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Proletari din toate țările, uaiți-vă II

Organ'al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Camera 
ceasurilor 
neastîmparate

Cine s-ar fi gindit vreodată 
că numele vechii comune de 
oieri Paros va fi purtat astăzi 
de una dintre cele mai mari iz
voare de energie electrică din 
țară? Nici chiar visul n-ar fi 
avut atîta cutezanță. Dar iată 
că, realitatea, așa cum este, așa 
cum o simțim fiecare, ne umple 
inimile de bucurie. Valea Jiului 
a devenit astăzi una dintre re
giunile fruntașe pe țară in pro
ducerea energiei electrice. Prin 
punerea in funcțiune a noului 

I nsemnărî de reporter

turbogenerator de 150 MW, de 
la Paroșeni, sistemul energetic 
'national a primit pe cel mai 
mare afluent al său din țară.

In rindurile care urmează nu 
vom face o monografie a termo
centralei Paroșeni, ci ne vom re
feri la sala termică de comandă 
a grupului IV, o adevărată ca
meră a ceasurilor neastimpărale.

Pină nu de mult, aici adum
brea o pădure de schele in care 
un furnicar de oameni roia de 
dimineața pînă seara tirziu. Su
tele de licurici izvorîți din apa
ratele de sudură luminau pentru 
alierea metalelor, macaralele turn 
își' întindeau brațele puternice la 
zeci de metri, urcînd greutăți 
imense care aveau să devină 
scheletul noului grup energetic. 
Febra muncii a cuprins aici zeci, 
sute de muncitori, ingineri, spe
cialiști, care nu și-au precupețit 
eforturile pentru a da patriei 
mai multă lumină.

Pădurea de schele a dispărut.

(Continuare în pag. 3-a)

Spălătoria de cărbuni de la Coroești. Se încarcă cărbunele în vagoane.

agul roșu

Excursii
Institutul de mine 

din Petroșani a orga
nizat recent o excursie 
cu trenul prin O.N.T. 
la București. Cei 150 
de studenți care au 
participat la excursie 
au vizitat alaltăieri 
Expoziția realizărilor 
economiei naționale 
a R. P. Romîne.

Excursii asemănă
toare au mai fost or
ganizate în acest an 
de către Institutul de 
mine. Ele au avut un 
scop științific, ajutînd 
pe studenți să-și a- 
profundeze cunoștin
țele acumulate la o- 
rele de curs.
In dimineața zilei de 
miercuri, un grup de 
.34 de muncitori evi
dential în întrecerea 
socialistă de la T. C. 
Paroșeni au plecat ou 
un autocar al O.N.T. 
la București tot cu 
scopul de a vizita 
Expoziția realizărilor 
economiei naționale a 
R. P. Romîne.

Spectacol 
de varietăți

Ieri, la orele 20,30, în sala palatu
lui cultural din orașul Lupeni, 
O.S.T.A. București a prezentat un 
spectacol de varietăți. Spectacolul, 
susținut de cîntăreața de muzică in
diană Narghita și de Ilie Moldovea- 
nu. Elena Bunea și Carmen Con- 
stantinescu. s-a bucurat de apreciere.
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De la începu
tul anului, bri
gada condusă 
de Berey Dioni- 
sie de la secto
rul I ai minei 
Aninoasa a ex
tras 862 tone 
de cărbune peste 
sarcinile de pian. 
In fotografie: 
schimbul con
dus de minerul 
Medveș Carol, 
înainte de a in
tra în mină.

Se modernizează 
transportul

Cele două locomotive „Diesel" de 
120 C.P., cu care a fost înzestrat 
recent sectorul de transport al mi
nei Lonea și-au terminat rodajul și 
au fost date în exploatare. Ele de
servesc transportul cărbunelui de la 
mină la prepârația din Petrila.

Noile locomotive, conduse de me
canicii Vîrtop Romulus și Deak Fran- 
cisc aduc o contribuție substanțială 
la îmbunătățirea transportului căr
bunelui.

Conferințe
Pentru popularizarea realizărilor 

obținute în anii regimului de demo
crație populară. Comitetul pentru 
cultură și artă din Petroșani a ini
țiat un program de conferințe care 
se expun periodic în toate localită
țile Văii Jiului. Joi după-amiază, lu
crătorii de la I.L.L. Petroșani au 
audiat conferința „Invățămîntul din 
patria noastră, ieri și azi". Azi, la 
sectorul I al minei Lonea profeso
rul Cherciu Nicalae, directorul Școlii 
medii din Petrila, va prezenta con
ferința „Cultura romînească pe .me
ridianele globului".

Cinci zile vesele
In urmă cu două luni, artificierul 

Vlad Constantin I a lipsit o zi de 
Ia șut. Cînd a fost întrebat despre 

motivul absentării a răspuns că 
„n-a avut cine să dea de mîncare 
la pui...". Grozav motiv 1...

La sfîrșitul lunii trecute, tova
rășul Vlad a făcut-o și mai lată.

de la lucru

o dumini- I 
la mijloc, > 
făcut cinci

A lipsit patru zile 
Le-a transformat 
în zile vesele. Și 4 
cum s-a nimerit să u' 
fie și 
nică 
s-au 
zile vesele. In zadar a fost aștep
tat să vină la șut artificierul Vlad. 
L-au întîlnit ortaci de-ai lui pe 
drum, făcînd naveta între bufetul 
„Cotnari" și cofetăria „Cerbul". 
Doar n-o să consume omul numai 
țuică; î] ispitește și puterea ver
mutului. In timpul celor cinci zile 
vesele a fost văzut sprijinindu-se. 
cap în cap. cu un prieten la fel 
de... bine dispus. Foarte probabil 
se susțineau unul pe altul sau era 
preludiul vreunei lupte... Poți să 
știi ? Cert este că Vlad n-a călcat 
pe la mină timp de cinci zile. Șî-a 
permis omul că doar el este sin
gurul Constantin unu; caz rar, 
cum nu mai găsești la sectorul IV 
al minei Lonea. Dar mai trebuie 
dezlegată o enigmă• dacă Vlad

I
LA MINA LONEA-... — - ■ --—

Calitatea cărbunelui 
poate fi îmbunătățită

La indicatorii principali — produc
ție, productivitatea muncii și prețul 
de cost, mina Lonea a îndeplinit an
gajamentul anual încă în luna tre
cută. La un singur indicator conti
nuă însă să rămînă deficitari minerii 
loneni — calitatea cărbunelui. Lună 
de lună, mina Lonea a fost penali
zată pentru cantitatea mare de șist 
găsită în cărbunele trimis preparației 
din Petrila. După zece luni, canti
tatea de cărbune rebutată pentru de
pășirea procentului admis de cenușă 
se ridică la 10 383 tone. Contabilul 
șef al exploatării, tov. I. C. Balogh 
ne face pe loc un calcul cu cit a 
grevat producția rebutată asupra pre
țului de cost.

— in primele zece luni, exploata
rea noastră a pierdut, din cauza 
cărbunelui rebutat pentru șist.
I 170 000 lei.

Pentru îmbunătățirea calității pro
ducției extrase s-au întreprins la Lo
nea mai multe măsuri. In mai multe 
plenare ale comitetului de partid și 
ale comitetului sindicatului a fost 
dezbătută rămînerea în urmă la ca
litate. Controlul calității se face con
form dispozițiilor — 1 la sută din 
numărul vagonetelor cu cărbune, și 
chiar mai multe. Agitație vizuală le
gată de calitate există în incinta ce
lor trei guri de mină. De asemenea, 
la fiecare rostogol unde se încarcă 
cărbune poți vedea lozinca : „Tovară
șe vagonetar, ce ai făcut azi pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui ?“ 
Lozinci asemănătoare pot fi întîlnite 
pe galerii, la rampe de puțuri. La 
mina Lonea sînt brigăzi care se ocu
pă de alegerea șistului vizibil; prin
tre acestea se numără cele conduse 
de minerii Iacob Petru, Farcaș loan. 
Borș Hristache, Bălăuță Zaharia, Ba
ciu loan.

