
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ ai Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional
n
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Trenuri marșrute
Pentru a realiza cît mai mul

te economii în întrecerea în cin
stea zilei de l Mai și a celui 
de-al IlI-lea Congres al parti
dului colectivul serviciului RCM 
Petroșani acordă atenție creării 
de trenuri marșrute de marfă și 

expedierii de garnituri cu încărcă
turi concentrate pe direcții de mers.

In prima jumătate a lunii a- 
prilie au fost formate 9 trenuri 
marșrute peste cele planificate, 
iar din totalul de tone încăr
cate, 33,8 la sută s-au expediat 
în garnituri cu încărcări con
centrate pe direcții. La depășirea 
sarcinilor de plan la trenurile 
marșrute s-au evidențiat colecti
vele stațiilor C.F.R. de la Lu
peni și Petroșani. Cele mai mul
te garnituri cu încărcări concen
trate pe direcții de mers au ex
pediat ceferiștii din stațiile 
C.F.R. Vulcan, Bănită, Peștera) 
Boli și Petroșani.

Economii de combustibil 
conventional

In prima jumătate a lunii a- 
nrilie la depoul din Petroșani au 
ost economisite 280 tone de com

bustibil convențional. Cu aceas
tă cantitate de combustibil pot 
fi remorcate 50 trenuri de.marfă 
pe distanța Petroșani—Șimeria 
și retur avînd fiecare o încăr
cătură de cîte 1200 tone.

La obținerea acestor economii 
a contribuit echipa de pe locomo
tiva 150.1004 condusă- de mecani
cul Marcu Aurel care în prima 
Jumătate a lunii aprilie a înscris 
în contul său 18 tone combusti
bil convențional economisit. De 
asemenea la locomotiva 150.1031 
condusă de mecanicul Dobay Ga- 
vrilă s-au economisit 15 tone 
combustibil convențional. Econo
mii de combustibil au înscris în 
conturile lor și echipele conduse 
de mecanicii Radu Cornel, Maci 
Pavel, Bogățeanu. Nicolae, Schlet 
Carol, Călugăr Alexandru.

'Au redus staționările 
la reparații

In prima jumătate a lunii 
prilie colectivul 
la atelierul de 
poului C.F.R. 
ținut rezultate 
deplinirea planului de reparații 
la locomotive. Echipele comple
xe conduse de lăcătușii Josan 
Adrian și Deatcu Dumitru au e- 
xecutat revizii tehnice la 13 lo
comotive față de 11 locpmotive 
cît prevedea sarcina de plan.

I. M.

,a- 
de muncitori de 
reparații al De 
Petroșani a ob- 
frumoase în în-.
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Produse mai bune, 
la un preț de cost mai redus
Alte colective răspund chemării la întrecere

La chemarea la întrecere a celor 19 întreprinderi, în cin
stea celui de-al IlI-lea Congres al partidului, alte colective 
industriale din paionul nostru răspund cu angajamente noi și 
sporite. Publicăm mai jos 
primite la redacție.

întreprinderea forestieră 
Petroșani

— 950.000 lei economii bă
nești peste plan la producția in
dustrială. Această sumă se va 
obține prin: creșterea indicelui 
de utilizare a masei lemnoase 
cu 10 la sută, extinderea exploa
tării în trunchiuri și catarge, ex
tinderea muncii în brigăzi com
plexe cu plata în acord global 
și prin alte măsuri.

0. C. M. M.

peste— 215.000 lei economii 
pian obținute prin: folosirea mai 
deplină a materialelor locale de 
construcții, recuperarea lemnului 
folosit la schele și cofraje și 
prin alte măsuri.
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— Se vor da în exploatare în 
cinstea Congresului următoarele 
obiective industriale și social- 
culturale: clubul Lonea, școala 
profesională U.R.U.M.P., baia 
minerilor de la Aninoasa, punc
tele de transformare de la Lo
nea II, Lupeni și Vulcan.

Autobaza C. C. V. J.
— 220.000 lei economii supli

mentare la prețul de cost prin: 
reducerea cu 2 la sută a prețu
lui de cost pe tona kilometrică 
transportată, respectarea graficu
lui de întreținere a parcului de 
autovehicule, reducerea consumu
rilor de carburanți și lubrifianți 
pe tona/km. șl alte măsuri.

O----------------•

„La 100 metri forați, 10 metri forați 
din economii'1

Realizarea de cît mai multe e- 
conomii la prețul de cost consti
tuie o preocupare care, la între
prinderea de explorări Lupeni, 
a luat un caracter de masă.

De curînd, maistrul sondor 
Jerca Adrian, de la sectorul Dîl- 
ja a venit în fața adunării ge
nerale deschise a organizației 
de bază de partid, cu ocazia a- 
nalizei sarcinilor la prețul de 
cost, cu inițiativa ,,La 100 me
tri forați, 10 metri forați din e- 
cohomii"

Cum s-a 
antil 1959, 
ca Adrian, . . 
metri pentru care ș-au cheltuit 
cu 388.000 lei mai puțin decît se 
prevedea în deviz, Cu aceste e- 
c.onomii în cazul sondelor de a- 
dîncimi pînă la 5—600 metri cu 
o situație geologică a subsolu
lui cu mai puține strate de roci 
dure sau extra dure, se puteau
fora încă 445 metri. Și cum li
nele sonde ajung ,1a adîncimi 
pînă Ia iOOO metri sau peste 1000 
metri cu roci dure și extradure,

născut inițiativa ? In 
maistrul sondor Jer- 
a forat un număr de

s-a apreciat că cu aceeași sumă 
economisită, s-ar fi forat încă 
circa 200—220 metri. Analizîn- 
du-se posibilitățile, ținîndu-se 
seamă de subsolul Văii Jiului 
s-a ajuns la concluzia că la 100 
metri forați, 10 metri forați din 
economii, constituie un obiectiv 
de întrecere realizabil.

Din calculele preliminare, re
iese că pînă la sfîrșitul anului, 
din aplicarea acestei inițiative, 
producția medie a întreprinderii 
pe circa o lună va fi realizată 
numai din economiile rezultate 
la prețul de cost ceea ce echi
valează cu sarcina de reducere a 
prețului de cost stabilită între
prinderii pe anul 1960.

GR. GOANȚA 
corespondent

Citiți în pagina IV-a
• In întîmpinarea împlinirii a 90 de ani de la nașterea lui 

V. I. Lenin.
•Congresul al Xll-Iea al P. C. din Finlanda și-a încheiat 

lucrările.
• Președintele De Gaulle a sosit la Ottawa.
• In ajunul întîlnirii internaționale a femeilor de la Copenhaga.

Î
 Odată cu creșterea nivelului de trai material și cultural al 
oamenilor muncii, au crescut și pretențiile față de unitățile ce 
deservesc populația. In arest scop cooperatorii din Lupeni 

, care lucrează în secțiile de croitorie, țin adevărate con- 
S sfătuirî ca să poată asigura lucru de bună calitate. Fotore- 
) porterul nostru a surprins în secția de croitorie bărbați nr. 1 
!din Lupeni — secție care are o depățire de plan trimestrială 

de 9 la sută — o discuție între Vlădulescu Irina, Biro Domi
nic și Boabă Valentin pe marginea unui model nou. IN CLI
ȘEU: (de la stînga la dreapta) croitorii Boabă Valentin, 
Biro Dominic și Vlădulescu Irîna.

TRIBUNA AGITATORULUI

) 
j

Economisirea lemnului de mină, 
în atenția brigăzii

Plenara C.C. al P.M.R. din 
decembrie 1959 a pus în fața oa
menilor muncii din patria noas
tră sarcini deosebit de impor
tante. Fiecare colectiv trebuie să 
descopere și să valorifice cît mai 
deplin rezervele existente pentru 
reducerea simțitoare a consu
murilor specifice de materiale, 
energie și alte cheltuieli de pro
ducție în scopul obținerii de cît 
mai multe economii.

