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Indici tehnico-economici tot mai înalți I
•-•«••••в чЛ- у: ?• La toate sectoarele miniere J 
! are loc în aceste zile dezbate- • 
Irea sarcinilor de plan pe 1961. • 

Venind cu o scamă de propu-ț 
neri concrete pentru îmbunătă- ț 
ținea continuă а nivelului pro- • 
ducției, minerii se străduiesc » 
să ridice de pe acum produc- • 

Iția la limitele prevăzute, pen- ' 
fru 1961. Aceasta se dovedește ; 
prin importantele cantități de ; 
cărbune date peste plan în ul-и

I timul timp. .

Toate sectoarele 
peste plan

Minerii de la Vulcan dețin în- 
fîietatea în întrecerea socialistă 
cu ceilalți mineri din Valea Jiu
lui. Pînă la 15 noiembrie ei au 
extras peste sarcina de plan 6289 
Лопе de cărbune. In ultimii e 6 
zile lucrătoare la mină s-au dat 
peste plan 935 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic. Impor
tant este că la acest succes au 
contribuit toate sectoarele mi
nei. Faptul că la sectorul II s-a 
•dat în exploatare un nou abataj 
frontal — condus de Gantz Ște
fan — se vede în cele peste 460 
tone de cărbune cocsificabil date 
de colectivul de aici peste preve
derile ultimelor 6 zile lucrătoare.
Dar nu numai faptul că toate 
sectoarele și marea majoritate a 
brigăzilor sînt cu planul la zi 
'depășit, constituie mîndria celor 
din Vulcan. In luna trecută ei au

Sarcinile ne pian pe 1961 în flezbaierea свиюйшог miniere

Analiză temeinici, plini de răspundere
Nici cînd minerii sectorului I 

Jde la mina Vulcan nu s-au a- 
idunat în număr așa de mare ca 
într-una din după-amiezile trecu
te, în sala de apel a minei. Au 
participat masiv pentru că era 
vorba să dezbată în colectiv sar
cinile care le revin în anul vii
tor. Peste 95 la sută din efec
tivul sectorului a fost prezent. 
Discuțiile au arătat înaltul simț 
ide răspundere cu care minerii 
privesc sarcinile ce le stau în 
față, pregătirile care le fac pen
tru a le îndeplini cu cinste și a 
le depăși.

Colectivul sectorului I de la 
Vulcan se situează în primele 
rînduri ale întrecerii cu celelal
te sectoare miniere din Valea Jiu
lui. Cu toate că sarcinile din a- 
cest an sînt cu peste 56 la sută 
mai mari la producție și cu peste 
30 la sută mai mari la produc
tivitate decît cele din 1959. mi
nerii de aici mobilizați de co
muniști, au extras peste plan în 
cursul anului acesta 6240 tone de 
cărbune cocsificabil pe seama ob
ținerii unei productivități medii 
de 1,711 tone pe post față de 
angajamentul de 1,600 tone pe 
post. Minerii din brigăzile con
duse de Bogdan Gheorghe, Gagyi 
loan, Moraru Nicolae, Tucaciuc 
Mihai și-au întrecut planul pe 
10 luni cu 650—1960 tone de 
cărbune cocsificabil. Succese de 
seamă au realizat minerii de aici 
și în lupta pentru economii. Ei 
și-au întrecut cu 150.000 lei an
gajamentul anual de a obține 
;200.000 lei economii peste plan.

Referatul prezentat pe schim
buri a scos în evidență, pe lîngă 
succese și o seamă de lipsuri 
care au diminuat realizările co
lectivului și care trebuie lichida
te. Așa de pildă, s-a arătat că 
economiile obținute puteau fi mai 
mari cu încă 114.000 lei dacă 

redus consumul specific de lemn 
de mină cu circa 3,90 m. c. la 
1000 tone de cărbune, acesta fi
ind cel mai redus consum de 
lemn pe Valea Jiului. Explicația 
©onsță în faptul că la Vulcan, 
două frontale se armează în fier, 
că în octombrie 207 m. galerie 
au fost de asemenea susținuți în 
fier și alte galerii în bolțari sau 
Ijeton monolit, că la această mi
nă lemnul este gospodărit cum 
trebuie.

Succese de seamă 
la mina Lupeni

Recent, comuniștii de la mi
na Lupeni și-au analizat temei
nic munca odată cu alegerea nou
lui comitet de partid. In cinstea 
acestui eveniment de seamă în 
viața minei, comuniștii au mo
bilizat prin exemplul lor perso
nal pe toți minerii pentru a ob
ține o producție de cărbune cît 
mai mare. In ultimele 6 zile de 
muncă la Lupeni, la majoritatea 
sectoarelor, s-au dat peste plan 
multe sute de tone de cărbune 
cocsificabil. Așa de pildă, la 
sectoral I A ca și la I В, în a- 
ceastă perioadă s-au extras peste 
plan 169 tone și, respectiv. 40 
tone de cărbune. Frontaliștii sec
torului II în frunte cu cei din 
abatajul condus de secretarul de 
partid, minerul Nagy Andrei, 
și-au întrecut sarcinile cu 351 
tone de cărbune. La fel și-au de
pășit cu peste 230 tone de cărbu
ne sarcinile lor și frontaliștii sec
torului III în frunte cu cel con- 

sectorul n-ar fi fost penalizat 
pentru calitatea slabă a produc
ției. La cîteva locuri de muncă, 
îndeosebi cele ale brigăzilor con
duse de Csiki Emeric, Munteanu 
Anghel, Moraru Nicolae s-a dat 
deseori cărbune cu mult șist vi
zibil. Unii maiștri printre care 
Gabor Romulus, Miron Constan
tin, Petca Gheorghe, Macavei 
Nicolae, nu au acordat atenția 
cuvenită calității producției dată 
de abatajele de care răspund. Au 
fost de asemenea greutăți în a- 
provizionarea abatajelor cu ma
teriale și goale, greutăți care pu
teau fi evitate în bună parte.

In cursul anului viitor în fâța 
colectivului de aici stau sarcini 
mari și de răspundere. Primul 
trimestru al anului 1961 va fi o 
perioadă cînd forțele sectorului 
vor trebui să facă față atît unor 
sarcini sporite de producție cît și 
unui mare volum de lucrări de 
pregătiri ~și deschideri. Vor tre
bui pregătite pentru exploatare 
o seamă de abataje în blocul I 
orizontul 690—670, iar către fi
nele perioadei vor trebui defini
tivate pregătirile pentru deschi
derea unui nou frontal pe stratul 
17 și unul pe stratul 18. In fața 
colectivului stă sarcina de a 
spori viteza de avansare la cel 
puțin 40 m./lună în medie la pre
gătiri și cel puțin 45 m./lună la 
abataje. Prin creșterea gradului 
de mecanizare a lucrărilor mi
niere, prin concentrarea produc- 
țeii din blocurile I și II la ori
zontul 670, prin extinderea în 
toate locurile de muncă a perfo
rării electrice există posibilități 
pentru a obține un randament 
mediu pe sector de cel puțin 1,655 
tone pe post. In cursul anului

îng. GH. DUMITRESCU
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duși de Ghioancă loan și Șpînu 
Petru.

Economii mari prin 
reducerea consumurilor 

specifice
Colectivul minei Petrila s-a 

angajat ca în acest an să obțină 
economii peste plan în valoare 
de cel puțin 1.500.000 lei. In 9 
luni de muncă minerii de aici a- 
veau peste 1,170.000 lei economi
siți peste plan. In luna octom
brie ei au primit bonificații pen
tru calitatea bună a cărbunelui 
livrat la preparație în valoare de 
peste 409.000 lei. Tot în octom
brie ei au obținut economii și la 
consumurile specifice de mate
riale. La lemn de miniv de pildă, 
petrilenii au folosit doar 43,20 

m. C./1000 tone de cărbune, față 
de 44,00 m. c./lOOO tone cît a- 
veau sarcina, iar la exploziv au 
economisit cîte 0,059 kg. la tona 
de cărbune. Toate acestea aduc 
în ultimă instanță însemnate e- 
conomii la prețul de cost, care 
totalizate fac ca harnicul colec
tiv să fie de pe acum cu anga
jamentul anual de economii în
deplinit.

