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către popoarele din lumea întreagă
Noi, reprezentanții partidelor 

comuniste și muncitorești de pe 
cele cinci continente ale lumii, care 
ne-am întrunit la Moscova cu pri
lejul celei de-a 43 a aniversări a

Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, pătrunși de sentimentul 
răspunderii pentru destinele ome
nirii, ne adresăm vouă cu chema
rea

La luptă generală pentru 
apărarea păcii, împotriva primejdiei 

unui nou război mondial.
Cu trei ani în urmă, partidele 

comuniste și muncitorești au adre
sat popoarelor de pe întreg globul 
pământesc Manifestul Păcii.

De atunci, forțele păcii au re
purtat victorii remarcabile în lup
ta împotriva ațîțătorilor la război.

Iar astăzi, cu încredere și mai fer
mă în victoria cauzei păcii, putem 
lupta împotriva primejdiei de război 
care amenință milioane de bărbați, 

■femei și copii. Niciodată încă în 
istoria omenirii n-au existat șanse 
atât de reale pentru ca năzuințele 
seculare ale popoarelor — de a 
trăi în condiții de pace și liber
tate — să devină fapt împlinit.

In fața primejdiei unei catastrofe 
militare care ar provoca jertfe uria
șe, pieirea a șute de milioane de oa
meni și ar transforma în ruine 
principalele centre ale civilizației 
mondiale, problema menținerii pă
cii frămîntă mai mult ca oricînd 
întreaga omenire.

Noi comuniștii, luptăm pentru 
pace, pentru securitatea generală, 
pentru condiții in care toți oame 
aii și toate popoarele să se bucu
re de binefacerile unei vieți pașni
ce și libere.

Țelul fiecăreia dintre țările so 
cialiste în parte și al întregii co
munități socialiste în ansamblul 
ei este de a asigura o pace trai
nică pentru toate popoarele.

Socialismul nu are nevoie de 
război. Lupta istorică dintre orîn- 
duirea veche și cea nouă, dintre 
socialism și capitalism, trebuie re
zolvată nu pe calea unui război 
mondial, ci prin întrecere pașni
ca, o întrecere menită să arate 
care orînduire socială va obține un 
nivel mai înalt al economiei, teh
nicii și culturii și va asigura ma
selor populare cele mai bune con 
diții de trai.

Noi, comuniștii, considerăm că 
datoria noastră sfjîntă este de a 
face tot ce ne stă în putință pen
tru a salva omenirea de ororile 
războiului modern.

Urmând învățătura marelui Le
nin, toate țările socialiste au pus 
la baza politicii lor externe prin
cipiul coexistenței pașnice a state
lor cu orînduiri sociale diferite.

în epoca noastră, popoarele și 
statele au o singură alternativă : 
ori coexistența pașnică și întrece
rea dintre socialism și capitalism, 
ori un război nuclear ucigător. Al
tă cale nu există.

De unde provine primejdia 
tru păaea lumii ?

Despre pace vorbesc toate 
vernele, dar nu vorbele, ci 
tele contează.

Astăzi ca și în trecut, organiza
torii și inițiatorii războaielor agre
sive sînt cercurile reacționare mo
nopoliste și militare din țările impe
rialiste. Pacea este amenințată de 
politica guvernelor puterilor impe
rialiste care, în pofida voinței po
poarelor lor, impun țărilor cursa 
funestă a înarmărilor, ațîță la răz
boiul rece împotriva statelor socia
liste și a altor state iubitoare de 
pace, înăbușă aspirațiile de liber
tate ale popoarelor.

Să vorbească faptele I
Popoarele au salutat propuneri

le cu privire la dezarmarea gene 
rală, totală și controlată, făcute

de Uniunea Sovietică șî sprijinite 
cu căldură de toate țările socialiste. 
Cine se împotrivește înfăptuirii a- 
cestor propuneri ? Guvernele state
lor imperialiste în cap cu Statele 
Unite ale Americii care în locul 
dezarmării controlate, propun un 
control asupra înarmărilor și în
cearcă să transforme tratativele pen 
tru dezarmare în vorbărie goală.

Popoarele se bucură că de doi 
ani cele trei mari puteri nu au 
mai efectuat experiențe cu arma 
nucleară. Cine se împotrivește în
făptuirii unui nou pas și adoptării u- 
nei hotărîri pentru interzicerea defi
nitivă a acestor experiențe aducă
toare de moarte ? Guvernele pute
rilor imperialiste, care proclamă 
fără încetare intenția lor de a re
lua experiențele cu arma atomică 
și amenință continuu . să zădărni
cească tratativele cu privire la in
terzicerea lor, tratative pe care au 
fost nevoite să le accepte, sub pre 
siunea popoarelor.

Popoarele nu vor ca pe teritoriile 
lor suverane să rămînă baze militare 
străine ; ele se pronunță împotriva 
pactelor militare agresive, care li
mitează independența țărilor lor și 
le pun într-o situație periculoasă.

Cine se opune acestui lucru ?
Guvernele statelor din blocul 

Atlantic, care oferă militariștilor și 
revanșarzilor vest-germani baze 
militare pe teritorii străine, le dau 
în mînă arme de exterminare în 
masă, forțează înarmarea atomică 
a trupelor N.A.T.O.

Cercurile cîrmuitoare din Statele 
Unite ale Americii, care au impus 
pacte militare agresive Japoniei, 
Pakistanului și altor state din O 
rientul Mijlociu și din Extremul 
Orient, le instigă împotriva țărilor 
iubitoare de pace, țin sub ocupație 
Coreea de Sud, pe care au trans- 
format-o într-un cap de pod militar 
al lor, reînvie militarismul japonez, 
se amestecă în treburile interne ale 
Laosului și Vietnamului de 
sprijină 
Irianul 
Congo, 
precum
gătesc o intervenție armată împo
triva revoluției cubane și atrag în 
pacte militare 
tine.

S.U.A. sînt 
insula chineză
tinuu avioanele lor militare în spa
țiul aerian al Republicii Populare 
Chineze și totodată încalcă dreptul 
ei legitim de a avea reprezentanți 
în Organizația Națiunilor Unite.

Rampe pentru lansarea rachetelor, 
gata de a intra în acțiune, depo
zite pline cu arme nucleare, avioane 
sburînd cu bombe cu hidrogen la 
bord, vase de război și submari
ne gata de atac plutind pe mări 
și oceane, o rețea de baze mi
litare pe teritorii străine — iată 
cum arată practica contemporană a 
imperialismului. In asemenea situa
ție orice țară de pe globul pămîn- 
tesc, mare sau mică, poate fi cu
prinsă pe neașteptate de flacăra u- 
nui război nuclear.

De dragul intereselor egoiste ale

Sud, 
pe imperialiștii olandezi în 

de Vest, pe cei belgieni în 
pe cei portughezi în Goa. 
și pe alți colonialiști, pre-

țările Americii La-

acelea care ocupă 
Taivan, trimit con-

pen-

gu 
fap-

unui pumn de mari monopoluri și 
de colonialiști imperialismul împin
ge lumea în pragul războiului.

Dușmanii păcii răspîndesc năs
cociri mincinoase despre pretinsa 
„agresiune comunistă". Ei au nevoie 
de această minciună pentru a as
cunde adevăratele lor scopuri, pen
tru a paraliza voința popoarelor și 
a justifica în ochii acestora cursa 
înarmărilor.

MUNCITORI, ȚĂRANI, IN- 
IELECTUALI !

OAMENI DE BUNA CREDIN
ȚA DIN LUMEA ÎNTREAGĂ!

Pentru omenire nu există în zi
lele noastre o sarcină mai urgentă 
decît lupta împotriva primejdiei 
unui război racheto-nuclear, pentru 
dezarmarea generală și totală, pen
tru menținerea păcii. Nu există în 
zilele noastre o datorie mai nobilă 
decît participarea la această luptă.

Este posibilă oare o pace trainică 
in lumea întreagă ?

Noi, comuniștii, răspundem :
Războiul nu este inevi

tabil, războiul poate fi pre
întâmpinat, pacea poate fl 
apărată și consolidată !

Această convingere a noastră 
este dictata uu numai de voința 
noastră de pace și de ura împotri
va ațîțătorilor la război. Posibili
tatea preintîmpi nării războiului de
curge din faptele reale ale noii si
tuații din lume.

