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Invățăjni nitul de partid este o problemă ce preocupă în
deaproape pe tovarășul Costea Traian, secretarul comitetului de 
partid al minei, și pe tovarășii Mogoș Simion și Costinaș 
xârrt membri în comitet;

Tovarășul Costea Traian discută cu 
Aurel și Mogoș Simion despre felul cum 
mina Lonea învățămîntul de partid.

tovarășii Costinaș 
se desfășoară la

Pionierii în fruntea clasei
In ultimul timp au sosit la re

dacție multe scrisori trimise de 
pionieri în care ni se vorbește des
pre activitatea organizației celor 
mai tineri cetățeni ai patriei, des
pre eforturile lor pentru a fi me
reu în fruntea elevilor, despre suc
cesele la învățătură și activitatea, 
obștească.

Au fost aleși cei mai buni
De la Școala de 7 ani nr. -1 din ■ 

Lupeni ne scriu pionierii cores
pondenți, relatînd pe larg aduna
rea de alegeri a președintelui de 
unitate. „In cadrul școlii noastre 
funcționează 9 detașamente cu un 
număr de 633 de pionieri — se 
sputx. Jjl scrisoare. Jurnalul unită
ții cuprinde multe fapte demne de 
laudă ale celor care poartă cu mîn
drie cravata roșie. La ‘adunarea 
de alegeri pionierii l_au propus și 
l-au ales ca președinte pe Nemes 
Eduard din clasa ѴІІ-а В ca fiind 
un pionier fruntaș la învățătură, 
disciplinat, corect, exemplu pentru 
ceilalți. Odată cu noul președinte 
la adunare și-au luat angajamen
tul mai mulți pionieri, toți afir- 
mîndu-și hotărîrea de a fi mereu 
în fruntea acțiunilor întreprinse 
la școală".

Serbare școlară
Sfîrșitul săptămînii trecute a fost 

pentru elevii Școlii - de 7 ani nr. 
3 din Petroșani un prilej minunat 
de a oferi părinților un spectacol 
de toată frumusețea. Cei din cla
sele I—iV au prezentat un pro- , 
gram de cîntece, dansuri și recitări. 
Apoi pe scena improvizată la 
moment au. apărut elevi din cla
sele V—VII prezentînd un frumos 
program de brigadă. Un aport_=©=_

Club renovat
Zilele .trecute, după o completă 

reamenajare,. clubul muncitorilor 
energeticieni din Paroșeni a fost 
redat îh folosință. Muncind cu 
hărnicie echipele de zidari și zu
gravi conduse de Ciabai Andrei și 
Vîjdea Mircea au terminat lucră
rile prevăzute în deviz cu două 
săptămini înainte de termen. La 
renovarea clubului un ajutor însem
nat a fost dat de brigăzile ute- > 
miște de muncă patriotică de ' 
la secțiile cazane și turbi- '
ne care au prestat mai multe |
zeci de ore de muncă voluntară. ; 
Printre evidențiați se numără Nu- : 
lega Ana, Ciabai Andrei și Abra- I 
ham Elena.

Conducerea termocentralei a pre- ! 
văzut introducerea iluminatului ; 
fluorescent la club, înzestrarea 
noi mese de șah, schimbarea e- 
cranului cinematografic simplu cu 
unul lat.
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I La cariera Valea Popii
Alimentarea cu energie 
electrică s-a îmbunătățit

Pentru transportul și prelu
crarea pietrei extrase din cariera 
Valea Popii de la Jieț sînt fo
losite mai multe utilaje : un con- 
casor de 6 m. с./oră, un crațer 
pentru alimentarea concasorului 
cu piatră, o bandă de cauciuc 
care transportă piatra concasată 
la siloz ș. a. Pînă mai zilele tre
cute, aceste utilaje erau alimen
tate cu energie electrică furni
zată de un grup electrogen. A- 
cesta, defectîndu-se tot des, 
provoca numeroase stagnări în 
producție. Trebuia găsită o altă 
sursă de energie electrică. Solu
ția cea mai potrivită era racor
darea carierei la linia de 15.000 
kV Petrila—Jieț, ce trece la 300 
metri depărtare de carieră.

Lucrările de racordare au fost 
executate în vara acestui an de 
către U. E. Vulcan. S-a tras li
nia de 15.000 kV la 
pentru transformarea 
la tensiunea la care 
tilajele din carieră 
un transformator de
Lucrările s-au realizat în bune 
condițiuni, dîndu-și concursul la 
efectuarea lor, alături de echi
pele de electricieni ale U.E.V., 
și muncitorii de pe șantier din 
echipa lui Prejbeanu Dumitru, 
dați în ajutorul electricienilor. 
In 
ra 
să

Citiți în pagina iV-a:
• Lucrările celui de-al V-lea Congres Sindical Mondial
• Plenara Comitetului național indonezian al partizanilor 

păcii
• Lupta minerilor din Turcia
• Manifestație antifascistă la Roma
• Situația din Republica Dominicană
• împotriva amestecului S.U. A. în treburile Ghanel
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deosebit la succesul serbării orga
nizate de comitetul de părinți în 
colaborare cu cadrele didactice l-au 
adus pionierii fruntași la învățătu
ră Vlădan Angela, Horga Miron, 
Bara Viorica, Vlad Nicolae, Bara 
Ana și alții. Serbarea a fost ur
mată de o reuniune tovărășestă.

Mai mulie sîeiuțe purpurii
De la Școala de 7 ani din Is-

- сгояі лі se scrie despte eforturile 
și acțiunile pionierilor pentru a ob
ține cît mai multe distincții pionie
rești. „Desigur prima condiție și 
deci primul angajament al pionie
rilor — se spune în scrisoare — 
a fost intensificarea muncii la în
vățătură pentru obținerea unor re
zultate cît mai bune. Odată cu 
aceasta pionierii din Iscroni sint 
hotărîți ca în scurt timp să în
deplinească și celelalte condiții ce
rute de regulamentul stabilit în 
așa fel încît in curînd noi pio
nieri să poarte pe piept cu mîndrie 
steluțele roșii".

carieră, iar 
curentului 

lucrează u- 
s a montat 
0,400 kV.

ziua de 24 noiembrie, cațîe- 
a fost conectată la noua sur
de energie electrică.

In zilele de 
decembrie a.c. a 
plenară lărgită 
Central a} Partidului Muncitoresc 
Romîn.

La ședință au luat parte mem
brii și membrii supleanți ai Co
mitetului Central al P.M.R., 
membrii Comisiei Controlului de 
Partid și ai Comisiei Centrale 
de revizie, primii secretari și 
secretari ai Comitetelor regio
nale P.M.R., miniștri, șefi de 
secții și aidjuncți ai șefilor de 
secții ai C.C. al P.M.R., condu
cători ai unor organizații de ma
să, redactori ai presei centrale 
și alți activiști de partid și de 
stat.

La primul punct al ordinei • de 
zi, tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, a prezentat 
darea de seamă a delegației Par
tidului Muncitoresc Romîn la cel 
de-al XXI 1-lea Congres al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice.

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul un mare număr de par- 
ticipanți. Plenara a aprobat în 
unanimitate darea de seamă pre
zentată și activitatea delegației 
Partidului Muncitoresc Romîn la 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. Plenara a dat o înaltă 
apreciere mărețelor realizări ale 
U.R.S.S., Programului Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie. 
tice — istoric document al mar- 
xism-leninismu'ui creator —, mă
surilor luate pentru lichidarea de
plină a urmărilor cultului per-
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30 noiembrie 5 
avut loc ședința 
a Comitetului

La ce lucrează inovatorii
Două din cele mai recente do

sare cu propuneri de inovații îna
intate cabinetului tehnic pentru stu
diere poartă numele muncitorului 
Nagy B. Ioan de la șantierul 
I.C.M.M. Petroșani. Propunerea de 
inovație „Dispozitiv pentru tăie
rea cămășii de plumb la cabluri" 
contribuie la ușurarea muncii. A

doua propunere intitulată „Dispo
zitiv de confecționat cleme (scoa
be) pentru prinderea cablurilor" e 
și ea valoroasă pentru întreprinde
re avînd șanse să fie aceptată.

