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La preparația Lupeni, utilajele secției de spălare în mediu dens și zețaj sînt încredințate 
pentru întreținere brigăzii de tineret condusă de Sibișani Victor. IN CLIȘEU: Cîțiva din membrii 
acestei brigăzi de tineret împreună cu șeful lor, tînărul lăcătuș Sibișan Victor.

Petrila La mina Aninoasa —Minerii din 
obțin noi succese în întrecere 

Cu angajamentul îndeplinit
Răspunzînd chemării minerilor 

de la Lupeni colectivul minei Pe
trila s-a angajat, printre altele, 
să extragă 10.000 tone de căr
bune peste plan pînă la 1 Mai.

In toate abatajele minei se des
fășoară o vie întrecere pentru în
deplinirea cu succes a angaja
mentului luat. La data de 26 fe
bruarie colectivul minei Petrila 
a raportat că angajamentul de a 
extrage 10.009 tone cărbune în 
plus pînă la 1 Mai, a fost înde
plinit cu 64 de zile înainte de 
tremen.

Succesul obținut are la bază 
creșterea necontenită a producti
vității muncii. In 25 de zile din 
luna februarie de exemplu, mi
nerii Petrilei au realizat un ran
dament mediu de 1,172 tone 
cărbune pe post.

de

frumoase reali- 
Bunăoară, bri- 
Tănase Gheor-

Succesele brigăzilor 
de la pregătiri

Brigăzile de mineri ce efec
tuează lucrări de pregătiri la mi
na Petrila obțin 
zări în întrecere, 
gada condusă de 
ghe lucrînd la o galerie de bază 
(le pe stratul 13 și-a depășit sar

cinile de plan în această lună cu 
38 la sută. La rîndul lor, mine
rii brigăzii conduse de Șomogvi 
luliu muncind cu hărnicie au 
obținut o viteză de avansare la 
o galerie de ocol cu 28 la sută 
mai mare față de plan.

Asemenea rezultate au obținut 
în cursul lunii februarie și brigă
zile de la pregătiri conduse de 
Fleșcan Constantin, Kovacs Colo- 
man, Kibedi Adalbert și Petruș 
Vasile.

Toate brigăzile 
cu planul îndeplinit

Multe luni 
sectorului IV 
liza sarcinile 
datorită atît 
de condițiile 
unor deficiențe de ordin tehnic.o- 
organizatoric. Cum era și firesc, 
minerii din sector nu se puteau 
împăca cu această situație. Pu- 
nînd serios umărul ei au reușit 
ca în ultima vreme să înregis. 
treze succese din ce în ce mai 
însemnate. Numai în decurs de 
25 zile din luna februarie colec-

de zile colectivul 
nu și-a putut rea- 
de plan. Aceasta 

greutăților cauzate 
de zăcămînt cît și

nu se puteau

ei au reușit

Citiți în pag. îV-a
• 500.000 persoane au fost 

primite anul trecut în 
P. C. Chinez.

• 800.000 de oameni au vi
zitat Expoziția sovietică 
din Havana.

® Soldații și ofițerii sovietici 
sînt primiți cu căldură în 
viața civilă.

• Palmiro Togliatti despre 
situația politică din Italia.

• Gravă ciocnire între un a- 
vion brazilian și unul a- 
parținînd S.U.A.

sectorului IV a totalizat un 
de aproape 900 tone de căr- 

mai 
toa- 
pre-

de plan. In

tivul 
plus 
bune energetic. Și ceea ce e 
important că în acest timp 
te brigăzile de la abataje și 
gătiri din cadrul sectorului și-au 
realizat sarcinile 
mod deosebit se remarcă briga
da minerului Iszlai Mihai care a 
extras de la începutul lunii cu
rente mai mult de 300 tone de 
cărbune peste plan. In ziua de 
producție mărită organizată la 
mina Petrila în cinstea Confe
rinței regionale de partid, briga
da condusă de Iszlai 
realizat un randament 
■pe 10 tone pe post.

Mihai a 
de aproa-

afirmă
brigăzile 

abatajele ex-

Tinerii mineri se
O mare parte din 

care lucrează în 
ploatării Petrila sînt formate din 
tineri mineri. Tinerii mineri din 
brigada lui Mihai Ștefan apli- 
cînd inițiativa minerilor de la A- 
ninoasa privind sporirea randa 
mentelor au extras în luna fe 
bruarie peste 400 tone de cărbu
ne în plus față de plan. Tot ca 
urmare a aplicării acestei iniția
tive, tinerii mineri din brigăzile 
conduse de Bartha Francisc, Pă
sărică Nicolae, Cîșlaru loan, 
Cristea Nicolae, au dat între 120- 
380 tone de cărbune mai mult 
decît aveau planificat. Randa
mentul realizat de aceste brigăzi 
depășește 5 tone de cărbune pe 
post.

C. MATEESCU

illOiiWOiȘ
Culbutorul minei Lupeni nu 

stă o clipă. Nu stă nic.i lanțul 
elevator, iar gara plinelor are 
mereu toate liniile ocupate. Abia 
își face loc spre culbutor o gar
nitură de pline că alta îi și ia 
locul. Din adîncul minei cărbu
nele iese mereu mai mult. In 
ultimele 5 zile lucrătoare dispe
cerul minei a înregistrat mai bi
ne de 1320 tone de cărbune coc- 
sificabil date peste sarcinile zil
nice de plan. In zilele de 24 și 
25 februarie din 
batajele cameră

frontalele și a- 
ale minbi s au 

extras peste plan cîte 500 tone de 
cărbune. In aceste zile mina

începutul anului. Explicația 
simplă: u_ f—1 — — ---

a 
dat cea mai mare producție de la 

e 
simplă: au fost zile de muncă 
deosebită, zile în care în cinstea 
Conferinței regionale de partid, 
minerii Lupeniului au ținut să 
raporteze succese de seamă.

La toate sectoarele minei Lu
peni cărbunele dat peste plan 
este mereu mai mult. Brigăzile 
sectorului I A privesc acum cu 
mîndrie graficul întrecerii socia
liste. In ultimele 5 zile lucrătoa
re, din abatajele conduse de Feher 
Vasile, Foszto Alexandru, Giurgi 
loan, 
total 
mult 
la I 
economisit aproape 3 lei la pre 
țul de cost la fiecare tonă de

Cotroază Ioan s-au dat în 
480 tone de cărbune mai 
decît planul. Frontaliștii de 
B, cei care în ianuarie au

Duminică
28 februarie

1960

rezultate frumoase
Sectorul IV Priboi Tn fruntea 

întrecerii
Toate sectoarele productive ale 

minei Aninoasa extrag cărbune 
peste sarcinile de plan. Această 
veste a făcut ocolul Aninoasei 
din primele ore ale dimineții zi
lei de 24 februarie. Din diminea
ța acelpi zile din fiecare sector 
minier au pornit spre ziuă canti
tăți importante de cărbune în a- 
fara planului. Fruntași sînt mi
nerii din sectorul IV Priboi care 
în perioada 1—24 februarie au 
extras cu 7,8 la sută mai mult 
cărbune decît au avut planifi
cat.

In 23 zile s-a realizat 
jumătate din angajamentul 

anual
deosebit succes a fost ob- 

de ortacii brigadierului
Un 

ținut 
Cristea Aurel. Cînd au pășit în 
noul an, minerii acestei harnice 
brigăzi au Hotărît să trimită pa
triei în cursul anului acesta 2500 
tone de cărbune peste plan.

In zilele scurse din luna fe
bruarie în abatajul 7 al secto
rului I unde lucrează Cristea cu 
ortacii săi munca s-a desfășurat 
cu spor. Ortacii brigadierului 
Cristea au extras în decurs de 
numai 23 zile 1217 tone de căr
bune peste plan realizînd astfel 
jumătate din angajamentul anual.

Pe calea înfăptuirii angaja
mentelor au pășit în această lună 
și minerii din brigăzile tov. David 
I., Opreanu I., Gall M. și altele.