Ținînd seama de sarcinile im
portante care stau în fața colec
tivului nostru privind realizarea 
de economii, organizația de par
tid din sector a instruit colecti

vul de agitatori asupra problemelor
' strîns legate de reducerea pre

țului de cost al cărbunelui : e- 
conomisirea lemnului de mină, 
extinderea armării galeriilor di
recționale cu bolțari, micșorarea 
consumului de exploziv, energie 
electrică și de aer comprimat, 
colectarea fierului vechi din sub- 

. teran etc.

de agitator al or- 
bază din sectorul 

Vulcan, am căutat 
sarcinilor izvorîte

In calitafe 
ganizației de 
III al minei 
ca pe baza 
din plenara C.C. al P.M.R. din
3—5 decembrie 1959, cît și în 
urma indicațiilor date de către 
biroul organizației de bază, să 
desfășor la locul de. producție o 
susținută muncă de agitație. La 
începutul primului trimestru al 
anului curent, conducerea secto
rului a încredințat brigăzii din 
care fac parte sarcina de a exe
cuta o galerie direcțională 
stratul 6, la orizontul 480, pe 
o lungime totală de 150 m. 
La începui, pe o porțiune de 50 
m. 1. armarea galeriei am fă
cut-o cu material lemnos, 
zînd că la această lucrare 
sumul de lemn este prea

EMIL JURCA 
agitator, șef de brigadă 

mina Vulcan

pe

1.

Vă- 
con- 
ridi-

(Continuare în pag. 3-a)
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g torului Poseadko înfățișîndu-l pe
g Lenin rostind o cuvîntare la ai
g doilea Congres al Sovietelor din

întreaga Rusie, care a avut loc
la 26 octombrie 1917.

Insurecția armată din octom
brie a învins. In seara de 25

la Smolnîi s-a deschis
cel de-al doilea Congres al So-

8 vietelor din întreaga Rusie. La
8 prima ședință a congresului Le-
8 nin nu a fost de față. Toată ziua 
o și toată noaptea de 25 octombrie 
8 el s-a aflat la Smolnîi de unde 
8 a condus. insurecția. In noaptea 
8 ae 26 octombrie Vladimir Ilic-, 
| s-a dus să se odihnească citeva
8 ore, dar în loc să facă acest lu-
8 cru el a scris proiectul primului
8 decret sovietic asupra pămîntu-

lui.\ J
Toată ziua de 26 octombrie Le.

nin a petrecut-o muncind cu în
cordare. Trebuia organizată apă
rarea Petrogradului împotriva
forțelor contrarevoluționare și 

g aprovizionarea populației cu pîi- 
O 
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Pagini din viața marelui Lenin
♦<==r

O cuvîntare istorică
Zn sala nr. 10 a muzeului cen- 

trai „V. I- Lenin" din Moscova 
o poate fi văzută o lucrare a scuip- 

_ I 7Dnoziz-f/Z nn t ht/>/•' o < f, A- f Z n

Cu mișcări repezi și sigure sortatoarea Ciuceanu Reghina de 
la Filatura Lupeni sortează scuturile de mătase ce vor lua dru
mul întreprinderilor prelucrătoare. Ciuceanu Reghina s-a angajat 
în cinstea zilei de 1 Mai să nu lase să treacă neobservat prin 
controlul ce-1 efectuează nici un scul de mătase de calitate neco
respunzătoare. Doar e vorba de marca fabricii și sortatoarea Ciu
ceanu Reghina ține la acest lucru fapt ce l-a dovedit dînd zilnic 
cîte 15 — 20 kg. fire sortate peste sarcinile de plan de cea mai 
bună calitate
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ne. In seara de 26 octombrie s-a 
deschis a doua ședință a congre
sului. Delegații au întîmpinat cu 
un imens entuziasm pe Lenin ca
re se urcase la tribună. El a 
prezentat rapoartele cu privire la 
pace și păm'trit. Decretele leninis
te au fost adoptate în unanimii a. 
te de Congresul Sovietelor Con
gresul a ales primul guvern mun. 
citpresc-fărănesc din lume, în 
frunte cu Lenin.

Un tanc, dar a< muncitorilor 
de la „Krasnoe Sormovo”

Muncitorii uzinei „Krasnoe 
Sormovo" au trimis nu demu.it în 
dar muzeului macheta primului 
tanc sovietic construit l i această 
uzină din însărcinarea lui Lenin 
Tancul a fost construit în 1920, 
i s-a dat numele de „Luptător 
pentru libertate iov. Lenin" 
fost expediat apoi pe front.

Numeroase exponate ale 
zeului ilustrează activitatea
tărîm militar a lui V. Z Lenin, 
munca neobosită d .<•: ic el 
în domeniul organizăm apărării 
tinerei Republici Sovetice în anii

8 
8 
8 

, , ....... n 8
de grea încercare ai războiului ci- 8 
vil. In una din săli este expusă o 8 
hartă — schemă pe care se pot 8 
vedea indicații și dispoziții ale 8 
lui Lenin în probleme privind a- 8 
pararea țării. . 8

Vizitatorii examinează cu deo- 8 
sebii interes un aparat de tele- 8 
grafie prin care erau transmise 8 
numeroasele dispoziții ale iui Le- 8 
nin. Intr-o telegramă, adresată Ș 
comitetului executiv gubernia! 8 

din Arhanghelsk, Lenin . cerea 8 
luarea de măsuri urgente în ve- 8 
derea organizării apărării Astra- 8 
hanului și a ducerii unei politici 
ferme de luptă pînă la capăt în 
eventualitatea unui atac al 
glezilor.

en-

și a

mii.
pe
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Muncitorul Ivanov 
la Kremlin

Intr-un tablou al său pictorul 
Vetrogonski îi înfățișează pe V. g 
Z. Lenin și I. M. Sverdlov stind § 
de vorbă cu membri ai detașa- 8 
meniului pentru aprovizionarea | 
cu alimente.

_______________................. ..... >
(Continuare m na" 3-a) g
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TEUNICII MINIERE
Plug de abataj ranid

Colectivele dc cercetători de la 
Institutul Donghiprouglemaș și de 
la uzina „Svet Șahtera" din Har
kov au elaborat proiectul tehnic 
și au treclif lă exbcuția unei insta
lații rapide cu plug de abataj de 
tipul USB-1. Conform calculelor 
preliminare productivitatea ins
talației este în jurul a 800 tone 
de cărbune pe 6 ore. Mașina este 
destinată mecanizării comple
xe a exploatării și transportului 
cărbunelui. în abatajele din stra
iele cu grosime de 0,9—1,7 in. 
Plugul va fi folosit în bazinele Do- 
neț și Karaganda la strate cu în
clinare mică.

Cit mai multe 
inovații 

trimise spre 
generalizare

La U.R.U.M.P., printre alte piese de schimb produse pentru 
exploatările miniere se numără și vanele plate necesare conducte
lor de aer comprimat. Muncitorul Calistru Mihai care lucrează 
la finisarea acestor vane plate, obține în fiecare lună depășiri de 
plan între 20—35 la sută. El își organizează în așa fel 
încît execută comenzile în termene mai scurte decît 
IN CLIȘEU : Muncitorul Calistru Mihai asamblează

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

munca 
cele acordate, 
o vană plată.

Săparea rapidă a unui puț de mină
La mina „Novo-Butovka“ din 

Donbas, în lucrările de săpare a 
unui puț de mină cu diametrul de 
5,5 m. s-au obținut viteze mari 
de avansare. Cu ajutorul com
plexului de utilaje KS-1 într-o lu
nă de zile s-au săpat și armat 
264,6 m. de puț. Complexul KS-1 
asigură executarea concomitentă 
a lucrărilor de săpare și de sus-

tinere definitivă cu beton armat 
monolit, mecanizarea integrală a 
procesului de încărcare și eva
cuare a sterilului. Complexul asi
gură armarea provizorie a putu 
lui în zona de săpare. Fată de 
metodele obișnuite la săpare, lu
crul cu ajutorul complexului KS-1 
face să crească cu 200—300 la 
sută productivitatea muncii mine
rilor de la puțuri.

