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Rezultate numai în parte mulțumitoare
Clasamentul hărniciei

Pe exploatări...
Față de 

plan
Față de 

angajamentMina

Uricani 104,7% 104%
Lonea 103,3% 102%
Lupeni 101,5% 100%
Aninoasa 100,6% 100%

•••ȘÎ
Sect. V Lonea

sectoare
H6% 116%

Sect. VII Lupeni 1H% 107%
Sect. I Vulcan no%

109%
108%

Sect. IV Lupeni 109%
Sect. IV Lonea 108%

107%
■107%

Sect. I Uricani 107%
Sect. VIII Lupeni 107% 105%
Sect. V Lupeni 106% 105%
Sect. III Lupeni 105% 104%
Sect. IV Petrila 104% 103%

preocupări na au întîr- 
ziat să se arate. Față de 
angajamentul ca pînă la 
8 Mai colectivul minei 
Uricani să dea peste 
plan 1 000 tone cărbune, 
să depășească producti
vitatea pe post cu 7 kg 
cărbune și să realizeze 
o economie de 200 000 
lei, muncind cu deosebit 
avînt, acest
lectiv a dat, pînă la 20 
aprilie, 5 895 tone căr-

harnic co-

bune cocsificabil peste 
sarcinile de plan, a spo
rit productivitatea pe 
post cu 130 kg cărbune, 
a realizat circa 200 000 
lei economii. Merită re
levat faptul că minerii 
din Uricani au reușit în 
acest an ca (în afară de 
primele două) în toate 
decadele să îndeplines- 
că și să depășească pla
nul de producție, să lu
creze ritmic.

Atenție la ritmicitate I
Din cele șapte exploa

tări miniere, doar patru 
au încheiat decada a 
11-a cu depășire, minele 
Petrila, Dilja și. Vulcan 
continuiînd să ocupe lo
curi codașe. Această si
tuație explică în parte 
minusul înregistra1 pe

combinat : 2 300 tone
cărbune. Din totalul de 
33 sectoare, 14 nu și-au 
realizat sarcinile, cea 

mare rămînere în 
sec- 
Vul- 
tone.

sarcinile, 
mal mare rămînere 
urmă înregistrînd-o 
torul II de la mina 
can — minus 2 462 I

Investițiile nesatisfăcător

Mina Uri câni pe primul loc

VIZITA OASPEȚILOR IUGOSLAVI 
Șl A CONDUCĂTORILOR PARTIDULUI

Șl STATULUI NOSTRU
In orașul Brașov

blocuri, la ie
de
pe

construc- 
conducă-

una din 
industriei 

mașini,

industria-

plopi, în 
Roșu" și

La încheierea celor 
două decade din aprilie, 
minerii de la Uricani în
registrează un însemnat 
succes: ocuparea primu
lui loc în întrecerea so
cialistă între exploatări
le carbonifere dîri Valea 
Jiului.

...De la începutul anu
lui, minerii urtcăneni, în 
frunte cu comuniștii, au 
desfășurat o susținută 
activitate pentru realiza
rea și depășirea angaja
mentelor de întrecere 
luate în cinstea céléi ■ 
de a 45-a aniversări a 
P.CjR. Rezultatele acestei

Colectivele sectoarelor 
de investiții de la mine
le Petrila, Lonea și Uri
cani se dovedesc a 
participante active 
entuziasta întrecere 
se desfășoară în cinstea 
aniversării partidului rea- 
lizînd sarcinile lunare 
în proporție de 79,2 la 
sută, 74,5 la sută, 67,6 
la sută.

Nesatisfăcătoare con
tinuă să fie însă reali-

fi 
la 
ce

¿4L

zările celorlalte sectoare 
de investiții: V Aninoa- 
sa (40,2 la sută). 
Vulcan (46,5 la 
III Dilja (45,1 la 
XI Lupeni (52,4 la 
Paroșeni (53,9 la 
Drept urmare, la indica
torul săpare -f- betona- 
re pe direcția de , inves
tiții, a C.C.V.J. sarcinile 
de plan au fost realiza
te doar în proporție de 
54,1 la sută.

VIII 
sută), 
sută), 
sută), 
sută).

O INOVAȚIE VALOROASA
mult timp 
preparația 
fost apli- 
„AcțiPna-

N-a trecut 
de cînd la 
din Petrila a 
cată inovația 
rea pneumatică a guri
lor de siloz de la hal
dă" concepută de ino
vatorii Filimon Iosif, 
Zlegneanu Ștefan și 
Zabor Ernest, și iată 
că în registrul de ino
vații, la capitolul „a- 
plicate", a apărut o 
nopă inovație realizată 
de’ maistrul Filimon Io- 
sif în colaborare cu lă
cătușul Zlegneanu Ște
fan.

Cei doi inovatori au 
observat că uneori ca-

blul de tracțiune al fu- 
nicuâarului principal de ■ 
la haldă patina pe 
moletă, îndeosebi cînd 
transporta un număr de 
60—66 rame cu cupe.

Preocupîndu-i reme
dierea acestui neajuns 
și urmărind sporirea 
volumului de transport 
cu funicuLarul, inova
torii au confecționat și 
aplicat pe moletă încă 
o canelură (canal pen
tru cablu 
In fața 
tente s-a 
o moletă 
rarea 
vierea lui de la o - ca-

de tracțiune), 
moletei exis- 
montat încă 
pentru anco- 

cablului și de-

nelură la 
acest fel 
fășurarea 
tracțiune 
s-a mărit 
de transport 
20 rame.

Totodată, în urma a- 
plicării acestei inova
ții se prelungește du
rata de folosire a gar
niturilor și a cablului. 
Economiile anuale ce 
se obțin prin inovație 
se ridică la 14 319 lei.

FAPTE L A

In 
în
de

a doua, 
a crescut 

cablului 
pe moletă și 

capacitatea 
cu încă

EMÍLIÁN DOBOȘ 
C. BĂDUȚĂ 

corespondenți
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9 96 de ani de la naș1 
ferea lui V. I. Lenin
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A.B.C.-11I introducerii teh
nicii noi în producție 

INFORMAREA-
DOCUMENTAREA
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In cea de-a patra zi a vizitei 
în tara noastră, președintele Iosip 
Broz Tito și soția sa au fost oas
peții orașelor Brașov și Ploiești.

Programul vizitei a început dimi
neața, cînd tovarășul Iosip Broz Ti- 
tt>, împreună cu tovarășii Nicolae 
Ceausescu, Chivu Stoica, Ion Gheor- 
ghe Maurer și Emil Bodnăraș s-au 
îndreptat de la reședința destinată 
oaspeților la Timiș spre Brașov. Ei 
au fost însoțiți de persoane oficiale 
române și iugoslave.

Siluetele marilor întreprinderi, 
conturate pe fundalul munților din 
preajma orașului, creează chiar de la 
piima vedere imaginea unui puter
nic centru industrial, aflat în plin 
avînt, ca urmare a înfăptui
rii consecvente a politicii partidu
lui și statului nostru de 
lizare socialistă.

Pe șoseaua străjuită de 
dreptul Uzinelor „Steagul
„Metrom", Fabricii de ciment „Te
melia“, întreprinderii de prefabri
cate, a uzinei „Hidromecanică", mii 
și mii de brașoveni tineri și vârst
nici au ieșit în întâmpinare.

Din mașina deschisă, tovarășii Io- 
sif Broz Tito și Nicolae Ceaușescu 
răspund aclamațiilor.

In fața sediului Comitetului re
gional < 
salutați 
secretar 
Brașov 
cuș, președintele Comitetului Execu
tiv al Sfatului popular regional, și 
de al ti reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai orga
nizațiilor obștești, ai întreprinderi
lor brașovene.

In numele locuitorilor Brașovu
lui, primul secretar rosteștă un cu
vînt de bun sosit. Răspunzând, pre
ședintele Tito mulțumește pentru 
primirea deosebit de călduroasă.

Răsună ovații, urări pentru prie
tenia dintre cele două popoare.

Președintele, cooperativei agricole 
din comuna Hărman, fruntașă în 
regiune, Ion Gîrceag, oferă oaspe
ților tradiționala pîine și sare, ti
nere fete, îmbrăcate în pitoreștile 
costume populare din țara Bîrsei 
— ploști cu renumita țuică de Tîr- 
nave, iar grupuri de pionieri — 
buchete de floti.

Coloana de mașini străbate apoi 
încet principalele artere ale orașu
lui de la poalele Tîmpei. După ce 
parcurg bulevardul central, unde se 
înaltă noul complex hotelier „Car-

de 
de 
al 

al

partid, oaspeții sînt 
Ion Voinea, prim- 
Gomitetuilui regional 
P.C.R., loan Măr-

păți", automobilele ajung în vechili 
oraș Brașov, în piața dominată de 
fosta primărie — un istoric edificiu 
din veacul al 17-lea. De aici, oas
peții se îndreaptă spre Uzina de 
tractoare, situată în cel mai tînăr 
cartier al Brașovului contemporan, 
în care se înalță sute de blocuri e- 
legante, cu fațadele în culori paste
late, locuite de aproape 10 000 de 
cetățeni. Mii și mii de brașoveni, 
aflați de-a lungul traseului pe străzi, 
pe balcoanele noilor 
restre, pe șantierele 
ții, aclamă îndelung 
torii celor două țări.