Zile de muncă rodnică
în această 

de cărbune

1730
622 
pro-

l.u- 
pri-

cărbune, și-au sporit 
perioadă cantitatea 
extrasă peste plan în februarie 
cu 272 tone de cărbune. Minerii 
din brigăzile conduse de Solo
mon Gheorghe, Liță Gheorghe și 
Bortos Ioan au extras peste plan 
însemnate cantități de cărbune, 
exclusiv pe seama îndeplinirii în
tocmai a inițiativei „ziua și fî- 
șia“. La fel cu ortacii lor de la 
I B, frontaliștii sectorului III, 
tot prin îndep’linirea zilnică a 
acestei inițiative și au întrecut 
planul lunar la zi cu peste 
tone de cărbune, din care 
tone le-au dat în zilele de 
ducție mărită.

In ultima perioadă de la 
peni, cocsarii hunedoreni au 
mit mult cărbune cocsiticabil. 
Mult și de mai bună calitate. In 
abatajele minei s a intensificat 
alegerea șistului vizibil, orturile 
se pușcă mai cu atenție.

Succesul cel mai de seamă l-au 
obținut minerii Lupeniului în do
meniul creșterii productivității 
muncii. In zilelb de producție 
mărită în cinstea Conferinței re
gionale de partid, la Lupeni s-a 
extras pentru fiecare post pres
tat pe mină cîte o tonă de căr
bune. Aceasta constituie un suc
ces deosebit de important nu nu
mai pentru minerii de aici ci și 
pentru întregul bazin carbonifer.

Rezultatele obținute pînă acum
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Ieri s-a deschis la Hunedoara 
Conferința regională de partid

Ini sala Casei de cultură din 
orașul Hunedoara s-a deschis 
ieri la ora 9 dimineața Conferin
ța regională de partid.

La Conferință sînt prezenți de
legați aleși în ultimele conferințe 
raionale și orășenești de partid, 
precum și un număr însemnat de 
invitați.

La lucrările Conferinței parti
cipă tovarășul Gheorghe Apos
tol, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor din R.P.R.

O- ■1

invățămîntul politic U. T. M. — în atenția 
comitetului de partid din uzină

La Uzina de reparat utilaj mi
nier din Petroșani se desfășoa
ră, sub conducerea comitetului 
de partid, o susținută activitate 
de educare comunistă a tinere
tului. Comuniștii învață .tineretul 
să aibă o atitudine conștientă 
față de sarcinile care îi stau în 
față, să lupte pentru învingerea 
greutăților și să sprijine efectiv 
colectivul uzinei în îndeplinirea 
înainte de vreme a planului de 
producție.

Comitetul de partid al uzinei 
pune accent, în educarea comu
nistă a tineretului, pe buna des
fășurare a învățămîntului politic 
U.T.M. Nu de mult în cadrul co
mitetului de partid a fost anali
zat felul în care comitetul U.T.M. 
se preocupă de educarea comu
nistă a tineretului prin învăță- 
mîntul de organizație. Din ana
liza făcută a reieșit că organi
zația U.T.M. din uzină a depus 
o muncă stăruitoare în privința 
educării tineretului’. Cele nouă 
cercuri ale învățămîntului poli
tic U.T.M. au o activitate satis
făcătoare, propagandiștii țin lec
țiile cu regularitate. Pe lîngă 
rezultatele pozitive s-au mani
festat și unele lipsuri. In cadrul 
ședinței de comitet comuniștii au 
arătat că la unii tineri se mani
festă abateri de 
Tineri cum sînt 
Ciucă Aurelian, 
cisc, Doană loan 
abateri de la disciplina de orga
nizație, lucru pentru care au fost 
puși în discuția comitetului 
U.T.M.

In privința îmbunătățirii cali
tății muncii cu tineretul comite
tul de partid a luat hotărîri me
nite să contribuie la remedierea 
lipsurilor. Astfel birourile orga
nizațiilor de bază P.M.R. din 
secții analizează periodic munca 

la disciplină. 
Ionescu loan, 

Straifeld Fran- 
și alții, au avut

denotă că la Lupeni munca a in
trat pe un făgaș nou, făgașul 
îndeplinirii și depășirii sarcinilor 
de plan și a angajamentelor cu 
care a chemat la întrecere pe toți 
minerii Văii Jiului.

G. D.

♦

Tehnicienii minei Lupeni ajută cu mare atenție munca celor 
din abataje. !N CLIȘEU : Tehnicianul Florii Ioan, de la sectorul 
111, care răspunde de munca brigăzii conduse de Ghioancă Sabini, 
a fost surprins de fotoreporter în timp ce discuta cu minerul șef 
de schimb Moraru Valentin, despre modul cum brigada poate să-șî 
sporească realizările de pînă acum.

IH-Iea Congres al

Petru Furdui, prim- 
Comitetului regional

Conferința a adoptat următoa
rea ordine de zi:

1) Darea de seamă a Comite
tului regional P.M.R. Hunedoara 
pe anul 1959;

2) Alegerea delegaților pentru 
cel de-al 
P.M.R.

Tovarășul 
secretar al 
de partid, a prezentat darea de 
seamă asupra activității Comi
tetului regional P.M.R.

In continuare s-a trecut la dez
bateri pe marginea dării de 
seamă.

Lucrările Conferinței continuă.

depusă 
didații

respectiv cît și 
se desfășoară

de bază U.T.M. 
a fost' înființat 
2 ani. Un timp

de către membrii și can- 
de partid, care fac parte 

din conducerea organizațiilor de 
bază U.T.M. De fiecare formă de 
învățămînt politic U.T.M. răs
punde cîte un membru sau can
didat de partid, care este obligat 
să informeze biroul organizației- 
de bază de partid despre frec
vența la cursul 
de felul la care 
discuțiile.

In organizația 
de Ia întreținere 
un curs seral de 
acest curs a funcționat mulțu
mitor dar din cauza neglijenței1 
biroului organizației de bază 
U.T.M. (secretar tovarășul Tol- 
deraș Gheorghe) cît și a tova
rășului Mardare Vasile, membru 
în comitetul U.T.M. acest curs 
și-a încetat activitatea-. In loc să 
ia măsuri pentru activizarea 
cursului, tovarășul Mardare Va
sile a mers pe linia desființării 
acestei forme de învățămînt. Co
mitetul de partid împreună cu

Z. ȘUȘTAC
(Continuare în pag. 3-a)
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♦

♦
♦
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♦

Concurs | 
„Cine știe cîșfigă" ; 
Clubul minier Lupeni, în co- £ 

laborare cu școala medie din j 
localitate a organizat dumini- i 
că seara în sala festivă a ( 
clubului un concurs „Cine știe ț 
cîștigă" pe tema „Să ne cur f 
noaștem regiunea noastră". * 
La concurs au participat elevii ; 
claselor a VIU-a A și B. $ 

Concursul o fost cîștigat. de i 
elevii clasei a VIII-a B cu 210 i 
puncte, clasa VHl-a A obți- ♦ 
nînd 205 puncte. *

Cele mai bune răspunsuri au t 
fost date de elevii Carpade Mir- • 
cea, Gaudă Viorel, Bondor - 
Raluca și Săcusteanu Elena, i 

Concurenților cîștigători le-au i 
fost înmânate premii în cărți. ‘ 
Apoi, în încheierea concursului, '• 
cei peste 150 elevi spectatori • 
la concurs , s-au distrat. într-o *■ 
frumoasă reuniune tovărășeas- |

AVRAM MICA ; 
corespondent i

—«.-Mh -<• •*
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CĂRȚI NOI —
încă de la în

ceputul anului 
1960 colectivul 
bibliotecii din A- 
ninoasa și-a sta
bilit un program 
de măsuri pentru 
atragerea de noi

cititori și popularizarea cărților 
din bibliotecă. Astfel s-a stabilit 
ca în anul 1960 fondul bibliote
cii să fie îmbogățit cu noile cărți 
apărute lunar și solicitate de ci
titorii bibliotecii noastre.

Biblioteca dispune de un regis
tru unde se trec părerile și reco
mandările venite din partea citi
torilor.

Tov. Poenaru Nicolae a solici
tat în felul acesta cărțile „La 
miezul nopții va cădea o stea", 
„Spartacus", „Fiul lui Monte 
Cristo" și altele. Tov. Crîsnic 
Dionisie solicită cărți tehnice ca : 
„Matematici elementare", „Fizi
că", „Probleme de matematici" 
și altele și ca ei mai sînt mulți 
alții.