Se extinde susținerea 
modernă

La mina Aninoasa acțiunea 
pentru extinderea susținerii mo
derne cu armături de fier, bol
țari, inele de bolțari și beton mo
nolit se desfășoară în ritm sus
ținut. In lima trecută minerii de 
aici fiind aprovizionați la timp 
cu cele necesare, și-au depășit 
sarcinile de plan privind susți
nerea cu înlocuitori ai lemnului. 
Așa de exemplu, în loc de 230 
m. galerie cît trebuia să sape și 
să susțină în fier, ei au realizat 
297 m. galerie, iar cu bolțari au 
armat 156 m. galerie, cu 6 m. 
mai mult decît prevederile pla
nului. Aceste rezultate, buna gos
podărire a materialului lemnos 
în abataje, recuperarea lemnu
lui vechi, au făcut ca colectivul 
în loc să utilizeze cîte 47,45 m.c. 
lemn la 1000 tone de cărbune 
cît avea sarcina, să folosească 
doar 46,30 m. c./lOOO • tone de 
cărbune, economisind deci cîte 
1,15 m. c. lemn la fiecare 1000 
tone de cărbune extras.

G. D. I

\ Energeticienii de la Paroșeni vor produce în acest an tot atîta energie electrică cît. a
5 produs întreaga Romînie bur ghezo-moșierească! Este un succes imens, rezultat al politicii 
> partidului de electrificare a țării, al abnegației energeticienilor de a da viață sarcinilor trasate 
? de partid. „ , , «•
( Fie cu ochii ațintiți asupra indicatoarelor de pe tablourile de comandă ale cazanelor, fie
? legînd firele la vreo bobină, fie aplecat asupra vreunei scheme de funcționare, fiecare, membru 
S al colectivului de la termocentrala Paroșeni se străduiește să-și îndeplinească cît mai bine sar- 
( cinile ce-i stau în față.
X IN CLIȘEE: Electricianul Radu Vasile (stînga) și inginerul Truică Ioan la icurile lor
? de muncă. Recent, ambii au fost decorați pentru meritele lor în muncă cu Ordinul Muncii cla- 
? sa a 111-a.v ......................... _ ____ _ ______ ___ - --- —.- ---
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Peste două 

sute de membri 
de partid—dele
gați cu' drept de?

■ Conferința de partid 
de la mina Petrila

vot deliberativ _
sau consultativ
sau invitați la conferința de par
tid pe mină —* au ascultat cu 
interes, sîmbătă 12 noiembrie, 
(darea de seamă a comitetului de 
partid de la mina Petrila asu
pra activității sale pe un an de 
zile. In ea s-a vorbit pe larg 
despre măsurile luate de comite
tul de partid și organizațiile de 
bază pentru mobilizarea munci
torilor, tehnicienilor și ingineri
lor de la mina Petrila la tradu
cerea în viață a sarcinilor eco
nomice stabilite de Congresul al 
?III-lea al P.M.R., de conferințele 
regională și raională de partid, 
ide conferința pe mină din anul 
trecut, despre rezultatele fru
moase obținute în oreșterea pro
ductivității mun
cii, reducerea 
prețului de cost 
și ridicarea ni
velului de trai 
al muncitorilor 
mineri, despre 
viața internă de 
partid, munca 
de propagandă și 
agitație, despre 
felul cum a fost 
asigurată condu
cerea și îndru
marea organiza
țiilor de masă.

Fiind cuprin- 
zătoțare și com
bativă (mai pu
țin combativă în 
ce privește lipsu
rile conducerii 

administrative) 
darea de seamă 
a constituit o ba
ză de discuții te
meinice pentru 
numărul țnare de 
delegați care au 
luat cuvîntul pe 
marginea ei. 
Discuțiile purtate 

• în jurul dării de 
seamă s-au ca
racterizat prin 

combativitate,
principialitate și un înalt simț 
de răspundere față de îmbunătă 
țirea continuă a activității econo
mice, pentru ridicarea la nivelul 
cerințelor a tuturor laturilor mun
cii de partid.

Mecanizarea — factor principal 
în îmbunătățirea în continuare 

a activității economice
Conferința de partid de Ia mi

na Petrila a constituit o analiză 
profundă, multilaterală a telului 
cum comuniștii, întregul colectiv 
al acestei mine au dus la ■■înde
plinire sarcinile economice puse 
de partid. Vorbind despre pro
blema economiilor, a mecanizării, 
despre necesitatea ridicării rolu
lui maiștrilor și a îmbunătățirii 
în general a activității corpului

PE SCURT
DIN DAREA DE SEAMA

• Productivitatea medie rea
lizată în acest an de colectivul 
minei Petrila este de 1,130 tone 
jde cărbune pe post, față de 
1,120 tone pe post sarcină sta
bilită de Conferința raională 
de partid.

• In 10 luni s-au realizat 
1.600.000 lei economii la prețul 
Ide cost, cu 100.000 lei peste an
gajamentul anual!

• Salariul mediu al muncito
rilor mineri a crescut de la 
1.291 lei în anul trecut la 1.371 
lei în acest an.

• Peste 200 de muncitori mi
neri urmează cursurile de ridi
care a calificării.

• Prezența la adunările gene
rale de alegeri ale organizații
lor de bază de la mina Petrila a 
fost, de 9L3 la sută, iar peste o 
șesime din numărul celor pre- 
zenți au luat cuvîntul în jurul 
dărilor de seamă.

• Activul fără de partid al 
organizațiilor de bază a fost 
lărgit îri decurs de 1 an cu 300 
muncitori și tehnicieni nemeni- 
bri de partid.

tehnico-iftgineresc 
partieifianții la 
discuțiile în jurul 
dării de seamă 
au subliniat, 

la fiecare pro-
blemă, sarcinile pe care Congre
sul al III-lea al partidului le-a 
pus în fața oamenilor muncii din 
patria noastră în cadrul planului 
de 6 ani.

— Congresul al III-!*a ne-a 
trasat ca sarcină să reducem con
sumurile specifice și prețul de 
cost al cărbunelui și să mărim 
productivitatea muncii a arătat 
în cuvîntul său maistrul minier 
Cenaru Gheorghe .din sectorul II 
al minei. Noi am obținut succese 
importante în mărirea randamen
telor precum și la realizarea de 
economii. Economiile puteau fi 
însă și .mai mari dacă nu am 
face și acum risipă de Іёкпп. Din 
depozit se trimite lemn de di- 

mensiani neco
respunzătoare. De 
exemplu, la ori
zontul XIII s-a 
trimis lemn de 3 
metri ■ de care 
nimeni n-are ne
voie și de aceea 
stă nefolosit. S-a 
spus că se va 
pune un gestio
nar pentru diri
jarea lemnului, 
dar. nu s-a pus. 

Lupta pentru 
reducerea consu
mului de lemn, 
despre care au 
vorbit și alți de- 
degați constituie 
într-adevăr o sar
cină importantă 
pentru colectivul 
iminei Petrila. 
Darea de seamă 
a scos în evi
dență că la. lemn 
— spre deosebi
re de exploziv 
și energie elec
trică la care s-au 
abținut frumoase 
ecpnomii — con
sumul specific 
a fost depășit 
cu 5,2 metri 

cubi la 1000 tone producție, da
torită pe de o parte risipei care 
se face, iar pe de altă parte ne- 
iealizării planului tehnic de în
locuire a lemnului la susținere, 
lucru pe care vechiul comitet de 
partid nu l-a urmărit cu perse
verență.