De remarcat că economiile an- 
tecalculate aduse întreprinderii de 
inovații se ridică anul acesta pînă 
în prezent la 48.678 lei.
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După o rodnică 
activitate desfășu
rată în localități
le Bicaz, Tîrgu 
Ocna, Zărnești, Sadu 
caravana stomatologică a Minis
terului Sănătății iși Prevederilor 
Sociale s-a oprit la Uricani. Pen
tru a fi mai aproape de mineri, 
cele trei autovehicule prevăzute 
cu personal de specialitate și ins ■ 
talații ultramoderne a cantonat 
chiar în incinta exploatării car
bonifere.

După o scurtă pregătire, cabi
netele medicale mobile au început 
să primească primii pacienți.

Ieșit din șut Demeș Ștefan, fie
rar la sectorul II se opri în fața 

O femeie

Caravana sănătății
și Ghețar, Iută cîțiva cunoscuți veniți pen

tru consultații. Mergea bucuros. 
Atîta grijă pentru sănătatea celor 
ce muncesc îl mișcase pînă in a- 
dîncul sufletului. Nu mai era tî- 
năr și văzuse multe în viață. Dar 
ceea ce văzuse în anii de după 
eliberare au 
țările sale, 
nou, apărut

întrecut toate aștept 
Locuia intr-un oraș 
ca prin farmec pe

cu

vi în oglindă. Dan
tura nouă, albă, 
cu nimic deosebi
tă de cea pe care 

ani în urmă îi a~
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sonalității lui Șialin, contribuției 
aduse de P.C..U.S. la întărirea 
umității mișcării comuniste și 
muncitorești și a lagărului socia
list, pentru triumful cauzei co
munismului și păcii.

Plenara a condamnat poziția, 
potrivnică leninismului și inter
naționalismului proletar, adoptată 
de conducătorii Partidului Mun
cii din Albania, poziție dăună
toare alît intereselor poporului 
albanez și ale construcției socia
lismului în Albania, cît și inte
reselor lagărului socialist.

Plenara a condamnat încă o 
dată acțiunile antipartinice ale 
grupării fracționiste Pauker-Lu- 
ca, ajutată de T. Georgescu, cît 
și ale grupării fracționiste Chi- 
șinevschi-Constantinescu, care 
s-au ridicat împotriva liniei par
tidului, au promovat în țara 
noastră practicile legate de cul
tul personalității Ivi Stalin, au 
încălcat normele leniniste ale 
vieții de partid și legalitatea so
cialistă. Participanții la plenară, 
au subliniat deosebita importan
ță pe care a avut-o demascarea, 
și înlăturarea acestor grupări! 
pentru întărirea unității și for
ței partidului, pentru înfăptuirea 
cu succes a politici sale de cons
truire a socialismului.

Plenara a hotărit studierea în 
organizațiile de partid a mate
rialelor Congresului at XXII-lea 
al P.CiU;S., cît și a dării "de sea
mă 1 prezentată' de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Studiul 
acestor documente se va face în 
strînsă legătură cu sai МПе puse 
de partid în actuala etapă a 
construcției socialiste, cu obiec
tivele dezvoltării de perspectivă 
a țării noastre, cu sarcinile ge
nerale ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

La al doilea punct al ordinei 
de zi, plenara a ascultat infor
marea tovarășului A. Vijoli, mi
nistrul Finanțelor, cu privire la 
prevederile proiectului de Buget 
al statului pe anul 1962, stabi
lind ca proiectul de buget, cu 
îmbunătățirile ce s-au desprins 
din discuții, să fie prezentat spre 
aprobare sesiunii Marii Adunări 
Naționale
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3 primului autovehicul.

tînără_în halat alb, tocmai cobo
ra scările cabinei. Demeș se a- 
propie de ea :

— Faceți numai tratamente sau 
puneți și proteze ? întrebă el.

— Aici se fac numai tratamente 
terapeutice, adică se scot dinții 
stricați, se tratează părțile bol
nave ale cavității bucale, explică 
prietenos sora. Plombe, înlocuiri 
și proteze se pun în cabinetul pen
tru tratamente de ortopedie aflat 
în interiorul celuilalt autovehicul. 
Ultimul pe care îl vedeți este la
boratorul în care lucrează tehni; 
denii noștri dentari. Intre soră 
și Demeș urmă un schimb. de în
trebări și răspunsuri pe care a- 
ceasta din urmă le dădea cu rah 
dare deși după tabelele și regis
trul pe care le ținea în mină se 
vedea că are treabă.

Lămurit, Demeș Ștefan porni 
mulțumit spre casă. In treacăt sa-

<4

harta țării, întreprinderea în cate 
lucra era și ea de trei ori mai 
tînără decît dînsul, și acum iată 
chiar la gura minei medici Spe
cialiști din București veniți să le 
acorde tratamente gratuite.

...In cabinetul medical pentru 
tratament de ortopedie doctorul 
Drhgjian Tiberiu, asistat de sora 
medicală Mihalcea Coca, lucra tă
cut. . Din cînd în cînd pacientul 
așezat pe un fotoliu telescopic 
deschidea ochii și privea la cei 
din jur cu o ușoară îngrijorare.

— Doare l
— Nu.
— Bine. Stai liniștit cîteva mi

nute.
După un timp pacientul se pri-

o pierduse 
duse pe față o lumină de satisfac
ție și bucurie.

— Asta e tot, tovarășe Demeș 
— și medicul îl bătu prietenos pe 
umăr.

Fierarul se ridică tăcut. Mîna 
sa bătătorită cu degete puternice, 
strînse brațul medicului apoi pal
mele lor se întîlniră într-o strîn- 
gere viguroasă, lungă, plină de 
căldură. In această atitudine cu
vintele de mulțumire deveniseră 
inutile.

— Succes tovarășe doctor!
— Spor la muncă în mină, to

varășe Demeș. Prin ochiul stră
veziu al geamului medicul urmări 
silueta fierarului , pînă ce acesta 
dispăru după colțul clădirii.

— Soră !
— Poftim. ,
— Ști dumneata cu cit a de

pășit planul anual colectivul sec
torului II unde lucrează Demeș ?

— In procente nu aș putea spu
ne sigur. Dar știu că l-au realizat 
cu o lună și iumătate înainte 
termen.

— Exact. Poftim tabelul 
cheamă pacienții următori.

— Aș vrea să vă spun...
— Știu ! Ora este înaintată. Am 

hotărît însă să realizăm în acti
vitatea noastră 150 de puncte în 
loc de 100 cit ne-am angajat. 
Nu-i așa tovarășă Mihalcea că 
ești de acord ?

A. N1CHIFOREL
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Ori de cîte ori. cu prilejul 
unui program artistic, se anun
ța : „Urmează solista de muzică 
populară Marca Ecaterina"... sa
la începea să aplaude, semn că 
solista e bine cunoscută și a- 
preciată. Pentru măestria inter
pretării și frumusețea vocii ea a 
fost invitată de ansamblul C.C.S. 
Ia București în vederea recrută
rii ce'or mai talentați cîntăreți. 
IN CLIȘEU : Solista Marca E- 
caterina în timpul unui specta
col de la cooperativa ,Jiul“.
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în sectorul III al minei Lupeni
I Ѵй prezentam:

La baza realizărilor viitoare tehnica modernă
„Noi trebuie să recunoaștem 

și o facem asta cu mîndrie, că 
succesele pe care le-am obținut 
In acest an, creșterea volumului 
de producție de pe acum la ni
velul anului viitor, se datoreșc 
în cea mai mere măsură folosi
rii tehnicii noi, avansate. Oa
menii noștri, minerii se intere
sează de progresul tehnic în 
sector pentru că șînt convinși că 
pe baza luj vor depăși sarcinile 
sporite ce le stau în față", spu
nea cu satisfacție prim-malstrul 
minier Crinu Gheorghe în adu
narea minerilor din sectorul III 
al minei ‘Lupepi consacrată dez
baterii cifrelor de plan pe 1962.

Anul 1961 a fost pentru mi
nerii acestui sector un an rodi- 
nic (din 5 decembrie se dă căr
bune în contul anului 1962).

Discutînd sarcinile de plan pe 
1962, minerii și tehnicienii de 
aici și-au a$at discuțiile pe două 
mari probleme actuale pentru 
sector; atingerea programului 
de lucru de două fîșii pe zi pe 
seama progresului tehnic și ri
dicarea, pe aceeași bază, a tutu
ror brigăzilor la nivelul îndepli
nirii ritmice a sarcinilor die plan.

vedere că, așa сцт ș-a trecut în 
planul de măsuri pentru noul 
an, cu asemenea susțineri vor fi 
utilate toate abatajele sectorului, 
el a propus ca înainte de Intro
ducerea lor, conducerea sectoru-

V

• Față de angajamentul a- 5 
nual de 7000 tone de cărbu- < 
ne peste plan, s-au dat circ» > 
25,000 tone de cărbune.

