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Cu planul anual îndeplinit La universitatea

Cantitate, productivitate, plus economii
muncitorească din Lupeni

In ziua de 10 decem
brie, minerii din secto
rul III al minei Lupeni 
an fost sărbătoriți de 
întregul colectiv al ex
ploatării. încă din pri
mul schimb, cei sărbă
toriți au trimis spre 
ziuă ultimele tone de 
cărbune cocsificabil ce 
le reveneau din sarcini
le de plan pe acest an.

îndeplinirea cu 21 de 
sile înainte de termen 
a sarcinilor anuale de

plan se datorește stră
daniei colective și creș
terii productivității mun
cii. In această perioadă 
au fost extrase 28 500 
tone de cărbune cocsi
ficabil peste plan, iar 
productivitatea muncii 
s-a ridicat la 3,101 tone 
pe post, cu 133 de ki
lograme pe post mai 
mare decît cea plani
ficată. Concomitent, co
lectivul sectorului a

realizat 60 000 lei eco
nomii la prețul de cost.

La acest succes au 
contribuit în mod deo
sebit brigăzile conduse 
de Ghioancă Sabin. 
Ghioancă (oan, Petre 
Constantin, Onișor Ni- 
colae, Butnarii Petru și 
altele. Semnificativ es
te, de asemenea, faptul 
că toate brigăzile din 
sector sînt cu sarcinile 
de plan îndeplinite și 
depășite.

Din succesele
Manifestînd preocupare pentru în

făptuirea măsurilor privind îmbună
tățirea continuă a deservirii popu
lației, colectivul cooperativei mește
șugărești Jiul din Petroșani a obți
nut frumoase succese în îndeplinirea 
sarcinilor de plan la următorii indi
catori : producția globală a fost 
realizată în proporție de 123,90 la 
sută, cea marfă în proporție de 
118,10 la sută, iar ia deservirea 
populației, cu prestări industriale, 
planul a fost depășit cu 20,30 la sută.

La obținerea acestor rezultate au 
contribuit în mod deosebit secțiile 
nr 8 — croitorie, condusă1 de Nicșa 
Adam și Cristea Beniamin, nr 9 și 
nr 24 — croitorie, secțiile de len
jerie, tricotaje, precum și un 
însemnat număr de cooperatori meș
teșugari printre care enumerăm pe

cooperatorilor
tovarășii Roșu Gheorghe, Neagoe 
Constantin, Kinski Ecaterina, Paiia- 
noș Margareta si alții.

G. IOAN 
corespondent

0 nouă centtală 
termică

Azi, Ia Lupeni intră în 
probe tehnologice centrala 
termică a blocului eu 200 
de apartamente. Cele pa
tru cazane ale noii cen
trale termice vor asigura 
condiții optime de lucru 
pe timp de iarnă brigă
zilor de dulgheri, insta
latori, parchetari etc. ca
re lucrează la finisarea

Mecanicul Danciu Dumitru de la 
atelierul de reparații auto al S.T.R.A. 
Petroșani se numără printre eviden- 
țiații întrecerii socialiste, lată-l pre
ocupat de repararea unui pinion.

Ridicarea necontenită a nivelului 
cunoștințelor oamenilor muncii con
stituie o preocupare permanentă a 
conducerii clubului muncitoresc din 
Lupeni. Pe lingă club, funcționează 
diferite cercuri și cursuri frecven
tate de zeci de mineri, filatori, son
dori, electricieni și alți locuitori ai 
orașului. Intre acestea se numără și 
universitatea muncitorească împăr
țită pe patru specialități și anume: 
a) Cursul de cunoștințe tehnice și 
economice în minerit; b) Cursul de 
istorie а patriei; c) Cursul de geo
grafie economică și politică a lumii; 
și d) Cursul de științe medicale.

La cursurile universității muncito
rești s-au înscris aproape 200 de lu
crători din diverse domenii de acti
vitate, dornici să-și ridice nivelul 
cunoștințelor culturale, tehnice și 
politice. Pentru ca să se asigure ni
velul corespunzător acestor cursuri, 
s-a solicitat sprijinul intelectualilor 
din Lupeni. Astfel, în colectivul u- 
hiversității populare aii fost incluși 
profesori, ingineri, medici. Printre 
expunerile audiate pînă în prezent 
de către cursanții universității se 
numără: „Configurația politico-eco- 
nomică a lumii contemporane", ex
pusă de prof. Popescu Felicia ; 
„Formarea poporului romîn și a lim
bii romîne", de profesorul D Dum
bravă"; „Principalele boli ale apa
ratului cardiovascular", prelegere 
susținută de dr. N. Lomonaru; „Pre
siunile rocilor în coperiș" de ing. E. 
Radu ș. a.

O apreciere asupra frecvenței 
cutsâtlțflW permite să se vadă eă, 
în comparație cu anul trecut, în 
prezent cursurile universității mun
citorești sînt frecventate cu mai 
multă regularitate. Fără îndoială a- 
ceasta reprezintă un progres. Cu- 
noscînd însă rolul important al 
cursurilor universităților muncito
rești, se recomandă ca pe viitor, cu 
ajutorul comitetelor sindicale, frec
vența să se îmbunătățească și mai 
mult

M. C.

In atelierul electric ai minei Lupeni a fost conceput și executat un 
tablou pentru încercarea motoarelor electrice reparate în cadrul atelieru
lui.

Tabloul de încercare a motoarelor s-a dovedit a fi un exigent controlor 
de calitate în reparațiile executate aici. De Ia punerea lui în funcțiune, 
numai motoarele electrice la care s-au executat reparații de bună calitate 
au părăsit atelierul electric.

lată-l pe maistrul principal Gîta Nicolae împreună cu electricianul 
Jula Iosif urmărind funcționarea tabloului.

Iarna *i venit — 
pregătirile sînt gata ?

Transporturile rutiere au o mare 
importanță. De buna lor desfășurare 
este legată aprovizionarea localități
lor cu cele necesare popalației, de
plasarea cetățenilor, transportul di
feritelor mărfuri. materiale, utilaje 
etc.

Sosirea anotimpului ăe iarnă im
pune însă luarea unor măsuri pen
tru exploatarea tehnică a autovehi
culelor în

Zilele 
organele 
au 
trol 
de 
din

condiții 
acestea, 

miliției 
un con- 
unitățile

făcut
la

transport autc
Valea Jiului

bune și sigure.

garajul din Petroșani cît și-la cele 
situate la Lupeni și’ Vulcan, ' auto
vehiculele se garează în boxe cores
punzător încălzite, (cu .sobe - mari 
confecționate din cărămidă și prevă
zute cu rezervoare ' de apă'caldă).

Merită evidențiat modul gospodă
resc de rezolvare a problemei procu
rării materialului antiderapant (lan
țuri) pentru mașini. In acest scop 
s-a organizat un

interioară a 
ale blocului, 
în funcție a

celor 9 etaje
La punerea 

centralei ter
mice o contribuție de sea
mă au adus-o muncitorii 
din echipa de instalatori 
condusă de Chelu Con
stantin.

In cinstea evidenfiafilor
Mîine, la orele 18, în sala cine

matografului din Uricani va avea loc 
un program de muzică populară și 
ușoară dedicat muncitorilor eviden- 
țiați în întrecerea socialistă. Progra
mul este susținut de formația artiș
tilor amatori a clubului muncitoresc 
din localitate. Printre soliști se nu
mără Capră Dau, Năsălean loan, 
Leahu Lia, Ordog Eva, Șerbănică 
Victoria și alți artiști amatori de la 
mina Uricani.

Audiție muzicală
Azi, la orele 17. la clubul energe- 

ticienilor din Paroșeni va avea loc 
o audiție muzicală. Programul au
diției cuprinde melodii de muzică 
populară, corală și semisimfonică, în
registrate pe bandă de magnetofon. 
Conducerea clubului a invitat să 
participe la acest program 39 de 
muncitori, tehnicieni și ingineri de 
la С. T. Paroșeni.