Oeupîndu-se de rezultatele ob
ținute în producție, de lipsurile 
care mai există și de sarcinile 
care stau în anul viitor în fața 
colectivului minei Petrila, aproa
pe toți vorbitorii s-au oprit înde
lung,asupra problemei mecaniză
rii. ЕІ s-au referit în discuțiile 
lor la diferitele aspecte ale pro
gresului tehnic : de la necesitatea 
înlăturării unor deficiențe mărun-

L M1RZA

(Continuare în pag. 3-a)
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Interesantele concluzii 
ale unui om de știință 

Omul de știință sovietic An
drei Lebedinski, membru activ 
al Academiei de Științe Medi
cale,'a ajuns la concluzia că una 
din cauzele principale ale bolii 
actinice este perturbarea proce
sului de sinteză a materialelor 
biochimice necesare divizării ce
lulei.

Potrivit datelor obținute în la
boratorul profesorului Lebedinski, 
sub Influența radiației, în celule 
este perturbat metabolismul nor
mal și din lipsă de substanțe 
nutritive aceasta își încetează 
diviziunea.

Celula epitelială a unui ani
mal supus experienței a fost ira
diată în momentul divizării ți. 
Dar procesul de divizare nu s-a 
oprit, întrucît în celulă există o 
oarecare rezervă de substanțe 
nutritive. Celulele rezultate însă, 
care în timpul iradierii și-au pier
dut capacitatea de a sintetiza 
substanțele nutritive, ș!-au pier
dut și capacitatea de a se diviza.

Profesorul Lebedinski a reu
șit inițial să stabilească teoretic,

ex-apoi să urmărească pe cale 
perimentală influența diferitelor 
doze de radiații asupra celulei.

Experiențele au arătat că în 
cazul acțiunii unei doze mlniime 
de radiații în sinteza substanțe
lor nutritive ale celulei se produc 
modificări care pot fi reversibile. 
Substanțele distruse în țesut se 
sintetizează pe seama rezisten
ței întregului organism. Totoda
tă capacitatea de divizare se păs
trează integral. La o anumită 
creștere a dozei de radiații apar 
procesele ireversibile. Aceasta 
înseamnă pieirea celulei, dar nu 
și moartea organismului. Există 
posibilitatea de refacere a țesu
tului pe baza celulelor neafecta
te. Dar sporirea continuă a do
zei duce la pieirea organismului.

Prin urmare afirmă omul de 
știință sovietic, pentru a găsi 
mijlocul de combatere a conta
minării actinice este necesar în 
primul rfnd să se găsească căile 
de restabilire a procesului nor
mal de metabolism în celulele 
iradiate.
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Cercetări în domeniul oncologiei
Recent, la Comitetul de Stat 

1 el Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru legături . cultu
rale cu țările străine a avut loc 
o conferință de presă în cadrul 
căreia Serghei Kurașov, minis
trul Ocrotirii Sănătății al Uniu
nii Sovietice, a vorbit, printre al
tele, despre o serie de interesan
te cercetări ale oamenilor de ști
ință sovietici în domeniul onco
logiei.

Referlndu-se la studierea tu
morilor la om, Serghel Kurașov 
a arătat că oamenii de știință so
vietici au obținut o serie de date 
care permit să se presupună na
tura vlrotică a unor tumori la 
om, precum și natura vlrotică я 
letttemiilor. Au început noi lu
crări în domeniul stabilirii cau
zelor transformării celulelor nor
male în celule proliferante.

Pentru studierea etiologiei tu
morilor la om și pentru elabora
rea metodelor profilactice s-au 
dovedit importante cercetările în 
domeniul particularităților extin
derii celulelor maligne ale pielii, 
buzei inferioare, esofagului, glan
dei mamare.

După cum a subliniat Serghei 
Kurașov s-au stabilit că cele mai 
eficiente preparate antitumorale 
Sînt: Tio-Tef, Sarcolizina, Dopan.

Neoeonbihina. S-a stabil И eficien
ța folosirii unor hormoni, îndeo
sebi în tratamentul tumorilor la 
ovare, glanda mamară, prostată 
și glanda tiroidă.

In viitorii doi ani cercetările 
științifice în domeniul neoforma- 
țiilor maligne vor ifi orientate în 
Uniunea Sovietică spre studierea 
problemelor etiologîei și patoge- 
nîel, profilaxiei, metodelor de 
diagnoză și tratament.

In colhozul „Moskva" din 
Tadjikistan, în apropiere de Le
ninabad, s-a terminat construi
rea unui palat cultural. Clădi
rea construită în stil oriental 
este amplasată pe o colină la 
poalele căreia a fost amenajată 
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Biblioteca tehnică

arteziană. *
Palatul cultural are o sa’ă t 

de spectacole cu 1000 de locuri, ; 
o bibliotecă bogată, un labora- ț 
tor de agronomie, studiouri de | 
muzică și artă plastică. ț

Colhozul „Moskva" este o f 
gospodărie mare, cu multe ra- J 
muri. Fondurile sale obștești se ț 
cifrează la peste 
ble.

Rentabilitatea 
podăriei obștești 
rea necontenită a bunăstării col
hoznicilor. Intr-o perioadă 
scurtă peste 400 de familii de 
colhoznici s-au mutat în case 
noi. Stația-releu a colhozului 
recepționează foarte bine emi
siunile centrului de televiziune 
din Tașkent.

In colhoz funcționează 4 
școli, frecventate de peste 1800 
de copii. Recent, adunarea ge- 

| nerală a colhoznicilor a adoptat 
І o hotărîre cu privire Ia construi

rea din fondurile colhozului a 
unei școli-internat. in prezent 
fiecare al 5-lea colhoznic, este 
absolvent al unei școli medii 
sau superioare.

47.000.000 ni-

înaltă a gos- 
asigură crește-
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Schela marină „Pietrele Petrolifere", in 1965, Azerbaidja

nul va livra țării 22 milioane tone de petrol, adică cu 5 mili
oane de tone mai mult decît în primul an al septenalului.
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s-a început con- 
bibliotecii Unio- 
de patente.
șase etaje, care 
pe cheiul Berej-

de descrieri de patente, 
mii de exemplare de lite- 
tehnlcă și 30 de mii ce-

La Moscova 
struirea clădirii 
nale tehnice —

Clădirea cu 
se construiește
kovski, va putea adăposti 7 mi
lioane 
4Ѳ de 
ratură 
rerî.

Biblioteca sovietică tehnică — 
de patente dispune de descrieri 
ale invențiilor naționale înce- 
pînd din anul 1814. Ea cuprinde

de potente
potente și brevete de invenții e- 
liberate în R.D.G., Cehoslovacia, 
Polonia, S.U.A., Anglia, Franța, 
Japonia și alte țări.

Un larg acces la studierea pa
tentelor și a celorlalte materiale 
ale bibliotecii vor avea raționa- 
lizatorli, inovatorii, lucrătorii din 
industrie, oamenii de știință. Pen
tru consultații, seniinarii precum 
și pentru proiectarea de filme teh- 
nico-științiflce va fi utilată o sală 
de cinematograf cu 350 de locuri.

O întreprindere unde
La Combinatul, de plumb și 

zinc din Ust-Kamenogorsk au 
început cursurile în școlile eco
nomice organizate de adminis
trație la cererea muncitorilor.

Tendința metalurgiștilor de 
a-și însuși cunoștințe economice 
este dictată de dorința lor ca în 
întrecerea cu celelalte întreprin
deri să asigure combinatului, pî- 
nă la sfîrșitul septenalului. In
dicii economici cei mai ridicați. 
In afară de aceasta, de nivelul 
acestor indici depinde volumul 
beneficiilor peste plan ale între
prinderii în care muncitorii sînt 
direct interesați. Din prelevările 
din aceste beneficii administra
ția construiește pentru ei case 
de locuit, baze sportive, se pro-

fiecare muncitor învață
cură bilete pentru sanatorii și 
case de odihnă, se îmbunătățesc 
condițiile de muncă.