Cabluri blindate speciale
La cablurile ecranate din mine 

se cunosc două posibilități de de
fectare a lor și anume scurtcircui
tele interne și cele provenite din 
deteriorări externe. Industria din 
R.P. Ungară a început producerea 
unor cabluri speciale la care dacă 
un conductor de faze ajunge în 
contact cu propria sa armătură

de blindaj, un releu special de
conectează imediat cablul. Izola
ția fazelor se măsoară continuu cu 
un aparat de control. Pentru evi
tarea scurtcircuitelor provocate 
din exterior, la armătura cablu
rilor se folosesc materiale semi
conductoare, cu o anumită stabili
tate termică.

Susțineri mobile 
mecanizate

In ultimele luni din anul trecut 
au fost date publicității în re
vistele de specialitate din Uniu
nea Sovietică rezultatele obținute 
în urma experimentării susținerii 
mobile mecanizate de tipul M--9 
compuse din stîlpi de front, care 
se mută manual și stîlpi de spate 
care se mută cu ajutorul ulmi dis
pozitiv hidraulic. Susținerea mo
bilă mecanizată M-9 este destina
tă exploatării frontale a stra
ielor de cărbune cu grosime 
mică -și înclinare redusă. Se fo
losește împreună cu combipa UKT 
și transportorul cu raclete K.S.-15. 
O altă susținere mecanizată este 
cea de tipul M-18 compusă din e- 
lemente cu doi stîlpi pe care se 
sprijină grinzi și scuturi. Depla
sarea susținerii M-18 se iace cu 
ajutorul împingătoarelor hidrau
lice și poate fi folosită în abataje 
la strate de 1,6—3,2 m. grosime 
cu înclinare mică.

încercările făcute au arătat că 
prin introducerea acestor susțineri 
moderne volumul munci; ia sus
ținerea și dirijarea coperișului în 
abatajele frontale scade de 2—-4 
ori.

★
INIȚIATIVE, MĂSURI, METODE TEHNICE

O măsură eficace pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui •.

In trimestrul I din acest an, 
mina Petrila a extras cărbune 
mult peste plan însă de calitate 
necorespunzătoare. In consecință, 
mina a fost penalizată cu peste 
310.000 lei. Calitatea necores
punzătoare a cărbunelui extras 
la Petrila provenea mai ales de 
la straiele subțiri intrate în ex
ploatare, strate cu un conținut 
de cenușă ridicat. Așa de pildă, 
stratul 4 în panoul B la sectorul 
II are un conținut de cenușă de 
peste 55 la sută, iar la panoul 
C în raza aceluiași sector, de 
peste 50 la sută. La fel stratul 
14 exploatat prin abataje în 
trepte răsturnate la sectoarele I 
și II în panourile A și C dă la 
analize un conținut de cenușă 
cuprins între 50,6—59,6 la sută.

La mină au fost luate o sea
mă de măsuri menite să ducă Ia 
îmbunătățirea calității cărbunelui 
extras din toate stratele si mai 
ales din strateJe 4, 5 și 14. Ast
fel. într-o zi pe săptămînă, la 
culbutorul minei nu se mai fac 
cîntăririle pentru stabilirea greu
tății medii, aceasta luîndu-se 
drept media ultimelor 15 zile. In 
această zi se fac doar probe de 
determinare a cantiății de șist 
vizibil în vagonetele cu cărbune.

Cu toate acestea. în luna tre-

cută cărbunele extras din aba
tajele minei Petrila a conținut 
cu 3,3 la sută mai multă cenușă 
decît norma admisă, fapt pentru 
care mina a fost penalizată cu 
peste 194.000 lei.

Incepînd cu primele zile din 
aprilie, ia Petrila se aplică o mă
sură care pînă în prezent dă re
zultate satisfăcătoare. Este vor
ba de alegerea șistului vizibil la 
suprafață, din vagonetele care 
aduc cărbune de la stratul 14. 
La ziuă a fost montată o stație 
de alegere manuală a șistului 
vizibil. Vagonetele încărcate de 
Ia- abatajele stratului 14 cu
prind pe lîngă marca cu numă 
rul de încărcare al brigăzii, un 
răvaș de lemn vopsit în roșu. Va- 
gonetul astfel însemnat este tre
cut prin culbutor, fără a fi des
cărcat, dus afară și răsturnat în 
fața unui crațer lung de 10 — 15 
m. Șistul se alege manual, iar 
cu alutornl craterului cărbunele 
curat se încarcă în alt vagonet 
care este dus la culbutor. Cei 
cîtiva muncitori care deservesc 
stația, aleg pe 
gonete cu șist 
la haldă.

Eficacitatea 
este exprimată

figura alăturată. Se poate vedea 
cum de la un procent maxim de 
cenușă în cărbunele de sortul 
mai mare ca 80 mm., cenușa a 
scăzut cu mult. Semnificativ este 
faptul că in ziua cînd stația n-a 
funcționat cîteva ore din motive

schimb multe va- 
pe care-1 trimit

acestei măsuri 
în diagrama din

Condusă și îndrumată de or
ganizațiile de partid, mișcarea 
de inovații și raționalizări în 
mineritul Văii Jiului a obținut 
în anul 1959 ca și în perioada 
trimestrului 1 din 1960 rezultate 
de seamă, inovatorii mineri con
tribuind din plin la lupta colec
tivelor miniere pentru reduce
rea prețului de cost al cărbune
lui. pentru creșterea productivi
tății muncii. Așa ' *
tat în darea de 
seamă prezentată 
de tov. ing. Gîr- 
joabă Victor 
inginer șef 
C.C.V.J .-la 
cents consfătuire 
mineri organizată 
de C.C. al Uniunii sindicatelor 
miniere și Ministerul Industriei 
Grele, inovatorii și raționaliza- 

fa cele a 
economii 
1959 cu

cum s-a ara-

a. Extinderea și aplicarea Iar 
gă a inovațiilor primite prin fi
șele S. E. (schimb de experien
ță). Această măsură a fost pro
pusă deoarece, așa cum a reie
șit din consfătuire, o seamă de 
inovații de valoare prezentate 
în aceste fișe nu sînt tratate cu 
atenția cuvenită.

b. Aplicarea concretă și per
manentă a inovațiilor acceptate 
Din discuțiile

al
re-

Pe marginea consfătuirii 
inovatorilor mineri

a inovatorilor 
la Petroșani

torii au contribuit 
proape 16.000.000 lei

• obținute pe bazin în
1.630.000 lei. Mișcarea de ino
vații a continuat să se dezvolte 
în trimestrul I 1960 cînd au fost 
aplicate 107 inovații cu economii 
post calculate 
proape 500.000

Consfătuirea
zitiv faptul că
tari

în valoare de a- 
lei.
a apreciat ca po- 
la unele exploa- 

s-au alcătuit brigăzi com
plexe de inovatori (exemplul 
minei Lonea) csre își canalizea
ză eforturile în scopul rezolvă
rii problemelor prevăzute în pla
nurile tematice. De .. asemenea 
s-a apreciat faptul că în unele 
unități, ca de pildă la U.R.U.M.P.. 
alcătuirea planului tematic de 
inovații pentru acest an s-a fă
cut pe baza consultării și propu
nerilor făcute de colective largi 
de muncitori și tehnicieni.

