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Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

IN.11 (HRIBII UIDDOCENTDALEI
DE PE AR6ES

Vineri 9 decembrie — ultima filă, 
și cea mai emoționantă, din calen
darul constructorilor hidrocentralei 
de- pe Argeș. In această zi, în pre
zența tovarășilor Nicolae Ceaușes- 
cu, Ion Gheorghe Maurer, Alexan- 
cfru Drăghici, Iilie Verdeț, Manea 
Mănescu, a avut loc inaugurarea 
acestui important obiectiv energe
tic al țării. Evenimentul a fost trăit 
de constructori cu bucuria pe care 
o prilejuiește satisfacția muncii îm
plinite, cu mîndria că pot raporta 
partidului îndeplinirea cu cinste a 
misiunii ce le-a fost Încredințată.

Mii și mii de locuitori ai plaiu
rilor argeșene au ieșit în întîtnpi- 
nant ’ oaspeților încă de la sosirea 
la granița regiunii. Aici, conducă
torii de partid și de stat au fost în- 
tUJspmați de tovarășii Petre Dumi
nică, prim-secretar al Comitetului 
regional de partid, Sandu Constan
tin, președintele Sfatului popular al 
regiunii, de reprezentanții organe
lor de partid și de stat raionale, de

- numeroși oameni ai muncii.
în drum spre hidrocentrală, prin 

toate localitățile străbătute, la Gă- 
ești. Topoloveni, Stefănești, la Pi
tești,’ Curtea de Argeș, conducăto
rii1 de partid și de stat au fost sa
lutați cu entuziasm de zed de mii 
de cetățeni.

...Oaspeții se îndreaptă spre 
Curtea de Argeș. Nu departe de 
șosea,, ■ înfruntînd timpul, stă de 
veghe legendara construcție a Meș
terului Manole și â oamenilor săi. 
simbol al geniului creator ăi po
porului nostru. Urmașii celor „nouă 
meșteri mari / calfe și zidari / cu 
Manole zece / care-i și ' întrețș'1 
«îat temerarii constructori de astăzi,

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu
’ DRAGI TOVARĂȘI,

Doresc să încep prin a vă trans
mite dumneavoastră, constructori
lor hidrocentralei de pe Argfș și 
energeticienilor un salut călduros 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist și a Guvernu
lui Republicii Socialiste România. 
La inaugurarea acestei hidrocen
trale, operă de înaltă tehnicitate, 
realizată de inginerii, tehnicienii și 
constructorii din România, ia parte 
alături de dv., întregul nostru po
por. Ea este nu numai o mîndrie 
a dv., ci a întregului popor.

Realizarea acestei construcții a 
constituit un important examen pen
tru proiectanți, ingineri, tehnicieni 
și muncitori. Cadrul natural, pe cît 
de grandios pe atît de dificil, înal
ta tehnicitate Ia care a fost conce
pută și realizată această hidrocen
trală, au ridicat probleme deosebit 
de complexe, au cerut multă inge
niozitate, competență și tenacitate. 
Putem spune că dv. ați dovedit toa
te aceste calități, rezolvînd în mod 
Strălucit problemele care s-au ridi
cat în cursul construcției. Dați-mi 
voie să vă felicit din toată inima, 
în numele conducerii partidului, 
pentru realizările obținute. Doresc, 
de asemenea, să felicit organizația 
de partid de pe șantier, precum și 
comitetul regional și comitatul raio
nal de partid, care au contribuit, 
prin îndrumarea permanentă a ac
tivității pe șantier, la îndeplinirea 
sarcinilor și le doresc să obțină 
succese și mai mari pe șantierul hi
drocentralei de pe Lotru, să asi
gure o îndrumare și mai bună, ast
fel îneît lucrurile să meargă și mai 
bine decît aici. Noi sîntem con-, 
yinși că organizația regională de 
partid va îndeplini această sarcină.

Aș dori, totodată, să folosesc a- 
cest prilej pentru a exprima mul
țumirile noastre muncitorilor și in
ginerilor cehoslovaci, care au exe
cutat agregatele, cît și celor care 
au lucrat la montarea lor, sâ-i fe

care duc mai departe energia, ta
lentul și hărnicia poporului român, 
încrustate pentru viitorime în ste- 
i urile supuse ale Cheilor Argeșului. 
Aici, pe argeșenele locuri, pe care 
le străbat conducătorii de partid și 
de stat, însoțiți de urările calde ale 
oamenilor, s-a transmis simbolic, 
din generație în generație, mesajul 
străvechilor meșteri, opera lor este 
ridicată la scara zilelor noastre, prin 
înălțarea unor cetăți ale luminii 
de proporțiile -odei de pe Argeș.

Ce splendidă replică a istoriei I 
Sus, pe culmea Cetățuii, se profi
lează ruinele unei construcții a lui 
Vlad Țepeș, iar dedesubt, în inima 
aceluiași munte, cel mai important 
obiectiv energetic din acest an de 
început al cincinalului — hidrocen
trala. Noul izvor de forță desfere
cat constituie încă o mărturie grăi
toare a justeței politicii de indus
trializare socialistă a țării, a efor
turilor partidului și statului nostru 
pentru dezvoltarea bazei energetice.

In acest decor natural, de o tub 
burătoare măreție, mii de construc
tori și locuitori ai Argeșului salută 
cu dragoste sosirea conducătorilor 
de partid și de stat în mijlocul lor. 
Sînt de față, la intrarea în hidro
centrală, Emil Drăgănescu, ministrul 
energiei electrice, Octavian Groza, 
adjunctul ministrului, Nicolae Pău- 
nescu, directorul grupului de șam 
tiere al hidrocentralei.