Numeroși muncitori ai combi
natului se străduiesc de aseme
nea să-și lărgească cercul cunoș
tințelor practice în domeniul spe
cialității lor pentru a folosi și 
mai productiv tehnica bogată. La 
combinat, procesele de producție 
sînt automatizate și mecanizate 
în proporție de peste 90 la sută.

In prezent, fiecare al 10-lea 
muncitor îmbină munca în pro
ducție cu învățătura la institu
tul seral sau la școala medie 
de specialitate. Pînă în 1965 o 
cincime din numărul muncitori
lor vor avea diplome de ingineri 
și tehnicieni.

Al doilea Ural
In regiunea situată la est de 

Ural, denumită de geologii so
vietici „al doilea Ural", s-au des
coperit noi zăcăminte de minereu 
de fler. In cursul lucrărilor de 
explorare a anomaliei magnetice 
din regiunea Kurgan, la o adîn- 
cime de 330 metri, sonda de fo
raj a atins straturi groase de 

- minereuri de martită.
Noul zăcămînt este continua

rea regiunii unde anterior s-au 
descoperit bogate zăcăminte de 
minereu de fier de la Sokolovo* 
S&rbaiski și de cupru de la Gal.

Aceasta este regiunea pe care 
cunoscutul cercetător rus, acade
micianul Alexandr Karpinski 
(1847—1936) a caracterizat-o ca 
o regiune cu mari perspective. El 
a arătat că la est de Ural sub un 
strat superior afînat se află „un 
al doilea Ural" care va egala 
prin bogățiile sale masivul mun
tos situat la hotarul dintre cele 
două continente — Europa și 
Asia.

Vara trecută în Ural și în re
giunea aflată la vest de Ural au 
lucrat 300 de echipe geologice.
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Cmn va fi orașul de dincolo de cercul polar?
Inchipuiți-vă pentru un mo

ment că tot ceea ce vă voi po
vesti există deja în realitate — 
spune Evghenia Sitnikova, tînă- 
ră arhitectă de la secția din Le
ningrad a Institutului „Gorstroi- 
proieckt".

...in sud, pe același meridian 
pe care ne aflăm noi, cei ce 

zburăm într-un elicopter confor
tabil pretutindeni strălucea soa
rele. Acolo era ziua. Iar aici... 
Sub noi alunecă pustiul de cu
loare închisă al tundrei, abia 
vizibilă din cauza nopții pola
re. Deodată din partea de unde 
soarele nu răsare niciodată, au 
apărat zorile, iuminînd tot mai 
puternic. Și iată că strălucește 
tn lumină un oraș — țelul că
lătoriei noastre.

Aterizăm. Este oare acesta un 
oraș in accepția obișnuită a cu- 
vîntului ? Aici nu există străzi. 
Coridoare lungi, inundate în lu
mină artificială de zi, se întind 
în fața 
4 etaje 
care se 
drei ca 
cest oraș nu vedem nici granit, 
nici marmură, nici cărămidă, 
nici piatră, nici fier. Pereții sînt 
executați din masă plastică și 
aluminiu, iar pelicule transpa-
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dis- 
con-tanța de 400 de km. nu este 

«prea mare 
că pentru 
traseu se 
tiv o oră. 
de muncă 
nii ferate monorai suspendate pe 
care puternicele trenuri electri
ce circulă Cu 400 km. pe oră...

Așa va arăta nu peste mult 
timp orașul de dincolo de cer
cul polar, — spune Evghenia 
Sitnikova.

lntr-una din încăperile Insti
tutului, unde are loc convorbi
rea noastră, se pot vedea tean
curi de hîrtii, fotografii și dese
ne — un material imens adu
nat de expediția organizată de 
filiala din Leningrad a Acade
miei de arhitectură și construc
ții, care a stat timp de peste o 
lună în Nordul și Estuf U.R.S.S. 
studiind condițiile 
geografice și economice 
giunilor de dincolo de 
polar.

Aceste condiții impun 
iilor și proiectantilor să 
seama de o serie de cerințe spe
ciale. Una din ele este menține
rea cu orice mijloace a înghe
țului veșnic în locurile destina
te construcțiilor, pentru că alt
fel, gheața topindu-se solul se

dacă avem în vedere 
o călătorie pe acest 

cheltuiește aproxima- 
Intre oraș șl locurile 
au fost construite lî-

Sil
ește

rente de polimeri înlocuiesc sti
cla. Culorile vii, vesele, noile 
concepții arhitectonice înving at
mosfera apăsătoare pricinuită de 
obicei de natura polară.

De-a lungul coridoarelor- 
străzi cresc arbuști și copaci. Iți 
vine greu să crezi că dincolo de 
această lume este un ger de 60 
de grade, că viscolește...

Pornim pe unul din coridoa
re care duce spre o clădire cu o 
cupolă transparentă, situată în 
centrul unui spațiu patrat, în
conjurat de corpul de locuințe. 
Aici sînt amplasate întreprinde
rile cu destinație cu ltur asso
ciate: cantina, școala, sala spor
turilor, clubul, magazinele...

In microclima blîndă, creată 
de iluminatul artificial, de aerul 
condiționat și de originalul sis
tem de încălzire, înfloresc plan
te sudice, iar copiii, pentru edu
carea cărora s-au creat toate 
condițiile, cresc puternici și să
nătoși.

Cu ce se ocupă oamenii în 
acest oraș ? In jurul orașului 
pe o rază de 400 km. se află 
zeci de mine și exploatări. Dis-

transformă în mocirlă în care 
se distruge fundamentul clădi
rilor, putrezește lemnul, se 
trug din cauza coroziunii 
strucțile metalice.

Din mormanul de desene 
nikova scoate unul pe care
înfățișat orașul, care are aspec
tul unei singure clădiri, con
struite pe piloți de beton armat.

• Se știe cît este de greu în 
primele timpuri să te obișnuiești 
la nord cu soarele care nu a- 
pune de loc în timpul verii și cu 
întunericul apăsător din timpul 
iernii

— In orașul pe care îl proiec
tăm va funcționa un sistem 
riginal de iluminare care 
timpul verii. Ia anumite ore, 
produce întuneric, iar iarna 
scălda orașul în lumină de

Tînăra arhitectă povestește 
cum centrale atomoelectricc de- 
montabile vor alimenta acest 
oraș minunat cu energie elec
trică.

Sitnikova răsfoiește noi și noi 
pagini. Acestea sînt doar schi
țele unor proiecte generale. Nu 
încape însă îndoială că nu va 
mai trece mu't timp și în tun
dra pustie vor apare minunate 
orașe luminoase, mari combina
te de locuit sub un singur aco
periș, bine protejate împotriva 
naturii aspre a nordului.

o- 
în 
va 
va 
zi.

apartamentelor pe cele 
ale unei imense clădiri 
înalță în mijlocul tun
is insulă patrată. In a-
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naturale, 
ale re- 
cercul

arhitec- 
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ComboHYllolc, principialitate, sim| de răspundere 
pentru Imbunâtâtlrca Întregii munci de partid

(Urmare din pag. l-a)

■te cum ar fi lipsa unor scule, la 
necesitatea folosirii mai bune a 
utilajelor și mecanismelor exis
tente și în mod deosebit au in
sistat asupra intensificării preo
cupării corpului tehnico-ingine- 
resc. a comuniștilor pentru me
canizarea complexă a procesului 
de producție.

— Noi am dat mult cărbune, 
am ridicat productivitatea mun
cii peste angajament, dar am fă
cut aceasta cu eforturi destul de 
mari — a arătat minerul șef de 
brigadă Kibedi Adalbert. Aici, 

unii tovarăși au arătat că n-avem 
lopeți și cozi de lopeți. Este a- 
devărat și trebuie să avem. Dar 
problema principală pe care 
partidul ne-o pune astăzi în față 
este de a lupta pentru a scoate 
lopata din mîna minerului, pen
tru a-i ușura munca și a-i da po
sibilitatea să gîndească mai mult, 
să citească mai mult, să-și ridice 
nivelul cultural.

