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Conferința regională de partid 
si-a încheiat lucrările9

In cursul zilei de duminică 28 februarie, au continuat lucrările Conferinței regionale de 
partid. La discuțiile purtate în jurul dării de seamă asupra activității Comitetului regional de 
partid, a luat cuvîntul un însemnat număr de delegați și invitați. Conferința a analizat profund 
activiiatea desfășurată de organizațiile de partid pentru mobilizarea muncitorilor, țăranilor mun
citori și intelectualității din regiune, pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al H-lea 
al P.M.R., plenarelor C.C. al P.M.R. precum și a sarcinilor izvorîte din hotărîrea 
gionale de partid din ianuarie 1959. In conferință s-au dezbătut pe larg sarcinile 
irizațiilor de partid, de masă, de stat și economice din hotărîrea plenarei C.C. al 
cembrie 1959, îndeosebi în ce privește sporirea producției de metal, îmbunătățirea 
sectorul de construcții, intensificarea luptei pentru creșterea productivității muncii și reducerea pre
țului de cost. Pe baza dezbaterilor care au avut loc, Conferința a adoptat un plan de măsuri în 
care sînt cuprinse principalele obiective și sarcinile ce 
regiune.

Tiecîndu-se la cel de-al doilea punct din ordinea 
de al I Il-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn.

Conferința a aprobat apoi în unanimitate textul 
a! Partidului Muncitoresc Romîn.

In încheierea lucrărilor Conferinței, a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe Apostol, membru 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului Central al Sindicatelor din R.P.R.

Conferinței re
ce revin orga- 

P.M.R. din de- 
aetivității în

stau în fața organizațiilor de partid din

de zi, Conferința a ales delegații la cel
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BUCUREȘTI
atragerii muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor 
la îmbunătățirea procesului de producție și ri
dicării calificării lor profesionale la nivelul teh
nicii înaintate, asigurînd o mai bună folosire a 
forțelor tehnico-inginerești, organizațiile de par
tid vor mobiliza cu succes siderurgiștii, minerii 
și constructorii din regiune la îndeplinirea și de
pășirea angajamentelor luate, pentru a da patriei 
cît mai mult metal și cărbune, pentru a construi 
la termenul stabilit noile obiective industriale și 
social-culturale, pentru a reduce prețul de cost 
și a îmbunătăți calitatea producției.

Organizațiile de partid din regiune vor da și 
în viitor toată atenția consolidării și lărgirii sec
torului socialist al agriculturii — pe baza res
pectării cu strictețe a liberului consimțămînt — 
și vor lupta pentru promovarea practicării pe 
scară cît mai largă a agriculturii intensive.

Cu încredere nemărginită în partidul nostru 
scump, însuflețiți de mărețele idei ale marxism- 
leninismului, comuniștii din regiunea Hunedoara 
se angajează să strîngă și mai puternic rîndurile 
în jurul Comitetului Central al Partidului în 
frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, să 
lupte cu elan și energie sporită pentru construi
rea socialismului în patria noastră, pentru întă
rirea 
citor.

Conferința organizației regionale de partid Hu
nedoara, care a avut loc în zilele de 27 și 28 fe
bruarie 1960, transmite Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, în numele tuturor 
comuniștilor și oamenilor muncii din regiune, un 
călduros salut.

Sub conducerea înțeleaptă 
citorii, țăranii muncitori și 
regiunea noastră, în frunte 
muncit cu însuflețire pentru 
a sarcinilor izvorîte din hotărîrile celui de-al 
Il-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn 
și plenarelor C.C. al P.M.R. Raportăm Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
că în anul 1959, minerii și siderurgiștii iiunedo- 
reni au dat patriei peste plan 105.000 tone căr
bune energetic și cocsificabil, 40.000 
30.000 tone fontă, 51.000 tone oțel.

Eforturile depuse de organizațiile 
pentru mobilizarea oamenilor muncii 
rea în viată a sarcinilor privind creșterea pro
ductivității muncii și reducerea prețului de cost 
au fost, de asemenea, încununate de succes. Co- 
.ectivele întreprinderilor din regiune au obținut 
în 1959 o productivitate cu 12 la sută mai mare 
decît în anul 1958, și au realizat economii la pre
țul de cost de peste 100 milioane lei.

Succese însemnate au fost obținute în transfor
marea socialistă a agriculturii regiunii. Ca ur
mare a 
țiile de 
sectorul 
prinzînd 
agricolă 
lectivizat.

Realizările obținute în dezvoltarea industriei și 
agriculturii, în sporirea producției industriale și 
agricole, în ridicarea nivelului de trai material 
și cultural al oamenilor muncii, se datorase lup
tei desfășurate de organizațiile de partid pentru 
aplicarea în viață a politicii înțelepte a Partidu
lui Muncitoresc Romîn de construire a socialis- . 
mului și apărare a păcii. In lupta pentru înfăp
tuirea acestei politici, a crescut forța organiza
toare și mobilizatoare a organizațiilor de partid, 
s-a întărit rolul lor de conducător politic.

Delegați: la conferință au exprimat hotărîrea 
minerilor, siderurgiștilor, constructorilor și celor
lalte categorii de oameni ai muncii din regiune, 
de a munci cu tot elanul pentru a da viață sar
cinilor mărețe ce le revin din hotărîrea plenarei 
C.C. al P.M.R. din decembrie 1959. Pe baza dez
baterii temeinice a acestor sarcini cu masa largă 
a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, orga
nizațiile de partid din regiunea 
gajează să mobilizeze oamenii 
da patriei peste pl
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CU 18 LA SUTĂ FAȚĂ DE 1959, ȘI SĂ REALI
ZEZE ECONOMII LA PREȚUL DE COST DE 
CEL PUȚIN 100 MILIOANE LEI.

Exercitindu-și cu toată competența rolul con- , « 
ducător politic, folosind experiența cîștigată în 
activitatea de pînă acum, acordînd toată atenția

a partidului, mun- 
intelectualitatea din 
cu comuniștii, au 
traducerea în viață

tone cocs,

de partid 
la traduce-

muncii politice desfășurate de organiza- 
partid în rîndurile țăranilor muncitori, 
socialist al agriculturii, a crescut, cu- 
în prezent 71,7 Ia sută din suprafața 

a regiunii, din care 30,8 la sută este co-
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Cărbunele dat de minerii de la Uricani, Lupeni și Vulcan < 
este spălat și sortat de către muncitorii preparației Lupeni. < 
Printre fruntașii preparației se numără și tovarășii Ionici A- > 
drîain, maistru la spălare, Ciulo Vasile, maistru la flotație, ‘ 
Dumitrescu Alexandru, spălător I, Roșculete loan, mecanic la j 
silozurile de cărbuni bruți, Mazăre Grigore, spălător I și i 
maistrul principal la preparare Enciu Gheorghe.

IN CLIȘEU: Cei 6 muncitori și tehnicieni fruntași dis- ’ 
cută împreună despre munca lor, despre posibilitățile de îm- ) 
bunătățire a procesului de producție la preparația Lupeni. >

Munca sindicală, la nivelul sarcinilor 
posibilitățilorȘI

■

— Pe marginea conferinței sindicale de la preparația Petrila —

In cursul anului trecut colec
tivul preparației Petrila a obți
nut o seamă de succese 
ca sa. succese care i-au 
două ori titlul de uzină 
pe bazin. Muncitorii de 
spălat și preparat peste plan 
33.000 tone de cărbune, au fa
bricat 9630 tone de brichete și 
2560 tone de semicocs peste pre
vederile de plan. Colectivul a ra
portat la finele 
unor economii 
prețul de cost 
2.467.000 lei..

Toate aceste 
mă au fost obținute de munci
torii uzinei prin folosirea rațio
nală a instalațiilor, prin tradu
cerea în viață a unui complex 
de măsuri cu caracter tehnic și 
organizatoric. Comitetul sindical 
al uzinei ca și comitetele de 
secție au contribuit din plin la 
obținerea lor. Întrecerea socia
listă a fost și este factorul de
terminant al succeselor obținute 
deoarece mai bine de 80 la sută 
din muncitorii uzinei 
între ei sau pe echipe 
tive concrete, urmărite operativ.