Inovatorii și tehnicienii 
au luat 
au scos 
lipsuri, 
aceasta 
mai activ la lupta pentru eco
nomii. lată cîteva concluzii im
portante :

care 
cuvîntul la consfătuire 
în evidentă o seamă de 

manifestîndu-și prin 
hotărîrea de a contribui

I

participanților la 
consfătuire s-a 
reliefat faptul că 
multe inovații 
sînt aplicate doar 
atîta timp est es
te necesar pen- 

economiilor ce le 
ino- 
s-a

fiuențat și procentul de cenușă 
pe mină. De la un procent de 
34,3 la sută în luna martie și 
32,6 la sută media din primele 
zile din aprilie, procentul de ce
nușă în cărbune a scăzut la 31,3 
Ia sută.

Permanentizînd aplicarea aces
tei măsuri și 
supra alegerii 
bunele extras 
și 5, paralel 
muncii

extinzînd-o și a- 
șistuiui din căr- 
de la stratele 4 
cu intensificarea

tru stabilirea 
aduc și pentru premierea 
valorilor. La mina Lupeni, 
dat exemplu, un aparat pentru 
sudarea cap U cap a firelor de 
cupru folosite la bobinațe s-a a- 
plicat doar o perioadă relativ 
scurtă de timp, ăbandonîndfi-se 
apoi deși aparatul s-a dovedit a 
fi foarte util. Consfătuirea a 
insistat ca să se muncească î.r 
așa fel încît economiile postea 
culate.pe o perioadă dată să se 
reflecte continuu în reducerea 
prețului de cost al producției n- 
nității respective.

c. Generalizarea Inovațiilor șl 
raționalizărilor de valoare. Punc
tul principal de discuții l-a for
mat această problemă de primă 
importantă în momentul actual. 

, Pe bazin s-au aplicat multe ino
vații care, local, au adus însem
nate beneficii, dar din acestea 
puține au fost generalizate. Or, 
așa cum s-a subliniat, genera
lizarea duce la creșterea sub
stanțială a eficacității economice 
a inovațiilor. In Valea Jiului, din 
cele 107 inovații aplicate în tri
mestrul 1 1960 numai 7 inova
ții au fost generalizate. Aceasta 
din cauza preocupării slabe a 
cabinetului tehnic al C. C.V.J. c?t 
și a responsabililor cabinete' 
tehnice de la exploatări. S-* 
jims astfel Ia înregistrarea și 
chiar premierea unor inovații 
similare la mai multe exploatări. 
Un dispozitiv de bobinat bobine 
mici dat ca inovație la mina Lu
peni. a fost acceptat șt premiat 
sf la atelierele electrice Vulcan. 
Tot din cauza interesului redus 
pentru generalizarea inovațiilor 
s-au aplicat și premiat mai mul
te aparate pentru captat praf de 
mină, fără a se stabili și gene
raliza un tip unic. Inginerii de 
la cabinetele tehnico ale exploa
tărilor s-au angajat să remedie
ze această linsă, trimițînd sore 
generalizare mai multe inovații.

Consfătuirea de la Petroșani 
a stabilit o seamă de directive 
pentru o mai bună desfășurare 
a mișcării de inovații, pentru 
creșterea eficacității economice a 
acesteia.

alegere manuală

IjJo

tehnice, procentul de cenușă la 
sortul indicat a crescut brusc la 
valoarea dinaintea intrării în 
funcțiune a stației.

In aceeași proporție a fost in-

laminerii de 
cărbune me-

csnuța Za Vorfctomai. 
caavța Ottâ.

șistului în abataje, 
Petrila vor da un
reu mai bun, la un preț de cost 
tot mai scăzut.

ing. GH. DUMITRESCU

pentrn protecția muncii
Recent la Institutul de cerce

tări în domeniul protecției mun
cii din R.P. Ungară sa construit 
un releu special care întrerupe 
în mod automat funcționarea ma
șinilor electrice în caz de con
tact. Acest releu special poate 
declanșa automat ceață artificia
lă în momentul dinamitărilor în 
mină. Ceața artificială permite 
evitarea efectelor dăunătoare ale 
prafului care provoacă silicoza 
Un alt procedeu pus la punct de 
acest institut este forajul cu 
spumă. Ciocanul pneumatic emite 
spumă pentru a împiedica râs- 
pîndirea în mină a prafului de
gajat prin acțiunea sfredelulut.
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întrecerea pe profesiuni 
în sprijinul îmbunătățirii activității 

economice a
Anul acesta, muncitorii fores

tieri din Valea Jiului și-flu pus 
în centrul preocupării lor valorifi
carea superioară a masei lemnoa
se, reducerea pierderilor, crește
rea productivității muncii și redu
cere;) prețului de cost prin folosi
rea la maximum a rezervelor in
terne ■

Propunerile făcute de către mun
citori. ingineri și tehnicieni, în 
consfătuirile de producție, precum 
si măsurile luate au contribuit 
la obținerea unor succes. Astfel, 
în holărîrea consfătuirii de produc
ție a sectorului Cîmpu lui Neag 
din 16 februarie se dă ca sarcină 
brigăzii maistrului Dănescu să 
intensifice transportul de bușteni, 
iar maistru! Oprea Vasilc eu bri
gada sa să termine scoaterea lem
nului de foc de la funieularul 
Wisșem. Brigada de la Arcanul 
condusă de Roba Culită trebuie să 
continue cu fasonatul lobdelor și 
a lemnului de celuloză și să nu 
o mai lase pe ultimele zile ale 
lunii așa cum proceda pînă atunci 
Asemenea botărîri au fost luate 
de toate sectoarele inclusiv se< - 
torul de transport C.F.F. Lenea.

Rezultatele nu s-au lăsat aștep
tate. Iată că primul trimestru a 
fost încheiat cu succes. Planul de 
producție a fost depășit la pro
ducția globală cu 33 la sută iar 
la producția marfă cu 30 la sută, 
a crescut simțitor procentul lem
nului bun de lucru, masa lemnoa
să fiind mai bine valorificată, s-au 
’■^alizat economii în valoare de 

'.000 lei.
Pentru a obține noi succese co

mitetul sindicatului munci1©) ilor 
forestieri, a trecut la organizarea 
întrecerii pe profesii. In trimes
trul II, întrecerea socialistă se 
va ridica pe o treaptă superioară. 
Astfel, sectorul Cîmpu lui Neag 
a chemat la întrecere toate sec
toarele pentru depășirea planului

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

Să cunoaștem 
istoria raionuluiistoria raionului j!

Dealul abrupt, de formă 
Că, din spatele gării Peștera 
spre Banița, e cunoscut de multă 
vreme sub numele de Piatra Ce
tății. De circa un veac s-au făcut 
tot felul de săpături pe culmea a- 
cestui deal ascuțit, ceea ce a dus 
! descoperirea urmelor unei ce- 
v...i antice. Despre rosturile aces
tei Cetăți și timpurile cînd s-a 
construit s-au emis o serie de ipo
teze contradictorii, fără a i se lă
muri însă taina.

Abia în zilele noastre, printr-o 
cercetare științifică susținută, spri
jinită de regimul domocrat-popu- 
lar s-a putut ajunge la o.concluzie 
științifică valabilă. Astfel, dintr-o

eoni- 
Boli,

Pagini din viafa marelui Lenin
(Urmare din pag. 1-a)

Era în anul de foamete 1918. 
In mai, muncitorii de la uzina P.i- 
tilov din Petrograd l-au trimis 

Pe muncitorul A. Ivanov ia Moș. 
cova pentru a-i raporta lui Le- 
nin despre situația grea a aprovi
zionării cu alimente. Vladimir iile; 
l-a primit imediat pe Ivanov în ca. 
binelui său de lucru de la Krem
lin. Cazangiul Ivanov fusese ales 
de muncitorii de la uzim Putiiov 
președinte al comisiei pentru a- 
chiziționarea de produse alimen
tare pe teren. Cuireierînd raioa
nele, muncitorul și-a dat seama 
car? sini cauzele adevărate ale 
foametei. In țară exista pune 
dar rezistența chiaburimii, sabo
tajul. socialiștilor, revoluționari 

care se strecuraseră în unele 'co
mitete gubernia/e pentru aprovi
zionarea cu alimente împiedicau 
aprovizionarea normală a centre
lor industriale. Era necesar să se 
imprime călătoriilor muncitorilor 

pentru alimente un caracter mat 
organizat. Ivanov a vorbit despie 
toate acestea iui Vladimir llici.