Ascensorul coboară cu repeziciu
ne în centrala subterană, locul pre
facerii apelor Argeșului intr-un rîu 
de energie și lumină: Doar ceva 
mai" mult de două minute durează, 
călătoria spre inima muntelui, de-a 
lungul vastului cilindru de beton

licit pentru munca pe care au de
pus-o.

Hidrocentrala de pe Argeș, a doua 
hidrocentrală mare construită în ța
ra noastră după cea de Ia Bicaz, 
este mai mare decît cea preceden
tă. In viitor, se vor construi altele 
și mai mărețe care vor face cunos
cută faima și vor ridica prestigiul 
constructorilor și muncitorilor ro
mâni.

De pe aceste meleaguri, unde cu 
veacuri în urmă s-au pus bazele 
Țării Românești, de unde Argeșul 
a adus, de-a lungul secolelor, o 
părticică de bunăstare pentru Câm
piile țării, vor porni acum milioa
ne de kilowați-ore care vor aduce 
energie, lumină, contribuind la ri
dicarea României socialiste pe noi 
culmi de civilizație și progres.

După cum știți, Congresul al IX- 
lea al partidului a trasat un pro
gram vast de dezvoltare a patriei 
noastre în următorii cinci ani. Sîn
tem Ia sfîrșitul primului an al cin
cinalului. Rezultatele obținute în 11 
luni, am putea spune în întregul 
an, arată că planul a fost îndepli
nit în proporție de 102 la sută; a- 
ceasta demonstrează că planul cin
cinal corespunde capacității și for
țelor poporului nostru, că el va fi 
realizat cu succes.

In cadrul acestui program, ener
geticienilor le revin sarcini mari. 
Trebuie să spunem că anul acesta 
ei au reușit să îndeplinească și să 
depășească îndatoririle pe care 
le-a'u avut; aceasta este o garanție 
că planul de electrificare pe peri
oada 1966—1970 va fi realizat cu 
succes.

Am obținut, de asemenea, rezul
tate bune în creșterea producției 
agricole. Agricultura nu numai că 
și-a realizat planul, dar a reușit să 
dea o producție de peste un milion 
de tone de cereale peste plan, să 
depășească planul la toate produ
sele. Și în acest domeniu avem toa
te condițiile să realizăm sarcinile
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adine de peste o sută de metri, în 
peretele căruia sînt încrustate 614 
trepte. Ne aflăm intr-un palat sub- 
pămîntean, unic în felul său, o vis- 
terie a energiilor înalte.. Aici, spre 
inima pămîntului, au fost îndrepta
te apele Argeșului, pentru a» pune 
în mișcare turbinele, pe o nouă 
„albie", subpământeană, de 11 km, 
operă de artă inginerească ce a 
presupus rezolvarea unor probleme 
dificile.

Bolțile impunătoare ale centralei 
subpămîntene se arcuiesc deasupra 
noastră, trezind admirația față de 
eroica muncă a celor care au tăiat 
în stîncă aceste magistrale scăldate 
în lumini fluorescente. Zeci de mii 
de metri cubi de sterii au trebuit 
să fie scoși la ziuă, zeci de mii de 
metri cubi de beton au, stăvilit în
dărătnicia muntelui, infiltrațiile de 
ape și de gaze. FiecaTe pas atît de 
simplu parcurs acum a fost cucerit 
Intr-o aspră încleștare de brigăzile 
de mineri conduse de comuniști în
cercați ca Pavel Oțet, Gheorghe Fa
sole, Alexandru Farcaș, Augustin 
Duruș — dintre atîția vrednici con
structori ale căror fapte își păstrea
ză , aici .rezonanța.

La intrarea în sala turbinelor, in
ginerul Nicolae Depușeară, condu
cătorul ( șantierului de montaj,, ra
portează conducătorilor de partid 
și de stat: .„Montajul .întregii hi
drocentrale a fost terminat cu 26 
de zile înainte de termen. Ultima 
turbină, din cele patru . aflate în 
funcțiune, așteaptă si fie pasă în 
sarcină".

E&tfSăâerul hjgrooșptralei, Panteli-

fGpnlinuure In pag. a 3-a)

trasate de Congresul al IX-lea al 
partidului.

E bine să subliniem aceste lu
cruri acum, dnd inaugurăm această 
minunată hidrocentrală; toate rea
lizările, printre care se numără și 
hidrocentrala dv., care a cerut mult 
efort, dar a fost dată în funcțiune 
înainte de termen, dovedesc capa
citatea, energia și forța creatoare 
ale poporului nostru, ce înfăptuieș
te neabătut politica partidului de 
construcție a societății socialiste.

O dată cu dezvoltarea economiei, 
se ridică continuu nivelul de viață 
al oamenilor muncii, crește bună
starea muncitorilor, țăranilor și in
telectualilor. In felul acesta, socia
lismul dovedește că este în stare 
să asigure poporului eliberat de 
exploatare o viață. Îmbelșugată și 
fericită. Prin rezultatele pe care 
noi le obținem în edificarea socia
lismului în România, ne aducem 
contribuția la sporirea forței siste
mului mondial, socialist, la crește
rea încrederii în socialism, dove
dind că socialismul creează pentru 
toate popoarele calea spre bunăsta
re, fericire, spre adevărata liber
tate și independență națională.