Darea de seamă a 
lui sindical de la praparație, pre
zentată cu ocazia recentei con
ferințe de alegeri, a ținut să e- 
vidențieze printre fruntașii în 
întrecerea socialistă pe tov. Ia- 
cob Ioan de la spălătorie, An-

în mun- 
adus de 
fruntașă 
aici au

anului obținerea 
suplimentare la 
în valoare de

rezultate de sea-

se întrec 
cu obiec-

comitetu-

rezolvată
Cu tot timpul înaintat, 

în fața lămpăriei minei 
Lupeni zarva și forfota nu 
încetase. La unul din ghi
șeele de predare a lămpi
lor șirul minerilor ieșiți 
din șut devenise nerăbdă
tor. Tn față, un miner între 
două vîrste, înalt și spă
tos explica cu ton ridicat 
șefului de schitnb al lăm
păriei cauza necazului său.

— Vedeți această lampă, 
e defectă. Nici două ore 
nu a funcționat cum se 
cade în mină. Noroc de 
ortaci că aveau lămpi e- 
lectrice, altfel orbecăiam 
pe întuneric. Și acest lu
cru nu se întîmplă pentru 
prima dată. Mă întreb, voi 
muncitorii de la lămpărie, 
ce păziți ? Și zorit de cei 
din urmă, își luă marca 
plecînd supărat deabinelea. 
Era minerul Moraru Pa
tru de la sectorul III

...Trecuse o săptămînă 
Urmărind această proble
mă tovarășul Radu Aurel, 
șeful lămpăriei a reușit în 
ceie din urmă să descopere 
cauza care făcea ca cele 
mai bune lămpi să se stin
gă în mină: apa și urne

zeala de 
muncă, 
site, apa 
interior 
un timp 
Pentru a fi uscate prac
tic, exista o singură so
luție : uscarea lămpilor în 
camere speciale cu tempe
ratură de 60—70 grade 
Cum însă N.T.S.-ul 
permite întrebuințarea 
lămpăria de benzină a 
nergiei electrice sau a 
cului. încălzirea unor ase
menea camere, devenise o 
problemă dificilă.

Totuși rezolvarea 
găsită într-un fel.

Intr-o zi, Radu 
rămase după orele 
viciu în atelier. II 
pe secretarul organizației 
de bază. Cînd acesta sosi 
tovarășul 
comunică.

la unele locuri de 
Pătrunzînd prin 
udă fitilul din 

și îl face pentru 
de neîntrebuințat.

C. 
nu 
în
e- 

fo-

trebuia

Aurel, 
de ser- 
aștepta

Radu Aurel îi

Am găsit însfîrșit re- 
Lămpile mineri-zolvarea.

lor nu se vor mai stinge, 
ele vor fi uscate cu... a- 
buri.

— ?
— Vino să-ți arăt. Gră
bind pasul, îl duse pe se
cretarul organizației de

bază la baia muncitorilor. J 
Intr-un colt uitate de cine • 
știe cînd stăteau stinghere • 
4 radiatoare de tip fierbă- £ 
tor (acționate cu aburi) j

— Iată astea sînt. Mon- ♦ 
tate într-un dulap ermetic J 
închis vor produce tempe- • 
ratura necesară uscării 
lămpilor — explică Radu 
Acum înțelegi?-In ce pri
vește aburul, 
cient.

Prototipul 
construit și
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duința muncitorilor de la t 
lămpărie de a-i ajuta "în* 
munca lor. Mulți dintre ei ♦ 
au strîns. călduros . mîna • 
tovarășilor Radu Aurei "și » 
Mesaroș Vasile.- A venit și $ 
Moraru Patru. S-a uitat la * 
uscător, a învîrtit pe toate • 
părțile o lampă' uscată din J 
uscător după care, dînd • 
mîna cu Radu scuturîn-• 
du-i-o minerește spuse In- î 
curcat: *

— Știi, atunci., eram șu-1 • 
părat, dar văd că a folosit. » 

A. N. ;

avem silfi-

uscătorului 
, 7 montat 

schița tovarășului 
Aurel a dat rezultate 
te bune.

Minerii au înțeles-

după 
Radu 
foar-

stră-

derwald Francisc de la culbu- 
tor, Maior Iosif, Gaier Gheor
ghe, Cibian Adam, echipele de 
întreținere conduse de Hogii Io
sif, Maizenbach Mihai. Colda 
Teodor și pe mulți alți munci
tori. S-au obținut de asemenea 
rezultate bune în munca de an
trenare a masei de muncitori la 
munca de inovații. Anul trecut 
s-au aplicat 62 inovații din cele 
78 prezentate de muncitori și 
tehnicieni. Pentru crearea de 
condiții bune de muncă, pentru 
protecția muncii la uzină au 
fost cheltuiți peste 166.000 lei.

O atenție- deosebită a acordat 
comitetul sindical și conducerea 
uzinei ridicării nivelului califi
cării muncitorilor. La cele două 
cursuri de calificare ținute anul 
trecut, 93 de muncitori și-au în
sușit cunoștințe tehnice temei
nice.

Delegații la conferința de a- 
legeri au subliniat în cuvintele 
lor succesele obținute de colec
tivul uzinei ajutat de comitetul 
sindical. O seamă din ei au 
scos însă în evidență cu curaj 
lipsurile manifestate în munca 
sindicală, au venit cu propuneri' 
de preț pentru noul comitet. Așa 
de pildă, inginerul Vîlcea Nico- 
lae a arătat că optimismul care 
rezultă din darea de seamă nu 
este pe deplin justificat. Comi
tetul sindical a avut posibilități 
pentru a duce o muncă mai rod
nică, dar nu le-a folosit deplin. 
Tovarășii din comitetul sindical 
și din comitetele de secții nu au 
dus o luptă susținută pentru li
chidarea absențelor nemotivate, 
pentru întărirea disciplinei în 
muncă. Această lipsă au scos-o 
în evidență și tov. Rusu Carol, 
ing. Florea Sabin, Sedlacsek 
Eugen și alții. Munca sindicală 
a fost dusă doar de președintele 
comitetului, tov. Balogh Iosif șî 
de vicepreședinte, iar restul! 
membrilor au fost doar onorifici, 
fără să se îngrijească de înde
plinirea sarcinilor lor. Pe bună 
dreptate au criticat comitetul 
sindical delegații Indrei Alexan
dru, ing. Mirică Gheorghe și 
alții pentru faptul ■ că nu s-a 
preocupat în suficientă măsură 
de
nu 
tea

asigurare a protecției muncii, 
a tratat cu toată seriozita- 
modul cum își duc munca

ing. GH. DUMITRESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Citiți în pag. IV-a
• N. S. Hrușciov a sosit la 

Calcutta
• Intîlnirea cu reprezentan

ții organizațiilor obșteștii 
din Djakarta

• Ce ascunde tărăgănarea 
tratativelor Conferinței tri
partite de la Geneva



TCHMCJH MINIERI:
in Valea Jiului au luat ființă Din experiența

| Un „aspirator” subteran |
O o
a In mina de cărbune din Gli- 8

Cursuri de automatizare
In ultimii ani gradul de me

canizare a minelor Văii Jiului a 
crescut considerabil. Odată însă 
cu extinderea mecanizării

deschidere a unor cursuri de ini
țiere în problemele automaticii, 
cursuri care au luat ființă la 
propunerea cercului A.S.I.T. din 
cadrul Institutului de mine și a 
cercului A.S.I.T. de la C.C.V.J. 
și se vor desfășura sub auspi
ciile Filialei raionale A.S.I.T. — 
Valea Jiului. La deschiderea a- 
cestor cursuri au participat spe
cialiști din combinat, ingineri și 
tehnicieni de ia toate exploată

rile miniere, cadre didactice și 
studenți de la institut. A luat 
parte de asemenea tov. acade
mician Grigore Moisil, vicepre
ședinte al Comisiei de stat pen 
tru automatizare, matematician 
cu renume mondial.