Producția de tractoare, 
principalele ramuri ale 
noastre constructoare de 
constituie pe drept cuvînt o mîn- 
drie a Brașovului. Puternica și mo
derna întreprindere, 
sale hale din beton 
trate ou echipament 
n-icii mondiale, care 
aproape 17 000 de 
pentru a 21-a oară deținătorul stea
gului de întreprindere fruntașă pe 
ramură. Harnicul colectiv primește 
într-o atmosferă sărbătorească vizi
ta tovarășilor Iosip Broz Tito, Ni- 
colae Ceaușescu, a celorlalți condu
cători și persoane oficiale.

La intrarea în uzină, împodobită 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, pe pancarte sînt scrise cuvin
te de salut în cinstea prieteniei 
româno-iugosiave.

Oaspeții sînt întâmpinați de Mi
nai Marinescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, de colec
tivul de conducere al uzinei, de 
numeroși muncitori, ingineri și teh
nicieni. In aplauzele și uralele ce
lor prezenți, un grup de tineri le 
oferă flori. '

După ce rostește un cuvînt de 
salut, Emil Oniga, directorul gene
ral al uzinei, prezintă, un scurt is
toric al întreprinderii care anul a- 
cesta împlinește două decenii de la 
începerea fabricației primului trac
tor românesc. In acest răstimp, co
lectivul uzinei a creat 17 tipuri de 
tractoare, care constituie un -titlu de 
cinste al industriei românești 
marii întreprinderi brașovene.

In continuare, sînt vizitate 
cipalele sectoare de muncă, 
constructorii de tractoare folosesc 
cu pricepere utilajul perfecționat 
și experiența dobândită în anii de

cu imensele 
și sticlă, înzes- 
la nivelul teh- 
produce anual 
tractoare este

(Continuare in pag. 3-a)

MINA PETRI-

și âl

prin- 
unde

s-a
noii 
dotată cu in
și de încălzi-

terminat 
lămpării.

mitetului orășenesc pentru mobili
zarea femeilor la acțiunile de gos
podărire și 
taților Văii

EleVii
din Lupeni

înfrumusețare a locali- 
Jiului.
Școlii generale nr. 2 
au prezentat ieri un

LA. Doi munci
tori de nădejde 
de la întreținerea 
puțurilor — șeful 
de schimb Boan- 
tă Dumitru și mi
nerul Mladin Ioan 
— pregătiți să 
plece în adîncuri.

+ La mina Dilja 
construcția clădirii 
Noua lămpărie este 
staiație de ventilație 
re prin aeroterme.

+ Ieri după-amiază a avut loc 
plenara lărgită a Comitetului oră
șenesc al femeilor din Petroșani. 
Plenara a dezbătut preocuparea co-

reușit montaj literar-muzical, pre
cum și piesa „Sînziana și Pepelea 
de Vasile Alecsandri.

S? ■F, S • -ilE*  1F wifi
Hr

ÎNTÎLNIRE CU

ale

Sîmbăiă seara pe scena 
teatrului nostru spectatorii 
se vor întîlhi pentru prima 
oară cu familia „Atrizilor". 
Celebra familie a trăit cu 
peste două mii de ani în ur
mă, intr-lina din cele mai fru
moase și bogate cetăți
Greciei antice, în vestita Mi- 
kena.

Părintele literar ai Diesel, 
„Atrizii", cel care evocă în 
versuri inspirate, în imagini 
dramatice tragedie familiei 
lui Atreu este scriitorul Vic
tor Eftimiu.

Mitologia , greacă conține 
multe ’egende printre care 
cea a „Atrizilor" a con
stituit subiectul trilogiei „O- 
restia" a lui Eschii, poate 
cel mai impunător monument 
care ne-a rămas din teatrul 
antic. Cele trei piese „Aga 
memnon", „Choeforele" și „Eu- 
menidele" care formează tri
logia s-au păstrat în întregi
me pînă în zilele noastre.

Victor Eltimiu găsește în a 
ceastă trilogie subiectul pen
tru piesa „Atrizii". Vorbind 
despre această tragedie au
torul ne spune : „In Atrizii 
găsim oglinda asasinatelor, a 
incestului, a corupției regale 
din palatul de la Mikena. Un 
singur om, plugarul, ieșit din 
rîndurile mulțimii, era sufle
tul cinstit, inima caldă si 
fruntea înaltă. Scrisă și re
prezentată puțin înaintea ce
lui de-al doilea război mondial, 
tragedia „Atrizii" e presărată

cu aluzii 
atunci ai 
vestirea 
olism :

„Orioît'

La stăpînitorii 
României și cu 
apropiatului

de 
po- 

cata-

ar fi de mare 
urgia ce s-a-ncins

Războiul care vine 
noi

Scrisă în 
Eftimiu ne 
care apasă 
domnitoare
era Atreu. Primul asupra că-

îl clocim în vis" 
versuri, piesa lui 
evocă blestemul 
asupra familiei 

ai cărei strămoș

rula se va revărsa, bleste
mul avea să fie Agamemnon, 
fiul lui Atreu. Cu acestea 
intrăm propriu zis în desfă
șurarea acțiunii tragediei. 
Nenorocirea familiei provine 
din destinul pe care zeii îl a- 
runcă asupra ei. Amestecul 
zeilor în acțiunile oamenilor, 
prin intermediul slujitorilor 
lor de teapa preotului Kalkhas, 
nu poate fi învins. De fapt 
zeii nu sînt decît pretextul 
și mobilul prin care clasa 
stăpînitoare a preoților — in 
fond tot niște oamea; — în
cearcă să înfringă puterea 
regilor.

Insă ideea care străbate 
tragedia .Atrizii" este mult 
mai vastă; e o idee morală 
de o valoare general ome
nească ce depășește cu mult 
cadrul epocii pe care ne-o

evocă: este ideea crimei, a 
sancțiunii pentru crimă și 
este, în legătură, cu aceasta, 
responsabilitatea zeilor în 
acțiunile oamenilor.

O altă idee este ura îm
potriva tiraniei politice și re
ligioase, împotriva războiului 
și a jafurilor, dragostea pen
tru libertate și patrie. Deci, 
idei și sentimente valabile 
pentru toate timpurile, r pen
tru toate popoarele, pentru 
toți oamenii. ■

Așa stînd lucrurile, pre
miera de sîmbătă seara a tea
trului- petroșăneau se înscrie 
cu cinste pe linia adreselor 
trimise spectatorului contem
poran.

Pentru reliefarea pregnan
tă a ideilor piesei, artistul e- 
merit -Ion Olteanu, invitat 
din Capitală, , împreună . cu 
colaboratorii săi la plastica 
spectacolului și cu valorosul 
colectiv de actori și tehni
cieni,. au dus . la .bun, sfîrșit 
munca de. pregătire a premie
rei „Atrizilor" pe care o re
comandăm cu toată căldura 
publicului spectator din Va
lea Jiului, iubitor de artă și 
cultură.

Conducerea teatrului a 
creat toate posibilitățile pen
tru ca noua premieră să în
semne o victorie a colecti
vului și o reliefare a capaci
tății lui creatoare.

ION TI FOR
C. COTOȘPAN



Șl DOCUMENTĂRII ȘTIINȚIFICE 
ȘI TEHNICE CONSTITUIE UN 
FACTOR ESENȚIAL ÎN MUNCA 
CERCETĂTOR1LOB, ÎN ÎNTREAGA 
VIAȚA ȘTIINȚIFICA. ȚIN1ND SEA
MA DE ACEASTA ESTE NECESAR 
SA SE IA MĂSURI DE ÎMBUNĂ
TĂȚIRE A SISTEMULUI DE IN
FORMARE ȘI DOCUMENTARE ȘTI- 
INȚIHCÂ EXISTENT ÎN ȚARA 
NOASTRĂ, FOLOSINDU-SE PE 
SCARĂ MAI LARGA MIJLOACELE 
MODERNE DE PRELUCRARE A 
INFORMAȚIILOR. L1CWDÎNDU-SE 
PARALELISMUL EXISTENT ÎN 
PROCURAREA PUBLICAȚIILOR ȘI 
CĂRȚILOR STRĂINE".