Lenin i-a comunicat iui Ivanov 
măsurile energic? luate de gu-

întreprinderii
cu 3 la sută (să dea peste plan 
la toate sortimentele 20-100 rn.c. 
de lemn de lucru) ; găsirea unei 
soluții cît mai bune pentru ren
tabilizarea sectorului, îmbunătăți
rea cu 1 la sută a indicelui de uti
lizare a masei lemnoase și intro
ducerea metodei de lucru în a- 
cord global. Ca urmare, memlnui 
de partid Pobigan Ilie, gaterist, 
a chemat la întrecere pe toți gate- 
riștii din întreprindere, membrul 
de partid Onciu Constantin meca
nic de funicular, pe toți tunicu- 
lariștii, brigada lui Munteami Pe- 
tru de la Cîmpu lui Neag se întrece 
eu toate brigăzile asemănătoare, 
mecanicul de fierăstrău Szilagyi 
loan i-a chemat ia întrecere pe 
toți mînuitorii de fierăstraie me
canice etc. întrecerea s-a extins și 
între maiștrii de exploatări, me
canicii de ferăstraie, între meca
nicii de locomotive, lăcătușii de 
revizie și șefii de tren

Comitetului sindicatului munci
torilor forestieri îi revine sarcina 
să studieze cu atenție această ini
țiativă, să o sprijine și dezvolte 
continuu, popularizînd realizările 
obținute în cârdul ei, organizând 
schimburi de experiență între 
muncitorii diferitelor profesiuni 
aflați în întrecere pentru a face 
cunoscută experiența pozitivă câș
tigată de fruntași. Prin dezvol
tarea întrecerii pe profesiuni se 
vor obține realizări însemnate 
pentru toată activitatea întreprin
derii, contribuind la depășire., sar
cinilor de plan și rentabilizarea 
exploatărilor noastre forestiere, De 
aceea, în cursul trimestrului II. 
comitetul nostru va sprijini din 
plin această inițiativă a munci
torilor forestieri.

IOAN KOVACS
președintele comitetului sindica

tului muncitorilor forestieri
Petroșani

i • ■ • -

Piatra cetâjii
comunicare făcută recent de con
ducerea Muzeului regional Deva 
(prof. Octavian Floca), reiese clar 
că această cetate este de origine 
dacică, construcția sa avînd loc 
aproximativ între secloul I î.e.n. 
și secolul I e.n., în perioada din
tre domniile lui Buerebista și De- 
cebal. Rostul cetății era de a pre
veni și apăra această parte a Da
ciei libere de năvala agresorilor 
romani. Ea avea aceeași sarcină 
în această zonă, precum fortifica
ția de la Piatra Roșie asigura ac
cesul spre Sarmizegetusa de 
Munte prin Valea Bosorodului. ce
tatea iie la Costești, cele de la 
Căpîlna și Tilișca.

1. s.

vern în problema alimentației. El 
a sprijinit cu căldură cererea mun
citorilor din Petrograd de a se 
crea detașamente pentru aprovi
zionarea cu alimente alcătuite din 
muncitori care în alianță cu ță
rănimea săracă să pornească îm
potriva burgheziei de la sate o- 
fensiva pentru pline.

întors la Petrograd, Ivanov și-a 
informat tovarășii despre convor
birea avută cu conducătorul revo
luției și de sarcinile trasate de 
Lenin proletariatului din Petro
grad în domeniul organizării de- 
iașamen,elor pentru aproviziona, 
rea cu alimente.

Leninismui învinge
Muzeul central V. I. Lenin este 

vizitat de milioane de oameni so
vietici șt de oaspeți de peste ho
tare. In carted de impresii d mu
zeului ei scriu despre dragostea 
lor fierbinte față de marele con
ducător și prieten al oamenilor 
muncii.

Un grup de șoferi din Harkov, 
care a vizitat recent muzeul a 
scris printre altele:

£
.■isiti" 

sOr

--'O'. > îV

După gustarea de dimineață, o plimbare sub razele soarelui 
călduț de primăvară e cît se poate de plăcută. Cei aproape 100 
de copii de la 
pravegheați cu 
al dimineții.

grădinița dir. cartierul Gli. Dimitrov Petroșani, su- 
atenție de educatoare au ieșit în aerul proaspăt

Economisirea lemnului de mină, 
în atenția briqăzii

o

(Urmare din pag. l-£)

cat, folosindu-se mari cantități 
de rășinoase, ne-am propus să 
trecem în continuare la arma
rea galeriei cu bolțari. In cadrul 
brigăzii erau unii muncitori. în
tre care șeful de schimb Toma 
Gheorghe și ajutorul de miner 
Stanciu loan II, care priveau cu 
rezerve noul sistem de armare 
din cauză că nu mai lucraseră 
la armarea cu bolțari. Văzînd sta
rea de lucruri, am organizat cu 
membrii brigăzii o convorbire 
unde am discutat despre impor
tanța reducerii consumurilor 
specifice de materiale. Am ară
tat că brigada noastră trebuie 
să-și ridice în permanență cali
ficarea profesională, șă cunoas
că și acest sistem de armare în 
bolțari. Am indicat muncitori
lor felul în care trebuie pușcat 
pentru a respecta monografia de 
armare, iar găurile să rupă în 
așa fel înctt.. să nu avem . mult 
de lucru cu pichamărul, sau să 
facem umplutură prea mare du
pă bandaje. In privința îndru
mării tehnice, am primit ajuto
rul inginerului Surdu Octavian, 
șeful sectorului, care atunci cînd 
observa că o armătură nu era 
tocmai bine pusă, dădea îndru
mările necesare.

In urma convorbirii avute, fie
care membru din brigadă a în
țeles 
tantă 
leriei 
greoi 
cînd
cest fel de armare. In luna mar
tie a. c., brigada s-a angajat să 
realizeze 50 m. 1. galerie. In 
martie noi am executat cu 7 m.l. 
mai mult decît prevederile pla
nului de producție lunar. Mulțî 
mineri din brigadă. între care 
Tamaș Andrei și Toma Gheor-

această problemă impor- 
și am început armarea ga- 
cu bolțari. A mers mai 
în prima săptămînți pînă 

minerii s-au deprins cit a-

„Noi, șoferii din Harkov, stră- 
bătînd țara în drum spre, minele 
din Karaganda am vizitat muzeul 
iubitului nostru conducător. Aici 
l-am cunoscut și mai bine pe Le
nin, am înțeles și mai. bine măre
țul țel spre care ne-a condus ma
rele Lenin și spre care ne con
duce neobosit iubitul nostru partid 
leninist".

Membrii unei delegații din Re
publica Populară Chineza. ,scriu :

„Poporul sovietic duce în pre
zent o viață îmbelșugată, plină de 
bucurii. Această viață,,a devenit 
posibilă numai datorită lui Lenin 
care și-a consacrat întreaga sa 
viață victoriei revoluției în Rusia 
și eliberării poporului său de sub 
lanțurile capitalismului.

Poporul țării noastre pășește 
în prezent pe același drum pc care 
a mers poporul sovietic. Sub stea
gul lui Lenin noi construim în 
țara noastră o viață fericită".