Dimineață de decembrie. 
Lumitia zilei a instăpînit 
din nou plaiurile Mierlesei, 
gonind pînă și din cotloane 
și strimtori ultimele umbre 
ale nopții. Purtindu-și pa
șii prin frunzișul înghețat 
al. pădurii, cîțiva oameni 
imbrăcați , In haine groase 
urcă încet panta parchetu
lui forestier din cornul văii. 
Sini muncitori din brigada 
complexă condusă de Mo- 
răruș V.asile. îndrăgostiți 
de lemnării, acești pădu- 
reni, originari din Șasea 
— Fălticeni (regiunea Su
ceava) nu și-ar schimba 
meseria pentru nimic in 
lume. Pentru ei înălțimile, 
pădurea nu mai au taine. 
Fie bradul cit de inalt sau 
fagul cit de gros, doboritul, 
fasonatul, corhănitul și tra
sul la vale e pentru ei o 
jucărie. Mlnuite cu pricepe
re securile lor crestează 
trunchiurile exact la locu
rile indicate. Fierăstraiele 
mecanice mușcă din carnea 
uriașilor doar ații cit tre
buie și, indiferent dacă te
renul este in pantă sau 
drept, copacul cade cu pre
cizie In locul stabilit. Du
pă ce au lucrat In Borca- 
Bistriței, în codrii Dornei 
și ai Tarcăului, in Hirlău

și Caransebeș cucerind pe 
rind numeroase distincții in 
mancă, pădurenii lui Mo- 
răruș s-au oprit în sectorul 
1. F. Lupeni. Aici, li s-a 
repartizat parchetul fores
tier Mierleasa. Piriă la pri
măvară cei 16 oameni, cit 
numără brigada săscanilor, 
trebuie să valorifice 5000 
de mc lemn de lucru și de 
foc. Treci pe urmele pădii- 
renilor săscani. și constați 
că pădurea Mierlesei, cură
țată de cioate și doborî/uri, 
de desișuri și arborete co
pleșitoare, respiră acum mai 
ușurată. In rărituri puietul 
crește măi bine, mai vigu
ros. Mina bunului gospodar 
se vădește in întregul par
chet. Nici un lemn la voia 
intimplării, nici o clăditură 
nealiniată, nici un putregai 
în cale.

Printre muncitorii fores
tieri din brigada lui Moră- 
ruș, lucrează și Agavriloaie 
Matei cu cei doi fii ai săi: 
Mureș (care și-a însușit 
meseria de mecanic de fe
răstrău) și Adrian (unul 
din cei mai buni fasonaiori 
din parchet). Toți trei sint 
cunoscuți ca neobosiți mili- 
tanți pentru economii și 
calitate. Întrebat despre 
metoda sa de muncă, bă-

Raid anchetă 
prin unitățile de transport 

auto 
...........  ........................... -.V ' 

urmărind modul cum’ s-au realizat 
obiectivele prevăzute în. planurile de 
măsuri privind pregătirea de iarnă. 
Iată cîteva din constatările făcute cu' 
acest prilej:

Exemplu demn de urmat
In cadrul garajelor aparținînd 

S.T.R.A. s-au luat numeroase mă
suri pentru pregătirea temeinică în 
vederea iernii a parcului auto. Pla
nul de măsuri a fost dus la îndepli
nire cu participarea efectivă a între
gului personal 
tehnic dîn gara
jele aflate în 
subordine. Ast-

mic atelier în Pe
troșani.

Tovarășul Pițur- 
că Constantin, șe
ful'S.T.R.A.', s-a o» 

«rientatl bine; și ț în
repartizarea judicioasă la diferițe- Іо- 
curi de. muncă a conducătorilor în 
raport cu particularitățile stării dru
mului și intensității circulației rutie
re. Astfel. ~tfnefiT' conducători autp' 
cu mai puțină experiență, au fost 
repartizați să lucreze pe șantierele 
mărginașe, iar cei care au dobîndit 
experiență și vechime sînt repartizați 
în punctele grele .de lucru.

Lt. NIȚU FLORIAN
D.M.R. Hunedoara, serv. LA.C.

(Continuare în pag. 3-a)

trlnul Agavriloaie a răs
puns :

— Față de anii 1930— 
1940 cind lucram în pădu
rea unor grofi, cîștigul meu 
a crescut azi cu 700 la sută. 
Nu mai vorbesc de faptul 
că dormeam sub cerul li
ber și nu aveam pe atunci 
nici o unealtă mecanică. 
Mă întreb: azi cind mi 
s-au împlinit visurile, cind 
văd că se înfăptuiesc șl 
dorințele copiilor mei, eu 
să nu fac treabă ? Să nu 
fiu in primele rîndtiri ale 
celor ce doresc să se facă 
cit mai utili noii noastre 
societăți ?

Asemenea cuvinte pot fi 
auzite și din gurile f frați
lor Acasache Viorel și 
Costache, a lui Diaponescu 
loan, sau a lui Gusandra 
Gheorghe. Acești oameni a 
căror activitate și exemplu 
te fac să pătrunzi mai a- 
dlnc semnificația cuvlntului 
de pădurean îți strecoară 
in inimă o bucurie fără 
margini. Și cum să nu fi 
bucuros și mîndru cind gă
sești chiar și în creierul 
munților conștiinciozitate, 
încredere, optimism și ■ bu
năstare? , ..Prins în țapine de muncitorii forestieri, lemnul e pe

A. NICHIFGREL , cale • să părăsească rampa de încărcare.
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Activitatea comisiilor metodice 
in școala noastră

Munca politică desfășurată de 
Cadrele didactice de la Școala me
dia Petroșani, constituie o verigă 
esențială, în ridicarea necontenită a 
calității învățămîntului și întărirea 
muncii de educație comunistă. Acti
vitatea comisiilor metodice urmărește 
ridicarea nivelului profesional al 
fiecărui cadru didactic. Prin cunoaș
terea și aprofundarea celor mai noi 
concluzii din domeniul de activitate 
respectiv, comisiile metodice pe spe
cialități, contribuie la ridicarea con
tinuă a măiestriei pedagogice și me
todice. Astfel are loc un valoros 
schimb de experiență între cadrele 
didactice. Comisiile metodice înles
nesc extinderea folosirii la lecție a 
celor mai eficace metode și pro- 
eedee. In afară de aceste probleme, 
comisiile metodice mai au sarcina 
de a discuta lucrările de specialitate 
ale unor cadre didactice care urmea
ză a se prezenta la examenul de gra
dul I sau gradul 11, sau ta sesiunea 
lecturilor pedagogice, de a publica 
aceste materiale în revistele de spe
cialitate.

In vederea atingerii scopului pro
pus, în școala noastră își deslășoară 
activitatea șase comisii metodice și 
anume: 1). Comisia metodică a di
riginților. 2). Comisia metodică de 
limba și literatura romînă și de științe 
sociale. 3). Comisia metodică de ma
tematică. 4). Comisia metodică de 
științe naturale — geografie. 5). 
Comisia metodică de fizteă-chimle- 
tehnologle. 6). Comisia metodică de 
educație fizică și sport.

Responsabili ai comisiilor metodice, 
au fost numiți profesori cu nivel pro
fesional, politic și ideologic ridicat 
și cu o bogata experiență în activi
tatea didactică, 
cu competență 
comisiilor.

In planurile 
Sînt prevăzute 
țiile deschise la care participă toți 
membrii comisiei, precum și progra
mul de interasistențe între cadrele 
didactice cu aceeași specialitate sau 
specialități înrudite etc.

Comisiile, metodice din școală au 
un rol deosebit de important pentru 
tinerele cadre venite de curînd de 
pe băncile facultăților. Ele fiind 
o tribună a experienței înaintate,

Capabili să îndrume 
întreaga activitate a

comisiilor metodice 
ședințele lunare, tec

PANOUL ELEVILOR FRUNTAȘI

CORPAD1 ANA, 
Școala generali de 8 ani 

Clmpa

GRISTEA LETIȚiA,
Școala generală de 8 ani 

nr 1 Petriia

constituie o sursă de învățăminte. 
Deoarece multora dintre tinerii pro 
iesori li s-a încredințat diriglnțîa 
unor clase, voi arăta în articolul de 
față cum M desfășoară, la Școala 
medie din Petroșani, această lătur;, 
a activității cadrelor didactice.