Există aici la mina Lonea cauze 
obiective care produc greutăți în asi
gurarea calității cărbunelui. îndeosebi 
intercalațiile numeroase de steril care 
predomină' la stratul 3 și 5, în blocu
rile I (de la mina I), III est, VIII, 
Jieț. La mina III, stratul 5 este inter
sectat de falii sucesive, iar sectorul
II trece prin lucrări vechi.

Dar, aceste greutăți nu justifică 
decît în parte depășirea, lună de lu
nă, în procente ridicate, a cenușei 
admise. Cauza principală este nerea- 
lizarea ritmică a planului, munca în 
asalt, neglijarea calității. Ne referim 
aici la brigăzile conduse de minerii 
Băiănescu Manoilă, Burdea Nicolae, 
Danciu Moise, Calicioiu Aurel, Bîr- 

luț Clement, Miclca loan III. Molnar 
Traian. La frontalul condus de briga
dierul Bîrluț Clement nu prea găsești 
pe vatră steril ales. In loc să depozi
teze sau să evacueze separat sterilul, 
brigada a lăsat să se amestece căr
bunele cu piatra. Mai este de mirare 

s-a „cinstit" de bucurie sau de 
oecaz ?

Și iată că s-au încheiat cele 
cinci zile vesele. Tovarășul Vlad a 
venit la conducerea sectorului și, 
cu blîndețe în glas, a cerut să fie 
iertat, promițînd solemn că va 
fi cel mai serios și mai cuminte 
om. (De fapt a mai promis și cu 

alte asemenea o- 
cazii și la fel de 
solemn). Rămîne 
acum să-i hotă
rască soarta co
misia de litigiu.

Dar să nu omitem : toate acestea 
s-au întîmplat după ce numai cu
două luni în urmă conducerea sec
torului a hotărît să-i fie ridicat 
salariul. Tovarășul Vlad are fami
lie, este tată a doi copii. Obișnu
iește oare să-i uite ? Parese că 
da. Altfel nici nu se explică de
sele sale ziie de „odihnă".

După un șir de zile vesele au 
venit și regretele. Regrete pentru 
pierderea unui șir de stimulente 
materiale. Punînd totul în balanță 
reiese că cele 5 zile vesele l-au 
adus pe Vlad Constantin I într-o 
situație... deloc veselă.

FR. VETRO

că această brigadă a pierdut numai 
în luna octombrie 722 tone de căr
bune drept rebut ? Sau cazul mine
rului șef de schimb lacomi Petru 
de la abatajul nr 501 care a perforat 
găuri în intercalații, pentru a le ex
ploda. Oare aici na este cunoscută 
pușcarea selectivă ?

In luna mai, conducerea exploa
tării a indicat ca sectoarele produc
tive să repartizeze în fiecare schimb 
cît un om pentru a alege șistul la 
benzile care leagă circuitele puțurilor 
cu silozurile. Exceptînd mina I, unde 
alegerea se execută de către mecani
cul de la bandă, în prezent, la minele 
II și III această alegere nu se mai 
execută. Calculul dovedește că dacă 
s-ar alege zilnic șistul, lunar s-ar 
trimite la preparație mai puțin cu 
900—950 vagonete de piatră. Este a- 
proape echivalentul tonelor rebutate 
minei Lonea într-o lună.

La mina Lonea există posibilități 
să fie îmbunătățită calitatea cărbune
lui. Dar, pentru aceasta maiștrii mi
nieri, întregul corp tehnic, responsabi
lii cu calitatea de Ia gurile de mină 
au datoria de a urmări cu perseveren
ță felul cum se ocupă brigăzile de 
alegerea șistului. Organizațiile de 
partid de la sectoarele productive 
trebuie să îndrepte munca politico 

educativă spre ridicarea spiritului de 
răspundere al minerilor, vagonetarilor 
de rol, artificierilor, pentru ca toți 
acești factori, care hotărăsc soarta 
calității, să manifeste o exigență ri
dicată față de calitatea cărbunelui.

Un prilej nimerit pentru a dezbate 
pe larg și a analiza profund ce tre
buie făcut pentru îmbunătățirea cali
tății cărbunelui îi oferă conferința 
de partid pe mină care urmează să 
aibă loc în zilele următoare. Calitatea 
producției este o chestiune de presti
giu a fiecărui colectiv: de aceea, la 
mina Lonea, luptei pentru calitate să 
i se imprime uri caracter de masă, 
iar în fruntea acestei acțiuni să se 
situeze comuniștii.

F. CRISTIAN

Un utemist apreciat pentru cali
tatea lucrului — lăcătușul Dobor- 
ceanu Constantin de la mina Uri> 
câni.

La odihnă și tratament
In perioada de timp care s-a scurs 

din trimestrul IV al acestui an, de 
,1a mina Aninoasa au plecat Ia odih
nă și tratament în diferite stațiuni 
balneo-climaterice 22 de oameni ai 
muncii. Printre cei care vor pleca 
în următoarele zile se numără Go- 
gîrță Petru și Sabin Alexandru, ca
re iși vor petrece concediul la Că
ciula ta.



veni 
celor 
să-și 
stu-

Pentru a 
în sprijinul 
care doresc 
completeze
diile, conducerea 
Școlii medii din 
Petroșani organi
zează cu regulari
tate ore de con
sultații. lată-i în 
clișeu pe elevii 
clasei a X-a 
la cursul 
frecvență la 
din aceste

de 
fără 
una 
ore.

Scopul urmărit la lecțiile 
limba romînăde

Voi căuta, în cele ce urmează, să 
răspund unor probleme ridicate într-o 
recentă pagină de învățămînt de tova
rășa profesoară C. Stoica în legătură 
•u fixarea scopului urmărit la lecțiile 
de limba romînă, precum și a felu
lui cum poate fi realizată continui
tatea lecțiilor la acest obiect.

Știm că studiul limbii romîne are 
ea sarcină principală să fundamen
teze deprinderile de exprimare co
rectă orală și scrisă ale elevilor, 
aă‘i ajute să înțeleagă și să-și însu- 
șeescâ normele limbii literare.

fn vederea realizării acestor sar
cini, profesorul de limba romînă 
trebuie să-și precizeze scopul unnă- 

. rit la fiecare lecție. Astfel, pentru 
predarea cazurilor substantivului la 
clase a V-a am rezervat două ore 
Prima lecție a avut ca scop : 1) în
vățarea noțiunii de caz, a celor cinci 
cazuri și numirile lor, 2) deosebirea 
sărurilor după funcțiunea sintactică, 
întrebări și formă.

fntr-o oră precedentă am repetat 
cu elevii funcțiunile substantivului 
în propoziție ca elevii să înțeleagă 
mai ușor cazurile și funcțiunile sub
stantivului în fiecare caz.

După anunțarea temei s-a anali
zat uh cuvtnt care să aibă funcțiuni 
diferite în propoziție, precizînd apoi 
caturile substantivului, întrebările la 
care răspund substantivele' în fieca
re caz. In încheiere s-a dat noțiunea 
de caz.

A dbua lecție a avut ca scop: 
a) întărirea cunoștințelor despre ca
zurile substantivului, b) completarea 
cunoștințelor elevilor despre funcțiu
nile substantivului în cazul acuzativ. 
C) învățarea punctuației în legăt <ră 
eu anumite cazuri — vocativ ; ab
sență virgulei între substantiv și a- 
tribut în genetiv sau acuzativ; ab
sența virgulei între verb și comple- 
merttul direct și indirect.

Lă următoarele lecții s-a trecut la 
învăț*rea articolului nehotărît și ho
tărî!, apoi la declinarea substanti
vului.

După ce elevii și-au însușit cazu
rile, declinarea substantivului, 
tfnut o lecție în care am urmărit

văfarea ortografiei substantivelor 
masculine la nominativ plural arti
culat și a substantivelor feminine la 
gemifiv-dativ singular. In acest scop 
am folosit următoarele procedee: 
dictare, analiză morfologică, foneti
că și ortografică, iar ca material di
dactic, un tabel care să fixeze și să 
sistematizeze 
re s-au scos 
lecției.

Alte lecții 
noștintelor căpătate în

regulile ortografice ca- 
în cursul desfășurării

urmăresc folosirea cu- 
vorbire șl
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...Așa se intitulează spectacolul 
care l-au prezentat, în urmă cu cîte
va zile, elevii Școlii medii din Lupeni 
în fata minerilor din Uricaiii.