Tovarășul Kibedi a arătat că 
în direcția ușurării muncii mine
rilor nu există destulă preocu
pare din partea corpului tehnico- 
ingineresc de la mina Petrila și 
că inovatorii nu sînt suficient 
sprijiniți.

Un alt delegat, tovarășul Cos- 
tea Traian, arăta printre altele:

— In darea de seamă s-a vor
bit puțin despre extinderea mecani
zării. Comitetul de partid n-a știut 
'să folosească din plin corpul teh- 
nieo-ingineresc în problema in
troducerii tehnicii noi. Din a- 
ceastă cauză am început chiar 
să scoatem din mină mașinile de 
încărcat pe care le avem.

Și eu sînt de părere că acum 
.este timpul să ne ocupăm nu de 
cozi de lopeți și de lopeți. ci de 
mecanizarea încărcării. Și tot 
odată să ne ocupăm de ridica
rea nivelului tehnic al muncito
rilor mineri pentru ca ei să cu
noască mașinile.

Discuțiile purtate în jurul pro
blemei mecanizării de tovarășii 

'Kîbe.di Adalbert, Costea Traian, 
Somogyi luliu, Sekelv Ștefan. 
Nicorlci Nicolae și alți delegați 
la conferință au subliniat încă 
odată că sarcina principal caie 
stă astăzi în fața organizațiilor 
de partid și a corpului tehnico- 
ingineresc nu numai de la mina 
■Petrila, ci din întregul nostru 
bazin carbonifer este asigurarea 
într-un ritm accelerat a mecani
zării complexe a procesului de 
producție din mine. Aceste discu
ții dovedesc că comuniștii au în
sușit indicația cuprinsă în rapor
tul prezentat de tovarășul Gheor
ghe Gheorghlu-Dej la Congresul 
al Ill-lea al P.M.R.. prin care se 
cere lucrătorilor din industria 
cărbunelui de a acorda cea mai 
mare atenție însușirii și introdu
cerii de noi utilaje și metode de 
exploatare adaptate condițiilor de 
zăcămînt, care să asigure o me
canizare avansată a proceselor 
de lucru. îmbunătățirea calității 
și reducerea prețului de cost al 
cărbunelui.

La mina Petrila s-au obținut 
rezultate în domeniul mecaniză
rii și există preocupare de a le 
dezvolta mai ales la sectorul 
III, dar mai există și o seamă de 
lipsuri „care pur și simplu ener
vează", cum spunea tovarășul

—=★=-

Din activitatea femeilor 
din Petrila

Femeile din orașul Petrila, 
mobilizate de comitetul orășenesc 
de femei și de deputății sfatului 
popular, participă cu entuziasm 
la diferite acțiuni de muncă vo
luntară. Ele se preocupă îndea
proape de înfrumusețarea orașu
lui, de menținerea curățeniei. Cu 
cîteva zile în urmă, o echipă de 
femei a plantat în fața blocuri
lor 300 de trandafiri. S-au evi
dențiat în această acțiune tov. 
Pall Irina. Alexandrescu Ileana, 
Munich Ileana. Mogoș Elisabeta. 
deputata Bertoti Iuliana și altele.

Femeile din Petrila participă 
la diferite cercuri de citit orga
nizate de comitetul orășenesc de 
femei. Cele 29 de cercuri de citit 
sînt frecventate de peste 400 de 
tovarășe.

Laszjo Ștefan, referindu-se la 
calitatea slabă a lopeților și a 
lipsei de cozi de unelte. Delega
ții la conferință au criticat fap
tul că în sectorul I locomotivele 
de transport se degradează pre
matur din cauza proastei întreți 
neri a liniilor ferate, la sectorul 
IV motoarele electrice scoase la 
reparație sînt pline de noroi, □ 
mașină de încărcat care trebuia 
să intre în funcțiune la 7 Noiem
brie stă undeva pe galerii, iar 
macaraua portal din depozitul de 
lemne pentru care s-au cheltuit 
sume mari de bani stă nefolosită 
înlăturarea acestor deficiențe 
trebuie să stea în atenția noului 
comitet de partid și a comuniș
tilor din conducerea minei.

Conferința de partid de la mi
na Petrila a stabilit, prin hotă- 
rîrea sa, obiective mobilizatoaie 
pentru anul viitor. In 1961 va 
trebui să se realizeze o produc
tivitate medie de cel puțin 1,200 
tone de cărbune pe post și să se 
realizeze o economie de 1 leu pe 
tonă față de prețul de cost pla
nificat. Realizarea acestor sar
cini impune o mobilizare serioa
să a corpului tehnico-ingineresc 
pentru extinderea tehnicii noi și 
a metodelor avansate de lucru, 
sprijinirea și lărgirea mișcării 
inovatorilor, impune un control 
permanent din partea noului co
mitet de partid, a birourilor or
ganizațiilor de bază asupra te
lului cum se îndeplinesc planu
rile tehnice.

Mai multă atenție educării 
candidaților și noilor membri 

de partid!
Pairticipanții la discuțiile în 

jurul dării de seamă s-au ocupat 
pe larg, așa după cum s-a ară
tat și mai înainte, de toate la
turile muncii de partid. Ei au 
scos în evidență succesele abți
nute în întărirea vieții interne 
de partid, în întărirea rîndurilor 
partidului, în ridicarea la un ni
vel mai înalt a rolului conducă
tor al comitetului de partid și 
organizațiilor de baza în acti
vitatea economică. Totodată de
legații au criticat vechiul'comi
tet de partid în frunte cu fostul 
secretar, tovarășul Demeter Ște
fan, pentru faptul că nu a asigu
rat întotdeauna un control te
meinic al îndeplinirii hotărîrilor. 
nu a sesizat la timp lipsurile din 
sectorul 1, că nu a analizat decît 
o singură dată activitatea orga
nizației U.T.M. deși această or
ganizație avea lipsuri în muncă. 
In mod deosebit însă s-au scos 
în evidență de către conferință 
lipsurile în educarea candidaților 
și noilor membri de partid și 
necesitatea de a i se acorda a- 
cestei munci maximum dc atenție 
pe viitor.

— Educarea candidaților de 
partid trebuie să înceapă — a- 
răta în conferință tovarășul Pop 
Geza — încă înainte de primi
rea lor în rîndul candidaților. a- 
dică în organizațiile de masă. 
Candidații de partid trebuie să

In activitatea organizației U.T.M. de la U. E. Vulcan

Lipsuri care trebuie lichidate grabnic
In adunarea de dare de sea

mă și alegeri a organizației 
U.T.M. de la Uzina electrică din 
Vulcan s-a discutat mai ales des
pre munca vechiului comitet 
U.T.M. desfășurată pentru edu 
ca rea comunistă a tinerilor. Atît 
darea de seamă prezentată cît și 
discuțiile purtate de utemiști au 
acordat o mare atenție învăță 
mîntului politic U.T.M. Au fost 
organizate 4 cercuri de învăță
mînt. La activitatea acestor cer
curi au fost atrași un număr de 
117 tineri. Propagandiștii Cio
banii Vaier, Bucurescu loan, Co- 
roianu Elena s-au străduit să 
predea lecții de calitate, pe înțe
lesul cursanților care să fie în 
strînsă legătură cu viața din u- 
zină

In darea de seamă âu fost cri
ticați și unii utemiști care nu 

fie primiți din rîndurile acelor 
oameni ai muncii care duc o ac
tivitate deosebită în organizațiile 
de masă, care luptă pentru du
cerea la îndeplinire a sarcinilor 
trasate de oartid.

Și un alt delegat, tovarășul 
Floca loan, adăuga :

— La adunările generale de 
primiri unii membri de partid 
spun de obicei cînd un munci
tor este discutat să fie primit în 
rindul candidaților: „Este mun
citor bun, este un om cinstit, 
harnic și merită să devină can
didat de partid", dar nu-1 ajută 
mai din timp să cunoască ce este 
partidul, care sînt îndatoririle 
membrilor lui.