Lecția de inaugurare a cursu
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wice,. voevodatut Katowice, au | 
„aspira- g 

toare" care protejează pe mineri g 
împotriva acțiunii nocive a pra- 8 
tutui de cărbune. Q 

Instalația de tip „Smok“, al g 
cărui proiect a fost întocmit de g 
inginerii de la întreprinderea g 
pentru construcții și mecanizare 8 
a industriei de huilă din Gliwice. 8 
asigură aspirarea completă a g 
prafului dăunător. Aspiratorul g 
„Smok" are dimensiunile unei 8 
vrlize de mărime mijlocie 
cînlărește 35 kg. El poate 
atașat la orice haveză.

colectivelor fruntașe

Cum au obținut
minerii sectorului
III Lupeni 3920 tone de cărbune peste plan

Colectivul sectorului III este fruntaș în întrecerea socialistă 
la mina Lupeni. îndrumați de organizația de partid, cu spriji
nul concret al tehnicienilor, frontaliștii acestui sector și-au înde
plinit și depășit sarcinile primelor două luni ale anului cu 3920 
tone de cărbune cocsificabil. Solicitat de un redactor al ziarului 
nostru, tovarășul inginer Teodorescu Constantin, șeful sectorului, 
a făcut cunoscute 
tui colectiv •

cîteva aspecte din experiența în muncă

care minerii 
obținut și le

a aces-

crescut și posturile de deservire 
a agregatelor și utilajelor mi
niere. Se pune deci tot mai ho- 
tărît problema trecerii la o fază 
superioară, faza de automatiza
re a proceselor de producție. Ca 
să se treacă la aplicarea! auto
matizării sînt
dre pregătite bine în 
direcție. Luni după-amiază a a- 
vut loc în sala clubului A.S.I.T. 
din Petroșani ședința festivă de

însă necesare ca- 
această

î
î Ușă automată • 
| cu acționare electrică • 
J La o mină din bazinul Kursk * 
1(U.R.S.S.) funcționează o ușă, 

pentru aerajul minier cu acțio-î 
nare electrică. Ușa este montată ț 
într-o galerie simplă. Construe-ț 
ția ei constă din ușa propriu ’
:...........................
!

Aspect din sală. In medalion: acad. Gr. Moisil în timpul pre
legerii

rilor a fost predată de tov. acad 
Gr. Moisil. S-a arătat foarte su 
gestiv că știința matematică, în 
ultimul deceniu, a încetat să mai 
fie o știință abstractă, contribu
ind la rezolvarea unor însemna
te probleme de producție, a că
ror expresie înaltă este automa- 
tizareau Vorbitorul a subliniat 
progresele făcute de țara noas
tră în domeniul automatizării, 
reliefînd succesele obținute prin 
construirea celor două mașini e- 
lectronice de calcul Cifa-1 și 
Cifai-2. Tov. acad. Gr. Moisil a 
vorbit de asemenea în termeni 
elogioși despre studiile tinerilor 
studenți—cercetători Baculea P. 
și Ionel A., de la institutul de 
mine, în legătură 
zarea funcționării 
ții de extracție.

cu automati- 
unei instala-

G. D.

I
**

zisă cu o contragreutate, un tro-\ 
llu cu tobă de 200 m.m. diame-t 
tru acționat de un motor elec-\ 
trie de 3,5 kW și 960 rotjminut, î 
un demaror inversor electromag-ț 
netic, impulsori de troley și în-î 
trerupători 'finali. Din poziția în- ♦ 
chis, atunci cînd se apropie lo-» 
comotiva cu troley pantograful i 
acesta stabilește contactul cu im- î 
puișorul de troley (lung atît cît j 
să permită trecerea garniturii det 
vagonete) care pune în funcțiune; 
motorul electric, frîna electro- • 
magnetică și troliul. Ca rezul- • 
lat, cablul trecut peste niște ț 
scripeți se înfășoară pe tobă iar', 
ușa se deschide. Cînd s-a deschis • 
complet intră în funcțiune între-» 
rupătorul final care scoate de sub J 
curent motorul, iar troliul este J 
frînat. După trecerea garniturii, ♦ 
pantograful — de partea cealaltă), 
a ușii — stabilește prin impui- î 
sor curentul electric. Motorul ac.-• 
ționîn-d în sens invers, ușa sub » 
acțiunea contragreutății se inchi-, 
de. ;

Ușa automată contribuie la U-j 
sigurarea unui aeraj economic și: 
sigur. Un sistem asemănător a • 
fost propus ca inovație în anul» 
trecut la mina Vulcan. Cabine-', 
tul tehnic de la mina Vulcan ar ‘ 
trebui să restudieze inovația și» 
să o aplice în practică.
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vi minele cehoslovace | 
o 

Minele de cărbune brun din 2 
8 bazinul carbonifer Sokolova cu- o 

nosc un nivel tot mai înalt de^. 
mecanizare și electrificare. Da- □ 
torită mecanizării și electrified- 2 
rii, la mina „Pohranicni st raz" § 
de pildă, productivitatea muncii o 
« crescut cu aproape 40 la sută. « 
Transportul electric înlătură aici | 
în mod treptat locomotivele cu o 

8 acumulatori, tar vechile vagonete 2 
° sint înlocuite cu vagonete mult g 

mai spațioase, cu o capacitate de g 
cîtev t ori mai mare. La 
rateu transportului din 
contribuie de asemenea 
moderne de extracție.

Mecanizarea

accele- g 
mină 8 

masin 8
8
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„Rezultatele pe 
sectorului le-au 
vor obține în viitor au la bază 
intensele pregătiri pe care le-au 
făcut în ultimele luni ale lui 
1959. Principala preocupare a 
corpului tehnic al sectorului a 
fost și este să asigurăm o linie 
de front activă care să permită 
îndeplinirea ritmică a plahului 
și angajamentelor asumate. Noi 
acordăm o atenție deosebită atît 
lucrărilor din frontale cit și ce
lor de pregătiri. In aceste din 
urmă lucrări am plasat brigăzi 
omogene, bine dotate cu utilaje. 
Vitezele de avansare obținute ne 
îndreptățesc eforturile. In pre- 
abatajul sub coperiș 4 vest, bri
gada condusă de Homm Gheor
ghe a obținut în februarie circa 
65 rn. avansare lucrînd cu ar
mare metalică T.H.

Pentru asigurarea folosirii de
plinei capacități a abatajelor 
frontale am aplicat inițiativa 
„ziua și fîșia“, luîndu-se în a- 
celași timp și alte măsuri teh- 
nico-organizatorice. Așa au fost 
de exemplu, rearmareă în desiș

Schimbul condus de minerul 
Honim Gheorghe, care a obținut 
tn inele T.H.

Militaru Dumitru din brigada lui 
în februarie 65 m. galerie armată

a galeriilor transversale 
orizonturile 543 și 519 
țind un acces normal spre aba
tajele 2 vest și 3 est. In scopul 
reducerii consumului de lemn de 
mină (acum consumăm cam 36- 
37 m. c. la mia de tone cărbu
ne) s-a trecut la armarea cu ar
mături metalice în preabatajele 
direcționale sub coperiș. Pînă 
acum frontalul 2 est este jumă
tate armat cu stîlpi metalici. Am 
pregătit de asemenea 45 bucăți 
grinzi de funii, cu ajutorul că- 
lora vom reduce mult consumul 
specific de cherestea în abataje.

Aceste măsuri aplicate în prac
tică, au dus la crearea de con
diții bune la locurile de muncă, 
fa înfăptuirea inițiativei „ziua 
și fîșia". Intr-adevăr atît în ia
nuarie cît și în februarie, în 
frontalele noastre, brigăzile con
duse de Luca Vasile și Ghioancă 
Sabin au extras în medie cîte o 
iîșie de cărbune pe zi. Aici tre
buie să menționez sprijinul teh
nic acordat de tehnicienii Dioan- 
că Ioan, Simon Francisc și 
Szocs Iosif care împreună cu 
maiștrii mineri de abataj răs
pund de bunul mers al produc
ției frontalelor.