NICOLAE CEAUȘESCU
»or» cu privire la îmbunătă

țirea organizării și îndrumării acti
vității de cercetare științifică)

Can, w*e  și «Hi

m Hap*
fc documentare

Despre necesitatea, importanta și 
eficienta documentării a vorbit pe 
Larg, tn cadrul consfătuirii, dr. ing. 
Manea Alexandru, de la Institutul 
de documentare tehnică din Bucu
rești. Asimilarea tehnicii noi este 
strlns legată de informarea la zi a 
specialiștilor, a tuturor categoriilor 
de salarla ti. Pentru a putea renunța 
(cel puțin în parte) la importul de 
inteligentă, trebuie dezvoltată con
cepția proprie, trebuie cunoscut la 
ce nivel au ajuns alții. Iată de ce 
se impune ca activitatea de cerce
tare să fie abordată intr-un fel nou, 
iar informarea să fie, pe cit posibil, 
completă

Cum să procedăm ca noutățile 
tehnice să ajungă mai repede in 
producție ? Deocamdată va trebui să 
folosim mai eficient mijloacele cu
ndiente : buletine de informare, 
lectorate, biblioteci, întîlniri cu au
tori de publicații tehnice, simpo
zioane, filme. Este necesar ca la 
fiecare exploatare minieră să exis
te o bibliotecă bine pusă la punct 
căreia să i se rezerve un local co
respunzător — iar ca bibliotecari să 
fie numiți oameni cu pregătire co
respunzătoare. Institutul nostru este 
gata să acorde sprijin în această 
importantă și vastă muncă — per
fecționarea informării și documen
tării.

Tovarășul inginer Davidescu 
Gheorghe, director tehnic al 
C.C.VJ., a prezentat modul în care 
este organizată documentarea în 
cadrul Combinatului carbonifer Va
lea Jiului. In acest scop s-au alocat 
fonduri însemnate. In urmă cu 5 ani 
a fost înființat serviciul de docu
mentare și cercetare care a adus un 
aport substanțial la îmbunătățirea 
proceselor tehnologice, introduce
rea tehnicii noi și organizarea pro
ducției la exploatări. La secția de 
documentare muncesc doi ingineri, 
un economist, un traducător, un bi
bliotecar și un dactilograf. Biblio
teca tehnică dispune de 6 070 cărți 
Si broșuri ș'i e abonată la 45 de re
viste tehnice românești și 33 străi
ne. Tot aici se află o bogată co
lecție de prospecte și cataloage pri
vind aparate, utilaje, instalații e- 
lectrice. A fost întocmit un fișier 
tematic referitor Ia articolele des
pre activitatea C.C.V.J. ce apar în 
reviste. Acest fișier tematic cu
prinde azi cea. 7 000 de fișe. O altă 
măsură importantă a fost editarea, 
Incepind cu toamna anului 1962 
(prin colaborarea dintre C.C.V.J. și 
I.M.P.) a Buletinului de informare 
tehnică în care se publică recen
zii. traduceri, rezumate și informa
ții din minerit. Ea unitățile minie
re funcționează 16 biblioteci teh
nice. Azi în bibliotecile unităților 
combinatului se află un volum im
presionant de publicații — 26 500 
căiți și broșuri tehnice.

Dar, din cauza lipsei de biblio
tecari și a unor localuri corespun
zătoare pentru biblioteci fondul de 
pebticații este folosit doar IMr-o 
■rid*  Maură.

După cum am mai anunțat în ziarul nostru, luni 18 aprilie 10M, în sala clubului C.C.VJ. și-a 
desfășurat lucrările consfătuirea pe tema „ORGANIZAREA DOCUMENTĂRII ȘI INFORMĂRII TEH
NICE ÎN SPRIJINUL INTRODUCERII NOULUI ÎN PRODUCȚIE", inițiată, la recomandarea Comitetului 
regional Hunedoara al P.C.R., de către Consiliul regional al sindicatelor In colaborare cu Institutul de 
documentare tehnică din București și Institutul de mine din Petroșani.

La consfătuire au participat ingineri șefi de la exploatările și întreprinderile miniere din re
giune, responsabili ai cabinetelor tehnice din aceste unități, mineri șeii de brigadă, activiști de partid 
și sindicat.

Au prezentat referate următorii tovarăși: ING. GHEORGHE DAVIDESCU, director tehnic la 
C.C.V.J. — „Contribuția informării tehnice la dezvoltarea cercetării științifice și introducerea tehnicii 
noi în exploatările miniere din Valea Jiului", ING. COSTEA RÂUL, inginer șef al T. M. Deva — 
.Măsurile luate de conducerea T. M. Deva pentru organizarea documentării și informării tehnica în 
vederea îmbunătățirii metodelor de exploatare și preparare a minereurilor". Cont. ing. CONSTANTI- 
NESCU ILIE, prorector al Institutului de mine Petroșani — „Organizarea documentării cadrelor didac
tice și a studenților din Institutul de mine Petroșani, posibilitățile de îmbunătățire și extindere a aces
teia", ING. POPA IOAN, inginer șef al I. M. Barza — „Studiu privind îmbunătățirea muncii cu cartea 
tehnică în scopul răspindirii cunoștințelor de specialitate la I. M. Barza", DAVID GAVRILĂ, preșe
dintele C.L.S. Petroșani „Experiența C.L.S. Petroșani în munca cu grupa pe ramura minieră și co
misia inginerilor și tehnicienilor, pentru sprijinirea Informării, documentării și propagandei tehnice". 
ING. DR. MANEA ALEXANDRU de la I.D.T. București — „Sarcinile și problemele actuale ale infor
mării tehnico-științifice în lumina Directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R.".

Referatele prezentate la consfătuire, problemele ridicate de participanț>> la discuții au avut 
meritul de a sublinia, de a ilustra cu exemple concrete importanța pe care o are informarea teh
nică și documentarea în introducerea tehnicii noi în producție, în scurtarea drumului în timp de la 
publicarea rezultatelor cercetărilor într-un domeniu, la aplicarea lor pe scară largă în producție. Con
sfătuirea a indicat totodată și căile de urmat pentru îmbunătățirea muncii de informare tehnică și 
documentare.

À. B. C.-ul introducerii 
tehnicii noi in producție 

1NF0RNAREA-D0CUNENTAREA
Unul din mijloacele care contri

buie la ridicarea nivelului de cu
noștințe este propaganda tehnică. 
La aceasta s-a referit în cuvîntul 
său tov. David Gavrilă, președinte
le Consiliului local ai sindicatelor 
Petroșani. Rezultate bune s-au ob
ținut în acest domeniu prin orga
nizarea lectoratelor ia nivelul ora
șului Petroșani, unul pentru Ingine
rii mineri și altul pentru inginerii 
electromecanici. La întreprinderi își 
desfășoară activitatea 22 lectorate 
tehnice pentru muncitori și maiștri, 
au fost organizate 23 de cicluri de 
conferințe.

Roade ale

bunei documentări
Toți participanții care au luat cu

vîntul in cadrul consfătuirii au scos 
în evidentă eficacitatea documentă
rii. S-a arătat că, la C.C.V.J., ingi
nerii consultă cu regularitate ma
terial documentar. Iată cîteva exem
ple de domenii In care s-au folosit 
informațiile culese : încărcarea tava
nelor elastice la stratele groase, 
folosirea stîlpilor hidraulici, evacua
rea mecanică a nămolului din bazi
nele de decantare cu ajutorul pom
pelor mamut, epurarea apelor rezi
duale de la preparații. Datele cule
se din reviste străine au fost fo
losite în organizarea cercetărilor și 
experimentărilor la: alegerea unor 
metode de exploatare mai econo
mice, injectarea apei în masivul de 
cărbune, susținerea lucrărilor mi
niere în zonele unde rocile au in
trat în faza de comportare elas- 
to-plastică sau plastică, dotarea mi
nelor cu aparataj modern de detec
tare automată a metanului, catego
risirea formelor de degajare a me
tanului la unele mine.

Lia exploatarea noastră, arăta tov. 
Serban Vasile, inginer șef le E. M. 
Deva, și-au dovedit din plin efi
ciența conferințele tehnice, lecto
ratele pentru muncitori și persona
lul tehnic, informările opwat’Ve a- 
suipre noutăților tehnice apărute în 
industria extractivă a minereurilor.

La mina Aninoasa lectoratele teh
nice pentru maiștri și artificieri, ci
clurile de conferințe prezentate în 
fața muncitorilor și alte acțiuni de 
informare tehnică, și-au demonstrat, 
de asemenea, eficiența, colectivul de 
aici avînd extrase peste plan 3 200

Pagină realizată de
Ion CIOOH

și
Ibaadec VBBO 

tone cărbune și fiind la zi cu reali
zarea angajamentelor.