Planul de muncă anual cu
prinde și o serie întreagă de ma
nifestări cu cartea, printre care : 
expoziții, vitrine, standuri de 
cărți noi solicitate de cititori. La 
bibliotecă se vor organiza con
cursuri — întrebări și răspun
suri, ghicitoare — seri literare 
unde vor fi prezentate unele din 
lucrările scriitorilor romîni și 
sovietici apărute în lunile ianua
rie—februarie 1960.

De asemenea s-a planificat ca 
din două în două luni să aibă 
loc consfătuiri cu cititorii, care, 
prin părerile și propunerile lor

CITITORI NOI
să ne ajute la organizarea ma
nifestărilor cu cartea.

La diminețile și serile de bas
me și povești pentru copii ce au 
loc în fiecare săptămînă numă
rul cititorilor copii care partici
pă a întrecut cu mult pe cel de 
anul trecut. Printre micii citi
tori fruntași se numără : Fister 
Aurel, Man Nicolae, Pintea Li
liana, Danciu loan și alții. Nu
mărul lor depășește 150.

In cadrul bibliotecilor mobile 
se organizează săptămânal pro
gram cu tineri de la cămine. Pî
nă acum au fost antrenați 70 de 
tineri din cămine la concursul 
„Iubiți cartea". Ei vor fi exami
nați în luna martie. Lunar .se or
ganizează vitrine și expoziții cu 
cartea tehnică unde sînt expuse 
cărțile cerute de mineri și mun
citori de Ia mina noastră.

Colectivul bibliotecii noastre se 
străduiește ca în anul acesta să 
aibă un număr mai mare de ci
titori și de cărți citite față de a- 
nul trecut.

ELENA OLTEANU 
corespondentă

Pregătiri pentru 
festivalul pionierilor 

și școlarilor
In toate școlile din Valea Jiu

lui, pionierii și școlarii îndru
mați de organizațiile U.T.M. au 
început pregătirile pentru festiva
lul lor. Unii învață cîntece noi. 
alții recitări iar mulți învață dan
suri populare în vederea acestui 
eveniment, De pildă la Școala de 
7 ani din Bărbăteni s-a înființat 
în acest scop o brigadă artistică 
de agitație din cei mai buni pio
nieri. Pentru întocmirea progra
mului brigăzii s-a format deja 
colectivul de creație din care fac 
parte tovarășa Napău Maria, 
instructoarea superioară a unită
ții de pionieri din cadrul școlii, 
doi studenți utemiști Burețea 
loan și Drăgan Vasîle și un mic 
grup de pionieri.

Colectivul de creație al brigă
zii artistice de agitație a și în
ceput munca de creație în vede
rea întocmirii unui program cît 
mai legat de viața și activitatea 
pionierilor și școlarilor de la 
Școala de 7 ani din Bărbăteni.

In căminul cultural Iscroni
frebuie îmbunătățită activitatea

FESTIVALUL BE TEATRU
. L. EARAulALE
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La clubul minier Lupeni

Cercul micilor 
balerine

In cadrul clubului minier 
Lupeni funcționează un cerc 
balet pentru copii. De trei ori pe *
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tistic Viloaică Dumitru.
In acordurile pianului, fetițe, î 

a căror vîrstă este cuprinsă în- * 
tre 8—12 ani. execută figuri * 
complicate, pline de grație. Așe- * 
zațe pe două rînduri, puțin în- *. 
clinate pe piciorul drept micile * 
balerine așteaptă semnul instruc. J 
torului. „Un, doi, trei..." se aude ; 
comanda. Parcă împinse de un« 
resort cele 25 fetițe saltă în pași i 
căutînd să nu se abată de la li- * 
niile trase cu creta pe parchet j 
încă odată și încă odată pînă ce i, 
fiecare figură este bine execu- * 
tată. Se disting printr-un dense- * 
bit simț al ritmului și al miș
cărilor Szabo Ghizela, Albu Be- 
nafidita, Chioreanu Mariana, Dol- 
co Emilia și altele

Pentru început, cercul are in 
program o polcă, un menuet, un 
vals, dansuri populare romînești, 
maghiare și sovietice. Iar pentru 
sfîrșitul anului școlar, cercul mi
cilor balerine pregătește o suită 
de balet, intitulată „Primii pași".

ț

încă 331 volume
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De curfnd la biblioteca din I.u- f 
peni a sosit un nou transport * 
de cărți, numărînd 331 volume ț 
în valoare de 2600 lei. 
politice, tehnice, de 
Adunate la volumele 
biblioteca din Lupeni 
13.441 exemplare.

Sînt cărți ț 
literatură. ■ 
existente, 4 
are acum •

4
în primele două luni ale aces- i 

tui an numărul cititorilor per- J 
manenți a crescut mult. In ia - i 
nuarie. de exemplu, au frecventat * 
biblioteca 1073 cititori iar în fe- ± 
bruarie (în 22 zile) 1078. Cărțile * 
împrumutate în aceste luni se ■ 
ridică la cifra de 3826 volume, i

► • ••

In anii trecuți, la căminul cul
tural din satul Iscroni se desfă
șura o activitate cultural-educa- 
tivă bogată. Din cauza deselor 
schimbări de directori de cămin 
însă, cea mai mare parte a ma
terialelor ce aparțineau căminu
lui s-a risipit. Activitatea cămi
nului cultural din Iscroni a a- 
juns treptat, treptat să se rezu
me numai la prezentarea spec
tacolelor cinematografice.

La începutul anului trecut la 
acest cămin a fost numită direc- 
torare tov. Zamfirescu Elisabeta 
care a căutat să pună la punct, 
după posibilitățile existente cămi
nul cultural cît și să îmbunătă
țească activitatea cultural-educa- 
tivă. Au luat astfel ființă printre 
altele o echipă de dansuri și o 
brigadă artistică de agitație. Dar 
această activitate nu a durat 
multă vreme. Acest lucru se da- 
torește în mare parte comitetu

lui executiv al sfatului popular 
Iscroni care nu a sprijinit în su
ficientă măsură activitatea că
minului cultural. La cămin nu 
au fost create condiții pentru ca 
activitatea culturală în zilele de 
iarnă să se poată desfășura. De 
asemenea căminul trebuia înzes
trat cu căiți, șahuri, masă de te
nis etc. dînd astfel posibilitatea 
întocmirii unui program de ac
tivitate.

De ce la căminul cultural din 
Iscroni nu se află o bibliotecă 
proprie fără să fie nevoie ca vo
lumele să fie împrumutate de la 
clubul minier din Aninoasa ? La 
această întrebare poate răspunde 
și Secția de învățămînt și cul
tură de pe lîngă Sfatul popu
lar raional care nu a sprijinit 
aproape deloc activitatea cultu
rală a căminului cultural din 
Iscroni.

I. A.

Tncepînd din anul 1958 au fost 
luate măsuri de organizare a fes
tivalului de teatru „I. L. Oara 
giale pentru echipele de teatru, 
recitatori și cititori artistici a- 
matori din cadrul căminelor cul
turale. Aceste festivaluri au ca 
scop dezvoltarea activității colec
tivelor dramatice, recitatorilor și 
cititorilor artistici, creșterea nu
mărului acestor colective și a ar
tiștilor amatori în scopul deser
virii cultural-artistice a unui nu
măr din ce în ce mai mare de 
oameni ai muncii. Festivalul con
tribuie la îmbogățirea continuă 
a repertoriului echipelor de tea
tru de amatori, la creșterea ni
velului artistic al spectacolelor 
prin îmbogățirea cunoștințelor de 
teatru și însușirea deprinderilor 
artistice de către membrii colec
tivelor, pentru satisfacerea exi
genței mereu crescinde a spec
tatorilor.

In lumina acestor sarcini, în 
zilele de 7, 14 și 21 februarie 
a.c. la căminele culturale din Băr
băteni, Iscroni și Banița s-a des
fășurat faza intercomunală a ce
lui de-al IT-Iea festival bienal de 
teatru „I. L. Caragiale".

In acest concurs a fost cuprins 
un număr de peste 200 artiști 
amatori din cadrul căminelor cul
turale Bărbăteni, Coroiești, Dea
lul Babii, Iscroni, Dîlja Mare, 
Cimpa și Bănița.