Doresc, în încheiere. Să vă urez 
noi și noi, succese în activitatea 
dv. Mulți veți pleca să lucrați pe 
alte șantiere. Unii veți lucra la mi
nunata construcție de pe Dunăre, 
alții la cea de pe Lotru, la alte 
hidrocentrale. Fără îndoială că ex
periența pe care ați ciștigat-o aici 
vă va ajuta să rezolvați și mai bi
ne sarcinile complexe care se ri
dică pe șantierele noi. Sîntem în
credințați că fiecare dintre dv. își 
va îndeplini cu cinste datoria, își 
va aduce o contribuție de preț la 
desăvîrșirea construcției socialiste, 
la bunăstarea și fericirea poporului 
nostru. Vă doresc mult succes, mul
tă fericire, tovarăși ! Să trăițl!

(Cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceapșescu a fost subliniat în repe
tate rînduri de aplauzele puternice 
și ovațiile celor prezenți).,

INCHEINDU-ȘI VIZITA IN ETIOPIA

Tovarășul Chivu Stoica 
s-a înapoiat la București

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
Chivu Stoica, împreună cu soția, 
care la invitația Maiestății sale Im
periale-Haile Selassie I, a făcut o vi
zită oficială de prietenie - în Etio
pia', s-a înapoiat vineri după amia
ză în Capitală.

Președintele' Consiliului de Stat 
a fost însoțit de Bujor Almășan, 
ministrul minelor, cu soția, George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, cu soția, de con
silieri și exporti.

La sosire, pe aeroportul Bănoasa,

Sortimente peste planul anual
De la Uzina de reparat. utilaj minier din Petroșani, tovarășul Strolci 

loan, șeful serviciului planificare, nete comunicat că uzina și-a îndepli
nit planul anual ,1a următoarele sortimente și activități dind peste plan:

— la construcții metalice 60 tone
— la piese de schimb 50 tone
— la reparații curente cea. 1 000 000 iei.
O contribuție meritorie la, succesele înregistrate au adus-o brigăzile 

de lăcătuși pe care le conduc Pănșscu Pantilie și Barna Gheorghe de.la 
secția ( construcții metalice,- echipele de lăcătuși conduse de Farkas Pe
tru și Tefeles Gheorghe din secția reparații mecanice, strungarul.AmbruS 
Martin, frezorul Ciobanu Ștefan, forjorul Seres Gheorghe — din secția 
mecanică și alții.

Din carnetul corespondentului

Mîndria preparatorilor
Preparați a din Petrila se mân

drește cu un colectiv de oa
meni harnici și pricepuți. , En
tuziasmul cu care muncesc pre
paratorii este oc indit de gra
ficul întrecerii socialiste, între
cere organizată ' între brigăzi., 
echipe, schimburi, secții și sec
toare. Acum, ,cînd sfîrsitul a- 
.nului ește aproape, îfitrecerea 
continuă. să ’ se desfășoare ’ Cti 
același elan cu care începuse 
cu 11 luni în urmă.... ■ «, ■

Cei de la „întreținere", cum 
le spunem" brigăzilor de lăcă
tuși. care executa reparații și 
intervenții, s-au străduit întot
deauna să dea reparații de bu
nă calitate, să reducă timpul 
de efectuare a acestora^ • iar 
cînd intervenția lor a fost nece
sară au dovedit multă pricepe
re și iuțeală evitînd oprirea 
funcționării instalațiilor. ■ Stră
daniile lor n-au fost zadarnice. 
Printre cei care au adus o con
tribuție de seamă la traduce
rea în viață a angajamentelor 
sînt oamenii din brigăzile con
duse' de lăcătușii Miu Constan
tin, Latkulik Francisc, Gbnczi 
Sigismund, Szedlacsek Eugen, 
Hancheș Sabin, Dumitrescu Du
mitru, Iancu Aurel și Chis Li- 
viu. Cei de la „mers" — care . 
manipulează agregatele de cla
sare, spălare, sortare și' pre
lucrare, au avut de- luptat de 
multe ori cu greutățile dar au 
reușit să le’ învingă.

Preocuparea conducerii. teh
nice, a comitetului sindicalului 
pentru, ridicarea calificării mun
citorilor și-a dovedit din plin 
eficiența. Cursurile de califica
re la locul de muncă, cursu
rile. de ridicare a . calificării 
tehnîco-profesionale organizate 
pe meserii și specialități,, au fă
cut Ca muncitorii să manipule
ze utilajele cu mai multă. pri
cepere fapt care a . influențat

UNDE M
AZI

+ Ora 15. Sălile de sport de 
Ia I.M.P, și Liceul Petroșani: 
etapa orășenească a campiona
tului orășenesc de VOLEI (fete 
și băieți), pentru licee.

< începi nd de la ora 16, 
întreceri în cadrul campiona
tului orășenesc de POPICE. A- 
rena Lonea: PARÎNGUL LO- 
NEA — UTILAJUL PETRO
ȘANI; Arena Petroșani: VO
INȚA PETROȘANI — MINE
RUL LUPENI; Arena Vulcan: 
MINERUL VULCAN — MINE
RUL UR1GANI.