Ca urmare a activității cu cartea 
tehnică — arăta inginerul șef al 
întreprinderii miniere Barza, tov. 
Popa Ioan — prin creșterea conti
nuă a numărului de cititori și al ce
lor ce studiază diferite teme în ca
drul secțiilor și sectoarelor între
prinderii. ș-a reușit ca în ultimii 
ani să se facă propuneri importan
te în ceea ce privește organizarea 
superioară a procesului de produc
ție, rezolvarea cu succes a unor 
probleme tehnice de mare importan
tă care au condds în final la ridi
carea nivelului tehnic al produc
ției, lă îndeplinirea și depășirea in
dicatorilor de plan. Au fost aplicate 
patru metode de exploatare de 
mare productivitate extrăgîndu-se 
astfel, numai în primul trimestru al 
anului, 15Q00 tone minereu. Prin 
aplicarea unor metode de lucru a- 
vansate, la săparea puțurilor s-au 
obținut viteze de săpare sporite. 
Realizări importante s-au obținut și 
pe linia susținerii prin metoda tor- 
crețării și cu ancore metalice, la 
mecanizarea transportului.

îmbunătățiri
necesare...

In munca de informare tehnică și 
documentare s-au făcut pași mari. 
Au rămas însă, pe linia dotării ser
viciilor de informare și documen
tare și multe goluri. Acestea îm
piedică uneori asigurarea in bune 
condițiuni a materialului documen
tar, alteori reduc posibilitățile con
crete de a putea face o informare 
competentă, In cuvîntul său ingine
rul Paki Ernest, șeful serviciului 
de cercetare și documentare al 

Concluzii, sarcini
Informarea științifici este calea care asigură con

tactul cercetătorului cu publicația sau cartea care-1 
interesează. Dar, cum publicațiile științifice cunosc 
în ultima vreme un ritm de înmulțire nemalintîlnit, 
cercetătorul, specialistul, tehnicianul, muncitorul tre
buie ajutat să găsească tn această multitudine de 
documente răspuns la întrebările ce-1 irămîntă și ast
fel informarea să devină mai accesibilă.

Organizarea bibliotecilor tehnice după principii ști
ințifice, aprovizionarea lor operativă cu toate noută
țile ce apar, crearea unul climat favorabil studiului, 
trebuie însoțite de o bună difuzare a publicațiilor, 
iar bibliotecile și centrele de documentare să for
meze un organism închegat, deschis circulației infor
mațiilor și documentelor.

Se impune să se acorde o atenție deosebită mo
dului cum sînt folosite fondurile acordate cercetării, 
a subliniat tov. LUNGU IOAN, membru al Biroului 
Cosuitetuiui regional Hunedoara al P.C.R. In înche
ierea consfătuirii. Să fie urmărită cu simț de răspun
dere eficiența muncii de documentare, conținutul ma-

de viitor
terialelor prezentate la lectoratele tehnice. Acolo 
unde există biblioteci tehnice încadrate cu biblio
tecari, aceștia să nu se transforme în simpli minui- 
torl de material documentar.

Sindicatele, îndeosebi cu contribuția comisiilor In
ginerilor și tehnicienilor, a comisiilor economice, a 
spus tov. BĂLAN VICHENTE, președintele Consiliu
lui regional al sindicatelor, să ajute prin acțiuni con
crete, prin prezentarea de propuneri, activitatea de 
ridicare a documentării la nivelul sarcinilor actuale 
puse de partid. Comisiile inginerilor și tehnicienilor 
să tindă către continuitate și lărgirea sferei de cu
prindere imbrățlșînd, ca o necesitate, munca de in
formare tehnică șl documentare. Este necesar să 
existe o preocupare sporită pentru o folosire mai 
completă a materialului documentar de care dispun 
bibliotecile. Cadrele didactice de la IMR. să fie soli
citate mai des, experiența acumulată de efi care 
pleacă tn studii de documentare în străinătate — 
mal larg folosită, iar creșterea numărata! cititorilor 
publicațiilor tehnice să esnstttute o sarda*  per
manentă.

C.C.V.J. a arătat că din cauza lip
sei unui epidiascop trebuie să fo
losească la multiplicarea schițelor 
și a planșelor ilustrative un număr 
mare de desenatori. Multiplicarea 
materialului documentar se face la 
I.M.P. dar cu toată bunăvoința pe 
care acesta o arată, nu se pot aco
peri operativ necesitățile.

Răspîndirii mai largi, pe calea pu
blicării, a experienței căpătate în 
domeniul mineritului de tehnicienii 
clin Valea Jiului i se cer, de ase
menea, aduse îmbunătățiri. Sprijin 
substanțial trebuie acordat, după 
cum afirma Ilie Petre, președintele 
comitetului sindicatului de la mi
na Lupeni, și în activitatea cercu
lui de învățare a unei limbi străi
ne de largă circulație, care funcție 
na în anii trecuți la Lupeni.

încadrarea bibliotecilor tehnice 
cu personalul corespunzător, în mă
sură să dea primele îndrumări ce
lor interesați rămîne, de asemenea, 
o problemă deschisă, care își aș
teaptă rezolvarea.

...și posibiHHți 

insuficient folosite
Aminteam mai sus că lucrările 

consfătuirii au reliefat existenta 
unor goluri în munca de informare 
și documentare. Dar, în cele mai 
multe cazuri, aceste goluri sînt 
cauzate de o insuficientă folosire a 
posibilităților deja existente.

Mulți participanți la discuții au 
motivat activitatea nesatisfăcătoare 
a bibliotecilor tehnice prin lipsa de 
bibliotecari competenți. Discuțiile 
purtate în consfătuire au arătat că 
bibliotecile tehnice nu au eficiența 

dorită, nu atît din cauza lipsei de 
competență, cit din cauza lipsei de 
preocupare a bibliotecarilor pentru 
a face informarea. Se invéstesc 
fonduri în publicații inoportune 
pentru ramura economică respec
tivă. De aceea, lipea de fonduri în 
procurarea materialului documen
tar nu mai e o scuză a deficiențe
lor în munca de informare și do
cumentare.

Q dovadă a faptului că posibili
tățile existențe nu sínt folosite a 
adus-o tov. profesor Trufln Emil, 
șeful catedrei de electromecanică din 
I.M.P. Cadrele de specialitate din 
I.M.P, nu sînt solicitate să-și aducă 
contribuția la îmbunătățirea calită
ții lectoratelor tehnice din Valea 
Jiului, deși au răspuns cu plăcere 
la solicitarea altor unități cu profil 
economic minier din cadrul regiu
nii Hunedoara. Necesitatea solicită
rii acestora a fost subliniată și de 
tov. Popescu Ioan, inginerul șef al 
minei Lupeni.

In fiecare exploatare, în fiecare 
întreprindere există comisii ale in
ginerilor și tehnicienilor. Dar cum 
Sîht folosite aceste comisii în mun
ca de cercetare și documentare ? 
Insuficient. Aceste comisii se în
trunesc sporadic. Nu există o ten
dință de lătgire a preocupărilor, de 
continuitate.

Specialiști din industria minieră 
sînt trimiși adeseori în schimb de 
experiență, sau pentru documentare 
în țări cu industrie minieră dez
voltată. Dar experiența căpătată de 
aceștia, nu e folosită în întreprin
derile respective în munca de do
cumentare și informare.

O posibilitate de a da continuita
te muncii de infprmare tehnică și 
de documentare este stabilirea .și a- 
plicarea în întreprinderi și institu
ții a unui plan tematic de docu
mentare. Posibilitatea aceasta da a 
asigura continuitatea muncii de in
formare și documentare a stat, și 
va sta, la îndemfna conducerilor 
tuturor întreprinderilor și institu
țiilor.

Să știe stingă 

ce face dreapta
Din referatele pe oare le-au pre

zentat delegații Institutului de mi
ne dán Petroșani și întreprinderii 
miniere Barza privind fehil în care 
șe organizează documentarea cadre
lor didactice și a studenților din 
I.M.P. și, respectiv, posibilitățile de 
îmbunătățire a muncii cu cartea 
tehnică la I. M. Barza, a reieșit ne
cesitatea stringentă a unei colabo
rări mai bune între umitațile pose
soare de surse de documentare e- 
xislenle în regiune și Valea Jiului.

Multitudinea surselor de docu
mentare înitr-o singură problemă 
generează, în cazul lipsei de cola
borare, întârzieri în pătrunderea 
tehnicii și a procedeelor tehnolo
gice noi în procesul de producție.

In ceea ce. privește Valea Jiului, 
colaborarea aceasta e cu atît mai 
ușor de realizat cu cit cele trei 
mari unități deținătoare de biblio
teci tehnice — I.M.P., C.C.V.J. și 
S.C.S.M. — se află, teritorial, a- 
proape, iar specialiștii iinteresăți 
intr-o problemă se întîlnesc foarte 
adesea cu diferite prilejuri.

Așadar, căi pentru realizarea u- 
nei mai strînse colaborări există, 
necesitatea colaborării este după 
cum a reieșit din lucrările consfă
tuirii, evidentă. Trebuie numai să 
se treacă la realizarea ei.



stoss 3.