In planul de muncă al comisiei 
metodice a diriginților, de exemplu, 
sînt cuprinse o serie de referate me
nite să contribuie la ridicarea califi
cării profesorilor diriginți. Referatele 
И a JutS pe aceștia să întărească 
legătura eu organizațiile U.T.M. ale 
claselor, la cunoașterea individuali
tății elevului, a atitudinii iul față 
de muncă șl de disciplină. Totodată 
ele ajută ia cunoașterea felului m 
care elevii se pregătesc și folosesc 
timpul de studiu individual și sta
bilește cauzele pentru care nu obține 
cele mai bune rezultate la Învățătu
ră. Din practica muncii de educație 
se constată că acolo unde există o 
legătură permanentă între școală și 
părinții elevilor, tinde se urmărește 
Și se controlează regimul de Zi al

Nota stimulent la învățătură
Precum oamenii mari sînt stimu

lați pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
le-au fost încredințate în procesul de 
producție, tot așa, și elevii trebuie 
stimulați pentru mutica depusă. E a- 
devârat că ei nu produc bunuri ma
teriale. dar însușirea materialului 
predat cere un efort pentru a fi în
sușit, efort, care trebuie stimulat. A- 
ceastă stimulare constă în a lăuda 
pe elev în fața dasel. a școlii întregi, 
dindu-1 o carte etc. Efectul cel mai 
mare îl are însă nota. Nota poate de
termina pe unii elevi să devină mai 
perscverCnți’în muncă, să-i scuture de 
toropeală, să-i Iacă să se schimbe în 
bine. Dar nota. poate, • în. același 
timp, să și descurajeze, să-l facă pe 
elevi să-și piardă puținul elan ce 
l-au avut. Prin urmare nota primită 
poate fl încurajatoare pentru elev, 
dar poate fi și descurajatoare. De 
aceea ea trebuie folosită cu diacer- 
nămînt.

in practice mea pedagogică am 
căutat ca nota să constituie un aju-

BOGDAN N1COLAE, 
Școala generală de 8 ani 

nr 4 Petroșani

SZOLGA EGATERINA, 
Școala generală de 8 ani 

nr. 1 Petroșani

elevului, și rezultatele la învățătură 
și disciplină sînt bune.

In cadrul ședințelor comisiei me
todice a diriginților sînt prevăzute 
teme ca „Metode și procedee folo
site în activitatea de diriginte în ve
derea formării unui colectiv de elevi 
închegat și a personalității elevilor"; 
„Dragostea de muncă — trăsătură 
esențială a moralei comuniste"; 
„Munca independentă, chezășia cu
noașterii**; „Să ne pregătim din timp 
și temeinic pentru meseria pe care 
o vom 
zată în 
etc.

Prin 
orele de diriginție, școala 
dezvoltarea noilor trăsături de mun
că și caracter, cerute de educația 
comunistă, în vederea formării omu
lui nou, constructor demn al socie
tății noastre socialiste.

alege" ; „Comportarea civili- 
școală, familie, și societate"

abordarea acestor teme în 
urmărește

Prof. BADAU VICTOR 
directorul Școlii medii Petroșani

interesul

tor, un îndemn la învățătură. Dat 
fiind că predau limbi străine, folo
sesc nota la verificarea temelor de 
casă La sfîrșitul trimestrului scriu 
pe caietele cu temele pentru acasă 
o notă prin care apreciez corectitu
dinea scrisului. Această notă a avut 
un efect pozitiv în pregătirea elevilor.

in aprecierea acestei note țin sea
ma de progresele făcute la scriere 
sau de rămînerea în urmă a elevilor. 
Metoda aceasta stîrneșie 
permanent al școlarului în pregăti
rea zilnică a femei, îl tape să scrie 
îngrijit, corect.

La ascultarea elevilor țin, de ase
menea, cont de felul cum și-au însu
șit materia. Sînt foarte exigent eu e- 
levii buni, cărora nu le admit nici o 
scuza fiindcă am avut timp să mă 
conving de puterea lor de muncă. 
Altfel pr ?<lez cînd examinez un <■- 
lev mai slab, cu situația familială 
dificilă, care manifestă bunăvoință 
dar n-are condițiile necesare de a 
învăța, fn asemenea cazuri caut să 
ajut elevul, iar nota ce i-o dau să 
fie stimulativă în munca lui de viitor. 
Consider că profesorul are obligația 
de a se apropia de elevi, de a le cu
noaște greutățile. Educatorului i se 
cere, ca în aprecierea răspunsului 
dat de elev să țină seama de efortul

— Hm! Să fie 
copilul meu, nu 
știu, zău de ce-aș 
fi in stare. Cred 
că n-aș ezita să-i dau o bătaie zdra
vănă. fa te uită cum trage cu creta 
peste toate ușile magazinelor / Pof
tim, se apleacă și mai scrie și pe as
falt cuvîntul STOP, apoi se ridică șl 
continuă cu ușile și gardurile.

Așa reflecta un trecător, din mul
țimea trecătorilor clți se aflau ta ora 
aceea pe stradă, in definitiv, clți oa
meni nu trec pe stradă în fiecare cli
pă, minați fiecare de interese de ser
viciu sau de treburi particulare.

Era vremea clnd cete gălăgioase 
de copii, ieșind de la școală, se îm
prăștiau pe toate Străzile. Dar... pen
tru că nu era copilul său, trecătorul 
care observase mizgălelile făcute cu 
repeziciune de școlarul „Indemlnatic" 
își văzu liniștit de drum.

Nu era indignat. Se grăbea să a- 
fungă la cinema.

☆
In holul cinematografului oamenii 

se înșiraseră pe trei rlnduri în fața 
ghișeului și ajunseseră pînă ta ușa 
de la intrare.

Rula un film care, pentru pasionați, 
prețuia mai mult decît o avere. Bi
letele erau pe sfirșite și rîndurile se 
mișcau nerăbdătoare gata-gota să se 
rupă. Cetățeanul anonim, de care am 
amintit mai înainte, era insă calm. 
Măsura holul cu pași rari și egali

Primele greutăți au trecut. Alfa
betul a fost învățat, silabele se ci
tesc măi ușor. Acum, elevii clasei 
I A de la Școala medie Vulcan 
descifrează cu plăcere atît cuvintele 
de pe tabla cît și pe cele din abece
dar.

depus de acesta spre a-și însuși cu
noștințele respective. La clasa a V-a, 
de pildă, predau limba franceză. Pen
tru vorbitorii limbii romîne, însuși
rea limbii franceze nu constituie o 
dificultate prea mare, ea fiind tot o 
limbă romană. Ceea ce ridică însă 
probleme e însușirea citirii corecte. 
Prin notarea justă șl repetată a ele
vilor am obținut rezultate mulțumi
toare la această clasă. La clasele 
VI—VII predau limba rusă. Datorită, 
faptului că nota am folosit-o ca sti
mulent la învățătură, la aceste clase 
sînt elevi care la dictare nu fac peste 
2—3 greșeli la o pagină, iar conver
sațiile cu acești elevi sînt vii, atrac
tive.