Formațiile prezente la concurs 
au pus în scenă piese cu teme 
din viața și activitatea țărăni
mii noastre muncitoare legate în
deosebi de transformarea socia
listă a agriculturii („Tîrgul ini
milor", „îndoială"), de combate
rea misticismului și a leacurilor 
băbești („Cremenea le știe pv 
toate", „Ochiul babei") iar altele 
au pus în scenă piese ale dra
maturgilor sovietici („Musafirul 
de onoare" de N. Potianciuk).

Analizîr.d felul cum aceste fot- 
mații s-au prezentat în concurs 
trebuie să scoatem în evidență 
faptul că în majoritate, căminele 
culturale au dat importanța cu
venită acestei manifestări. Merită 
a fi scos în evidență căminul 
cultural din Cimpa care a pregă
tit o piesă în trei acte (în ver
suri) reușind ca la faza interco
munală să culeagă ropote de a-

plauze pentru felul cum a lost 
realizat spectacolul.

Căminul cultural din Barbă 
teni prin piesa într-un act — 
„Cremenea le știe pe toate" — 
a căutat să demonstreze publicu 
lui cum leacurile băbești nu pot 
face altceva decît să înrăutățeas
că starea bolnavilor și că singu
rul cunoscător este doctorul.

Demn de remarcat este și că
minul cultural din Coroiești care 
prin piesa „Tîrgul inimilor" a 
căutat să prezinte viața în plină 
transformare a țărănimii din țara 
noastră. Interpretul Nițoiu Petru 
în rolul lui Gheorghe a căutat să 
ne prezinte pe băiatul sărac, lupta 
lui pentru dreptate și o viață ie 
ricită prin înscrierea în colectivă. 
Frumos a realizat rolul mătușei 
Veronica interpreta A. Pantiloiu.

Căminul cultural Dîlja Mare 
are meritul de a fi pus în scenă 
două piese de teatru în cîte un 
act, făcînd posibilă atragerea 
spre căminul cultural a unui nu
măr cît mai mare de artiști ama
tori și a le crea posibilitatea de 
a se prezenta în fața publicului

De asemenea trebuie scos în 
evidență căminul cultural de la 
Bănița în ce privește repertoriul 
care a avut un conținut adecvat 
țărănimii din această localitate.

In obținerea ăcestor succese un 
merit îl au și comitetele executi
ve ale sfaturilor populare care 
au sprijinit această muncă prin 
asigurarea condițiilor necesare de 
desfășurare a unei bune activități- 
Printre comitetele executive frun
tașe în această acțiune se pot 
cita cele de la Bănița, Petrila și 
Petroșani.

O contribuție de seamă în ob 
ținerea rezultatelor bune au a- 
vut-o și organizațiile U.T.M. din 
satele respective.

Au fost însă și cămine cul
turale care nu s-au pregătit 
pentru acest concurs. De pildă 
cel de la Iscroni, iar altele au 
avut o slabă preocupare față de 
conținutul repertoriului, exemplu 
Dîlja Mare și Bărbăteni.

Se poate spune totuși că faza 
intercomunală a celui de-al Il-lea 
festival bienal de teatru „1. Li 
Caragiale" și-a atins scopul prin, 
rezultatele bune obținute.

M. P.

Pe scena Teatrului de stat Petroșani

„PLATON KRECET" de Al. Korneiciuk
Piesa „Platon Krecet" de Al. 

Korneiciuk surprinde o frîntură 
din viața societății sovietice a 
primilor ani ai celui de-al patru
lea deceniu al veacului nostru. In 
piesă se întîlnesc caractere dîr- 
ze ca Platon Krecet, simbolul 
unei generații noi, cutezătoare 
care-și pune întreaga capacitate, 
întreaga putere de muncă în sluj
ba progresului. Piesa înfățișea
ză un crîmpei din lupta necon
tenită ce se duce pentru promo
varea noului, împotriva concep
țiilor vechi, alterate care n-au 
alt dar decît să frîneze mersul 
înainte al societății. Alături de 
figuri ca Platon Krecet, tînăr 
chirurg, Pavel Semionovici Be
rest, președintele comitetului e- 
xecutiv al sovietului local, Stio- 
pa, medic oculist și alții, tabloul 
real al vieții de zi cu zi, al con
flictelor ce își găsesc desfășura
rea la tot pasul este întregit de 
purtătorii unor concepții aparți- 
nînd vechii societăți, de oameni 
care nu țin pas timpul ca 
Arkadi Pavlovici, șeful spitalu
lui, Bocikariova, șeful serviciu
lui sanitar al orașului.

Acțiunea piesei e simplă. Lida, 
arhitectă prezintă proiectul unui 
sanatoriu-gigant. In proiect, so
cotit ca inoportun, intervine chi
rurgul Platon Krecet, care face 
o seamă de observații. Tot el, 
în dorința de a salva un om, o- 
perează pe tatăl Lidei fără con- 
simțămîntul nimănui. în juru’

acestor probleme se iscă contro
verse, conflicte obișnuite pentru 
viața cotidiană. Au loc ciocniri 
de caractere, de vederi, care în 
ultimă instanță au darul de a e- 
videnția trăsăturile morale ale 
omului de tip nou, hotărîrea sa 
de a merge mereu pe calea pro
gresului. Rămășițele care dăinu- 
iesc încă dintr-o altă lume apar 
ridicole, neînsemnate în fața chi
pului luminos al oamenilor a 
căror țintă este aceea de a face

viața mereu mai frumoasă. In
tervențiile lui Berest în conflic
tul ivit între Platon Krecet și 
Lida pe de o parte, apoi Platon 
Krecet și Arkadi Pavlovici pe de 
altă parte, oglindesc pe deplin 
raporturile existente între oa
meni, dorința societății, a oame
nilor de a rezolva în așa fel pro
blemele existente îneît ele să 
servească pe de-a-ntregul intere
sele colectivității. In jurul per
sonajelor principale ale piesei

iN CLIȘEU: O scenă din actul II. In stingă Cristian Ni 
culescu (Berest), în dreapta Ioan Pavlescu (Platon Krecet).

gravitează numeroase alte tipuri, 
ele reprezentînd însă caractere, 
figuri bine determinate fie că 
sînt reprezentanți ai societății 
în plină înflorire, fie că dispun 
încă de rămășițe concepționale 
ale unei lumi vechi. Tocmai a- 
cest lucru dă o valoare deose
bită piesei subliniind cu priso
sință trăsăturile morale ale o- 
mului eliberat de prejudecăți.

In interpretarea colectivului 
Teatrului de stat din Petroșani 
(regia loan Petrovici) piesa s-a 
bucurat de un binemeritat suc
ces. Regia a izbutit să înfățișe
ze noul fel de relații dintre oa
meni, să demonstreze noblețea 
impulsurilor care-i dirijează în 
acțiuni. Punînd un accent deo
sebit pe reliefarea calităților su
fletești ale personajelor, au fost re* 
date în toată complexitatea lor 
preocupările celor ce evoluează 
în scenă, caracterele lor. Spec
tacolul a constituit un prilej de 
prezentare a unui episod din 
viața poporului sovietic. Dar nu 
numai atît. A lăsat drept o con
vingere că această societate 
merge mereu înainte, că lupta 
continuă pînă la atingerea țelu
lui atît de luminos, comunismul. 
Mișcarea în scenă a actorilor a 
fost rezolvată în cea mai mare 
parte, observîndu-se lacune doar 
la începutul spectacolului.

In rolul lui Platon Krecet, 
Ioan Pavlescu a adus în scenă 
chipul omului nou, educat de 
partid, dîrzenia sa, dorința de a 
face viața semenilor săi tot mai 
însorită. Interpretarea actorului 
pătrunsă de o profundă înțele
gere a personajului, de firesc a
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Săpfămînal — o aefiune 
de muncă voluntară
Brigada utemistă de muncă 

patriotică condusă de tov. Serea 
Virgil de la sectorul I al minei 
Petrila și-a fixat numeroase o- 
biective pentru a ajuta sectorul 
în realizarea de cît mai însem
nate economii. Printre altele ea 
s-a angajat să sprijine sectorul 
în transportarea de la suprafață 
în subteran a bolțarilor necesari 
armării galeriilor, 
respectă angajamentul.