+ Palatul cultural din Lu
pani, la ora 17 șl la ora 20: 

erau prezenți tovarășii Gheorghe 
Apostol,- Alexandru BL’lădeanil, Ma
xim Berghianu, Petre Borilă, Vasilsr 
Vîlcu Stefan Voitec, precum și Ro-- 
man Moldovan, vicepreședinte at 
Consiliului de Miniștri, Grigare 
Geamăiru, secretarul Consiliului de^ 
Stat, Cdrneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai’ăCon- 
siliului de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, gene
rali, ziariști.

Au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la București.

(Agerpres)

creșterea randamentului. îmbo
gățirea în permanență a cu
noștințelor tehnice ale muncito
rilor și- ale celorlalte cadre teh
nice a permis să fie aplicate 
procedee avansate de muncă, 
la. un nivel tehnic ridicat,.

Nu-i de mirare deci faptul 
că preparatorii petrileni au ob
ținut’ și. în acest an realizări <; 
frumoase în procesul de prQ-. 
ducție, depășindu-și propriile ’ 
angajamente. De la începutul 
anului și pînă în prezent, pro
ducția de cărbune brut primi
tă pentru preparare a' fost tu ’ 
18 475 tone mai mare decît 
prevederile planului; planul la 
producția netă a fost depășit 
cu 46 403 tone, iar planul pro
ducției de brichete a fost de
pășit cu 1 831 tone; sarcina la 
cărbunele special pentru Semi- 
cocs a fost depășită cu 12 343 
tone, iar economiile la prețul 
de cost însumează 1 824 000 lei, 
O mare influență la sporirea 
producției nete a avut-o creș
terea, în medie cu 1 la sută, a ■ 
indicelui de recuperare. Pro
centul de cenușă a fost redus 
în medie cu 1,2 la sută, iar cel 
de umiditate cu 0,9 la sută fa
ță de norma admisă.

. La obținerea acestor succe- . 
se, un aport de seamă l-au a- 
dus schimburile conduse de 
Gaer Gheorghe, Mincoff Ilie, 
Suciu Vasile, Rusan Iacob, Trif 
Petru, Toacă Ioan, Gurka loan, 
Sekeres Mihai, Papp Adalbert. 
Acești lucrători, și încă multi 
preparatori evidențiați, consti
tuie' mîndria colectivului nos
tru pentru că au muncit zi de 
zi cu elan și au depus un efort 
susținut pentru traducerea în 
viață a angajamentelor asuma
te de colectivul nostru la în
ceputul anului.

C. BĂDUȚĂ 
muncitor, prepara ți a Petrila

E R Q E M ?
piesa „BURLACII", prezentată 
de un colectiv de actori de la 
teatrul din Petroșani.

+ La ora 19, în sala teatru
lui din localitate; „VISUL 
UNEI NOPȚI DE IARNA".

♦ Ora 20 Casa de cultură: 
■.„REUNIUNE ■ TOVĂRĂȘEAS

CĂ", organizată de anul V mi
ne, .de la I.M.P.

M I I N E
4» Sala de sport „Jiul" din 

Petrila, ora 9 : etapa I-a a cam
pionatului regional de LUPTE 
LIBERE. Participă echipele :

(Continuare în pag. a 3-a)
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CE DACĂ?
La prima scară a blocului 200 

din Lupeni, un ins întreprinzător își 
înjunghie porcul. Las' să-l taie, 
de-asta a dat bani, pe el I

— Har de ce trebuie să pună toa
tă lumea din scară în picioare ? I 
se aude vocea locatarilor.

Aș! Pe Gîtman llie nu-1 intere
sează dacă „locul de sacrificare" 
ales de el (pe scara din fața blo
cului) e sau nu pe placul celorlalți 
locatari.

„Locatarilor ăstora prea le-a in
trat „conviețuiraa"-n cap... Stai că 
le-o fac eu! Nu le place î Am să 
țin ușa deschisă, iar cei „sensibili" 
să-și astupe urechile" !

Nu-și termină bine gândurile că 
llie apucă godacul de urechi, alți 
ortaci de măcel îl prind de picioa
re și — în bloc cu el!

Multi credeau că nu-i a bună cu 
emul din apartamentul 28. Dar crea
dă ce vor. Dînsul are... o părere 
despre toți. Așa că în scurt timp, 
la parterul clădirii începe pârlitul, 
curățatul, apoi desfăcutul. Fumul 
urcă pînă la etajul 9. Mai sus n-are 
unde. Apa...

— Toarnă Natalie apă I își în
deamnă omul nostru nevestica. Fe
meia își îndeplinește „misiunea" de 
spălare a mamiferului răpus și de... 
stropire a pereților.

In vremea aceasta, glasurile cele 
multe ale nemulțumiților, protes
tează :

— De ce faceți asta ? I Știți și 
dumneavoastră că blocul, chtar de 
la intrare, este un bun al tuturor.

Nevasta durdulie a lui Gîtman își 
ridică umerii greoi, a nepăsare :

— Ge dacă? I
★

Pentru astfel de „cazuri" comite
tul de locatari, administratorii de 
imobile vor trebui sa-i tragă la 
răspundere pe cei certați cu buna 
conviețuire.

P. BREBEN

, ȘTIAȚI CĂ
I*- Inima omului pompează între 3,5 
i și 30 litri de sînge pe minut (în ra

• ••

port cu solicitarea fizică). Ea dez
voltă o putere de câțiva wați.

★

In momentul de față activează în 
lumea întreagă aproximativ 2 mi
lioane de oameni de știință. Volu
mul informației științifice se dublea
ză la fiecare 10 ani.

