
Organ al Comitetului orășenesc Р.МЛ. Petroșani și

Ptofetar-î <Kn toate-țările, uniț^vS!

• Lucrările celui de-al V-lea Congres Sindfcal Mondial. 
’ Sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S.
• Conferința de la Geneva pentru 

armelor atomice.
• Un pas înainte spre punerea la 

tanghezi.
• Ulfracolonialiștitor francezi li se

încetarea experimentării 

punct a separatiștilor ka-

îngăduie să se afirme.
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Oamenii muncii dezbat cu însuflețire cifrele de plan o*» 1962

Vom munci de pe acum la nivelul 
sarcinilor pe anul viitor

»•
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J tor la extragerea cărbunelui cocșificabil, succese care ®u creat 
J premisele ca sectorul III să-și realizeze planul anual cu mult 
* înainte de termen'.

In ziua de 5 decembrie, minerii și maiștrii de pe schim
bul.I din frontalele sectorului III al minei Lupeni au adus la 

la ieșirea din șut, mesajul despre îndeplinirea sarci- 
ni.br 'de plan pe anul 1961.

Fotografia noastră înfățișează un aspect de la mitingul 
ce a avut toc cu acest prilej Ia mina Lupeni, în cadrul că
ruia șeful sectorului III, tov. ing. Teodorescu Constantin (la 
microfon) raportează succesele repurtate anul acesta în sec-
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Se extinde susținerea
Una din principalele surse de 

reducere a 
mină este 
înlocuitori 
și galerii, 
au obținut 
recția folosirii armăturilor 
lice. Mai bine de 23.900 m. gale
rie- -au -fost -susținuți în metal tn 
zece luni, iar în noiembrie încă 
circa 2300 m. galerie. Rezultate 
demne de remarcat au obținut co
lectivele minelor Vulcan, Lupeni 
șî îndeosebi Uricani. La această 
din '-rmă mină toate lucrările de 
destindere sînt armate în inele Т.Н. 
La mină Lupeni susținerea meta-

consumului de lemn de 
extinderea susținerii cu 
ai lemnului în abataje 
In anul acesta minerii 
succese însemnate în di- 

meta-
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Preocupări cotidiene 
pe șantiere

Zilele frumoase din decem
brie vin și ele în ajutorul con
structorilor de pe șantierele 8I

5 __ ,
8 Văii Jiului, dînd posibilitatea 

; executării unor lucrări de bună 
a calitate.
8 In Petroșani, pe șantierul 
§ Dimitrov constructorii conduși 
I de maistrul Prodanciuc Mihai 
8 au dat în folosință două blo- 
8 curi avînd 28 apartamente, în 
g care s-au și mutat locatari. 
8 Al treilea bloc va fi predat și 
b el zilele următoare. Mult avan- 
Isate sînt lucrările și pe șan

tierul С. I. Parhon unde la 
primele blocuri au fost termi
nate tencuielile interioare și 
s-a trecut la alte operațiuni de 
finisaj. In același timp la corpul 
noilor laboratoare ale Institu
tului de mine se lucrează la 
tencuieli exterioare.

O muncă intensă 
desfășoare brigăzile 
latori, care încă în 
aceasta trebuie să 
funcțiune centralele 
la nou] cămin studențesc și de 9 
la lotul С. I. Parhon. Aceasta я 

I pentru că numeroase opera- 8 
țiuni (finisaje interioare, tur- 5 
narea mozaicului, zugrăvelile, X 
vopsirea tîmplăriei) necesită 
căldură, deci funcționarea sis- Я 
temelor de încălzit.

Pe șantierul I.upeni, lucră- 
rile de construcție sînt con- 8 
centrate în diouă grupe mari 
la finisaje interioare urmînd . 
a fi predate încă patru blocuri g 
avînd 120 apartamente și la 8 
șantierul noului grup de blo- 8 
curi — C, D, 9 și 10 — unde g 
trebuie să se execute fundația 8 
și elevația pentru a se putea g 
începe din plin lucrările de § 
zidărie și deschide fronturi" de g 
lucru în continuare. 8

Q 
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metalică în galerii
lică sra aplicat la peste 720 jji. 
galerie, iar la Vulcan la mai bine 
de 900 m. galerie. Creșterea lun
gimii galeriilor susținute metalic 
ate o influență directă asupra scă
derii consumului specific de lemn. 
La aceste trei mine consumul de 
lemn a fost redus cu 3,00—4,80 
rrt.c,/î-.eO& tone- de -efibtme. -v —

In rîndul colectivelor 
fruntașe

Minerii de la Lqnea continuă și 
în această lună să dețină un loc 
fruntaș în întrecerea cu celelalte 
colective miniere din Valea Jiului. 
In 5 zile de muncă din decembrie 
ei au extras din abataje aproape 
400 tone de cărbune peste preve
derile planului. Un rezultat însem
nat l-au dobîndit în acest timp 
minerii sectorului V. După multe 
luni de rămînere în urmă, colec
tivul de aici a reușit, ca 
a îmbunătățirii muncii în 
să se situeze în prezent în 
întrecerii pe exploatare. In 
da 1—6 decembrie acest
a extras peste plan 336 tone de 
cărbune de bună calitate.

urmare 
abataje, 
fruntea 
perioa- 
colectiv

Deși spațioasă, sala de clasă a 
școlii de calificare a minei Vulcan 
s-a dovedit neîncăpătoare pentru 
minerii, maiștrii și tehnicienii sec
torului II veniți din mină direct 
aici, să facă cunoștință cu cifrele 
de plan pe 1962, și în același 
timp, să stabilească cum .trebuie 
muncit pentru înfăptuirea lor. In 
sală era liniște, oamenii ascultau 
cuvintele șefului sectorului, le cân
tăreau cu puterea gîndirii lor, fă
ceau calcule. Această consfătuire, 
obișnuită în aparență, avea o 
semnificație deosebită : minerii, 
maiștrii, tehnicienii porneau lupta 
pentru sarcinile anului 1962. Sar
cini sporite, mobilizatoare, de a 
căror înfăptuire depinde aprovi
zionarea din 
derurgice cu

înainte de 
plan pe noul 
lizat 
1961. Bilanțul este 
tone de 
60.613 lei economii 
îmbunătățirea indicilor de calita
te, economisirea a 2639 kg. explo
ziv, reducerea consumului de lemn 
de la 46,8 m.c. — eît a fost pla
nificat — la 44 m.c. pe mia de 
tone.

— In acest an colectivul nostru 
a dobîndit o experiență prețioasă 
în îndeplinirea sarcinilor puse de 
cel de-al III-lea Congres al P.M.R. 
în fața industriei carbonifere. A- 
ceastă experiență, precum și efor 
țurile pe cate le vom depune în 
continuare pentru îmbunătățirea 
procesului de producție, ne va da 
posibilitatea să îndeplinim cu cinste 
sarcinile pe 1962.

Intr-adevăr, în fața colectivului 
sectorului II stau, în viitorul an, 
sarcini de răspundere. Se prevăd 
indici sporiți la producție, produc
tivitate, sarcini noi privind redu
cerea consumului de lemn, mate
riale. Bine întocmit, referatul a 
dat posibilitate fiecărei 
fiecărui miner aflat de 
vadă de pe acum care îi 
cinile, în ce abataje va 
ce mașini și utilaje. Biro Emeric, 
Moraru Nicolae, ale căror brigăzi 
lucrează în abataje camera, brigă
zile de frontaliști conduse de Da
vid Vasile, Moraru loan, aveau in 
față imaginea clară a ceea ce a- 
veau de înfăptuit. Fiecare din par- 
ticipanții la consfătuire, care s-au

modul

plin a industriei si- 
cărbune cocșificabil.
a înfățișa cifrele de 
an, referatul a ana

cum

cărbune

s-a muncit în 
rodnic : 5835 
peste plan, 
realizate prin

brigăzi, 
față să 

sînt sar- 
lucra, cu

arătat că ci-ridicat la cuvînt, a 
frele de plan pe 1962 vor fi înde
plinite cu siguranță. Și nu numai 
îndeplinite, ci depășite, pentru că 
— așa cum s-a subliniat — în sec
tor există importante resurse de 
îmbunătățire a muncii.