■ țarii încărcați pentru 
de la începutul acestui 
tre brigada de muncă 
au fost armați 76 m. 1. de galerie. 
De asemenea 
au colectat o 
fier din care 
nate armături 
ceastă acțiune 
economie sectorului de 18.000 lei.

Brigada a întreprins în cursul 
acestui an și alte acțiuni. Ea a 
colectat de la începutul anului 
20.000 kg. fier vechi, a încărcat 
8 cărucioare de lemn vechi de 
prin galeriile sectorului. Succe
sele brigăzii se datoresc faptu
lui că ea întreprinde săptămî- 
nal, duminica, cîte o acțiune de 
muncă voluntară.

Brigada își 
Din bol- 
subteran 

an de că- 
patriotică

membrii brigăzii 
mare cantitate de 
au fost ccnfecțio- 
metalice. Prin a- 
brigada a adus o

★

Utemiștii își respectă 
angajamentul

Utemiștii de la preparația Pe
trila s-au angajat să presteze in 
acest an un mare număr de ore 
de muncă voluntară pentru colec
tare de fier vechi, înfrumuseța
rea uzinei și a orașului. Ei au 
trecut la înfăptuirea angajamen
tului luat.

In spatele atelierului de vul
canizare al preparației Petrila a 
stat părăsită de multă vreme o 
presă degradată de cea. 15.000 
kg. Cu prilejul unei recente ac- 
țiuni de muncă voluntară tinerii 
s-au hotărît să transporte această 
presă pe rampă pentru a o preda 
ca fier vechi. In 6 ore lucrarea 
a fost efectuată.

Tot în acea zi ei au mai colec
tat peste 450 kg. bronz provenit 
din diferite piese degradate.

In fruntea acestei acțiuni s-au 
situat utemiștii Hagiu Sabin, Po
pescu Ioan, Ciolacu Nicolae și 
alții.

IOAN PIRVUȚO1U
coresopndent

constituit o creație valoroasă. 
Interiorizînd puternic personajul, 
actorul a reliefat calitățile omu
lui simplu, gîndurile sale no
bile, acționînd fără preget în in
teresul colectivității. Interpreted 
rolul lui Platon Krecet. Ioan 
Pavlescu a înscris încă unul la 
șirul succeselor sale din această 
stagiune. Pe linia unei compor
tări meritorii se situează jocul 
lui Cristian Niculescu în rolul 
lui Pavel Semionovici Berest, 
președintele comitetului executiv 
al sovietului local. Uzînd de mij
loace simple, sugestive prin jo
cul său a făcut să se simtă pre
zența sa pretutindeni, grija ce 
o poartă puterea sovietică oame
nilor. Actorul a izbutit să redea 
trăsăturile omului hotărît, plin 
de inițiativă, capabil să rezolve 
problemele cele mai complexe pe 
care le pune viața.

S-a remarcat de asemenea 
Vladimir Jurăscu în rolul lui 
Arkadi Pavlovici. Printr-un joc 
bogat nuanțat, avînd un com
portament întrutotul adecvat a 
evidențiat stările sufletești prin 
care trece personajul, căutările 
și șovăirile sale, lăsînd în ulti
mă instanță impresia că în mo
dul cel mai sincer doreș,te să în
ceapă o viață nouă, să șteargă 
tot ce n-a fost onest în trecutul 
său. Printr-un joc convingător, 
cu multă căldură și înțelegere 
a interpretat Ana Colda rolul 
Lidei, înfățișînd veridic chipul 
tinerei cu înalte aspirații care pe 
baza educației noi ce o are pri
cepe că trebuie să renunțe la 
capriciile sale spre a-și pune în-

sănăt tie 
adus cu 

contri- 
vindeca-

Mică de statu
ră. dar veșnic 
vioaie, sora Firu- 
ța este una din
tre cele mai apre
ciate surori de la 
Spitalul unificat 
din Petroșani. I 
apreciată deoarec 
în cei zece an 
munciți in aceas
tă instituție dătă
toare de 
ea și-a 
prisosință 
buția la 
rea bolnavilor. Ca 
soră transfuzoare, 
funcție pe care o 
ocupă în prezent, 
ei îi revin sarcini 
de mare răspun
dere. Multe vieți 
au fost salvate 
tocmai datorită 
faptului că trans
fuziile sînt făcute 
la timp și cu mult 
simț de răspunde
re

Cu clteva săp- 
tămîni în urmă, 
medicii chirurgi 
aveau o operație grea. Bolnavul 
pierdea mult sînge. Tensiunea 
scădea mereu. Deși operația se 
desfășura cu succes, salvarea bol
navului depindea de transfuzie. 
Sora Firuța a și răsărit ca din 
pămînt în sala de operație. Ve
nise cu sîngele salvator. Dar cum 
era scos din frigider era prea 
rece. In timp ce pregătea apara
tul de transfuzie, sora Firuța în
călzea sîngele la piept. Nic.olae 
Petru, un țăran vîrstnic, căci el 
era operatul n-a văzut gestul, nu 
putea să-l vadă. Nu l-a știut nici 
după ce a plecat din spital să
nătos, așa cum mulți slăbiți fiind 
n-au avut posibilitatea să vadă 
dragostea cu care sînt înconjurați 
de sora Firuța. Alții însă mai pu
țin grav bolnavi își dau bine 
seama de hărnicia și simțul ei de 
răspundere. Despre munca ei pu
să în slujba sănătății celor ce 
muncesc vorbește cu stimă între
gul colectiv al spitalului. Nu ra
re sînt cazurile clnd medicii se 
văd nevoiți s-o trimită acasă a- 
proape cu forța de Ungă bolnavi. 
Și toate acestea ea nu le face 
numai din obligație profesională 
ci din dragostea ce o are față 
de om. E mare dragostea sorei 
Firuța față de oameni, o dra
goste care se resțrînge și acasă 
asupra fetiței ei iubite și a soțu
lui. O asemenea tovarășe nu poa
te fi altfel de cît o mamă și so-

fie model, demnă de tot respec
tul, o femeie crescută sub soa
rele libertății.

IN CLIȘEU: Sora Furdui Fi
ruța se pregătește să facă o nouă 
transfuzie.

F. 1.
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DE MĂTĂSURI 
cu vînzare în cinstea ziiei 

de 8 MARTIE 
în magazinul de textile 

nr. 1 Petroșani.

ANUNȚ

cu Lucia Deme-

de peste

meridia-
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învățămîntul politic II.T.M în atenția 
comitetului de partid din uzină

(Urmare din pag. 1-a) par tid din 
felului în

uzină - 
care

organizației de bază 
de la întreținere au luat 
de reactivizare a cursu- 

fost convocată o adunare 
lărgită a organizației 

P.M.R. unde au partici- 
tinerii din organizația 
U.T.M. Aici s-a analizat 
activitatea organizației

Secția de deiatizare a coo
perativei de invalizi „Drum 
niau‘‘ din Baia Mare (telefon 
104) care se ocupă cu stîr- 

pirea șobolanilor, șoarecilor 
și tuturor insectelor lucrea
ză în continuare și in anul 
1960. Amintim că această 
secție lucrează după rețete 
și metode noi. Costul lucră
rii se taxează aproximativ 
1 leu pe metru
peste 2000 m. p. cu 
lei/m.p.

Lucrările se încep pe baza 
unei comenzi
treprinderea sau 
care solicită 
perativei. Se 
menzi și din 
urilor.

Adresați-vă
Secției Petroșani a Coopera
tivei „Drum nou“, strada „6 
Martie" nr. 12 — Petroșani.

pătrat, iar
0,50

treaga capacitate creatoare în 
folosul colectivității.

O remarcă deosebită merită 
Stela Popescu (Maia Berest) 
pentru grațiozitatea cu care și-a 
interpretat rolul; Justin Hando- 
ca (Terenti Osipovici Bublic) 
pentru siguranța și umorul său 
(în afară de începutul actului I 
unde a fost teatral, artificial); 
Jeana Costa (Bocikariova) pen
tru interpretarea savuroasă, cu 
mult umor a rolului; Ștefania 
Donca (Valia) pentru jocul con
vingător; Elisabeta Belba (Hris- 
tina Arhipovna) pentru interpre
tarea sobră a rolului său; loan 
Cristescu (Vasia) pentru dezin
voltura și siguranța scenică do
vedită. Anca Ledunca-Paivlescu 
(Olia) și Vaier Donca (secreta
rul comitetului de partid), în 
notă.