*
La Ntirnberg se va construi cel 

mai înalt bloc de locuințe din Eu
ropa cu 42 de etaje și înălțimea de 
cel puțin 120 metri. Ținînd seama 
de altitudinea localității, ultimul e- 
taj se va afla la 410 metri deasu
pra nivelului mării. Terenul de con
strucții se află la marginea orașu
lui pe malul unui lac artificial, în- 
tr-o regiune pitorească.

Sfarmă*geamuri 
din strada Independentei

ÎNSEMNARE

DESPRE PROFESIE 
ȘI PERSONALITATE

Poți luci in profesie ca lus
trul hainelor uzate ori străluci, 
ca diamantul șlefuit.

Distanța dintre LUSTRU și 
ILUSTRU se măsoară în ani... 
lumină !

★

Sînt două categorii de pro
fesioniști : cei CARE onorează 
profesia și cei PE CARE pro
fesia îi onorează.

★

A nu avea personalitate, este 
o lipsă.

A fi impersonal, înseamnă 
nulitate.

DESPRE CUGETARE
O cugetare frumoasă e mai 

mult decît un adevăr oarecare 
și mai puțin decît ADEVĂRUL.

★

Metafizicianul spune: cuget 
deci exist.

Dialecticianul spune: exist 
deci cuget.

★

Avariția cugetătorului este 
aforismul.

Risipa poetului — 
metaforismul.

Omul de cultură e sinteza lor.

David MANIU

Știam pînă acum de existența 
unor spărgători de gheață, de 
piatră. Mai știam — dintr-un balet 
— de un spărgător de nuci. Din 
Apus, ne parvin din cînd în când 
știri despre faptele unor spărgători 
de bănci. Dar iată că în strada In
dependenței, din Petroșani (și pro
babil, nu numai aici) își afirmă pre
zența oameni cu o ocupație ciu
dată : spărgători 
de... geamuri.

La scara I a 
blocului 28, co
piii nu mai ies pe ușă ci prin ușă i 
sticla a dispărut mai demult. La blo
cul 43, un copil, pe nume Gelu Ciu- 
raru, s-a jucat și sticla a fost obli
gată să cedeze. La nr. 26, geamul 
a fost parcă perforat de un glonte. 
Locatarii aruncă vina pe construc
tori. Constructorii spun că ei nu 
știu nimic. Enigmă, deocamdată. La 
scara a 11-a a blocului nr. 43, placa 
transparentă a fost spartă de prin 
iulie dar făptașul nu se cunoaște. In 
vară, Daniela Stanca, de la blocul 
nr. 20 (lucrează Ia U.R.U.M.P.) a ți
nut să dovedească că e o femeie e- 
nergică. Supărată că alții nu închid 
ușa, a trîntit-o voinicește și de a- 
tunci geamul așteaptă să fie înlo
cuit.

Mai mulți copii obișnuiesc să vi
nă la scara a Il-a a blocului 20, la 
joacă. Așa că cine a spart aici gea
mul este un fapt învăluit tntr-un 
total mister. Fetița medicului Balea, 
Luminița (blocul nr. 18) este elevă 
într-a Vl-a și se pare că a rezolvat

de minune o problemă de geometrie 
folosindu-se de geam — a făcut în 
sticlă un orificiu corespunzător u- 
nui cerc pentru care merită nota 10. 
La blocul nr. 16, un copil al fami
liei Taș, Vasilică, a aruncat o pia
tră, a greșit ținta și., gata geamul,

La cele două scări ale blocului 27, 
în sfârșit surpriză plăcută : nu gă
sești geamuri îmbunătățite în schimb 

te întâmpină per
dele roz și de cu
loarea cerului. De
cepțiile reîncep la

blocul 33. In vară, un puști dintr-un 
bloc vecin, pe nume Băroan, a dus 
o luptă crîncenă cu un alt puști din 
blocul 33. Urmarea înfruntării: gea
mul de la intrarea blocului a tre
buit să... sufere. La nr. 19, o luptă 
asemănătoare, desfășurată tocmai în 
primăvară, s-a soldat cu sticla spar
tă de un copil al familiei Fîță. La nr. 
14 — o scobitură în sticlă de-ar 
putea intra un vițel.

Aproape că nu există bloc în stra
da Independenței care să nu aibă 
măcar un geam spart la ușile de la 
intrare. Iarna își trimite în voie 
semnele prin aceste spărturi. Se pa
re că șl estetica clădirii, a străzii, 
au de suferit. In cazul blocurilor a- 
minftite, comitetele de locatari ar 
trebui să șe mobilizeze și să oblige 
pe cei care s-au dedat la ocupații 
ciudate să-și repare greșelile și... 
geamurile. Probabil că și adminis
trația de clădiri din cartier are un 
cuvînt de spus în această poveste.

FR. VETRO

ANECDOTE
X'l.UN AUTOR începător îi
A4cinului său :i

I — Nu-mi găsesc nicăieri 
scrisul nuvelei. Mă tem că 
dv. l-a aruncat la coș.

— Nu cred dragul meu, 
mea nu știe încă să citească.

spum

manu-
fetița

fetița

★

V PROFESORUL vine acasă și-i spu
me bucuros soției;
' — Uite dragă, azi nu mi-am uitai
nicăieri umbrela, am adus-o acasă.