Factorul tot mai hotărîtoTal con
temporaneității devine sistemul 
mondial socialist. Cuprinzând peste 
o treime a omenirii, sistemul so
cialist, forța lui principală — U- 
niunea Sovietică — folosește pute
rea sa economică și tehnico-științi- 
fică in continuă creștere pentru a 
paraliza acțiunile imperialismului, 
pentru a lega mîinile partizanilor 
aventurilor războinice.

Ținînd sus steagul luptei pentru 
pace, mișcarea muncitorească inter
națională întărește vigilența popoa
relor, însuflețește pe toți oamenii 
cinstiți de pe pămînt la acțiuni 
energice împotriva politicii agresi
ve a imperialiștilor.

Popoarele de multe milioane de 
oameni din Asia, Africa și America 
Latină, care și-au cucerit libertatea 
și independența politică, precum și

(Continuare in pag. 3-a)
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La intrarea in

clădirea secto

rului de bricheta] de la preparațta 
Petrila, în jurul a trei coloși me
talici trebăluiesc mai multi oa
meni. Unii vorbesc între ei șt 
gesticulează. Nu înțelegi însă ce 
discută. Uruitul puternic al mași
nilor, lovituri metalice înfundate. 
Zbîrnîitul motoarelor electrice, se 
împletesc cu zgomotul produs de 
loviturile bulgărilor de cărbune 
ce cad din siloz ln toba metalică 

7 de amestec ce se învîrtește acțio- 
? nată de un puternic motor electric. 
c La două din mașini, oamenii cu 
( fețele poleite de praful fin de 
£

ț lacom bucăți de cărbune, iar după 
7 ----- ... .----- .--Z.----7..7 S —
I 
г
. poria șura întrerupere caruuneir. 
ț brichetat. La fabricarea brichete- 
? lor de cărbune cele două mașini 
к •— linii de fabricație cum li se 
? mai spune — lucrează din plin. 
? încă din ziua de 8 decembrie,

benzile celor două linii de fabrica- 
S

ж
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Sectoare de ioiestilii iu planei anual iodeplioil
O bună parte a sectoarelor de investiții din bazinul carboni

fer al Văii fiului a raportat îndeplinirea cu mult înainte de termen 
a sarcinilor de plan anuale. Colectivul sectorului de investiții de 
la mina Uricani, lucrează în prezent în contul lunii ianuarie 1961. 
Tot în contul aceleiași luni lucrează și colectivul sectorului de 
investiții de la mina Vulcan. Prin reducerea consumului de energie \ 
electrică și refolosirea materialului de cofrajare minerii și tehnicienii 
sectorului de la Vulcan au obținut în primele 10 luni ale anului 
economii suplimentare de 680.000 lei. Ca urmare a acestui fapt 
ei se situează pe primul loc în întrecerea cu celelalte sectoare de 
investiții din Valea Jiului în ceea ce privește realizarea de eco
nomii peste Plan.

Si-a îndeplinit cu 2b ae zile înainte de termen planul anual 
de producție și colectivul sectorului XI investiții de la mina Pe
trila. Productivitatea muncii a crescut aici cu 7,2 la sută față de 
Plan si s-au obținut economii suplimentare în valoare de 
200.000 lei.

feste

-----------------o----------------

Randamente sporite
David Nicolae, Ungureanu Va- 

sile, Balint Balasz, Codrea Gheor- 
ghe sînt cîțiva dintre minerii care 
conduc brigăzi fruntașe la sectorul 
IV al minei Aninoasa. Brigăzile 
lor sînt socotite printre cele mai 
bune pe mină datorită randamen
telor mari cu care muncesc. Apli- 
cînd inițiativa de a spori producti
vitatea pe fiecare post, aceste bri
găzi și-au organizat bine munca. In 
luna trecută, de pildă, - au extras

peste plan cîte 0,500—1,800 
de cărbune pentru fiecare 
prestat, iar în prima decadă din 
decembrie au obținut realizări și 
mai bune. In perioada 1—10 de
cembrie sectorul și-a depășit cu 
peste 670 tone de cărbune planul 
de producție pe seama creșterii ran
damentului mediu.

Antrenate în întrecerea pe pro
fesii toate brigăzile de lă abataje 
și pregătiri sînt cu planul la zi în
deplinit.

tBne 
post

I

I 
f

Hărnicie, pasiune și dragoste în muncă, sint calități pentru 
Victoria Klain a cîștigat pe bună dreptate aprecierea tinerilor de la 
Atelierul central de reparații electrice din Vulcan. Tînăra bobina
toare nu este fruntașă numai în producție, ea muncește cu aceeași 
conștiinciozitate în cadrul organizației U-T.M,, iar în după-amiezile 
ei libere participă cu pasiune la repetițiile echipei de dansuri a clu
bului din Vulcan.

Drept prețuire a meritelor sale, utemiștii au ales-o secretara or
ganizației U.T.M. de la A.C.R.E.V. și membră în comitetul U.T.M. 
pe Uzina electrică Vulcan. j i

Montatorii de la linia 3
ție, au transportat în siloz prime
le tone de brichete în contul anu
lui viitor.

...La a treia linie de fabricație 
e mare animație. Inginerul Breazu 
Cornel, șeful sectorului, un om 
înalt spătos, cu părul argintiu pe 
la tîmple, discută cu un om mai 
iu vârstă care vorbește aprins.

cărbune execută cu precizie diferi
te operațiuni. Coticasorul înghite

amestec presa dă cărbunelui for
ma unui ou de găină. Benzile de 
sîrmă și cele de cauciuc, trans
portă fără întrerupere cărbunele

— Montarea melcului o să na 
dea de furcă. Numai să ne trimită 
ce-i de la U.R.U.M.P. piesele 
care ne mai trebuie. Nu vrem să 
ne facem de rușine. Dacă pe 25 
trebuie să intre in rodaj, apoi așa 
va fi —

— Nu 
piesele o 
îi spune
lucrărilor o să meargă...

— Nici o grijă. De asta răspund 
eu. Și acum mă duc sus la băieți 
să văd ce fac.

spune omul.
fi necăjit baci Colda că 
să le primim la timp — 
inginerul Breazft- Restul

Colda Teodor
este ;

Zii care muncește la montarea — 
lei de a treia i 
brichetelor. Deși are aproape 50 
de ani, mersul îl are sprinten iar 
mișcările iuți. Trece pe la fieca
re muncitor din echipă îi < 
cații, supraveghează lucrărileș iar 
acolo unde-i necesar pune mina 
și lucrează-

— Numai viață-i omul acesta 
— spune adesea inginerul. Nu 
te să stea un pic locului. Și 
merge pe la oamenii din echipă 
parcă fuge. La discuție cu el nu 
prea poți să stai în timpul șutu- 3 
Iul. Imediat îți răspunde : N-am S 
timp de discuții. ?

Oamenii lui Colda muncesc de 4 
zor. Doi tineri lucrează la monta- ? 
rea cuplajului melcului pentru căr- t 
bunele rebutat. Sudorul Dan Va- j 
Ier, după ce dă scule oamenilor ? 
din eebipă își trage cablurile apa- s

FL. ISTRATE )

șeful brigă- )' 
... ._ montarea ce- X 
linie de fabricație a j 
eși. are aproape 50 S
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dă indi- 
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STEAGUL, RQȘU

tea mai importantă condu- 
care a ajuns secția de fot- 
clubului sportiv Jiul Petro-

Pentru tinerii din țara noastră 
a devenit o tradiție ca la fiecare 
început de iarnă să pornească la 
întreceri sportive în cadrul sparta- 
ehiadelor organizate la mai multe 
discipline sportive. Pînă acum din 
raionul nostru s au ridicat mulți 
sportivi de performanță tocmai în 
urma întrecerilor din cadrul aces
tor spartachiade și este demn de 
remarcat faptul că în fazele supe
rioare, ca cele pe regiune, repre
zentanții raionului nostru au obți
nut rezultate bune.

Anul acesta deschiderea Spatta- 
chiadei de iarnă a tineretului a 
avut loc la 1 decembrie. Tinerii 
din Lonea, de la asociația sportivă 
„30 Decembrie"- Petroșani, de la 
șantierul 6 construcții și alții au și 
participat la Întrecerile pe asocia
ții în număr destul de mare. Dar 
deschiderea spartachiadei nu a a- 
vut loc în toate asociațiile sporti
ve conform cerințelor. De pildă, 
la Minerul Lupeni șî Minerul Vul
can, asociații cu un mare număr 
de membri, nici pînă în prezent 
n-a fost organizată întrecerea ti
nerilor pe faza de colectiv, deși 
aici există toate posibilitățile.

