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Oonstrucția blocului „B 200", avînd 9 etaje, din Lu
peni, se desfășoară cu mult avînt. Iată în clișeu^ pe 
fi ' -betoniștii Dumitrache Constantin, Păcurar Teodor 
șr Bote Gheorghe, din brigada lui Alexandru Cons
tantin, pregătind armăturile pentru un nou tronson.

Bloc în recepție
In cartierul Lîvezeni a început recepția blocului J1 

cu 60 de apartamente. Gu cele 60 de apartamente ale 
acestui bloc, constructorii cartierului Livezeni pre
dau în cursul acestui an 410 apartamente. De remar
cat este faptul că 
acest bloc este cel 
cartierul Livezeni. 
Arșoi Anghel, cele 
Constantin și Jenei
condusă de Bețivu Gheorghe, și-au dat din plin con
cursul la realizarea acestui obiectiv. Blocul J1 este 
racordat provizoriu la centrala termică nr 1, 
curind se va racorda definitiv la 
nr 2

apartamentul cu numărul 12 din 
de-al 2 000-lea apartament din 

Brigada de zidari condusă de 
de zugravi conduse de Sturzu 
Dionisie. brigada de mozaicari

dar în
centrala termică

ІОІ
17 decembrie 

1964

(Jțemiștii Caraman Ștefan 
și Nițu Ștefan lucrează în 
atelierul de reparații electri
ce de la S.R.E. Vulcan. Ea 
îndemnul maistrului Biro 
Nicolae, ei du venit azi cu 
ceva mai devreme la lucru. 
Au de rebobinai urgent 
pentru constructorii hidro
centralei de pe Argeș mo
torul unei locomotive elec
trice LAM-8. Reparația nu-i 
de loc ușoară. Executarea u- 
nei asemenea lucrări cere 
atenție, cunoștințe tehnice 
și preocupare pentru cali
tate. Sosiți la 
muncă, cei doi
privit un timp piesele de
montate apoi, ca și cînd ar 
fi lăsat lucrul doar de cî- 
teva minute, se apucară să 
deșurubeze capacele stato
rului. De anul trecut, cînd 
a terminat cursurile Școlii 
profesionale din Petroșani și 
pînă acum, Niță Ștefan a 
lucrat mereu împreună cu 
Caraman. A 
chiar de la 
cest tinăr. 
ale meseriei,
șinează niciodată să-și în
trebe colegul despre cutare 
lucru sau piesă. La rîndul 
său, Caraman nu pregetă 
să răspundă lui Niță și să-t 
lămureasjcă problemele ne
înțelese. Ca membru în co
mitetul sindicatului și res
ponsabil cu întrecerea so
cialistă, Caraman Ștefan a 
învățat să cunoască oame
nii. Văzînd cu cită tragere

prins dragoste, 
început, de a-

Novice in 
Niță nu se ru-

de inimă lucrează Niță și-a 
dat seama că acesta e pa
sionat de meseria aleasă.

Agitîndu-se printre spire 
de cupru, două perechi de 
mîini harnice readuc la via
ță uriașa inimă a motoru
lui electric aflat în repara
ție. Izolate, înmănuncheate 
cite 10—20 la un loc, apoi 
petrecute într-un anumit fel 
in jurul unor lame fixe, fi
rele bobinelor par arterele 
unui animal din, basme. O- 
rele trec aproape nebăgate 
în seamă. Din cînd In cînd 
ciocanele bat surd in car
casa statorului, iar apara
tele de sudură aruncă în 
atelier fulgere albăstrui. 
Caraman Ștefan șl Niță 
Ștefan nu, mai contenesc cu 
zorul. Se apropie decada și 
o dată cu ea termenul pen
tru trimiterea locomotivei. 
Hotâriți să respecte anga
jamentul pe care și l-au 
luat, cei doi bobinatori 
пи-și mai permit in cele 8 
ore de lucru nici o clipă de 
răgaz. Ca urmare a activi
tății lor pline de roade, lo
comotiva electrică LAM-8 a 
fost trimisă constructorilor 
hidrocentralei de pe Argeș 
cu 3 zile înainte de termen.

. ...Ieri Caraman Ștefan și 
Niță Ștefan au primit pen
tru rebobinare un noii 
de motoare electrice. ■ 
data aceasta comanda 
parține minei Lupeni.

A. ‘NIGHIFOREL

tot așa limba fo-

posibilă prezența unui partener, po
vestitorul stă de vorbă cu sine în
suși, așa că dialogul se realizează 
totuși: „Dar cum să te cobori, căci 
jos era prăpădenie!“ notează ei cu 
privire la încurcătura în oare infra, 
urcîndu-se în cireșul cu pricina.

Un alt procedeu, des întrebuințat 
de Creangă, este întrebarea adresate 
partenerului închipuit. Acest proce
deu înviorează în măsură maximă 
povestirea datorită faptului că avem 
de-a face cu o întrebare care nu aș
teaptă răspuns,

Zilele 
Ion Creangă

să nu te întrebi

Aprecierile făcute în trecut asupra 
limbii scrierilor lui Creangă au fost 
în cele mai multe cazuri defavora
bile marelui povestitor. Pînă de ;u- 
rînd autorul Amintirilor și Povești
lor a fost considerat de cercetători 
ca fiind un scriitor „dialectal". Ana
liza serioasă și atentă a operei sale 
dovedește însă că realitatea este cu 
totul alta.

Așa cum Amintirile și Poveștile 
înfățișează un adevărat univers — 
universul vieții rurale romîriești de 
acum un secol — 
losită de autorul 
lor prezintă esen
ța vorbirii noastre 
populare din a- 
ceeași epocă.

Nu există pagi
nă în fața căreia
prin ce minune acest țăran, puțin cul
tivat, a izbutit să creeze modele stră
lucite nu numai de limbă, ci și de 
măiestrie artistică. Creangă nu re
curge niciodată la neologisme, pentru 
că însăși conținutul operei sale nu 
permite folosirea lor.

Zugrăvind mediul sătesc, în care 
s-a născut și în care și-a trăit anii 
copilăriei și ai adolescenței, el re
curge la mijloace verbale simple și 
de aceea trăsătura cea mai carac
teristică a limbii lui Creangă este 
oralitatea ei. Tot ce spune el poartă 
pecetea stilului vorbit, prin nimic deo
sebit de vorbirea curentă. Din acest 
punct de vedere Creangă se identi
fică perfect cu un povestitor popu
lar. Deși scrie, el are mereu în față 
nu pe viitorul său cititor, ci pe un 
ascultător imaginar căruia î se adre
sează necontenit și de la care pri
mește sugestii, îndemnuri și sfaturi.

Dacă condițiile obiective nu fac

întrucît conține în 
ea răspunsul solici
tat . de povestitor. 
Cu multă ușurință 
trece Creangă de 
la persoana întî- 
ia, cînd narează lu- 

la el însuși, sau de 
cînd vorbește

cruri privitoare 
la persoana a treia, 
despre alții, la persoana a doua, ca 
și cum ar avea în față un ascultător, 
de care parcă ar fi uitat și de aceea, 
aducîndu-și aminte de existența lui, 
îi adresează vorba, așa cum rezultă 
din exemplul următor: „Și cînd 
căuta mama să smîntînească oalele, 
smîntînește, Smarandă, dacă ai ce...“.

Exclamația, ca exprimare directă 
a mirării, este întîlnită în opera lui 
Creangă cu numeroasele ei nuanțe, 
mergînd de la simpla satisfacție ad
mirativă pînă la indignarea cea mat 
puternică.

La rîndul Iot, interjecțiile, atît de 
frecvente în opera lui Creangă, sînt 
justificate prin 
de

priceperea autorului
a le face apte să exprime un ЧН-

prof. NICOLA E CHERCIU 
Școala medie Petrila

(Gontinuare in pag. 3-a)

S-a întrerupt curentul, 
ce ?

lot 
De 
a-

integral, 
se află 
garan- 

toate o-

Un cadou prefios 
carnetul C.E.C

Alături de resursele bănești 
statului provenite — în măsură pre
cumpănitoare — din acumulările so
cialiste, un rol însemnat în forma
rea fondurilor necesare pentru finan
țarea activității economice, sociale și 
culturale îl au și economiile bă
nești ale populației, vremelnic dis
ponibile. Cetățenii își păstrează aces
te economii la C.E.C. datorită avan
tajelor ce le sînt, oferite de către 
Casa de Economii și Consemnațiuni.