Analizînd cu un înalt sîmț de 
răspundere munca de primire în 
partid și de educare a candida
ților și noilor membri, conferin
ța a cerut noului comitet de 
partid să vegheze în permanență 
la respectarea indicațiilor cuprin
se în raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la Qsngresul al Ш-lea al P.M.R. 
ca în partid să fie primiți cei 
mai buni din cei mai buni oa
meni ai muncii. Aceasta cere o 
preocupare deosebită pentru edu
carea și folosirea activului fără 
de partid, pentru educarea comu
nistă a tineretului.

in ce privește educarea can- 
didațiloF și noilor membri de 
partid, alături de învățămîntul 
de partid, o formă eficace este 
aceea de a da sarcini, de a se 
ocupa de educarea lor membrii 
de partid care le-au dat reco
mandări.

★

La înaheierea discuțiilor în 
jurul dării de seamă a luat cu- 
vîntul tovarășul Vîjdea Gheor
ghe, secretar al Comitetului ra
ional de partid.

— Discuțiile purtate în jurul 
dării de seamă — a spus prin
tre altele vorbitorul — dovedesc 
interesul deosebit pe care comu
niștii de la mina Petrila îl a- 

cordă îmbunătățirii întregii munci 
de partid. In perioada analizată 
a crescut mult nivelul muncii de 
partid, capacitatea organizatorică 
a organizațiilor de partid.

Vorbind despre lipsurile cele 
mai caracteristice din munca 
vechiului comitet de partid, to
varășul Vîjdea a arătat că aces
tea s-au manifestat în deosebi 
în exercitarea controlului asuprii 
activității economice a unor sec
toare și în folosirea în mică mă
sură a criticii și autocriticii în 
activitatea organului.

In încheierea concluziilor sale, 
tovarășul Vîjdea Gheorghe a fă
cut recomandări prețioase noului 
comitet de partid, în deosebi în 
legătură cu mobilizarea corpului 
tehnico-ingineresc la introduce
rea tehnicii noi și la intensifica
rea muncii de educare a candida
ților și noilor membri de partid.

Prima plenară a noului comi
tet de partid de la mina Petrila 
a ales ca secretar al comitetului 
pe tovarășul Dobrican Traian.

au participat cu regularitate la 
învățămînt, neglijînd pregătirea 
lor politico-ideologică. Tovarășii 
Cutuca Dumitru, Neager Vasile, 
Henert Magda, de exemplu, se 
prezentau la cursuri cu întârzie
re, dădeau dovadă de indiscipli
nă în cadrul ședințelor de învă
țămînt. Au fost și propagandiști 
ca tovarășii Bereczki Petre, Lu
dovic Peter care nu s-au ocupat 
cu răspundere de buna desfășu
rare a învățămîntului politic. 
Pentru aceste lipsuri se face vi
novat și tovarășul Rovența Ni
colae, responsabil cu educarea 
comunistă a tinerilor precum și 
vechiul comitet U.T.M Tov. Ro
vența a asistat la ședințele cer
curilor de învățămînt politic dar 
nu a ajutat propagandiștii pen
tru îmbunătățirea calității înva- 
țămîntului.

Hotărirea elevilor de la Școala elementară din Aninoasa, de 
a păstra cît mai bine materialul didactic ți de a confecționa al
tul nou prinde viață zi de zi. IN CLIȘEU: Elevele Simon Lucia, 
Pidrea Brigida și Nemeș Maria din clasa VlI-a împreună cu di
riginta lor prof. Brinzan Elena, lucrează la confecționarea de 
noi materiale didactice.

—--------------- o-------------------

Analiza temeinică, plină de răspundere
(Urmare din pag. l-a)

viitor toate preabatajele vor fi 
armate în Т.Н. pe porțiunile de 
lîngă suitori iar în cărbune cu 
susțineri poligonale. Abatajele 
frontale din stratele 15 și 18 vor 
fi de asemenea armate metalic. 
In fața minerilor a fost de ase
menea pusă problema extinderii 
încărcării mecanice în abataje, 
folosirii perforării umede la îna
intări în steril etc.

Toate aceste sarcini au fost 
ascultate cu mare atenție de fie
care miner, tehnician și inginer 
de la sector. Fiecare și-a dat 
seama de sarcinile ce-i revin, a 
analizat temeinic posibilitățile de 
îndeplinire și depășire. De aceea 
luînd cuvîntul, numeroși mineri 
și tehnicieni au arătat că sarci- 
inile de plan sînt într-adevăr 
mari, dar că există și pot fi crea
te condiții pentru depășirea lor. 
Cei mai multi au vorbit despre 
necesitatea de a spori considera
bil productivitatea muncii în a- 
bataje, despre necesitatea de a e- 
conomisi mai atent lemnul de 
mină, explozivul, capsele. Așa de 
pildă, brigadierul Moraru Nico
lae s-a angajat să îndeplinească 
și să depășească planul ce re
vine brigăzii sale în 1961, să ob
țină cel puțin 4,750 tone de căr
bune de fiecare post prestat, să 
recupereze cel puțin 3 m. c. lemn 
în fiecare lună. Frontalistul Za- 
haria Constantin a arătat că în 
frontal există de pe acum con
diții pentru a se obține un ran
dament de 5 tone pe post. In nu
mele brigăzii el s-a angajat să 
obțină trimestrial o economie de 
1150 capse și 200 kg. exploziv, 
iar în fiecare lună cel puțin 2 
m. c. lemn. Cu angajamente con
crete au venit și minerii Tuca- 
ciuc Mihai, Malcocl Dumitru, Dă- 
nllă Petru, Hîncu Mlhai, Urdaș 
Vasile. Irlmie Floricel. tehnicie
nii Dăscălescu Ioan, Ursa loan 
și alții.

Cei peste 20 de tineri care au 
luat parte la discuții au făcut 
propuneri menite să ducă la în
tărirea muncii de educare comu
nistă a tineretului.

Adunarea a cerut ca toți ute- 
miștii să participe regulat la șe
dințele de învățămînt politic. 
Calitatea lecțiilor să fie îmbună
tățită.

S-a hotărît ca în fața tinerilor 
să se țină un ciclu de prelegeri 
care să cuprindă metode bune de 
muncă cît și indicații despre fe
lul în care trebuie să se comporte 
tinerii în producție.

Noul comitet ales va trebui să 
țină seama de lipsurile arătate 
și să-și îndrepte atenția spre ri
dicarea continuă a nivelului po
litico-ideologic al tineretului din 
uzină.

Angajfcidu-se să depășească 
sarcinile de plan pe 1961, nu
meroși participanți au făcut pro
puneri concrete pentru o mai bu
nă organizare a muncii în sec
tor. Merită atenție propunerea ca 
lăcătușii și electricienii de mină 
să facă parte din brigăzi pentru 
a fi cointeresați mai mult de bu
nul mers al producției. S-a cerat 
de asemenea să se acorde mai 
multă atenție iluminatului în a- 
bataje. recepției pieselor mărun
te, a uneltelor de lemn, cozi de 
lopeți, sape etc.

Dezbaterea sarcinilor de plan 
pentru 1961 la sectorul I Vulcan 
a arătat înaltul simț de răspun
dere al minerilor de aici, al co
muniștilor, pentru asigurarea În
deplinirii și depășirii lor. Așa 
cum au subliniat și tov. «Jotoț 
Iosif, șeful exploatării și Ursa 
Ioan, secretarul organizației de 

partid de la sector, colectivul va 
trebui să aibă în față trei obiec
tive de seamă : creșterea produc
tivității muncii în abataje, ridi
carea tuturor brigăzilor la plan 
(începutul a fost deja făcut!) și 
îndeplinirea ritmică a angaja
mentelor asumate. Colectivul de 
aici a demonstrat în repetate rîn- 
riuri că îndrumat de organizația 
de partid știe să-și respecte cu
vîntul dat. El a găsit și va găsi 
în continuare noi resurse interne 
care, folosite cu pricepere, să-l 
conducă spre noi și importante 
succese în muncă.