Pentru ca și în acest an sporti
vii din raionul nostru să obțină 
rezultate cît mai bune la sporturile

de iar- 
sportiv 
necesa- 
sparta-

de iarnă din cadrul spartachiadei, 
Consiliul raional U.C.F.S. a întoc
mit din timp un plan de acțiune 
care a fost pfgTucrat șî discutat 
cu toți președinții asociațiilor spor
tive din raion. Cu acest prilej au 
fost distribuite și regulamentele 
pentru competițiile sportive 
nă prevăzute în calendarul 
precum și alte instrucțiuni 
re unei bune desfășurări a
chiadei de iarnă. S-a stabilit atunci 
că în raionul nostru să fie antre
nați la întrecerile din cadrul spar
tachiadei un număr de peste 12.000 
tineri. Pentru atingerea acestei ci
fre este absolut necesar ca toate 
asociațiile sportive din raion să în
tocmească planuri precise de des
fășurare a întrecerilor din cadrul 
spartachiadei la toace probele 
regulament, fiind antrenați cîți 
mulți tineri.

Un accent deosebit trebuie 
pe felul în care sînt organizate a- 
ceste întreceri, punîndu-se la dis
poziția tinerilor echipamentul și ba
zele sportive necesare precum și 
instructori-arbitri dintre profesorii 
de educație fizică din fiecare loca
litate. Există toate condițiile ca 
și în acest an să se obțină rezulta" 
te bune la Spartachiada de iarnă 
a tineretului !

din 
mai

pus

EMNARE

Lotul de fotbal Jiul* 
nu va fi intinerii (2?)

in spartachia dă Primele rezultate
Duminică dimineața în sala de 

gimnastică a Grupului școlar mi
nier din Petroșani a avut loc des
chiderea festivă a spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Cei peste 100 
de tineri prezenți în sală, au vizio
nat expoziția sportivă organizată de 
consiliul asociației care cuprinde 
diplome, medalii, placjhete, obți
nute de această asociație în întrea
ga ei activitate. Apoi, peste 20 e- 
levi ucenici au participat la pri
mele întreceri de tenis de masă.

După festivitatea de deschidere 
a spartachiadei de iarnă cei 62 de 
tineri constructori de la șantierul 
6 Petroșani au asistat la primele 
întreceri de șah. Cîștigînd toate

partidele jucate tînărul Tenți loan 
s-a clasat pe locul I. Pe locul II 
s-a clasat tinichigiul Gantzer 
Frantz, iar pe locul III Tobă loan, 
zidar. Tot duminică au început și 
celelalte probe din cadrul sparta
chiadei. întrecerile continuă.
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Formațiile artistice de la 6 că- < 
mine culturale din raion, s-au tn-( 
trecut duminică, pe scena Teatru- ( 
lui de stat din Petroșani, in ea- j 
drul fazei raionale a concursului ], 
organizat de Casa regională a i 
creației populare Deva. Progra- < 
mele prezentate de formațiile, ț 
care s-au perindat pe scenă s-au]■ 
bucurat de mult succes. IN CLI- < 
ȘEU : Solista Vlăduț Florica, < 
din cadrul căminului cultural Co- ? 
roești, interpretînd un cîntec popu- 
Iar romînesc. <

.*

Marian asupra activității pe 3 luni 
a fiecărui jucător se constată că o 
parte din ei nu au înregistrat în 
acest timp nici un progres, ba chiar 
au dat înapoi. Se știe însă că ieși
rea din formă a unui jucător nu 
este cauzată în exclusivitate de vîrs
tă. Unde scrie că un fotbalist tre
buie menținut neapărat în lot, in
diferent de randamentul dat, nu
mai pentru că nu este destul de 
bătrîn ? Iată deci că primul argu
ment 
tuiui 
cu o 
rînd, a celor care nu mai cores
pund.

Al doilea argument este la fel 
de șubred deoarece nu-i vorba de 
schimbarea jucătorilor de bază din 
lot ci de a celor care și așa au stat 
veșnic pe tușă ca necorespunzători. 
In fond ce s-ar risca dacă în lo
cul acestora ar fi aduși jucători ti
neri, talentați și cu perspective, 
dornici de a apare pe teren cît 
mai repede ? Cînd Jiul a trecut în 
categoria В problema cea mai dis
cutată a fost tocmai împrospătarea 
și întinerirea lotului ca cea mai 
justă măsură impusă în urma con
cluziei că echipa a înregistrat un 
asemenea insucces tocmai datorită 
standardizării ei. S a uitat acest 
lucru ?

Să presupunem că în toamnă e- 
chipa va reintra în categoria A. In 
ce măsură va face față actualul lot 
în această situație ? Nu e greu de 
spus. Experiența din trecut a ară
tat-o. De aceea în mod categoric 
se vor impune atunci anumite mă
suri dacă, bineînțeles, dorim să nu 
mai primim o 
nul acesta. Nu 
just ca aceste 
de pe acum, 
cu lotul actual 
putea fi promovați cu încredere în 
echipă în toamna viitoare ?. (A- 
ceasta chiar și în cazul cînd Jiul 
va rămîne în categoria B).

La ultima plenară a consiliului 
clubului sportiv s-a preconizat mă
rirea numărului de membri pentru 
a reglementa situația financiară a 
clubului. Suporterii au demonstrat 
atunci că acest lucru poate fi în
deplinit. Dar conducerea clubului 
sportiv și în special secția de fot
bal are datoria să aplece urechea la 
dorințele suporterilor determinate 
tocmai de dragostea acestora pen
tru sport, pentru echipa de fotbal 
Jiul. In unanimitate ei au cerut în 
primul rînd întinerirea lotului — 
măsură menită să determine obți
nerea rezultatelor dorite.

M. DUMITRESCU

zie la 
bal a 
șani în ședința sa de analiză ținută 
săptămîna trecută asupra activității 
din turul actualului campionat. O 
asemenea concluzie este cel puțin 
ciudată și aceasta din mai multe 
motive. în ultimii trei ani pro 
blema numărul unu în discuțiile 
conducerii secției de fotbal, (deter
minate pe de o parte de rezultate
le tot inai slabe obținute de echi
pă iar pe de altă parte de opinia 
miilor de suporteri) a fost întine 
rirea lotului de fotbal Jiul. Ulti
ma plenară lărgită a consiliului 
clubului sportiv din noiembrie a.c., 
a salutat cu aplauze de aprobare 
propunerea antrenorului B. Marian 
(susținută cu căldură de T. Paras- 
chiva) de a se întreprinde selecțio
narea celor mai buni fotbaliști ti
neri din echipele de categorie re
gională pentru lotul formației Jiul. 
Această propunere s-a impus ca 
urmare a constatărilor unui antre
nor cu experiență, observator atent 
și competent ca B. Marian. Dar 
este foarte curios că același an
trenor a susținut la ședința de a 
nalîză de săptămîna trecută ideea 
că în lot nu trebuie făcută nici o 
schimbare (?!). EI a adus două ar
gumente în sprijinul acestei idei : 
1. Lotul existent nu este îmbătri- 
nit (media de vîrstă 25 ani). 2 
Nu se poate risca la mijlocul cam
pionatului.

Dacă sînt consultate însă în
semnările și concluziile antrenorului 
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întreceri ale studenților
tivii asociației Știința Petroșani și 
studenți ai Institutului pedagogic 
din Timișoara.

In sala de lectură de la cămi
nul studențesc, în jurul meselor 
de șah, alături de jucători, se aflau 

. numeroși studenți care atF asistat 
cu interes la partidele desfășurate. 
Rezultatul final a fost 6—0 pen
tru oaspeți. La întîlnirile de tenis 

■ de masă desfășurate în sala de 
sport petroșănenii au cîștigat cu 
scorul de 5—3. Tot cu acest prilej 
a fost organizat un turneu indivi
dual de tenis de masă la care au 
participat 14 jucători de la Știința 
Petroșani, Institutul pedagogic Ti
mișoara și Voința Petroșani. Tur
neul a fost cîștigat de jucătorul 
Pis Tiberiu de la Voința Petro
șani.