Sectorul nostru, 
circa 40 la sută 
zilnică a minei se 
cu cele 3920 tone de cărbune ex
trase peste plan, în anul acesta, 
din care peste 2700 tone au fost 
date în februarie. Minerii noștri 
din abataje extrag acum pentru 
tiecare post prestat cîte 262 ki
lograme de cărbune peste plan. 
Datorită succeselor obținute de 
frontaliști, de minerii brigăzilor 
de pregătire și tuturor celorlalți 
mineri, colectivul sectorului poa
te raporta acum că, îndeplinin- 
du-și și depășindu-și angajamen
tul asumat pînă la 1 Mai, se 
angajează să dea peste plan pînă 
Ia această dată alte cel puțin 
2000 tone de cărbune.

de la 
permi-

care acoperă 
din producția 
mîndrește azi

★

Săparea cu sîmbure remanent la camera mașinii
de exfracfie

orb nr. 4 permite des- 
i și pregătirea părții ves- 
cîmpului minier Vulcan

Puțul 
chiderea 
tice a < 
între orizonturile 480 si 360. Lu
crările au început în anul 1959, 
prin săparea circuitului 
zontul 480 și săparea 
mașinii de extracție.

Pentru săpare, ținînd 
gabaritul mașinii de 
fost aleși următorii 
lucru :

— Profil 
vatră

— Profil

la ori- 
camerei

cont de 
extracție au 

parametri de

săpat complet fără
67,98 m.p. 

de săpare provizorie
20,10 m.p. 

lărgire 47,88 m.p.— Profil
— Lumina profilului de lărgi

re la vatră
— înălțimea de 

cheia lărgirii
Roca în care s-a 

parea este o alternanță de marne 
cenușii și gresii, cu stratificație 
puțin distinctă.

Ținînd cont de profilul mare al 
camerei, lățimea, înălțimea și de 
stabilitatea relativă a rocilor, a 
fost aleasă varianta de săpare cu 
sîmbure remanent, care prezintă 
o seamă de avantaje.

11,80 m.l. 
la vatră la

6,40 m.l. 
executat să-

de la Puful nr. 4
Astfel atacarea lucrării se poa

te face din trei puncte concomi
tent ; se obțin economii de mate
riale la susținere, economii de 
manoperă și o viteză sporită.

Din activitatea membrilor 
cercului A. S. I. T. — 

mina Vulcan

Atacarea camerei a început din 
galeria de acces prin două ga
lerii de bază paralele cu axul 
camerei așa cum reiese din sec
țiunea 
ra 1). Concomitent s-a atacat un 
suitor vertical din care s-a exe
cutat galeria de cap. Ținînd cont

transversală (vezi figu-

Vulcan
de faptul că în dreptul galeriei 
de acces, 
mai mică, 
dreapta a 
de galerie 
ge limita 
(vezi figura 2).

Odată ajunși la limita came
rei, între galeriile de bază și cap 
s-au executat suitori care să per
mită excavarea directă a sterilu
lui de la lărgire, pentru a nu mai 
fi transportat pe toată lungimea 
camerei prin galeria de cap pînă 
la suitorul vertical. Lărgirea a 
început de la galeria de cap, de 
la cheia bolții în ambele părți, 
sterilul fiind încărcat din gale
riile de bază. Pentru susținerea 
longrinelor s-au întrebuințat stîlpi 
așezați în pilugi 
miezul remanent.

Ținînd 
curbură 
în beton 
de șină de 
după raza de- curbură, la o dis
tanță de 0,5 m. una de alta, ca
petele arcelor de șină fiind în
castrate în betonul de sub linia 
bolții. Fiecare arc este compus

camera are o lățime 
galeria de bază din 

fost lărgită Ia proiil 
dublă, pentru a atin- 
profilului de lărgire

4

executate în

cont de 
a bolții 
au fost 

cale

raza mare de 
(R = 6,200 m.) 
introduse arce 
ferată îndoite

din trei 
eclise și 
vedere ca în cheia bolții să 
existe asamblări. Față de supra
fața interioară a betonului, ar
cele au fost așezate la o distanță 
de 10 c.m. Golurile din spatele 
susținerii au fost umplute cu pia
tră stivuită, peste care s-au tur
nat straturi alternative de mor
tar de 
zare.

După 
început 
larea acestui făcîndu-se cu încăr
cături ușoare de explosiv.

Este demn de remarcat faptul 
că deși sistemul de săpare cu 
sîmbure remanent a fost pentru 
prima oară aplicat la E. M. Vul
can, minerii au găsit că este mult 
mai avantajos și nu am avut 
greutăți în aplicarea lui.

ing. CIOATĂ CONSTANTIN 
mina Vulcan

segmenți asamblați 
buloane. S-a avut

cu 
în 
nu

ciment pentru monolit!-

terminarea susținerii s-a 
extragerea miezului, depi-.



) Îndeplinirea aogajamenteior — 
în centrul atenției organizației 

de bază
Organizația de bază din sec

torul V sud Lupeni desfășoa
ră o susținută activitate politică 
pentru dezvoltarea întrecerii socia
liste. Membrii și candidații de 
partid au fost îndrumați de bi
roul organizației de bază să se si
tueze în fruntea colectivelor în 
care muncesc și să ajute brigă
zile rămase în urmă. Astfel, to
varășul Letean Petru, șef de bri
gadă în abatajul frontal din stra
tul 18, a ajutat în mai multe rîn- 
duri minerii din brigada tova
rășului Mătăsăreanu Ioan să li- 

‘■ț chideze rămînerea în urmă, ară- 
tîndu-le în mod concret cum mun
cește brigada sa.

Muncind pe aceeași linie, tov. 
Kocsik Mihai, agitator al orga
nizației de bază, a extins meto
da de prelungire a vieții uneltelor 
și utilajelor aplicată de minerii 
șefi de schimb Vasile Marin, A- 
postol Iancu și Dumitraș Nico- 
lae care lucrează într-un abataj 
frontal. Aceasta constă în predarea 
și preluarea personală de către șefii 
de schimburi a uneltelor și uti
lajelor din abataj în bune con- 
dițiuni, după cele 8 ore de mun
că. fără a se lăsa nici un mo
ment la voia întîmplării, pradă 
prafului, umezelii etc. A fost in
tensificată munca politică în rîn- 
durile artificierilor, tehnicienilor 
și inginerilor în vederea spriji
nirii mai eficace a muncii mineii- 
lor din abataje. Repartizați să 
răspundă de cîte un loc de mun
că, aceștia acordă o mai bună 
asistență tehnică brigăzilor ră
mase în urmă, iar aprovizionarea 

materialele necesare se face
.ă greutăți. Minerii din sectorul 

V, apreciază ajutorul concret dat 
în mod permanent de maiștrii 
Petrogan Gheorghe, Crețu Mihai, 
Kocsik Mihai și alții.

In raionul Maria, recent dat 
în exploatare, unele brigăzi de 
mineri au rămas în urmă. Sub 
îndrumarea organizației de bază, 
conducerea tehnică a sectorului 
a luat măsuri pentru remedierea 
acestei situații. S-au îmbunătățit 
condițiile de transport, aerul com
primat a fost sectorizat prin mon
tarea unui compresor tip „Reși
ța" de 45 m.c. care deservește 
numai acest raion etc. Rezulta
tele nu au întîrziat să se ara
te. Brigăzile obțin realizări din 
ce în ce mai bune.

Organizația de bază acordă o 
atenție deosebită consfătuirilor de 
producție. Primind pe această 
J lie un ajutor concret, comite
tul sindical (președinte tovară
șul Varga Ștefan), ține cu regu
laritate consfătuiri de producție. 
Acestea sînt bine pregătite, ana 
lizează problema cea mai impor
tantă la ordinea zilei și preconi
zează măsuri concrete pentru în

Recent a avut 
loc la Sfatul 
popular al raio
nului Petroșani 
ședința lărgită 
de analiză a
muncii desfășurate pe anul 1959 
de către cadrele medico-sanita- 
re și de către Secția de preve
deri sociale din raionul Petro
șani.