In sector va fi dezvoltată meca
nizarea prin introducerea în sub
teran a unor noi crațere, trolii, 
aparate de captare a prafului de 
perforare. Pentru îmbunătățirea în
drumării brigăzilor, de fiecare loc 
de muncă va răspunde cîte un teh
nician. Măsurile concrete pentru 
îmbunătățirea transportului, pentru 
eșalonarea orară a pușcării în aba
taje și înaintări, introducerea ha- 
vării și susținerii metalice în aba
tajele frontale de pe stratul 8, ex
tinderea susținerii metalice la toa
te lucrările de pregătiri, dotarea 
brigăzilor de la săpări cu mașini 
de încărcat sau cărucioare reîncăr- 
cătoare — măsuri anunțate în ca
drul consfătuiri — vor da mineri
lor sectorului posibilitatea să mun
cească mai rodnic. 1

Programul de măsuri prezentat 
în fața consfătuirii a fost îmbo-

că este necesar ca ta 
lucreze brigăzi mai 
care să lucreze bine, 
cu viteze de avansare

gățit prin numeroasele propuneri 
făcute de participanții la discuții.

— Să se revizuiască toate ma- 
cazele și căile de transport pen
tru a se înlătura caramboalcie care 
produc gîtuiri în aprovizionarea 
brigăzilor, în transportul cărbune
lui — a spus minerul Pădureanu 
Simion.

— Cred 
pregătiri să 
puține, dar 
de calitate,
mari — a propus brigadierul Mi- ■ 
cloș Laurețiu, angajîndu-se în a- 
celași timp să realizeze lunar a- 
vansări de peste 60 m.

— Să se ia măsuri ca artificierii 
să puște fără întîrziere la locurile 
de muncă, astfel ca brigăzile să 
poată folosi din plin timpul de’ 
lucru, a cerut minerul Nicoară 
loan, dintr-un abataj frontal.

Zeci de propuneri bine gîndite, 
deosebit de prețioase pentru ridi
carea activității sectorului la nive-' 
Iul noilor sarcini ! S-a stabilit ca

I. BRANEA

(Continuare în pag. 3-a)

LA SECTORUL IV В LUPENI

Utilajele să fie loiosite din plin!

r> 
I 

trebuie să g 
de insta- 3 
săptămîna g 
pună în 8 

termice de §

S . Echipele de forjori din cadrul sectorului IX aduc o con- 
) tribuție de preț la repararea utilajelor folosite in subteran dc 
? minerii Lupcntului la extragerea cărbunelui cocșificabil. lleș 
) losif, lleș Alexandru, Cronoveter Francisc, Moldovan loan II 
? și alții sînt nume de forjori bine cunoscute la mină și pen- 
( tru entuziasmul cu care participă la acțiunile de 
( triotică de reparare a vagonetetor de mină.
) IN CLIȘEU: Muncitorii din echipa forjorului
> sfătuindu-se între ci în legătură cu organizarea
/ curente la utilajul minier.

muncă pa-

lleș Iosif 
reparațiilor

Cu toate că locurile lor de 
muncă sînt cele mai îndepărtate 

,de la mina Lupeni totuși minerii 
din schimbul I de Ia sectorul IV 
В au ținut să fie pfezenți la ora 
fixată la adunarea unde urma 
să se dezbată cifrele de plan pe 
1962. Veniseră aici pentru a dis
cuta asupra măsurilor ce trebuie 
luate în vederea realizării sarci
nilor sporite de plan ce le revin 
în anul viitor, toți șefii de bri
găzi, havatorii, mecanicii și mun
citorii de la întreținere din sec
tor. .

Cînd șeful sectorului IV B, 
ing. Popescu Ioan a început să 
citească referatul, care oglindea 
activitatea nesatisfăcătoare a co
lectivului pe primele И luni ale 
anului curent, cei prezenti în sală 
încercau momente de amărăciu
ne. Și pe bună dreptate. Oare 
constituie o cinste pentru ei 
faptul că de la începutul anului 
au totalizat un minus de peste 
600 tone cărbune, că producti
vitatea muncii planificată nu a 
fost realizată și că prețul de 
cost pe tona de cărbune a cres
cut cu 2,61 lei din care cu 2,26 
lei ca urmare a penalizărilor pen
tru calitatea necorespunzătoare a 
cărbunelui extras ?

La discuțiile pe marginea re 
feratului au luat parte numeroși 
mineri și tehnicieni care au vor
bit despre cauzele insucceselor 
pe care le-au avut în acest an, 
au venit cu propuneri prețioase 
pentru îmbunătățirea muncii -în 
sector, luîndu-și în același timp 
angajamente mobilizatoare.

— Deși sectorul nostru este 
cel mai mecanizat dintre sectoa
rele Văii Jiului, avînd la dis
poziție mașini de havat. trans
portoare blindate de mare capa
citate 
pentru 
n-am 
aceste 
vintul 
Ic-an. Brigada pe care o conduc

precum și stîlpi hidraulici 
susținerea abatajelor, noi 

știut sa folosim din plin 
utilaje — a spus în cu- 
său brigadierul Demeter

a pierdut de nenumărate ori 
timp prețios din lucru din cau
za deselor (jjefecțiuni ale crate
rului cauz.-tte’ de "montarea și re
parațiile de mîntuială făcute de 
partea mecanică din sector. Ace
lași lucru s-a întîmplat și la a- 
batajul în care lucrează briga
da
ca 
să

lui Sirop Constantin. Propun 
pe viitor reviziile la crațere 

se iacă înaintea șutului și nu 
la mijlocul lui cum s-au făcut 
pînă acum. De asemenea, să se 
asigure piese de schimb de re
zervă în apropierea fiecărui loc 
dte muncă, iar conducerea secto
rului să instituie un control mai 
riguros asupra felului cum sînt 
întreținute utilajele în abataje. 
Brigada noastră se angajează ca 
pînă la sfîrșitul acestui an slă 
extragă în plus încă 250 tone 
de cărbune de bună calitate, iar 
în anul viitor, fiind repartizată 
la lucrări de pregătiri, 
veze peste plan 150 m.c

Alți vorbitori printre 
nerii Angelescu Ion, 

Andrei, Gașpar Mihai, 
Gheorghe, maiștrii mineri Oprea 
loan, Glovicska Ștefan au insis
tat asupra măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice ce trebuie luate în 
sector pentru folosirea din plin 
a utilajelor, îmbunătățirea cali
tății cărbunelui, întărirea disci
plinei în muncă 
unei bune 
fiecare loc

In anul 
torului IV 
cu 13.000 lone 
decît în anul 
un randament 
de 1,465 tone 
post. Propunerile făcute de mi
nerii și tehnicienii din sector vor 
completa planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice lărgind pre-' 
misele ca sectorul să-și îndepli
nească cu cinste noile sarcini 
ce-i stau în fată în 196?

să exca-; 
de steril, 
care mî- 

Lucaos 
Pralea

și asigurarea 
asistente tehnice la 

de muncă.
viitor colectivul sec- 
B trebuie să extragă 

cărbune mai mult 
1961 și să obțină 
mediu pe sector 
de cărbune pe

C. MATEESCU

Tehnica nouă în sprijinul minerilor
Ridicarea nivelului tehnic al pro

ducției a stat continuu în atenția 
conducerii minei Lupeni.

In perioada lunilor trecute din 
acest an, planul de încărcare me
canică în galerii a fost depășit cu 
circa 6 la sută, producția extra
să cu susținere metalică a sporit 
cu peste Î0 la șută, consumul de

lemn de mină a scăzut cu mat 
mult de 2 la sută, iar indicele de 
utilizare a transportoarelor în a" 
batajc a crescut cu 20 la sută.

Creșterea dotării tehnice a mi
nei a creat condițiile necesare pen
tru sporirea productivității muncii 
in abataje de la 3,20 tone post la 
4,45 tone post.
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Maso lemnoasa sa fie valon .Rata

Wea din li a uHiliiiai - lădoi imaoiiaoi 
io realizarea tu шіеі a plaauloi po №

Pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan pe anul 
1962 este necesar ca, sub îndru
marea comitetului de partid, 
conducerea administrativă a în
treprinderii forestiere Petroșani, 
organizațiile sindicale și U.T.M. 
să ia încă de pe acum măsuri 
pentru atingerea în luna decem
brie Л. c. a nivelului de produc
ție planificat pentru luna ianua
rie 1962. Paralel cu aceasta tre
buie organizată o largă dezbate
re a cifrelor de plan pe anul 
1962. In acest sens, organizațiile 
Sindicale au sarcina de a orga
niza în aceste zile consfătuiri de 
producție pe exploatări, brigăzi, 
sectoare și ia nivelul întreprin
derii, astfel îneît cifrele de plan 
să fie cunoscute de către toți 
muncitorii.