96 de ani de la nașterea lui V. I. Lenin
Adunarea solemnă 
din Capitală

Joi după-amfază a a- 
vut loc la Teatrul C.C.S. 
din Capitală adunarea 
solemnă organizat ă de 
Eornitetul orășenesc Bu
curești al P.C.R., cu pri
lejul celei de-a 96-a a- 
nuversări a nașterii lui 
V. I. Lenin.

Pe fundalul scenei șe 
aflaiu portretul lui Lenin, 
așezat pe un steag pur
puriu, și datele come
morative 1870—1966.

ba adunare au parti
cipat membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, 
conducători de organiza
ții obștești și instituții 
contrale, activiști de 
partid, vechi miilitanți ai 
mișcării muncitorești din 
tara noastră, oameni ai 
muncii din întreprinde
rile și instituțiile bucu-

AMINTIRI PĂSTRATE PE VECI
Pe un piedestal scund, ampla

sat în fața intrării unei clădiri mari 
și luminoase, Lenin șade într-un fo
toliu de granit. El privește cu bu
năvoință la copiii bine îmbrăcați 
carele joacă veseli în jurul monu
mentalul și havuzului din fața aces
tuia. Imaginea este simbolică: co
piii și Lenin, care și-a consacrat în
treaga viață fericirii lor...

Cu 47 de ani în urmă, arăți nd 
spre copiii care participau la de
monstrația de 1 Mai în Piața Ro
șie, Vladimír Ilici spunea că ei vor 
profita din plin de roadele efortu
rilor revoluționare și jertfelor din 
acele vremuri grele. Spiritul vremu
rilor acelea este redat în mod grăi
tor de un document aflat în această 
clădire lîngă care se joacă copiii,

Este vorba de o telegramă trimi
să din Samara în martie 1920, prin 
care conducătorul revoluției éra a- 
nunțat că i se trimite un vagon cu 
pline de care poate dispune perso
nal. Vladimír Ilici a scris pe tele
gramă : „Rog să se expedieze acest 
vagop Sovietului pentru ocrotirea 
copiilor. Președinte al S.N.K. * *),  V. 
Ulianov (Lenin)'1. Acest document 
— unul din cele 31 000 de documen
te istorice despre întemeietorul 
partidului comunist și al statului so
vietic, se păstrează acum cu grijă 
în glădirea luminoasă din Piața So
vietică din Moscova. Aici se află 
un depozit unic în lume — Arhiva 
Centrală de Partid a Institutului de 
marxism-leninism de pe lingă C.C. 
al P.C.U.S.

*' S.N.K. — inițialele în limba 
rusă ale Sovnarkomului. Consiliul 
Comisarilor Poporului.

* *» Uniunea Centrală a Cooperat,
velor de Consum.

Milioane de documente sínt adu
nate în sutele de fonduri ale aces
teia. Materialele din două fondur? 
sínt însă deosebit de valoroase : 
fondul nr. 1, care conține docu
mente despre K. Marx și F. Engels, 
și fondul nr. 2 cu documente des
pre V. I. Lenin. Acest fond nepre
țuit cuprinde manuscrise ale opere
lor lui V. I. Lenin, planuri conspec
te, însemnări pentru articole, ciu- 
vîntări, rapoarte ale lui Vladimír 
Ilici, vasta lui corespondență cu di
ferite persoane și instituții, decrete și 
hctărîri ale Sovnarkomului, ale Con
siliului Muncii și Apărării, scrise 
sau semnate de V. I. Leni-n, o mul
țime de note, rezoluții, cărți, revis
te, ziare rusești și străine cu ad
notări făcute de Lenin.

Cine nu cunoaște „Două tac
tici...?". Această carte are 60 de ani. 
După genialele teze cuprinse în ea 
au studiat și studiază generații de 
revoluționari. Și nu poți privi fără 
emoție vraful de caiete obișnuite, 
școlărești, cu paginile îngălbenite 
pe care Vladimír Ilici a notat stra
tegia și tactica partidului și revo
luției proletare.

Aici, într-o cameră specială cu pe
reții de oțel, stau înșirate pe cî- 
teva rîndurii 34 de seifuri uriașe. 
In ele se păstrează originalele ma
nuscriselor lui Marx, Engels, Lenin. 
Flecare document se află într-un

reștene, oameni de ști
ință și cuiltură, generali 
șl ofițeri superiori.

Erau prezenți șefii u- 
nor misiuni diplomatice 
acreditați la București și 
alți membri ai Corpului 
diplomatic.

Adunarea a fost des
chisă de tovarășul Ion 
Savu, secretar al Comi
tetului orășenesc Bucu
reștii al PXI.R.

A luat apoi cuvîntul 
tovarășul Gheorghe Va- 
silichi, care a vOTbit des
pre cea de-a 96-a ani
versare a nașterii lui 
V. I. Lenin.

Expunerea a fost sub
liniată cu repetate și vii 
aplauze.

In încheierea adunării 
a fost prezentat uh con
cert festiv.

dosar separat, de fapt nu într-unul, 
ci în trei, dintre care două de 
carton... Fiecare pagină a fiecărui 
document, a fiecărui manuscris, a 
fiecărei cărți este protejată de o 
foiță. Dosarele sînt așezate vertical 
în seifuri: pe ele nu apasă nici o 
greutate și astfel sînt create condi
ții optime pentru conservarea lor. 
Cu ajutorul instalațiilor de aer con
diționat, în cameră se menține cu 
strictețe aceeași temperatură (18°C). 
Umiditatea aerului este și ea con
stantă (50-65 la sută).

De pe fiecare document există fo
tocopii care se păstrează în alt de
pozit. Ble sînt puse La dispoziția 
cercetătorilor, deși masa principală 
a documentelor leniniste a fost deja 
publicată.

Toate documentele leniniste (și 
altele) sînt ținute într-o strictă evi
dență de către lucrătorii arhivei. 
Catalogul documentelor cuprinde 22 
de volume uriașe. Fiecare docu
ment este descris amănunțit tematic 
și cronologic.

Nr. 1. Sub acest număr se păs
trează primul document leninist din 
martie 1882. Este drept, conținutul 
lui nu este inclus în Operele com
plete... Este vorba de o scrisoare a 
lui Volodia Ulianov scrisă la vîrsta 
de 12 ani colegului său Boris Far- 
makovski, de la Gimnaziul din 
Simbirsk, sub formă de toteme; 
desenele nostime, bine executate în 
culori pe scoarță de mesteacăn imită 
în mod amuzant scrierea indienilor.

Iată și dosarele cu ultimele arti
cole ale lui Lenin, dictate de el în 
anul 1923...

Ultimul autograf al lui Ilici păs
trat în arhivă este o adnotare pe 
paginile cărții lui E. Hinciuk — 
„Țentrosoiuz" **)  în condițiile noii 
politici economice“. Adnotările sînt 
făcute la sfîrșitul lui ianuarie — 
începutul lui februarie 1923.

Arhiva continuă intens să dea de 
urma documentelor leniniste. In 
fiecare an se găsesc 50-100 de exem
plare. Fiecare document are o po
veste proprie a descoperirii Iui.

De peste 40 de ani, Institutul de 
marxism-leninism caută documente 
și cărți din arhiva și biblioteca lui 
V. I. Lenin din Poronin. După cum 
se știe, aceste materiale ap fost lă
sate de Vladimir Ilici în locuințele 
din Cracovia și Poronin, la pleca
rea sa în Elveția în august 1914. In 
anii 1924, 1933, 1945, și 1954, Insti
tutul a primit din Polonia un mare 
număr de materiale leniniste. Deo
sebit de numeroase au fost mate
rialele expediate de arhiva din Po
ronin, descoperită la sfîrșitul anu
lui 1953 la Cracovia. Dar nici pînă 
acum nu s-a dat de urma tuturor 
documentelor.

In legătură cu aceasta, prezintă 
un mare interes cartea lui N. Bel- 
tov (G. V. Plehancv) „Contribuții 
la problema dezvoltării concepției 
moniste asupra istoriei", editată la 
Petersburg 1895, primită de institut 
anul trecut. Pe prima pagină a 
cărții se află ștampila „V. I. Le
mn", iar ne ultima pagină — adno
tări ale lui Vladimir Ilici. Același 
nume este imprimat și pe celelalte 

cărți ale bibliotecii din Polonia. El 
- a fost găsit în 1945 în timpul lup

telor de la Berlin, în localul... șco
lii de informatori și diversioniști hi- 
tleriști. Probabil că o parte din căr
țile lui Vladimir Ilici au fost tran
sportate de hitleriști de la Varșo
via în Germania.