— Dar nici nu ți-ai luat-o 1

Explicând ce sînt punctele cardi
nale, profesorul întreabă :

— Dacă eu stau cu fața șpre ră
sărit ce va fi în spatele

— Umbre — răspunse

★
Eu in somn'>R Elevul:

★
V .«jMEDIGUE, după ce îl examinea- 
y.i pe bolnav, îi recomandă 
tru însănătoșire deplină să 
mai mult în aer liber și să 
curgă zilnic cel puțin 2—3
Apei, îi mai cere câteva amănunte 
în legătură cu profesia și modul 
de viață și află că pacientul șău 
este poștaș.

pen- 
stea 
par- 

mile.

meu ? 
elevul.

mă văd 
profesor. Ce să fac ca visul să se 
îndeplinească ?

Profesorul: Să dormi mai pu
țin.

★
i Elevii au scris o compunere pe 

tema „In vizită la bunica".
Gea mei scurtă a fost: „Bunica 

nu era acasă".
V, *

L Profesorul: Eu am citit, tu ai ci
tit, ei a citit, ea a citit.., Petea, re
petă ce-am spus eu 1

Elevul: Noi toți am aiitiit, tovară
șe profesor.

VARIETĂȚI Unul dintre aceste sate — Porcile 
(Cocină de porci) a reușit să-și schim
be acest nume în Belii ore (Floare 
frumoasă).

★
y*> Profesorul: Numește patru ani- 
fvnale sălbatice?i

Parfum contra limuzine
Un tribunal din Atena s-a pro

nunțat cu privire la plângerea pa
tronului unui magazin de parfumuri 
din Bruxelles împotriva fostului re
ge al Arabiei Saudite, Ibn Saud, 
oare a cerut acum cîtva timp să i 
se trimită la hotelul Cavouri din 
Atena, unde acesta și-a stabilit re
ședința după plecarea sa din Ara
bia Saudită, o cantitate de 3 000 kg. 
de parfumuri pentru haremul său 
compus din 300 de femei. După ce 
a primit comanda, fostul rege a re
fuzat să achite costul parfumurilor 
și nici parfutnurile nu le-a înapo
iat .

Tribunalul a hotărî! să fie scoase 
Ia licitație două

nicată lui Ibn Saud în Elveția, unde 
se află la tratament.

Sate r botezate
Locuitorii satului italian Cattnpo- 

santo (Cimitir) și-au anunțat hotă- 
rîrea să schimbe numele satului lor 
pentru a pune capăt glumelor proas
te care nu mai contenesc.

Această tentativă este urmărită 
cu atenție și de alte sate italiene la 
fel de interesate în schimbarea nu
melor pe care le poartă : Cănile 
(Cline), Divieto (Interzis), Penza 
(Burtă), Cipollina (Ceapă mică), Por- 
cellino (Purceluș).

Și femeile pot să fie 
vînăfori iscusiți

Ana Taskina, în vînstă de 73 de 
vînătoare din așezarea „Ptroleta- 
din Ural, se întoarce totdeauna 
Taiga cu trofee bogate. Ea a ră- 
pînă acum vreo mie de jderi, ve-

Elevul: Trei tigri și un lup.

★
Profesorul: Ce vedem deasupra 

noastră cînd e timp frumos ?
Elevul: Cerul senin, soarele. 
Profesorul: Dar cînd plouă ? 
Elevul: Umbrela...

★
Mama spu ne copilului :
— Pentru ce îți pui galeșii, doar

afară nu-i noroi ?
— Dar eu am să găsesc.

★
Vanea — Mă doare îngrozitor • 

tăsea.
Vasea; Dacă ar fi a mea eu aș 

scoate-o.
Vanea — Dacă-ar fi a ta și eu, 

de asemenea, aș scoate-e.

ani,
rii"
din
pus
verițe, vulpi, cîteva zeci de lupi, rîșî 
și 39 de'urși.

Vânătoarea eiste o tradiție în fami
lia Taskin, Tatăl și fratele Anei au 
fost, la vremea lor, vînăitori de urși, 
vestiți în Ural. Ana a început să vî- 
neze abia la vîrsita de 46 de ani. Pînă 
atunci ea nu pusese mîna pe o armă.

'Lp'
■ SC

Traducere din „Umor în limba rusă'
V. TEODORESCU

dintre cele mal 
luxoase limuzine 
ale fostului suve
ran, iar banii să 
fie trimiși negus
torului de parfu
muri din Bruxel
les. Această hotă- 
rîre a fost cornu-

EPIGRAME
Șoferii de pe autobuzele care fac rufa cartierul 
Livezeni — Piața Victoriei opresc acolo unde 
mocirla e mai adâncă.

rt Autobuzul cînd oprește-n piață
* Șoferul ride, ca de-o glumă fină.

Te-a „debarcat" în baltă, dimineața, 
Și „ai intrat ia apă" fără vină.

Consumatorilor de semințe în sălile de spectacole. 
In sală, al semințelor masacru, 
Mă tace să uit mereu de „focul sacru". 
Și în zadar se zbaie-n „joc" ecranul... 
Lingă urechi, imi rumegă... plăvanul.

Cooperativelor meșteșugărești, care ou respectă 
termenele de comandă. —.-

Anul nou s-apropie.
Și iar tac o constatate: 
Pin-să-mi faceți rochie, 
Rup pantofii din picioare.

O. «1 D-

ITINERAR TURISTIC

UNA DIN FRUMUSEȚILE 
RETEZATULUI

Din august 1964, în salba ce împodobește Re
tezatul a mai fost prinsă o perlă, de către mîna 
omului: Casa-laborator „Gemenele". Situat la 
1 170 m altitudine, acest original oșezămîru alpin 
a fost construit anume pentru cercetarea științi
fică a Parcului național din Retezat.