• Introducere» susținerii 
cu stîlpi metalici GHH a 
permis însemnate economii 
de lemn și creșterea produc
tivității în frontale la 4,20. 
4,54 tone cărbune pe post

• La frontalul 4 vest 
•va introduce armarea
sttlpi metalici și grinzi în 
consolă de un nou tip.

• S-au creat 
tru trecerea la 
lucru cu două

. frontale.
• In 1902 1

’ rului s-au angajat să dea j 
! peste plan cel puțin 10.000 1 
; tone de cărbune cocsificabil. |

5
!
c
i
i '

! 
minerii secto- |

se 
cu

condiții pen- 
programul da 
ftșil pe zi tn

luni' brigada noastră nu și-a 
realizat planul ritmic, spunea 
tov. Horn Gheorghe. Maistrul 
minier Todovcici Aurel vine ia 
locul de muncă, îl privește și 
pleacă fără a na da sprijinul ne
cesar. Trebuie să umblăm sute 
de metri după goale și armături. 
Asemenea situație să nu se mai 
repete în anul viitor". Lucrările 
de pregătire constituie baza pro
ducției viitoare, lor trebuie să И 
se acorde aceeași atenție ca și 
muncii productive imediate din 
frontale, aceasta a fost părerea 
unanimă a

Sectorul de cercetări 
nldlin ii conbiiatilsi

adunări.întregii
☆

sarcinile
(în contul căruia dau 

cărbune) minerii celui mai 
sector al minei Lupeni 
exprimat hotărîrea fermă 

le îndeplini și depăși cu 
10.000 tone de cărbune 

progresului tehnic,

.1

ce le revin

U- 
un 
de 

an
ale

Două fîșii pe zi — 
un program realizabil

Marile frontale ale sectorului 
— cele mai mari ale minei Lu
peni — sînt armate cu armături 
metalice GHH. Minerii au pri
mit de la început cu încredere 
noile armături și cu ajutorul 
maiștrilor și tehnicienilor au în
vățat să le folosească; Urmarea 
-este, că la tontalui.-W Gnreancă 
Sabin, de exemplu, s-au dat 
peste plan în acest an, mai bine 
de 6400 tone de cărbune, că pe 
sector consumul de lemn plani
ficat a fost redus cu peste 20 
la sută. „Folosind susținerea me
talică noi am redus timpii de 
armare, lucrăm cu un efort fizic 
redus și avem suficient timp să 
ne îndreptăm atenția spre ale
gerea șistului vizibil din cărbu
ne", spunea minerul Reșitaru 
Hie dip brigada lui Ghioancă 
Sabin. In luna decembrie un fron
tal va li susținut cu armături 
metalice și grinzi în consolă de 
un nou tip, armături la nive
lul tehnicii mondiale. Faptul a- 
cesta este bine cunoscut tuturor 
minerilor. Tînărul miner Oprea 
Cezar, arăta că acești stîlpi 
metalici, împreună, cu transpor
toare blindate puternice, vor per
mite! să se scoată pe zi cel puțin 
două ffșll de cărbune, Avînd în

re' La mina L I

lui să organizeze o consfătuire 
cu toți minerii în* care să se a- 
rate modul de funcționare și fo
losire а noilor utilaje pentru ca 
ei să- știe dinainte să le foloseas
că raționai!. Aceasta ar putea-o 
face cercul A.S.I.T. de ia mină, 
propunea minerul.

Tot legat de buna folosire a 
utilajelor din abataje, artificierul 
Deak Petra a venit cu propune- 

_rea.tf^lusiOn planul de măsuriț- 
că sa ia ființă în subteran o 
stație de întreținere a ciocane
lor perforatoare, în apropierea 
abatajelor șî o magazie de mînă 
cu picuri pentru ciocane.

dtenția cuvenita brigăzilor mici 
de la pregătiri!

Subliniind că sarcinile pentru 
anul viitor nu sînț mari, în com
parație cu nivelul actual al pro
ducției lor, numeroși mineri prin
tre care Vlad Dumitru, Bursuc 
Vasile, Horn Gheorghe, Rusu 
Mihai, Timbrea Vasile, Gavra 
Miron și alții au arătat că în 
cursul anului 1961 tehnicienii și 
inginerii sectorului și-au îndrep
tat atenția cu precădere asupra 
frontalelor, asupra cărbunelui, 
neglijînd sprijinirea brigăzilor 
mici de la pregătiri care nu și-au 
realizat planul în mod ritmic 
din această cauză. „In ultimele

Dișcutînd 
In noul an 
deja 
mare 
și-au 
de a 
puțin 
seama 
creșterii productivității muncii 
sector la cel puțin 2,350 tone 
post. Pe seama creșterii viteze
lor de avansare în frontale și 
pregătiri, pe seama îmbunătăți
rii continue a calității cărbunelui 
vor realiza economii pește plan 
de cel puțin 200.000 lei.

cel 
pe 
al 
pe 
pe

De mal bine de 3 ani, la combinat a luat ființă un , sector 
speciail încadrat cu Ingineri cu înaltă calificare, sector care are 
ca scop cercetările în domeniul Introducerii tehnicii avansate. 
Prin studiile sale, colectivul de alcf a adus o contribuție de preț 
la promovarea progresului tehnic în Valea Jiului, Vă prezentăm 
mâl jos dteva din realizările acestui colectiv:

Susținerea cu ancore la mina
Urlcanl

In cursul acestui an. mina 
ricanl a solicitat serviciului 
studiu asupra posibilităților 
introducere a susținerii cu 
core în galeriile nou săpate
minei. Cercetătorii sectorului au 
studiat amănunțit condițiile geo
logice în galeriile minei, meca
nica rocilor de aici, rezistența 
lor și au luat numeroase proba. 
Ca urmare, la orizontul 580 în- 
tr-o galerie paralelă pe stratul 
9 în blocul V nord, s-a trecut 
la susținerea cu ancore nerecu
perabile. Primii 
lerie susținută 
comportă pînă 
și se întrevede 
rii cu ancore în continuare.

Care eînt mai economiei: 
stllpii OS sau stîlpil GHH ?
Răspunsul la această întreba

re l-a dat un 6tudiu întocmit de 
sectorul de cercetări. Au fost cu
lese date multe privind compor-

60 de metri ga
in acest mod se 
acum mulțumitor 
extinderea armă-

■ /

ь'А
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IN CLIȘEU J O garnitură de cofraje metalice pentru săparea 
betondrea noilor puțuri de mină.

Directivele <
lui de-al III-lea ==■==*======= 
Congres al par
tidului au trasat
minerilor ca o sarcină impor
tantă, reducerea consumului de 
lemn de la 53 m.c. pe mia de 
tone de cărbune extras în 1959, 
la cel mult 35 m.c. în 1965.

Minerii, comuniștii, de la mi
na Lonea au apreciat că dispun 
de suficiente resurse pentru a 
îndeplini această sarcină înain
te de termen, astfel că atenția 
lor a fost îndreptată în special 
în această direcție. In abataje 
ca si în alte locuri de muncă din 
subteranul minei a început să se 
desfășoare o însuflețită întrecere 
sub iozinca „Fiecare tonă de 
cărbune extrasă cu un consum 
de lemn cît mai redus". Șefii

onea : flecare tend ac cârbiine eitrasâ 
ac lemn rcansco on consom

de unde se 
trage lunar 
8,000 tone 
cărbune. De

Interes pentru recuperarea ma
terialului de armare. In prezent 
Ia fiecare abataj cameră se ră
pesc un număr însemnat de stîlpi 
care apoi sînt 
țjică activitate _ .
țje desfășoară brigada mineru
lui Bălănescu Manoilă din sec
torul I care 
folosește în 
care lună o can
titate de < 
10 m.c. de lemn L 
răpit.

Creșterea vitezelor de avan
sare în abataje constituie, de a- 
semenea, o importantă sursă de 
economisire a materialului lem- 

de brigăzi și-au mobilizat orta- nos. Minerii loneni ș-au convins* 
cii pentru a folosi rațional lem
nul la lucrările de armare a a- 
batajelor și totodată pentru asi
gurarea unei bune susțineri a a- 
cestora.