Elena Columbeanu (Maria 
Tarasovna Krecet) deși în cea 
mai mare parte a corespuns, pe 
alocuri însă (mai ales în actul 
I) a „plutit" deasupra rolului, 
fiind rece. distantă. George 
Doru (Stiopa) n-a corespuns pe 
deplin, fiind superficial, necon
vingător.

Decorurile (Lidia Pincus) au 
servit spectacolului.

Spectacolul cu piesa ,,Platon 
Krecet" așa cum a fost realizat 
de colectivul Teatrului de stat 
din Petroșani merită toată con
siderația, ținînd seama de fap
tul că în el se subliniază exem
plul unei generații de tineri so
vietici care poate constiui un 
far pentru tînăra generație a 
patriei noastre.

V. FULESI

biroul
P.M.R. 
măsuri 
lui. A 
generală
de bază 
pat toți 
de bază 
temeinic 
de tineret. In cadrul ședinței to
varășul Bredan Carol, secreta
rul organizației de partid a cri
ticat comitetul U.T.M. din uzină 
și biroul organizației de bază 
U.T.M. care nu au dat atenția 
cuvenită muncii de educare co
munistă a tinerilor muncitori. 
Comuniștii au hotărît ca tovară
șul Pogonyi Gheorghe, candidat 
de partid, care face parte din a- 
cest curs să răspundă de mobi
lizarea cursanților la învățămînt 
și să informeze după fiecare lec
ție biroul organizației de partid 
de felul cum se desfășoară șe
dințele cursului.

Ca urmare a măsurilor luate 
de către organizația de partid 
activitatea cursului s-a îmbună
tățit simțitor. S-a ajuns ca în 
prezent lecțiile să fie la zi, ur- 
mînd a se preda lecția a patra. 
Tovarășa 
gandista 
activitate 
care dată 
pentru predarea și seminarizarea 
lecțiilor. Planurile de predare a 
lecțiilor sînt întocmite cu grijă, 
iar metodele sale folosite în se
minar au dat roade. Problemele 
puse în dezbaterea seminarului 
sînt aprofundate, iar participa
rea tinerilor la discuții depășește 
procentajul de 80 la sută. Tine
rii Todor Ovidiu, Știr Traian și 
alții sînt fruntași atît în produc
ție cît și la învățătură.

Troliin Ivenita, propa- 
cursului, desfășoară o 
mulțumitoare. De fie- 
se pregătește temeinic

Comitetul de 
acordă atenție 
propagandiștii asigură conținutul 
ideologic al lecțiilor predate la 
învățămîntul politic U.T.M. To
varășul inginer Bortea Aure
lian, care răspunde de munca de ■ 
propagandă și agitație în cadrul » 
comitetului de partid, controlea
ză înainte de predare lecțiile 
propagandiștilor, dînd indicații 
asupra problemelor importante 
din lecție. De asemenea după 
predarea lecțiilor stă de vorbă 
cu propagandiștii asupra felului 
în care a decurs învățămîntul.

Realizări satisfăcătoare în e- 
ducarea comunistă a tineretului 
s-au înregistrat și în cadrul sec
ției turnătorie, unde tovarășul 
Botică Ștefan, membru în comi
tetul de partid al uzinei și se
cretar al organizației de bază, 
se preocupă de munca în rîndul 
tineretului. De activitatea învă- 
țămîntului politic U.T.M. din a- 
ceastă organizație de bază răs
punde tovarășa Avram Elena, 
membră în biroul organizației 
de partid, care participă cu re
gularitate la ședințele cercului 
„Să ne cunoaștem patria". In 
această formă de învățămînt po
litic au fost încadrați și 11 ti
neri neorganizați. In urma mun
cii de educare comunistă a aces
tor tineri atît în cadrul cercu
lui cît și în procesul de produc
ție, 10 dintre ei au fost primiți 
în rîndurile organizației de ti
neret. Munca celor 24 de tineri 
și tinere din cerc a fost anali
zată de către biroul organizației 
de partid din secție. Aici s-a 
constatat că rezultatele obținute 
în educarea tineretului se dato
resc în bună parte comuniștilor 
din turnătorie care se preocupă 
mereu de problemele care îi fră
mântă pe utemiști. Tovarășii 
Schiopu Gheorghe, Fancsady 
Gheza, Panța Ioan, Inel Romu
lus și alții, se numără printre 
cei mai stăruitori tineri în 
că și la învățătură.

In vederea îmbunătățirii 
tinue a muncii de educare
neretului comitetul U.T.M. din 
uzină trebuie să asigure un con
trol mai amănunțit asupra des
fășurării învățămîntului politic 
prin participarea membrilor din 
comitet la predarea și semina
rizarea lecțiilor. Comitetul U.T.M. 
trebuie să-și întocmească o evi
dență mai clară cu tinerii care 
fac parte din învățămîntul poli
tic și să asigure o mobilizare 
permanentă a propagandiștilor 
la cursurile de instruire.

mun-

biigăzile con-

Intr-o zi — 100 tone 
de cărbune în plus

La 23 februarie
duse de David Nicolae și lancu 
V. din sectorul IV-Aninoasa au 
organizat o adevărată zi de mun
că record. Din abatajele celor 
două brigăzi s-au extras peste 
plan aproape 100 tone de căr
bune. Brigada tov. David Nico
lae și-a întrecut planul zilnic cu 
60 tone cărbune, iar minerii din 
abatajul nr. 2, conduși de lancu 
Victor și-aU sporit realizările cu 
38 tone de cărbune.

con- 
a ti

emise de în- 
instituția 

serviciile coo- 
primesc co- 

partea cetățe
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PRD6RAM DE RADIO
29 februarie

PROGRAMUL I. 8,00 Muzică 
populară romînească, 9,10 Muzi
că corală din țări prietene, 10,20 
Fragmente din opera „Aida" de 
Verdi, 11,30 Almanah științific 
preluare), 13,05 „Patria, izvor de 
cîntece", emisiune de cîntece, 
15,10 Muzică de estradă, 17,30 
Cîntă Corul Radioteleviziunii, 
18,20 Carnet de reporter; Cres
cut de partid, 19,15 Teatru la, 
microfon: „Fata fără zestre" de 
A. N. Ostrovski, 21.07 Doine și 
jocuri populare romînești. PRO
GRAMUL II. 14,07 Cîntece șî 
marșuri patriotice, 15,24 Melodii 
populare romînești, 17,25 Sfatul 
medicului, 17,50 Carnet juridic, 
18,20 „Curs de inițiere muzica
lă" : Ghid muzical (XII) — Tra
dițiile cîntecului popular în c-rea- 
tia compozitorilor englezi (re
luare), 19.00 Din folclorul po
poarelor. 20,00 Cîntece pentru; 
copii, 20,30 Program muzical de-: 
dicat fruntașilor în producție din 
industrie și agricultură. 21,15 
Cîntă orchestra de estradă a Ra-I 
dioteleviziunii, 21,45 Profiluri de 
artiști amatori, 22,00 Cîntă or
chestra simfonică a Radiodifu
ziunii ungare.

Radiojurnale și buletine de 
știri — Programul I: 5,00; 6,00; 
7,00: 11.00: 13,00: 15.00; 17.00;- 
19,00, 22,00, 23,52. Pro
gramul 11: 14,00; 16,00; 18,00;; 
21,00.

CINEMATOGRAFE
29 februarie

PETROȘANI - 7 NOIEM
BRIE : Oameni și lupi; AL. SA- 
HIA : Intîlnire cu viața; MUN
CITORESC: Favoritul 13; PE
TRILA : Ceasul s-a oprit la mie
zul nopții; ANINOASA: Prie
teni din păpuriș; VULCAN: 
Ani înflăcărați; LUPEN1 : Ava
lanșa; URICANT : Marile fa
milii.