Economiile păstrate la C.E.C. spo
resc «*” dobînzr sau cîștiguri în 

P •- Лапі . obiecte. Depunătorii pot 
dispune de banii depuși la C.E.C. 
ca orice bun personal, putînd să-i 
retragă oricînd, parțial sau 
Stimele păstrate la C.E.C. 
In deplină siguranță, fiind 
tate de stat. De asemenea, 
perațiunile se efectuează gratuit, iar 
dobînzile și cîștigurile sînt scutite 
de orice taxe sau impozite.

Caracterul larg de masă pe care 
l-a căpătat acțiunea de economisire 
în țara noastră este evidentă și în 
Valea Jiului, fapt care a necesitat 
dezvoltarea continuă a rețelei de de
servire a depunătorilor. In prezent 
în localitățile Văii Jiului, există un 
număr de 63 unități C.E.C. proprii 
și mandatare. Tot pentru buna și 
permanenta deservire a depunători
lor s-au luat măsuri ca începînd cu 
data de 7 decembrie a.c., C.E.C. Pe
troșani să funcționeze 
schimburi, respectiv 
7.30—14 și 15—21.

Un carnet C.E.C.
mai frumos cadou oferit celor dragi 
din familie. Pe lîngă foloasele ma
teriale oferite, el imprimă trăsături 
caracteristice noi omului societății so
cialiste : chibzuință, perseverența,
spiritul de economie și buna gospo
dărire. Economisind cu regularitate o 
parte din veniturile noastre bănești 
și depunînd banii la C.E.C. pe li
brete sau obligațiuni, vom contribui 
totodată la înfrumusețarea continuă 
a vieții noastre și în același timp 
la înflorirea patriei.

în fața multor perechi

zilnic în doua 
de la orele

constituie cel

u
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Gu 15 zile 
mai devreme

Colectivul R.C.M. 
Petroșani și-a îndepli
nit ieri sarcinile a- 
nuaie de plan. La a- 
cest succes au concu
rat o seamă de fac
tori. Printre aceștia e- 
numerăm 
rea cu 4 
lațului 
creșterea 
sută a 
tice, reducerea stațio
nării vagoanelor la 
încărcare, descărcare 
cu 4,7 Ia sută, precum 
și depășirea cu 6 la 
sută a regularității 
circulației în compara
ție cu cea planificată.

Contribuția cea mai 
substanțială au a- 
dus-o ceferiștii din 
stațiile Vulcan. Petro
șani, Lupeni și Ba
nița.

îmbunătăți
tă sută a ru- 

vagoanelor, 
cu 3.8 la 

sarcinii sta-

Ea măcelăria nr 101 din orașul 
Petroșani a sosit un nou transport 
de cârpe , de poro.

Conferință tehnică
Ieri, în sala de apel a minei Ani- 

noasa, inginerul Stănescu Virgil a 
prezentat în fața minerilor o confe
rință tehnică cu tema „Principalele 
căi de îmbunătățire a calității căr
bunelui". Conferința face parte din 
programul de acțiuni organizate de 
comitetul sindicatului minei în spri
jinul îmbunătățirii calității cărbune
lui extras.

In magazin, 
de mănuși.

Mănușa încercată se potrivește 
perfect pe mînă.

— Derechea asta merge. Faceți, vă 
rog, bonul...

In acel moment, magazinul fu 
prins de întuneric. O dată cu el, 
tregul cartier și nu de puține 
orașul. S-a întrerupt curentul.

— închideți ușa magazinului 
se auzi glasul vînzătbarei.

Oarecum te simți încurcat. Pînă 
vine lumina îți amintești că nn de 
mult ai pățit la fel la cinematograf, 
la policlinică. De atîtea și atîtea ori 
De ce ?

Întrebare pe care am adresat-o, 
într-una din diminețile trecute, tova
rășului Vasiu Victor, șef adjunct al 
secției rețele din cadrul I.R.E.H. Pe
troșani. De la început a fost lămurit 
un lucru esențial, anume că întreru
perile de curent care ne supără atît 
de des, nu sînt cauzate de lipsa de 
energie electrică. Planificarea judi
cioasă a consumului de energie la 
mine și întreprinderi permite trecerea

cu- 
în- 
ori

Ji-ao Îndeplinit plaiul anal
In ziua de 16 decembrie, la redac

ție a sosit o scrisoare care anunță 
că 20 de unități de desfacere 
duselor alimentare din Valea 
și-au îndeplinit planul anual.

Printre acestea se numără
zinul nr 1 Petroșani, cel cu numărul 
90 din Lupeni (responsabil utemis- 
tul Zaharia Ilie), magazinele nr 
C.F.R. Petroșani, 25 Petrila ș.a.

a pro- 
Jhilui

maga-

10

perioadelor de vîrf de sarcină fără 
să fie afectat necesarul -de consum 
pentru iluminatul public și pentru 
populație. S-a stabilit, de asemenea, 
că întreruperile - de curent provin,-a- 
proape exclusiv, din cauza deficien
țelor de exploatare a rețelelor și. 
mai ales a consumului exagerat de 
energie electrică în anumite cartie
re.

Tovarășul Vasiu și alți tehnicieni 
care răspund de întreținerea rețele
lor electrice, de asigurarea aprovizio
nării localităților Văii Jiului cu e- 
nergie electrică, s-au arătat îngrijo
rați de creșterea exagerată a con- 
sdmului de curent electric în apar
tamentele care nu 
ta consumului de 
pe bază de paușal. 
mai ales în noile 
din vina I.R.E.H. — nu sînt puse con
toare. In cartierul Livezeni al ora
șului Petroșani, în mai puțin de 1 
la sută din apartamente sînt mon
tate contoare, pe cînd în celelalte, 
plata eitergiei electrice consumate 
se face pe bază de paușal. Sînt 
foarte dese cazurile cînd anumiți ce
tățeni folosesc radiatoare și sobe e- 
lectrice nedeclarate pentru încălzitul 
încăperilor. Se știe că puterea 
instalată a unui apartament se cal- < 
cutează la 600 wați. La aceasta se 
adaugă un coeficient acoperitor de 
30 la sută și în funcție de acest 
consum se dimensionează rețelele de 
alimentare. Iată însă că numai prin 
folosirea ilegală a unei sobe elec
trice, construită di» „resurse proprii" 
și care a fost confiscată la un con
trol al I.R.E.H., Vințan Petru din 
cartierul Livezeni, blocul 47, scara 
I, apartamentul 6 consuma 1200 
wați. Alți cetățeni, între care Mihuț 
Emil din același cartier, blocul 39. 
scara 1 apartamentul 6, a fost găsit 
cu apa rata j electric cu o putere de 
780 wați în plus, Popa loan din blo
cul 8 Martie nr 5, cu 600 wați în 
plus. Se poate alcătui o listă lungă 
cu numele celor care consumă ilegal, 
peste cîl prevede paușalul, multă e- 
nergie electrică și printre ei se nu
mără Teacă Alexandru, Tobă ioan 
din Petroșfr: Blaga Mihai, Воса Л- 
lexandru, Munteanu Gheorghe, Mun- 
leanu Constantin, Marincaș Ioan din 
Lupeni, Pall loan din Vulcan, 
ter Constantin, Gocoșatu Stan 
Aninoasa și mulți alții.

au contoare, pla- 
energie făcîndu-se 
Situația este grea, 
cartiere unde —

Meș-
din

I. B.

(Соп&Шагів în pag. 3-a)
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De la început

AJUTOR CONCRET
NOILOR ORGANE U. T. M

VAS1LE OROS
Secretar dl Comitetului orășenesc

U.T.M. Petroșani

rînduri au dat dovadă de ini-

Organizind mun
ca pentru înfăptui
rea hotăririlor a- 
duitârilor generale 
de alegeri, comite
tele și birourile
organizațiilor de bază U.T.M. din Va
lea Jiului, sub directa îndrumare a 
organizațiilor de partid, își îndreaptă 
atenția spre mărirea contribuției fie
cărui utettilst, a fiecărui ttnăr la în
deplinirea sarcinilor de producție, la 
acțiunile menite să ducă la înfăp
tuirea sarcinilor politice șl economice 
puse de partid în fața organizației 
noastre.