Compuse din 40 de persoane, for- 
itiațîile artistice aie elevilor din Lu
peni au prezentat un program bogat 
alcătuit din suite de dansuri, me
lodii de muzică ușoară și numere de 
gimnastică, mult apreciate de spec
tatori.

Recent, această revistă muzicală 
a fost prezentată și în fața iubito 
ritor de muzică din Bărbăteni.

pe

Cum fac educația patriotică 
a elevilor

regimului democrat
din orașele noi apă
rării : Onești, Bor 
etc. M-am străduit

urmărit formarea unor deprinderi de 
scriere corectă a substantivelor. Din 
cele două ore rezervate articolului, 
a doua a fost consacrată repetării 
unei lecții avind ca scop:

a) consolidarea cunoștințelor des
pre articol, despre acordul articolu
lui posesiv și adjectival,

b) formarea 
re corectă a 
culate.

Ca metodă
ția iar ca material didactic schema 
felurilor articolului, tabele cu orto
grafia substantivelor masculine la 
nominativ, a substantivelor feminine 
la genitiv-dativ. tabelul acordului 
articolului posesiv și adjectival.

Reiese că fiecare lecție are un scop 
bine precizat, iar profesorul. înainte

deprinderilor de scrie- 
substantivelor arti-

am folosit conversa-

scris, adinCIrea și cimentarea lor 
printr-o activitate practică conștientă’ de a intra la clasă trebuie să reflec-

Evident. pă elevii nu vor dobîndî 
aceste deprinderi într-o singură lec
ție,. însă fiecare lecție îi va apropia 
de țelul urmărit. Ca exerciții pentru 
acest tip de lecții pot fi analizele 
gramaticale. alegerea exemplelor 
dinfr-tin text literar cunoscut, com
puneri gramaticale cu caracter crea
tor, dictări, etc.

Pentru exemplificare voi arăta cum 
la lecția de consolidare a cunoștințe
lor despre articol la clasa a Vl-a am

te adine asupra metodelor și proce
deelor folosite pentru atingerea sco
pului urmărit.

Cu cele arătate în articolul dc 
față, problemele ridicate de tovarășa 
profesoară C. Stoica nu s-au epuizat, 
și ele urmează să fie dezbătute și de 
alți profesori' care predau limba 
mînă.

Prof. MARIA TIȚESCU
Școala generală de 8 ani nr.

Petroșani

1N CE CONSTĂ GREȘEALA ?
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In școală educarea patriotică a 
elevilor se realizează atît în proce
sul de învățămînt cît și prin mun
ca în afară de clasă și extrașcolară. 
Avem la îndemînă pentru acest lucru 
mijloace multiple, variate. In ma
nualele de limba romînă pentru cla
sele I—IV, bunăoară, sînt numeroa
se poezii, bucăți de lectură, istorioare 
cu un profund conținut patriotic. 
Predînd poezia „Salutul", de exem
plu, sau bucata de lectură „Valea 
Trotușului" am folosit un bogat ma
terial ilustrativ; cîteva ilustrate cu 
cele mai frumoase peisaje ale pa
triei noastre cum sînt Cheile Bica- 
zului, munții Bucegi și Apuseni, un 
fotomontaj cuprinzînd obiective cons
truite în anii 
popular, vederi 
rute pe harta 
zești, Săvinești
în timpul lecției să trezesc elevilor 
sentimente de dragoste față de partid 
și statul nostru.

La istorie am vorbit elevilor des
pre lupta muncitorilor pentru liber
tatea poporului, sau despre eliberarea 
țării de sub jugul fascist. Am ur
mărit să prezint un tablou cît mai 
viu în fața elevilor despre faptele 
săvîrșite spre binele poporului și al 
patriei de comuniști. Desigur că, 
copii, au apreciat și admirat aceste fapte. 
La lecția „Țara Romînească în vremea 
lui Mircea cel Bătrîn", cu care oca
zie am citit și „Scrisoarea a Ill-a" 
de M. Eminescu, am pus în evidentă 
faptele hidoase ale cuceritorului Ba- 
îazid care a căutat să subjuge po
porul.

Dacă prin obiectele din cadrul pro
cesului de învățămînt urmăresc să 
formez elevilor o conștiință patrio
tică, prin activitățile în afară"‘de cla
să și extrașcolare. urmăresc forma
rea unei conduite patriotice. Prin ac
țiunile patriotice pe care le întreprind, 
de exemplu, ornarea clasei, colectarea 
plantelor medicinale, curățirea și în
grijirea zonelor verzi, îi determin pe 
elevi nu numai să înțeleagă, ci să și 
simtă că obligațiile școlare sînt pen
tru ei îndatoriri patriotice, îndatoriri 
care trebuie să devină manifestări 
obișnuite ale conduitei lor.

Un sprijin deosebit în educarea 
simțului de răspundere la elevi față 
de învățătură îl dă organizația de

pionieri din școala noastră. Pe lin
gă celelalte forme variate, adunările 
generale pionierești constituie o a- 
devărată școală de educare patrioti
că a elevilor, lată, de exemplu, for
ma pe care a îmbrăcat-o o adunare 
pionierească în cadrul detașamentului 
nr. 2 al unității de pionieri a școlii 
noastre. Ea a fost intitulată „Mulțu
mesc din inimă partidului", Am invi
tat la adunare un tovarăș care a 
vorbit despre grija partidului și gu
vernului pentru crearea condițiilor de 
învățătură și odihnă ale copiilor, 
dînd exemple concrete din Valea Jiu
lui, A vorbit apoi un pionier despre 
viața copiilor din țara noastră- ln^ 
încheierea adunării s-a învățat cîn-" 
tecul „Steagul partidului", s-a pre
zentat o suită de dansuri populare 
și au fost recitate poezii despre 
partid.

Cu ocazia acestei adunări, pionierii 
și-au îmbogățit cunoștințele despre 
partid, despre politica sa.

Am descris doar cîteva din forme
le pe care le îmbracă educația pa
triotică în școala noastră. Ele sînt 
multiple, începînd de la pregătirea 
sistematică a temelor pentru acasă 
și pînă la vizitele la întreprinderi 
și excursiile organizate de școală. 
Toate acestv forme au o mare însem
nătate în dezvoltarea 
de dragoste față 
mentului față de 
socialistă.

sentimentului 
de patrie, a atașa- 
orînduirea noastră

MANDA
învățătoare

Școala generală de 8 ani nr. 4
Vulcan

STAMATE

AU FOST ALEȘI 
CEI MAI BUNI

Intre libertate și constrângere
Se știe că experiența de viață a 

tinerilor e. foarte redusă. De aceea, 
la unii se manifestă goana după 
inedit, adică tendința de a-și acu
mula cu orice preț o experiența pro
prie, ignorînd sfaturile celor virst- 
nici. In schimb la alții experiența se 
obține mai simplu, după „ce-a zis 
tata sau mama".

Cu atlt mai mare devine răspun
derea părinților, cu cit în ambele ca
zuri se pot săvirși greșeli regretabile.

invoclnd experiența proprie, unii 
părinți pledează pentru a se acorda 
copiilor libertatea deplină de acțiune — 
,.Să-și trăiască viața cu adevărat" — 
hotărăsc ei. „E deajuns pentru noi 
că am simțit gustul amărui 
reții încătușate" etc.

Și încurajați de propriile 
gumente, părinții dăruiesc 
libertatea deplină de a merge
se spune — singuri pe picioarele lor. 
Nu-și dau seama însă, că această 
tendință ascunde primejdia ca sub 
oblăduirea lor directă, copiii să să- 
virșească cele mai grave erori. Știind 
că din partea „babacilor" (noul nu
me al părinților în limbajul unor a- 
semenea copii) au tot consimțămin- 
tul, se lansează tocmai pe acele că
rări care n-au fost bătătorite încă. 
Primul „succes” banal constituie și 
pretextul de a-și proctama indepen
dența absolută față de părinți.