Din raportul și coraportul pre
zentate, ca și din discuțiile pur
tate, a reieșit că în anul 1959 
s-au înregistrat realizări fru
moase atît pe linie sanitară cît 
și pe linie de prevederi sociale. 
Au fost date în folosință un 
spital nou la Lupeni, dispensa
rul minei Petrila a devenit spi
tal, mutîndu-se într-o clădire 
spațioasă, S.M.S. Uricani s-a 
mutat de asemenea într-un bloc 
din Orașul nou, spitalul Vulcan 
și circumscripțiile Iscroni și Bă- 
nița au fost reamenajate, dis
pensarul Paroșeni s-a mutat în
tr-o clădire special amenajată, 
două farmacii (una la Petroșani 
și una la Lupeni) au fost re
amenajate etc.

Unitățile sanitare au fost do
tate cu inventar moale, instru
mente și aparatură modernă, 
s-au reparat salvările existente 
și s-au primit 3 noi salvări și o 
utilitară. Pentru sănătatea oa
menilor muncii din Valea Jiu

lăturarea neajunsurilor din pro
cesul de producție.

La consfătuiri tovarășii Doțu 
Avram, Sălceanu Petru, Zamfir 
Marin (mineri), Gherasim Teofil, 
(electrician de mină), Cocoș Va

sile (lăcătuș) — membri in biroul 
organizației de bază, dezbat în 
totdeauna probleme de primă im
portanță și vin cu propuneri 
folositoare. Astfel conducerea sec
torului (șef de sector ing. Billek 
Ioan) este îndrumată să acorde 
un sprijin substanțial în primul 
rînd muncitorilor de la cărbune, 
care mai întîmpină greutăți.

Urmînd indicațiile comitetului 
<k: partid al minei, în sfera de ac
tivitate politică a organizației de 
bază sînt cuprinse toate laturile 
activității economice din sector.

In frunte cu membrii de partid, 
colectivul sectorului V sud, ală
turi de minerii din celelalte sec
toare ale minei luptă cu hotărîre 
pentru realizarea angajamente
lor luate în chemarea la întrece* 
re lansată de mina Lupeni către 
celelalte exploatări ale Văii Jiu
lui în vederea îndeplinirii și de
pășirii sarcinilor trasate de Con
ferința raională de partid.

In acest sens colectivul secto
rului V sud și-a propus ca să nu 
mai aibă nici o brigadă de mineri 
sub plan.

Felul în care organizația de 
bază a sectorului V sud se ocu
pă de antrenarea muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor la în 
deplinirea angajamentelor, la în
vingerea operativă a tuturor greu-< 
tăților ivite în procesul de pro
ducție, asigură succesele sconta
te pe linia trasată de partid.

A. N.
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Munca sindicală, la nivelul sarcinilor 
și posibilităților

(Urmare din pag. l-a)

medicii care acordă foile de 
boală.

Sintetizînd discuțiile purtate 
cu ocazia conferinței de alegeri 
sindicale la preparația Petrila, 
tovarășii Iacob Petru, secretar 
al Consiliului local sindical, 
Gorboi Mihai, secretarul comi
tetului orășenesc de partid Pe
trila și tov. Somogyi Iuliu, au 
vorbit despre necesitatea ca la 
preparație activitatea sindicală 
să fie mult îmbunătățită. Este 
necesară intensificarea muncii 
politice de masă, antrenarea tu
turor muncitorilor în întrecerea 
socialistă. Mai presus de toate 
este necesară, a accentuat tov. 
iacob Petru — munca colectivă 
în cadrul comitetului sindical, 
chezășia succesului. Criticile a- 

Grija pentru sănătatea oamenilor muncii 
din Valea Jiului, sarcină de primă importanță

lui în anul ce a trecut s-au chel
tuit peste 20.000.01)0 lei, sumă 
ce reprezintă peste 40 la sută 
din bugetul total al sfatului 
popular raional.

Atitudinea personalului medical 
față de bolnavi s-a schimbat 
mult. Lichidarea cabinetelor par
ticulare, care în raionul nostru 
s-a, efectuat 100 la sută încă din 
primul trimestru al anului 1959, 
a avut ca urmare lichidarea 
mercantilismului. Anumite ten
dințe — de altfel destul de rare 
— care s-au manifestat după a- 
ceasta au fost combătute și în 
prezent asemenea cazuri nu s-au 
mai semnalat.

Printre alte acțiuni desfășu
rate în cursul anului 1959 men
ționăm : examenul complex al 
întregii populații din comuna 
Aninoasa, acțiune ce s-a pre
lungit pînă în luna februarie 
1960, acțiunea de combatere a 
gripei, grija pentru salubrizare, 
curățenie, vaccinări, caravane 
sanitare, preluarea staționarelor 
și sanatoriilor de noapte de la 
C.C.V.J., teritorializarea circum
scripțiilor, evidența întregii a- 
paraturi medicale etc.

Mai multă grijă calității mezelurilor 
produse în Petroșani

An de an, întreprinderea de in 
dustrie locală „6 August" și-a 
mărit considerabil capacitatea de 
producție. Punînd însă accentul 
pe cantitate, multe secții ale în
treprinderii au neglijat în mod 
inadmisibil latura calitativă a 
produselor. Calitatea produselor 
fabricii de mezeluri, de exemplu, 
și în special a cremvurștilor și a 
parizerului lasă mult de dorit. 
Că acesta e adevărul, o pot cons
tata și tovarășii din conducerea 
întreprinderii de industrie locală 
stînd doar puțin timp la raionul 
de mezeluri al ori cărui magazin 
alimentar din Petroșani. Intr-una 
din zilele trecute, mai mulți oa 
meni ai muncii au cumpărat pa
rizer. Unii l-au cumpărat și au 
tăcut mîlc. Alții, după ce l-au 
gustat și i-au simțit gustul rîn- 
ced, au cerut să li se restituie 
banii ori să li se dea alte măr
furi în loc. Același lucru s-a în- 
tîmplat și cu cremvurștii a căror 
gust nu s-a deosebit cu nimic 
de al parizerului.

Nu se poate spune că proble
ma calității a fost cu totul ne
glijată la această întreprindere. 
In consfătuirile de producție or
ganizate de comitetul sindical de 
întreprindere s-a analizat calita
tea produselor, iar muncitorii și 
tehnicienii care au luat parte la 
cliscufii, au venit cu propuneri 
concrete menite să ducă la îm
bunătățirea calității unor produse. 
Totuși în prezent nu se observă 
nici o transformare în bine în ă- 
această direcție. Acest lucru se 
datorește faptului că, din lipsa 
de control din partea conducerii 
întreprinderii, propunerile făcute 

duse au arătat că trebuie de a- 
t>emenea acordată atenție vieții 
interne a grupelor sindicale, în- 
tătlrn acestora, ridicării activi
tății lor la nivelul cerut.

Dezbaterile pe marginea dării 
de seamă au scos în evidență 
faptul că la preparație s-a creat, 
sub îndrumarea organizației de 
partid și cu sprijinul comitetului’ 
sindical, o puternică opinie de 
masă în jurul îndeplinirii sarci
nilor și angajamentelor asumate.

Ținînd seamă de recomandă
rile făcute, de experiența dobîn- 
dîtă pînă acum, noul comitet 
sindical al preparație! Petrila 
are posibilități largi de îmbu
nătățire a muncii sale. El se 
sprijină pe ajutorul și îndruma
rea concretă a organizației de 
bază de partid, pe elanul între
gului colectiv al uzinei.

Nu este mai puțin adevărat că 
în activitatea medico-sanitară 
din anul 1959 au existat și unele 
lipsuri ca : unele internări tar
dive, o depistare mai slabă, o 
muncă profilactică nesistematiza- 
tă și pe alocuri deficitară, pre
cum și o mai slabă preocupare 
a colectivelor circumscripțiilor 
sanitare pentru adulți și copii 
care poartă o mare răspundere 
mai ales în ce privește munca 
profilactică.

Secțiile de pediatrie, policlini
cile, sanepidul și secția sanitară 
Petroșani, nu au îndrumat și nu 
au controlat suficient munca me
dicilor de circumscripții care nu 
au încă o bună funcționalitate.
Pe linie de prevederi sociale

In baza decretului nr. 292/1959 
privind dreptul de pensie în ca
drul asigurărilor sociale de stat, 
în anul 1959 în raionul nostru 
au fost recalculate și mărite 
peste 7800 pensii. Pe linie de a- 
sistență socială au fost luați în 
plasament familiar un număr de 
cca. 30 de copii cărora li s-au 
achitat în mod regulat dreptu
rile. 