P. C. Chinez
500.000 

anul
persoane au fost primite 
trecut în

PEKIN 27 (Agerpres). TASS 
anunță :

Peste 500.000 de persoane au 
fost primite anul trecut în rîn- 
durile Partidului Comunist Chi
nez în provinciile Hunan, Tziansu, 
Heilunțzian, Hubei, Guibujou în 
Regiunea Autonomă Ninsia-Huei 
și orașele Pekin și Șanhai. In 
gloriosul detașament al P. C.

Chinez au intrat cei mai buni 
prezentanți ai clasei muncitoare 
și țărănimii, intelectualității și 
tineretului țării.

Ziarele anunță că în anul 1959, 
a crescut rapid numărul membri
lor de partid de la sate. In pro
vinciile Hunan, Țziansu, de e- 
xemplu, au fost primiți în partid 
peste 170.000 de oameni ai mun
cii din agricultură.
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ȘTIRI PIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. P. CHINEZĂ
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recent a dop- 
nouă redu- 
forțelor ăr-

foști piloti
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Soldafîi și ofițerii sovietici 
sînt primifi cu căldură în viata civilă

ALMA ATA 27 (Agerpres) — 
TASS anunță :

In Kazahstan au început să 
sosească soldați și ofițeri demobi
lizați din armata sovietică în con
formitate cu legea 
tată cu privire la 
cere considerabilă 
mate ale U.R.S.S.

Un prim grup de 
militari au fost primiți de direc
ția flotei civile din R.S.-S. Kaza- 
hă. Ei au fost înscriși la cursuri 
de recalificare de două luni. Vor 
conduce avioane de călători, de 
mărfuri și avioane folosite în a- 
gricultură. Cursanții beneficiază 
de burse.

După 
dent al 
liul de 
he, cei 
bihzați 
cultură,
înființate pe terenurile desțeleni
te. Ei vor lucra ca tractoriști, 
combineri sau șoferi.

întreprinderile și șantierele de 
construcții din toate cele 9 re
giuni economice din Kazahstan se

*
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800.000 de oameni 
au vizitat Expoziția 
sovietică din Havana

HAVANA 27 (Agerpres)
La Havana s-a deschis Ex 

poziția realizărilor Uniunii So
vietice în domeniul j’ 
tehnicii și culturii. Intre 6 și 1 
25 februarie expoziția a fost J 
vizitată de 800.000 persoane, ♦ 
ceea ce înseamnă că din fie-ț 
care 8 locuitori ai Republicii J 
Cuba unul a fost la expoziție, j 

Aceasta reprezintă un succes J 
uriaș. Localnicii nu-și amintesc ♦ 
că vreo expoziție să fi stîrniti 
atîta admirație, să fi atras un* 
public atît de numeros.

Se poate spune fără exage-t 
rare că în cele 20 de zile cît 2 
a fost deschisă expoziția, po-» 
porul cuban a aflat despre U- * 
niunea Sovietică mult mai * 
multe decît în patru decenii j 
anterioare. *

După cum se subliniază aici, J 
vizita în Cuba a lui A. I. Mi-| 
koian, prim-vicepreședinte al ț 
Consiliului de Miniștri al * 
U.R.S.S., încheierea acordului J 
comercial sovieto-cuban și ex- • 
poziția sovietică au apropiat» 
și mai mult popoarele Cubei 1 
și U.R.S.S., au constituit o• 
contribuție la întărirea păcii și* 
prieteniei între toate popoarele.*
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•-•-•-•-o ♦
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t
4
44
4

științei, ♦ 
•Z3 Ă Cf ?

cum a aflat un corespon- 
agenției TASS, la Consi- 
Miniștri al R.S.S. Kaza- 
mai mulți dintre demo- 
vor fi angajați în agri- 
în special î'n sovhozurile

----- O-----

Sentința în procesul 
participantelor la atentatul 

împcttiva generalului 
Kassem

BAGDAD 27 (Agerpres) — 
TASS anunță:

La 25 februarie la tribunalul 
militar suprem al Republicii Irak 
a luat sfîrșit procesul pârtiei 
panților la atentatul din octom
brie 1959 împotriva generalului 
Kassem, primul 
publicii Irak.

Din cei 48 de 
fost condamnați
dintre acuzați, între 
Rikabi, fost ministru al Orientă
rii, în primul guvern irakian de 
după revoluție, au fost condam
nați în contumacie.

Cinci acuzați au fost condam
nați la muncă silnică pe viață, 
iar 7 au fost achitați. Ceilalți 
fost condamnați la închisoare 
termene variind între 6 luni 
10

ministru al Re-

acuzați — 17 au
la moarte, 11 

care Faud

ani.
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pregătesc pentru primirea și an
gajarea foștilor soldați și ofi
țeri. Ei au nevoie de ingineri și 
tehnicieni, strungari, sudori, lă
cătuși, turnători, lucrători pen
tru industria pielăriei și lucrători 
de alte specialități.

La admiterea în școli și la 
cursurile pentru însușirea diferi
telor profesiuni industriale, per
soanele demobilizate se bucură de 
prioritate față de ceilalți cetă
țeni. -In cursul învățămîntului 
foștii ofițeri primesc 75 la sută 
din salariul lunar pentru postul 
î’n vederea căruia se pregătesc.

----------  ------------ - =♦<»e4- 1,1 ■ —-----------

Palnsiro Togliatti despre situația 
politică din Italia

ROMA 27 (Agerpres).
La 27 februarie ziarul „l’Uni- 

ta“ a publicat declarația secre
tarului general al C.C. al Parti
dului Comunist Italian, Palmiro 
Togliatti. Referindu-se la actuala 
situație politică din Italia, To
gliatti scrie: „Pe de o parte e- 
xistă o mișcare largă a opiniei 
publice care cere promovarea u- 
nei noi orientări în economie, în 
politica internă și externă. A- 
ceastă mișcare a înregistrat în 
ultimul timp succese însemnate. 
Ea cere ca politica economică să 
fie rezolvată pe domenii și sec
toare în conformitate cu planuri 
de dezvoltare elaborate exclusiv 
în interesul colectiv... In dome
niul politic această mișcare cere 
să se creeze anumite organe re
gionale de autoconducere, să se 
respecte constituția și, în urma 
vizitei președintelui Gronchi în 
U.R.S.S., să fie întreprinse alte 
măsuri importante în domeniul 
politicii externe care să poată 
contribui la cauza destinderii in
ternaționale și a dezarmării".

„Acestei mișcări largi, decla
ră în continuare Togliatti, i se 
opun clasele dominante, care în 
decurs de 15 ani au împus țării 
guverne ce au nesocotit constitu
ția și au încălcat-o. Guvernul 
Segni a fost o marionetă a lor. 
El recurgea la diferite trucuri și 
șiretlicuri care demonstrează, pe 
de o parte, că anumite cercuri 
din partidul democrat creștin nu 
mai pot respinge în continuare 
cererile legitime ale opiniei pu
blice, iar pe de altă parte, că ele 
au căutat prin toate mijloacele 
să se mențină la putere cu a- 
jutorul unor mici concesii, cu

jutorul unor manevre și înșelă
torii".

In continuare Togliatti subli
niază că partidul liberali s-a te
mut că presiunea exercitată de 
popor, va da în cele din urmă a- 
numite rezultate. Liberalii au 
provocat o criză guvernamentală 
pentru că au vrut ca în urma ei 

• să fie creat un guvern care să 
promoveze cu o și mai mare per
severență orientarea politică pre
cedentă.

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

Un nou eșec 
Ia Cap Canaveral

NEW YORK 27 (Agerpres)
După cum anunță agenția Uni

ted Press International, o încer 
care de a experimenta la 26 fc 
bruarie o rachetă de tip „Pola
ris" la Cap Canaveral, s a soldat 
cu un eșec. Agenția subliniază 
că imediat după lansare „rache
ta care a deviat de la direcția 
stabilită, după cîteva secunde, a 
fost distrusă" în aer.

Cauzele eșecului nu au fost în
că anunțate.
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Gravă ciocnire între un avion brazilian 
și unui aparținînd S. U. A.