Pentru toate cadrele didactice tre
buie să fie clar că notarea zilnică 
a elevului are o mare Influență asu
pra pregătirif lui temeinice. De aceea 
se impune ca prin notele acordate 
să ridicăm moralul, Inițiativă, să 
stimulăm elanul de muncă al elevu
lui pentru că numai în acest 
vom reuși să obținem rezultate 
respunzătoare cerințelor.

fel 
co-

Prof. PAVEL BARTHA
director

Școala generală de 8 ani nr 3 
Petroșani

...........= ★ ★

Ceva despre opinia publică
de la un capăt la altul, ca și cînd 
s-ar fi aflat In așteptarea cuiva. Din 
cînd in clnd, arunca ochii spre cape
tele agitate. Deodată un băiețel mă
runt se desprinse din ritul șl se stre
cură ușor pînă in fața ghișeului. Ma
șinal se apropie de el și-i întinse o 
monedă, adreslndu-l-se în șoaptă: 
„pușiiule, ia-mi și mie două bilețel"

Clțlva începură să murmure, iar 
un bătrin cu ochelari încercă să pro- 

în ce constă greșeala ? 
testeze, amintind ceva despre bunul 
simț, despre exemplu și altele.

După ce obținu cele două bilete, 
cetățeanul anonim privi cu un aer 
superior spre lumea îngrămădită și 
ieși afară.

•fir I
Autobuzul se urni greu din sta

ție. Ultimii călători care-și făcură 
loc erau patru copii, o bâtrînică fi... 
cetățeanul 'anonim.

Martor al unei discuții dramatice 
incepute mai demult, motorul tușea 
des și înăbușit. Nu mai suporta nici 
el, Șoferul înjura, casierița înjura, în 
timp ce. cei doi bărbați cu figuri dis
tinse le .făspundeau".

Lecție deschisă'
Recent, a avut loc la Școala me

die din Lonea o interesantă oră edu
cativă deschisă. Tema orei a fost: 
„Nieolae Grigorescu — viața și ope
ra". Ea a fost pregătită de profe
soara C. Stoica, diriginta clasei a 
V-a A, împreună cu elevii. După ex
punerea referatului cu privire la 
viața pictorului, în fața elevilor a 
fost prezentat diafilmttl înfățișînd o- 
pera lui N. Grigorescu.

Pentru ca elevii să înțeleagă te
matica pictorului, proiecția a lost 
însoțită de explicațiile profesoarei.

Lecția a 
teres atît 
profesorii 
respectivă.

fost urmărită cu viu in- 
de elevi cît. și de către 
diriginți invitați la ora

Stand de cărți 
cu vînzare

La inițiativa conducerii Școlii me
dii din Lupeni, aici s-a deschis un 
stand de cărți cu vînzare. Tovarășa 
profesoară Cărăguț Ileana, responsa
bila standului, se preocupă ca acesta 
să fie în permanență aprovizionat cu 
cele mai noi lucrări științifice, poli
tice șî beletristice apărute. Standul 
a vîndttt, de la începutul anujui șco
lar șt pînă în prezent, cărți în va
loare de aproape 3 000 lei. Printre 
elevii care și-au îmbogățit biblioteca 
personală cu noi 
Alexe Mihai din
Răduț Magdalena 
leria din clasa a

volume se numără 
clasa a IX-a A, 
și Brădiceanu Va- 
Xl-a și alții.

Erau scormonite 
din cele mai a- 
dinci coclauri și 

invocate ca „argu
mente" expresiile pe care însăși zo
ologia ca știință le folosește Cu des
tulă cumpătare.

Șoferul părea mai indîrjit decît 
oricare, finind neapărat să aibă ulti
mul cuvini. Așa că, după ce încercă 
o clasificare a sfinților și a sfinte
lor (ce pricepere, domnule!), trase 
concluzia despre originea animală a 
călătorilor și acceleră brusc. Obișnuit 
cu asemenea ticuri, motorul tuși cu 
înțeles, incercînd să acopere limbajul 
devenit atît de „instructiv" pentru 
cei patru copii care ascultau cu un 
aer de cumințenie și zimbeau cu în
găduință pentru „slăbiciunile celor 
mari". Alături de ei, ca un complice, 
zîmbea și cetățeanul anonim.

In definitiv, n-avea nici un mo
tiv să fie indignat. Nu erau copiii 
lui în mașină.

☆
Cetățeanul anonim care trece ne

păsător pe stradă și nu este indignat 
de ceea ce contravine regulilor de 
comportare civilizată, uită că are și 
el copii.

In loc să se alăture opiniei publi
ce, el o sfidează, uitind că forța ei 
impresionează mai mult declt o mie 
de tribunale. Iată în ce constă gre
șeala ț

N. ARGEȘEANU
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tn ridicarea tehnicității producției 

și introducerea micii, mecanizări Ino
vațiile au un rol important. In lunile 
care au trecut din acest an la ca
binetul tehnic al termocentralei Pa
roșeni s-au depus 34 de propuneri 
de inovații dintre care 17 au fost 
acceptate, 12 sînt în curs de rezol
vare, iar 5 respinse. Aceste inovații 
au adus îmbunătățiri substanțiale 
în procesul de producție. Inovația 
„Dispozitiv de supunere la probă hi
draulică a țevilor de condensatori și 
răcitori", propusă de Blaj Sabin, a 
îmbunătățit calitatea reparațiilor la 
condensatori și răcitori, inovația 
„Stator pentru pompă de alimentare 
la cazanele de 40 at.“, a redus chel
tuielile pentru procurarea statoare
lor din străinătate, inovația „Modi
ficarea circuitului de ulei la TA. 3 
Vulcan'*, a dus la ncărcarea mași
nilor cu o putere în plus de 300 
KW (cele vechi se,încălzeau și nu 
permiteau o sarcină în plus). Mai 
trebuie amintite inovațiile: „Dispozi
tiv de etalonat și verificat tahome- 
tre mecanice și electrice", „Modifica
rea circuitului electropompei de răci- 

* re IA. 4 pentru folosirea ei ca pom
pă de epuizment a cotei minus trei 
la TA.4 în caz de inundații" și al
tele, care au adus îmbunătățiri sub
stanțiale în funcționarea centralei.

Aceste inovații au fost recompen
sate cu suma de 10 000 lei. Dintre 
tovarășii care s-au evidențiat în 
munca de inovații putem cita pe ing. 
Racoveănu Constantin, pe maiștrii 
Crainic Petru, Băluț Gheorghe, Blaj 
Sabin, muncitorii Vîlvoj Nistor, Mol
dovan Traian, Nagy Ștefan și alții.

Totuși munca de inovații s-a des
fășurat sub posibilități. Din cele 15 
teme de inovații pe М.М.Е.Ё., 7 de 
la D.E.E. și F.S. și 9 pe întreprin
dere nu s-a rezolvat niciuna.

Această situație dă de gîndit. 
Dacă la planul tematic al Ministe
rului și Direcției energie electrice 
există scuze pe considerentul că ino
vațiile nu sînt adecvate specificului 
întreprinderii noastre, nu se poate jus
tifica de ce nu s-au realizat, cel puțin 
în parte, temele propuse în planul' 
tematic al întreprinderii dezbătut cu 
masa de 
gineri a 
concluzia 
ocupare 
secțiilor 
trebuiau
o strînsă legătură cu cabinetul teh
nic, iar acesta nu a îndrumat ino
vatorii din uzină spre a se 
de temele respective.

Slab în această direcție a 
și responsabilul cabinetului
care nu a informat conducerea între
prinderii de situația existentă.

Inovațiile propuse inafara tema
ticilor sînt bune. Ele nu trebuie însă 
să automulțumească pe cei care răs
pund de mișcarea de inovații ci, 
dimpotrivă, să-i determine să rezolve 

- și acele teme care au fost incluse 
ÎD plan.

Iarna a venit
(Urmare din pag. l-a)

Pentru ridicarea calificării profe
sionale a conducătorilor auto, se pre
dau lecții cuprinzînd norme din le
gislația circulației, națiuni de repa
rare șl Întreținere a autovehiculelor 
pe timpul sezonului rece etc., la care 
participă marea majoritate a șofe
rilor. Astfel, șoferi ca Pătrășcoiu 
llie. Constantin Gheorghe, Măier 
Aurel și Brînzan Dumitru, fruntași 
în 
țle
-?• 
ție.