Una din principalele căi de re
ducere a consumului de lemn este 
răpirea cu grijă a stîlpilor îna
inte de prăbușire. Brigăzile de 
mineri din Lonea, convingîndu- 
se de importanța acestui lucru, 
au început să manifeste mai mult

refolosiți. O rod
in această dlrec-

re. 
fie-

DIN EXPERIENȚA 
circa li COLECTIVELOR FRUNTAȘE

în ultima vreme că, cu cît ob
țin o viteză mai mare de avan
sare. cu atît scade consumul de 
lemn. Un exemplu concludent îl 
constituie brigada de mineri con
dusă de Compodi Ioan din sec
torul III. Brigada obținînd lu
nar. o viteză medie de avansare 
de 120 m„ economisește pe a- 
ceastă cale în Jurul a 6 m.c. de 
lemn lâ fiecare mie de tone căr
bune extrase.

Cu cîtva timp în urmă la mi
na Lonea o cantitate însemnată 
de lemn se risipea prin degra
darea acestuia la fasonarea și a- 
ducerea la dimensiunile necesa
re lucrărilor miniere.

, măsurilor luate de 
exploatării acum nu 

crează 
proeedînd-se 
alegerea 
lui celui mai a- 
propiat ca dimen
siune de cea ce

rută sau care se pretează la o 
divizare exactă.

Prin introducerea de vfișă li
mită ,a consumlui de lemn la fie
care sector s-a trecut la urmări
rea mai amănunțită pe sorti
mente și calități a acestuia. Re
zultatul este că fiecare sector 
s-a încadrat în consumul plani
ficat, fără a mai avea depășiri.

O altă măsură luată la mina 
Lonea și care a dat rezultate 
bune în privința reducerii con
sumului de lemn ește extinderea 
armării metalice. Astfel, s-a In
trodus armarea metalică la 2 a- 
bataje frontale de pe stratul III,

In urma 
conducerea 

se mai 
resturi, 

la 
lemnu-

tarea la presiune, portanța celor 
două tipuri de stîlpi metalici, e- 
ficiența lor economică tn dife
rite condiții de exploatare, în di
ferite strate. Concluzia la care 
s-a ajuns este că în condițiile 
frontalelor din Valea Jiului sînt 
mai economici stîlpi hidraulici 
GS. Motivele sînt: nu se defor
mează'Ia presiune pe care o pre
iau bine, se montează în cel 
mult jumătate minut, sînt mai 
ușori șl mai siguri la manevrare 
decît stîlpii GHH. 4

Măsurători de pres!une 
la Lonea

Odată cu introducerea armă
rii metalice în frontale, minerii 
de la Lonea s-au lovit de o sea
mă de greutăți cauzate în deo
sebi de 
stîlpilor 
cetări a 
ploatare 
rat cu 
în frontale și s-a ajuns la con
cluzia că deformarea 
este cauzată de făptui 
o sarcină mai mare 
admisă. La indicația 
Id'henii au montat

flambarea la presiune a 
GHH. Sectorul de cer- 
studiat condițiile de ex- 
de la Lonea, a măsu- 

doze speciale presiunea

stîlpilor 
că preiau 
decît cea 
sectorului,

mai mulți 
stîlpi metalici în abataje, au mă
rit densitatea de armare. In 
prezent abatajele se comportă 
bine, iar degradarea stîlpilor a 
fost considerabil micșorată.

Actualitatea
pe scurt

Progresul tehnic stă tot mai 
mult la baza succeselor minerilor. 
Iată citeva din realizările obținu
te în noiembrie pe seama folosirii 
mai bune a utilajelor minier’

• La mina Lupeni, frontaliștii 
conduși de Lukacs Andrei au ex
tras cu ajutorul unei haveze cu 
două brațe peste 2200 tone de 
cărbune cocsificabil.

R • Brigada din abatajul 403,
Și 8 sectorul IV, folosește de diva

Й timp uti transportor blindat scurt, 
Cu ajutorul său a încărcat în no
iembrie peste 
bune cu efort

• Minerii

1350 tone de căr- 
fizic mult scăzut.

din Vulcan au sus
ținut în noiembrie cu armături 
metalice aproape 10Q0 m. galerie. 
La Lupeni, lungimea galeriilor să
pate și. susținute metalic în aceeași 
perioadă este de aproape 750 m.

ex I 
circa § 

de| 
ase- 5

menea. în fiecare lună se armea- » 
ză cu fier între 500—600 m. de g 
galerie. La lucrările de întreți- 8 
nere a galeriilor rearmarea pro- § 
filelor deformate de presiune se у 
face în pezent cu armături me- 8 
talice de profil Т.Н., asigurîndu- 
se astfel și o rezistență mai ma
re a lucrărilor miniere. - — , .

Toate aceste măsuri precum și 8 Un reîncărcător cu bandă. Luna 
eforturile depuse de brigăzile de 
mineri din fiecare sector au fă
cut ca în acest an consumul de 
lemn planificat să scadă la mi
na Lonea în medie cu aproape 2 
m.c./lOOO tone de cărbune, 
această cale minerii loneni 
conomisit cîteva sute de 
cubi de lemn de mină.

Prin deschiderea de noi 
taje frontale св vor fi armate în 
fier, prin creșterea vitezelor de 
avansare în abataje, colectivul 
minei Lonea este hotărît să ob
țină realizări șl mai bogate în 
reducerea consumului de lemn.

• La orizontul 580 în blocul V 
' g nord la săparea galeriei direcțio 
. a nale pc culcușul stratului 3 mine- 

8 rii de la Uricani au la dispoziție

8 trecută brigada care folosește acest 
я utilaj a încărcat cu el cu peste 215 
8 m.c. steril mai mult deck 
ț planificat.

Pe 
au e- 
metrl

aba-

C. MATEESCU

avea с
і;
сЙ 

bandă I 
și la £

• Reîncârcătoarele cu 
și-au dovedit eficacitatea 
mina Aninoasa. Aici. în galeria pe £ 
culcușul stratului 13 la orizontul g 
VIII cu un reîncărcător s-au in- § 
cărcat mecanic 56 m.c. steril pes 8 
te sarcina de plan, iar la mina 8 
Vulcan în galeria transversală din 8 . 
blocul O orizontul 730, planul de 8'1 
încărcare mecanică a fost depășit 8 
cu 136 m.c. steril. §V
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Din adunările de dazbatere a cifraior de pian pe 1861

Avansarea în galerii va fi 
de peste 50 metri pe lună

Minerii sectorului 111 ’investi
ții de la mina Uricani au obți
nut în acest an însemnate suc
cese în activitatea de producție. 
Acest lucru a fost oglindit și cu 
prilejul dezbaterii , cifrelor de 
plan pe anul 1962. Plenul a- 
nual a fost îndeplinit de minerii 
de aici cu 40 de zile înainte de 
tei men. Economiile obținute de 
ei prin reducerea prețului de 
cost depășesc angajamentul a- 
nual cu 90.000 lei. La îndepli
nirea înainte de termen a planu
lui anual, pe lîngă eforturile 
depuse de întregul colectiv, au 
contribuit o seamă de măsuri e- 
ficiente care au fost aplicate. 
Printre acestea amintim măsu
rile luate pentru aprovizionarea 
ritmică a brigăzilor cu mate
riale și goale, asigurarea unei 
presiuni ridicate a aerului com
primat la locurile de‘ muncă, îm
bunătățirea asistenței tehnice și 
aplicarea metodei de săpare di
rect ia profilul de betonare la 
galeriile simple și duble. Toate 
acestea au făcut ca pe sector să 
se obțină o avansare mediie la 
văpări de 42 m. față de 34 m. 
cit era prevăzut.