Organizațiile sindicale trebuie 
să desfășoare o largă muncă 
politică pentru ca întrecerea so
cialistă să fie bazată pe anga
jamente concrete, specifice mun
cii profesionale pe diferite faze 
de lucru (fasonat, scos-apropiat, 
corhănit, secționat, încărcat etc.).
O atenție deosebită trebuie a- 
cordată asigurării unei evidente 
clare și operative a desfășurării 
întrecerii socialiste. Conducerile 
administrative ale sectoarelor 
Lonea, Lupeni, Cîmpu lui Neag 
și Roșia vor asigura evidența 

rezultatelor obținute în întreeerea 
socialistă pe bază de grafice și 
panouri, care vor fi confecționa
te atît la sectoare cît și la ex
ploatări, unde de fapt se hotă
răște în mod practic soarta pla
nului de producție și a angaja
mentelor luate în întrecere.

In anul 1962 munca forestie
rilor va fi mult ușurată prin in
troducerea de noi utilaje și me
canisme. Astfel, mai multe ex
ploatări forestiere vor fi mecani
zate complet. Printre acestea se 
numără $1 exploatarea Polatiște,

♦
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unde s-a construit deja un drum 
forestier în lungime de 7 km. (ca
re va fi prelungit (rină la 9 km.). 
In prezent în Polatiște se lucrea
ză la terminarea montării unui 
funicular „Mîneciu" și sînt pre
gătite 5 ferăstraie mecanice 
„Drujba", De asemenea, vor fi 
mecanizate exploatările Văcăria, 
Peiroasa, Mierleasa, Sohodol, 
Valea Seacă, Gîrbovu, Valea de 
Pești, Corbu, unde s-au luat mă
suri corespunzătoare pentru ter
minarea ImtadAțiilor de cablu, a 
introducerii ferăstraietor mecani
ce și tractoarelor. Pe întreaga 
întreprindere, în І962, se va lu
cra mecanizat în proporție de 50 
la sută. Aceasta înseamnă că 
sarcina trasată de Congresul al 
111-lea al P.M.R. privind meca
nizarea lucrărilor forestiere, noi 
o vom realiza înainte de termen.

In noul an de activitate este 
necesar ca fiecare maistru să 
prevadă și să ia măsuri din timp 
pentru asigurarea numărului ne
cesar de muncitori pentru toate 
perioadele de lucru, să se îngri
jească de crearea condițiilor de 
lucru, executarea la timp a in
stalațiilor de scos-apropiat, să 
fie mereu (zilnic) în mijlocul 
muncitorilor, să controleze felul 
în care muncește fiecare, să com
bată manifestările de indiscipli
nă în muncă. Trebuie arătat 
muncitorilor forestieri că odată 
ce s-a încheiat contractul de 
muncă, nu au dreptul de а mai 
absenta nemotivat de la lucru, 
deoarece absențele nemotivate 
duc la scăderea cîștigului și la 
nerealizarea sarcinilor de plan.

Pentru asigurarea succesului în 
muncă în 1962, în atenția orga
nizațiilor de partid din între

prindere» forestieră Petroșani tre
buie să stea și pe mai departe 
întărirea rolului lor conducător 
prin primirea celor mai înaintați 
muncitori în nodurile membrilor 
de partid, exercitarea controlului 
asupra activității economice din 
sectorul respectiv, analiza perio-

_ dică a unor probleme economice, 
repartizarea membrilor și candi- 
daților de partid la locurile de 
producție cheie, unde prin exem
plul personal, prin munca poli
tică, ei să mobilizeze toți mun
citorii la realizarea sarcinilor 
de plan. In felul acesta, pregă
tind din timp condițiile necesa
re, în noul an de muncă, 
tierii din Valea Jiului vor 
noi și importante succese.

Sarcini pentru 
anul 1962

• Planul de stat pe anul 1962 
pune în fața muncitorilor forestieri 
din Valea Jiului sarcini importan
te. In timp ce masa lemnoasă pla
nificată pentru a fi dacă în pro
ducție crește, față de 1961, cu 
2,24 la sută, producția marfă va
lorică crește cu 11,90 la sută. 
Pierderile de exploatare, față de 
anul 1961, la rășinoase se vor re
duce cu 0,2 la sută, iar la fag cu
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• In anul 1962 se vor împă
duri 1340 ba. și se vor construi 
circa 20 km. drumuri forestiere.

• Mecanizarea producției va 
atinge în 1962, față de anul a- 
cesta, următorii indici : la dobo- 
rit-fasonat 52,60 la sută, la scos- 
apropiat 60,37 la sută; la cojit 
44.44 la sută.

la (co«-

calității 
ca va-

• Prin îmbunătățirea 
produselor se va ajunge 
loarea unui m.c. de masă lemnoa
să dată în producție să reprezinte 
154,86 leifm.c. față de 131,51 
leifm.c. realizat pe primele trei 
trimestre ale anului 1961.

uni-• Productivitatea fizică în 
tâți naturale va crește cu 10 la 
sută față de realizările obținute 
în 1961, iar salariul mediu va 
crește cu 5 la sută.
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Pentru anul 1962. întreprinde
rea noastră a primit din vreme 
sarcinile dfe plan, care au fost 
stabilite ținîndu-se cont de po
sibilitățile de masă lemnoasă 
existente pe raza întreprinderii, 
de gradul de dotare și mecani
zare, dte experiența de producție 
a colectivului. In această direc
ție amintim că s-au Întocmit la 
timp și la un nivel mai bun de
vizele de parchete, s-au montat 
mecrnismele de scos-apropiat 
necesare, s-au construit cabane 
noi pentru muncitorii de la Po
latiște, Gîrbovu, drumuri auto 
la Polatiște, Gîrbovu, Pîrtul 
Muncehilui, Galbena, Dușanul 
etc. Pentru asigurarea desface
rii produselor s-a construit o 
rampa nouă de bușteni la de
pozitul final Lupeni, rampa pen
tru lemn de fag din depozitul 
fina! Banița, silozul de rume
guș din Gara mică Petroșani, 
s-a montat un ferăstrău electric 
și transportoare TLF-5 în depo
zitul Gara mică.

Analizînd sarcinile de livrare 
ale exploatării noastre, rezultă 
că în cursul anului 1962 vom a- 
vef- de livrat cantități cu mult 
majorate față de anul aceste. 
Astfel, vom livra 8.000 buc. tra
verse față de 4.000 buc. în 1961, 
6.000 m. c. lemn de fag pentru 
celuloză fată de 4.000 m. c. în 
1961, 5.500 m.c. lemn de con
strucții rurale față de 2.800 m.c. 
în 1961 etc. In același timp în
treaga cantitate de bușteni

atenție și

realizarea 
acestor 
măsuri

pricepere

în bune 
sarcini, 
eficiente.

să
respec- 
traver- 

ca pînă

pre- 
deo-

con- 
sînt 

In 
se

Pentru refacerea 
pădurilor

„Noi exploatăm bogăția mun
ților, lemnul, dar în aceeași mă
sură asigurăm și refacerea aces
tei bogății" spunea dăunăzi un 
maistru dte parchet. La I. F. Pe
troșani grija pentru refacerea 
pădurilor este pe același plan cu 
problemele de producție. In a- 
nul ce vine se vor investi peste 
2.160.000 lei în scopul asigură
rii puieților de diferite esențe 
lemnoase. In terenurile produc
tive (aflate în exploatare acum) 
vor fi 
tare, 
circa 
crări 
naturale vor fi împădurite circa 
300 hectare.

I —

Lemnul pentru 
celuloză trebuie 
Să corespundă la 
o seamă de cerin
țe calitative. Prin
tre acestea se nu
mără și aceea ca 
el să fie curățat 
de coajă. In sco
pul înlocuirii me
todei manuale de 
decojire cu topo
rul, în depozitele 
finale ale I. F. 
Petroșani au fost 
instalate mașini 
de decojit. care a- 
sigură o producti
vitate mare.