La rîndul lor părinții, acordindu-le 
în mod conștient libertatea, pierd 
iremediabil controlul asupra lor și

creased

catego-
pentra

situații este un semn distinct al per
sonalității. Trebuie vegheat în per
manență ca pretinsa personalitate să 
nu se denatureze in mojicie. Nu pu
tem fi de acord nici cu constrînge- 
rea. E altceva dacă-i sugerăm pers
pectiva unei acțiuni și-i lăsăm posi
bilitatea ca inițiativa să-i aparțină.

Așa dar, intre libertate și consirln- 
gere să se folosească metoda cea mal 
potrivită.

Zilele acestea a avut loc la Gru
pul școlar minier din Petroșani a- 
dunarea generală U.T.M. de dare de 
seamă și alegeri a organizației de 
bază din anul 11 — școala de maiș
tri. Darea de seamă prezentată de, 
tînărul Bradu Gheorghe, secretar 
biroului organizației de bază U.T 
pe anul II, ca și discuțiile purtate, 
au relevat activitatea rodnică tjpsfă- 
șurată de utemiștii din anul П pe 
perioada unui an de zile. Au fost 
evidențiați pentru rezultatele bune la 
învățătură utemiștii Mincof llie, Vi- 
șek Gheorghe, Rusu Gheorghe și 
alții.

Au fost criticate însă cu asprime 
lipsurile, delăsarea la învățătură a 
unor elevi-maiștri, ca Tisu Mircea, 
Rotaru Ioan, Tomuș Ștefan.

Trecîndu-se la alegerea noilor or
gane conducătoare, adunarea generală 
s-a orientat asupra celor mai buni 
utemiști, exemplu la învățătură și 
disciplină. Intre noii aleși în biroul 
organizației de bază U.T.M. figurează 
elevii Spătaru Stelian, Cherebețiu ©- 
vidiu, Rusu Gheorghe, Ciobanu Con< 
tantin.

IONEL ADAM
Grupul școlar minier Petroșani

al tine-

lor ar- 
copiilor 
— cum

mai rămîn doar cu o idee foarte va
gă. despre ceea ce le fac odraslele.

Abia atunci clnd „experiența" fiu
lui capătă caracterul de publicitate, 
cu adinei implicații de ordin social, 
părinții înțeleg că „gogoșile" ca ca
re s-au lăsat alimentați de către pro
prii copii, sirii răsuflate și au gustul 
acru al aluatului lăsat să 
la voia intim plării.

Din aceste motive, a' doua 
rie de părinți se pronunță
reducerea libertății copiilor, susți- 
ntnd că în orice împrejurare trebuie 
să li se ceară neapărat părerea. În
seamnă că procedează mai bine decît 
primii ? Evident că nu. Dacă copilul 
va fi crescut înir-un climat care-l 
constrînge să facă numai „ce-a zis 
tata sau mama" va deveni un om fără 
personalitate, incapabil să ia In anu
mite momente cruciale o hotărîre de 
unul singur. Neavînd suficient curaj 
se va lăsa in voia hazardului și va 
suporta consecințe din cele mai ne
faste.

Nu mai puțin adevărat e și faptul 
că un asemenea copil, crescut sub 
autoritatea excesivă a părinților și 
apăsat de invariabilul „tu n-ai voie4 
va ajunge, în mod normal obsedat 
de întrebarea firească: de ce alții au 
voie, iar eu nu ?

in ce ne privește sîniem pentru 
libertate, dar... numai pentru liber
tatea acordată. Nu sîntem de acord 
cu părinții care cred că manifesta-

N. ARGEȘEANU

Urmărite cu interes, explicațiile profesoarei Blăgăilă Maria sînt notate 
cu grijă. Fotoreporterul nostru a surprins pe elevii clasei a VIII-a A de

rea originală a copilului in diferite [ la Școala generală de 8 ani nr. 2 din Lonea la o oră de istorie.
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Alegeri în organizațiile de partid

SEMNIFICAȚIA A DOCÂ CIFRE
Camera ceasurilor neastîmpărate

In hotărirea adunării generale pen 
tru darea de seamă și alegeri din 
toamna anului trecut a organizației 
de bază din sectorul de investiții al 
minei Petrila s-a prevăzut, pentru 
biroul ales atunci, sarcina de a pre
coniza măsuri politico-organizatorice 
eficiente care să ducă la ridicarea 
la plan a brigăzilor rămase în" urmă. 
Această prevedere a fost izvorîtă 
din faptul că din numărul total al 
brigăzilor de mineri, 24 la sută erau 
rămase în urmă.

Secretarul organizației de bază, to
varășul Cenarti Gheorghe și ceilalți 
membri ai biroului și-au dat seama 
că luarea de măsuri eficiente pentru 
sprijinirea brigăzilor rămase în ur
mă constituie o importantă rezervă 
de creștere a productivității muncii, 
o condiție de seamă pentru îndepli
nirea la timp a sarcinilor ce stau 
în fața sectorului. Și, aceste sarcini 
sînt de o deosebită importanță pentru 
procesul de producție al întregii mi- 
ne, pentru punerea în exploatare a 
rezervelor de cărbune necesare reali
zării sarcinilor de plan și a angaja
mentelor de întrecere. Brigăzile secto
rului execută galerii transversale 
principale, săpări și adînciri de pu
țuri, circuite de puțuri la noile ori
zonturi, garaje, case de pompe și 
alte lucrări cu o lungă durată de 
funcționare, care vor deservi trans
porturile subterane pe orizontală și 
verticală.

In scopul sprijinirii brigăzilor ră
mase în urmă, biroul organizației de 
bază a luat o măsură care este apli
cată în mod curent în multe sectoare 
din minele Văii Jiului. Anume, a 
îndrumat conducerea sectorului să 
repartizeze tehnicieni și ingineri cu 
experiență care să se ocupe efectiv 
de brigăzile care întîmpină greutăți 
spre a le ajuta să-și organizeze mai 
bine munca, să învingă rămânerea 
în urmă. Meritul organizației de ba
ză este acela că nu s-a oprit aici. 
Pentru ca această măsură să dea 
roade, să nu rămînă doar pe hîrtie, 
s-a introdus regula ca decadal, bi
roul organizației de bază, conduce
rea tehnică a sectorului și comitetul 
sindicatului să se întrunească spre 
a analiza situația brigăzilor care 
mi-și realizează planul, cauzele ră-

APRECIAȚI DE COLECTIV
Echipa de lăcătuși condusă de to- 
.rășul Nagy Francisc din sectorul 

electromecanic al minei Lupani este 
apreciată de întregul colectiv pentru 
calitatea lucrărilor efectuate la unel
tele pneumatice. Calitatea lucrărilor 
se bucură de apreciere și din partea 
minerilor din subteran, care aduc la 
reparat ciocanele de abataj, perfora
toarele etc.

Urmărind mărfurile de sezon
In ultimii ani, comerțul nostru 

socialist a cunoscut o puternică dez
voltare. Dar, ridicarea lui fa nivelul 
cerințelor mereu sporite ale popu
lației, asigurarea unei aprovizionări 
ritmice cu produse de sezon, prac
ticarea unui comerț civilizat, grija 
față de timpul și interesele oameni
lor muncii — sînt sarcini mereu ac
tuale pentru lucrătorii din unitățile 
comerciale.

Realizările obținute de organiza
țiile comerciale din Valea Jiului sînt 
însemnate. Insă mai sînt și multe 
de făcut. Posibilități pentru îmbunătă
țirea continuă a activității lor sînt 
suficiente Iată doar câteva dintre a- 
cestea.

Acum, în preajma anotimpului fri
guros. unitățile alimentare sînt mult 
frecventate de gospodine. Insă, satis
facerea cerințelor lor. lasă uneori de 
dorit. Gospodinele din Petroșani, 
bunăoară, trebuie să meargă pentru 
ulei la sticlă la magazinul cu auto
servire. pentru un borcan de ghiveci 
în ulei la unitatea din cartierul Car- 
pați. iar pentru o sticlă cu apă mi
nerală ..Boholt“ la magazinul nr. 4 
(O.C.L.). De luni de zile, în maga
zine nu se găsește pesmet, unitățile 
sînt slab aprovizionate cu conserve 
de legume, ape minerale, conserve 
de pește, brînzeiuri etc. In schimb, 
conducerea O.C.L. a introdus în ma

minerii în urmă a acestor brigăzi, 
cum sînt ele sprijinite șl ce măsuri 
trebuie luate pentru ridicarea lor la 
plan.