Peste 40 la sută din tovarășii aleși 
tn birourile și comitetele organiza
țiilor de bază fac parte pentru pri
ma oară din organele de conducere 
U.TJV1. Acești tineri, care în nenu
mărate
țfativă, pricepere și răspundere in 
muncă, trebuie acum Instruițl pen
tru ca sarcinile ce le-au fost reparti
zate prin alegerea lor în organele de 
conducere să îie duse cu succes la 
îndeplinire. Ei trebuie îndrumați să 
generalizeze experiență bună acumu
lată în anii precedent!, să militeze 
pentru lichidarea lipsurilor ce au mal 
existat în munca cu tineretul.

Tocmai de aceea, încă din primele 
zile după ținerea ultimelor adunări 
de dări de seamă și alegeri în or
ganizațiile de bază U.T.M.. biroul 
comitetului orășenesc U.T.M. a or
ganizat instruirea organelor alese și 
a stabilit e seamă de măsuri privind 
felul cum trebuie ajutate de comi
tetele U.T.M. pentru aplicarea In 
viață a hotărîrilor adoptate în adu
nările generale. Duminica trecută, 
bunăoară, a avut loc la Petroșani și 
Lupenl instruirea organelor U.T.M. 
nou alese din școli. In aceasta săp 
tămînă se desfășoară instruirea noi
lor birouri șl comitete ale organiza
țiilor de bază U.T.M. din întreprin
deri, instituții, comerț, cooperație, 
cartiere etc.

In cadrul programelor acestor ins
truiri s-au inclus studierea statutului 
U.T.M., a instrucțiunilor G.C. pri
vind primirea în U.T.M, ținerea evi
denței și încasarea cotizațiilor, pre- 
incrarea regulamentului concursului

nut șl 
tlnuare 
trebuie 
U.T.M.

„Iubiți cartea" și a 
celui pentru obți
nerea Insignei de 
polisportiv, pre
cum ți a altor do
cumente. S-au țl- 

să se țină to con- 
legate de felul cum 

organele

urmează 
expuneți 
să muncească 
privind mobilizarea tuturor 

tinerilor la îndeplinirea sarcinilor de
producție, planificarea muncii curen
te a organizației de bază, precum ți 
despre formele șl metodele in munca 
de educare comunistă a tineretului 
O Importanță deosebită o are,instrui
rea membrilor noilor organe asupra 
felului in căre trebuie să acționeze 
flecare membru al biroului sau comi
tetului organizației de bază, cores
punzător resortului ce i-a fost încre
dințat.

Legat de desfășurarea Instruirilor, 
trebuie să scoatem in relief faptul că, 
ia instruirea noilor organe din școli, 
au participat peste 96 la sută din 
totalul membrilor acestor organe. 
Preocuparea pentru o prezență bună 
a existat și din partea Comitetului 
orășenesc Vulcan. Nu același lucru 
se poate spune însă despre comi
tetele U.T.M. de la minele Uricani 
șl Artlnoasa,
condiții pentru o 
F.ste necesar ca 
dințe de Instruire 
ticiparea tuturor 
tinînd seama că
constituie un factor important pen
tru ridicarea nivelului activității de 
viitor a organelor șl organizațiilor 
U.T.M.

De asemenea, In atenția comite
telor U.T.M. orășenești șl de între
prindere trebuie să stea felul cum 
muncesc birourile și comitetele or
ganizațiilor de bază pentru aplica
rea în Viață a învățămintelor trase 
din ședințele de instruire. Organele 
nou alese trebuie îndrumate mai ales 
în ce privește îndeplinirea sarcinilor 
stabilite în planurile de muncă, des
fășurarea controlului îndeplinirii sar
cinilor încredințate fiecărui utemisL

Pentru cei de vîrsta 
majoratului

In1 cadrul acțiunilor organizate 
pentru sărbătorirea majoratului, co
mitetul U.T.M. de la miha Petrii a, 
în colaborare cu clubul muncitoresc 
din localitate a organizat un concurs 

pe tema: „Drepturile și îndatoririle 

cetățenilor patriei noastre". La con

curs au participat peste 150 tineri, 
printre c|re mulți de vîrsta majora
tului.

La întrebările puse de examinator, 
concurenții — toți tineri de 18 arii 

— au dat răspunsuri bune. S-au e- 

Vidențiat, cu acest prilej, tinerii Sa
rea Costleă, FârkaS Diotiisie, Haldu 

El is a beta. Berar Adrian, Bedea Doi

na, Velcea Dumitru, Quzvanyi losif 
și alții.

Daju Silvia este 
una dintre cale 
mai sîrguincioase 
eleve din anul I 
al Școlii de artă 
populară din Pe
troșani.

IN CLIȘEU : 
Tînăra Daju Sil
via exeraînd la a- 
cordeon, sub în
drumarea profeso
rului Szoboszlai 
Francjsc.

Bilanțul activității utemiștilor din sector

care nu au asigurat 
frecvență ridicată; 

la următoarele șe- 
să se asigure par- 
organelor U.T.M 

această instruire

RESPONSABILA STAȚIEI 
DE RADIOFICARE

De la masa prezidiului se citea 
darea de seamă a comitetului U.T.M. 
din sectorul 11 al miflei Uricani asu
pra activității de la alegerile din 
anul trecut șl pînă tn prezent. Ute
miștii o ascultau cu un interes spo
rit. Ce a fost bun în munca orga
nizației U.T.M. a apărut distinct, 
sugestiv, dar n-au fost trecute cu 
Vederea nici lipsurile din activitatea 
utemiștilor. Darea de seamă a cons
tituit o Invitație adresată tuturor u- 
temiștilor din sector de a-și spune 
cuvfntul în legătură cu munca orga
nizației de tineret.

Printre primii care au luat CUVÎn- 
tul a fost tînărul Lițcan Mihai, șei 
de schimb într-o brigadă evidenția
tă.

— Realizările obținute de colectivul 
sectorului nostru în întrecerea socia
listă ne sînt cunoscute. Faptul că 
mina și-a îndeplinit planul de pro
ducție anual cu 16 zile înainte de 
termen este un merit și al mineri
lor din sectorul II, al celor 122 tite- 
miști de aici. Succesele dobîndlte în 
procesul de producție ne-au adus, la 
sfîrșitul trimestrului 111. steagul de 
„Sector evidențiat în întrecerea so
cialistă".

In darea de seamă au fost amin
tite numele multor tineri din sector, 
care au depus eforturi susținute în 
producție, muncind în același timp 
pentru îndeplinirea sarcinilor
dințate de organizația U.T.M. Tine
rii Bălan Mircea. Costea loan, 
tn Mircea, Vlăduț Constantin, 
șu loan, Pop Traian, Rusii 
sînt numai cîțiva dintre ei.

Desigur, minerii sectorului 11 se 
mîndresc cu asemenea tineri, cu rea
lizările lor. Pentru succesele obțlnu-

te în producție, în munca de organi
zație și îti activitatea patriotică, or
ganizației U.T.M. din sectorul II al 
minei Uricani 
„Diploma de 
U.T.M.".

In acest an, 
efectuat 6000 ore de muncă patrio
tică la încărcarea armăturilor me- 
talice pentru abataje, depozitarea ma
terialului lemnos la puțul Balomir 
și la planul 5, colectarea unei can
tități de 85 tone fier vechi etc. Prin 
murica patriotică depusă, organiza- 

, ția U.T.M, a adus sectorului o eco
nomie de 96 000 lei.

In darea de seamă s-a arătat că 
în cursul acestui an, unui număr de 
48 de tineri, între care Cernat Pe 
tru, Cămârășsn ' Ioan, Răgan 
tantin, Matei loan, Opriș 
Ciobanu Ioan âu fost 
signa de . Fruntaș în 
tîcă".