IN CLIȘEU: 
La depozitul din 
gara Lupeni o 
mașină de deco- 
fire în funcțiune.

MIHAI GORBOI
secretar al comitetului de

I. F. Petroșani

fores- 
obține

partid

împădurite circa 1340 hec- 
pe ternuri neproductive 

1040 hectare, iar prin lu
de ajutorare a regenerării

țz P-
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Măsurile preconizate
fag pentru gater va fi livrată 
complexului pentru industrializa, 
rea lemnului din Tg. Jiu, iar la 
Iprofil „Butoiul" București vom 
da 500 m.c. doage fag cioplite, 
sortiment care necesită la 
lucrare o 
sebită.

Pentru 
dițiutij a 
necesare
prima urgență, trebuie 
angajeze la exploatările 
tive muncitori dbgari și 
sari bine calificați, astfel
la 31 decembrie a. c. să avem 
produse și transportate în depo
zitele finale circa 50 m.c. doage 
fag și 1500 buc. traverse, cota 
de desfacere aferentă lunii ia
nuarie 1962.

Trebuie identificate parchetele 
care au posibilitatea de a da 
lemn pentru coțitul mecanic și 
să se facă un plan de transport 
concret care să asigure aprovi
zionarea cu materie primă a ce
lor 2 cojitoare existente la depo
zitele Lupeni și Petroș^nik-'Prin 
grija șefilor de depozite să se 
organizeze munca cel puțin în 
2 schimburi la aceste cojitoare 
cu cîte trei muncitori pe schimb.

La livrarea buștenilor de fag 
pentru gater și de derulai este 
necesar ca, în depozitul inter
mediar, buștenii să fie sortați 
și expediati separat — lemnul de 
gater de cel de derulaj. In ace
lași timp în exploatări, lemnul 
CR să se fasoneze numai în ca- 
iarge și să se transporte în a- 
ceastă formă în depozitele fi
nale, unde se sortează și secțio
nează conform condițiilor spe
cifice.

Ținînd cont de aceste masuri, 
noi vom putea să ridicăm cali
tatea produselor noastre și în a- 
nul viitor să obținem rezultate 
și mai frumoase în producție.

N1ȚULESCU MIRCEA

Tractorul KD 35 este un oaspete frecvent al pădurilor noastre, 
luînd locul perechilor de cai sau boi la scosul lemnului din parche
te, 
să 
la

Ajutorul prețios al tractorului ușurează munca forestierilor, face 
crească productivitatea ei și reduce prețul de cost al manoperei 
scos-арт opiat.
IN CLIȘEU ': Un tractor KD 35 a sosit cu un transport de buș

teni la o rampă de încărcare.

Maistrul de exploatare — organizatorul muncii 
în parchete

organizator, conducător Ș‘ bun gos
podar in procesul de producție. De 
aceea, eu am căutat să cunosc te
meinic sarcinile de plan pe anul 
1962 ți planul de producție pe pri
ma lună a noului an, să fac de- 
falcarea planului pe brigăzi, prevă- 
zînd sortimentele ce trebuie reali
zate de fiecare brigadă. Totodată 
stabilesc numărul necesar de mun
citori pentru fiecare trimestru al 
anului viitor. In această direcție 
mă îngrijesc să am muncitori ca
lificați — fasonatori, corhănitori, 
încărcători — astfel incit să asi
gur organizarea muncii în brigăzi 
complexe cu acord global.

O atenție deosebită voi acorda 
îmbunătățirii calității sortimente
lor pe care le vom produce în ex> 
ploatatea Mierleasa, printr-o sorta
re mai atentă a materialului, pen
tru obținerea a cît mai mult lemn 
de lucru, iar 
se vor alege 
lare, celuloză

In centrul
sta și crearea de condiții optime

La realizarea sarcinilor de plan, 
o importantă contribuție aduce 
maistrul de exploatare ptiti felul 
ctim își îndeplinește rolul său de

I
4

din lemnul de foc 
lobde pentru disti- 
etc.
atenției noastre va

de lucru și de viață pentru mun
citori. In acest scop, s-au montat 
pîtiă acum dte un funicular „Mî- 
nedu" și ;,Visen”, exploatarea a 
fost dotată cu un ferescrău meca
nic „Drujba", iar pentru o bună 
cazare a muncitorilor, cabanele au 
fost dotate cu tot echipamentul ne
cesar. La cabana muncitorilor din 
Mierleasa, funcționează o biblio
tecă volantă care, în anul 1962, va 
fi dotată cu noi cărți, iar în pre
zent se desfășoară munca politică 
pentru abonarea tuturor muncito
rilor la ziare și reviste.

Colectivul de muncitori din ex
ploatarea Mierleasa își va face da
toria față de partid și de statul 
nostru democrat-popular, prin tra
ducerea în viață a sarcinilor tra
sate de Congresul al Ш-lea al 
partidului lucrătorilor din econo
mia forestieră.

POBIJAN ILIE 
maistru la exploatarea 
Mierleasa — Lupeui

i
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Bilanț pe zece luni
• S-au împădurit 1049 ha.; 

s-au construit 6.7 km. dru
muri forestiere; pierderile de 
exploatare s-au redus la fag 
de la 4,2 planificat la 3,92 
sută, iar la 
4,00 la 3,60

rășinoase de 
la sutiă.

de

la 
la

• Indicele 
masei lemnoase a 
sută la 
sută la 
a atins 
sută la 
la sută ...
la sută Ia cojit $1 12,64 la 
Sută ta încărcat.

a 
la 
la 

mecanizarea

utilizare 
atins 99 

și 66,8rășinoase 
foioase;

un procent de 40,42 la 
doborît-secționat, 55,23 
la scos-apropiat, 61,56

• Ca urmare a mecanizării 
și extinderii metodelor înain
tate de lucru, productivitatea 
fizică a muncii pe cap de 
muncitor a fost depășită cu 5,1 
la sută, iar salariul mediu a 
crescut cu 1,81 la sută fată de 
plan.

• Producția globală a fost 
realizată și depășită dîndu-ae 
peste plan 9.581 m.c. lemn lu
cru, cu o valoare de 555.000 
lei.

• îmbunătățirea calității pro. 
duselor este oglindită prin 
creșterea valorii unui 
masă lemnoasă 
d'ucție de 
la 137,51

dată 
la 116,91 lei 
lei în 1961.

m c. de 
în pro- 
în I960

investirea sumei de 
de

• Prin
320.000 lei în construcții 
cabane, echipament de protec
ție, cazarmament, lucrări de 
protecție a muncii, etc, condi
țiile de lucru și de viață ale 
muncitorilor au fost simțitor 
îmbunătățite.

<
<
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o parte pentru »-ți ajuta 
la clarificarea unei teze 
pentru a-i comunica pă-

de L. VIDGOP

PREZE
ți I. SUHOTIN

N T A
Lucrarea „O mare prietenie" în

fățișează cititorului pagini din via
ța celor două genii ale omenirii 
muncitoare — Karl Marx și Fried
rich Engels. întreaga lor viață, 
care era împletită într-o minu
nată și indestructibilă prietenie, în
chinată celui mai nobil țel — eli
berarea omenirii, servește drept 
model relațiilor de prietenie dintre 
oameni.

Pe bază de documente și măr
turii, lucrarea înfățișează într-o 
reușită formă literară fapte și si
tuații ce ilustrează conținutul pro
fund al prieteniei dintre Marx și 
Engles, bazată pe unitatea de scop, 
pe eroismul în muncă dus pînă la 
totaia jertfire de sine. In luptele 
de la Colonia sau pe baricadele 
de la Elberfeld, conducînd redacția 
„Noii gazete renane", îndrumînd 
activitatea „Ligii comuniștilor" și 
apoi a Internaționale I, creînd „Ma- 
nifesul Partidului Comunist" ți 
alte lucrări geniale, conducînd ne- 

, mijlocit mișcarea muncitorească in
ternațională, făuritorii socialismului 
științific au fost mereu alături.

Munca uriașă desfășurată de cei 
doi titani pentru elaborarea ge
nialei lor opere teoretice este pli
nă de exemple ale marii lor prie
tenii.