In cadrul dezbaterii noilor 
cifre de plan, la care au luat 
parte minerii, maiștrii și ingi
nerii din fiecare schimb ei și-au 
manifestat dorința ca în anul ce 
urmează să muncească și mai 
bme, să obțină indici superiori 
celor realizați pînă acum. Volu
mul de lucrări prevăzute pentru 
1962 nu a scăzut față de acest 
an însă se va micșora numărul 
locurilor de muncă, s-a arătat 
în referatul prezentat de condu
cerea sectorului. Pentru ca acest 
volum de lucrări să fie executat 
se impune deci sporirea viteze
lor de avansare, pe baza crește
rii gradului de mecanizare și 
creșterea productivității muncii, 
o organizare mai judicioasă a 
fiecărei operații de lucru. In a- 
edfitr scop a fost întocmit și un 
plan de măsuri tehnico-organi- 
zatorice. Aceste măsuri prevăd 
printre altele; înzestrarea celor 
două locuri de muncă de la ori
zontul ' 500 și 580 cu 3 benzi 
reîncărcătoare, introducerea la 
toate fronturile de lucru a per- 
forajului umed, montarea la fie
care loc dfe muncă a două con
ducte pe o distanță de cea. 20 
m. pentru a nu se opri aerul 
comprimat în timpul ce se face 
prelungirea conductei, aprovizio

narea brigăzilor cu cele necesare 
ți acordarea unui sprijin efec
tiv acestora.

Pe marginea noilor cifre de 
plan s-au făcut propuneri și s-au 
luat angajam rite. Fiecare dintre 
vorbitori și-a exprimat dorința 
de a munci cu toate forțele pen
tru îndeplinirea cu succes a noi
lor sarcini. Tovarășul inginer 
Kelemen Zollan a pr.opus ridi
carea presiunii aerului compri
mat la cel puțin 6 atmosfere și 
folosirea perforatoarelor grele, 
fapt care va face să crească vi
teza de perforare, putîndu.se fo
losi în același timp perforajul 
umed și întrebuința sfredtele cu 
floare circulară, care ș-au dove
dit că dau rezultate bune. Mai 
mulți mineri au cerut introduce
rea mașinilor de încărcat și a 
unei locomotive de transport la 
orizontul 500 unde, fiind un sin
gur loc de muncă, în prezent 
transportul se face manual. O 
altă propunere a fost introduce
rea pușcării cumulative în sco
pul reducerii consumului de ex 
ploziv și creșterea lungimii gău
rilor de pușcare.

In cadrul adunării de dezba
tere a viitoarelor sarcini de plan 
șefii de brigăzi, în numele bri
găzilor lor și-au luat» -angaja
mente concrete, mobilizatoare. 
Șeful de brigadă Iles Ioan, de 
pildă, s-a angajat ca împreună 
cu brigada sa să execute peste 
35 m. 1. de galerie dublă, săpat 
și betonat, pe lună și să reali
zeze economii în valoare de cel 
puțin 70.000 lei pe an. Brigada 
condusă de Tokes Toma s-a o- 
bligat să obțină o avansare de 
peste 50 m. pe lună în galerie 
dublă armată în Т.Н., iar cea 
condusă de Szekey Sigismund o 
avansare de peste 60 m- pe lună 
în galerie simplă. De asemenea, 
Burlă Constantin, șef de briga
dă, s-a angajat să realizeze în 
galeria pe care o sapă în steril, 
o viteză de avansare de peste 
50 m. pe lună.

Colectivul sectorului a prevă
zut să obțină în medie în anul 
ce urmează o viteză de avansare 
de peste 50 m. pe lună să în
deplinească în mod ritmic indi
cii de plan prevăzuți. încă din 
prima lună, . prin aplicarea mă
surilor prevăzute, sectorului îl 
vor fi create condiții pentru în
deplinirea sarcinilor de produc
ție sporite.

ST. EKART

H от a :
Nopți de pomină :

•
Orașul Vulcan este cufundat în { 

liniștea nopții. Ferestrele blocuri- J 
lor au perdelele lăsate ți lurrune * 
stinsă, dovadă că locuitorii dorm | 
liniștiți după o zi de activitate ț 
rodnică. Numai la apartamentul 24 j 
din blocul E sud unde locuiește • 
familia Hidvegi luminile ard din 

' plin, atrăpind atenția rarilor tre
cători. Prin uși și ferestre \;

' pînă afară frinturi de fraze rosti- î 
te puternic, exclamații, risete stri- ; 

; dente și melodii de muzică sinea- î 
pată. Bucuroși de atmosfera din * 

; copiii din apartamentul cu 1 
pricina țin isonul celor mari, zbur- e 

« dittd în voie pe scări, ți pe cori- *
; dor. !; *
» Spre necazul celorlalți locatari J 
î ai blocului, asemenea nopți de ț 
I „distracție“ pentru unii, dar de J 
J pomină pentru alții, sînt tot mai î 
I dese. ț
‘ Ajunși la culmea răbdării, fa- • 

miliile vecine cu apartamentul nr. *
24 întreabă : I

— Ce părere ar avea iov. Hid- Ț 
vegi Gaspar, <.

t după activitatea

i ♦
« toți cei din jur ar începe să ciute î
Ф și să ciocănească toată noaptea ? » 
t ț
J C. ZARESCU j
r locatar în blocul E sud — Vulcan J

»*
dacă fiind obosit » 

unei zile de î 
muncă și ar vrea să se odihnească, î

»»«>-

In abatajul cameră 60S de Ia sectorul V al minei Lonea Lucrează brigada condusă de mi
nerul Toacă Ștefan care se situează printre brigăzile miniere fruntașe ale minei.

IN CLIȘEU; O parte din membrii brigăzii, care lucrează în schimbul minerului Stelea Gri- 
gote (dreapta).

PREOCUPĂRI DE SEZON

„Luna cadourilor** In plină desfășurare
A intrat în tradiția organiza

țiilor comerciale din întreaga ța
ră, ca în fiecare an în luna de
cembrie, să se organizeze „Luna 
cadourilor".

Pregătirile pentru această lună 
au Început de mult. Pentru a face 
față multiplelor cerințe ale cumpă 
rătorilor, lucrătorii din comerț s-au 
preocupat în primul rjnd de asi
gurarea unui fond de marfă mai 
bogat, mai variat, Printre altele, 
s-au dat indicații In vederea ame
najării vitrinelor, pregătirii cadou
rilor în special la articole de par
fumerie și galanterie, pentru orga
nizarea de expoziții și raioane spe
ciale pentru desfacerea cadourilor. 
Astfel, magazinul nr. 2 galanterie 
din Petroșani a fost transformat in
tr-o mata expoziție cu 6 raioane 
speciale pentru desfacerea cadou
rilor. Acest magazin — expoziție, 
prezintă pachete de cadouri atră
gătoare și variate ; cravate în mo
dele noi, mînuși de piele, eșarfe și 
fulare de relon $i mătase, poșete, 
articole de parfumerie și multe al* 
tele.

In „Bazarul cadouri lot" (fostul 
sediu al sfatului popular orășenesc) 
au fost pregătite spre vinzare pes
te 100 modele tricotaje din lină, 
bumbac șt mătase, țesături de mă
tase, țesături de lînă pentru ro
chii, stofă, pardesie și paltoane, 
stofă pentru costume bărbătești, țe
sături călduroase din bumbac. Un 
raion special va oferi cumpără
torilor pachete de cadouri atrăgă
toare cu diferite articole de parfu
merie și cosmetice ți articole de 
galanterie. In sala mare a baza
rului cadourilor, este rezervat un 
raion special pentru desfacerea di
feritelor ornamente pentru pomul 

de iarnă. La magazinul nt. 56 din ( 
Petroșani se află o expoziție cu 
vinzare de jucării.

Unul dintre cele mai plăcute și. 
prețuite cadouri este fără îndoială 
și discul „Electrecord" cu cele mai, 
noi melodii. Dovada p constituie 
mulțimea cumpărătorilor de toate 
vîrstele pe care' îi întîlnim in ar 
ceste zile în magazinele de specia
litate. Tot în magazinele de foto- 
sport-muzică se pot găsi stilouri, 
perie, brățări și broșe, aparate fo
tografice, acordepane. Pregătiri in
tense se fac și Іа Lupeni, Petrila. 
Vulcan, Lonea și în alte localități 
ale Văii Jiului pentru prezentarea 
în mod atrăgător a mărfurilor.

Magazinele O.C.L.-Produse In
dustriale âu îmbrăcat în aceste Ztl« 
haină de sărbătoare : vitrine cu 
temă, raioane și expoziții de pre
zentare a noutăților, reclame su
gestive — iată numai cîteva din 
modalitățile pe care le folosim pen
tru a invita publicul să cumpere 
produsele ce-1 interesează-

Organizarea „Lunii cadourilor"- 
a constituit o preocupare de sea
mă pentru toți cei ce lucrează în 
comerțul de stat. Este necesar ca 
și de aici înainte munca pentru 
buna desfășurare a acțiunii înce
pute să se intensifice căci cu cit 
se apropie sărbătorile de iarnă a- 
fluența cumpărătorilor crește. De 
aceea, toate unitățile trebuie să 
fie în permanență aprovizionate 
din abundență, prezentarea măr-j 
furilor să fie făcută în tot mai 
bune condiții, deservirea să devină 
cît mai bună.