Organizația U.T.M. 
și de antrenarea unul 
mare de tineri la activitatea cultura
lă. In cadrul formațiilor artistice de 
amatori participă 26 de tineri, între 
care Enache Dumitru, Todoran loan, 
Kocsls Martin, Calotă Nicolae și 
Ввгкі Gavrilă. Un număr mare de 
tineri participă la întreceri de tenis 
de masă, șah etc.

l-a, fost decernată 
onoare a C.C. ai

tinerii sectorului au

distinși 
munca

Cons 
Vaslle. 
cu In- 
patrie

S-e preocupat 
număr tot mai

In adunarea de alegeri nu s-a vor
bit însă numai despre realizările ob
ținute de tineri, ci au fost arătate 
și unele aspecte negative care mai 
dăinuie în activitatea tinerilor dih 
sector. Referindu-se la disciplina în 
producție, utemiștii Matei loan, Mo- 
c'anu Teodor, Bădescu Traian au ară
tat că în sector mai sînt unii tineri 
care nu participă decît rar la adună
rile generale, la acțiunile patriotice. 
Printre aceștia se numără Fodor 
Ioan, Nahdra Petru, Cernăianu Pe
tru, Dobrîceanu loan, Onisie Petru 
și alții. De asemenea, în adunarea 
de alegeri au fost criticați utemiștii 
Burciu Ioan, Bob Aurel, Boca De- 
neș, Nădrag loan, care lipsesc de la 
învățămîntul politic U.T.M. și nu se 
străduiesc să-și ridice nivelul politic. 
Desigur comportarea acestor tineri 
nemulțumește pe tovarășii lor de 
muncă. Pe viitor comitetul U.T.M. 
trebuie să se ocupe în mai mare 
măsură de acești tineri.

Pe baza propunerilor făcute de 
participanții la discuții, adunarea de 
alegeri а stabilit măsuri corespunză
toare care să ducă la întărirea disci
plinei, la îmbunătățirea muncii de 
educare comunistă a tinerilor.

Z. ȘUȘTAC

în are-

7-4

In fiecare ai, la difuzoarele stației 
de radioflcare din orașul Vulcan, pe 
la orele 17,15 se aude o voce anun- 
(ind începerea programului local. 
Este vocea tinerei Vitcâ Olga, res
ponsabila colectivului redacțional al 
stației de radioficare din localitate. 
Bogată în fapte, emisiunea trezește 
interesul celor ce o ascultă.

In cadrul emisiunilor locale, luni 
se transmite un buletin de știri oare 
cuprinde noutăți In domeniul minie- 
ritului, sport, sfatul medicului și 
muzică populară; marți — jurnal de 
actualități din unitățile economice 
ale orașului Vulcan, tribuna pedago
gului și muzică cerută de ascultători; 
miercuri — vești de pe șantierele de 
construcții din oraș, emisiunea spe
cială pentru pionieri „Flutură cra
vatele roșii", iar în încheiere muzică 
ușoară. La fel, și in restul zilelor din 
săpiamînă, cu excepția celei de du- 

cadrul emisiunilor locale 
ale stației de radioficare Vulcan se 
transmit programe variate și bogate, 
Ut realizarea cărora își aduce contri
buția colectivul de redacție tn frunte 
cu utemista Vtică Olga.

Deși tinără — aflată la virsta ma
joratului — Vitcâ Olga a reușit, eu 
ajutorul primit din partea organelor 
locale de partid, să formeze un co
lectiv redacțional cere a dovedit pri
cepere în întocmirea programelor 
pentru emisiunea locală.

Ce o caracterizează pe această ti
nără ? In primul rlnd simțul de răs
punderi cu cars iși tun munca la

îndeplinire, inițiativa de cart dă 
dovadă In întocmirea programelor 
emisiunilor locale, stăruința cu care 
învață. Poate de aceea colectivul de 
redacție al stației de radioflcare 
Vulcan a reușit să se situeze prin
tre cele mai active din Valea /iului.

Apos.
Cești-
Ștefan

minică, in

Tinerii Pasăre Vaslle șl TNfu Vtorel se numără printre cei mai vred
nici meseriași din secție mecanică de la U.R.D.M, Petroșani. Amtodod sînt 
evidanțiațl în întrecerea socialist».

IN CLIȘEU I Utemiștii Pasăre Vaslle și Trifti Vlorel le începutul
schimbul uL

împreună,
Pe drumul ce duce spre uzină, 

doi tineri merg cu pași grăbiți. 
Sînt soții Florian — Ana și Ilie 
— oameni de nădejde al termo
centralei Paroșeni.

In dreptul uneia din clădirile 
centralei, cei doi se opresc, dar 
numai pentru cîteva clipe. Soția 
intră în laboratorul chimic, iar so
țul își continuă drumul spre grupul 
de 150 MW.

De cum ajunge în laborator, 
Florian Ana îmbracă halatul de 
un alb imaculat și se îndreptă 
spre masa de laborator să preia 
serviciul.

La preluarea lucrului ea se in
teresează de la colega pe care o 
schimbă de probele luate de la in
stalații, de analizele efectuate. A- 
poi tînăra laborantă își ocupă lo
cul de muncă îti fața eprubetelor 
și a aparatelor.

Orele se scurgeau pe nesimțite. 
In timp ce tînăra laborantă Flo
rian Ana, ce numără abia 26 de 
ani, era preocupată cu determina
rea unor probe de laborator, soțul 
ei urmărea cu atenție 
mini de pe panoul de 
grupului de 150 MW, 
ratele indicatoare ale 
care singur produse

jocul de lu- 
comandă al 
Privea apa- 

glgantului 
mai muită

spre uzină
energie electrică decît se preducea 
în Roitiînia burghezo-moșiereliscă 
în anul 1938. Din cînd în Cînd Flo
rian Hie manevra calm cîte un 
buton și totul revenea, la normal.

Grupul de 150 MW abia de cî- 
teva luni a fost pus în funcțiune. 
Tot de atunci i s-a încredințat și 
lui Florian Ilie sarcina de a-1 de
servi. Mai înainte, el a lucrat ca 
mecanic de instalații, apoi ca me
canic de exploatare la turbine. In. 
acest timp s-â perfecționat, a de
venit ufl om cu o înaltă calificare 
și a fost selecționai pentru deser
virea grupului de 150 MW.

Tînărul Florian Ilie se situează 
printre cei mai buni în producție 
Apreoiindu-i priceperea, hărnicia și 
capacitatea organizatorică, la re
centele alegeri, utemiștii din sec
ție l-au ales secretar al organiza
ției de bază U.T.M. De aceeași 
încredere s-a bucurat și soția lui: 
și ei, tinerii din secția chimică i-su 
încredințat funcția de secretar al 
organizației de bază U.T.M. Flo
rian Ana face parte din marea fa- 
milfe a 

candidat 
tovarăși

/

- 1

comuniștilor, iar life este 
de partid. Ei au devenit 
de muncă și de viată.

ROBERT MARTINA 
T. G. Paroșeol

JFi
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Se extinde tracțiunea 
Diesel electrică

Pe linia de cale fe
rată Craiova — Piatra 
Olt — Pitești —' Go
lești — București tran
sporturile directe de măr 
furi au început să se 
efectueze cu ajutorul lo
comotivelor Diesel elec
trice.

Deservirea acestui tra
seu cu asemenea mij

loace moderne de tran
sport a eliberat 8 loco
motive cu aburi și a 
scurtat durata de par
curs cit 4 ore, în con
dițiile sporirii tonajului 
pe tren.

Pînă în prezent, trac
țiunea Diesel electrică 
a fost extinsă pe rutele

S-a întrerupt curentul. De ce ?
(Vrmare din pag. l-a)

Acei cetățeni care, abuzînd de lip
sa de contoare in apartamentele pe 
care le ocupă, consumă exagerat e- 
nergie electrică, săvîrșesc un fapt 
necinstit și e> trebuie identificați. 
Dar tovarășii din conducerea I.R.E.H., 
deși întîmpină mari greutăți din cau 
za acestor consumuri ilegale, nu au 
luat măsuri pentru depistarea lor. 
Se pllng că sar siguranțele, că bor
nele transformatoarelor se roșesc, că 
se defectează instalațiile, dar nu e- 
fectuează dectt sporadic controale, 

ales In acele cartiere, unde nu 
atât contoare șl unde liniile de ali
mentare cu energie sînt supraîncăr
cate.