Unele documente leniniste au fost 
descoperite în locurile cele mai 
neașteptate. V. I. Lenin a scris arti
colul „Karl Marx" pentru dicțio
narul enciclopedic al lui Granat. In 
legătură cu acest articol, în 1914 
Vladimir Ilici a purtat corespon- 
lență cu editorul dicționarului. In 
1942, Universitatea de Stat din Mos
cova a căpătat biblioteca editorului 
decedai. Intr-o carte din această bi
bliotecă, lucrătorii bibliotecii ști
ințifice a Universității de Stat din 
Moscova au descoperit în 1949... 
patru scrisori ale lui Lenin.

Recent, Elizavela Petrovna 
Boulanger, din ținutul Krasnodar, 
a predat Muzeului central „V. I. 
Lenin" două documente semnate de 
Lenin. Cînd nemții au ocupat așe
zarea, Boulanger a îngropat do
cumentele în pămînt, fiind convinsă 
că va sosi timpul cînd ele vor reve
dea lumina zilei. Și acum, prin Mu
zeul „V. I. Lenin“, ea le-a predat 
Arhivei centrale de partid. A reieșit 
că acestea sînt certificate autentice, 
purtînd semnătura iui Vladimir Ilici 
din 15-16 august 1918. Ele au fost 
emise pe numele de P. A. Boulan
ger în legătură cu crearea, din ho- 
tărîrea Sovnarkomului, a Comisiei 
extraordinare pentru evidența și o- 
crotirea animalelor de rasă și nu
mirea lui Boulanger ca președinte 
al acestei comisii. In anii grei ai 
războiului civil, V. I. Lenin se în
grijea și de dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor...

Majoritatea materialelor intrate 
în ultimii ani în Arhiva centrală 
de partid vorbesc despre activita
tea multilaterală a lui Vladimir Ilici 
pentru refacerea economiei națio
nale a țării, pentru construirea eco
nomiei socialiste, schițează chipul 
de neuitat al conducătorului oame
nilor muncii' din lumea întreagă.

Materialele care sosesc nu sînt tot
deauna în bună stare. In special 
documentele care au stat la persoa
ne particulare sînt prost conservate. 
Este o sarcină de răspundere ca a- 
semenea documente să fie restau
rate spre a putea fi păstrate veș
nic. La laboratorul de restaurare se 
execută cu măiestrie și artă aceas
tă muncă migăloasă.

La arhivă, în afară de camera- 
seif cu manuscrise mai există o al
tă cameră-seif în care, tot la o tem
peratură constantă și în condiții 
speciale, se păstrează documente 
fotocinematografice. Cei 874 m de 
peliculă și cele 426 de fotografii îl 
imortalizează pe Lenin în cele mai 
diferite perioade din viața lui. Aici 
se păstrează și înregistrările a zeci 
de cuvîntări rostite de Lenin.

Toate acestea reprezintă o uriașă 
bogăție de documente din care se 
desprinde cu limpezime, în toată 
simplitatea și măreția sa, chipul ace
luia care a fost Vladimir Ilici Lenin.

VIZITA OASPEȚILOR IUGOSLAVI 
Șl A CONDUCĂTORILOR PARTIDULUI 

Șl STATULUI NOSTRU
In orașul Brașov

(Urmate din pag. l-a)

muncă, reailizind în nuniai 4 zile 
producția primului an de fabricație 
în serie. In secția de bază a între
prinderii — uzinaj și montaj motor 
— se urmărește procesul tehnolo
gic complex de fabricare a motoa
relor de 45—65 C.P., care se des
fășoară pe linii automate și mașini- 
agregat, proiectate și executate la 
înalt nivel calitativ în întreprinde
re și în alte mari unități industria
le brașovene. Oaspeții se opresc 
în fața celor 4 benzi transportoare 
care poartă în cadența unei bătăi 
de ceasornic, piesele componente 
ale tractorului. Președintele Tito se 
interesează îndeaproape de gradul 
de automatizare, de influența pe 
care aceasta o are asupra creșterii 
productivității muncii.

Se trece apoi într-o hală imensă, 
unde motoarele sînt rodate la ban
cul de probă. Atrage atenția con
strucția prevăzută cu mijloace mo
derne de aerisire, de captare a zgo
motelor și trepidațiilor — expresia 
îmbinării cerințelor tehnice cu gri
ja față de om. Și aceasta secție 
este creată de proiectanții și con
structorii uzinei.

In următoarea secție, montaj ge
neral, oaspeții se opresc la caruse
lul de montare a tractoarelor.

Apoi au fost prezentate dife
rite tipuri de tractoare produ
se aici. In tot timpul vizitei, 
tovarășii Iosip Broz Tito și 
Nicolae Ceaușescu s-au oprit la 
principalele locuri de muncă, s-au 
interesat de rezultatele obținute și

La Ploiești
Gara Ploiești-Sud, este pavoazată 

sărbătorește cu drapelele de stiat 
ale celor două țări prietene. Se văd 
portretele tovarășilor Iosip Broz 
Tito și Nicolae Ceaușescu, pancar- 
de cu urări de bun sosit. In întâm
pinarea oaspeților au venit Dumitru 
Balalia, prim-șecretar al Comitetului 
regional Ploiești al P.C.R., Gheor
ghe Stan, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului popular regio
nal, alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, numeroși 
oameni ai muncii. Potrivit vechii 
noastre tradiții, oaspeții au fost pri
miți cu pîine și sare.

Miile de ploieșteni adunați în 
grupuri compacte în fața gării, de-a 
lungul bulevardului „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" și în centrul ora
șului, salută ou căldură pe oaspeți, 
ovaționează pentru prietenia româ- 
no-iugoslavă.

Din centrul orașului, care impre
sionează prin eleganța noilor sale 
construcții, coloana de mașini, tre- 
oînd prin fața cunoscutei uzine 
constructoare de utilaj petrolier 
„1 Mai”, se îndreaptă spre rafină
ria Brazi. Acest puternic și impor
tant obieativ al industriei noastre 
petroliere își anunță din depărtare 
prezența ca o constelație de lumini 
strălucind feeric în noapte. La so
sire, oaspeții sînt întâmpinați de 
Alexandru Boabă, ministrul pe
trolului, de colectivul de con
ducere al uzinei și de numeroși 
muncitori, tehnicieni și ingineri. 
Directorul general al rafinăriei, ing. 
Bujor Olteanu, ii conduce pe a- 
leile străjuite de turlele instalați
ilor și marilor rezervoare de pro
duse petroliere spre complexul de 
reformare catalitică.

In continuare, este vizitată insta
lația de distilare atmosferică și sub 
vid care marchează prima etapă din 
amplul proces de prelucrare a ți
țeiului. Această instalație proiec
tată și construită în țară, prelu
crează circa un sfert din produc-

Reîntoarcerea în Capitală
Președintele Iosip Broz Tito, îm

preună cu tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheor
ghe Maurer și Emil Bodnăraș s-au 
reîntors joi seara în Capitală, după 
călătoria făcută în tară. O dată cu 
tovarășii au sosit și persoanele o- 

au urat noi succese muncitorilor. 
Pretutindeni, constructorii de trac
toare i-au întâmpinat cu deosebită 
căldură.

înainte de plecare, președintele 
Tito și soția au semnat în cartea 
de onoare : „Sîntem adânc impre
sionați de această uzină cii adevă
rat modernă. Cred că în privința 
automatizării s-a atins un înalt ni
vel ca și, de altfel, în buna orga
nizare a procesului de producție. 
Dorim acestui tânăr colectiv rault 
succes în viitor".

La întoarcerea de la Uzina „Trac
torul", oaspeții s-au oprit la cu
noscutul monument istoric „Biseri
ca neagră" și la complexul de ali
mentație publică „Cerbul carpatin".

La amiază, Comitetul regional de 
partid și Comitetul executiv al Sfa
tului popular regional a oferit un 
dejun în onoarea președintelui Lifo 
și a soției. Au luat parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, CMvu 
Stoioa, Ion Gheorghe Maurei, ou 
soția, Emil Bodnăraș. Au partici
pait, de asemenea persoanele ofi
ciale iugoslave și române.

După-amiază, continuându-și vizi
ta, oaspeții s-au îndreptat spre 
Poiana Brașov, renumit loc de o- 
diitină și complex sportiv. De aici, 
oaspeții s-au îndreptat spre gară, 
salutați din nou cu căldură de bra
șoveni.

Cu un tren special, tovarășii 
Iosip Broz Tito, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnănaș și persoanele oficiale 
iugoslave și române au plecat spre 
Ploiești.

tia de țiței a României. Oaspeții a- 
preciază dezvoltarea acestei adevă
rate cetăți a industriei noastre' pe
troliere și munca harnicului co
lectiv.