— Acum, la un an după luarea a- 
cestei măsuri, an în care după ex
pirarea fiecărei decade factorii de 
răspundere din sector s-au întâlnit 
spre a stabili împreună ce măsuri 
sînt necesare pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan și a angajamentelor 
de întrecere la fiecare loc de muncă, 
ne dăm seama că ea a fost deose
bit de eficace -- spunea secretarul 
organizației de bază. Eficacitatea a- 
cestei măsuri a sporit mai ales a- 
tunci cînd în cadrul acestor analize 
am cerut celor care li s-au încredin
țat anumite brigăzi pentru a le ajuta, 
să arate ce au făcut pentru înde
plinirea sarcinii încredințate.

Iată un exemplu care arată cit 
este de valoros sprijinul corpului teh
nic atunci cînd el este dat la timp 
și cu competență.

Intr-una din lunile trecute a fost 
formată o brigadă nouă de deschi
deri și pregătiri, care a fost încre
dințată tovarășului Lupu Gheorghe. 
Brigadierul este un rmner bun, și 
ortacii săi erau buni, dar brigada nu 
era sudată, nu acumulase o expe
riență proprie. Inginerului Pătruică 
i s-a încredințat sarcina de a spri
jini această brigadă și în decursul 
unei luni el a ajutat-o să se ridice 
la nivelul celor evidențiate în între
cere.

Asemenea exemple sînt multe, dar 
încă unul, acela al brigăzii lui Bo- 
teanu Nicolae, merită a fi scos în 
evidență. Brigăzii membrului de 
partid Boteanu Nicolae i s-a reparti
zat o lucrare urgentă — un suitor 
colector în sectorul I cu trei secțiuni. 
Suitorul trebuia terminat repede. însă 
brigada s-a lovit de o greutate ne
prevăzută : roca slabă făcea foarte 
dificilă susținerea și însăși avansa
rea. Minerii nu-și realizau planul, și 
dacă se continua în acest ritm, sui
torul nu putea fi terminat la timp. 
La propunerea biroului organizației 
de bază, în sprijinul minerilor lui Bo
teanu a venit maistrul miner Musca 
loan, care i-a ajutat să găsească o 
modalitate de susținere a suitorului 
corespunzătoare situației. Terminarea

Ea succesele lăcătușilor dim echi
pa lui Nagy Francisc im aport pre
țios îl aduc și tinerii Zoe Tache și 
Corpadea Ioan, care în anul acesta 
devin cetățeni majori ai patriei noas
tre socialiste. Acești tineri, paralel 
cu munca, sînt preocupați și de în
vățătură. Primul frecventează cursu
rile Școlii populare de artă, iar cel 
de-al doilea este elev seralist în cla
sa a VIII-a.

gazinele alimentare pentru vânzare... 
tăvi, portșervețele, perii de frecat pe 
jos etc., iar la magazinul specializat 
„mezeluri-brînzeturi" chiar băuturi 
spirtoase la sticle (I) în loc să a- 
provizioneze unitatea respectivă cu 
produsele de specialitate necesare.

Probleme din acestea se ridică și 
în activitatea altor unități comer
ciale. Astfel, acum în prag de iarnă, 
cînd zăpada s-a întărit deja pe vir-

Prin magazine
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fill Parângului, vitrinele magazinelor 
textile și confecții ne prezintă încă 
papuci de ștrand, teniși, bascheți, 
iar la confecții și încălțăminte măr
furile expuse indică mai mult a vară 
tîrzîe sau toamnă blîndă I Unde sînt 
mănușile îmblănite, căciulile cu cla
pe, pantofii, bocancii, cizmele, fula
rele ? Doar în depozitele din Valea 
Jiului se găsesc 9000 bucăți paltoa
ne bărbătești, 11 500 bucăți paltoane 
femei, 36 000 perechi bocanci bărbați. 
23 000 perechi ghete galoșate, 65 000 
perechi încălțăminte cauciuc și multe 
alte asemenea produse pentru sezo
nul de iarnă, care așteaptă să fie 
puse în vînzare. Iată și un alt amă
nunt semnificativ, care dovedește 
slaba preocupare a tovarășilor de Ia 

acestei lucrări a coincis cu sfîrșitul 
trimestrului II. Acest sfîrșit de tri
mestru i-a adus brigăzii lui Boteanu 
bucuria realizării înainte de termen 
a unei lucrări urgente, un loc de 
frunte în cadrul întrecerii pe sec
tor și — de ce n-am arăta-o — 
un frumos premiu pentru calitatea 
execuției.

Toate aceste brigăzi, care dacă n-ar 
fi fost ajutate puteau rămîne sub plan, 
obțin acum rezultate care le fac cins
te.

In prezent, procentul brigăzilor 
care nu-și realizează ritmic planul 
s-a redus, de la 24 la sută cît era 
acum un an, la 12 la sută.

Biroul organizației de bază a do- 
bîndit o experiență prețioasă în con
ducerea și îndrumarea luptei pentru 
ridicarea la plan a brigăzilor rămase 
în urmă. Datorită acestui fapt. în pe
rioada care a trecut pînă acum din 
acest an s-au realizat peste plan lu
crări al căror volum reprezintă mai 
mult decît planul de producție pe o 
lună. Această realizare constituie o 
garanție că angajamentul de întrece
re al colectivului de ă îndeplini pla
nul pe 1964 în 11 luni va fi înfăp
tuit.

Adunarea generală pentru darea 
de seamă și alegeri a cerut noului 
birou să aplice cu consecvența expe
riența dobîndită în sprijinirea brigă
zilor de mineri, spre a se asigura 
îndeplinirea ritmică a planului la 
toate locurile de muneă.

I. BRANEA

Una din construcțiile moderne ale Vulcanului întinerit: bldcul E 4, ter
minat de curînd.

O.G.E. Produse industriale pentru 
intensificarea vânzărilor, In primele 
zile ale lunii curente, toată presa din 
țară a făcut cunoscut că Ministerul 
Comerțului Interior a hofărît lărgi
rea listei de produse care se vînd cu 
plata în rate, printre ele' fiind incluse 
acum : raglane impermeabile din țe
sături „Tomis“ pentru femei, bărbați 
și copii, paltoane din stofă, diferite 
confecții din lină pentru copii și ado
lescenți etc. Insă la nici un magazin 
sau vitrină de magazin al O.C.L. In
dustrial nu consiați vreun mijloc de 
popularizare a acestor noi măsuri 
aduse în sprijinul aprovizionării oa
menilor muncii 1

In domeniul asigurării cu com
bustibil a populației, de către între
prinderea „Combustibilul" Deva, sînt 
de asemenea deficiențe. La Lupeni, 
lucrările de amenajare a noului de
pozit se desfășoară foarte încet, nu 
este o mașină de tăiat lemne, cînta- 
rul de 400 kg esle prea mic, iar 
transportul este lăsat la discreția că
ruțașilor particulari, fără să existe 
un tarif fixat în acest sens. O si
tuație similară este și la Vulcan, iar 
la depozitul Petroșani încă nu-i re
zolvată problema drumului de acces 
și a plasării cîntarului-basculă.

O.L.F.-ul, care în ultima lună a 
adus cantităl: ‘msemnate de produse

(Urmare din pag. l-a)

In locul ei a rămas munca oameni
lor sădită in fiecare organ al marelui 
izvor de energie electrică. Acum, 
noul turbogenerator funcționează cu 
întreaga capacitate. Oameni tineri, 
pregătiți aici în clocotul șantierului, o- 
cupă funcții de răspundere în schema 
noului grup. Ei minuiesc cu competență 
și siguranță agregatele, stăpinesc cu 
pricepere tehnica nouă.

lată-i de pildă, pe cei 4 șefi de 
bloc — Stelian Ene, loan Jula, Se
ver Marușca și Mircea Barcaru. 
Fac serviciu în inima grupului IV, 
In așa-zisa cameră a ceasurilor 
neastimpărate. Ei, ca și muncitorii 
pe care li au în subordine, s-au obiș
nuit repede cu noile agregate, cu 
prescripțiile de funcționare, oare
cum diferite de ale primelor trei 
grupuri. Acum fiecare știe ce are de 
făcut in postul pe care-l ocupă.