„Numai mulțumită ție îi scria 
Marx lui Engles cînd a terminat 
primul volum din „Capitalul" — 
a fost cu putință acest lucru. Fără 
devotamentul tău față de mine, 
mi-ar fi fost imposibil să realizez 
imensa muncă... Te îmbrățjșez plin 
de recunoștință..."

Aiutorul neprecupețit pe care 
Engels i l-a dat lui Marx pentru 
a-i ușura cit de cît povara griji
lor materiale se înscrie ca unul 
dintre cele mai emoționante exem
ple de devotament și profundă 
prietenie. Lui Engels, tot ceea ce 
făcea pentru Marx i se părea mult 
prea puțin față de marea prețuire 
cc o avea pentru el, față de ceea 
ce considera că trebuie să fie con
tribuția sa firească la marea lor 
Op*h4 comună.

Marx suferea profund c& Engels, 
fiind 
firmei 
nu-și 
loare
teoretician și conducător 
ționar.

Pentru cei doi prieteni 
neprețuit prilejurile cînd
lucra împreună. Iți completau re
ciproc lucrările, iar fiecare din
tre ei era întotdeauna gata să lase

nevoit să, stea în serviciul 
comerciale la care lucra, 

putea pune în deplină va- 
calitățile sale minunate de 

revolu-

erau de 
puteau

I TELEGRAME
EXTERNE

orice la 
prietenul 
teoretice, 
recea asupra vreunei .lucrări pre
gătite ; pentru fiecare dintre ei, 
părerea celuilalt era un înalt cri
teriu de verificare.

Și dnd inima lui Marx a încetat 
să mai bată, Engels a considerat 
ca principală menire pentru întreg 
testul vieții sale să pună în valoare 
uriașul material teoretic elaborat 
de Mafx cu migală ani îndelungați, 
și pe care numai Engels era în 
stere să-1 facă cunoscut omenirii. 
Ani de-a rîndul, aplecat cite 20 de 
ore pe zi asupra manuscriselor lui 
Marx, Engels căuta cii înfrigurare 
să învingă timpul și propria sa 
vîrstă pentru a-și putea îndeplini 
înalta obligație față de marele său 
prieten și față de opera lui. Nu
mai astfel au putut vedea lumina 
tiparului cel de-al doilea ți cel 
de-al treilea volum al epocalei lu
crări a lui Marx — „Capitalul".

Lenin, genialul continuator al 
operei lui Marx și Engels, carac
teriza cu adîncă admirație minu
nata lor prietenie : „Legendele din 
bătrîni ne povestesc pilde de miș
cătoare prietenie. Proletariatul e- 
uropean poate afirma că știința lui 
a fost creată de doi savanți și lup
tători ale căror legături întrec cele 
mai mișcătoare legende ale antici
lor despre prietenia între oameni**.

Prietenia dintre Marx și Engels, 
născută și călită în lupta revolu
ționară pentru eliberarea oameni
lor muncii de sub jugul exploar 
tării, constituie pentru cititori un 
minunat exemplu de dăruire sufle
tească, o imr'zne a adevăratei (ЙН 

• reții amâne.
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Ambasadorul U.R.S.S. In R.F.G. 
ba vizitat pe canoelarul 

Adenauer
BONN G. (Agerpres). TASS 

transmite;
La 5 decembrie A. A. Smirnov, 

ambasadorul U.R.S.S. în R.F.Q., 
a făcut 0 vizită cancelarului fe
deral Adenauer și i-a remis de
clarația guvernului sovietic in 
problema încetării experiențelor' 
cu arme nucleare. Ambasadorul 
sovietic șl 
au conferit 
interesează

cancelarul AdenăUer 
despre problema care 
cele sittoită părți.

Q^s:----

In întrecerea ce se desfășoară la Vlseoza Lupeni pentru 
fire de bună calitate depănă to area Mărginea nu Aurelia se sl- 
tuiază printre fruntașele secției depănat. In iun» care a tre-

І cut ea a depănat 58 kg. fire peste plan, dînd produse de bti- 
I nă calitate.

♦ *" ....................
♦

IN CLIȘEU: Mărginean^ Aurelia in timpul lucrului.
► 1 • 1

Vom munci de pe acum la nivelul 
sarcinilor pe anul viitor

(Urmare din pag. I-a)

din 5 în 5 zile să se analizeze si
tuația brigăzilor rămase în urmă și 
să se ia măsuri operative pentru 
îndeplinirea ritmică a prevederilor 
planului la fiecare loc de muncă. 
S-a cerut de către tov. Keltz Vic
tor și de alți vorbitori să se în
ființeze grabnic cursuri de ridica
re a calificării pencru a se da 
muncitorilor tineri posibilitatea de 
a învăța să muncească cu " noile 
mașini-unelte, să cunoască noile 
tipuri de susțineri.

Vpm munci de Pe apun lg nive
lul sarcinilor'ре’аПиГ'Vii tor — a-

Reducerea consumurilor specifice 
tinerilor mineripreocupare a

Iii cadrul organizației U.T.M 
din sectorul IV al minei Ani- 
noasa utemiștii discută deseori 
despre căile de reducere a pre
țului de cost. Flecare brigadă de 
tineret din sector și-a fixaț drept 
unul din obiectivele prfth bale 
ale activității reducerea consu
murilor de materiale, Recent au 
fost analizate rezultatele obți
nute în această direcție pe luna 
trecută. Cu acest prilej a reieșit 
că brigăzile de tineret din sec-

economisit în cursul
9,30 m. c. de mațe-

torul IV au 
lunii trecute 
rial lemnos și 472 kg.‘ de explo
ziv. valoarea lor ridieîndu-se la 
4.700 lei. La acest rezultat ău 
contribuit mai ales brigăzile de 
tineret conduse de tov. Barzu 
Gheorghe și Forlafu Marin care 
au economisit 296 și, respectiv, 
116 kg. exploziv, ptecum și bri
găzile conduse de tov. Moisiu 
Remus și Pistol Gheorghe care 
au redus cu 5, respectiv, 4 m.c. 
consumul de material lemnos

Difuzarea presei mal temeinic organizați!

timp în 
In ca

ca, deși 
presă a 
nu este

Recent a fost organizată o cons
fătuire de către Comitetul orășe
nesc de partid Petroșani în care 
s-au dezbătut problemele legate 
de îmbunătățirea difuzării presei 
în Valea Jiului. Principala aten
ție a fost îndreptată asupra nea
junsurilor ce mai există în munca 
de difuzare a presei, asupra a ceea 
ce trebuie făcut în viitor în vede
rea creșterii numărului de abona
mente la presă, precum ți pentru 
ca ziarele să ajungă la 
mîioile oamenilor muncii, 
drul consfătuirii a reieșit 
numărul abonamentelor la 
crescut an de an acesta
însă la nivelul posibilităților. In 
unele localități ca Lupeni, Vul
can și Petroșani există încă lipsuri 
în organizarea difuzării presei, fapt 
ce face ca numărul abonamentelor 
la ziare să fie mult redus față de 
efectivul mare de salariați. La 
Vulcan, de pildă, ziarele se ridică 
tirziu de la centrul de difuzare,

« ele ajungînd la mină, la uzina e- 
lectrică și mai ales la termocentra
la Paroșeni tirziu, abia pe la orele 
11.* 12. Pentru remedierea acestui 
neajuns s-a făcut propunerea ca 

l J ziarele pentru întreprinderi să fie 
repartizate direct din Petroșani 
pentru a nu măi întîrzia prin cen-

trul de difuzare din localitate. La 
exploatările miniere Lupeni și 
Vulcan există neajunsuri atît în 
privința difuzării ziarelor cît și în 
ceea ce privește sprijinirea acțiunii 
de colectare a abonamentelor. Din 
această cauză la aceste exploatări 
numărul abonamentelor este mult 
redus față de efectivul de salariați 
La mină Vulcan, de pildă, doar o 
treime din salariați sînt abonați 
la diferite ziare ți publicații, pro
porție cu totul nesatisfăcătoare.

Munca de difuzare a presei, de 
colectare a abonamentelor, este o 
muncă politică importantă, care 
trebuie temeinic organizată. In 
această direcție se cere o îndru
mare mai calificată jos, pe teren, 
dip partea instructorilor Centrului 
de difuzare a presei Petroșani. Cen
trul de difuzare a presei să se 
preocupe cu mai multă răspundere 
de instruirea difuzoriior voluntari, 
să i aiute concret în muncă pentru 
a-și îndeplini sarcinile în difuzarea 
presei.