Zi de sărbătoare
Imbrăcați în haine de sărbă

toare, purtând cravate roșii la 
■gît. pionieri și pioniere în gru
puri se îndreptau dis de dimi
neață spre școala nr. 1 Petro
șani. Totul* arăta a sărbătoare. 
Avea loc un mare eveniment: 
adunarea generală de alegeri pe 
unitate.

Fosta președintă a unității de 
pionieri Mateș Veronica (acum 
absolventă a ■ școlii) citește din 
jurnalul unității, oglinda activi
tății pionierilor. Din jurnal se 
desprind o serie de acțiuni în
treprinse de pionieri: vizionări 
de filme, vizite la întreprinderi 
ca termocentrala Paroșeni, Fila
tura Lupeni. a orașelor munci- ’ 
torești Uricani. Hunedoara etc. 
activități obștești ca strîngerea 
de fier vechi, borcane, sticle, ma
culatură. Printre pionierii cu ca
re se mîndrește școala pentru re
zultatele bune la învățătură și 
disciplină sînt citați: Susan Ni
colae Munteanu Monica, Marti- 
novici M Pop Lucia. Tatu Gheor
ghe Mihatache Alexandru si 
alții.

Pionierii au ales pentru func
ția de președinte de unitate pe 
unul dintre cei mai buni, Susan 
Nicolae elev fruntaș la învăță
tură, disciplinat, bun coleg.

După adunare a urmat un 
scurt program artistic dat de pio
nieri precum și vizionarea filmu
lui „Arta sovietică".
instructoare superioară de pionieri

ELENA CRĂCIUN



STEAGUL ROȘU

Metalurgiștii polonezi 
au îndeplinit cincinalul

VARȘOVIA 17 (Agerpres).
Agenda P.A.P. relatează eă 

metahirgiștii polonezi au îndepli
nit înainte de termen sarcinile 
planului cincinal.

In prezent în Polonia sînt în 
funcțiune 25 furnale, 89 cuptoa
re Martin, G6 baterii de cocs, 62 
secții de laminate. Potrivit da
telor preliminate, anul acesta 
producția de cocs va depăși cu 
20 la sută nivelul anului 1955, 
producția de fontă — cu 45,4 
la sută, producția de o{el și la
minate — cu peste 50 la sută.

Aceste succese au fost realiza
te datorită tehnicii noi și creș
terii productivității muncii.

In uzinele metalurgice din Po
lonia lucrează în prezent apro
ximativ 12.000 de ingineri și teh
nicieni. Partea metalurgiei polo- 
iueze in producția mondială de 
Ifontă a sporit de la 1,2 la sută 
în 1956 la 2 la sută în 1959, iar 
în poducția mondială de oțel — 
de la 1,8 la sută la 2 la sută.

----- O-----

Prezențe romînești 
peste hotare

VARȘOVIA 17. Coresponden
tul Agerpres transmite:

In ceara zilei de 16 noiembrie, 
la Opera de Stat din Varșovia 
a avut loc un spectacol cu opera 
,,Tosca“ de Puccini, cu concursul 
sopranei Arta Florescu, solistă a 
Teatrului de Opeiră și Balet al 
Republicii Populare Rotnîne, ar
tistă emerită a R. P. Romîne. 
Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes, artista romînă 
fiind răsplătită cu vii aplauze la 
scenă deschisă.

Zilele acestea, Arta Florescu 
va face un scurt turneu în Polo
nia, în orașele Wroclaw, Poznan 
și Bytom, unde va cînta în o- 
perele „Tosca", „Traviata" și 
„Manon“.

-----O-----
Tratative sovieto-cubane
MOSCOVA 17 (Agerpres).
La 16 noiembrie misiunea e- 

conomîcă guvernamentală a Cu
bei în frunte cu Ernesto Guevara 
a plecat cu avionul în Republica 
Populară Chineză. Misiunea va 
vizita de asemenea Republica 
Populară Democrată Coreeană, 
Republica Populară Mongolă și- 
Republica Democrată Vietnam, 
apoi se va înapoia la Moscova 
pentru a continua tratativele co
merciale și economice.

PRAGA. La 16 noiembrie s-a 
deschis la Praga cea de-a 4-a se
siune a Adunării Naționale. Prin
cipala problemă pe ordinea de zi 
este discutarea proiectului de le
ge al guvernului cu privire la 
cel de-al treilea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale 
a republicii.

ATENA. După cum relatează 
ziarul. ,,Avghi“, Tsirimokos, li
der al Partidului „Uniunea de
mocratică", a declarat că cam
pania de strîngere de semnături 
pe petiția în care se cere grație
rea lui Manolis Glezos, care con
tinuă în întreaga Grecie, demon
strează că opinia publică greacă 
are o atitudine de respect față 
'de Glezoș, care întruchipează 
mișcarea de rezistență împotriva 
hitlerismului.

MOSCOVA. Se anunță în mod 
oficial că guvernul sovietic a ac
ceptat să livreze Marocului la 
cererea guvernului marocan avi
oane sovietice cu reacție.

SEUL. Studenții din Coreea de 
sud continuă lupta împotriva 
sistemului reacționar de înyăță- 
mînt și a dominației exercitate 
de profesorii americani. Postul 
de radio Seul anunță că la 16

Ш literaturii ii artei uiraiueoe
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 16 noiembrie în Palatul 

sporturilor din Moscova a avut 
loc un mare concert intitulat „Noi 
cei din Ucraina". La acest con
cert au asistat Nikita Sergheevici 
Hrușciov și alțî conducători ai 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și ai guvernului sovie
tic, precum și conducători ai

Cuvîntarea lui Fidel Castro
HAVANA 17 . (Agerpres). — 

TASS transmite :
Ziarul „Revolucion" a publi

cat cuvîntarea rostită de .primul 
ministru Fidel Castro în orașul 
Guantanamo în fața oamenilor 
muncii cubani care lucrează la 
baza maritimă militară • america
nă Caimanera (de lîngă Guanta
namo).

Fidel Castro a subliniat că gu
vernul revoluționar abordează cu 
multă prudență problema bazei 
Caimanera, temîndu-se ca ame
ricanii să nu organizeze provo
cări pentru a crea pretextul imui 
conflict cu Cuba. In legătură cu 
aceasta Castro a arătat că cuba- 
nii nu trebuie să întreprindă nici 
un fel de acțiuni care să poată 
fi folosite de americanii de la 
baza Caimanera ca pretext pen
tru un conflict și, cu atît mai 
mult, pentru o agresiune împo
triva Cubei. De aceea, a spus Fi
del Castro, cubanii care lucrează 
la această bază americană tre
buie să acorde tot sprijinul po

SITUAȚIA DIN
GUATEMALA CITY 17 (A- 

gerpres).
După cum anunță agențiile de 

presă, în Guatemala continuă 
lupta forțelor armate răsculate 
împotriva guvernului pro-ameri- 
can al dictatorului Ydigoras Fu
entes. In ciuda puternicii cam
panii de represiune a trupelor 
guvernamentale, răsculații conti
nuă să-și exercite controlul asu
pra portului Puerto Barrios, 
principal centru de tranzit con
trolat înainte de răscoală de so
cietatea >,U. S. Fruit Company", 
precum și asupra altor localități 
mai mici din sudul țării. Ope
rațiile răsculaților sînt conduse 
)de doi colonei și un căpitan ai 
armatei guatemaleze. Mai multe 

noiembrie studenții de la Univer
sitatea din Seul au adoptat, în 
cadrul unei adunări generale, o 
moțiune de neîncredere față de 
americanul Underwood, prorecto
rul universității, și față de Show, 
membru al consiliului științific.

PHENIAN. Referindu-se la 
știri sosite din Coreea de sud, 
postul de radio Phenian trans
mite că clica Iui Tian Men a 
format recent din reprezentanți 
ai procuraturii, armatei și poli
ției o așa-numită „comisie spe
cială de anchetă", care operează 
arestări în masă în rîndurile lo
cuitorilor din Coreea de sud. Ast
fel, între 11 și 13 noiembrie mem
brii acestei comisii au arestat la 
Seul 249 de persoane.