«e «ІОИАШ REPUBLiCflN
Vineri și sîmbătă a avut loc la 

Cluj campionatul republican de lup 
te clasice, seniori, la care au par
ticipat cei mai buni luptători din 
țară. La categoria 79 kg. la care 
s-au întrecut 16 concurenți, a par
ticipat și reprezentantul raionului 
nostru, Biro Alexandru, clasîndu-se 
pe locul IV.

Tînărul luptător petroșânean ar 
fi putut obține un rezultat mai bun 
dacă secția de lupte din cadrul 
clubului sportiv Jiul ar fi dovedit 
mai multă preocupare pentru a asi
gura luptătorilor clubului condiții 
mai bune de pregătire. Este necesar 
de asemenea să se acorde mai ma
re atenție și pregătirii tehnice a 
luptătorilor, recrutîndu-se un an
trenor corespunzător.

Ро^ЬзІ întîlnire amicală
La Simeria, echipa de categoria 

A Minerul Lupeni a susținut dumi
nică un meci amical în compania 
formației locale, C.F.R. din cam
pionatul regional, pe care a între
cut-o cu scorul de 8—4. In primul 
meci, disputat la Lupeni duminica 
trecută, între cele două formații. 
Minerul a învins cu 10—2

Asociația sportivă Știința Petro
șani și-a fixat în programul său 
de iarnă organizarea mai multor 
întîlniri cu sportivi din cadrul ce
lorlalte centre universitare din ța
ră. Conform acestui plan, dumini
că a avut loc prima 
șah și tenis de masă

întîlnire de 
dintre spor-

Ultima etapă din campionatul raional
Echipele de popice din raion au 

susținut duminică ultima etapă din 
cadrul campionatului pentru for 
mațiile de categoria I-a și etapa a 
treia pentru formațiile de catego
ria a Il-a.

La Petroșani, liderul seriei, Cons
tructorul minier a întrecut forma
ția Minerul Lupeni cu 4731 p.d. 
la 4500 p.d. A urmat apoi întîl- 
nîrea dintre echipa secundă a aso
ciației Constructorul minier și for-

mația feminină Viscoza Lupeni, 
contînd pentru campionatul raional 
de categoria H a. Partida a fost 
deosebit de disputată, victoria re 
venind pînă la urmă echipei gaz
dă cu 2107 p.d. la 1962 p.d. cît a 
realizat echipa feminină din Lu
peni.

în cadrul categoriei a I-a, for
mația Jiul Petroșani a întrecut Vis
coza Lupeni cu 4640 p.d. la 4411 
p.d.

Pe urmele materialelor publicate

Folosirea întregii capacități de producție 
pentru colectivul sectorului IV

Cu vreo lună și jumătate în ur
mă, la 23 octombrie, în ziarul nos
tru a fost publicat articolul „Fo
losirea întregii capacități de pro
ducție — sarcină imediată pentru 
colectivul sectorului IV В Lupeni". 
în acest articol, s-au analizat cau
zele principale ale rămînerii în ur
mă la acest sector, arătîndu-se și 
căile de îndreptare a situației.

A trecut de atunci un timp des
tul de îndelungat, o lună și jumă
tate. Ce s-a făcut la acest sector 
pentru lichidarea rămînerii în ur
mă, care au fost măsurile luate de 
conducerea minei și ce rezultate au 
dat ? O nouă vizită în sector, ne-a 
oferit multe . lămuriri în această 
problemă.

După publicarea articolului, or
ganizația de partid, conducerea 
sectorului și conducerea minei, au 
analizat cu atenție activitatea de
pusă pînă atunci și au preconizat 
unele măsuri pentru lichidarea de
ficiențelor. Astfel, sectorul a pri
mit aprobarea pentru mărirea e- 
fectivului în scopul unei plasări din 
plin a abatajelor frontale ; organi
zația de partid a repartizat aproa 
pe la toate locurile de muncă со 
muniști în scopul întăririi răspun
derii schimburilor din abataje pen-

tru încheierea ritmică a ciclurilor 
de lucru ; abatajul frontal al lui 
Furo Alexandru de 100 m. lungi
me a fost secționat în două (pa
nourile 2 și 3), creindu-se astfel 
condiții mai bune de lucru ; toată 
producția extrasă din cele patru 
abataje frontale de pe stratul 15 a 
fost concentrată la un singur co
lector cu buncăr.

Primele rezultate au și început 
să se arate. în luna noiembrie de 
pildă, pentru prima dată, sectorul 
IV В și-a îndeplinit planul lunar 
de producție, dînd în plus 80 de 
tone de cărbune. A fost primul 
succes al colectivului în lupta pen
tru lichidarea deficiențelor de pî
nă atunci.

Luna decembrie a început însă 
din nou nesatisfăcător pentru mi
nerii acestui sector. La panoul 3 
s-a produs o blocare care este în 
curs de lichidare. Apoi sectorul a 
început să ducă din nou lipsă de 
goale. în ziua de 7 decembrie de 
pildă, schimbul III a pușcat la ora 
2 noaptea în frontalul lui Molnar 
Iosif, frontal lung de cca. 35 m. 
Dar, din lipsă de vagonete goale, 
la ora 14, deci după 12 ore de la 
pușcare, cărbunele era tot în aba
taj, frontalul nu era curățat. în

— sarcină imediată 
В Lupani

aceeași zi, situații asemănătoare se 
puteau vedea și la frontalele lui 
Furo Alexandru și Cîrlogan Ilie. 
La abatajul lui Furo, schimbul 11 
a mai găsit jumătate din cărbunele 
tăiat încă de cu noapte, adică cu 
două schimburi mai înainte, iar în 
frontalul armat în fier ți console 
al lui Cîrlogan, după amiază pe 
la ora 18, dp-abia s-a putut porni 
la tăierea cu haveza numai într-o 
parte din abataj, pentru că restul 
abatajului eta încă plin de căr
bunele tăiat și rămas de la schim
bul de noapte. Numai în această 
zi, în schimbul I, sectorul a pier
dut peste 100 tone cărbune, care 
n-au putut fi încărcate din lipsă 
de vagonete goale.

In bună parte din cauza tians 
portului, numai in primele 8 zile 
din decembrie, sectorul IV В, a 
pierdut deja 470 tone de cărbune. 
De aceea, această problemă tre
buie să fie un punct permanent în 
atenția conducerii sectorului VIII 
transport al minei.

Multe măsuri bune au fost lua
te în sectorul IV В al minei Lu
peni, pentru redresarea situației. 
Dar, mai sînt încă multe de fă
cut. Astfel, în unele abataje ca ale 
lui Molnar Iosif, Furo Alexandru,

cade deoarece întinerirea lo- 
nu înseamnă înlocuirea celor 
vîrstă înaintată ci, în primul

lecțic ca cea de a- 
ar fi mai logic, mai 
măsuri să fie luate 
pregătind împreună 
și tinerii care vor

diferiți șefi de schimb ca tov. 
Crișan Zaharia, Kopac Ludovic, 
Fazakaș Alexandru, Arbagic Ni- 
colae nu dau atenție respectării 
întocmai a monografiei de arma
re. ieșirile din abataj la galerie de 
cap nu sînt bine întreținute neres- 
pectîndu-se profilele legale, abata
jele frontale duc lipsă de unelte și 
scule mărunte, ciocane de abataj, 
picoane, lopeți.

Despre liniile de transport de 
asemenea sînt multe de spus. Gale 
ria de la puțul 9 — orizontul 480 

care deservește acest sector și 
pînă la puțul „Centru" pe același 
orizont este slab întreținută. Nici 
numărul de locomotive nu-i sufi
cient față de cerințe : lucrează nu
mai două locomotive care au ca 
plan să facă cite 4 curse pe șut 
avînd în convoi 30—35 vagonete, 
in care intră și cărucioarele de 
lemn.

Colectivul sectorului IV В al 
minei Lupeni poate ieși diu impas. 
Noua conducere tehnică a sectoru
lui trebuie să lupte — ajutată mai 
bine și de conducerea minei — pen
tru învingerea greutăților care trag 
înapoi munca, pentru ca și acest 
sector să treacă în rîndul sectoa
relor care-și realizează lună de lu
nă planul la extracția cărbunelui. 
Și, acest obiectiv poate fi atins. 
L-a arătat experiența lunii noiem
brie cîncf sectorul IV В a dat pri
mele tone de cărbune peste plan.

ȘT. Ml HAI
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APEL 
către popoarele din lumea întreaga

t Ne scriu corespondenții

(Urmare din pag. l-a)

popoarele care luptă pentru liber
tate națională, devin luptătoare tot 
mai active pentru pace, abați firești 
ai politicii de pace a țărilor socia
liste.