Se vizitează apoi Combinatul Pe
trochimic din apropiere, vlăstar a! 
industriei noastre socialiste, care 
în prezent e în continuă dezvolta
re. Oaspeții sînt întâmpinați de Ion 
Valea, prim-adjunct al ministrului 
industriei chimice, de colectivul de 
conducere al întreprinderii și de 
numeroși muncitori. La fabrica de 
olefine, construcție care satisface 
cerințele tehnicii contemporane, in 
fafa tabloului de comandă, oaspe
ții primesc din partea directorului 
combinatului, ing. Gavril Muscat, 
explicații în legătură cu gradul 
înalt de automatizare al acestei 
fabrici, al cărei întreg proces de 
producție este dirijat și controlat 
într-un singur schimb numai de 16 
lucrători de înaltă calificare. Este 
înfățișată perspectiva pe care o 
deschide noul cincinal dezvoltării 
acestui tânăr combinat, a cărei, con
strucție a început în 1963 pentru 
a ridica nivelul valorificării pro
duselor petrolifere românești.

Președintele Tito s-a interesat 
îndeaproape de unele probleme pri
vind eficacitatea instalațiilor, mo
dul lor de funcționare, precum și 
munca colectivului din cele două 
întreprinderi vizitate.

La plecare, înaltul oaspete a 
semnat în cartea de onoare a rafi
năriei : „Ne pace rău că în cursul 
călătoriei noastre nu ne-a ajuns 
timpul de a vizita și examina mai 
atent acest obiectiv gigantic. Atât 
cât am văzut, el este o unitate 
foarte modernă, de o mare valoare 
pentru economia socialistă a repu
blicii prietenie, România. Doresc 
noi succese în munca colectivului 
de aici".

VIRGIL DĂNCIULESGU
MIR CEA IONESCU 

ficiale iugoslave și române, oare 
i-au însoțit în călătorie.

La sosirea în Gara Băneasa erau 
de față membri și membri supleanti 
ai Comitetului Executiv și secretari 
ai C.C. al P.CJL, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat și ai Consiliu
lui de Miniștri. (Agerpres)
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Dineu organizat 
de Asociația Franfa-România

PARIS 21 — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite : 
Sub președinția lui Francois Cha- 
got, director adjunct al Institutului 
pedagogic național, a avut loc un 
dineu urmat de discuții, organizat 
de asociația Franța-România. Profe
sorul de istorie și geografie Jean 
Hugonnot a vorbit despre „Turis
mul în România". Au participat la 
discuții mai multe persoane, evo-

cînd călătoriile lor în România.
Printre cei prezenți se aflau scri

itorul Pierre Paraf Janicot, directo
rul Societății de editură pentru is- 

’torie și geografie, Louihs Vauthier, 
secretar general al Asociației Fran
ța-România, profesorul Langevin, 
membru al prezidiului Asociației, 
precum și reprezentanți ai Ambasa
dei Republicii Socialiste. România 
la Paris.

In dezbaterea Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa 

COMERȚUL EST-VEST 
Intervenția delegatului român

GENEVA 21. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite: La 
sesiunea Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa au început 
dezbaterile în legătură cu proble
mele comerțului Est-Vest. Delegatul 
român, Vasiie Nicolae, după ce a 
vorbit despre lărgirea relațiilor co
merciale ale României, a sublinial 
că tara noastră a încheiat, de ase
menea, o serie de acorduri de coo
perare tehnică, industrială, și sti

Plenara C.C. al P.C. 
din Finlanda

A 20-a aniversare 
a P.S.U.G.

BERLIN 21 — Corespondentul A- 
gerpres, St. Deju, transmite : In ma
rea sală a sporturilor 
din Berlin a avut loc 
miaza zilei de 21 aprilie 
festivă consacrată celei 
aniversări a P.S.U.G.

In prezidiu au luat loc alături de 
conducători de partid și de stat ai 
R. D. Germane personalități ale 
vieții publice și fruntași în produc
ție.

Adunarea a fost deschisă de Frie- 
drich Ebert, membru al Biroului Po
ntic al C.C. al P.S.U.G. Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., a făcut o expunere cu 
privire la însemnătatea unificării 
celor două partide muncitorești, 
realizările R. D. Germane.

„Dynamo“ 
în după-a- 

adunarea 
de-a 20-a

la

Un nou protest nord-vietnamez

ințifică cu un număr de țări, acor
duri reciproc avantajoase. El a re
levat progresele înregistrate în dez
voltarea schimburilor Est-Vest, dar 
a remarcat că ele ar fi fost cu 
mult mai substanțiale dacă nu ar fi 
existai obstacolele tarifare, conti- 
gentările și alte dificultăți care le 
frînează. Vorbitorul a insistat asu
pra necesității de a se adopta mă
suri în vederea eliminării acestor 
restricții.

Delegații 
hoslovaciei 
la rîndul
rierelor care împiedică schimburile 
normale dintre țările cu sisteme e- 
conomice și sociale diferite.

Uniunii Sovietice, Ce- 
și Bulgariei au sprijinit 
lor ideea lichidării ba-

Acord economic 
între Franja și R.A.U.

CASO 21 (Agerpres). —- La Cai
ro a fost semnat un acord econo
mic între Franța și R.A.U. prevă- 
zînd participarea părții franceze la 
finanțarea unor proiecte, în valoa
re de 31 000 000 dolari, în cadrul 
cehii de-al doilea plan cincinal al 
RAU. In conformitate cu acest a- 
cord, Franța va studia posibilitatea 
de a participa cu un împrumut de 
40 000 000 dolari la construirea unei 
oțelării și a unei uzine de îngră
șăminte chimice. Totodată, se pre
vede ca, în cursul anilor 1966 și 
1967, Franța să livreze R.A.U. o 
cantitate de 50 000 tone grîu . anual 
peste cele 150 000 tone prevăzute 
anterior.

i

HANOI 21 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a înaltului coman
dament al Armatei Populare Viet
nameze a înaintat Comisiei inter
naționale de supraveghere și con
trol în Vietnam un protest împotri
va ultimelor raiduri ale aviației a- 
mericane asupra teritoriului Hai- 
phonului, unul din cele mai mari 
porturi ale R. D. Vietnam, precum

și împotriva bombardării centralei 
electrice de la Uong Bi și a unor 
întreprinderi industriale din provin
cia Quang Ninh.

In nota de protest se arată că 
aceste acțiuni constituie un nou 
pas extrem de grav ai S.U.A. în 
războiul lor de distrugere împotri
va R. D. Vietnam și 
tu-ația din Indochina 
sud-est.

HELSINKI 21 (Agerpres). — In 
capitala Finlandei a avut loc Ple
nara C.C. al P.C. din Finlanda, la 
care a fost discutată problema for
mării noului guvern. A fost adop
tată o declarație în care se subli
niază că cucerirea unei majorități 
de stingă în parlament a creat pre
misele pentru modificarea politicii 
interne și economice a țării. In de
clarație se arată că sarcina princi
pală a noului guvern va fi desfășu
rarea unei politici active de pace. 
Se subliniază, de asemenea, că, în 
cazul cînd în situația actuală nu va 
fi posibilă crearea unui guvern al 
tuturor forțelor de stînga și de cen
tru, este necesar să se formeze un 
guvern al majorității de stînga.

VIETNAMUL DE SUD

• j

ta DOlililii

agravează si-
și Asia de

• Mii de soldați și ofițeri saigonezi trec 
de partea forțelor patriotice

50000 de mineri 
americani în grevă.

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Greva muncitorilor mineri din sta
tele Pennsylvania, Kentucky, • Ohio 
și din alte state, declarată în urmă 
cu zece zile în scopul obținerii ma
jorării salariilor continuă. Deși cu 
câteva zile în urmă o parte din 
muncitori reluaseră lucrul, după ce 
au constatat că tratativele 
tronatul se prelungesc pe 
nelimitat, ei au intrat din 
grevă. In prezent în grevă 
circa 50 000 de mineri.

cu pa- 
termen 
nou în 
se află

VIENA 21. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Cancelarul Klaus a prezentat în 
Parlament declarația guvernamenta
lă după constituirea noului cabinet. 
In declarație se arată că politica 
externă a guvernului șe va înte
meia pe neutralitatea permanentă, 
urmărind apărarea independenței și 
a integrității teritoriale a țării. Du
pă ce subliniază că Austria ■ este 
interesată în menținerea păcii, de
clarația relevă că ea va continua 
să respecte cu strictețe obligațiile 
seule internaționale. Cancelarul a 
declarat că guvernul austriac acor
dă o mare importanță intensificării

Pozifia Danemarcei 
vietnameză și tafă

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Primul ministru danez, Jens Otto 
Krag, aflat într-o vizită oficială în 
S.U.A., a avut miercuri o întreve
dere cu secretarul general al O.N.U., 
U Thant, cu care a discutat dife
rite probleme ale situației interna
ționale și în special problema viet
nameză.