Neajunsuri în munca de difuza
re au fost semnalate ți din partea 
factorilor poștali. A fost criticat 
faptul că în localitățile Vulcan, A- 
oinoasa' ți Fertila, factorii nu fac

cursa I-a cu ziare, întîrziind 
fel ajungerea presei la 
Unii factori,

Mt- 
ci ti tori. 

Unii factori, ca de pildă tov. 
$tefănescu Mircea, Pocșan Gheor- 
ghe. au refuzat să facă abonamente 
la unii cetățeni pe motiv că au 
domiciliul prea departe. Alți fac
tori, cum sînt tov. Corobăianu Du
mitru, Rebedea Dumitru nu asigu
ră difuzarea operativă a ziarelor 
în rîndul cititorilor. Participanții 
la consfătuire au semnalat multe 
lipsuri ți în transportarea ziarelor 
la centrele de difuzare din loca
lități. Personalul de la C.F.R, nu 
manipulează cu grijă coletele de 
ziare. Astfel, de multe ori pache
tele ajung în localități cu ziare rup
te și chiar lipsă. I.C.O. a fost cri
ticată pentru faptul că nu asigură 
întotdeauna transportul ziarelor la 
timp în localitatea Uricani.

Pentru îmbunătățirea muncii de 
difuzare a presei în localitățile Văii 
Jiului este necesar ca factorii poș
tali, difuzorii presei să simtă răs
pundere pentru sarcinile ce le revin. 
Organizațiile de partid din între
prinderi și instituții, precum și cele 
de la oficiile P.T.T.R. 
toate măsurile pentru 
difuzate a presei să 
nivelul cerințelor.

trebuie să ia 
ca munca de 
se ridice la
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ceasta a fost hotărîrea unanimă a 
participanților la consfătuire. Toți 
vorbitorii care s-au ridicat la cu- 
vînt și-au luat noi angajamente. 
Brigadierul Moraru Nicolae s-a an
gajat, în numele ortacilor săi, să 
realizeze un randament de 5,2 tone 
pe post în loc de 5 to
ne cît are sarcina pe 1962, 
Lăbădă Constantin de la înaintări 
— ti realizeze o avansare lunară 
de 55 m. 1. și să economisească 30 
kg. exploziv, David Alexandru — 
să dea 3.000 tone cărbune de bună 
calitate peste plan și să 
consumul de exploziv cu 8 
Nicoară loan — «ă dea 
1000 tone și să realizeze 
viitor o economie de 500 
ploziv.

Randamente înalte, cărbune mult 
și de calitate — aceasta este hotă- 
rîrea cu care minerii din sectorul 
II al Vulcanului pornesc Ia mun
că pentru realizarea sarcinilor pe 
viitorul an — 1962.

---- QsSSe—-

ЛОТА

reducă 
ța sută, 
în plus 
în anul 
kg. ex-

Măsuri „operative”
Cu cîteva luni în urmă. In zia

rul „Steagul roșu** a fost publi
cat articolul intitulat „Neglijen
tă costisitoare" prin care condu
cerile I.G.O. Petroșani și Trustu
lui de construcții și montaje e- 
nergetice au fost criticate pen
tru nepăsarea de care dădeau do. 
Vadă față de gospodărirea unor 
bunuri (un însemnat număr de 
stîlpi de beton a căror valoare 
se ridică la cîteva sute de mii ; 
de lei). Răspunzînd redacției, 
cele două întreprinderi vizate 
s-au angajat să ia măsuri ope
rative pentru înlăturarea perico
lului degradării stîlpilor. Cît de 
„operative** au fost aceste mlă- 

. suri se poate vedea din clișeul a- 
lătufat, făcut recent. Justificînd 
că, o dată vîndute. aceste bunuri 
nu-i mai apar
țin, T.C.M.E. se 
consideră dega
jat de orice răs
pundere. La rîn
dul lui, cumpă
rătorul, I.C.O. 
Petroșani, decla
ră că pînă în 
prezent, deși stîl- 
pii au fost plăt 
tiți, din vina 
T.C.M.E. ei nu 
au fost încă re
cepționați și deci 
nu poate proceda 
la ridicarea lor.

Fără 
neglijați, 
din beton 
nuă să Tie 
degradării,
în această 
recție organele 
în drept nu au 
nimic de spuș .

ștăpîn, 
strip ii 
conți- 
expuși 

Oare 
ai

La 0.1.11. lutliii discutarea 
цгоЫеиеі [ntallii ril tieitulltr 
leiitiw ala 8. p. Шин
NEW YORK 6 (Agerpres). 
La 5 decembrie, delegații la 

cea de-a 16-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U. au conti
nuat să discute problema resta
bilirii drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze în O.N.U.

Delegata Cehoslovaciei, Helena 
subliniat că deși 

reușit să 
problemei 

R. P. Citi- 
la încercă- 

__ rezolvarea 
Acum S.U.A.

Leflerova a s 
Statele Unite nu au 
împiedice discutarea 
restabilirii drepturilor 
neze, ele nu renunță 
rile de a împiedica 
acestei probleme, 
vor să impună o rezoluție a că
rei adoptare ar împledtca lichi
darea unei situații anormale.

Leflerova a respinși cu lndig- 
nare „ideea“ susținută dfe Sta
tele Unite că ar exista două 
Chine, prin care se urmărește 
menținerea ocupației americane 
în Taivan.

Delegata Cehoslovaciei a spri
jinit cu hotărîre rezoluția Uniu
nii Sovietice cu privire la neoe. 
sitatea înlăturării ciankaișiștilor 
din O.N.U. si la restabilire^ 
drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în O.N.U.

Mifcarea grevistă 
din Anglia

LONDRA 6 (Agerpres).
2.000 dfe muncitori de la firma 

de construcții dte mașini „New
ton Chambers'* din Shefield, ca
re timp de o săptămînă au fost 
în grevă, cerînd reprimirea unui 
muncitor concediat pe nedrept, 
au reluat lucrul după ce admi
nistrația a acceptat siă-1 repri
mească.

Peste 400 de constructori de 
mașini de la Uzina de mașini 
di» imprimat „George Mann" 
din Leeds, care au încetat la I 
decembrie lucrul în semn de pro
test împotriva intensificării mun
cii au obținut satisfacerea reven
dicărilor lor.

1.700 muncitori de la Fabrica 
de articole de cofetărie „W. Ja
cob and Company** din Dublin 
au declarat grevă cerînd majo
rarea salariilor.



I

Lucrările celui de-al V-lea 
Congres Sindical Mondial

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In dimineața zilei de 6 decem
brie ,1a Palatul Congreselor din 
Kremlin au continuat lucrările 
celui de-al V-lea Congres Sin
dical Mondial.

Au fost discutate rapoartele 
prezentate la 4 și 5 decembrie 
de Louis Saillant, secretar ge
nerai al F.S.M. și Ibrahim Za- 
karia, secretar al F.S.M.

Primul a luat cuvîntul preșe
dintele Federației Muncii din in
sulele Mauriciu, Badri. El a che
mat toate popoarele lumii să 
lupte împreună pentru lichidarea 
colonialismului, pentru pace pe 
pămînt.

Reprezentantul sindicatelor din 
Australia a făcut cunoscut că la 
ultimul congres din Australia s-a 
obținut o victorie importantă. A 
fost adoptată propunerea cu pri
vire la schimburi reciproce de 
vizite între sindicatele austra
liene și sindicatele d'in Uniunea 
Sovietică, China populară și alte 
țări socialiste. Adversarii aces
tei propuneri au fost izolați.

Janps Brutyo, secretar general 
al Consiliului Central al Sindi
catelor din R. P. Ungară, a sub
liniat că perioada care a urmat 
celui de-al IV-lea Congres Sin
dical Mondial. se caracterizează 
mai ales prin victoriile obținute 
de lagărul socialist în domeniul 
economiei, politicii, culturii, ști
inței și tehnicii.