îndeplinirea planului 
sînt fruntași și în 

respectarea regulilor

Plan de

X'*
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de produc 
cunoașterea 
de circula-

exisfA,măsuri 
dar...
1.С.О. Petroșani - șef 
Martin — starea de

La garajul 
tov. Schmidt 
lucruri nu-i mulțumitoare. Aici exis-

tă un ріай de măsuri dar el nu cu
prinde problemele cele mâi arzătoare 
și nici aceste prevederi nu sînt rea 
Uzate. hi loc să existe preocupare 
pentru gararea celor 52 de autobuze, 
din care 40 se afla în aer liber, s-a 
prevăzut construirea a 5 Іюхе pen
tru... autoturisme I Pînă la 
iembrie trebuia să devină 
instalația de încălzire în 
existent, lucru care . se tărăgănează 
și acum. Nti s-a procurat materialul 
antiderapant, garniturile necesare Ia 
ușile autobuzelor Care nu sînt în tra
fic, lipsește revizia tehnică generală 
a autovehiculelor și asigurarea co
respunzătoare cu personal tehnic ca
lificat (față de 45 necesari, există 
doar 10 mecanici calificați, tar alți 
22 sînt tinichigii, geamgii, electri
cieni). Nesatisfacătoare este și num
ea de îndrumare, instruire și ridicare

15 np- 
realitate 
garajul

и calificării profesionale a Condu
cătorilor auto, Unii șoferi ca Pop 
Caius, Arnza Petru nu cunosc nici 
noile regulamente de circulație. Este 
necesar ea conducerea l.C.O. să re
flecteze cu mai mult spirit de răs
pundere asupra necesității asigurării 
unui transport bun și pe timp de 
iarnă pentru cetățeni,, intensificînd 
în acest scop rezolvarea măsurilor 
propuse.

de 
de 

va-

însemnare : Copilul cu două moașe...

й пицц шгдошмііг
o.

ll iKtitiMIir
6. L. Produse industriale 

Petroșani

sa dc inic-groa 

ÎNTREPRINDERI* 
INSTITUȚIILOR

muncitori, tehnicieni și in-. 
centralei. Se poate trage 
că a existat o slabă pre- 

din partea conducerilor 
respective, unde inovațiile 
aplicate,; că nu s-a ținut

Cirul in ziua de 1 noiembrie au pus 
mina pe radiatoarele din cameră și 
au simțit căldura plăcută* mult aș
teptată, mare le-a jost bucuria loca
tarilor din blocurile noi ale cartieru
lui Livezeni! Nu știau că bucuria 
unui cămin cald o să le fie întune
cată de nenumărate ori și tocmai a- 
tunci cind afară termometrul avea 
să înregistreze temperaturi de multe 
grade sub zero.

Centrala termică nr 1, pusă in 
funcție după multe strădanii, a fur
nizat căldură atit timp cit s-a aflat 
in probele tehnologice, destul de bi
ne. După perioada de probă, însă, 
lipsa căldurii s-a simțit tot mai mult. 
Căldura a început să fie dată cu 
zglrcenie și cu nenumărate intermi
tente (acestea de ordinul orelor sau 
al zilelor).

Ce se intim plase ? Centrala ter
mică consuma o cantitate aprecia
bilă de cărbune și această cantitate 
crește atunci cind instalațiile nu sînt 
complet izolate deoarece pierderile 
de căldură sînt mai mari. După tre
cerea termenului de probă, centrala 
termică trebuia predată in exploa
tare la l.L.L. Aceasta a refuzat 
s-o ia in primire in situația de 
vizorat. Avea dreptate. Nu 
„cumpăra" un lucru neiermiruit.
Herul trebuia să suporte în continua
re cheltuielile ocazionate de exploa
tare — cărbune, energie electrică, 
salarii — cheltuieli pe care nu avea 
de unde le recupera. Acea dreptate. 
Locatarii însă plătesc încălzirea și 
vor să albă căldură. Au și ei drep
tate.

Iată-ne in situația neplăcută a 
acelui judecător din poveste care as- 
cultînd pe trei împricinați in aceeași 
cauză le-a dat la toți trei dreptate.

Și totuși cei care au intr-adevăr 
dreptate sini locatara. S-a ajuns la 
un acord intre l.L.L. și șantier. Șan
tierul să dea oamenii pentru deser
vire, l.L.L. să dea cărbunele pe ca
re urmează a-l incasa de la locatari. 
Și de aici încep necazurile. l.L.L. 
dă și nu dă cărbune, oamenii șan
tierului fac și nu fac focul (evident,

însă 
pro- 
poți 

Șan-

ce). Locatarii, insă 
Mulți dintre ei au

dacă nu au cu 
suferă de frig, 
găsit soluția: radiatoarele electrice. 
Scumpe dar... nu dau căldură. Mal 
ales cu prea desele decuplări de cu
rent din ultima creme. Tot centrala 
termică, e mai bună. Numai că cen
trala termică e un copil cu două 
moașe. Și moașele lasă una pe sea
ma celeilalte răspunderea pentru lip
sa de căldură din blocuri, răspunde
re care de fapt le revine la amîn- 
două.

Nu se știe un lucru: de ce nu 
funcționează declt șase din cele 
douăsprezece cazane ? Șantierul a- 
cuzâ l.L.L.-ul că nu dă cărbuni su- 
fidienți, l.L.L.-ul face vinovat șantie
rul că nu dă oameni suficienți pen
tru exploatare. Ambele întreprinderi 
au dreptate, 
urma căreia 
de familii.

Se poete mal mult
La I.R.T.A. Petroșani planul 

măsuri în vederea pregătirilor 
iarnă a fost elaborat încă din.,,
ră I O parte din el s-a realizat deja. 
Astfel, s-a efectuat revizia tehni
că parțială a autovehiculelor, s-a 
procurat uleiul de iarnă care urmea
ză a fi introdus în băile motoarelor, 
s-a recondiționat o cantitate de 300 
kg ulei, a fost ținut instructajul cu 
șoferii asupra caracteristicilor condu
cerii, întreținerii și remedierii defec
țiunilor tehnice ale mașinilor în se
zonul rece etc. Ga o lipsă, aici s-au 
pus șoferi tineri, fără experiență 
practică tocmai la punctele și șan
tierele mai grele, cu condiții deo
sebite în ce privește cunoștințele de 
circulație. Iată una din cauzele acci
dentelor de circulație. O altă proble
mă care la I.R.T.A. își așteaptă re
zolvarea este cea a spațiului de ga- 
rare a mașinilor, procurării lanțuri
lor antiderapante, lopeților etc. ne
cesare pentru perioada de iarnă.

☆

prin unitatea
OFERĂ 
LOR ȘI
GARE ORGANIZEAZĂ SER* 
BAREA POMULUI DE IAR
NA

0Я SWflIflî
К JKU»

Procurați-vă din timp jucă
riile necesare evitînd aglome
rațiile din ultimele zi|e.

I. С. I. L Simerla
ANGAJFAZA

pentru Fabrica de produse lactate 
Petroșani

— UN MECANIC
NERE UTILAJE

— UN LĂCĂTUȘ
NERE UTILAJE

*.

1NTREȚI-

1NTREȚ1-

Dar o dreptate de pe
suferă de frig peste 300

I. CIOCLEI

lama a sosit i 
ca tovarășii din 
lor de transport ; 
pentru asigurarea 
măsuri, în scopul 
a transportului 
iernii.

deja. Este necesar 
conducerea unități- 
atrto să facă totul 

complexului de 
I bunei desfășurări 
rutier în perioada

— DOI MECANICI 
TEHNIȘTI

— DOI I OCHIȘTI 
ABUR STABILE, 
ZAȚ1

Cererile de angajare se de
pun la sediul întreprinderii 
1.6.1.L. Simerla, str. Traian го 
88, teletoii 29.

FRtGO-

CAZANE 
AUT0RL

ocupa

muncit
tehnic

BĂDIȚĂ M1RON
Termocentrala Paroșeni

■■■
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Doriți să faceți economie de 
timp și de bani ?