Măreața cauză a iui Lemn tră
iește și învinge, însuflețește mi. 
liodne de oameni din toate colțu
rile pămîntului la lupta pentru 
pace, democrație și socialism. 

glie, ș-au specializat în acest sis
tem de armare, reușind să creas
că alături de ei și pe alții.

După terminarea acestei gale
rii direcționale ne-am schimbat 
locul de muncă. Conducerea sec
torului, văzînd realizările obți
nute de brigadă atît în econo
misirea materialului lemnos, cît 
și în calitatea lucrului, a stabi
lit să executăm o altă lucrare 
importantă, adică un plan încli
nat la orizontul 548 în culcușul 
stratului 5. Pînă atunci niciunul 
dintre membrii brigăzii nu mai 
lucraseră la săparea planurilor 
înclinate. Am îndemnat pe fie
care muncitor din brigadă să 
privească cu încredere sarcina, 
să învețe să lucreze în orice loc 
de muncă. Realizările obținute 
în primele zile garantează că noi 
ne vom achita cu cinste și de 
această sarcină.

De obicei în fiecare lună or
ganizez cu membrii brigăzii cîte 
o convorbire unde discutăm a- 
mănunțit despre succesele obți
nute în. producție și țragem con
cluziile necesare asupra felului 
încarc ne-am preocupat de ri
dicarea nivelului nostru de cu
noștințe. In discuțiile pe. care ’e 
port cu tovarășii mei de muncă 
îi îndrum să-și ridice în perma
nență nivelul profesional. Va
gonetarul Rîcu Stan și alții ur
mează în prezent școala de a- 
iutori mineri. La noi în briga
dă punem accent deosebit pe ri
dicarea calificării profesionale a 
fiecărui tovarăș.

Rezultatele obținute în produc
ție se datoresc ..faptului că în 
brigadă ș-a pus un accent deo
sebit be întărirea disciplinei în 
muncă, Dacă la început unii 
muncitori din schimbul lui Tău- 
tu Emil nu așteptau schimbul la 
locul de muncă, sau dacă anul 
trecut tovarășul Bejenaru Gheor
ghe mai absenta de la serviciu, 
anul acesta noi ne mîndrim cu 
faptul că avem un colectiv dis
ciplinat.

Pentru realizarea obiectivelor 
ce ne stau îni față, voi căuta ca 
pe viitor să acord o atenție mai 
mare muncii de agitație de la 
om la om. făcînd în așa fel ca 
brigada noastră să fie mereu 
printre brigăzile fruntașe de 
pregătiri din sector, luptînd în 
aceiași timp pentru . obținerea de 
cît mai multe economii în pro
cesul d? producție.

ti-

Au colectat 7 tone 
fier vechi

In cinstea zilei de 1 Mai 
nerii din cadrul sectorul OCMM
Petroșani s-au angajat să strîn- 
gă și să predea I.C.M.-uliii 8 to
ne de fier vechi.

De la începutul lunii martie 
și pînă., acurți tinerii au strâns 
și au predat 7 tone fier vechi, 
in cursul lunii aprilie urmează 
să se mai predea încă 3 tone.

Cele mai bune rezultate în ac
țiunea patriotică de .strîngere a 
fierului vechi le-au,.obținut ute- 
rniștii Nicolae Margareta, Sas 
Teodor, Moldovan Oscar, Anto.- 
nescu Maria.

EISLER A.
corespondent
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I TEATRUL DE STAT 
li „VALEA JIULUI*

PETROȘANI• J
prezintă:

sâmbătă 23 ți și duminică 24 aprilie 
I960

li Casa din strada
Coșbuc 10

comedie în 3 acte:i de Florin Vasiliu
>1

Regia ; D. Căpitanu
* Scenografia ; Lidia Pincus

t
I,

i

; ANUNȚ
I Conducerile întreprinderi- ■ ;
; lor și instituțiilor din întreg '>
. raionul Petroșani sint a- J
' nunțate pe această cate a p

11 delega pentru ziua de 20 a- 1 [ 
Iprilie 1960, orele 8 cîte un / 

tovarăș din cadrul întreprin- 
derii sau instituției pentru p 
a participa la ședința de in- 
structaj privind ticlietele de ’ 

I combustibil pe anii 1961— \ 
1962, care va avea loc în 
sala de ședințe a Sfatului ' > 
popular raional. < ’

Delegații vor aduce cu eî ' ■ 
împuterniciri pentru a pu- ■ 
tea ridica imprimatele nece- '1 
sare, costul unui imprimat 
e de 0,35 lei. >

Prezența este obligatorie. J
PROGRAM DE RADIO

21 aprilie
PROGRAMUL I. 8,00 Din 

presa de astăzi, 9,35 „Să fii 
mereu în frunte" — emisiune de 
cîntece pionierești, 10,00 „Dru
meții veseli" (reluare), 11,03 
Fragmente din opera „Decem
briștii" de Șaporin, 12,10 Din 
melodiile dumneavoastră prefe
rate, 13,05 „înaintăm sub roșu 
steag" — emisiune de cîntece, 
14,00 Din muzica popoarelor so
vietice, 15,25 Actualități muzi
cale din țări socialiste: muzică 
din R. D. Germană, 16,15 Vor
bește Moscova 1 17,30 Tinerețea 
ne e dragă, 18,30 Almanah ști
ințific, 19,05 Tribuna Radio. 19,45 
Transmisie din .sala Ateneului a 
concertului corului și orchestrei 
simfonice ale Radioteleviziunii, 
PROGRAMUL II. 15,00 „De toa
te, pentru toți" (reluare). 15,30 
„Viața nouă a satului" — pro
gram de cîntece și jocuri, 16,15 
Concert de estradă, 17,00 „In a- 
părarea păcii" — emisiune de 
cîntece sovietice, 17,30 Sfatul 
medicului, 17,35 Balade și jocuri 
populare romînești, 19,45 Din 
muzica popoarelor, 20.4 5 Cînte
ce despre Lenin, 21,15 .Melodii 
de primăvară — muzică, ușoară 
romînească. 21,45 Părinți "și co
pii — V. I. Lenin și unele pro
bleme ale educației tineretului.

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
21 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : In zgomotul roților; AL. 
SAH1A: Despre prietenul meu; 
PETRII.A : Sînge alb; LONEA: 
Fata din Kiev (seria II-a); A- 
NINOASA : La răscruce de dru
muri; CRIVIDIA : Escadrila 
„Liliacul-; LUPENI : Mumu; 
BARBATENI ; Orașul liber; U- 
RICANT : Părinți și copii.



ile la iwleiea
KOLOMENKA (Agerpres).
Prima locomotiva sovietică cu 

turbină cu gaze construită de co
lectivul uzinei „Kuibîșev" din 
Kolomenka a efectuat prima cursă 
experimentală în zilele schimbului 
de onoare organizat în cinstea a- 
niversării nașterii lui V. I. Lenin. 
Puternica locomotivă cu un motor 
de 3500 G.P. a parcurs cu o în
cărcătură de peste 3000 tone secto
rul Kolutvin—Ribnoie—Riajsk cu 
o viteză medie de 90 km. pe oră. 
In prezent se asamblează o nouă 
locomotivă rapidă Diesel „TEP- 
60“ destinată trenurilor de pasa
geri. Această locomotivă va ieși 
.pe linie în ziua. de 22 aprilie, 
în cinstea celei de-a 90-a aniver
sări a nașterii lui V. I, Lenin

★
La 17 aprilie în Palatul de Cul

tură al organizației „Detrostroi"

Președintele De Gaulle a sosit 
la Ottawa

OTTAWA 19 (Agerpres)
In seara zilei de 18 aprilie ge

neralul De Gaulle, președintele 
Republicii Franceze, a sosit la 
Ottawa pentru o vizită oficială 
de 4 zile.