Spunea un tovarăș că mai ales in 
cartierul Livezenl aparatajul electric 
din cutiile de distribuție la unele 
scări se încălzește în așa măsură 
îneît ard și capacele acestora. Evi
dent, în apartamentele de pe scara 
respectivă se consumă abuziv ener
gie electrică și consumul trebuie ne
apărat controlat. Dar acest lucru nu 
se face. Nu sînt chemați în ajutor 
nici factorii care au rolul de a crea 
o puternică opinie de masă împotri
va acelora care prin abuzuri produc 
perturbați! în alimentarea cu energie 
electrică.

Consumul de energie electrică nu 
poate fi reglementat numai prin con
trol, prin sancționarea consumatori
lor abuzivi. Mulți cetățeni folosesc 
sobe și reșouri pentru încălzirea ca
merelor din cauză că unele centrale 
termice nu asigură o încălzire sufi
cientă. Se impune ca I.L.L. să țină 
seama de acest lucru și să ia mă
suri pentru funcționarea centralelor 
termice la parametrii optimi, astfel 
îneît să nu mai fie necesare aparate 
electrice pentru încălzire.

Afară de aceasta, trebuie luate mă
suri Operative pentru montarea de 
eontoare în flecare apartament, deoa
rece rezolvarea acestei probleme a- 
trage după sine reglementarea con
sumului de energie electrică.

O analiză mai atentă arată însă

PUBLICITATE
A ?

Institutul de mine
- Petroșani

angajează Imediat
— merceologi

■— șoferi

— instalatori apă

— lăcătuși mecanici

— fochiști

— zidari

— bucătari

— măcelar

Pentru relații în legătură cu 
angajarea în serviciu doritorii 
se vor adresa serviciului perso
nal al І.М.Р.

T. A. P. L. PETROȘANI 
anunță că

OKIHIZEIZI DEM ВЕѴШІІШІ 1964-1965 
cu preparate și băuturi proprii la toate întreprinderile 

și organizațiile de masă la care este solicitat.
Comenzile fi orice alte informații se primesc la sediul 
trustului, la serviciul comercial, din strada Republicii 
nr, 104, telefon 607 pînă la data de 24 decembrie 1964.

București — Episcopia 
Bihorului, Ploiești — 
Constanța, Craiova —Tr. 
Severin, București — 
Giurgiu. Ghimeș—Comă- 
nești. Craiova — Petro
șani. In curînd ea va fi 
introdusă și pe alte sec
toare ale căii ferate.

(Agerpres).

că pentru evitarea întreruperilor de 
curent se pot lua șl o serie de mă
suri de ordin tehnic de către condu
cerea secției 
Victor, șeful 
ției rețele.
Ciornei loan.

I.R.E.H. Tov. Vasiu 
adjunct al sec-

lovarășul maistru 
arătau pe bună

dreptate că bornele transformatoare
lor, cutiile de distribuție, uneori și 
cablurile se supraîncăizsec și din a- 
ceastă cauză sînt deconectate de la
rețea cartiere întregi. Se uită însă 
faptul că la tablourile de distribuție, 
la transformatoare, cutii de distri
buție, la ramificațiile pentru aparta
mente există siguranțe, care au rol 
de protecție. Și-au pus oare cadrele 
tehnice de la I.R E.H. problema di
mensionării corespunzătoare a aces
tor siguranțe, astfel ca ele să ac
ționeze Ia suprasarcini ? Pentru că 
nu este același lucru dacă e deco
nectat de la rețea un bloc în care 
locuiesc cîțlva consumatori abuzivi 
sau un cartier întreg. Sistemul de 
protecție a rețelelor trebuie pus la 
punct, căci fără aceasta nu pot fi 
evitate defecțiunile a căror remedie
re necesită ore, nopți întregi și multe 
eforturi. Se Impune un control amă
nunțit al rețelelor, prilej cu care să 
se ia măsuri operative de punere Ia 
punct a defecțiunilor care există.

Asigurarea aprovizionării neîntre
rupte a orașelor, a cartierelor cu e- 
nergle electrică nu este o proble
mă minoră. întreruperea curentului 
electric face inutil radioul, calorife
rul, afectează programul de învăță
tură al școlarilor și studenților, duce 
la pierderea a mii și mii de ore din 
programul de lucru al instituțiilor. 
Din moment ce aceste întreruperi 
sînt cauzate de defecțiuni în exploa
tarea rețelelor electrice și în con
sum, este posibil ca ele să fie înlătu
rate. In această direcție trebuie să 
acționeze cu perseverență conduce
rea secției i.R.E.H. și toți ceilalți 
factori care, direct sau indirect pot 
să contribuie la aprovizionarea ne
întreruptă cu energie electrică a lo
calităților noastre.

I. С. I. L. Simerla
ANGAJEAZĂ

pentru Fabrica de produse lactate 
Petroșani

— ON MECANIC ÎNTREȚI
NERE UTILAJE

— UN LĂCĂTUȘ ÎNTREȚI
NERE UTILAJE

— DOI MECANICI FRIOO- 
TEHNIȘT1

— DOI FOCHIȘTI CAZANE 
ABUR STABILE, AUTORI
ZAȚI

Cererile de angajare se de
pun la sediul întreprinderii 
I.C.l.li. Simeria, str. Traian nr 
88, telefon 29.

Cîțiva dintre evidențiații sectorului I de la mina Lonea : artificierul Radu 
Leonida și schimbul condus de minerul Pop Alexandru din brigada lui Poli- 
ciuc Dlonisie.

Limba și umorul lui Creanqă
(Urmare din pag. l-a)

ținut foarte bogat, plin de rezonanțe 
multiple și variate.

In sfîrșit, proverbele și zicalele cu 
care este colorată limba operei lui 
Creangă oferă acesteia o mate plas
ticitate și o deosebită forță expresivă. 
Ele sînt expresia unei experiențe 
strămoșești a oamenilor cu o fină 
inteligență și cu înalte însușiri mo
rale. Totodată ele contribuie ia con
turarea unei trăsături de bază a a- 
cestei opere: caracterul ei specific 
național.

Umorul lui Creangă este, de ase
menea, umorul specific al poporului 
nostru. Este umorul sănătos al țăra
nului cu concepția optimistă de 
viață pe care înțelepciunea bătrineas- 
că l-a învățat că forțele răului vor 
fi întotdeauna înfrînte. Desfășurîn- 
du-se pe o gamă întreagă, de la glu
ma naivă plină de voioșie, pînă la 
zîmbetul amar, umorul lui Creangă 
devine molipsitor și provoacă ho
hote de rîs.

In multe cazuri, gluma lui Crean
gă se bazează pe zicători populare 
ceea ce-i dă o deosebită plasticitate. 
Astfel, pentru a ne arăta cît de pu
țină carte știa Nic’ a lui Cosfache, 
scriitorul ne spune că era „înaintat 
la învățătură pînă la genunghiul 
broaștei".

Alteori, scriitorul întoarce gluma 
asupra lui însuși, ca un fel de auto
ironie ușoară, din care nu lipsește 
însă amărîciunea : „Ia, am fost și 
eu. în lumea asta, un boț cu ochi, o 
bucată de humă însuflețită dm Hu- 
muilești, care nici frumos pînă la 
douăzeci de ani, nici cuminte pîrlă

Luna cadourilor
1—31 decembrie
Un cadou util vă oferă maga

zinele de specialitate ale O.C.L. 
Produse Industriale Petroșani, 
care au pus în vînzare un bogat 
și variat sortiment de:

— CANDELABRE

— LĂMPI PENTRU NOPTIERE

— MAȘINI DE SPĂLAT 
ELECTRICE

— ASPIRATOARE DE PRAF

— FRIGIDERE etc.

Vizitați cu încredere magazi
nele noastre.

0. C. L. Produse 
Industriale Petroșani 

anunță publicul cumpărător că 
Ministerul Comerțului Interior 

cu ocazia 
lunii cadourilor 

a introdus vînzarea și cu plata 
în rate a
FRIGIDERELOR CU ABSORB
ȚIE: FRAM, YETTY Șl ALKA 

Acont minim 40 ia sută, res
tul în maximum 5 rate lunare.