Comandați Ia cofetăriile și 
patiseriile T.A.P.L.-ului dhi în

treaga Vale
TORTURI,

ORICE FEL

a Jtatai
COZONACI Я

DE PRĂJITURI

Gomenzile 
« ore înainte.

vor fi depuse (c«
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Ceferiștii de la întreținere
Prin buna întreținere a liniilor 

de cale ferată se asigură circu
lația trenurilor cu viteze sporite 
fi in condiții depline de siguran
ță. De aceea colectivul de munci
tori al secției L 5 Petroșani nu 
precupețește nici un efort în înde
plinirea sarcinilor care ii revin.

luate 
stă- 

înlo- 
tra-

parțial" s-a declarat mai mult de
clt mulțumit, datorită faptului că 
starea liniilor s-a îmbunătățit sim
țitor. Astfel, numărul kilometrilor 
care au primit calificativul „foar
te bine" a crescut de Ia 41 la 66 
km, iar punctajul mediu a scăzut 
de la 99 pe km Ia 51 puncte.

Cele mai bune realizări au fost 
obținute de districtele Subcetate, 
Pui și Vulcan, care au toți kilo
metrii de linie cu calificativul 
„foarte bine" și „bine".

pediate oțelăriifor 
801 tone fier 

vechi, depășindu-se angajamentul 
luat cu 164 tone.

S-au evidențiat districtele Sub- 
cetate — picher Băcanu Ioan, 
Petroșani — picher Calotă Dumi
tru și Vulcan — Dobre Marin.

Un schimb dintr-o brigada frun
tașă. cea condusă de minerul Rădic 
Constantin de Ia sectorul II al mi
nei Uricani. se pregătește să intre 
în mină.

La I decembrie a., e. n-a 
deschis în Petroșani, str. Repu
blicii nr. 40;
MAGAZINUL DE FLORI AL 

I.G.O. PETROȘANI
. Magazinul este deschis zilnic 
între orele 7—13; 17—19.

I /

Sfarea liniilor 
s-a îmbunătățit

In ultimul timp au fost 
măsuri pentru îmbunătățirea 
rii liniilor. Astfel, au fost 
cuite pe însemnate porțiuni
versele de lemn cu traverse de 
beton, șinele cu altele de tip mai 
greu, iar ramificațiile cu unele 

mai perfecționate. De curînd, pes
te liniile acestei unități a trecut 
un control exigent — vagonul de 
măsurat și verificat calea. Dacă 
la alțt controlori mat scapă ceva, 
față de acesta nu poți ascunde 
nimic căci cele mai mici defec
țiuni sînt scoase la iveală de a- 
paratele de măsură. Totuși, cu 
toată exigența lui, „controlorul im-

Fier vechi pentru ofelării
Colectarea și predarea spre re

topire a fierului vechi este o pre
ocupare permanentă a întregului 
colectiv al secției L 5. Pentru rea
lizarea și depășirea angajamente
lor luate în această direcție, au 
fost organizate mai multe acțiuni 
de Colectare, la care au participat 
toți muncitorii, inclusiv personalul 
administrativ din conducerea sec
ției.

De ta începutul anului șl pină 
în prezent au fost colectate și ex-

Planul de reparații 
depășii

Întrecerea ce se desfășoară în
tre echipele de întreținere și între 
districte a Făcut ca planul de 
eparații pe luna noiembrie să fie 

depășit cu 12,32 la sută și în 
același timp să se îmbunătățeas
că calitatea lucrărilor efectuate. 
In această privință s-au eviden
țiat colectivele districtelor 
Vulcan și Petroșani. Un 
deosebit a fost adus de 
lectivul

Pui, 
aport 

către co- 
atelierului de Întreținere

care și-a depășit planul cu 66 la 
sulă, asigurînd astfel înainte de 
timp piesele de schimb și scu
lele necesare Ia echipele de repa
rații.

I. CR1ȘAN

Vй? J&A ЫЮ
12 decembrie

dis-
8,06
Me-

PROGRAMUL 1. 7,45 Melodii 
tractive, 8,00 Sumarul presei, 
Cîntece și jocuri populare, 9,30 
lodii lirice, 10,20 Din muzica popoa
relor, 11,30 Pagini din opere romî- 
nești, 12,03 Melodii populare, 12,35 
„Festival — Viena 1964“, 13,10 U- 
verturi la operete, 14,10 Muzică u- 
șoară romînească, 15,00 Melodii li
rice din muzica de operă, 15,30 Ac
tualitatea literară în ziarele și revis
tele noastre, 16,30 Emisiune muzi
cală de la Moscova, 18,06 Almanah 
științific, 18,30 Concert de seară — 
muzică distractivă, 19,20 Pe teme 
internaționale, 19,30 Muzică popu
lară îndrăgită de ascultători, 20,30 
Muzică de dans, 21,30 Program pen
tru iubitorii de rolhanțe, 22,15 Mu-

zică de darts. PRGGRAMUL li. 
8,35 Muzică din operete, 9,03 Cîn- 
tece și jocuri populare, 9,30 Roza 
vînturifor (reluarea emisiunii din 9 
decembrie), 11,83 Arii din opere in
terpretate de soliștii noștri, 11,30 
Muzică ușoară, 12,30 Arii din ope
rete, 12,45 Muzică populară inter
pretată de Traian Uilecan, 13,25 So
liști și formații de muzică ușoară, 
15,05 Melodii populare, 16,00 Melo
dii de muzică ușoară romînească. 
16,30 Fragmente din operete. 19,06 
Program de tangouri, 19,30 Capodo
pere ale literaturii universale: „Bă- 
trînul și Marea" de E. Hemingway, 
20,00 Melodii populare cerute de as
cultători, 21,15 Muzică de dans, 22,30 
„Mari itrierpreți — duete celebre"



STEAGUL ROȘU

ÎNTREVEDERE 
WîtSON-PEARSON Dezbaterile din Adunarea Generală

OTTAWA 10 (Agerpres).
ba Ottawa au avut loc miercuri 

după-amiază primele întrevederi din
tre premierul britanic, Harold Wil
son și primul ministru al Canadei, 
Ь. Pearson. In același timp, s-au în- 
tîlnit Gordon Walker, și Paul Mar
tin. Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, în cursul întrevederilor dintre 
primul ministru britanic, Harold Wil
son și premierul canadian L. Pear
son, au fost discutate probleme pri
vind crearea forțelor nucleare multi
laterale, situația din cadrul N.A.T.O., 
precum și relațiile dintre cele două 
țSri.

a
zilei

Problema congoleză In dezbaterea 
Consiliului de Securitate

Schroder Ia Paris
PARIS 10 (Agerpres).
La Paris au început întrevederile 

■dintre ministrul afacerilor externe al 
Franței, Couve de Murville, și Ger
hard Schroder, ministrul de externe 
al R.F. Germane. Potrivit relatări
lor agenției France Presse, în cursul 
discuțiilor de miercuri după-amiază, 
cei doi miniștri au trecut în revistă, 
timp de trei ore, situația din cadrul 
N.A.T.O., unele aspecte ale relațiilor 
franco-vest-germane, probleme legate 
de sesiunea Consiliului ministerial al 
N.A.T.O., precum și problema for
țelor nucleare multilaterale. Referin- 
du-se la această ultimă problemă, 
agenția France Presse subliniază că 
de la ultima întrevedere dintre preșe
dintele de Gaulle și cancelarul Er
hard poziția Franței față de forțele 
nucleare multilaterale s-д. înăsprit, 
evidențiindu-se astfel un puternic de
zacord între Franța, pe de o parte, 
și R.F.G. și S.U.A. pe de altă parte.

99Cosmos-51“
MOSCOVA 10 (Agerpres).
Agenția TASS ahunță că joi a fost 

lansat în U.R.S.S, un nou satelit ar
tificial al Pămîntului — „Cosmps-51“.