★

pe care
Republicii Franceze,

OTTAWA 19 (Agerpres) 
In cadrul vizitei oficiale 

președintele 
De Gaulle, o face zilele acestea 
în Canada pentru marți 19 aprilie 
au fost programate întrevederi și 
discuții politice cu primul minis
tru canadian. Diefenbaker, precum 
«i între miniștrii Afacerilor Ex
terne ai celor două țări

In comentariile transmise pînă 
acum de agențiile de presă occi
dentale se subliniază că discuțiile 
franco-canadiene se integrează în 
schimburile de vederi generale in- 
teroccidentale în cadrul pregăti
rilor apropiatei conferințe la nivel 
înalt. Vor fi discutate de aseme
nea probleme privind relațiile din
tre cele două țări.

In legătură cu aceasta, din re
latările presei occidentale reiese 
că în unele chestiuni, mai ales în 
ce privește politica celor două țări 
față de N.A.T.O., există puncte de 
divergențe care — cel puțin în 
unele momente în trecut — au dus 
la „o răceală distinctă în relațiile 
dintre cele două țări" — după cum 
scrie comentatorul agenției Asso
ciated Press. Corespondentul a- 

genției United Press International 
subliniază de altfel că deși primi
rea făcută lui De Gaulle la sosirea 
sa la Ottawa a fost călduroasă, 
„politica Franței în problemele a- 
lianței atlantice, politica algeriană 
și politica armelor nucleare este 
primită cu răceală în Canada".

• TOKIO. După cum anunță j 
nostul de radio Tokio, la 18 a- ț 

\ prilie, la mina carboniferi Mi-j 
katva — una din cele mai mari i 
din bazinul Miike (insula Kiu-\ 
siu), ca urmare a unei ciocniri 
între muncitorii greviști și po-\ 
hție s-a produs o nouă vărsare 
de singe în cursul căreia au fost 

\ răniți 73 de muncitori. Ciocni- 
j rea s-a produs în momentul 

cînd 1500 de polițiști încercau 
să aducă în mină 153 spărgă
tori de grevă.

! • RANGOON. După cum a-
nunță agenția China Nouă, vi
cepreședintele Ligii antifasciste 

I a libertății poporului, W. Kyaw 
I Nyein, a avut o întrevedere cu 

premii nil Ciu En-lai la reșe
dința acestuia. Tot la 17 apri- 

i lie premierul Ciu En-lai a oferit 
j un dejun în cinstea primului 
' ministru al Birmaniei U Nu.

lol V. I. im
din Moscova s-a deschis o expo
ziție de colecții de mărci poștale, 
cărți poștale, ilustrate, insigne și 
medalii comemorative închinate 
lui V.I. Lenin.

Atenția vizitatorilor este atrasă 
de mărcile poștale emise în cins
tea lui V. I. Lenin, colecționate de 
medicul Ilia Zbarski. Această co
lecție a fost premiată în repetate 
rînduri la diferite expoziții filate
lice din Uniunea Sovietică și stră
inătate.

Ing. B. Ribalcenko a expus mărci 
eu autografe ale lui Mao Tze-dun, 
A. Novotny, Janos Kâdâr și Enver 
Hodja.

In foaerul expoziției funcționea
ză un oficiu poștal special în care 
mărcile sînt eliberate cu o ștam
pilă comemorativă.

Expoziția va fi deschisă timp 
de zece zile.

O

Programul oficial al zilei de 19 
aprilie prevedea în cursul dimi
neții o întrevedere între De Gaul
le și primul ministru Diefenbaker, 
precum și o întrevedere între pre
ședintele Franței și membrii gu

vernului canadian. Separat, estea- 
nunțată o conferință între minis
trul de Externe francez, Gouve de 
Murville și colegul său canadian, 
Green. După-amiază, discuțiile 
franco-canadiene s-au încheiat 
printr-o întrevedere „plenară" la 
care au participat De Gaulle. Die
fenbaker și miniștrii de Externe.

=♦♦♦♦:

Un marș al păcii în S. U. A
YORK 19 (Agerpres). 

cum anunță ziarul „Chi- 
în S.U.A.

NEW
După 

cago Sun and Times' 
a avut Ioc un marș pentru pace 
condus de savantul atomist 
William Davidson. Participanții

----o

„ Ober Hinder, 
ești un criminal 
Un film care demască 

fărădelegile cotropitorilor 
germano-fasciști

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS anunță :

Studioul central de filme do
cumentare al U.R.S.S. a produs 
un film de scurt metraj intitulat 
„Oberlânder, ești un criminal". 
Acest film, care rulează pe ecra
nele U.R.S.S., a fost turnat du
pă materialele comisiei sovie
tice extraordinare de sfat pen
tru stabilirea și anchetarea fă
rădelegilor săvîrșite de cotropi
torii germano-fasciști.

Filmul cuprinde depoziții ale 
martorilor oculari în privința 
crimelor săvîrșite de Oberlânder 
pe teritoriul U.R.S.S. în anii ce
lui de-al doilea război mondial, 
precum și episoade din jurna
lele cinematografice din perioa
da menționată care îl demască 
pe Oberlânder.

-----O—■

Vitamina „E“ din grîu

BERLIN 19 (Agerpres). — 
A.D.N. anunță :

In urma unor experiențe 
colectiv de cercetători de la 
treprinderea „Weizenin" 
Drezda a reușit să obțină 
grîu ulei bogat în vitamina

Pînă acum vitamina ,,E' 
obținea numai pe cale sintetică, 
iar monopolul de fabricație a- 
parținea unei firme vest-germa- 
ne și unei firme elvețiene.

un 
în- 
din 
din
E“

„E“ se

Vizita lui Walter Nash 
la Moscova

de marți 
ministru 
Externe 
a sosit

Și 
al 
în 
la 
a 

A-

o

o

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS anunță :

In dimineața zilei 
Walter Nash, primul 
ministrul Afacerilor 
Noii Zeelande, care
U.R.S.S. într-o vizită oficială 
invitația guvernului sovietic, 
făcut o vizită la Kremlin lui 
nastas Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.

Nash și Mikoian au avut 
convorbire prietenească.

Apoi Walter Nash a făcut 
vizită lui Kliment Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

La convorbirea caldă, priete
nească care a avut loc între ei 
au participat A. Mackintosh, se
cretar permanent al Ministeru
lui Afacerilor Externe al Noii 
Zeelande și Andrei Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS anunță :

La 19 aprilie guvernul U.R.S.S. 
a oferit în Marele Palat al 
Kremlinului un dejun în cinstea 
lui Walter Nash, primul minis
tru și ministrul Afacerilor Ex
terne al Noii Zeelande.

In cadrul dejunului
Mikoian și Walter Nash au 
tit cuvîntări.

Anastas
ros-

dife-
din

la marș, care reprezentau 
rite organizații pacifiste 
S.U.A. au parcurs aproape 65 
km.

In fața hotelului „Morrîson" 
din Chicago a avut loc un mi
ting de protest împotriva cursei 
înarmărilor atomice.

Luînd cuvîntul la miting, Kas- 
tenmaver, membru al Congre
sului din partea partidului de
mocrat, a cerut să se întemeieze 
în Statele Unite o „organizație 
națională pentru apărarea păcii".

în ajunul întîlnirii internaționale 
a femeilor de

COPENHAGA 19. De la tri
misul special Agerpres, T. Vor- 
nîcu:

Intre 21 și 24 aprilie la Co
penhaga va avea loc întîlnirea 
internațională a femeilor con
sacrată sărbătoririi celei de a 
50-a aniversări a Zilei Interna
ționale a Femeii. In capitala 
Danemarcei sosesc cu avionul, 
vaporul și cu trenul, delegații 
din toată lumea. Marea sală 
Idraetshuset, în care va avea loc 
întîlnirea, este împodobită săr
bătorește, iar „Folkets Hus“, 
clădirea unde C.. 
proclamat în 1910 
națională a Femeii, 
tora să-și unească 
turile pentru cauza 
tații și fericirii umanității", este 
și ea gata să-și primească oas
peții. De altfel din cele 80 de de
legații care și-au anunțat parti
ciparea, multe din ele au și so
sit la Copenhaga, pentru a lua 
parte la definitivarea programu
lui întîlnirii care va avea loc în 
zilele de 21, 22, 23 și 24 aprilie.