I-am vizitat tntr-una din aceste 
zile pe energeticienii ce se îngrijesc 
de inima grupului IV. Fiecare se afla 
la postul lui. De la tovarășul Ma- 
rtișca am aflat numai lucruri bune. 
„La început a fost mai greu. Oame
nii nu cunoșteau bine agregatele, 
prescripțiile lor de funcționare pen
tru că, trebuie să știți, acest grup 
este prevăzut în întregime cu pro
tecții electronice. Așa că de multe 
ori nici nu știam de unde provine 
deranjamentul. Dar timpul le-a re
zolvat onorabil pe toate. Acum oa
menii se ocupă cu pricepere șl con
știinciozitate de sarcinile ce le revin”.

legumicole, rămîne încă dator cetă
țenilor la capitolul calitate: cartofi 
cu malt pămînt, rădăcinoase sfrijite, 
ceapa încă nepotrivită de pus pentru 
iarnă.

Lipsurile care se manifestă încă 
în rețeaua comercială pot fi lichida
te. Este însă necesar c.a tovarășii 
din conducerea organizațiilor co
merciale să umble mai mult pe te
ren, să ia măsuri operative, eficien
te la fața locului. Este oare așa de 
greu să asiguri apă minerală în sor
timente variate, conserve de legume, 
de pește, ulei la sticle la toate ma
gazinele și . nu izolat, doar la cite 
unul; să convingi pe gestionari că 
butoaiele de untdelemn și lăzile de 
sticle nu se țin în magazine ca gos
podinele să-și murdărească și rupă 
îmbrăcămintea; că mănușile îmblă
nite și confecțiile de iarnă se pun 
in vînzare acum și nu în lunile mar
tie—aprilie ca anul trecut; că cetă
țenii vor să cumpere cartofi fără pă- 
raînt; că vor să consume zilnic pli
ne proaspătă, nu de... alaltăieri. Pen
tru aceste deficiențe răspunderea 
principală revine secției comerciale, 
inspecției comerciale de stat care 
tolerează situația existentă, primesc 
eu ușurință explicațiile directorilor 
de organizații comerciale că „mai 
mult nu se poate face".

Există posibilități pentru îmbună
tățirea activității comerciale în Va
lea Jiului și ele trebuie folosite din 
plin 1

ȘT. MIHAI

l-am urmărit din priviri pe tine
rii Paul Nicula și loan Strbu, ta- 
blotari la cazanele 4 și 5 și pe ta- 
blotarul de la turbina 4, Florian 
llie. Erau numai ochi și urechi la 
zecile de aparate de măsură și con
trol, înregistratoare șl semnalizatoa
re îngropate in panouri verticale. Pe 
cadranele tor albe dimensionate în 
cele mai felurite imitați, acele. Indi
catoare alergau neobosite. Aței, în 
camera asia a ceasurilor ncastimpă- 
rate, fiecare, aparat are o. denumire, 
are o misiune. Zeci de manonietre, 
debitmetre, logometre indică para
metrii optimi la care funcționea
ză cele două, cazane și turbina. 
Sonerii si becuri semnalizatoare a- 
nunță că în anumite circuite au in
tervenit anomalii ce trebuie înlătu
rate. întotdeauna... pe fază, tabtofa- 
rii sînt cei dinții care observă totul, 
sînt primii care acționează. De aceea, 
munca lor este pe cît de frumoasă, 
pe atît de pretențioasă. Ea este pli
nă de răspundere și cere o înaltă 
pregătire, hatărîre în intervenții de 
moment și mult calm, multă siăpi- 
nire de sine.

Iar oamenii din tura tovarășului 
Sever Marușca — pe lingă cei citați 
— mecanicii și fochiștii Cristache Ma- 
rinof, Gavrilă Pop, Ștefan Trufan, 
Nicolae Tunaru dispun de toate 
aceste atribute, indispensabile de alt
fel în frumoasa și nobila tor me
serie.

Tocmai de aceea, ne-ат permis să 
atribuim ctieva rîndurl acestor ti
neri vrednici din camera ceasurilor 
neastîmpărate, pasionați de meseria 
aleasă care, alături de ceilalți ener- 
geticieni din termocentrală, fac ca 
steaua Văii Jiului să strălucească 
fără întrerupere, trimițindu-și. prin 
arterele aeriene lumina și căldura 
în întreaga noastră țară.

DUMITRU GHEONEA

PROGRAM DE RADIO
21 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,45 Soliști de 
muzică ușoară, 8,00 Sumarul presei, 
8,06 Cîntece și jocuri populare, 9.02 
Selecțiuni din operete, 9,30 Muzică 
ușoară, 10,20 Melodii populare, 11,30 
Scene din opere, 12,03 Din folclorul 
muzical al popoarelor, 13,10 Muzică 
distractivă din operete, 14,10 ^Trches- 
fre de muzică ușoară, 15,00 . Pagini 
orchestrale din opere, 15,30 Actuali
tatea literară în ziarele și revistele 
noastre, 16,30 Emisiune muzicală de 
la Moscova, 17,00 Muzică din ope
rete interpretată de Tino Rossi, 18,10 
Muzică ușoară de Gherase Dendrino,
18.30 Almanah științific, 19,10 Melo
dii populare îndrăgite de ascultători,
20.30 Muzică de dans, 21,30 Roman
țe interpretate de Mia Braia și Do- 
rel Livianu, 22,15 Muzică ușoară 
interpretată de Domenico Modugno. 
PROGRAMUL II. 8,35 Uverturi și 
dansuri din operetele compozitorilor 
noștri, 9,03 Cîntece și jocuri popu
lare, 9,30 Roza vânturilor (reluarea 
emisiunii din 18 noiembrie), 11.03 
Uverturi la operele lui Carol Kurpin- 
ski, 11,30 Muzică ușoară, 12,30 Lec
ția de limba engleză. Ciclul II (re
luarea emisiunii din 20 noiembrie), 
12,45 Melodii populare din Dobrc- 
gea, 13,25 Concert de muzică ușoară 
romînească, 15,05 Muzică populară, 
І16.00 Melodii de neuitat — muzică 
ușoară, 16,30 Muzică din operete ce
rută de ascultători, 18,25 Buchet de 
melodii populare, 19,30 Capodopere 
ale literaturii universale: „Decame
ronul" de Boccaccio, 20,00 Melodii 
populare cerute de ascultători, 21,15 
Muzică de dans.

Cinematografe
21 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Dragoste neîmplinită; REPUBLICA : 
Falsificatorul; LONEA — MINERUL: 
Brațul nedrept al legii; ISCRONI: 
Germanie, steluțele tale; CRIVIDIA : 
Rocco și frații săi; PAROȘENI: A- 
notimpuri; LUPENI — CULTURAL: 
Inspectorul și noaptea; BARBATENI: 

Ordinul Ana.
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Intervenția delegatului R.P. Romine 
la Conferința U.N.ES.C.O,

PARIS 19 (Agerpres).
La Conferința Generală a 

U.N.E.S.C.Q.. în cadrul Comisiei pro
gramului, s-a examinat capitolul din 
Programul și bugetul U.N.E.S.C.O. 
pe anii 1965—1966 consacrat proiec
tului major de apreciere a valorilor 
culturale ale Orientului și Occidentu
lui. La dezbaterea sa au luat parte 
peste 30 de delegați.

Delegatul R. P. Romîne, conf. 
iin-iv. Valentin Lipatti, a arătat că 
e necesar ca perioada finală a pro
iectului major Orie-nt-Occident, care 
se va încheia în 1966, să nu fie nu
mai o perioadă de bilanț,, ci și pre
ambulul unor proiecte mai largi, 
menite să dezvolte, în cadrul 
U.N.E.S.C.O., studierea și aprecierea 
reciprocă a tuturor culturilor lumii 
In acest sens, delegatul rom'm a 
sprijinit proiectul de rezoluție pre-

Președintele Makarios 
despre situația din Cipru

NICOSIA 19 (Agerpres).
Intr-o scrisoare adresată repre- 

tantului special al secretarului ge
neral al O.N.U. în Cipru, Carlos 
Bernardes, președintele Makarios de
clară că „guvernul cipriot este gata 
să adopte toate măsurile propice 
creării unei atmosfere mai pașnice 
și a reîntoarcerii la normal a Cipru
lui, cu condiția ca aceasta să nu a- 
ducă vreun prejudiciu soluționării 
politice a problemei nici să pună în 
pericol securitatea insulei".