DEZIDERIU FEDER
merceolog — Q.C.L. Produse 

Industriale Petroșani

Cum se nasc proverbele
Trecătorul pe care îl poartă pa* 

fii în primele ore ale dimineții pe 
strada Cărbunelui din Petroșani, în- 
tîlnesc un tablou in dreptul șan
tierului de prefabricate : un grup 
de muncitori înarmați cu lopeți 
așteptînd ore întregi. Văzindu-i 
la orele 6 îi feliciți în gind cre- 
ZÎnd că procedează după cum spu
ne proverbul : „Cine se scoală de 
dimineață departe ajunge". Ce 
poate fi mai adevărat de cit con
ținutul acestui proverb I Și totuși 
muncitorii din brigăzile de încăr
care conduse de Tamaș loan, Do- 
robanțu loan și Pokanski Ferdi
nand de la șantierul de prefabri
cate Petroșani, că despre ei e vor
ba, nu mai cred în acest proverb. 
Ei se scoală de dimineață și o bună 
parte din cele opt ore de lucru 
prea multă treabă nu fac ; cum 
s-ar zice nu ajung departe. Ca să 
pătrundem în „miezul" acestei tai
ne e necesar să ascultăm păsul 
muncitorilor respectivi. Momentul 
potrivit e după o oră, două de aș
teptare in locul amintit.

— Ce faceți r
— Așteptăm I
— Cît așteptați ?
— Asta n-o mai știm I
— Dar cine știe ?
— I.R.T.A. I
— Cum vine ăsta, doar aparți

neți de șantierul de prefabricate r

— Foarte simplu : I.R.T.A. ne 
deservește cu tnafini, de ea depin
de randamentul nostru la încărca
rea materialelor pentru șantier.

Grupul de șantiere de prefabri
cate Petroșani are zilnic nevoie de 
mașini pentru transportul materia
lelor din care sînt confecționate 
betonitele necesare exploatărilor

In s'emnиre
miniere. Trebuie transportat de la 
rampa stingă vest la șantier ci
mentul ți balastul sosit în vagoane 
C.F.R., piatra concasată adusă din 
cariere și cite alte cerințe de trans
port se ivesc pe parcurs. In a- 
cest scop, C.C V.J. a Încheiat, ca-n 
fiecare an, cu I.R.T.A. o convenție. 
Șanteirul de prefabricate, în calita
te de client, respectă condițiile pu
se de I R,T,A. și-i trimite în fie
care lună planul necesarului de 
mașini. Așa a procedat și în luna 
noiembrie solicitînd 5 mașini din 
care două basculante. Dar ți-ai 
găsit-o ca I.R.T.A. să-și respecte 
obligațiile fată de clienți I In luna 
noiembrie de exemplu, șantierul de 
prefabricate a primiț în medie pe 
zi doâr 3 mașini din care nici una 
basculantă. Și aceste mașini, aproa
pe zilnic, și-au început lucrul cu 

cite două ore și mai mult întîr- 
ziere. Așa a fost, de exemplu, în 
zilele de 13, 14, 15, 16 noiembrie. 
Brigăzile de încărcare nu-fi pot da 
tot randamentul, muncitorii (lucrea
ză in acord avind norme de încăr
care) iasă păgubiți la salariu. La 
fel au de suferit, din lipsa mate
rialelor care nu sînt aduse la timp 
pe șantier, brigăzile de turnare, în
tregul colectiv al șantierului. Și e 
firesc, deoarece în fiecare zi tre
buie transportat pe șantier, pen
tru a se acoperi cerințele produc
ției, pînă la 105—110 tone balast, 
9—10.000 kg. ciment, iar din ca
riera Valea Popii de la Jieț 18—20 
m.c. piatră concasată. In plus se 
cere aprovizionat zilnic cu 5—6 
m.c. piatră concasată și șantierul 
de prefabricate Petrila-

Cum să se facă față acestui volum 
de transport cînd mașinile date 
de I.R.T.A. sînt insuficiente ca nu
măr asigurînd o capacitate de 
transport de 10 tone în loc de. 
20 cît e prevăzut, iar ele ies din 
garaj cu întîrzieri de 2—3 ore. 
Mai mult, pe șantier sînt date ma
șinile cele mai uzate, cu capacitate 
de transport redusă. Greutăți sînt 
întîmpinate și din alte cauze. De 
multe ori deplasarea mașinilor (la 
carieră sau la șantierul de la Pe
trila) în afara șantierului e proble
matică deoarece pe mașini sînt dati 

să lucreze numai șoferi care au 
carnetul de conducere ridicat de 
miliție sau că mașinile nu au drep
tul de a mai circula pe fosele din 
cauza deficiențelor tehnice, a uzu- 
rei mari pe care o au. Neajunsuri 
intimpină șantierul și de pe urma 
faptului că I.R.T.A. nu respectă 
condiția ce dintre mașinile date 
zilnic două «au cel puțin una să 
fie basculante. Ele sînt absolut ne
cesare pentru transportarea pietrei 
concasate din carieră. Din siloz, 
unde se inmagazionează la carieră, 
piatra concasată foarte bine s-ac 
putea goli direct in cupa mașinii, 
iar la șantier aceasta urmînd sa 
fie basculată jos, putindu-se înlă
tura prin aceasta munca manuală 
fi cheltuielile de manoperă cu în
cărcarea și descărcarea. I.R.T.A. 
n-a binevoit să dea tot anul aceste 
basculante (doar la începutul a- 
nului s-a dat pentru un timp scurt 
o basculantă care a fost imediat 
retrasă) lipsind șantierul de posi
bilitatea de a realiza economii la 
transport. Prin mecanizarea ope
rației de încărcare (în cazul cînd 
piatra concasată s-ar fi transportat 
cu basculante) din siloz și descăr
carea prin basculare a pietrei s-ar 
fi redus substanțial cheltuielile de 
manoperă la transport care ar fi 
de 4 lei/tona transportată- Aceasta 
s-ar răsfrînge pozitiv asupra redu
cerii prețului de cost al betonitelor. 
Ar rezulta o economi? de 540 lei 
la prețul de cost al producției 

zilnice. I.R.T.A., nevrînd să înțe
leagă cerințele șantierului, a pus 
colectivul de aici în imposibilitatea 
de a fploși o însemnată reZervă in
ternă pentru economii. Dreptate au 
tovarășii de pe șantierul de prefa
bricate Petroșani cînd spun că 
„Dacă vrei să nu ajunși departe 
iu muncă să ceri mașini pentru 
transport de la I.R.T.A.". Iată cum 
se pasc proverbele cu caracter fo-> 
cal, ce-i drept, dar piinc de ade
văr

Sarcinile șantierului de prefabri
cate Petroșani vor fi cu 70 la suta 
mai mari în 1962 decît în anul cu
rent. Exploatările miniere din Va
lea Jiului au nevoie pentru lucră
rile minere de pregătiri din sub
teran de cantități tot mai mari de 
bolțari. De pe acum, colectivul 
șantierului se gindește cu îngrijo
rare la transport. Incepînd din ia
nuarie vor fi absolut necesare pe 
șantier cite 5 mașini zilnic, din 
care două basculante, pentru a se 
face față din prima zi sarcinilor 
sporite de producție din noul an 
de muncă.

Din toate acestea concluzia, în 
patru rinduri :

Сй fu anul la cărat,
d.RT.A. doar promiștuni a dat
Iar, acuma — pe gătat se cu

vine un urgt 
O urare cu socoata: I.R.T.A. 

să întoarcă roata !
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Lucrările celui de-al V-lea 
Congres Sindical Mondial

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La ședința din după-amiaza zi
lei de 5 decembrie a celui d«-al 
5-lea Congres Sindical Mondial a 
început discutarea rapoartelor pre
zentate de Louis Saillant și Ibra 
him Zakaria.

Primul a luat cuvîntul Herbert 
Warnke, președintele Uniunii Sin
dicatelor Libere Germane (USLG).

El a salutat faptul că Congresul 
Mordă o mare atenție luptei îm
potriva imperialismului și milita 
rismului german, contribuind ast
fel la menținerea păcii în Europa.