După cum transmit ager iile americane de informații la 
februarie deasupra Oceanului Atlantic, in apropiere de Rio 
Janeiro, un avion brazilian de cursă s-a ciocnit de un avion
transport al forțelor maritime militare ale S.U.A. Printre pasa
geri se aflau instrumentiștii fanfarei militare americane care 
însoțesc pe președintele Eisenhower în vizita lui în Brazilia. 
Din cele peste 70 de persoane aflate pe bordul celor două a- 
vioane 66 de. persoane au murit

După cum transmite corespondentul din Rio de Janeiro al 
agenției U.P.I., Eisenhower și președintele. Kubitschek, au expri
mat condoleanțe în legătură cu tragicul accident. Au fost anu
late o serie de recepții care urmau să aibă loc în legătură cu 
vizita președintelui Eisenhower în Brazilia.

Automatica pe căile ferate
Inginerii Institutului de cer

cetări al regionalei feroviare 
Harbin au realizat o instalație 
automată de semnalizare prin 
contact care permite mărirea vi
tezei de circulație 
a randamentului 
feroviar.

Noua instalație 
re a trecut cu succes încercările.

Cu ajutorul acestei instalații 
mecanicul de locomotivă poate 
vedea clar din cabina locomoti
vei semnalele stației de care se 
apropie chiar și în caz de vînturi 
puternice, ploi', zăpezi, viscol sau 
ceață. Noua instalație asigură 
securitatea circulației fără 
cerea vitezei1.

a trenurilor și 
transportului

de semnaliza-

R. D. GERMANA

redu-

Produse ale industriei 
de mașini de birou

Uzinele de mașini de birou 
din R. D. Germană produc pe 
lîngă mașini de scris și mașini 
de contabilitate automate, ma
șini de multiplicat mecanice și 
electronice. Una dintre cele mai 
mici mașini de scris din lume 
este mașina marca „Colibri" a 
cărei înălțime este numai de 6 
cm. și cîntărește doar 2,5 kg.

Uzinele de mașini de birou 
„Optima" din Erfurt au produs 
o mașină automată de contabili
tate care calculează în lire ster
line și care nu este bazată 
sistemul zecimal.

R. P. POLONĂ

Pe

Nou material de construcție
Inginerul Leopold Lipowski de 

la secția de chimie și tehnolo
gie a Școlii politehnice din Var
șovia a pus la punct un nou ma
terial pentru construcție. Este 
vorba despre un amestec de ar
gilă și ciment în proporție de 
2 la 1. Pînă acum se considera 
că amestecul de argilă cu ciment 
nu poate da rezutate bune și că 
nisipul folosit în construcții nu 
trebuie să conțină decît maxi
mum 3 la sută argilă amestecată 
cu ciment. Noul material va fi 
folosit pe scară largă mai ales 
la sate în construirea de rezer
voare și bazine. El poate fi fo
losit de asemenea ca material 
impermeabil pentru acoperișul 
caselor.

R. CEHOSLOVACĂ

Lucrări de dezvoltare 
a orașelor Praga și Bratislava

Au fost elaborate și a început 
transpunerea în viață a planuri
lor de perspectivă de dezvoltare 
a orașelor Praga și Bratislava.

| Notă externă Jocul
120 de mile pătrate din teri

toriul Ciprului pretinde Anglia 
pentru bazele sale militare. Ci- 
prioții protestează împotriva a- 
cestei pretenții. Ea știrbește su
veranitatea viitoarei lor repu
blici, și în plus amenință să 
aducă grave prejudicii econo
miei acesteia. A satisface cere
rea englezilor — scrie ziarul 
grecesc „Vima“ — înseamnă a 
lipsi Republica cipriotă de două 
treimi din regiunile irigate, de 
jumătate din producția de fruc
te uscate, de o treime din pro
ducția de cartofi, de un sfert 
din producția de citrice și stru
guri, de o treime din producția 
de bumbac.

Ciprioții au 
pătrate. Nici 
țin; e de trei
cît teritoriul ocupat de actua
lele baze. Dar propunerea nu 
satisface Anglia, care insistă; 
incăpățînarea ei a dus la sis
tarea tratativelor purtate în ia
nuarie la Londra, și proclama-

oferit 36 de mile 
aceasta nu e pu- 
ori mai mult de-

Planurile prevăd la o creștere 
relativ mică a populației mărirea 
considerabilă a teritoriului ora
șelor, reducerea densității popu
lației în raioanele centrale, scoa
terea din centru a întreprinderi
lor industriale, descongestiona
rea transportului, îmbunătățirea 
comunicațiilor între raioanele o- 
rașului, mărirea suprafeței spa
țiilor verzi.

R. P. UNGARĂ
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Cercetări în domeniul 
asanării mlaștinilor

Specialiștii în agricultură 
R. P. Ungară se preocupă 
găsirea de noi posibilități de
rire a suprafeței arabile a țării. 
O atenție deosebită se acordă 
cercetărilor în vederea asanării 
mlaștinilor care ocupă o supra
față de 8000 holzi la vest de Ia
cul Balaton. Pînă în prezent, în 
urma muncii depuse de către spe- 
ciaiștii Academiei de cercetări a- 
gricole din regiunea transdanu- 
biană din sud-vest a fost asa
nată o suprafață de peste 1000 
de holzi. Recoltele obținute pe 
terenul asanat au dat rezultate 
încurajatoare. Astfel de pe tere
nuri care înainte nu dădeau 
decît 6—8 chintale de fîn de ca
litate inferioară la hold, lucrîr 
du-se pe baza unor metode îna
intate s-a obținut o recoltă de 
100 chintale de cartofi și 200 
chintale de sfeclă de zahăr Ia 
hold.

R. P. ALBANIA

Noi întreprinderi metalurgice
In Albania se construiesc în 

prezent noi întreprinderi ale in
dustriei metalurgice. O oțelărie 
cu o capacitate anuală de 5000 
de tone ca și o fabrică pentru 
producția de cuie și șuruburi de 
diverse tipuri vor fi anexate u- 
zinei „Enver Hodja“.

In prezent industria metalur
gică albaneză nu produce decît 
piese de schimb pentru vehicule 
și diverse mașini. In cursul ul
timilor ani. uzina metalurgici 
„Enver Hodja“ din Tirana a în
ceput să producă și unele ma
șini simple pentru agricultură, 
industrie alimentară, industria 
de prelucrare a lemnului etc. La 
Durres, funcționează o uzină 
metalurgică care livrează piese 
de schimb pentru tractoare și 
alte mașini agricole. Uzina me
talurgică din Orașul Stalin pro
duce piese de schimb pentru in
dustria de petrol.
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*
♦

ciprîote indepen- 
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februarie la 19 martie.

La 5 februarie a început 
nouă etapă a tratativelor, 
data aceasta în Cipru. Dar
8 februarie s-a aflat că tratati
vele de la Nicosia m-au dus nici 
ele la o înțelegere. In comuni
catul publicat de partea engle
ză s-a anunțat pe un ton ame
nințător că proclamarea inde
pendenței Ciprului a fost din 
nou amînată, de data aceasta 
fără termen. Ziarele scriu că în 
cel mai bun caz se poate vorbi 
de luna mai...

La 12 februarie reprezentantul 
Ministerului de Externe al An
gliei a declarat la o conferință 
de presă că Anglia continuă să 
insiste asupra cererii sale de a 
i se acorda 120 de mile pătrate 
și a dezmințit zvonurile cu pri
vire la intenția de a revizui a- 
ceastă poziție. Ziarul „Sunday 
Expres" scrie că guvernul en
glez este gata mai curînd să ac

cepte ca în Cipru să aibă loc 
din nou ciocniri decît să renun
țe „măcar la un centimetru pă
trat". Intre timp în presă au a- 
părut știri potrivit cărora repre
zentanții ciprioților au fost ne- 
voiți să facă concesii serioase : 
ei au propus să mărească teri
toriul pentru bazele engleze pî
nă la 80 mile pătrate și, în afa
ră de aceasta, să ofere Angliei 
„posibilități militare speciale" 
pe alte 40 de mile pătrate.

Incăpățînarea militariștilor 
britanici provoacă indignare în 
Cipru și în Grecia, cu atît mai 
mult cu cît, după cum scrie fă
țiș presa londoneză, bazele din 
această insulă pot îi transfor
mate în baze militare și pentru 
rachete. Ziarul atenian „Eth
nos" numește acțiunile Angliei 
„un șantaj revoltător cu scopul 
de a obliga guvernul Ciprulu’ 
să accepte pretențiile sale ci» 
privire la baze".

(Din revista „Timpuri noi")
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