Președintele menționează, de ase
menea, că este de acord cu propune
rea privind restrîngerea la minimum 
a barajelor rutiere, libera circulație 
a ciprioților furci din și spre Nico
sia și Lefka, precum și cu măsuri 
necesare pentru ca ciprioții care cir
culă pe teritoriul insulei să nu mai 
fie arestați în mod arbitrar.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TOKIO. La Galeriile de Artă ale 

Muzeului național de artă modernă 
din. Tokio s-a deschis cea de-a IV-a 
expoziție bienală de artă grafică la 
care participă 45 de țări.

R. P. Pomină este reprezentată 
prin lucrările artiștilor grafici Mar
cel Chirnoagă și Emilia Dumitrescu.

ADDIS ABEBA. In regiunea Bahr- 
Dara din Etiopia, a fost dată în ex
ploatare o hidrocentrală construită 
pe Nilul albastru, care va avea o 
producție anuală de 50 milioane 
kWh. Se prevede ca după darea în 
explotare a celei de-a doua părți a 
hidrocentralei producția de energie 
electrică să ajungă la 80 milioane 
kWh anual.

NEW YORK. La 18 noiembrie și-a 
încheiat lucrările, in orașul San An
tonio (statul Texas), cel de-al trei
lea simpozion internațional de bio- 
astronautică și cercetare a spațiului 
cosmic.

La lucrările simpozionului au luat 
parte oameni de știință de seamă 
din diferite țări — fiziologi, biologi, 
și alți specialiști.

ADDIS ABEBA. In capitala Etio
piei și-a încheiat lucrările Conferin
ța țărilor africane pentru transpor
tul aerian, organizată de Comisia 
economică a O.N.U. pentru Africa 
(E.C.A.) și Organizația internațio-

Iordania a aprobat măsurile pentru crearea 
Pieței comune arabe

CAIRO 19 (Agerpres).
Guvernul Iordaniei a aprobat mă

surile practice, hotărîte de Consiliul 
interarab al Uniunii economice pen
tru stabilirea Pieței comune arabe, 
a cărui ultimă reuniune s-a desfă
șurat de curînd în capitala R.A.U. 
După cum se știe, acest organism 
economic interarab cuprinde cinci 
țări: R.A.U., Iordania, Siria, Irak 

zentat de Franța, India, AAalî, Me
xic, Peru, în care se subliniază că 
U.N.E.S.C.O. este chemată să reali
zeze un dialog multilateral între di
feritele tipuri de civilizații și cul
turi, pentru o mai bună cunoaștere 
reciprocă, pentru înțelegere și cola
borare internațională.

In continuare, referindu-se ia co
laborarea științifică și culturală din 
regiunea balcanică, vorbitorul a in
format despre rezultatele pozitive 
obținute în cercetarea civilizației bal
canice cu sprijinul U.N.E.S.C.O.. de 
Asociația internațională de studii 
sud-est europene.

In comisia programului a fost 
adoptat în unanimitate capitolul res
pectiv din Programul și bugetul 
U.N.E.S.C.O. pe anii 1965—1966, fi
nind seama de recomandările formu
late de delegatul romîn.

Scrisoarea lui Makarios se pro
nunță în continuare pentru ridicarea 
restricțiilor economice care au fost 
impuse ciprioților turci, cu excepția 
celor privind materialele strategice.

Pe de altă parte, Makarios și-a 
reafirmat poziția privind desființa
rea tuturor posturilor fortificate a- 
parținînd ciprioților greci și turci 
aflate pe teritoriul insulei, precum 
și acordarea unei amnistii generale.

In același timp se precizează că 
conducătorii ciprioților turci fac di
ficilă normalizarea vieții din insulă, 
nepermițînd decît în anumite condi
ții ciprioților turci să părăsească 
sectoarele „așa-zise turce".

In sfîrșit, Makarios a cerut des
ființarea „liniei verzi" care separă 
cele două comunități din Nicosia, 
precum și ridicarea tuturor restric
țiilor de cele două părți ale acestei 
linii.

nală pentru problemele aviației ci
vile. Conferința a examinat o singură 
problemă — elaborarea de măsuri 
în vederea dezvoltării transportului 
aerian pe continentul african și a re
lațiilor Africii cu diferite țări ale 
lumii.

Luări de poziții față de complotul 
din R. U. Tanzania

Demonstrații în Zanzibar
ZANZIBAR 19 (Agerpres).
Mii de locuitori ai capitalei Zan- 

zibarului și din împrejurimi au de
monstrat pe străzile orașului în spri
jinul guvernului Republicii Unite 
Tanzania. Demonstranții s-au adu
nat apoi la un miting la care a luat 
cuvîntul Abeid, Karume, prim-vice- 
președinte al Republicii Unite Tan
zania și. președintele Zanzibarului.

Referindu-se la complotul care a 
fost descoperit recent și care urmă
rea răsturnarea guvernului, prin for
ță, Karume a exprimat hotărîrea po
porului de a construi o viață nouă 
și a chemat populația țării și toate 
popoarele africane să se unească In 

și Kuweit. Reprezentanții celor 5 
țari au hotărît ca Piața comună să-și 
înceapă activitatea la 1 ianuarie 
1965. Statutul aprobat prevede șter
gerea barierelor vamale între țările 
membre de-a lungul unei perioade 
de 10 ani, rata anuală a reducerii 
fiind de 10 la sută pentru produsele 
agricole și de 20 la sută pentru ar
ticolele industriale.

In Congo 
luptele continuă

LEOPOLDVILLE 19 (Agerpres).
In ultimele zile, în împrejurimile 

localității Bumba au avut loc mai 
multe ciocniri între forțele guver
namentale și răsculații congolezi, a- 
nunță un comunicat al. statului ma
jor al trupelor congoleze. La Bumba 
au fost introduse restricții asupra 
circulației. Lupte grele au avut loc 
și la Ikela, localitate situată la sud- 
vest de Stanleyville, unde o unitate 
guvernamentală a căzut într-o am
buscadă a răsculaților.

După o serie de eșecuri, guvernul 
de la Leopoldville a angajat în lupta 
împotriva răsculaților o puternică a- 
viație, efective militare dta ce în ce 
mai numeroase și mai ales un mare 
număr de mercenari provenind . din 
R.S.A., Belgia, Rhodesia de sud șl 
alte țări occidentale.

In ultimele zile relatează agen
țiile de presă occidentale armata 
guvernamentală congoleză și-a con
centrat toate efectivele în ofensiva 
împotriva orașului Stanleyville, cen
tru întărit al răsculaților din regiu
nile răsăritene ale Congoului. Ele au 
reușit să ocupe o serie de locali
tăți aflate înainte sub controlul răs- 
culaților.

Protestul antifasciștilor 
vest-germani

BONN 19 (Agerpres).
Uniunea persoanelor persecutate de 

naziști a dat publicității o declara
ție în care subliniază că, ținînd sea
ma de .crimele săvîrșite de naziști 
în lagărele de concentrare și pe te
ritoriile ocupate. antifasciștii vest- 
germani protestează categoric împo
triva hotărîrii guvernului de la Bonn 
de a nu prelungi termenul de 
prescriere a crimelor săvîrșite de 
naziști.

Declarația subliniază că în pre
zent există cel puțin 27 000 de cri
minali de război împotriva cărora 
nu a fost intentată acțiune judecă
torească. In legătură cu aceasta. 
Uniunea persoanelor persecutate de 
naziști arată că este gata să prezin
te Ministerului de Justiție liste cu 
foști SS-iști și membri ai Gestapou
lui, participanți la unele acțiuni de 
mare amploare.

Prezidiumul uniunii a prezentat 
spre examinare Bundestagului vest- 

lupta pentru lichidarea deplină â 
vestigiilor colonialismului în Africa. 
Totodată el a anunțat că sentința 
pronunțată de tribunalul militar îm
potriva conducătorilor complotului, 
privind condamnarea la moarte a a- 
cestora a fost executată.