Vînzarea acestor frigidere se 
face prin toate unitățile noastre 
din Valea Jiului. 

la treizeci și nici bogat pînă la pa
truzeci nu m-am făcut. Dar și sărac 
așa ca în anul acesta, ca în anul tre
cut și ca de eîtld Sînt, niciodată n-am 
fost 1“

In fața acestui mare scriitor să
rac și modest se opresc generații 
după generații și privesc cu uimire 
perfecta construcție arhitectonică a 
unei opere închinate copilăriei între
gii omeniri.

Poate din acest motiv autorul A- 
mintirilnr nu aparține numai romî- 
nilor, ci tuturor continentelor.

c 
A 
R
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L U IM
Zorile zilei de 12 noiem

brie s-au ivit de după cres
tele înzăpezite ale Paringu-
lui. In secțiile Uzinei de
reparai utilaj minier din
Petroșani clocotul muncii 
transformă fierul vechi In 
oțel nou și utilaje, strungu
rile șlefuiau metalul trans- 
formîndu-l in piese de mare 
precizie. Printre sutele de 
muncitori ce lucrau cu hăr

nicie de albine prin secțiile uzinei se 
afla și tlaărul turca Bujor. Nimeni 
și nimic nu părea să-i tulbure buna 
dispoziție ce fi-o dă orele de prac
tică menite să-ți dezvăluie tainele 
meseriei pe care ai îndrăgit-a. Soa
rele s-а furișat prin geamurile sec
ției și împreună cu lumina becurilor 
electrite răs fringe a mii de raze de 
pe piesele sclipitoare de metal. Deo
dată lui Jurca i se făcu negru îna
intea ochilor. Ce se intimplase? Un 
corp metalic i-a perforai globul o- 
chiului. Momentan nu și-a dat seama 
de gravitatea accidentului. Pericolul 
însă era mare. Tînărul era amenin
țai să-și piardă vederea la ochiul 
drept și cu repercusiuni Și asupra 
celui sting. A plecat grăbit la spital 
De cum a sosit aici doctorul Eșeanu 
losif l-a luat sub observație. Radio 
logia și analizele au fost făcute de 
urgență. Gingașa operație de satu
rare a plăgii perj or ante oculare a în
ceput. Ajutai de tovarășa asistentă 
Bădescu lldico, doctorul Eșeanu lu
cra cu atenție. Era vorba doar de ce

PROGRAM DE
13 decembrie

RADIO
PROGRAMUL 1. 7,45 Melodii de 

muzică ușoară, 8,00 Sumarul presei, 
8,06 Coruri din opere, 9,03 Melodii 
populare, 10,03 Soliști și formații de 
muzică ușoară care ne-au vizitat 
țara, 11,03 Muzică din operete, 11,38 
Muzică ușoară, 12,30 CIntece din 
folclorul nou și jocufi populare ce
rute de ascultători, 13,00 Pagini din 
Opera „Pescuitorii 0e perle” de Bizet, 
14,10 Muzică ușoară și de estrada 
de Eugen Teger, 14,30 Emisiune de 
basme, 16,00 Din folclorul muzical 
ai popoarelor, 16,25 Interpret! de 
muzică ușoară, 16,10 Coruti bărbă
tești, 16,30 Cu miorofomd prin re
giunea Mureș- autonomă maghiară
17,30 In slujba patriei, 18,15 Uni
versitatea tehnică radio, 20,40 Mu
zică de estradă, 20,55 Arii din opere 
interpretate de soprana Arta Flo-

Dezvoltarea 
producției noastre 
do medicamente

In industria de medicamente au 
fost puse in fabricație în acest an 
aproape 70 de ptoduse noi, printre 
care Lactobionatul, Oxitonul, Finto- 
zldul și altele, cu o înaltă valoare te
rapeutică.

In prezent, industria de medica
mente produce peste 1800 de sorti
mente. In labricile de medicamente 
specializate se realizează anual peste 
patru miliarde de tablete și drageuti, 
aproape 200 milioane fiole, peste 22 
milioane de flacoane de soluții. Tot
odată se produc aproape 60 antibio
tice diverse șl cca 1 B00 produse de 
sinteză, reactivi și produse purifica
te. La aceasta a contribuit șl fap
tul că în acest an a fost dată în 
funcțiune parțial Uzina de medica
mente „București".

Creșterea continuă a producției și 
a numărului de sortimente, aalitatea 
și modul de prezentare la nivel mon
dial, asigură totodată o bază reală 
pentru exportul de medicamente. In 
anul 1961, exportul produselor fa
bricilor noastre de medicamente este 
de circa 17 ori mai mare decît în 
1950. Se exportă medicamente în 
Argentina, Belgia, Canada, Cehoslo
vacia, Elveția, Franța, Indonezia, Iu
goslavia, Irak, Polonia, R.A.O., 
S.U.A., U.R.S.S. și altele. Produse ea 
Romparkin, ȘtreptomiciHa, Eritromî- 
cina, Cloramfenicol, Gerovltal H3. 
Pas, Hidrazida I.N., Xiltna etc, stât 
medicamentele cele mai cerute la 
export.

(Agerpres),

D KM Ă
are omul mai scump, lumina ochilor. 
Prin ea vezi doar strălucirea soare
lui, feeria nopților înstelate, privești 
minunatele realizări ale anilor noștri. 
A urmai sutura cu catgut și acope
rirea conjunctivală. Totul a decurs o- 
peraiiv, sigur, precis. O dată cu ter
minarea operației, prima parte a 
muncii de salvare a ochilor s-a ter
minai.

— Acum dragă soră, penicilină și 
alte antibiotice din belșug, iar dum
neata, se adresă medicul bolnavului, 
curaj și optimism. In cîieva zile o 
să vezi ca și înainte.

Doctorul Eșeanu avea dreptate. In 
medicină, in general, și îndeosebi la 
intervențiile chirurgicale pe ochi, 
contează mult robustețea mort^ă a 
pacientului Sfatul a fost ascultat în
tocmai. Prin intervenție chirurgicală 
și tratament, medicul Eșeanu i-a redat 
bolnavului vederea, încrederea șl op
timismul. Toți acești trei factori au 
făcut Ca după numai 7 zile de la in
ternarea In spital, tlnărul Jurca Bujor 
să plece complet vindecat. Acum e 
din nou printre tovarășii săi de тип- 
'ă, e folositor societății căci la ple- 
area din spitalul Petroșani, vederea 

’n ochiul operat era normală.
Acesta este doar un caz izolat. 

Privită în ansamblu, munca docto
rului Eșeaftu, a întregului colectiv al 
secției, este impresionantă. Numai în 
acest an, in secția oftalmologie s-au 
executat 236 de operații, ceea ce în
seamnă tot atltea priviri spre soare și 
lumină, spre fericire.

D. CR1ȘAN

rescu, 21,15 Momente din istoria li
teraturii romîne (XLVIII) : Hortensia 
Papadat BengeScu (1876—1955). Pre
zentare de prof. univ. Silvian losi- 
iescii, 21,45 Muzică ușoară Interpre
tată de Gigliola Cinguetti. PROGRA
MUL II. 8,35 Muzică populară, 10,00 
Cîntăreți de operă, 10,45 Muzică u- 
soară, 11,15 Din Viața de concert a 
Capitalei, 12,00 Cîniă orchestra de 
muzică populară a Radioteleviziunii.
12.30 Arii din operete, 13,30 Limba 
noastră. Vorbește acad. praf. Al. 
Graur: „Răspunsuri la răspunsuri 
(reluare). 14,30 Muzică populară.
15.30 Din țările socialiste. 17,15 
Sport, 18,00 Concert din opere,
19.30 Recital Anton Dermoia, 19,45 
Emisiune culturală, 20,00 Concert de 
seafă, 21,15 Muzică de dans, 22,00
Soliști de mancă ușoară.
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Varșo- 
ciclului

scurta

Ciclu de îilme 
romînești la Varșovia
VARȘOVIA 16 — Corespondentul 

Agerpres, Gh. Gheorghiță transmite:
In seara zilei de 15 decembrie, la 

cinematograful „Iluzion" din 
via. a avut loc deschiderea 
de filme romînești.

După ce a fost făcută o
trecere în revistă a cinematografiei 
romînești, a fost prezentat filmul 
„Lanterna cu amintiri", documenta
rul „George Georgescu" și filmul de 
scurt metraj „Naică".