Luîncl cuvîntul la o conferință 
de presă, Jens Otto Krag a rea
mintit poziția țării sale în proble
ma vietnameză potrivit căreia Da
nemarca consideră că soluționarea 
acesteia va trebui să înceapă în 
primul rînd prin încetarea ostilită
ților și a bombardamentelor asupra

• DELHI. Aproximativ 1 200 de învățători 
din școlile Bengalului de vest (India) continuă 
să demonstreze de două zile în fața clădirii 
din Galcutta a guvernului Bengalului de 
vest. Demonstranții cer guvernului să le mă
rească salariile.

• PARIS. In cursul nopții de miercuri spre 
joi, feroviarii francezi au început o grevă în 
sprijinul revendicărilor lor privind majorarea 
salariilor și reducerea săptămînii de lucru.

• SEUL. Do. ofițeri superiori ai armatei sud- 
coreene au fost condamnați la moarte de Curtea 
Supremă pentru organizarea unui complot îm
potriva președintelui țării, Pak Cijan Hi. Untul 
din cel doi ofițeri condamnați, colonelul Won 
Chungvon, a fost purtătorul de cuvînt ai pre
ședintelui Pak Cijan Hi în perioada 1961—1962.

• BERLIN. Pianul producției industriale pe 
primul trimestru a fost realizat cu succes în 
R. D. Germană. In comparație cu perioada co
respunzătoare a anului trecut, producția indus

din zona du
se menti o -

contactelor cu statele 
năreană. In declarație 
nează intenția de a continua nego
cierile Austriei cu Piața comună, 
de a relua cît mai curînd negocie
rile cu Italia în scopul clarificării 
problemei Tirolului, 
în cel mai scurt timp 
voltare a economiei, 
problema deficitului
(de cîteva miliarde de șilingi). De
clarația se ocupă, de asemenea, de 
probleme cum sînt construcțiile de 
locuințe, salarii și venituri, regiu
nile rămase în urmă din punctul 
vedere al dezvoltării industriale.

SAIGON 21 (Agerpres). .— Agen
ția de presă Eliberarea relatează că 
în primele trei luni ale acestui an, 
în regiunile centrale și răsăritene 
ale Vietnamului de sud au dezer
tat sau au luat parte la diferite răs
coale aproximativ 12 600 de soldați 
și ofițeri saigonezi.

Din cei 8 900 de soldați și ofițeri 
saigonezi dezertați, marea majoritate 
luptă în prezent împotriva trupelor 
americane și a aliatelor lor. In pro
vincia Ben-Che cel de-al doilea plu
ton al batalionului 285 saigonez a

trecut de partea patrioților cu tot 
armamentul de care dispunea.

In aceeași perioadă în partea ră
săriteană a Vietnamului de sAl, pes
te 3 700 de soldați și ofițea sai- 
gonezi s-au răsculat împotriva'auto
rităților de la Saigon și apoi au 
trecut de partea forțelor patriotice.

Potrivit datelor comunicate, sol- 
dații răsculați au atacat împreună 
cu forțele patriotice comandamen
tul celei de-a V-a divizii și cehii 
de-al 8-lea regiment, capturind *>  
tancuri și mașini blindate și alt ar
mament.

adoptade a
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S Guvernul Ky adoptă noi măsuri 
pentru a-$i întări pozifia

SAIGON 21 (Agerpres). — Din co
mentariile agențiilor de presă tran
smise în cursul zilei de joi reiese 
că guvernul militar de la Saigon 
adoptă în continuare noi măsuri 
pentru a-și întări poziția. In acest 
sens, generalul Nguyen Cao Ky, șe
ful guvernului, a semnat un decret 
prin care înlocuiește pe colonelul 
Pham Van Lieu, din postul de di
rector genera! al poliției cu Nguyen 
Ncoc Loan. Colonelul demis este 
unul din prietenii generalului Thi, 
cere a fost demis luna trecută de 
la comanda primei regiuni militare 
de premierul Ky pentru nesupunere. 
Șefii militari de la Saigon au tre
cut și la alte schimbări în apara
tul polițienesc și de securitate.

In centrul Vietnamului de sud si
tuația continuă să rămînă confuză, 
iar elementele rebele din cele două 
orașe — Hue și Da Nang — nu 
manifestă încredere în promisiunile 
lui Ky și ale anturajului 
litic. La o reuniune care a 
Ia universitatea din Hue, 
studenți care sînt în grevă
săptămîni au hotărît la 21 aprilie 
să continue acțiunea lor și să tri
mită o delegație la Saigon „pentru

a supraveghea Ia fața locului evo
luția situației politice“, după cum a 
declarat unul din liderii studenți
lor.

Tranzacții războinice
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

Referindu-se la surse informate, a- 
genția U.P.I. anunță că Ministerul 
Apărării al S.U.A .intenționează să 
încheie noi tranzacții cu R.F.G., jpfen- 
tru a recumpăra un număr de apro
ximativ 500 000 de bombe și proiec
tile de artilerie, vîndute anterior 
Germaniei occidentale. Această can
titate de bombe și proiectile va rein
tra în stocurile militare ale S.U.A., 
pentru a fi folosite în războiul din 
Vietnam. Agenția relevă că Penta
gonul intenționează, de asemenea, 
să reachiziționeze din R.F.G. apro
ximativ 5 000 000 de cartușe de ca
libru mic și alt echipament militar 
de care are nevoie în Vietnamul de 
sud

Vietnam, pentru a permite o 
convocare eventuală a Conferinței 
de 
ror 
zat 
bill

R. D.

la Geneva cu participarea tutu- 
părților interesate. El a preci- 
că guvernul danez este favora- 
participării la eventualele nego

cieri a Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud.

Vorbind de criza din N.A.T.O., 
primul 
că țara 
13 țări 
rămîn
că reajustările provocate de hotă- 
rîrea franceză trebuie să se facă 
menținîndu-se bunele relații cu 
Franța.

ministru danez a declarat 
sa este solidară cu celelalte 
membre ale N.A.T.O. care 

îin favoarea integrării, dar

trială a sporit cu 6,8 Ia sută, iar productivita
tea muncii cu 6,4 la sută.

• AMMAN. Regele Iordaniei, Hussein, a ce
rut miercuri Parlamentului să adopte o lege 
care să acorde femeilor iorda.niene dreptul de 
a vota și de a fi alese. Noua legislație, mențio
nează agenția U.P.I., urmează să intre în vi
goare pînă în anul viitor, cînd vor avea loc 
alegeri parlamentare.

• TOKIO. Partidul Socialist din Japonia a 
hotărît să depună în Parlament o moțiune de 
neîncredere în guvernul condus de Sato.

Luînd cuvîntul joi la Nigata, președintele 
partidului, Sasaki, a declarat că guvernu-l ja
ponez condus de Sato și-a pierdut încrederea 
poporului atît în ceea ce privește politica in 
ternă cît și în cea externă. Â sosit vremea, n 
spus Sasaki, să se organizeze alegeri generale 
pentru a cunoaște părerea poporului' într-o se
rie de probleme importante ca politica finan 
ciară a guvernului, politica sa în problema 
vietnameză și altele.

său po- 
avut loc 
3 000 de 
de cinci

JAPONIA

• ROMA. La 21 aprilie, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., A. Gromîko, a sosit într-o 
vizită oficială în capitala Italiei.

Pe aeroportul din Roma oaspetele sovietic a 
fost înțîmpinat de ministrul de externe al Ita
liei, A. Fanfani, și de alte persoane oficiale.

• MOSCOVA. La 20 aprilie, Teodor Mari
nescu, ambasadorul Republicii Socialiste Româ
nia în U.R.S.S. și L. F. Ilicev, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al. U.R.S.S., au efec
tuat un schimb de note privind prelungirea pe 
un termen de încă cinci ani a valabilității acor
dului de colaborare culturală între România și 
U.R.S.S., semnat în anul 1956.

• MANILA. La Manila, s-au încheiat recem 
lucrările Conferinței anuale a Consiliului sin
dicatelor din Fiiipine. Participanții au adoptat 
o rezoluție în care denunță războiul agresiv 
al S.U.A. în Vietnamul de sud și se pronunță 
în favoarea abrogării imediate a tuturor acor
durilor semnate între Fiiipine și S.UA.

TOKIO 21 (Agerpres). — Comite
tul japonez pentru pace în Vietnam 
a difuzat programul de luptă împo
triva acțiunilor agresive ale S.U.A. 
în Vietnamul de sud. Potrivit pro
gramului, Comitetul va organiza mi
tinguri și demonstrații în sprijinul 
cererilor privind retragerea trupe
lor americane din Vietnam. Totoda
tă, comitetul va organiza la Tokio 
o conferință japono-amerlcană pen
tru pace în Vietnam, la care au 
fost invitați să participe reprezen
tanți din R. D. Vietnam și ai Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud. Scopul principal al 
acestei conferințe constă în exami
narea problemelor luptei împotriva 
politicii guvernului S.U.A. în Viet
nam, acordarea de ajutor medical 
Frontului Național de Eliberare și 
alte probleme privind situația din 
Vietnamul de sud.
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