Declarația iui Yussef El-Sibai
CAIRO 19 (Agerpres).
In legătură cii complotul descope

rit la 10 noiembrie în Republica 
Unită Tanzania, organizat4 de unele 
țări occidentale și care urmărea 
răsturnarea actualului regim, Yussef 
El-Sibai, secretar general al , Consi
liului de solidaritate al țărilor Asiei 
și Africii, a făcut o declarație în ca
re a arătat că aceste acțiuni erau 
îndreptate nu numai împotriva gu
vernului Tanzaniei, ci și împotriva 
mișcării de eliberare națională din 
Africa. El a declarat că documen
tele care se află în posesia guvernu
lui Republicii Unite Tanzania dovedesc 
ca complotul a fost pregătit în strînsă 
colaborare cu unele cercuri din Por
tugalia, Republica Sud-Africană, 
Rhodesia de sud și Congo (Leopold
ville). El a exprimat, de asemenea, 
sprijinul deplin acordat guvernului 
Tanzaniei de către popoarele Asiei 
și Africii.

Divergentele din Paitidol wubliiai rețin 
iută aientia

WASHINGTON 19 (Agerpres).
Divergențele din Partidul republi

can al S.U.A. provocate de înfrîn- 
gerea suferită în alegeri continuă să 
fie în atenția observatorilor politici. 
Ziarul „New York Times" scrie că 
„senatorul Barry Goldwater și spri
jinitorii lui s-au decis să lupte, dacă 
va fi necesar, pentru a menține în 
mîinile lor conducerea Partidului re
publican". Fostul candidat republican 
ia postul de vicepreședinte, William 
Miller, a declarat, arată ziarul, că 
Dean Burch trebuie să rămînă în 
postul de președinte al Comitetului 
național al Partidului republican, a- 
dăugînd că „el crede că și Goldwa
ter împărtășește acest punct de ve
dere". El a spus că la întîlnirea din 
ianuarie a Comitetului național al 
Partidului republican va susține can
didatura lui Dean Burch.

Senatorul Barry Goldwater a re
fuzat. arată agenția Reuter, să dis
cute declarația sa de sîmbătă în 
care a sugerat ideea de a se schim
ba denumirea celor două partide — 
democrat și republican — în „libe
ral" și „conservator", motivînd că 

german, guvernului și opiniei publi
ce din R.F.G. un proiect de lege ca
re prevede prelungirea termenului de 
prescriere.

Comitetul foștilor luptători în 
mișcarea de rezistență din Olanda 
și Uniunea olandeză a foștilor de
ținuți în lagărele de concentrare au 
adresat o telegramă comună cance
larului vest-german, Ludwig Erhard, 
în care își exprimă protestul față de 
hotărîrea de a nu se prelungi terme
nul de prescripție a crimelor săvîr
șite de naziști. Cele două organizații 
subliniază că această hotărîre con
stituie „o insultă adresată memoriei 
milioanelor de oameni uciși de cri
minalii fasciști".

F.N.M. și poziția puterilor occidentale
WASHINGTON 19 (Agerpres).
Agenția U.P.I. apreciază că Sta

tele Unite, Marea Britanie și Ger
mania occidentală manifestă în pre
zent prudență față de încheierea unui 
acord referitor la crearea flotei nu
cleare N.A.T.O. de suprafață, dato
rită poziției negative a guvernului 
francez. Agenția subliniază că multe 
depind de planul de compromis, în 
legătură cu forțele nucleare multi
laterale, pe care premierul britanic 
Wilson se așteaptă să-l prezinte în 
cadrul discuțiilor pe care le va avea 
la Washington cu președintele John
son, la 7 și 8 decembrie.

întors miercuri din călătoria la 
Bonn și Berlinul occidental, George 
Ball, subsecretar de Stat al S.U.A., 
a declarat că discuțiile în R.F.G. 
l-au încredințat că tratatul cu. privi-

Pârerea lui „Daily Express"
LONDRA 19 (Agerpres).
Intr-un comentariu pe marginea 

forțelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O., cotidianul britanic „Daily 
Express" își exprimă părerea că 
„președintele Johnson este gata să 
accepte proiectul primului ministru 
Harold Wilson,, privind cedarea că
tre N.A.T.O. a forței nucleare a 
Marii Britanii". Aceasta, însă, potri
vit ziarului, „cu condiția ca Coman
damentul suprem american'al N.A.T.O. 
să poată împiedica Marea Britanie 
să-și reia această forță".

Or, scrie „Daily Express", această 
condiție lovește atît de mult pe șefii 
apărării britanice, îneît aceștia vor 
face un efort de ultimă oră pentru 
a convinge pe primul ministru de a 
nu abandona forța nucleară bri
tanică...".

„aceasta ar comporta o lungă discu
ție filozofică, în amănunt, care nu 
poate fi angajată pentru cinci minu
te". Referindu-se la sugestia lui 
Goldwater, fostul ambasador al S.U.A. 
în Vietnamul de sud, Cabot Lodge, 
a declarat într-un interviu la tele
viziune că această propunere „este 
total străină sistemului bipartizan 
american".

După cum transmite agenția 
U.P.I., fostul vicepreședinte al S.U.A., 
Nixon, a afirmat că situația politică 
prezentă a Americii este „foarte ne
sănătoasă". înainte de a pleca la 
Tokio într-o călătorie de afaceri, el 
a făcut o declarație în care a arătat 
că este convins că pînă în I9w 
vom asista la o puternică revenir^J.- 
a Partidului republican. El a afir
mat, totodată, că „conducerea parti
dului trebuie să fie aleasă din acel 
grup care nu tinde să dividă par
tidul".

Fostul președinte al S.U.A., Eisen
hower, s-a declarat de acord să con
tribuie la eforturile depuse ca Parti
dul republican să-și regăsească uni
tatea, arată agenția France Presse. 
La un dineu organizat de Universi
tatea Columbia, el a spus că ar ac
cepta să încerce rezolvarea diferen
delor care îi separă pe republicani, 
dacă i se va cere acest lucru.

Lit i politicii interne 
și externe boliviene

LA PAZ 19 (Agerpres).
Junta militară boliviana și-a ex

pus. într-o declarație publicată 
miercuri seara, principiile după ca
re își va ghida politica sa internă 
și externă. In declarația boliviana 
se menționează, potrivit agenției 
France Presse, că această țară va 
practica o politică a „porților des
chise", va apăra continentul sud- 
american contra „oricăror infiltrări 
străine", va garanta investițiile străi
ne și, în calitate de membră a 
O.N.U. își va intensifica eforturile 
în favoarea înțelegerii între na
țiuni.

re la crearea forțelor nucleare mixte 
„ar putea să fie semnat în prima 
parte a anului viitor".

Pe de altă parte, agențiile de pre
să citează declarații ale unor repre
zentanți ai opiniei publice america
ne care se opun creării acestor forțe.

„Forțele nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O. reprezintă o deosebit de ma
re amenințare la adresa slăbirii în
cordării internaționale", a declarat 
miercuri la o conferință de presă 
Benjamin Spock, membru al Comi
tetului național american de luptă 
pentru o politică nucleară sănătoa
să. El a afirmat că, în prezent, îm
bunătățirea relațiilor dintre Est și 
Vest este amenințată de acțiuni ca 
eforturile pentru crearea forțelor 
multilaterale ale N.A.T.O.

Potrivit ziarului, președintele John, 
son intenționează.’’’pentru a face im
posibilă orice retragere ulterioară a 
forței nucleare britanice din N.A.T.O., 
să recurgă la trei mijloace.

In primul rînd, președintele S.U.A. 
intenționează să adapteze dispozitive 
de siguranță electromagnetice la 
bombele și rachetele nucleare care 
nu vor putea fi astfel utilizate decît 
prin sistemul codurilor aflate în mîi
nile președintelui S.U.A. In al doilea 
rînd, se preconizează ca, integrînd 
forța nucleară britanică în N.A.T.O., 
aceasta să se afle sub comanda a- 
mericanilor. Al treilea mijloc este a- 
cela privind introducerea de echi
paje internaționale peste tot unde 
este posibil, chiar și în bombardie
rele cu două locuri „TSR-2".
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