Valter Quitto, secretar al Uniu
nii sindicatelor din Martinica, a 
vorbit amănunțit despre lupta 
oamenilor muncii din tara sa, 
care trăiesc „într-o mizerie în
grozitoare". El a arătat că sin
dicatele din Martinica aproba 
ideea creării unei centrale sin
dicale unice a Martinicăi.

• Reprezentantul sindicatelor din 
Basutoland, a consacrat o mare 
parte a cuvîntării sale proble
melor unității oamenilor muncii. 
„Această unitate este în prezent 
o necesitate atît de imperioasă 
încît trebuie să dăm imediat ui
tării divergentele noastre", a 
spus el.

In numele delegației poloneze,
I. Loga-Sowinski a sprijinit pro
punerea cuprinsă în raportul lui 
Louis Saillant de a se spori a- 
jutorul către oamenii muncii din 
Algeria. El s-a solidarizat, de 
asemenea, cu poziția F.S.M. în 
problema germană.

Din partea oamenilor muncii 
dlin Moscova, delegații la con
gres au fost salutați de Nikolai

-=©=—

Gruparea de la Vientiane 
tărăgănează rezolvarea 

problemei laoțiene
XIENG KUANG 6 țAgerpres).
Gruparea de la Vientiane nu 

manifestă nici acum dorința sin
ceră de a soluționa cît mai cu
rând problema laotiană, a decla
rat la 5 decembrie prințul Su- 
vanna Fumma, primul ministru 
al Laosului, într-o convorbire 
cu corespondentul din Xieng 
Kuang al agenției Vietnameze de 
Informații.

De șase ori l-am invitat pe 
Boun Oum să vină în Valea Ul- 
cioarelor pentru a discuta pro
blema formării unui guvern de 
coaliție, a adăugat Suvanna 
Fumma, dar el a refuzat siste
matic, propunînd în schimb ca 
prințul Sufanuvong și cu mine 
să plecăm la Vientiane. Cînd am 
acceptat această propunere Boun 
Oum și-a exprimat dorința să 
vină în Valea Ulcioarelor.

Nu are nici o importanță unde 
anume ar trebui să aibă loc în- 
tîlnirea, a spus Suvanna Fum
ma. Dacă Boun Oum va da do
vadă de bunăcredință în această 
problemă, cred că ea va fi re
zolvată curînd.

Kuzmin, strungar la Uzina „Kras- 
nîî Proletarii" din Moscova.

In numele delegaților la con
gres, S. A. Dange, președintele 
ședinței, a mulțumit oamenilor 
muncii din Moscova pentru sa
lutul adresat congresului.

Soici, Hosoi, reprezentantul 
Federației naționale a muncitori
lor feroviari din Japonia, a vor
bit pe larg despre lupta oameni
lor muncii din Japonia pentru 
drepturile lor și pentru indepen
dența țării. El a spus că oame
nii muncii din Japonia sprijină 
propunerile cu privire la dezar
marea generală și totală, la în
cheierea tratatului de pace ger
man și la transformarea Berli
nului occidental în oraș liber, 
demilitarizat.

Pătrunsă de spiritul interna
ționalismului proletar, a subliniat 
Habibu Bha, secretar al Federa
ției Sindicatelor din întreaga A- 
frică, federația intenționează să-și 
lărgească legăturile cu toate for
țele progresiste care luptă pen
tru libertate, dreptate, democra
ție și progres social. Federația 
Sindicatelor din întreaga Afridă, 
a subliniat el, luptă pentru li
chidarea definitivă și deplină a 
colonialismului, care este o ru
șine pentru omenire.

Delegații la congres au fost 
salutați de Mamadu Sissoko, se
cretarul general al Federației 
naționale a Sindicatelor din 
Mali, care nu este membră a 
F.S.M. însă menține strînse le
gături cu aceasta.

UN PAS ÎNAINTE SPRE PUNEREA LA PUNCT
A SEPARATIȘTILOR KATANGHEZI

ф în baza ordinului dat de U Thant trupele O.N.U. au început operațiunile 
militare Confuzie în rîndurile colonialiștilor

(Ager-LEOPOLDVILLE 6
preș).

Ordinul dat de secretarul ge
neral provizoriu al' O.N.U., U 
Thant, prin care Sture Linner, 
reprezentantul O.N.U. în Congo, 
a primit „mînă liberă" pentru 
aplicarea rezoluției Consiliului de 
Securitate, reprezintă un pas 
înainte spre punerea la punct a 
separatiștilor katanghezi.

Purtătorul de cuvînt al secre
tarului general provizoriu al 
O.N.U. a declarat că potrivit in
formațiilor primite din partea re
prezentantului O.N.U. în Congo, 
Linner, la 5 decembrie .trupele 
O.N.U. au început operațiuni 
militare în Katanga. Jandarme
ria katangheză, comandată de 
belgieni, a blocat drumurile și 
îndeosebi șoseaua dintre aero
portul și orașul Elisabethville. 
Pe șosea au fost amplasate ma
șini blindate, tunuri', mitraliere. 
La 4 decembrie reprezentantul 
O.N.U. în Katanga, Smith, a a- 
vut o întrevedere cu Kimba, re
prezentantul lui Chombe. și i-a 
cerut să ordone deblocarea aces
tei șosele. Kimba a promis că va 
lua măsuri în această privință. 
El a afirmat că în dimineața zi
lei de 5 decembrie, drumurile 
vor fi deblocate, iar jandarmii 
vor fi retrași în cazărmi și a 
cerut totodată ca comandamentul 
O.N.U. să nu se amestece. In 
dimineața zilei de 5 decembrie 
s-a constatat însă că drumurile 
nu numai că nu au fost deblo
cate, dar au sosit noi întăriri ale 
jandarmeriei katangheze. Atunci 
forțele armate ale O.N.U. au fă
cut uz de arme, ceea ce a dus 
la curățirea șoselei dintre aero
port și Elisabethville. t

„Trupele O.N.U. au angajat 
lupte cu forțele katangheze pe 
străzile și în împrejurimile Eli- 
sabethvillului", transmite cores
pondentul agenției United Press 
International, în timp ce agen
ția Reuter — făcînd bilanțul zi
lei de 5 decembrie — apreciază 
numărul morților la 40.

In cursul nopții de 5 spre 6 
decembrie, luptele au continuat.

Sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA 6 (Agerpres)* — 
TASS transmite :

La 6 decembrie, la Kremlin 
și-a început lucrările cea de-a 
7-a sesiune a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. (a celei de-a V-a le
gislaturi).

In ședințe separate ale celor 
două camere — Sovietul Uniunii 
șl Sovietul Naționalităților — 
deputății au adoptat următoarea 
ordine de zi a sesiunii:

1. — Planul de stat de dez
voltare a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anul 1962.

2. — Bugetul de stat al U.R.S.S. 
pe anul 1962 și' executarea bu
getului de stat pe anul 1960.

3. — Proiectele de legi cu pri
vire la bazele legislației civile 
și ale procedurii civile ale 
U.R.S.S. și ale republicilor unio
nale.

4. — Aprobarea decretelor Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

In ședința comună a celor 
două Camere ale Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Vladimir No
vikov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. și 
președinte al Comitetului de Stat 
al Planificării al U.R.S.S., a pre
zentat raportul cu privire la pla
nul de stat de dezvoltare a eco
nomiei naționale a U.R.S.S. pe 
anul 1962.

Deputății' au întîmpinat cu o- 
vații prelungite apariția în lojele 
guvernamentale a conducătorilor 
statului sovietic în frunte cu Ni 
kifa Hrușciov.

— ---*-7----------------

„Luptele au avut loc în cartie
rele din nord-vestul orașului, la 
încrucișarea de drumuri care 
domină șoseaua ce duce spre 
aeroport și în cartierul unde se 
află comandamentul O.N.U.", 
comunică agenția Reuter. Re
prezentantul comandamentului 
O.N.U., Brian Urquart, a anun
țat că un avion, aparținând for
țelor O.N.U., a bombardat aero
portul din Elisabethville.

La 6 decembrie, luptele s-au 
extins spre centrul orașului, tru
pele O.N.U. folosind blindate. 
S-au înregistrat 12 morți și mai 
mulți. răniți.