Herbert Warnke a îndemnat pe 
oamenii muncii din cele două state 
germane să se unească în a lupta 
pentru viitorul fericit al popoarelor 
lor.

Lombardo Toledano, vicepreșe
dinte al F.S.M. și președintele Con
federației oamenilor muncii din 
America Latină, a 
prestigiul crescînd 
Sindicale Mondiale, 
evidență uriașul rol 
citoare în menținerea și întărirea 
păcii și a vorbit despre sarcinile 
sindicatelor în unirea oamenilor 
muncii în lupta pentru pace.

Adambinn Biambadorj, președin
tele Consiliului Central al Sindica
telor din R.P. Mongolă, a subli-

muncii 
vorbit despre 
al Federației 
El a scos în 

al clasei mun-

niat că Congresul sindical mondial 
se desfășoară in perioada cînd 
Congresul al XXIITea al P.C.U.S. 
a adoptat programul măreț de 
construire a societății comuniste. 
Programul construirii societății co
muniste în U.R.S.S.; a spus ei, să
dește în oamenii 
țările încrederea 
luminos.

Am sosit aici,
Nok, secretarul 
greșului sindicatelor din Nigeria, 
pentru a ne face cunoscută depli
na solidaritate cu lupta democrati' 
că și cu oamenii muncii din toate 
țările Am venit aici pentru a ela
bora o linie unică în lupta împo
triva imperialismului și capitalis
mului.

Nu vom admite nici o formă de 
asuprire, fie ea colonialism, sau 
neocolonialism, a spus el. Oamenii 
muncii din Africa doresc unitate, 
libertate și dezvoltare independen
tă și nu au nevoie de dolarii yan
keilor.

Cu aceasta ședința din după- 
amiaza zilei de 5 decembrie a luat 
sfîrșit. Discuțiile continuă miercuri.

☆

In seara zilei de 5 decembrie 
sindicatele sovietice au organizat 
pentru delegații la cel de-al 5-lea 
Congres Sindical Mondial un mare 
spectacol cu concursul artiștilor 
matorî.

muncii din toăte 
în viitorul idf

a spus Ibraghim 
general al Con-

a-

G>

Situația din Republica Dominicană
SANTO DOMINGO 5 (Ager 

₽«’)•
In Republica Dominicană conti

nuă greva generală pentru înlătu
rarea regimului de dictatură a lui 
Balaguer. De opt zile viața econo
mică ă țării este paralizată iar miș
carea împotriva dictaturii departe 
de a se liniști; se intensifică. Luni, 
pe străzile capitalei dominicane av. 
avut loc puternice manifestații 
populare.

Soldații, au tras; se spune în aer. 
dar potrivit relatărilor corespon
dentului U.P.I. cel puțin 6 persoa
ne au fost rănite. Guvernul Ba
laguer încearcă să înăbușe mișca
rea populară aruncând împotriva 
poporului tancuri; armată* și poli
ție ; nenumărați patrioți care cer

li-crearea unui guvern popular și 
eludarea rămășițelor dictaturii tru- 
jil'.iste sînt arestați și aruncați în 
închisori.

După cum subliniază corespon
dentul agenției France Presse, în 
Republica Dominicană „nu se în
trevede nici ua simptom de slăbi
re a încordării".

Kremlin. Sal, 
Congreselor. I, 
foaierele imens 
domnește o at
mosferă prietenească, caldă, 
că au sosit din Asia, Africa,

©=—<
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♦
♦
r------------------ . . ...
♦ гора sau America^ oamemt 

aici sini tovarăși de luptă pentru 
marea cauză a muncitorilor din 
lumea întreagă.

Uniunile sindicale au crescut an 
de an. Rândurile lor s-au întărit,

V. Eliutin a plecat 
în Tanganica

MOSCOVA 5 (Agerpres). —;
■ TASS transmite :

La 4 decembrie Veaceslav Eliu- 
• tiu, ministrul învățământului supe* 
rior și mediu de specialitate al 

: U.R.S.S.; a plecat la Dar-es-Salam, 
capitală Tanganicăi.- pentru a parti • 
сэра în calitate de reprezentant 
oficial al guvernului
festivitățile care vor avea loc cu 
prilejul proclamării independenței 
acestui stat.

sovietic la

:©=—
întrevedere între Kennedy 

și Macmillan
NEW YORK 5 (Agerpres).
La 4’ decembrie Casa Albă a 

anunțat că președintele S.U 
Kennedy, și primul ministru 
Mării Britanii, Macmillan, voi 
vea întrevederi în zilele de 21
2d decembrie pe insulele Berm un
de pentru a discuta situația inter
națională.

al 
a-
ȘÎ

Plenara Comitetului 
național indonezian 
al partizanilor păcii 
DJAKARTA 5 (Agerpres).
Ih zilele de 2 și 3 decembrie 

la Djakarta a avut loc cea de_a 
dota plenară a Comitetului națio
nal indonezian al partizanilor pă
cii cate ă analizat problemele dez
voltării 0 întăririi continue a miș
cării partizanilor păcii din Indone
zia, precum și cele mai importante 
probleme internaționale, adoptând 
rezoluții corespunzătoare.

Intr-o rezoluție adoptată la ple
nară se arată că problema germa
nă și a Berlinului occidental cons
tituie un pericol nu numai pentru 
popoarele Europei, ci și pentru po- 
poarele din lumea întreagă.

_=©=_
^Manifestație antifascistă 

la Roma

ROMA 5 — Corespondentul
Agerpres transmite :

La Siena a avut loc o mare ma
nifestație populară ia care parlici- 
panții au cerut interzicerea imediată 
a partidului neofascist — „Mișca
rea socială Italiană", ,La această 
manifestație inițiată de Consiliul 
federativ al Rezistenței au parti • 
cipat numeroși reprezentanți ai 
partidelor radical, socialist, comu
nist, ai organizațiilor sindicale, de 
putați, senatori, reprezentanți ai 
organizațiilor de tineret și femei.

Manifestația s-a încheiat cu un 
miting la ' Teatrul țțMetropoiifân", 
unde a luat cuvîntul senatorul co
munist Pietro Secchia. Secchia a 
condamnat respingerea de către 
majoritatea democrat creștin^, libe
rală, monarhistă și fascistă din Se
nat a proiectului de lege prezentat 
de Feruccio Parri privitor la dizol
varea „Mișcării sociale italiene".

în Franța: „ziua națională de luptă 
împotriva terorii O.A.S.“

PARIS 5 (Agerpres).
La 6 decembrie Franța demo

crată va spuhe un „NU 1“ răspicat 
uneltirilor fasciștilor. Sub acească 
lozincă se desfășoară în Franța 
pregătirile în vederea „Zilei națio
nale de luptă împotriva terorii 
O.A.S.", care a fost fixată pentru 
6 decembrie din inițiativa Parti
dului Comunist Francez și a altoi 
organizații progresiste.

138 de primari de orașe și sate 
din departamentul Vaucluse au dat 
publicității un apel comun în care

subliniază că guvernul nu luptă 
în măsura necesară împotriva te
roriștilor „ultra".

La Lyon a avut loc o mare de
monstrație în fața redacției ziarului 
„C.hronique Sociale", unde teroriș
tii au provocat recent o explozie.

Intr-o serie de cartiere din Fa
ris și în suburbiile industriale ale 
capitalei iau ființă în aceste zile 
noi comitete antifasciste de vigi
lență și prima lor acțiune este de 
a îgdemna la unitate pentru a se 
da riposta cuvenită uneltirilor 
reacțiunii.

©-----------------

Lupta minepilop din Tupcia
(Agerpres)

amploare tot

ISTANBUL 5 
TASS transmite :

In Turcia ia o 
mai mare lupta oamenilor muncii
în apărarea drepturilor lor. La 3 
decembrie în orașul Zonguldak — 
centrul industriei miniere a țării 
— a avut loc o demonstrație a 
minerilor care au cerut mărirea

salariului și îmbunătățirea condi
țiilor de muncă.

In piața orașului a avut loc un 
miting de masă. Luind cuvîntul la 
acest miting, Mehmet Sahin, con
ducătorul Sindicatului minerilor, a 
declarat că muncitorii cer să lj^fC 
acorde dreptul la grevă, .să fie 
încheiate contracte, să fie revizuit 
sistemul nedrept al impozitelor.