în consfăturile de producție au 
rămas doar pe hîrtie.

In vederea îmbunătățirii cali
tății produselor un rol important 
revine, organizației de bază de 
partid. Ea ar trebui să traseze 
sarcini membrilor de partid din 
fiecare secție să lupte pentru 
îmbunătățirea continuă a calită
ții produselor, să mobilizeze în
tregul colectiv la lupta pentru 
calitate. Posibilități sînt, cu atît 
mai mult cu cît nu există sec
ție productivă în care să nu fie 
membri și candidați de partid. 
Trasarea de sarcini să fie urma
tă apoi de un control permanent 
și eficace care să asigure duce
rea lor la îndeplinire.

Acordînd atenția cuvenită nu 
numai cantității ci și calității, co
lectivul întreprinderii de industrie 
locală „6 August** se va bucura 
de stima și respectul miilor de 
oameni ai muncii din Valea Jiu
lui care îi cumpără produsele.

IERI... ȘI Azr
Cine vizitează spălătoria 

T.A.P.L, Petroșani rămîne plăcut 
surprins de transformările ce au 
avut loc aici.

Intr-o cameră sînt instalate ce
le 4 mașini electrice de spălat. 
Ele sînt supraveghiate cu atenție 
de către tovarășele Gyorgy Ilea
na, Popescu Floarea, Șirianu Va- 
lerica și Costaș Viorica. In altă 
cameră, pe rafturi stau albituri 
aranjate în perfectă ordine, ro
dul muncii harnicului colectiv de 
aici.

Iat-o și pe responsabila spălă
toriei Lakatos neni. O femeie de 
statură mijlocie, cu ochii albaștri, 
vii și pătrunzători, cu zîmbet cald 
pe buze. Uneori se pot citi pe 
fața ei suferințele și necazurile 
trecutului.

Acum ochii îi rîd de bucurie și 
mulțumire privind rafturile albe și 
gîndul îi fuge îndărăt spre acele 
timpuri cînd era nevoită să lu
creze cîte 12 ore pe zi, cu cîțiva. 
cartofi copți la soba din spălăto
ria Viscozei. Cîtă deosebire între 
ieri și azi. Ieri eforturi fizice și 
sleirea puterilor, azi mașini ce 
înlocuiesc eforturile...

Lakatoș neni nu uită să învețe 
și pe tovarășele ei de muncă să 
prețuiască noua viață și noile 
condiții de muncă.

In secția ei nu există fntîrzieri 
de la serviciu, sustrageri sau 
pierderi de materiale.

Lakatoș neni nu-și precupețeș
te eforturile nici o clipă pentru 
ca noua viață care a eliberat le- 
meia pentru totdeauna de jugul 
robiei și a exploatării să se îm
bunătățească tot mai mult.

CORINA MUNTEANU

In cadrul ajutorului unic de 
stat și a ajutorului familial, s-au 
achitat premii unice, s-au plă
tit compensații soțiilor de militari, 
s-a oferit gratuit un număr în
semnat de proteze și s-au acor
dat cca. 170 de ajutoare.

In general munca de prevederi 
sociale s-a desfășurat în bune 
condiții evidențiindu-se întregul 
colectiv — în special în ce pri
vește rezolvarea în timp util a 
recalculării pensiilor.

Din concluziile trase de că
tre tov. Șulea Gheorghe, preșe
dintele Sfatului popular raional 
Petroșani, tov. dr. Ghencioiu Ni- 
colae, medic șef al Secției sani
tare și prevederi sociale a re
giunii Hunedoara, tov. Nagy E- 
t'elca, secretara comitetului ra
ional de Cruce Roșie a reieșit 
clar că în anul ce a trecut, ca
drele medico-sanitare și de pre
vederi sociale din raionul Petro
șani, sub conducerea organelor 
de partid și ajutate în muncă de 
comitetele executive ale sfaturi
lor populare, au obținut rezul
tate frumoase pe calea înfăptui
rii măsurilor luate de partid șl 
guvern pentru o continuă ridicare 
a nivelului de trai material și 
cultural al populației din raio
nul Petroșani

Dr. STANCESCU EUGEN 
Șeful secției sanitare 

a sfatului popular raional

Teatrul de stat ii 
s|| „Valea Jiului" ii 
||i Comitetul sindical •; 
I P R E Z I N T A | 
I i'j în premieră în zilele de i;
< îi 3 și 4 martie orele 19,30 ii 

(înainte de plecarea
în turneu) 

comedia în 3 acte

III lașa din siiada Miiî ii 
|i II. 10 
y (Mii o cameră m plus ?) y 

de Florin Vasiliu
Regia : D. Căpitanu 

ii Scenografia ; Lidta Pincus 
=i.„„ ............... -■

'. -■■■»■- • - • - ' ' " ,

O. C. L. Produse
Industriale 

PETROȘANI 

anunță că în ziua de
1 martie 1960 

s-a deschis expoziția 
DE MĂTĂSURI 
cu vînzare în cinstea zilei 

de 8 MARTIE 
în magazinul de textile 

nr. 1 Petroșani.

I RG8RAM DE RftDlfl
3 martie

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 10,00 Drumeții ve
seli (reluare), 12,15 „Pe aripile 
valsului**, program de muzică 
ușoară, 15,10 Din cântecele și' 
dansurile popoarelor, 16,15 Vor
bește Moscova! 17,30 Tinerețea 
ne e dragă, 18,00 Curs de iniție
re muzicală : Dicționar muzical 
(XIII) instrumentele cu coarde: 
vioara, 18,30 Almanah științific, 
19,05 Tribuna Radio: „Bazele 
științifice ale politicii Partidu
lui Muncitoresc Romîn“ de Ilie 
Rădulescu, 19,45 Transmisie din 
sala Ateneului a concertului or
chestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii dat cu prilejul „Zilei 
internaționale a femeii**. PRO
GRAMUL II. 15,00 De toate pen
tru toți, 16,15 Cîntecul săptă- 
inînii : „Cîntec pentru patrie** de 
Radu Paladi, versuri de Anatol 
Baconski, 17,15 Să facem cunoș
tință cu „Casa creației populare 
din regiunea Bacău**, 17,30 Sfa
tul medicului, 18,05 Soliști și 
formații artistice de amatori, 
20,30 Scriitori la microfon : Dra- 
goș Vicol, 21,15 Concert de mu
zică populară romînească, 21,45 
Părinți și copii.

Radiojurnale și buletine de 
știri — Programul I : 5,00; 6,00; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00; 
19,00; 22,30; 23,52. Pro
gramul II: 14,00; 16,00; 18,00; 
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
3 martie

PETROȘANI — AL. SAHIA: 
lntîlnire cu viața; PETRILA: 
Trenul prieteniei; ANINOASA: 
Avalanșa; VULCAN : Prieteni 
din păpuriș; LUPENI: Marile 
familii; URICANI : Ani înflăcă
rați. (Responsabilii cinematogra
felor 7 Noiembrie și Muncitoresc 
— Petroșani, Lonea, Livezeni, 
Bărbăteni și Crividia n-au tri
mis programarea filmelor pe 
luna martie 1960).
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N. S. HRUȘCIOV A SOSIT LA CALCUTTA
DJAKARTA 1 (Agerpres) — 

iTASS anunță:
La 1 martie ora 8,25 ora Dja 

kartei (ora 3,55 ora Moscovei) 
au părăsit Djakarta, plecînd cu 
avionul „IL-18", N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. șî persoanele 
care îl însoțesc.

Pe aeroportul pavoazat cu dra
pelele sovietice și indoneziene, 
cu portrete ale lui N. S. Hruș 
ciov și Sukarno, cu lozinci de 
salut, înalții oaspeți sovietici au 
fost conduși de președintele In
doneziei, Sukarno, de ministrul 
prim al guvernului indonezian, 
Djuanda, de președintele parla
mentului, Sartono, de membri ai 
guvernului și de deputați ai par
lamentului, de conducători ai for
țelor armate, de șefi ai misiunilor 
diplomatice.