Departe de a se supune rezo
luției Consiliului de Securitate 
privitoare la unificarea Congo- 
ului, separatiștii katanghezi vor 
să cufunde Congoul într-un răz
boi sîngeros. Așa-numitul „mi
nistru de Externe" katanghez, 
Kimba, a declarat — potrivit a- 
genției Associated Press urmă
toarele : „Katanga va lupta și se 
va apăra". In acțiunea împotri
va forțelor O.N.U., clica lui 
Chombe se folosește de sprijinul 
direct al mercenarilor străini 
despre care anterior afirmase dă 
ar fi părăsit în marea lor ma
joritate Katanga. Purtătorul de 
cuvînt al O.N.U. a declarat că 
jandarmii lui Chombe, care au 
vrut să atace sediul comanda
mentului O.N.U., au fost risi
piți, dar „elemente necongoleze 
ap continuat să tragă cu inter
mitențe din vilele din apropiere 
asupra sediului comandamentului 
O.N.U.".

Acțiunea comandamentului 
O.N.U. a creat confuzie în rîn- 
durile colonialiștilor. In timp ce 
ambasada S.U.A. la Leopold
ville a dat publicității o decla
rație în care susține acțiunea, 
ministrul de Externe englez, lor
dul Home, nu și-a ascuns ne
mulțumirea în declarațiile făcu
te în Camera Lorzilor. El a de
clarat după cum anunță agenția 
U.P.I., că Anglia consideră că 
folosirea forței împotriva lui 
Chombe „strică mai mult decît 
face bine în Congo".

de la Geneva neatrii imeiaiea ехвегішевіагіі 
armelor

GENEVA 6 (Agerpres). TASS
La 5 decembrie, a avut loc sub 

președinția reprezentantului An
gliei o ședință ordinară a Con
ferinței celor trei puteri. în pro. 
blema încetării experiențelor cu 
arma nucleară.

Reprezentantul Uniunii Sovie
tice, S. K. Țarapkin, care a luat 
cuvîntul la ședință, a dat citire 
textului declarației - guvernului 
sovietic în legătură cu tratati
vele cu privire la încetarea ex
periențelor cu arma nucleară, 
iar apoi a răspuns la o serie de 
întrebări puse de reprezentanți 
ai puterilor occidentale în legă
tură cu propunerile prezentate de

-----------Q
Ultracolonialiștilor francezi li se îngăduie 

să se afirme
PARIS 6 (Agerpres).
Tdeologilor ultracolonialiști 

francezii li s-a oferit la 5 decem
brie o nouă posibilitate de a face 
fățiș propagandă vederilor lor 
reacționare, Sub firma de „con
ferință de presă", Bidault, Lau- 
riol și alți sprijinitori zeloși ai 
politicii „Algeriei franceze", av 
organizat de fapt o nouă adu
nare a lor.

Expunînd amănunțit țelurile 
ultracolonialiștilor, și justificând 
de fapt pe ucigașii din O.A.S., 
Bidault a afirmat nici mai mult 
nici mai pitțin decît că mișcarea 
de eliberare națională a poporu
lui algerian împotriva' jugului

Faptul că Mc Keown, coman
dantul suprem al forțelor arma
te ale O.N.U. în Congo, a de
clarat ziariștilor că cele spuse 
de fostul reprezentant al O.N.U. 
în Congo, O’Brien, privitor la 
rolul Angliei, Franței. Belgiei, 
Republicii Sud-Africane, Rhode- 
siei în Congo „corespund întru 
totul realității", a sporit neliniș
tea colonialiștilor. Totodată, 
O’Brien și-a exprimat din nou 
într-un interviu la posturile de 
televiziune americane convinge
rea că Anglia și Franța „au sub
minat poziția O.N.U." față de 
Chombe. Elementul nou al de
clarațiilor lui O’Brien îl consti
tuie afirmația sa că O.N.U. „dis- 
pune de suficiente forțe în Ka
tanga pentru a face față" sepa
ratiștilor lui Chombe.

PROGRAM DE RADIO
8 decembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Muzică populară ro- 
mînească, 9,30 Fragmente din 
opera „Orfeu" de Gluk, 10,35 
Lucrări, corale de Gh. Dumitres
cu,- 11,03 Muzică simfonică, 12,00 
Limba noastră. Vorbește acad, 
prof. Al. Graur (reluare), 12,10 
Concert die estradă, 13,05 Mu
zică din operete, 14,00 Muzică 
populară romînească, 14,30 Mu
zică ușoară romînească, 15,45 
Cîntece din folclorul nou și jo
curi populare romînești, 16,15 
Vorbește Moscova 1 18,00 Muzi
că din operele Iui Rimski-Korsa
kov, 19,25 Muzică populară ro
mînească, 20,30 Concert ghici
toare (4), 21,30 Muzică ușoară. 
PROGRAMUL II. 12,45 Muzică 
ușoară sovietică, 13,25 Concert 
de prînz, 14,30 Din viața de 
concert a Capitalei, 15,00 Melo
dii populare romînești și ale mi
norităților naționale, 15,35 Ac
tualitatea în țările socialiste, 
16,30 Muzică ușoară. 16,50 Curs 
de limba rusă, 17,00 Din reper
toriul interpreților de muzică 
populară romînească : Maria Pe-

Mil!
Uniunea Sovietică. Reprezentan
tul U.R.S.S. a criticat propune
rea puterilor occidentale cu pri
vire la un așa-numit control in
ternațional și la trimiterea unor 
echipe de inspecție pe teritoriile 
unor state străine.

Reprezentanții occidentali la 
tratative au declarat că continuă 
să studieze propunerile sovietice, 
pentru a le înțelege mai bine, 
dar că pînă în prezent guver
nele lor nu și-au pregătit încă 
răspunsul la propunerile sovie
tice.

Următoarea ședință a Confe
rinței celor trei puteri va avea 
loc la 7 decembrie.

colonial ar avea drept țel „sovie- 
tizarea" Algeriei. In același 
rit au vorbit Lauriol și alți i- 
ticipanți la această adunătură a 
ultracolonialiștilor.

Opinia publică democrată din 
capitala Franței este indignată 
că autoritățile, care prigonesc pe 
luptătorii pentru pace din Alge
ria, manifestă o toleranță mai 
mult decît ciudatiă față dte ultra
colonialiști.

BONN. Comandamentul Bun- 
deswehrului este pe cale de a 
obține noi poziții cheie în forțele 
annate ale N.A.T.O. După cum 
anunță ziarul „Westfalische Rund- 
schau**, se prevede că anul viitor 
postul de comandant al grupu
lui militar nordic al N.A.T.O. 
din centrul Europei, pe care îl 
ocupă în prezent generali^ en
glez Cassels, va fi încK‘p*jțat 
unui general vest-german. ni a- 
cest caz, subliniază ziarul, gene
ralul vest-german ar fi în același 
timp comandantul suprem al „ar
matei engleze de pe Rhin“.

LONDRA. Industria metalur
gică a Angliei trece prin dificul
tăți serioase. Criza din economia 
engleză în ansamblu se repercu
tează asupra industriei metalur
gice prin acumularea de produse 
finite în depozite și prin reduce
rea considerabilă a noilor co
menzi. Cea mai acută criză din 
industria metalurgică se observă 
în Scoția unde această ramură 
a industriei lucrează doar cu 
50—60 Ia sută din capacitatea 
ei de producție.

ter și Iosif Milu, 18,05 „Melo
dii... melodii", emisiune de mu
zică ușoară romînească (relua
re), 18,35 Muzică populară din 
Moldova, 19,30 Teatru la micro
fon: „Vreau să fiu nevasta ta“. 
Comedie muzicală de Czîmacek, 
Semsey. Nadasi și Csanak, 21,13 
O nouă interpretă de muzică 
populară romînească la microfon : 
cîntăreața Natalia Gliga, 21,50 
Arii din opere cerute de ascul
tători.
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CINEMATOGRAFE
8 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM- 1 
BRIE : Acțiunea cobra; AL. SA- 
HIA: Doctorul din Bethevon; 
LONEA : Omul nu se predă; 
PETRILA : Cer senin; ANINOA- 
SA : Spionaj contra spionaj;'' 
VULCAN : Frumoasa aventură; 
LUPENI : Patru în potop; URI- 
CANI : Primul raid spre stele. 
(Responsabilii cinematografelor 
Livezeni, Crividia și Bărbăteni c 
n-au trimis programarea filme
lor pe luna decembrie).
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