Au asistat oameni de cultură, ci
neaști, ziariști.

In cadrul ciclului de filme romî
nești, care se va încheia la 19 de
cembrie. vor rula, printre altele, fil
mele : „Tudor", „Anotimpuri", filme 
de scurt metraj ale lui I. Popescu 
Gopo.

Vizita lui Țoi En Ghen 
în Cambodgia

PNOM PENII 16 (Agerpres).
La 15 decembrie. Țoi En Ghen, 

președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Coreene, 
a sosit la ■ Pnom Penh într-o vizită 
oficială. La sosire el a fost salutat 
de prințul Norodom Sianuk și re
prezentanți ai guvernului cambod
gian.

După cum anunță Agenția Cen
trală Telegrafică Coreeană, în a- 
ceeași zi Toi En Ghen a avut o 
convorbire cu șeful statului cambod
gian.

pare
Du-

Evoluția crizei de
TEL AVIV 16 (Agerpre's).

Criza de guvern din Izrael 
să evolueze spre o soluționare,
pa ample dezbateri în parlament în 
legătură cu demisia guvernului, s-a 
conturat posibilitatea reconstituirii 
sale sub președinția lui Levi Eshkoî 
pe baza precedentei coaliții guverna
mentale. Reprezentanții partidelor 
care au făcut parte din această coa
liție, subliniind ca demisia guver-

#.

împotriva creării F.N.M
PARIS 16 (Agerpres).
Numeroși locuitori ai Parisului, 

precum și reprezentanți din diferite 
țări sosiți în capitala Franței în le
gătură 
dunat 
pentru 
gătură 
țelor 
N.A.T.O.

Majoritatea vorbitorilor s-au 
nunțat împotriva creării forțelor 
cleare multilaterale, pentru interzice
rea tuturor armelor nucleare și în
făptuirea dezarmării generale și to
tale

cu sesiunea N.A.T.O. s-au a- 
marți în sala „Mutualite" 

a-și exprima protestul în le- 
cu planul de creare a 
nucleare multilaterale

for- 
ale

pro- 
nu-

Omenirea, a declarat Jacques Ma
de iile, lider al mișcării pentru pace 
din Franța, are nevoie de pace. In 
fața ei se află probleme mult mai 
importante și urgente decît înarma
rea, printre care ajutorarea țărilor 
slab dezvoltate, lupta împotriva foa
metei. dezvoltarea științei și învăță 
mîntului. Trebuie să se înceapă cu 
dezarmarea nucleară, a spus el, și 
să se treacă apoi la dezarmarea 
nerală și totală.

Instituirea Adunării Consultative a Irakului
ge-

Demonstrații studențești 
în Pakistan

KARACf 16 (Agerpres).
Demonstrațiile studențești din 1 

kistan au continuat, deși guvernul 
a anunțat înființarea unei comisii 
care să se ocupe de revendicările 
formulate de tineretul studios. Agen
ția U.P.I. relatează că studenții din 
orașul Dacca au cerut în cadrul u- 
neî mari manifestații demisia preșe
dintelui Khan. *

In cursul demonstrațiilor care au 
avut loc în alt oraș pakistanez, Khul
na, au avut loc ciocniri serioase in
tre studenți și adepții partidului de 
guvernămînt. care s-au soldat cu 
rănirea a 8 persoane.

16 (Agerpres).
de sfîrșit construirea 
Turoszov din R. P. 
acestea s-a încheiat

Pa-

Ійішсепігаіа lurnszm
VARȘOVIA
Se apropie 

termocentralei 
Polonă. Zilele
montarea, înainte de termen a celui 
de-al șaselea 
putere de 200 
exploatare de

In prezent
roszov este de I 200 MW fiind cea 
mai mare termocentrală din R. 
Polonă.

bloc energetic cu o 
MW și a fost dat în 

probă.
puterea centralei Tu-

Р.

BAGDAD 16 (Agerpres).
Intr-un discurs transmis de postul 

de radio Bagdad, primul ministru 
al Irakului, Taher Y’ahia, a făcut cu
noscută legea prin care se instituie 
Adunarea Consultativă a Irakului.

Potrivit prevederilor legii, membrii 
adunării vor fi numiți, prin decret, 
în următoarele 10 zile. Legea stabi
lește că procentul de reprezentare va 
fi de un deputat la 70 mii de locui
tori, — pe baza recensămîntului din 
1957. care a stabilit că populația 
Irakului este de 6 289 000 locuitori. 
Nu pot fi numiți deputați funcționari 
ai guvernului, angajați ai instituțiilor 
controlate — în întregime sau par
țial — de stat și nici membri ai 
consiliilor de administrație ale între
prinderilor particulare.

Adunarea va avea dreptul să deci
dă în probleme de politică generală, 
în programele de dezvoltare și va

putea interpela pe primul ministru 
și pe membrii guvernului. Ea va dez
bate și aproba bugetul țării.

Președintele republicii are dreptul 
să dizolve 
cu condiția 
de zile să 
Adunări.

Adunarea Consultativă, 
ca în decurs de o lună 
numească menfbrii noii

Acțiuni revendicative 
ale muncitorilor

FRANȚA

In Consiliul de Securitate

Dezbaterile In problema congoleză

PARIS 16 (Agerpres).
Aproximativ 2 000 de metalurgiști 

de la oțelăria din orașul Imphi (De
partamentul Nievre) au declarat la 
15 decembrie o grevă — cea de-a 
patra în această lună — în șem® de 
protest împotriva concedierii nelega
le a 300 de muncitori. Greviștii aa 
organizat un miting și o demonstra
ție în sprijinul cererii lor privind 
reprimirea imediată la lucru a mun
citorilor concediați și respectarea 
drepturilor sindicale ale oamenilor 
muncii.

guvern din Izrael
nului s-a datorat exclusiv disensiu
nilor din cadrul Partidului Mapai, au 
declarat eă sînt gata să reia cola
borarea ctf acest partid pentru a for
ma din nou guvernul.

Se afirmă că Eshkol 
să formeze noul guvern 
cererile oponentului său 
cerea Partidului Mapai.

NEW YORK 16 (Agerpres).
Consiliul de Securitate al O.N.U. 

și-a continuat marți dezbaterile în 
problema congoleză. In ședința de 
marți după-amiaZă au luat cuvîntul 
ministru] alacerilor externe al Nige
riei. -Ia ja Wachuku, și reprezentan
tul Franței, Roger Seydoux. Delega
tul Nigeriei a căutat justificări sus- 
ținînd că intervenția ar fi avut loc 
la cererea guvernului lui Chombe. 
iar aducerea acestei probleme în fa
ța Consiliului de Securitate de către 
țările africane nu ar fi motivată

Reprezentantul Franței, Roger Sey-

doux, a afirmat că situația existen
tă în Congo nu reclamă nici încrimi
nări și nici acuzații reciproce deci, 
după părerea sa, este nevoie în pre
zent 
fort 
sați 
lui.
ză că problemele unui Congo inde
pendent trebuie să fie hotărîte de 
către congolezii înșiși, dar speră eă 
alte state africane să ajute 
să-și găsească echilibrul și 
instaurată pacea și liniștea în 
tă țară".

de un îndelungat și susținut e- 
din partea tuturor celor intere- 
pentru stîrpirea rădăcinilor rău- 
„Fraiița. a declarat el, aprecia-

Congo 
să fie 
aceas-

ITALIA

ROMA 16 (Agerpres).
Muncitorii Uzinei constructoare de 

unelte 'agricole „Fiorentina" din Ro
ma au ocupat întreprinderea. în semn 
de protest împotriva concedierii a 
100 de muncitori și trimiterii forța- 

într-un concediu nelimitat, a 403 
muncitori.

te, 
de

GASTON SOUMIALOT :
Primul număr 

al ziarului „Eliberarea
va accepta 

numai dacă 
din condu- 
fostul pre

mier Ben Gurion, cu privire la o 
nouă anchetă judiciară în așa-numi- 
tul „ca? Lavon", vor fi respinse.