Pentru pace și coexistență pașnică 
se pronunță statele neutre, care nu 
sînt de acord cu politica agresivă 
a imperialiștilor.

Mișcarea mondială a partizanilor 
păcii unește astăzi milioane de oa
meni. In fiecare țară, participanții 
la această mișcare caută să-și ape
re patria de un nou incendiu al 
războiului.

Unindu-se într-o luptă hotârîtă, 
toate aceste forțe iubitoare de pace 
sînt în stare să zădărnicească planu
rile criminale de război, să mențină 
pacea și să întărească prietenia în 
tre popoare.

Pacea nu vine de la sine. Ea 
poate fi apărată și consolidată nu
mai prin lupta comună a tuturor 
forțelor iubitoare de pace.

Noi, comuniștii, ne adre
sam tuturor oamenilor mun
cii, popoarelor de pe toate 
continentele cu chemarea:

Luptați pentru destinderea în- 
ordării internaționale și coexisten 

<ă pașnică, împotriva „războiului 
rece“, împotriva cursei înarmărilor 1 
Dacă mijloacele imense cheltuite 
pentru înarmare ar fi folosite în 
scopuri pașnice, aceasta ar permite 
să se îmbunătățească situația ma
selor populare, șă se reducă șoma
jul, să crească salariul ți nivelul de 
trai, să se mărească numărul cons
trucțiilor de locuințe, să se dea 
amploare asigurărilor sociale.

Nu admiteți extinderea înarmări
lor atomice, înarmarea militarismu
lui german și japonez cu arme de 
exterminare în masă !

Cereți încheierea tratatului de 
pace-cu cele două state germane și 
transformarea Berlinului occidental 
într-un oraș liber, demilitarizat 1

Luptați împotriva încercărilor 
guvernelor puterilor imperialiste de 
a atrage noi țări în războiul rece, 
în orbita pregătirilor de război 1

Cereți lichidarea bazelor mili
tare străine, retragerea trupelor 
care se află pe teritoriile altor sta
te și interzicerea creării de noi ba
ze militare. Luptați pentru elibe
rarea țărilor de pactele militare 
agresive care le-au fost impuse 1 
Luptați pentru încheierea unor a- 
corduri privind zonele denudeari- 
zate !

■Nu lăsați să fie înăbușită liber
tatea eroicului popor al Cubei, nici 
pe calea blocadei economice, nici 
pe calea intervenției armate a mo
nopolurilor americane 1

Noi, comuniștii, luptînd pentru 
cauza clasei muncitoare și a popoa
relor, întindem mîna social-demo- 
etăților, membrilor altor partide 
și organizații care se pronunță pen
tru pace, tuturor membrilor sindi
catelor, tuturor patrioților : acțio
nați împreună cu noi pentru apăra
rea păcii, pentru dezarmare. Să 
realizăm acțiuni coordonate 1

Să făurim un front comun de 
luptă împotriva pregătirilor impe
rialiștilor în vederea unui nou răz
boi !

Să apărăm împreună drepturile, 
și libertățile democratice, să lup
tăm împotriva forțelor negre ale 
reacțiunii ți fascismului, împotriva 
rasismului și șovinismului, împotri
va atotputerniciei monopolurilor, 
împotriva militarizării atît a econo
miei cît și a vieții politice.

Lupta popoarelor pentru 
libertatea șl Independența 
lor face s3 slăbească forțe
le care tind spre război și 
înmulțește forțele păcii.

Se trezește la o viață nouă Africa, 
ale cărei popoare au suferit cel mai 
mult sub biciul robiei coloniale si 
al exploatării barbare. Făurindu-și 
state independente, popoarele Afri

cii pășesc pe arena istoriei ca o 
forță tînără, tot mai de sine stătă
toare și iubitoare de pace.

Dar colonialismul, condamnat de 
istorie, nu este încă nimicit pînă la 
capăt.

Silnicia brutală și teroarea ba
rează calea spre libertate popoare
lor din Africa de Est, în coloniile 
britanice și portugheze. în Uniunea 
Sud-Afrioană regimul rasist face 
ravagii. Sînt șase ani de cînd vi
teazul popor algerian luptă pentru 
dreptul la independență națională, 
sîngerînd într-un război care i-a 
fost impus de către colonialiștii 
francezi, sprijiniți de complicii lor 
atlantici. In Congo imperialiștii nu 
se dau în lături de la nici un mij 
loc pentru a doborî prin mașina- 
țiuni șarlatanești și prin corupție 
guvernul legal și pentru a preda 
puterea marionetelor lor docile.

Popoarele care și-au cucerit drep* 
tul la existență de stat, independen
ță, continuă să ducă o luptă grea 
împotriva colonialismului în noile 
sale forme, împotriva colonialiști
lor americani și vestgermani, îm
potriva vechilor asupritori englezi

Noi, reprezentanții partidelor comuniste și muncito
rești, ne adresăm cu chemarea

către bărbați, femei și tineret,
către oamenii de toate profesiunile și din țoa

le păturile sociale,
către toți oamenii, indiferent de convingerile 

lor politice și religioase, indiferent de naționalita
tea și de culoarea pielii lor,

către toți cei ce își iubesc patria și urăsc 
războiul.

Cereți interzicerea imediată a experimentării, 
fabricării și folosirii armei nucleare, precum și a al
tor genuri de arme de exterminare în masă.

Cereți încheierea imediată a unui acord cu pri
vire la dezarmarea generală, totală și controlată.

Fie ca Știința și tehnica contem
porană să nu mai contribuie la fa
bricarea de instrumente aducătoare 
de moarte și distrugere, fie ca ele 
să slujească pentru binele oameni
lor, pentru progresul omenirii 1

FORJELE PĂCII SÎNT 
RĂZBOIULUI I

Popoarele vor atinge țelul nobil 
și dorit — vor apăra pacea, dacă 
ele îți vor uni eforturile și vor lup-

PACEA VA ÎNVINGE RĂZBOIUL I

Măsuri eficiente — rezultate la nivelul 
anului viitor

Harnicul colectiv de la sectorul 
I al minei Vulcan a obținut suc
cese remarcabile în ultimii ani în
deplinind și depășind regulat pla
nul de producție. An de an mine
rii de aici au muncit mereu mai 
bine, au acumulat mai multă ex
periență și și-au sporit- realizările, 
în munca lor de zi cu zi au fost 
ajutați și îndrumați permanent de 
organizația de bază ; comuniștii 
s au situat întotdeauna în fruntea 
luptei pentru îndeplinirea sarcini
lor de producție și au antrenat în 
această luptă întreg colectivul. In 
anul 1960 productivitatea muncii 
pe sector a sporit cu peste 74 la 
sută față de cea obținută în anul 
1958, prețul de cost pe tona de căr
bune extrasă a fost redus cu 30 lei, 
iar producția extrasă a crescut cu 
peste 43.000 tone de cărbune. De 
la 10 decembrie, colectivul de aici 
dă cărbune în contul anului 1961.

La sector au fost aplicate o sea
mă de măsuri tehnice și organiza
torice, brigăzile de mineri au fost 
reorganizate și omogenizate, s-a 
căutat ca brigăzile din abata
je să nu execute lucrări de pregă
tiri și invers. Fiecare tehnician, 

și francezi și a altor asupritori care 
încearcă să mențină cu orice preț 
în mîinile lor bogățiile naturale; 
minele și plantațiile, să împiedice 
dezvoltarea industrială a țărilor 
care s-au eliberat, să le impună 
guverne corupte și reacționare.

Frați din țările care s-au 
eliberat de sub colonialism 
șl din țările care luptă pen
tru eliberarea lor!

Bate ultimul ceas al coloni
alismului !

Noi, comuniștii, sîntem cu voi 1 
Cu voi este puternicul lagăr al 
statelor socialiste !

împreună cu voi cerem recunoaș
terea imediată și necondiționată 
a dreptului la existență independen
tă pentru toate popoarele.

Fie ca bogățiile țărilor voastre 
și eforturile oamenilor muncii să 
fie îndreptate numai spre binele 
popoarelor voastre 1

Lupta voastră pentru suveranita
tea deplină și independența econo
mică; pentru libertatea voastră, ser
vește cauza sfîntă a păcii.