In cinstea plecării înaltului oas
pete sovietic pe aeroport a fost 
aliniată o gardă de onoare, au 
fost intonate imnurile de stat al 
Republicii Indonezia și al Uniu
nii Sovietice și au fost trase sal
ve de tun în semn de salut.

N. S. Hrușciov și Sukarno au 
rostit calde cuvîntări 
bun.

N. S. Hrușciov și 
s-au îmbrățișat apoi 
căldură.

După decolare avionul 
luat zborul spre Calcutta.

de rămas

Sukarno 
cu multă

și-a

-----O-----

A-

întruniri 
cu apro- 
a preșe- 
Miniștri 

S. Hruș-

In așteptarea vizitei 
lui N. S. Hrușciov 

în Franța
PARIS 1. Corespondentul 

gerpres anunță :
Asociația „Frănța-U.R.S.S." 

organizează zilele acestea la Pa
ris și în alte localități din 
Franța manifestații și 
cetățenești în legătură 
piața vizită în Franța 
dintelui Consiliului de 
al Uniunii Sovietice, N.
ciov. Astfel, pentru primele zile 
ale lunii martie, comitetul pen
tru arondismentul 19 al Parisu
lui al asociației „Franța-U.R.S.S." 
a anunțat un simpozion în ca
drul căruia vor lua cuvîntul mai! 
multe personalități cunoscute 
din conducerea asociației, care 
vor vorbi despre importanța vi
zitei în Franța a președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
La Villejuif, una din suburbiile 
muncitorești ale Parisului, a 
fost anunțată de asemenea pen
tru 5 martie o „zi a prieteniei 
franco-sovietice" în cadrul că
reia vor avea loc diferite mani
festări.

Asociația „Franța-U.R.S.S." 
alte organizații franceze a<u 
nunțat manifestații similare 
diferite orașe ale Franței.

Și 
a- 
în

CALCUTTA 1 (Agerpres)
In dimineața de 1 martie 

sosit la
„IL-18"

DELHI 1 (Agerpres)
In dimineața zilei de 1 martie 

J. Nehru, primul ministru al In
diei, a plecat cu avionul la Cal
cutta unde se va întîlni cu preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov care 
înapoiază din Indonezia.

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

Intîlnirea cu reprezentanții 
organizațiilor obștești din Djakarta
DJAKARTA 

TASS anunță :
La 29 februarie N. S. Hruș

ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a primit în 
palatul Negara din Djakarta pe 
reprezentanții organizațiilor ob
ștești din capitala Indoneziei, 
care i-au oferit daruri în semn 
de prietenie între popoarele In
doneziei și Uniunii Sovietice și 
în semn de recunoștință pentru 
vizita de prietenie și pace făcu
tă în Indonezia.

Vizita lui N. S. Hrușciov în 
Indonezia, a spus Njoro, secreta
rul general al Federației Centra
le a Sindicatelor din Indonezia, 
are o importanță foarte mare pen
tru poporul indonezian, deoarece 
făcînd mai trainică prietenia din
tre popoarele indoneziei și Uniu
nii Sovietice, această prietenie 
întărește 
doneziană 
împotriva

Poporul

a 
Calcutta cu un avion 
N. S. Hrușciov, preșe

dintele Consiliului de Miniștri
al U.R.S.S. și persoanele care-l 
însoțesc.

(Agerpres)

colaborarea sovieto-in- 
în lupta pentru pace 
colonialismului.
indonezian, a spus dr. 

Buntaran, președintele Asociației 
pentru legăturile culturale dintre 
Indonezia și Uniunea Sovietică, 
este foarte bucuros să salute pe 
pămîntul său pe Hrușciov, luptă
tor remarcabil pentru pace și in
dependența națională a popoare
lor

Adresîridu-se reprezentanților 
vieții publice indoneziene, N. S. 
Hrușciov a relevat năzuința po
porului indonezian spre pace și 
prietenie. Poporul dv., a subli
niat printre altele N. S. Hruș- 
eiov, năzuiește spre independen
ță, iar noi, oamenii sovietici, 
vrem să vă ajutăm să vă realizați 
cît mai grabnic năzuințele.

Fiți convinși, a spus în conți-» 
nuare N. S. Hrușciov, că în lupta 
poporului dv. pentru realizarea 
independenței depline și ridicarea 
nivelului de trai al

----- O-----

poporului.

0 grevă cu tîlc
MONTEVIDEO I (Agerpres).
Sindicatul muncitorilor tipo

grafi, vînzătorilor și distribui-1 
toriilor de presă din Uruguay a 
hoțărît organizarea unei greve 
generale de șase zile — între 
29 februarie și 6 martie — pen
tru a protesta față de măsurile 
fiscale luate de guvern care, în- 
cărcînd bugetul întreprinderilor 
de presă vor duce la concedie
rea a 50 la sută din personal. 
Agenția France Presse transmi
te că în aceste zile nu vor a- 
părea în Uruguay nici un fel de 
ziare sau periodice. Agenția pre
cizează că publicațiile nu vor a- 
pare în zilele în care președintele 
Eisenhower se va afla în Uru
guay.

------- - =-------

„Vrăjitorul imperial'1 vrea să recruteze 
noi „cavaleri ai Ku-Klux' Klan-ului"...

NEW YORK 1 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

Reuter, în cadrul unei reuniuni 
organizate la Atlanta, statul 
Georgia, H. J. Jones, „Vrăjito
rul imperial" al „cavalerilor Ku 
Klux Klan-ului", a anunțat înce
perea unei „campanii de recru
tare" pentru mărirea numărului 
membrilor acestei organizații 
rasiste și teroriste. Această cam
panie va. fi lansată în 30 de sta
te federale dar, după cum a spus 
Jones, nu vor fi primiți ca mem-

bri oameni de rînd 
soane aparținînd 
sus“. In afară de 
Klux Klan-ului“ în 
mai operează alte 
ale acestei organizații: 
Klux Klanul Statelor Unite" șl 
„cavalerii creștini ai Ku Klux 
Klan-ului". Toate aceste grupuri 
susțin teoria „supremației albe” 
și desfășoară o activitate de in
timidare și amenințări! la adresa 
populației de culoare.

ci numai per- 
„claselor de 
„cavalerii Ku 
Statele Unite 

două grupuri 
„Ku

al
se

denoi, oamenii sovietici sîntem 
partea dv., vă sîntem prieteni cre
dincioși.

★
DJAKARTA (Agerpres) TASS 

anunță:
Ministrul Culturii al U.R.S.S., 

N. Mihailov, care a însoțit pe 
conducătorul guvernului sovietic, 
N- S. Hrușciov, în călătoria sa 
prin Indonezia, a făcut o vizită 
rectorului Universității din Dja
karta, Sudjone Pusponegoro, ofe
rind î’n dar universității din Dja
karta, în numele președintelui 
Consiliului de Miniștri „ al 
U.R.S.S. numeroase cărți științi
fice și beletristice sovietice edi
tate în limba rusă și în diferite 
limbi străine. N. Mihailov a în 
mînat rectorului universității o 
scrisoare din partea lui N. S. 
Hrușciov, în care conducătorul 
guvernului sovietic urează ca a- 
ceastă bibliotecă să contribuie 
la întărirea continuă și la dez
voltarea prieteniei și colaborării 
între Indonezia și Uniunea So
vietică în domeniul culturii și 
științei.

Ce ascunde tărăgănarea tratativelor 
Conferinței tripartite de

Declarative reprezentantului U.R.S.S.
GENEVA 1 (Agerpres). TASS 

anunță :
Opinia publică mondială ur

mărește cu tot mai multă neli
niște desfășurarea lucrărilor 
conferinței de la Geneva a celor 
trei puteri în problema încetă
rii experiențelor cu arma nuclea
ră, care continuă de peste un 
an și jumătate. La 29 februarie 
reprezentantul U.R.S.S. 
ferință, 
mit o delegație 
Mondial 
pastorul 
bru al 1 
Mondial 
crețar al 
al Păcii, și 
membru al Consiliului Mondial 
al Păcii.