COPENHAGA. După cum re
latează agențiile de presă occi
dentale la 15 noiembrie au avut 
loc în Danemarca alegeri parla
mentare.

In urma alegerilor Partidul 
social-democrat a devenit parti
dul cu cea mal mare majoritate 
în parlament.

LONDRA. După cum se a- 
nunță din Durban, autoritățile 
Uniunii Sud-Africane au folosit 
automobile blindate și un mare 

Partidului Comunist și ai guver
nului din Ucraina.

Concertul festiv a fost dat de 
partlcipanții la decada literaturii 
și artel din R.S.S. Ucraineană 
care a avut loc la Moscova. In 
fața a 14.000 de spectatori și-au 
dat concursul cîntăreți, dansa
tori, instrumentiști, ansambluri 
de artiști profesioniști și de a- 

matori din R.S.S. Ucraineană.

liticii guvernului revoluționar. 
Fidel Castro le-a cerut îndeosebi 
să renunțe de a face parte din 
miliția populară revoluționară 
întrucît aceasta ar putea sluji 
americanilor ca pretext pentru 
persecutarea muncitorilor cubani 
de la baza Caimanera. Dar, a de
clarat Castro, în cazul unei a- 
gresiuni împotriva Cubei fiecare 
din acești muncitori va căpăta o 
armă pentru a-și apăra patria.

Fidel Castro și-a exprimat în
crederea în triumful deplin ai re
voluției cubane. Situația dușma
nilor revoluției, a spus el, este 
mult mai complicată decît a 
noastră. Dacă nu ne vor ataca, 
revoluția va înainta victorioasă 
constituind un exemplu pentru 
toate popoarele Americii. Dacă 
însă ne vor ataca, situația lor 
va fi și mai rea. Ar fi mai bine 
ca ei să nu comită această ne
bunie. Dacă însă vor comite to
tuși o agresiune aceasta va în
semna nimicirea lor completă a 
declarat Fidel Castro.

GUATEMALA
posturi militare guvernamentale 
s-au solidarizat cu răsculații. In 
ultimele zile forțele răsculate au 
capturat mai multe tancuri, ma
șini precum și o mare cantitate 
de arme și muniții.

In țară domnește neliniștea. 
După decretarea stării excepțio
nale de către Ydigoras a urmat 
un va! de arestări. In ciuda mă
surilor stricte impuse populației, 
în capitala țării a avut loc o 
mare demonstrație de solidaritate 
cu lupta forțelor răsculate. A- 
genția United Press Internatio
nal subliniază că pentru sparge
rea acestei demonstrații poliția a 
făcut uz de arme, bastoane de 
cauciuc și gaze lacrimogene.

detașament de polițiști înarmați 
cu puști și automate pentru înă
bușirea tulburărilor care au iz
bucnit din nou în suburbia afri
cană a orașului Durban — Kato- 
Manor. După cum reiese din 
știri, cauza acestor tulburări au 
fost acțiunile autorităților locale 
care au început să dărime casele 
africanilor silindu-î să se mute 
în rezervații.

LONDRA. Intenția societății a- 
mericane de automobile „Ford" 
de a cumpăra toate acțiunile so
cietății engleze „Ford Motor 
Company" a stîrnit neliniște în 
cercurile politice și de afaceri din 
Anglia.

Majoritatea ziarelor din 16 no
iembrie cer ca guvernul englez 
să interzică această tranzacție 
deoarece după cum arată „Daily 
Expres", „ea ar avea consecințe 
catastrofale pentru Anglia".

BONN. Referindu -se la cercuri 
bine informate, buletinul de pre
să „Parlamentarisch-Politischer 
Pressedienst" anunță că în cu- 
rînd între cercurile guvernante 
de la Bonn și Paris se va încheia 
un acord în baza căruia avioane 
militare cu reacție vest-germane 
vor fi aduse pe aerodromul fran
cez de pe insula Corsica, unde 
Bundeswehrul intenționează „să 
achiziționeze" terenuri necesare 
forțelor sale aeriene militare.

S . țpț. R «i' 
trecut in fruntea clasamentului

In ciuda timpului friguros, 
feri, pe stadionul Jiul au fost 
prezenți peste 4000 de spectatori 
pentru a-și vedea la „lucru" e- 
chipa favorită. După un meci 
frumos, presărat cu faze spec

taculoase de joc de calitate, echi
pa de fotbal Jiul a obținut vic
toria concludentă cu scorul de 
3—0 (2—0) în fața echipei Re
colta Cărei.

Meciul a plăcut prin dinamis
mul său, prin fazele create și ar
doarea cu care au luptat petroșă- 
nenii pentru fiecare minge.

De data aceasta înaintarea 
Jiului a funcționat mai bine. A- 
părarea a fost tot timpul la post 
clarificînd cu mult calm situații 
care au dat emoții spectatori
lor.

Meciul începe într-o ușoară 
hotă de dominare a jucătorilor 
'de la Jiul. Primul gol survine 
în minutul 5 cînd Crăciun, lan
sat pe dreapta, primește o min
ge de la Cosmoc șî de la 20 
metri șuteâză spre poartă. Min
gea trece peste apărătorii de la 
Recolta și intră în gol: 1—0.

Ocazii bune de gol au ratat 
în minutele 15, 21 și 29 Ciurdă- 
rescu, Crăciun și Gabor. Jiul 
domină cu autoritate, dar în mi
nutul 30 ratează cea mai mare 
ocazie de gol prin Crăciun care,
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singur cu portarul în față, trage 
peste poartă. Jucătorii de la Re
colta ratează o asemenea ocazie 
prin Szikszai care trage în bară. 
Petroșănenii continuă să domine 
și în minutul 43, după un fru
mos schimb de mingi între Cră
ciun, Manea, Gabor, ultimul șu- 
teăză, mingea întîlnește bara și 
revine în teren, iar Ciurdărescu, 
venit din urmă, înscrie: 2—0.

După reluare Jiul, în minutele 
50, 60 și 61 ratează noi ocazii 
prin Ciurdărescu și Tot'h. A plă
cut mult faza creată în minutul 
76 cînd Ciurdărescu, după ce 
schimbă mingea de pe un picior 
pe celălalt, șutează puternic, iar 
portarul de la Recolta e nevoit 
să scoată în corner. Scorul este 
ridicat la 3—0 în minutul 80 de 
același Ciurdărescu. Pînă la 
sfîrșitul jocului Jiul domină dar 
nu mai fructifică nici una din 
ocazii. t\ arbitrat Șerbănescu I. 
(Craiova) cu unele scăipări.

Formațiile : JIUL : GRAM, RO- 
MOȘAN, TILVESCU, Farktas, 
Cosmoc, CRIȘAN, Toth, CRĂ

CIUN, CIURDARFSCU, GABOR, 
Manea. RECOLTA • FULEITER, 
Szabo II, SZABO I, DEZSI, 
Koch, Fischer, SZIKSZAI, Kuki, 
Pavlovici, Fazekas, Hauler II.

C. COTOȘPAN

ANUNȚ
Întreprinderea Comunală 

Orășenească Petroșani tele
fon 541, 544 și 335, execută 
pentru sectorul socialist și 
particular lucrări noi și de 
reparații la instalațiile inte
rioare de apă, canal și elec
tricitate, în toate localitățile 
din Valea Jiului.

Lucrările mai sus indicate 
pentru particulari se vor pu
tea executa și cu plata în 
rate lunare.

♦
♦

Cooperativa Jiul Petro
șani anunță deschiderea u- 
nui ATELIER DE BIJU
TERII în Petroșani piața 
Victoriei nr. 2.

Se confecționează verighe
te, cercei, inele, broșe, ace 
de cravată, gravuri etc. cu 
materialul clientului.

♦
♦ 
♦
♦ 
o
♦
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