La ședința solemnă de deschi
dere vor lua cuvîntul Anna 
Vestergaard, fostă membră a se
natului danez, Eugenie Cotton, 
președinta Federației Democrate

Clara Zetkin a 
Ziua Inter- 
cerînd aces- 
„toate efor- 
păcii, liber-

Congresul al Xll-lea al P. C. din Finlanda 
si-a încheiat lucrările

HELSINKI 19 (Agerpres)
La 18 aprilie, în cadrul Congre

sului al Xll-lea al Partidului Co
munist din Finlanda a fost ales 
Comitetul Central compus din 35 
de membri și 10 membri supleanți. 
De asemenea, a fost aleasă comi
sia de revizie.

Delegații la congres au adoptat 
o rezoluție cu privire la sarcinile 
partidului în perioada următoare, 
un apel la întărirea colaborării 
dintre muncitori, o declarație cu 
privire la sărbătorirea zilei de 1 
Mai, un apel cu privire la sărbă
torirea' a 60 de ani de la organiza
rea mișcării de femei din Finlan 
da.

Congresul a cerut anularea in
terzicerii Partidului Comunist din 
Germania occidentală

Tot la 18 aprilie a avut loc o 
plenară a Comitetului Centrai nou

Comunicatul comun chino-birman
— Primul miniștrii ț) Nu va vizita R. P. Chinezi —

două țări 
de a a- 
întărirea 
economi-

RANGOON 19 (Agerpres).
După cum transmite cores 

pondentul agenției China Nouă, 
la 19 aprilie în acest oraș a fost 
dat publicității comunicatul co
mun chino-birman cu privire la 
rezultatele vizitei de prietenie de 
4 zile în Birmania a lui Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chi
neze.

Comunicatul relevă îmbunătă
țirea relațiilor dintre R. P. Chi
neză și Birmania. Cele 
își exprimă hotărîrea 
dopta măsuri pentru 
continuă a colaborării 
ce și dezvoltarea comerțului, 
pentru sprijinirea legăturilor cul
turale și de prietenie între cele 
două țări.

Vizita premierului Ciu En-lai 
la Rangoon, subliniază comuni
catul, în continuare, a coincis 
cu cea de-a 5-a aniversare a is
toricei conferințe 
Premierii celor 
stată cu bucurie 
legăturilor de
China și Birmania în ultimii 5 
ani și numeroasele victorii re
purtate în această perioadă de 
popoarele țărilor afro-asiatice 
sub steagul independenței, păcii 
și prieteniei ilustrează pe deplin 
marea forță vitală a spiritului 
Bandungului și a celor 5 prin-

de la Bandung 
două tari con 
că dezvoltarea 

prietenie între

la Copenhaga
Internationale a Femeilor,' 'Mar
guerite Thibert — Franța, Pal
ma Guillen —. Mexic, Giovanna 
Pratilli i- Italia, Rameshwari 
Nehru — India, Nancy Reeves 
— Statele Unite și altele.

Zilele de 22 și 23 aprilie sînt 
rezervate lucrărilor pe comisii, 
avînd ca temă : dreptul la mun
că; accesul femeilor la toate 
gradele și instituțiile de învă- 
țămînt; egalitatea salariilor; u- 
tilizărea rațională a* muncii fe
meilor; drepturile civile ale fe
meilor; participarea la viața pu
blică; sarcinile asociațiilor de fe
mei pentru destinderea interna
țională, dezarmare și cooperare 
între popoare etc.

La 24 aprilie se vor face co
municări în legătură cu lucră
rile comisiilor, după care vor fi 
discutate documentele întîlnirii

Comitetul internațional de ini
țiativă a primit unmeroase scri
sori de la femeile din întreprin
derile și instituțiile din Copen
haga și din alte centre, ale Da
nemarcei, în care participantele 
la această mare sărbătoare sînt 
invitate să le viziteze, iar artiști 
de frunte din diferite țări au a 
nunțat că își vor da concursul la 
festivitățile prilejuite de întîl- 
nire. 

ales, în cadrul căreia au fost exa
minate probleme organizatorice. 
Plenara a reales în funcția de se
cretar general al partidului pe 
Viile Pessi. Președinte al partidu
lui a fost reales A. Aaltonen, iar 
vicepreședinte — I. Murto In Bi
roul Politic al Comitetului Central 
au fost aleși A. Aaltonen, L. Junt- 
tila, P. Koskinen, H. Kuusinen, I. 
Lehtinen, O. Lehto, A. Mrekinen, 
M. Malmberg, I. Murto, V. Pessi, 
L. Suonpian, M. Suvanto, E. Tuo- 
minen.

Inchizînd lucrările congresului, 
președintele partidului, A. Aalto
nen a subliniat unitatea de mo
nolit a rîndurilor partidului și ata
șamentul lui ferm față de princi
piile marxîsm-IeninimsiJm. Parti
dul nostru, a declarat el, va ține 
sus steagul solidarității proletare 
internaționale.

—O------- ---------

a șefilor de 
puteri, care 
va aduce o 
păcii în în-

cipii ale coexistenței pașnice. 
Cele două părți nădăjduiesc că 
țările afro-asiatice vor acționa 
și pe viitor în spiritul Bandun
gului și vor depune eforturi pen
tru întărirea coeziunii popoarelor 
afro-asiatice în lupta pentru dc- 
bîndirea independenței națior 
și împotriva discriminării 
siale.

Cele două părți speră, se spu
ne în comunicat în încheiere, că 
apropiata conferință 
guverne ai marilor 
va avea loc în mai, 
contribuție la cauza 
treaga lume și a micșorării în
cordării internaționale. Ele con
sideră de asemenea că țările res
pective trebuie să ajungă cî.t mai 
grabnic la un acord cu privire 
la interzicerea armelor nucleare 
ți în problema dezarmării ge
nerale.

In numele guvernului chinez, 
premierul Ciu En-lai l-a invitat 
pe primul ministru U.Nu să vi
ziteze China. Primul ministru U 
■Nu a acceptat această invitație 
cu plăcere și a declarat că va 
face această vizită cît mai cu- 
rînd posibil.

Recepție 
în cinsfea

la Rangoon 
lui Ciu En-lai
19 (Agerpres). 
transmite agenția 
în seara zilei de

RANGOON
După cum 

China Nouă, 
18 aprilie președintele Uniunii 
Birmahe, U Vin Maung, a ofe
rit o recepție în cinstea premie
rului Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Ciu En-lai, care se afla 
în Birmania'într-o vizită de prie
tenie. . ' .

La recepție âu participat prî- 
al Birmaniei U 
Ne Vin, șeful

mul ministru
Nu, generalul 
statului major general al arma 
tei birmane, și alte persoane < 
fîci.ale.

--- o----

Victoria celor 30.000 
greviști argentinieni
BUENOS AIRES 19 (Agerpres 
După cum anunță agenția As

sociated Press, 30.000 de mun
citori de la întreprinderile fri
gorifice pentru prelucrarea căr
nii din Argentina au hotărît la 
18 aprilie să înceteze greva pe 
care au declarat-o acum o Iun? 

împotriva 
muncitor’ 
americane
La Plata

în semn de protest 
concedierii a 7,000 de 
de la întreprinderile, 
și engleze din orașele 
și Rosario.

Greviștii au consimțit să în
ceteze greva diipă ce Alsogaray, 
ministrul Economiei al Argen
tinei, i-a încredințat că muncitorii 
conCediați vor fi reprimiți.