Construirea acestei case-1 abona tor in rezerva
ția integrală a parcului, înzestrarea ei cu apara
tura necesară pentru cercetări complexe, a pornit 
de la necesitatea punerii in evidentă a importan
ței științifice a primului nostru parc național.

La o altitudine de 1 990 m, la numai 20 de mi
nute de mers de la casa „Gemenele", se găsește 
lacul cu același nume — de o rară frumusețe 
Pe lingă acest lac. Retezatul cuprinde în circurile 
lui o salbă de 82 de lacuri glaciale, renumite ca 
așezare, mărime și frumusețe inedită. Culorile 
lor vii cu nuanțe de la verde pînă la albastru 
variază în funcție de gradul de luminozitate a; 
atmosferei și de unghiul sub care cade lumina

In foto: Casa-laborator „GEMENELE"
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In sprijinul ridicării calității 
și eficienței invățămlntului 

de partid

Inaugurarea hidrocentralei 
de pe Argeș

A trecut doar puțin timp de la 
Începerea anului invățămlntului de 
partid, dar din analiza acestei pe
rioade se pot trage concluzii im
portante asupra a ceea ce este po
zitiv în organizarea studiului mem
brilor de partid de la mina Ani- 
noasa, asupra măsurilor ce trebuie 
luate din mers pentru îmbunătăți
rea continuă a activității cercurilor 
Si cursurilor.

Din desfășurarea primelor ședin
țe de învățămînt la această mină 
apare în primul rînd importanța 
practică a măsurilor luate de co
mitetul de partid pentru organiza
rea muncii de propagandă în con
formitate cu specificul activității co
lectivului minei, cu cerințele mem
brilor de partid.

Este știut faptul că în anul șco
lar trecut, la E.M. Aninoasa s-a în
registrat o frecventă scăzută din 
cauză că organizarea cursurilor nu 
a fost făcută în concordantă cu 
existenta organizațiilor de bază pe 
schimburi, ceea ce a îngreunat atît 
participarea cursaintilor la învăță- 
mîrit cît și controlul birourilor or
ganizațiilor de bază. In actualul 
am școlar, pentru marea majoritate 
a membrilor de partid care lucrea
ză în subteran jîe schimburi s-au 
organizat șase cicluri de conferințe 
pe schimburi. Cei 635 membri de 
partid- încadrați în această formă 
de învățămînt au astfel posibili
tatea de a participa la toate ședin
țele de învățămînt. Și în organiza
rea cercurilor — de studiere a Sta
tutului P.C.R., Momente din istoria 
patriei și a partidului, economie po
litică, probleme economice ale în
treprinderilor industriale — în care 
stat încadrați alți 215 tovarăși, s-a 
ținut seama mai mult decît în trecut 
de nivelul de pregătire și preferin
țele membrilor de partid.

Aceste măsuri, precum și grija 
pentru recrutarea propagandiștilor 
din rîndul celor mai pregătiți mem
bri de partid cu experiență și ap
titudini pentru munca de propagan
dă, au creat condiții pentru îm
bunătățirea calitativă a învățămîn- 
tului de partid.
-De remarcat este și faptul că în 

pregătirea noului an școlar s-a ma
nifestat o preocupare mai susținută 
pentru crearea condițiilor materiale 
necesare desfășurării învățămîntu- 
lui. Pentru ședințele cercurilor an 
fost - repartizate mai multe săli, iar 
comitetul de partid a luat măsuri 
de procurare a materialului bi
bliografic pentru unele cercuri.

Măsurile luate și-au dovedit efi
cacitatea. La ședințele de învăță
mînt care au avut loc pînă acum au. 
participat 724 tovarăși din totalul

TELEVIZIUNE
10 decembrie

18,00 Pentru copii și tineretul 
școlar: Peripeții cu un 
balaur... dezghețat; Intîl- 
nire cu eroi din filme ro
mânești. „Neamul Șoimă- 
reștilor".

18,50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Reportaj filmat al vizitei 

președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii So
cialiste România Chivu 
Stoica și a soției sale în 
Etiopia.

19,40. Colecții, colecționari, pa
siuni.

20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Gala de la Alhambra (Pa

ris). Spectacol de varie
tăți desfășurat sub auspi
ciile Fondului Internațio
nal al Națiunilor Unite 
pentru ajutorarea copiilor.

22,45 Studioul mic: „Nu în
chide telefonul". Scena
riu de Radu Stănescu.

23,10 Filmul serial „Baronul". 
24,00 Telesport.
00,10 Telejurnalul de noapte. 
00,20 închiderea emisiunii. 

de 862 înscriși. O prezență bună s-a 
înregistrat îndeosebi la ciclurile de 
conferințe conduse de propagandiș
tii Ledrer Iosif, Cocota Dan și Le
grand Iosif, la care frecvența 
cursanților a fast de peste 86 la su
tă. Birourile organizațiilor de bază 
dip sectoarele I, II, III, IV, VIII și 
altele au luat din timp măsuri de 
mobilizare a membrilor de partid 
la ședințele de învățămînt.

