți locuitorii 
satelor pe unde a trecut convoiul 
automobilelor oficiale au ieșit în 
întîmpinarea înaltului oaspete 
sovietic. Toate localitățile de-a 
lungul celor 100 de km. dintre 
Bogor și Bandung erau pavoa
zate sărbătorește cu drapele so
vietice și indoneziene, cu portre
te ale lui N. S. Hrușciov și A. 
sukarno. La Bandung s-a ma
nifestat același entuziasm ca și 
la Djakarta în fața Palatului 
Negra — reședința șefului gu
vernului sovietic — unde mul
țimile au așteptat ore întregi 
pentru a-1 saluta pe N. S. Hruș
ciov, ca și la Bogor unde întrea
ga populație de 125.000 de oa
meni a orașului 
drum pînă la 
dința de vară 
Indoneziei.

In rîndurile 
dunguluî care 
pentru a-1 aclama pe șeful gu
vernului sovietic erau numeroși 
elevi ai școlilor și muncitori din 
întreprinderile industriale din 
Bandung. N. S. Hrușciov a fost 
salutat la sosire de guvernato
rul Bandungului și de reprezen
tanții autorităților civile și mi
litare locale.

După ceremonia oficială n pri
mirii, N. S. Hrușciov însoțit de 
președintele Sukarno s-a îndrep
tat spre reședința ce i-a fost re
zervată în regiunea pitorească 
de munte din preajma Bandun
gului.

La Bandung, programul vizitei 
lui N. S. Hrușciov cuprinde par
ticiparea la deschiderea Con
gresului tineretului, vizitarea o- 
rașului și recepții oficiale.

-----O-----

populației Ban- 
a ieșit pe străzi

Eșecul 'ansării unui satelit 
american

WASHINGTON 20 (Agerpres)
Agențiile de presă anunță că 

forțele aeriene ale S.U.A. au lan
sat la 19 februarie o rachetă care 
urma să plaseze pe orbită un 
satelit „Discoverer 10".

Racheta a explodat la cîteva 
secunde după lansarea ei.
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automatizării, 18,05 Cîntece pen
tru cei mici, 18,20 Curs de ini
țiere muzicală. Ghid muzical 
(XI). Izvoarele populare ale 
creației compozitorilor germani 
și austrieci (b) (reluare), 19,45 
Tribuna Radio. Două feluri de 
a ajuta țările slab dezvoltate, 
20,00 Noi înregistrări de muzi
că populară din țări prietene, 
21,15 Cîntece lirice, 21,45 Emi
siune culturală.

PROGRAMUL I. 8,00 Muzică 
populară. 9,03 Opera „O noapte 
furtunoasă" de Paul Constanti- 
nescu (montaj muzical), 11,03 
Muzică din operete, 11,30 Al
manah științific (reluare), 12,00 
Din repertoriul interpreților de 
muzică populară romînească, 
14.00 Din muzica popoarelor, 
15,10 Muzică ușoară, 15,45 Cro
nică literară, 16,00 Cîntece revo
luționare romînești, 17,30 Pro
gram muzical dedicat fruntași
lor în producție din industrie ș\ 
agricultură, 18,30 Din muzica 
ușoară a compozitorilor noștri, 
19.15 Teatru la microfon : „Tra
gedia optimistă". Adaptare ra
diofonică după piesa lui Vsevo
lod Vișnevski, 20,56 Doine și 
jocuri populare romînești, 22,30 
Muzică ușoară. PROGRAMUL II. 
14,07 Cîntă Orchestra Teatrului 
de estradă din Moscova dirijată 
de Nicolai Minch. 14,30 Cîntă 
corul Radioteleviziunii, 15,00 
Muzică populară romînească, 
15,30 „Patria cîntată de compo
zitorii noștri", 16,30 Vorbește 
Moscova ! 17,00 Din cele mai cu
noscute melodii populare romî
nești, 17,25 Sfatul medicului, 
17,50 Problemele economice ale
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:TEATRUL DE STAT : 
„VALEA JIULUI" j 
PETROȘANIl

i prezintă spectacolele : T

; miercuri 24 februarie 1960, b
1 la Clubul minier Petrila:

«ML 01 POUTlf:
piesă în 3 acte \

> de J.B. Friestley J
i Regia artistică și scenogra- 

fia: Horea Popescu

‘ joi 25 și vineri 26 februarie / 
1960, la Clubul minier '' 

Lupeni ] >

M-IE MBOSfilIf ii
poem feeric în 5 acte 

de Victor Eftimiu 
Regia artistică:

Ion Petrovici
Scenografia: Al. Olian 

—=★=—
sîmbătă 27 și duminică 28 
februarie
Teatrului de

PLATON CRECET
I960, la sediul 

stat Petroșani

piesa în 3 acte , i
și 5 tablouri , [

de A. Corne'c uc \!
Regia artistică : 

Ion Petrovic.
Scenografia: Lidia PincusN ‘

s

T. A. P. L Petroșani
anunță

La restaurantul Minerul 
din Petroșani concertează 
în fiecare seară orchestra

Costică Cercel 
din București 

Refrene vocale :

Niculae
Alexandrina

Invităm publicul consuma 
tor să petreacă o seară 
plăcută la acest restaurant 
care oferă un bogat sorti
ment de băuturi selecționa
te și diferite preparate cu
linare.

Radiojurnale și buletine do 
știri. Programul I : 5,00 ; 6,00; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00; 
19,00; 22,00; 23,52. Programul 
II: 14,00; 16,00; 18,00; 21,00; 
23,00.
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CINFMATOGRAFE
22 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE ; Casa părintească; AL. 
SAxHIA: Ceasul s-a oprit la
miezul nopții; MUNCITORESC : 
Prima zi; PETRILA; Oleko 
Dundici; LONEA: Escadrila 
„Liliacul"; AN1NOASA: Marile 
familii; LUPENI : Ani înflăcă
rați; URICANI : O întîmplaie 
extraordinară (seria 11-a).