Fie ca în locul grupărilor mili
tare să triumfe o colaborare priete* 
nească, un larg schimb comercial 
și cultural între toate țările l

In epoca noastră

SUPERIOARE FORȚELOR

ta perseverent și activ pentru pace 
și prietenie între popoare.

Comuniștii vor consacra acestei 
cauze toate forțele lor.

maistru și inginer răspunzînd de 
activitatea unei brigăzi, a prezen
tat periodic în fața conducerii sec
torului rapoarte despre felul cum 
s-a achitat de sarcinile avute. în
deplinirea ritmică a planului de 
extracție a fost îndeaproape urmă-

Din experiența colectivelor 
fruntașe

rită pe fiecare schimb, lucru de 
care au răspuns maiștrii. La lucră
rile de pregătiri prin extinderea 
susținerii cu armături Т.Н. a cres
cut simțitor viteza medie de îna
intare și în același timp prin exe
cutarea la timp a acestora s-au 
creat fronturi de lucru de rezer
vă. La locurile de muncă ce ur
mau a fi puse în funcțiune s-au 
asigurat condiții optime de lucru 
astfel ca din prima zi de lucru 
brigada care a luat în primire un 
astfel de loc de muncă să dea ran
dament maxim. Pentru îmbunătă • 
țirea calității cărbunelui extras s-a 
urmărit îndeaproape alegerea șis
tului vizibil în abataje și la gurile

Acțiune de muncă 
patriotică

* La inițiativa organizației de 
i bază P.M.R. nr. 9 muncitorii din 
I sectorul de transport al minei Lo-
♦ nea au organizat în ziua de 4 
ț decembrie o acțiune de muncă pa- 
ț triotică.
j Munca patriotică pentru strin- 
\; ger ea cărbunelui efectuată în in- 

1 cinta preparației Petrila (în gara 
! unde intră trenurile cu cărbune 
ale minei Loneaj) s-a încheiat cu 

■; rezultate frumoase. Pe lîngă fap- 
; tul că s-au creat pentru iarnă con- 
< diții de transport bune, muncito- 
: rii au încărcat 75 tone de cărbu- 
; ne. Acest lucru aduce exploatării 

'; Lonea o economie de 11.665 lei. 
" Printre cei care s-au evidențiat

■ se numără și tovarășii Zatrok Io- 
'! sif, Marioane Gheorghe, Kakozii 
’ J Adalbert, Grunța Nicolae, Banii 

; loan, Ciungan Gheorghe și Meșia 
1 loan.
■ V. ȚIPȚER

Prin magazinele sătești
;; în ultimii ani s-au deschis ma- 
' gazine noi pentru deservirea popu- 
> lației în cele mai îndepărtate sate

ЙДІ* LAMPA
— Poftim, tovarășe. Este o lam

pă pe cinste. Puteți intra cu ea 
liniștit în mină — spune muncito
rul de la lămpărie.

Iei lampa și o pornești la drum. 
Mina-i mare. Dar, ști că o lampă 
de mină trebuie să funcționeze 16 
ore continuu, pentru a nu avea 
surprize neplăcute...

Lampa electrică nr. 0432.8 de 
la lătnpăria minei Lupeni, nu se 
încadrează în aceste normative. 
De pildă, în ziua de 8 decembrie, 
această lampă a fost dată unuia 
care intra în mină. Insă, după nu
mai 5—6 ore, lumina ei a început 
să slăbească tot mai mult, pînă s a 
stins complet.

Omul respectiv a rămas pe în-

Mont&torii de la linia 3
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râtului de sudat și începe încărca
rea cu sudură la o axă. Sute de 
steluțe roși-violete îi învăluie mas
ca de sudură, iar pe cei de față 
ii face să-și acopere ochii cu mîna 
sau să se întoarcă cu spatele.

Șeful sectorului de brichetai tre
cu și pe la echipa lui Nicula An- 
gbel care lucrează la modificarea 
benzilor metalice și de cauciuc. 
După ce se încredințează că lucru
rile merg bine se întoarce la birou, 
își notează ceva într-un carnet vo>- 
bind în același timp cu glas tare :

— In două’ zile Anghel termină 

de rol, fapt care a adus sectorului 
economii însemnate prin bonifi
cațiile primite. în urma acestor 
măsuri, a căror aplicare a consti
tuit o preocupare susținută a în
tregului colectiv mobilizat de agi
tatori ca Dăscălescu loan maistru 
miner, Astaloș Pavel artqficier, 
Moraru Nicolae, Gagyi loan, Tu- 
caciuc Mihai, Bogdan Gheorghe, 
Zahariu Constantin, Kelț Victor, 
Ursa loan și alții planul a fost 
îndeplinit cu 21 de zile înainte de 
termen, iar angajamentele depă
șite. Planul de producție pînă la 
data de 9 decembrie a fost depășit 
cu peste 7000 tone de cărbune 
eocsificabil din care mai mult de 
jumătate a fost dat de minerii din 
schimbul condus de prim maistrul 
minier Frantz Nicolae ; prețul de 
cost a fost redus cu 3,50 lei pe 
tona de cărbune față de 1,40 lei 
cît a fost angajamentul, iar pro
ductivitatea muncii a crescut la 
peste 1,700 tone de cărbune pe 
post. Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de brigăzile conduse 
de Bogdan Gheorghe care a ex
tras peste plan 1500 tone de căr
bune, Gagyi Ioan — cu un plus

ale raionului. Acestea deservesc * 
populația cu cele necesare fără а I 
mai fi nevoie ca sătenii să se de- î 
plaseze la ora? pentru a cumpă- j 
ra articolele necesare. *

Azi și în cătunul Valea de Pești î 
din comuna Cîmpu lui Neag, că- * 
tun situat la o distanță de 22 ? 
km. de cel mai apropiat oraș func- ♦ 
ționează un magazin bine apro- • 
vizionat. •

Conștient de îndatorirea pe care $ 
o are față de locuitorii cătunului, î 
gestionarul Nedor loan caută să-și * 
îmbunătățească în continuu activi- • 
tatea. Prin felul de comportare, prin * 
respectarea orarului de lucru; el î 
reușește să și îndeplinească lună* 
de lună planul de desfacere. J

Rezultate frumoase sînt înre- J 
gistrate și de tovarășa Romatca J 
Ana gestionară la magazinul din * 
Cîmpu lui Neag care în permanen- . 
ță se îngrijește de aproviziona- J 
rea magazinului cu diferite măr- * 
furi de sezon și le prezintă cum- J 
părătorilor aranjate cu gust în raf- * 
turi ți vitrine. Magazinele din î 
Cîmpu lui Neag și Valea de Pești j 
se bucură de o bună apreciere din J 
partea locuitorilor. *

G CORNEA

Nr. 0432.8
tuneric în galerie. Ce să facă, un
de să meargă ? A pornit-o bîj- 
bîind, pipăind pereții cu mina și 
șinele liniei de transport cu picio
rul, pentru a ajunge undeva, la un 
loc cu lumină. După multe peripe
ții, lovindu-se de nenumărate ori 
de vagonete, lemne, fierării în în
tunericul adînc; a ajuns într-un 
loc unde a văzut o rază de lumi 
nă.

De pățanii de astea au parte ți 
alții care iau lămpi de la lămpăria 
minei Lupeni.

Lucrătorii de ia lămpărie n-ar 
putea oare să muncească mai con
știincios la pregătirea lămpilor ? 
Fără îndoială că da. E necesar să 
facă acest lucru 1

modificarea benzilor, Rămme sări 
sprijinim mai intens pe Colda

Luă apoi un dosar și începu să 
verifice ce anume piese mai tre
buie să fie livrate de U.R.LLM. 
Petroșani, Luă receptorul și ceru 
centralei să i se dea legătura cu 
Petroșanii...

.„Planul sectorului de brichetai 
pe anul 1961 este mai mare cu 52 
la sută față de anul 1960. Cu sigu
ranță că el va fi îndeplinit prin 
punerea la 1 ianuarie în funcție a 
noii linii de fabricare a brichete
lor. Aici muncesc oameni destoinici. 
La ei nu există dif erență între vor • 
be și fapte-.

de aproape 2000 tone cărbune, 
Moraru Nicolae și Tucaciuc Mi
hai, Irimie Floricel și Midoș Lau- 
rențiu, care și-au depășit ritmic 
sarcinile de plan.