Delegația Consiliului Mondial 
al Păcii și-a exprimat neliniștea 
în legătură cu tărăgănarea tra
tativelor privitoare la interzice
rea experiențelor cu arma nu
cleară și s-a interesat care sînt 
cauzele care au dus la această 
situație nesatisfăcătoare.

In răspunsul său, S. K. Ța
rapkin a subliniat că în ultimele 
nouă luni în lucrările conferin
ței s-a înregistrat într-adevăr o 
stagnare. Dacă în primele șase 
luni1 ale tratativelor — de la 7 
noiembrie 1958 pînă în mai 1959 
— părțile au ajuns la un acord 
în ce privește preambulul și 17 
articole ale tratatului, în ulti
mele zece luni, 
acord asupra 
din tratat, nu

la con- 
S. K. Țarapkin. a pri- 

’ _ ' a Consiliului 
al Păcii compus din 
James Endicott, mem- 

Prezidiului Consiliului 
al Păcii, F. Vigne, se- 

Consiliului Mondial 
Arthur Magnien,

nu s-a căzut de 
niciunui articol 
s-au înregistrat

Pavilionul R.P. Romîne la Tîrgul international ; 
a fost vizitat <

Orotewohl
tală a U.R.S.S. condusă de ) 
K. D. Petuhov. Oficialitățile ? 
și vizitatorii și-au exprimat s 
admirația față de gama va- S 
riată a dezvoltării industriale ) 
a R. P. Romîne. )

Utilajul petrolifer prezentat ) 
de R. P. Romînă prin două in- ( 
stalații de foraj, diferite agre- < 
gate și scule, precum și parcul ( 
de material rulant reprezintă ) 
unul dip punctele de atracție ) 
și interes ale tîrgului dini / 
Leipzig. (

de la Leipzig 
de Otto

LEIPZIG 29 (Agerpres).
La 28 februarie pavilionul 

R. P. Romînie la Tîrgul inter
national de primăvairă de la 

fost vizitat de Otto 
președintele Consi- 
Miniștri al R. D. 

Lothar Bolz, vice- 
al Consiliului de 
ministru al Aface-

? Leipzig a 
c Grotewohl, 
( liului de

I
 Germane, 
președinte 
Miniștri și 
rilor Externe a>l R. D. Germa
ne, și de alți membri ai guver
nului R. D. Germane, precum 
și de delegația guvernamen-

Reduceri de preturi în IL R« S< S.
MOSCOVA (Agerpres). TASS
De la 1 martie în Uniunea So

vietică se reduc prețurile de stat 
cu amănuntul la unele categorii 
de bunuri de larg consum, prin
tre care la aparate de fotogra
fiat de cîteva mărci, mașini de 
cusut electrice, blănuri de vulpi 
argintii și vulpe polară, țesături 
din mătase naturală și artificia
lă, aparate de radio și puști de

vînătoare de cîteva mărci, sti
louri și creioane mecanice, lame 
de ras, conserve, cacao și cafea 
cu lapte condensat, marmeladă 
etc.

Prețurile vor fi reduse în pro
porție de pînă la 30 la sută.

De pe urma reducerii de pre- J 
țurî, populația Uniunii Sovietice ♦ 
va realiza un cîștig anual de 
circa 2,5 miliarde ruble.

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

Un nou discurs al lui Ferhat Abbas

la Geneva
S. K. Țarapkin 
un fel de rezultateaproape nici 

concrete.
Adevărata 

tuații constă 
tor cercuri influente din Statele 
Unite și în special a Pentago
nului și comisiei pentru energia 
atomică, de a nu admite înche-" 
ierea unui acord cu privire la 
interzicerea totală a experiențe
lor nucleare sub pretextul difi
cultăților tehnice în ce privește 
controlul. Recent, delegația Star 
telor Unite la conferința de la 
Geneva a propus să se limiteze 
sfera de acțiune a tratatului cu 
privire la interzicerea experien
țelor nucleare.

Această propunere americană 
are drept scop scoaterea de sub 
control a anumitor explozii nu
cleare subterane, ceea ce, fără 
îndoială, ar duce la 
periențelor cu arma 
intensificarea cursei 
nucleare. S.U.A. au 
ceastă propunere în 
tului că reprezentanții celor trei 
puteri au ajuns deja la un acord 
în ce privește majoritatea 
vederilor tratatului și a 
rămas să se cadă de acord 
asupra a 2—3 articole din 
tat și asupra unei anexe, 
buie de asemenea să 
că datorită eforturilor Uniun 
Sovietice s-a realizat o apropie
re substanțială a punctelor de 
vedere în ce privește problemele 
asupra cărora nu s-a căzut de 
acord. S. K. Țarapkin a decla
rat delegației Consiliului Mon
dial al Păcii că el împărtășește 
întrutotul neliniștea opiniei pu
blice mondiale în legătură cu 
prelungirea nefirească a tratati
velor de la Geneva și a atras a- 
tenția asupra primejdiei care 
poate amenința cauza păcii dacă 
tratativele nu vor duce la o în
cheiere grabnică a unui tratat 
privitor la încetarea tuturor ex
periențelor cu arma nucleară.

----- O-----

Producția furnalelor 
de la Bhilai a atins 

capacitatea oroiectată
DELHI 1 (Agerpres) TASS 

anunță :
Sardar Swaran Singh, minis

trul oțelului, subsolului și com
bustibilului al Indiei, a declarat 
la 29 februarie în Camera popu
lară a parlamentului indian că 
producția de fontă a celor două 
furnale ale combinatului siderur
gic de la Bhilai, care se cons
truiește cu ajutorul Uniunii So- 
vietice, a atins capacitatea proiec
tată. Pînă la sfîrșitul lunii de
cembrie 1959 la Bhilai s-au pro
dus 321.049 tone de fontă.

cauză a acestei si- 
în intenția anumi-

reluarea ex- 
nucleară, la 
înarmărilor 

prezentat a- 
pofida fap-

p re
in aî 

doar 
tra- 
Tre- 

sublinier

♦ Și în Letonia a început î
* ♦

*

TUNIS (Agerpres) — După 
cum transmite agenția France 
Presse, într-un discurs pronun
țat la 29 februarie, președintele 
guvernului provizoriu 
geriei, Ferhat 
noit cererea
Franța pentru 
războiului din

Subliniind faptul că președin
tele Republicii Franceze, gene
ralul De Gaulle, a recunoscut 
Algeriei dreptul la autodeter
minare, Ferhat Abbas a decla
rat că „procedura democratică a 
autodeterminării este într-ade- 
văr singura cale care poate să

al Al- 
Abbas, și-a reîn- 
de tratative cu 
a se pune capăt 
Algeria.

introducerea zilei 
de lucru reduse

RIGA 1 (Agerpres). TASS 
anunță:

In legătură cu trecerea în
treprinderilor din U.R.S.S. la 

* ziua de lucru redusă, peste 
« 100 de fabrici și uzine din Le- 
j tonia au și introdus schimbul 

de șapte ore. Acestea sînt în
treprinderi ale industriei con
structoare de mașini electrice, 
constructoare de aparate, ale 
industriei chimice și șantiere 
de reparații navale.

In trimestrul II vor fi tre
cute la ziua de lucru redusă 
50 de întreprinderi ale indus
triei textile, ale încălțămintei, 
mobilei și hîrtiei. La sfîrșitul 
anului, în R.S.S. Letonă, ca 
și în întreaga Uniune Sovie
tică, va fi desăvîrșită trecerea

♦ ♦
!

tot-
Lă- 
de 

iiDer și suve- î 
soarta, i se permite astfel *

♦*♦
♦

reglementeze, odată pentru 
deauna problema algeriană, 
sînd poporului posibilitatea 
a-și hotărî în mod liber și suve 
ran 
să-și obțină independența pe cale 
pașnică". Aceasta, a arătat Ab
bas, nu exclude libera colabora
re între Algeria și Franța, cu 
respectarea intereselor lor reci
proce.

Ferhat Abbas a respins orice 
idee a divizării Algeriei într-o

î

♦

*
*
♦* j

federație de grupări etnice șl re- * funcționarilor din instituții la 
ligioase. „Nu vom accepta mu- * z’ua de lucru redusă, 
tilarea Algeriei", a spus el.

*