La bordul satelitului este instalată 
aparatură științifică destinată pentru 
continuarea explorării spațiului cos
mic în cadrul programului anttr 
de agenția TASS la 16 
1962,

Satelitul s-a plasat pe 
cu următorii parametrii: 
inițială de revoluție 92,5 
distanța maximă de Ia 
fața Pămîntului (la,apogeu) — 551 
kilometri ; distanța minimă de la 
suprafața ' Pămîntului (la perigeu) — 
264 kilometri; unghiul de înclinație 
a orbitei față de planul Ecuatorului 
— 48,8 grade.

In afara aparaturii științifice, 
bordul 
sistem 
precisă 
sistem 
rtriterea 
toare la funcționarea dispozitivelor și 
a aparaturii științifice.

Aparatura instalată la bordul sate
litului funcționează normal. Centrul 
de coordonare și calcul prelucrează 
informațiile recepționate.

martie

o orbită 
perioada 
minute ;

supra-

la 
satelitului s-au montat: un 
radiotehnic pentru măsurarea 
a elementelor orbitei; un 

radiotelemetric pentru trans- 
pe Pămînt a datelor referi-

Malawi, pi-

țările afla- 
s-au referit

NEW YORK 10 (Agerpres).
In ședința din după-amiaza 

de 9 decembrie, a Adunării Generale 
a O.N.U.. în continuarea dezbateri
lor au luat cuvîntul reprezentanții 
Maltei, statelor Togo și 
lipinelor și Paraguayului.

Vorbitorii reprezentînd 
te in curs de dezvoltare
la necesitatea reglementării proble
melor comerțului internațional,’ țipîn- 
du-se seama de interesele acestor 
țări. Astfel, ministrul de externe al 
Paraguayului, Râul Sapena Pastor, 
a declarat, printre altele, că atît 
timp cît prețurile la materiile prime 
și mărfurile agricole rămîn neschim-

bate, iar prețqrile la mărfurile in
dustriale cresc, decalajul dintre ni
velurile de dezvoltare ale țărilor in
dustriale și eele în curs de dezvol
tare nu se ’ va reduce, ci dimpotri- 
v> va crește.

Majoritatea celor care au luat 
cuvîntul la ședința de după-amiază 
s-atr pronunțat într-o formă sau alta 
pentru lichidarea definitivă a 
ijigljptnului. Delegatul statului 
lawi, Rubadiri, a subliniat în 
sens că țara sa va continua să 
jine lupta pentru eliberare din
desîa de sud, Republica Sud-Afrîea- 
nă, Angola, Mozambic și Bechuana- 
land.

coîo-
Ma- 

acest 
spri- 
Rho-

Rezuifatele finale 
parlamentare din

GEORGETOWN 10 (Ag.-rpres).
Rezultatele finale ale alegerilor 

parlamentare care au avut loc luni 
în Guyana britanică, încă neconfir
mate de căire Comisia electorală cen
trală, arată că numărul cel mai mare 
de voturi (109332) a fost' întrunit 
de către Partidul popular progresist 
condus de Cheddi Jagan. Principa
lul partid de opoziție -- Congresul 
național al poporului, condus de 
Forbes Burnham, a obținut 96 657 
de voturi, iar Partidul Forța Unită 
29 612 voturi Au 
de 
de

mai obținut I 334 
voturi Partidul Justiției. 1 194 

voturi Partidul unit musulman al

alegerilor 
na britanică

Guyanei etc. Exprimate în procente, 
rezultatele., alegerilor pentru Aduna 
rea Constituantă a Guyanei britanice 
șe prezintă . astfel : Partidul popular 
progresist 45,83 1a șută, Partidul 
congresul național al poporului 40,53 
la sută. Partidul Forța Unită 
la sută,, iar celelalte partide 
ІК 0.123 la sută. Au fost.

■ aleși. în noul parlament 24 de
’ tați did partea Partidului popular 
. progresist. 22 de deputați din
Partidului
porului și 7 deputați din
partidului Forța Unită.

12;4! 
la un 
astfel 
depu-

congresul național
partea 
al po- 
partea

Cinei moțiuni de neîncredere în guvern 
prezentate parlamentului izraelian

. pii de st'Uga a partidului Mapai. de 
După 

a do- 
politi- 
gravă

IERUSALIM- 10 (Agerpres).
In parlamentul izraelian au fost 

depuse cinci moțiuni de neîncredere 
în guvern cu prilejul dezbaterilor 
consacrate unei afaceri judiciare, în 
care este implicat fostul lider al ari-

guvernămint, Pinhas Lavon, 
cum se. știe, afacereș Lavon 
minat, timp îndelungat, viața 
că izraeliailă și a provocat o 
criză în sînul partidului Mapai.

Condamnările pronunțate în procesul 
de la Ma dr id

nistrului aerului în guvernul lui 
Franco, care a fost condamnat la opt 
ani închisoare.

Problema congoleză a revenit 
agenda Consiliului de Securitate 
O.N.U. (pentru a cîta oară ?) 
acuitatea și gravitatea ce i le con
feră repercusiunile intervenției a- 
mericano-belgiene de acum două 
săptămîni. Convocarea, la cererea a 
21 de țări, în majoritate africane, a 
acestui for, căruia Carta O.N.U. i 
atribuie un rol fundamental în men
ținerea păcii în lume, subliniază în
deajuns pericolele pe care situația 
din Congo le implică pentru între
gul continent negru, pericole de care 
par pe deplin conștiente principalele 
state ale Africii. Speranța cu care 
se consola ziarul „New York Ti
mes" în urmă cu cîtva timp că
„caracterul emoțional al protestelor 
africane se va estompa, iar încor
darea se va reduce, acum cînd pa- 
rașutiștii belgieni au evacuat Con
go"'nu s-a adeverit deci. De la pro
teste, multe dintre aceste țări au tre
cut ia adoptarea unor măsuri con
crete, sesizarea Consiliului de Secu
ritate fiind doar una dintre ele, ce
lelalte mergînd pînă la acordarea 
unui ajutor răsculaților.

Acest ajutor nu este nicidecum 
hazardat: răsculații continuă să 
constituie o forță veritabilă. Este o 
constatare 
trebuie să fi pus pe gînduri pe or
ganizatorii și beneficiarii direcți 
intervenției, soldate cu un rezultat 
vădit inferior repercusiunilor diplo
matice pe care le are. („Ar fi iluzo
riu să nu se recunoască pentru a 
nu cita decît consecințele limitate pe 
care le întrevede ziarul „New York 
Times" — că în ce privește posibi
litățile unei colaborări fructuoase în 
tre țările occidentale și tinerele state 
africane s-a făcut un mare pas 
poi").

Așa cum se putea prevedea, dez
baterile din Consiliul de Securitate 
au fost de la început defavorabile 
puterilor răspunzătoare de intervenția 
de la Stanleyville. Pentru a schimba 
cursul dezbaterilor, majoritatea le
gată de puterile occidentale a adop
tat hotărîrea de a lua în discuție, 
simultan cu plîngerea celor 21 de 
state, și plîngerea guvernului de la 
Leopoldville împotriva unor țări a- 
fricane care acordă sprijin răscula
ților.

pe 
dl
eu

care se impune și care

ai

z'

condamnările pronunțate 
împotriva acuzaților va- 
10 și 23 ani de închi- 
însoțite și de amenzi

MADRID 10 (Agerpres).
Procesul intentat de autoritățile 

franchiste unui număr de 13 co
muniști a luat sfîrșit miercuri în 
fața tribunalului ordinei publice din 
Madrid,

După cum transmite agenția Fran
ce Presse, 
de instanță 
riază între 
soare, fiind
pînă la 100 000 de pesetas.

Printre condamnați figurează Jose 
Sandoval Moris, membru al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Spania, care a fost condamnat 
la 23 de ani și trei luni închisoare, 
Euîs Antonio Lopez și Justo Lopez, 
la cîte 23 de ani închisoare, Jesus 
Martines Velasco și Antonio Mon
toya, cîte 18 ani de închisoare pre
cum și Jose Daniel Lacalie, fiul mi-

PARIS. — Agenția France Pres
se relatează că Senatul francez a 
respins miercuri cu 178 de vo
turi contra 45 proiectul de lege 
cu privire la programul militar 
al Franței. După cum s-a 
anunțat, acest proiect de lege 
fost adoptat săptămîna trecută de 
Adunarea Națională Franceză.