In timpul cît a mai rămas din 
acest an, întregul colectiv al sec
torului qondus de inginerul Ko
vacs Emetic, s-a angajat să înde
plinească sarcinile trasate de par
tid de a obține de pe acum rezul
tate la nivelul sarcinilor prevăzute 
în 1961. Productivitatea muncii 
factor prim în îndeplinirea pla
nului de producție, obținută în ul
timul timp se ridică la nivelul 
planificat pentru anul 1961. Cu 
ocazia dezbaterii cifrelor de plan 
pe 1961 minerii s-au angajat să 
obțină în anul viitor rezultate mai 
bune, indici tehnico-economici mai 
înalți. In acest scop s-a propus un 
plan de măsuri tehnico-organiza- 
torice care prevede deschiderea 
unor noi abataje frontale.

Succesele obținute de minerii 
sectorului î, elanul și hărnicia de 
care au dat dovadă, dorința lot 
de a î-ideplini mereu și la timp sar
cinile ce le revin constituie o ga
ranție că și în anul care vine se 
vor situa la loc de frunte în în
deplinirea sarcinilor sporite de 
producție.

S. EKART
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MOSCOVA 11 (Agerpres) 
TASS transmite :
. Din însărcinarea C.C. al P.G.U.S. 
și Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikita Hrușcipv a felici
tat la 10 decembrie pe constructo
rii celui mai mare furnal auto
mat din lume care se află la Uzina 
siderurgică „Lenin" din Krivoi 
Rog.

Acest furnal a fost construit în 
mai puțin de 11 luni.

Regimul tehnologic perfect al a- 
cestui furnal complet automati
zat și mecanizat va permite să se 
obțină un coeficient de folosire a 
volumului lui util de 0,495 metri 
cubi, ceea ce constituie un record

Plenara С. C. al P. C.
SOFIA 12 (Agerpres)
După cum anunță agenția Tele

grafică Bulgară, la 10 decembrie 
a avut loc Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar și a Comisiei Centrale de 
Revizie.

Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Bul
gar, a prezentat raportul cu pri
vire la lucrările Consfătuirii re
prezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești, care a avut loc în 
noiembrie a.c. la Moscova.

Plenara C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, se spune în hotărî- 
rea adoptată își exprimă deplina 
satisfacție în legătură cu lucrărik 
și rezultatele Consfătuirii.

C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar își exprimă solidaritatea 
deplină cu toate principiile Decla
rației și Apelului către popoarele 
din lumea întreagă.

Declarația constituie un model 
de dezvoltare creatoare a ideilor 
marxist leniniste, întruchiparea gîn- 
ditii și experienței colective a miș-

Guvernul S. U. A.
*e pregătește să trimită 

trupe în Congo
LEOPOLDVILLE 12 (Agerpres)
După cum transmite corespon

dentul special din Leopoldville al 
ziarului „Daily Telegraph" „guver
nul S.U.A. se pregătește să trimi
tă forțe armate proprii în Congo". 
Guvernul american intenționează 
să întreprindă aceste acțiuni în co
laborare cu țările N.A.T.O.

Corespondentul arată că, după 
cum i s-a făcut cunoscut „la Wa
shington au și fost elaborate planuri 
secrete în legătură cu această ac
țiune militară. Trupe, care au fă
cut exerciții speciale în vederea o- 
perațiunilor în junglă și în condi
țiile climatului tropical sînt pre-
gătite de luptă".

Declarația Ministerului
Afacerilor Externe al R.P.D. Coreene

PHENIAN 12 (Agerpres) 
Agenția Centrală Telegrafică Co
reeană transmite :

La Phenian a fost dată publi
cității Declarația Ministerului A- 
facerilor Externe al R.P.D. Core
ene în legătură cu declarația din 7 
decembrie a Departamentului de 
Stat al S.U.A. cu privire la proble
ma coreeană, în care Departamen
tul de Stat s-a pronunțat din nou 
împotriva unificării pașnice a Co
reei.

Statele Unite, se spune în De
clarația Ministerului Afacerilor 
Externe al R.P.D. Coreene, prezin
tă. lucrurile ca și cum ocuparea 
Coreei de Sud de către trupele a- 
gresive americane ar fi în confor
mitate cu rezoluția Organizației 

în practica siderurgică mondială- 
Furnalul gigant construit la Kri
voi Rog (înălțimea lui este mai 
mare decît a unei case cu 20 de 
etaje) este primul din seria de fur
nale de acest fel care vor fi cons
truite în Uniunea Sovietică.

în mesajul de felicitare a lui 
N. S. Hrușciov, C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
își exprimă convingerea că cons
tructorii și siderurgiștii vor folosi 
pe scară largă experiența construi
rii rapide a furnalului gigant pen
tru a înălța înainte de termen alte 
agregate metalurgice ale uzinei si
derurgice „Lenin" din Krivoi Rog.

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

Bulgar
cării comuniste și muncitorești mon
diale.

Plenara C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, se subliniază în ho- 
tărîre, declară că este întrutotul de 
acord cu politica promovată de 
C.C. leninist al P.C.U.S. și de gu
vernul sovietic, conduse de N. S. 
Hrușciov, remarcabil marxist-leni- 
nist.

C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, se spune în hotărîre, va ur
ma și de acum înainte linia politi
că profund umană marxist-leninis- 
tă, consfințită și dezvoltată în De
clarație, deoarece numai ea cores
punde intereselor clasei muncitoare 
internaționale, popoarelor, inclusiv 
și poporului bulgar, mărețului nos
tru țel — construirea societății co
muniste.

------- — —— ------------- - -------

Sosirea delegației guvernamentale
romîne la

DELHI 12 (Agerpres)
La 12 decembrie 1960 a sosit 

la Delhi delegația guvernamentală 
romînă, condusă de Gogu Radu
lescu, ministrul Comerțului care ur
mează să ducă tratative cu repre
zentanții guvernului indian în ve
derea dezvoltării relațiilor econo-

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

Ședința Congresului canadian 

pentru apărarea păcii

OTTAWA 12 (Agerpres)
La Toronto a avut loc o ședin

ță lărgită a Consiliului național al 
Congresului canadian pentru apă
rarea păcii. Ca președinte al con
gresului a fost reales dr. James 
Endicott, iar ca vicepreședinte — 
Eva Sanderson.

Națiunilor Unite și că ea ar fi 
necesară pentru apărarea Coreei 
de Sud.

Faptele, se subliniază în decla
rație, atestă în mod clar că unifica
rea pașnică a Coreei poate fi rea
lizată numai cu condiția ca trupele 
agresive americane să fie retrase 
din Coreea de Sud.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene cere în declarație 
evacuarea imediată din Coreea de 
sud a’trupelor americane și dizol
varea „Comisiei Organizației Na
țiunilor Unite pentru unificarea și 
refacerea Coreei". Organizația Nar 
țiunilor Unite, care a devenit parte 
beligerantă în războiul coreean, nu 
are nici un temei să intervină în 
vreun fel în problema coreeană.

O dedaraiie a lui Nehru
DELHI 12 (Agerpres)
La 12 decembrie primul minis

tru al Indiei, Nehru, a făcut în 
Camera Populară a Parlamentului 
indian o declarație în legătură cu 
situația din Congo. Nehru a anali
zat în mod amănunțit evenimen
tele care au avut loc în această 
țară de la proclamarea indepen
denței ei.

Referindu-se la actuala situație 
politică internă extrem de gravă 
din Congo, primul ministru al In 
diei a arătat că după părerea gu
vernului indian, pentru reglemen
tarea problemei congoleze este ne
cesar să se convoace Parlamentul 
acestei țări ales în mod legal.

Nehru a subliniat de asemenea 
necesitatea retragerii trupelor bel 
giene din Congo drept o condiție 
a rezolvării problemei congoleze.

Nehru sa pronunțat în mod ho- 
tărît pentru eliberarea primului 
ministru al Congoului Patrice Lu
mumba și a celorlalți deținuți po
litici. ’■

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

Luptele din Algeria
CAIRO 12 (Agerpres)
în comunicatul comandamentu

lui suprem al Armatei de elibera
re națională a Algeriei, dat publi
cității la Cairo, se arată că în in
tervalul 26 noiembrie — 5 decem
brie în cursul operațiunilor mili
tare din Algeria pierderile trupe
lor franceze s-au ridicat la 167 
morți și 263 răniți.

New Delhi
mice dintre R.P. Romînă și In
dia.