ÎNCÎTEVA RÎNPURI
ROMA. — In localitatea Paes- 

tum s-a descoperit, la 2 km nord 
de zidul orașului antic roman, 
două morminte in perfectă stare. 
Arheologii au stabilit că ele da
tează din anul 2 000 î.e.n. Mormin
tele conțin diferite obiecte din pă- 
mint ars, ornamentate și colorate, 
executate manual.

PRAG A. — La 15 decembrie la 
Frankfurt
deschiderea primei linii 
de comunicații directe dintre R.S. 
Cehoslovacă și R.F. Germană. A- 
vioanele cehoslovace vor ateriza 
pe aeroportul din Frankfurt pe 
Main de două ori pe săptămînă 
anunță agenția GTK.

OSLO. — Stortingul suedez 
hotărît să aloce pe anul 1965 
ma de 1 900 000 000 coroane 
scopuri militare. Jn comparație

bugetul militar al Sue- 
crește cu peste 

coroane.
— Institutul italian de

pe Main a avut loc 
aeriene

a 
su
in 
cu

anul trecut 
diei va 
200 000 000

ROMA.
statistică anunță că la 20 octom
brie a.c. numărul șomerilor din 
Italia era cu 295 000 mai mare 
decît la aceeași dată a anului tre
cut. In aceeași perioadă numărul . 
șomerilor parțiali a crescut cu 
134 000.

MOSCOVA. — In septembrie 
anul viitor, la Moscova se va des
chide expoziția internațională pen
tru chimie. Pavilioanele ei se vor 
întinde pe o suprafață de aproxi
mativ 60 000 metri pătrați. Pînă în 
prezent, 400 de firme străine 
și-au făcut cunoscută dorința de 
a participa la expoziție.

VARȘOVIA. — De două zile, pe 
Marea Baltică s-a dezlănțuit o pu
ternică furtună. Viteza vîntului a- 
tinge gradul 10. Trei nave pescă
rești nu s-au întors la bază. Vîn- 
tul puternic și ploaia împiedică 
desfășurarea normală a activității 
în porturi.

PARIS — Marți s-a anunțat ia 
sediul din Paris al Fondului Mo
netar Internațional că Cipru ur
mează să primească un împrumut 
de 1 950 000 dolari pentru redre
sarea balanței sale de plăți.

HELSINKI. — Asupra regiuni
lor din sudul Finlandei s-a abă
tut o puternică furtună. însoțită 
de ploi torențiale. In numeroase 
Jocuri legăturile telefonice și tele
grafice și liniile de înaltă tensiu
ne au fost distruse, 
port s-a semnalat 
pidă a nivelului 
du-se inundații.

TIRANA, — 
ale acestui an 
bania a crescut 
ne.

La sfîrșitul 
1964 populația
cifrat la 1831 000 locuitori.

CAIRO. — Procurorul general 
al R.A.U. a pus sub acuzare la 
15 decembrie 51 de persoane, în
vinuite de a fi făcut trafic de aur 
ș: devize. Acuzații au fost desco- 
periți luna trecută de poliția egip
teană. Unii dintre cei care vor 
compare în fața tribunalului sînt 
cetățeni străini și vor fi judecați 
în contumacie.

CAIRO 16 (Agerpres).
Gaston Soumialot ministrul apă

rării în guvernul revoluționar al 
Congo-ului, a făcut o declarație — 
la Cairo - agenției egiptene M.E.N. 
prin care „face apel către toți prie 
tenii și frații lor din țările afrc- 
asiatice să sprijine lupta legitimă a 
poporului congolez". El a arătat că 
intervenția străină în țara sa cores
punde unui plan neocolonialist de in
filtrare în Africa prin Congo, vicii

★
(Agerpres).
„El Qadid"

★

a 
că

pu-
un

In orașele- 
o creștere ra- 
apei, producîn-

primele 9 luniIn
populația R.P. At

eu 43 300 persoa-

lunii
R.P. Albania

septembrie
s-a

KHARTUM 16
Ziarul sudanez 

blicat la 15 decembrie știrea 
reprezentant al guvernului revoluțio
nar congolez a Sosit la Khartum în 
vederea deschiderii 
legătură. Același 
un număr de doctori 
tenți medicali 
ferit voluntar 
pentru a ajuta

unui oficiu de 
ziar arată că 

și asis- 
din Sudan s-au o-
să plece în Congo 
forțele revoluționare

mă a unor manevre neîncetate îm
potriva suveranității sale de stat. 
Soumialot s-a adresat tuturor țări
lor Asiei și Africii să recunoască gu
vernul revoluționar al Congo-ului ca 
adevăratul reprezentant al poporului 
din această țară. „Secesionistul 
Chombe, asasinul lui Lumumba, res
ponsabil de catastrofele suferite de 
poporul congolez, nu poate pretinde 
să vorbească în numele Congo-ului", 
a arătat Soumialot.

★
din această țară. Guvernul sudanez 
a hotărît, de asemenea, să sprijine 
acest grup medical pentru a ajunge 
la destinație. Potrivit agenției U.P.I., 
Ia Juba, oraș situat în sudul Su
danului, a fost văzut președintele 
guvernului revoluționar congolez 
Christophe Gbenye, care locuiește 
împreună cu soția și cei cinci copiii • 
ai săi la un hotel din această loca
litate.

HANOI (Agerpres).
In Vietnamul de Sud a apărut 

primul număr al ziarului „Elibera
rea". organ central al Frontului Na
țional de eliberare din Vietnamul 
de Sud. Primul număr est<^ consa
crat apropiatei aniversări a 4 ani 
de la constituirea Frontului Național 
de eliberare.

40 milioane de cărți
BUDAPESTA 16 (Agerpres). .
In anul 1963 în R.P. Ungară âu * 

fost editate peste 40 milioane ’avem- 
plare cărți cu peste 23 milioane mai 
multe decît în anul 1953. In felul 
acesta revin în medie patru cărți pe 
cap de locuitor. 40 la sută din căr
țile editate sînt publicații cu carac
ter literar și pentru tineret. Au apă
rut într-un mare tiraj opere ale cla
sicilor și, de asemenea, cele mai bu
ne lucrări ale literaturii contempo
rane ungare și străine.

Sesiunea Consiliului ministerial al N.A.T.O.
PARIS 16 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în cadrul sesiunii 

de iarnă a Consiliului ministerial al 
N.A.T.O. ale cărei lucrări se desfă
șoară începînd de marți la Paris, 
ministrul de externe al Franței, Mau
rice Couve de Murville, a sublinia* 
că datorită puterii enorme a arme
lor și a enormei responsabilități care 
decurge de aici, puterile nucleare nu 
pot nici să cedeze această 
nici să delege 
unde decurge
se crea forța nucleară multilatera
lă a N.A.T.O.". Ministrul francez a 
amintit că despre forța nucleară a 
N.A.T.O. se discută de mult timp,

armă 
folosirea acesteia, de 
imposibilitatea de a

dar problema esențială constă în a 
se ști care va fi dreptul celorlalte 
țări ale N.A.T.O. în folosirea acestei 
forțe nucleare. Couve de Murville a 
arătat în continuare că s-a vorbit 
deja despre aceste forțe la Confe
rința de la Ottawa fără să se gă
sească o soluție. Acum, a arătat el. 
se vorbește despre o nouă formulă 
a forței nucleare deși această pro- 
nlemă nu este înscrisă pe ordinea 
de zi a sesiunii. El a apreciat ca 
incompatibilă forța nucleară multila
terală cu principiul nerăspîndirii ar
melor nucleare, atrăgînd atenția în 
același timp asupra consecințelor 
care' ar decurge din punerea în a- 
plicsre a planului F.N.M.

In cuvîntul său, ministrul de ex
terne britanic, Patrick Gordon Wal
ker, s-a referit în linii mari la pro
punerile britanice privind crearea u- 
nor forțe nucleare atlantice. El a 
lăsat să se înțeleagă că Marea Bri- 
tanie este hotărîtă să pună la dis
poziția alianței forța sa nucleară.

Ministrul de externe al Greciei,
Costopoulos, a invitat pe membrii
N.A.T.O. să caute în comun mijloace 
care să le permită înlăturarea diver
gențelor actuale care se 
în cadrul alianței. Ca și 
de externe turc, ministrul 
pomenit nici un cuvînt de problema 
cipriotă.

manifestă 
ministrul 
grea n-a

- T*
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