QSLO. — Miercuri a fost inmî- 
nat la Oslo, pastorului Martin 
Luther King, premiul Nobel pentru 
pace. Luind cuvîntul după remi
terea 
Martin

■ King

mai
a

ricani de la bazele militare ale 
Statelor Unite din străinătate au 
cerut majorarea salariilor lor.

Salariile acestor învățători 
mult mai mici decît cele ale 
drelor didactice in S.U.A.

LAGOS. — Viitoarele alegeri 
glslative din Nigeria vor avea 
la 30 decembrie, s-a anunțat ofi
cial la Lagos.

Aproximativ 15 milioane de ale
gători se vor prezenta în penul
tima zi a acestui an pentru a de-

sînt
ca-

le- 
loc

Nu se poate spune încă nimic 
despre caracterul și amploarea solu
țiilor ce vor fi preconizate în cadrul 
Consiliului de Securitate. Există însă 
un adevăr fundamental și recunoscut 
de majoritatea comentatorilor, și a- 
nume că situația din Congo poate 
să-și reducă din virulență numai 
printr-o soluție politică, deci nego
ciată cu răsculații.

N. RATEȘ 
comentator Agerpres
☆ 

dimineața Consiliul de Secu- 
a continuat examinarea pro-

Joi 
ritate 
blemei congoleze. Ministrul afaceri
lor externe al Republicii Guineea, 
Louis Lansana Beavogui, a criticat 
puternic intervenția străină în Congo. 
„De ce țările, așa-zise civilizate —f 
a spus el — nu s-au arătat îngrijo
rate atunci cînd mii de congolezi au 
fost masacrați de mercenarii aîlați 
în solda autorităților coloniale ale 
lui Moise Chombe î“. EI a recoman
dat Consiliului de Securitate să ia 
în considerație recomandările făcute 
de Comisia ad-hoc a Organizației 
Unității Africane pentru reglementa
rea crizei congoleze.

Următorul vorbitor, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Mali, 
Mammadou Ba, a calificat operația 
de „salvare a ostatecilor" drept „cel 
mai grosolan subterfugiu pentru în
ceperea unei agresiuni destinate să 
distrugă Stanleyville, care de patru 
ani este simbolul naționalismului 
african cel mai autentic". Subliniind 
că ajutorul militar acordat de Statele 
Unite guvernului Chombe face difi
cilă. dacă nu chiar imposibilă, o re
glementare a problemei congoleze, 
el a spus î ,fDaeă puterile străine se 
dedau la operații militare sub pre
textul de a asigura protecția cetățe
nilor lor, independența noastră poate 
fi compromisă în orice moment". 
Ministrul malian a cerut Consiliului 
de Securitate să condamne cu ener
gie folosirea de mercenari precum și 
intervenția militară a puterilor stră
ine în alte țări și să invite toate 
statele să se abțină să intervină în 
treburile interne ale Congoului pen
tru a permite O.U.A. să ajungă la 
reconcilierea națională și la jnorma- 
lizarea relațiilor acestui stat cu ță
rile vecine.

va continua 
dosarului 

de stat.

de cerce-

nerale a O.N.U.
la Washington studierea 
cipriot cu subsecretarul 
George Ball.

PEKIN. — Institutul
tari în problemele mecanizării din 
provincia Liaonin a construit pen
tru experiență un cultivator-păș.uer 
destinat culturilor de orez. Acțioiiât 
de un motor de 3 C.P. el curăță 
buruienile și afinează pămîntul pe 
o suprafață, de 3,3 ha în opt ore.

AȘHABAD.

T*'

paris_: Miting de protest 
împotriva prescrierii crimelor de război
PARIS 10 (Agerpres).
La Paris a avut loc un miting 

de protest împotriva prescrierii cri
melor de război, la care au luat 
parte peste 2 000 de persoane. Luînd 
cuvîntul în cadrul acestui miting, 
Leon Boutbien, vicepreședinte al Co
mitetului de acțiune din Rezistență, 
a declarat că, potrivit dreptului pe
nal, numai crimele de drept comun 
pot fi prescrise după 20 de ani. El 
a afirmat că nu există în drept nici 
un text care să prevadă prescrierea

crimelor împotriva umanității. Bout- 
bien a cerut să se adopte o conven
ție internațională prin care să fie de
clarate imprescriptibile crimele îm
potriva umanității.

In cuvîntul său, Raymond Schmit- 
tlein. vicepreședinte al Adunării Na
ționale a Franței, a făcut cunoscut 
că Comisia pentru legile constituțio
nale a Adunării Naționale Franceze . 
a adoptat Săptămîna trecută un pro
iect de lege care declară imprescrip
tibile crimele de război.

premiului.
Luther 

a declarat
■ că suma pe care
• a primit-o o va folosi in vederea 

finanțării luptei pentru drepturile 
civile ale populației de culoare din 
S.U.A.

VARȘOVIA. — S-au împlinit 10 
ani de la crearea primelor cluburi- 
eițiema 
zate de

Există, 
ga țară, 
cu cca.

DELHI. — La
giCă din Bhilai a 
ptoatare unul din 
furnale din Asia.
construit în conformitate cu pro- 
-gfafriul de. sporire a capacității de 
producție ■ a uzinei, pînă la 
lioane, tone oțel anual, 
care se înfăptuiește cu 
Uniunii Sovietice.

NEW YORK. — Intr-o
mă adresată președintelui
Johnson, 3 000 de învățători atne- 

.. . .. L. ' ■■■ ■■ „ .... , .....

cîteva rîn

în R.P. Polonă, organ i 
către amicii filmului.

actualmente, în întrea 
171 de asemenea clubur 
35 000 membri.

Uzina metalur 
fost dat în ex
cels mai mari 
Acesta a fost

2,5 mi- 
program 
ajutorul

telegra 
Lyndon

semna pe cei 312 membri ai Par
lamentului.

BERLIN. — întreprinderea 
„Steremăt" din Berlin a începui 
producția de instalații „Steremăt", 
care vor efectua pentru prima oară 
în R.D.G. telecomanda pe bază e- 
lectronică în industria energetică. 
Steremăt (comandă-reglare-automa 
tizare) transmite comenzi, semna
lizează efectuarea comenzilor, asi
gură localizarea deranjamentelor și 
înregistrarea semnalelor de averti
zare.

WASHINGTON.
externe 
topoulos, 
pentru o 
zile.

Costopoulos, care a avut 
întrevederi cu secretarul de 
al S.U.A., Dean Rusk, săptămîna 
trecută la New York — unde a 
participat la lucrările Adunării Ge-

Ministrul de 
al Greciei, Stavros Cos- 
a sosit la Washington 
vizită de lucru de doua

deja 
stat

— In anii puterii 
sovietice în Turk
menia au fost e- 
ditate, 68 milioane 
de cărți în lim- 

In această republică' bâ națională.
sovietică, care are o populație de 
1.8 milioane locuitori, se editează 
anual 2 500 000 cărți cu 360 titluri, 
15 reviste și «degeri cu un tiraj 
de 2 700 000 exemplare.

LA PAZ. — Un avion bimotor 
al companiei de transporturi aerie
ne boliviene a explodat în aer la 
aproximativ 100 km de La Paz. 
Cei 11 pasageri și patru membri 
ai echipajului au pierit,
BERNA. — La 10 decembrie, cele 
două Camere ale Parlamentului 
elvețian — Consiliul Național și 
Consiliul Statelor — l-au ales pe 
Hans Peter Tschudi, președinte al 
Confederației elvețiene pe anul 
1965. Hans Peter Tschudi, a de
ținut pîtjă in prezent funcția de 
vicepreședinte al Confederației el
vețiene.
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