O

Conferința de presă a lui H. Alleg
FRAGA 5 Corespondentul A- 

gerpres transmite :
Luni dimineața la clubul Uniunii 

ziariștilor cehoslovaci a avut loc 
o conferință de presă în cursui că
reia luptătorul încercat pentru li
bertatea șl independența poporului

----------------- Q

algerian Henry Alleg a făcut de
clarații reprezentanților ziarelor 
pragheze și corespondenților străini 
Ziaristul algerian a evocat condi
țiile inumane în care sînt definiți 
cei 15.000 de compatrioți ai săi în 
închisorile franceze.

împotriva Metilii S. V. 1. li ln№llt 8banei
nei trebuie să fie păstrate cu orice 
preț, ă'' subliniat el.

Conferința a adoptat o rezolu
ție în care condamnă cu tărie ac
tivitatea sabotorilor străini și a 
marionetelor lor din Ghana care 
încearcă să submineze politic^'^gu
vernului ghanez.

ACCRA 5 (Agerprțș),.. .
In capitala Ghanei a avut loc 

recent conferința grupurilor de 
studiu ale Partidului convenției 
populare. Ministrul Informațiilor și 
Radiodifuziunii, Adamafio, s-a ri’ 
dicat cu tărie împotriva încercări
lor imperialiste de a tăgădui orice 
valoare a patrimoniului cultural al 
poporului ghanez. Prețioasele bu
nuri culturale ale poporului Gha-

Fie
Eu- 

de
♦
♦ 
♦ 
♦

«
X țelurile luptei au devenit mai cla-
♦ re, mijloacele mai eficiente, ele
♦ au acumulat o uriașă experiență. 
X Bazîndu-se pe aceasta, F.S.M. a 
X elaborat în vară proiectul unui
♦ program de acțiuni menit să ca
rs lăuzească activitatea sindicatelor în
♦ perioada care urmează. Proiectul
♦ a fost trimis spre discutare orga- 
< • ....
«

♦
♦ platformă pe baza căreia este ne-
♦ cesară întărirea unității sindtca- 
X telor din toate țările.
♦ Și, iată, acum la Moscova, 1.200
♦ de delegați reprezintă sindicatele
♦ din 120 de țări la marele forum 
X care exprimă interesele cardinale 
X ale oamenilor muncii de pe între-
♦ gul glob. Nu este greu de înțeles
♦ emoția deosebită cu care delega- 
X ții își împărtășesc ideile, gîndu- 
X rile. In fond este vorba de pro-
♦ bleme de o deosebită însemnăta-
♦ te. Pe Jekson Klarens, președinte- 
X le Sindicatului muncitorilor' din * 
J industria electrotehnică a Canadei,
♦ îl frământă în primul rînd ofen-
♦ siva imperialismului american în 
X economia țării sale.
X — 8Q la sută din industria 
X noastră electrotehnică aparține cor- 
X porațiilor americane — ne spunea
♦

♦ nizațiilor sindicale din toată lu
mea. Oamenii muncii au recunos
cut în acest document o largă

sindtca-

el в Rezultatul : din fiecare o sută 
de muncitori șapte пи-și pot găsi 
de lucru. Și asta în timp ce in
dustria lucrează cu numai 80 la 
sulă din capacitatea sa. De ce a- 
tunci să nu producem mai mult, 
de ce să nu dăm de lucru tuturor 
muncitorilor? — se întreabă inter
locutorul. Și tot el răspunde :

— Pentru că industria nu este 
a noastră, iar imperialismul ameri
can își impune interesele ca la el 
acasă.

Aceleași griji îi preocupă pe 
delegații sindicatelor din țările 
Americii Latine.

— Sperăm că după congres rîn- 
durile muncitorilor de pe conti
nentul nostru se vor uni și mai 
mult — îmi spunea un delegat din 
Argentina. — Este nevoie de a- 
ceastă unire pentru a încinge în 
sfîrșit neocolonialism^ american 
care suge sîngele muncitorilor 
noștri.

M-am apropiat de un grup de 
delegați africani, îmbrăcați în pi- 
toreștile lor costume naționale. 
Unul din ei, Ibragbim Nok, a ve
nit din Nigeria.

— Participăm pentru întîia oa
ra la un astfel de congres — ne 
declară el. Mișcarea sindicală la 
noi este tînără. De-abia cu doi 
ani în urmă s-a organizat Con
gresul național, al sindicatelor. 
Avem multe probleme de rezolvat. 
Experiența alt or organizații sin
dicale, care va fi împărtășită la 
congres, ne va fi de folos.

Prezența la congres a africani
lor are o profundă semnificație, 
împreună cu delegații sindicatelor

♦ 
din alte țări care X 
s-au scuturat de ♦ 
jugul colonialii- ♦ 

mului ei reprezintă X
♦ 
♦

♦

*
• Delegații îl recunosc în mijlo- ♦ 

cui lor pe eroul cosmonaut Gber- • 
man Titov, oaspete al congresului. X 
Vestitul cosmonaut cu greu poate J 
răspunde valului de întrebări pe ♦ 
care i le adresează delegații ce * 
l.-au înconjurat. X

Ascultînd raportul prezentat de J 
Louis Saillant îți apar mai evi- ♦ 
denie multiplele probleme care • 
frămîntă lumea. Clasa muncitoare X 
din țările capitalului luptă cu con ♦ 
secvență împotriva monopolurilor • 
și exploatării, împotriva goanei • 
înarmărilor si a discriminării ra ■ X 
sidle, împotriva renașterii fascis- ♦ 
mului și a șomajului. In această • 
luptă ea are nevoie mai mult ca * 
oricînd de unitate, și despre asta ♦ 
vorbesc din nou și din nou delega • 
iii la congres. Și este profund sem- » 
nificativ faptul Că congresul a- i 
cesta, cel mai reprezentativ și X 
mai important din istoria mișcă- • 
rii sindicale, congresul care va * 
adopta programul de acțiune i 
al muncitorilor din toate țările X 
își desfășoară lucrările în aceeași ♦ 
sală în care de curînd a fost a- • 
doptat mărețul program al cons- * 
truirii noii societăți, la baza că~eia X 
r« sta pacea, munca, libertatea, ♦ 
egalitatea, frăția și fericirea tutu- *

•
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦

noua forță care a intrat pe arena 
internațională, forța celor o sută 
de- milioane de muncitori și func
ționari, pînă mai ieri robi ai im
perialismului.

rar oamenilor.

AL. GIMPEANU 
corespondentul Agerpres 

la Moscova
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PROGRAM DE RADIO
7. decembrie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, 7,45 
Muzică de estradă, 8,00 Din presa 
de astăzi, 8,30 Muzică ușoară, 
9,00 Vreau să știu, 9,30 Cîntece 
populare românești și ale minorită
ților naționale, 10,35 Muzică din 
operete, 11,35 „Compozitorii noș
tri cîntă patria socialistă", 12,35 
Program de muzică instrumentală 
și vocală, 13,05 Răsună cîntecul și 
jocul pe întinsul patriei, 14,30 Con
cert popular. 15,10 Soliști romîni 
de muzică ușoară, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,15 Cîntece de pace 
și prietenie, 17,45 Program muzical 
pentru fruntași în producție din 
industrie și agricultură, 19,05 Ti
nerețea ne e dragă, 19,45 Trans
misiune din Studioul de concerte 
a concertului Orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii, 22,'50 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 12,48 
Muzică de estradă, 13,15 Din via
ța lietrară a Uniunii Sovietice, 14,30 
Muzică distractivă, 15,00 Muzică 
de cameră, 15,30 Muzică populară 
sovietică. 16,50 Concert popular, 
18,25 Muzică populară dobrogea
nă, 19,30 Inovatori și inovații, 
19,40 Muzică de dans, 20,30 Cîntă 
orchestra de muzică populară a 
Radioteleviziunii dirijată de Geor
ge 
de

Vancu, 21,20 Muzică ușoară 
FI. Mălineanu, 22,30 Valsuri,
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CINEMATOGRAFE
7 decembrie

PETROȘANI : 7 Noiembrie î
Acțiunea Cobra ; Al. Șahi a ; Ge
nevieve ; LONEA : Omul nu se 
predă ; ANINOASA : Spionaj con
tra spionaj ; VULCAN : Frumoasa 
aventură ; LUPENI : Patru în po- , 
top ; URICANI : Primul raid spre ' 
stele.
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