La aeroport, delegația a fost 
întâmpinată de Lal Bahadur Shas- 
tri, ministrul Comerțului și Indus
triei, Satishchandra, ministru ad
junct la același minister, Joshi, 
Khilnani, Sandilya, Guha secretari 
de minister și alți funcționari su
periori din Ministerul Comerțului 
și Ministerul Oțelului, Combusti 
bilului și Minelor.

Au fost prezenți ambasadorul 
R.P. Romîne în India, N. Cioroiu, 
membrii Ambasadei, precum și 
experții delegației, sosiți mai îna
inte la Delhi.

• MOSCOVA 12 (Coresponden-
• tul Agerpres Al. Cimpeanu trans ■
• mite :)
• In după-amiaza zilei de 9 de- 
X cembrie cea de-a 21-a turbină a 
J hidrocentralei de la Stalingrad a
• fost cuplată cu rețeaua electrică.
• Acest fapt a marcat intrarea in
• funcțiune cu întreaga sa capaci-
• tate a celei mai mari hidrocentra-
• le din lume. Energia ei furnizată
• liniei de înaltă tensiune Stalin-
• grad—Moscova, alimentează, tot- 
Xodată pe parcurs, zeci de orașe 
X și sate de pe cursul Volgăi. In
• curînd, pe o altă linie, energia
• gigantului de la Stalingrad va a-
• junge în centrul minier și meta-
• lurgic Donbas. Puterea totala a
• celor 21 de turbine ale hidrocen- 
X tralei este de 2.415.000 kW. Ele 
X vor produce anual circa 14 mi- 
X liar de kWh energie electrică, adi

Dezbaterile din Consiliul 
de Securitate

NEW YORK 12 (Agerpres)
A intrat în a patra zi sesiunea 

Consiliului de Securitate convoca
tă la cererea Uniunii Sovietice pen
tru discutarea problemei măsurilor 
urgente în legătură cu recentele 
evenimente din Congo.

în ședința din 10 decembrie, a 
luat cuvîntul reprezentantul Cey
lonului, Claude Coreea. El a scos 
în evidență implicațiile nefaste ale 
acțiunilor secretarului general al 
O.N.U. și ale reprezentanților lui 
în Congo — înrăutățirea continuă 
a situației din țară, înlăturarea to
tală a parlamentului și a celorlal 
te instituții constituționale, aca
pararea ilegală a puterii de către 
banda lui Mobutu.

După delegatul Ceylonului, Ham- 
maxskjoeld, secretar general al 
O.N.U. a făcut o scurtă declara
ție. De data aceasta Hammarsk- 
joeld s-a autodemascat ca acolit 
activ al imperialiștilor și colonia
liștilor. El a declarat că trupele 
O.N.U. „nu au dreptul" să ia mă
guri pentru punerea în libertate a

ÎN COMITETUL GENERAL
NEW YORK 12 (Agerpres) - 

TASS transmite :
La 10 decembrie a avut loc o 

ședință a Comitetului General al 
O.N.U. la care au fost discutate 
problemele referitoare la lucrări
le celei de~a 15-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. Potrivit 
hotărîrii inițiale, sesiunea urma să 
ia sfîrșit la 17 decembrie. Dar pe 
ordinea de zi mai există multe 
probleme importante nerezolvate, 
inclusiv problema dezarmării, plîn- 
gerea Cubei împotriva acțiunilor 
agresive ale S.U.A. și altele.' Î5e

ÎN COMITETUL POLITIC
NEW YORK 12 (Agerpres) — 
în ședința de sîmbătă diminea

ța a Comitetului Politic al Adună
rii Generale a O.N.U. a continuat 
discutarea problemei algeriene.

Reprezentanții Guineei și Cam- 
bodgiei au criticat cu asprime po
litica guvernului francez în privin
ța Algeriei.

ÎN COMITETUL Nr. 3
NEW YORK 12 (Agerpres) — 

Corespondentul Agerpres transmi
te :

în Comitetul nr. 3 au continuat 
discuțiile pe marginea proiectului 
de rezoluție romîn cu privire la 
„Măsuri pentru promovarea în rîn- 
durile tineretului a ideilor păcii.

că de șapte ori mai mult decîl 
producea întreaga Rusie în 1913. 
Constructorii hidrocentralei au 
pus în funcțiune colosul de pe 
Volga cu un an înainte de ter
men.

Am avut ocazia să vizitez hi
drocentrala de la Stalingrad în 
perioada cînd pe malurile Volgăi 
de-abia începuseră să se desfășoa
re lucrările. Volga curgea liniștit, 
aproape invizibil, dar opunea o 
uriașă rezistență stăruinței oame
nilor de a o îndrepta spre o nouă 
albie.

Peste cîțiva ani am vizitat șan
tierul a doua oară, nimic nu mai 
semăna cu ce văzusem la înce
put. Corturile constructorilor dis
păruseră. Pe malul drept al Vol
găi se ridica un oraș mândru, 
VolfsJâi, d.evemt acum umil din
tre cele mai frumoase, mai moder

lui Patrice Lumumba, primul mi
nistru al Republicii Congo.

Reprezentantul Indiei, Krishna 
Menon, a rostit o amplă cuvînta- 
re. După ce a exprimat sentimen
tul de adîncă neliniște și indignare 
a poporului indian în legătură cu 
recentele evenimente din Congo, 
Menon a subliniat că întreaga răs
pundere pentru situația creată in
cumbă Organizației Națiunilor U- 
nite.

Reprezentantul Marocului, Mu
hammed Bucetta, care și-a expri
mat dorință de a participa la lu
crările Consiliului de Securitate, a 
subliniat, folosind un limbaj tăios, 
că situația din Congo continuă să 
se înrăutățească cu repeziciune și 
că aceasta periclitează pacea în 
Africa și în întreaga lume. El a 
atras atenția asupra faptului că 
colonialiștii se înapoiază în Con
go și a spus că O.N.U. nu s-a 
aflat la înălțimea sarcinilor ce'i •' 
stau în față.

Cu aceasta ședința Consiliului 
de Securitate a luat sfîrșit.

aceea delegația sovietică a propus 
să se amîne încheierea primei părți 
a sesiunii pînă la 21 decembrie și 
să se reia lucrările la începutul 
lunii ianuarie.

După o discuție îndelungată Co
mitetul a respins propunerea so
vietică, dar a adoptat propunerea 
Ceylonului de a se încheia prima 
parte a sesiunii la 20 decembrie. 
S;.b presiunea delegației america
ne Comitetul General a adoptat 
recomandarea Italiei ca lucrările 
celei de-a 15-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. să fie reluate 
la 7 martie 1961.

După ce a amintit de bestiali
tățile săvîrșite în Algeria de co
lonialiștii francezi, delegatul Gui
neei Ture a declarat: „în Algeria 
soldații francezi înscriu cele mai 
sumbre pagini din istoria secolului 
al XXlea".

respectului reciproc și înțelegerii 
între popoare". Au luat cuvîntul 
delegații Poloniei, Marocului, Ira
kului, Ungariei, Cubei și Bieloru- 
siei care au sprijinit călduros pro
iectul.

La 12 decembrie continuă dis
cuțiile la propunerea rezoluției ro- 
mîne.

ne orașe de pe Volga. Groapa de ♦ 
fundație luase proporții uriașe. ♦ 
Planșeul ei se căptușea cu plăci * 
solide de beton armat. Din adîn- X 
cimi se înălța barajul. •

Hidrocentrala de la Stalingrad ♦ 
s-a construit pe baza unui plan ♦ 
cutezător. Barajul de beton ar-♦ 
mat s-a ridicat în partea cea mai X 
largă a albiei, lucru nemaiîntîl- J 
nit în practica mondială. Un fapt ♦ 
de asemenea fără precedent este • 
că savanții, inginerii, toți cons- • 
tructorii au ridicat întreaga cas- X 
cadă a Volgăi nu pe un teren X 
stîncos, ci pe straturi de pământ • 
obișnuit, lucru care a impus re- ♦ 
Zolvarea unui complex de proble
me tehnico-inginerești, a căror în- X 
semnătate este prețuită de spe- ♦ 
cialiștii din întreaga lume. •

Gigantul de pe Volga este o • 
nouă victorie a septenalului, un • 
triumf măreț al omului sovietic, X 
un pas însemnat în realizarea pro- X 
gramului de electrificare comple- ♦ 
tă a țării, de construire a cornu- • 
nîsmuluî. ♦
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