Ceea ce a reținut atenția din a- 
ceste prime ședințe ale cercurilor 
este străduința propagandiștilor de 
a asigura expuneri competente, vii, 
bogate ân idei, exemplificate cu fap
te și aspecte din munca colectivu
lui minei — sprjinea tovarășul Cea
pă Nicolae, responsabil cu munca 
de propagandă în comitetul de par
tid. Cunoașterea aprofundată a po
liticii economice a partidului de 
către cursanți în vederea înfăptuirii 
cu succes a sarcinilor care le stări 
în față — acesta este principalul 
obiectiv al propagandiștilor.

Tot atît de importantă este însă 
cunoașterea neajunsurilor oare s-au 
manifestat, în vederea eliminării lor 
în perioada care urmează. Respon
sabilii cu munca de propagandă din 
birourile organizațiilor de bază nir. 
2 A, B și C, nr. 5 A, B și C, nr. 6 
B și C, nu al controlat participa
rea la învățămînt a membrilor de 
partid din organizațiile de bază res
pective.

Mai sînt încă mulți cursainți care 
vin Ia ședințele cercurilor fără caiet 
și creion, nu-șl iau notițe. De ase
menea, o bună parte din cursant: 
nu sînt încă în posesia manualelor 
și broșurilor necesare studiului in
dividual. Se impune ca împreună cu 
propagandiștii, birourile organiza
țiilor de bază să insiste ca fiecare 
cursant să-și procure materialul bi
bliografic necesar, caiet de lv»' no 
tCțe, pentru că altfel nu există ga
ranția pregătirii lor temeinice în 
vederea însușirii aprofundate a po
liticii partidului.

Unii cursanți au „inaugurat" nou! 
an prin absente de la învățămînt. 
Cu frecare dintre aceștia trebui.5 
stat de vorbă. Și n-ar fi răi ca de 
pe acum să se treacă la analiza în 
ședințe de birou sau în adunări ge
nerale a desfășurării învățămîntului 
de partid pentru că de la începutul 
anu-Iui trebuie luate toate măsuri
le în scopul ridicării nivelului si 
rolului muncii de propagandă în 
mobilizarea maselor la muncă conș
tientă, pfină de abnegație nenbru 
înfăptuirea politicii partidului.

I. BRANEA

PROGRAM DE RADIO
11 decembrie

PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN
DE ȘTIRI,- 6,10 Concert de dimi
neață; 7,00 RADIOJURNAL. Suma
rul presei; 7,18 Cîntă fanfara repre- 
zentatâivă a Armatei; 7,30 Scurt dia
log cu muzica ușoară; 7,45 Cântec, 
joc și voie bună; 8,00 CLUBUL VO
IOȘIEI; 8,30 Selecțiuni din opereta 
„Noapte de numită în paradis" de 
„Schroder,- 8,43 Tinerețe și voioșie 
— muzică ușoară; 9,15 Muzică popu
lară; 9,30 Transmitem pentru sate; 
10,10 Muzică ușoară de Gherase

CINEMATOGRAFE
11 decembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Tunelul; Republica: Acuzatul nu 
s-a prezentat; PETRIEA: Serbările 
galante; LONEA — Minerul: Albă 
ca zăpada și cei 7 saltimbanci; LI- 
VEZENI: Sașfl; ANINOASA: La 
porțile pămîntuiluii VULCAN : Old 
Shaterhand; CRIVIDIA : Muncile lui 
Herctrie; PAROȘENI: Coliba un
chiului Tom; LUiPENI — Muncito
resc : Fantomele din Spesart; Cul
tural : Vremea zăpezilor; BĂRiBA- 
TENI: Femeia în halat; URJGANI: 
Notre Dame de Paris.

(Urmare din pag. 1)

mon Cîrtiță, prezintă conducătorilor 
de partid și de stat caracteristicile 
tehnice ale centralei.

La invitația constructorilor și 
mentorilor, tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu taie panglica inaugurală. A- 
poi, secretarul general al C.C. al 
P.C.R. întoarce maneta de la ta
bloul de comandă, punînd în sar
cină cea de-e patra turbină.

Este ora 10,27.
Argeșul a devenit un nou și pu

ternic afluent al sistemului energe
tic national. Este destinul contem
poran pe oare i l-a făurit socialis
mul, în condițiile căruia resursele 
naturale ale țarii cunosc o valori
ficare complexă superioară. Cu pu
terea celor 4 grupuri ale sale, to- 
talizînd 220 megawați. Hidrocen
trala „Gh. Gheorghiu-Dej" va pul
sa anual, pe arterele rețelelor de 
înaltă tensiune, 400 milioane kilo- 
wați-oră. Ea va aduce o substan
țială contribuție la sporirea forței 
energetice,a patriei

Clipe de intensă emoție. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu felicită, strîn- 
ge mîinile constructorilor și mon- 
torilor, oameni care au lucrat cinci 
ani lh geneza acestei opere, unice 
în felul ei.

In timp ce este străbătută sala 
turbinelor, unde se simte pulsul 
marilor energii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de perfor
manțele tehnioo-funcțlonale ale a- 
gregatelor, are cuvinte de aprecie
re pentru opera constructivă pe oa
re o reprezintă acest „palat" sub
teran.

Luminată ca ziua, sala mașinilor 
— lungă de peste 100 de metri și 
lată de aproape 25 — destramă prin 
arhitectura ei simplă și îndrăzneață 
imaginea pe care o avem, îndeobște, 
despre subteran. Sursa impresiei e 
alimentată de diverse elemente ca
re concură fericit la crearea unei 
ambianțe de lucru plăcute. Vasta 
boltă, aflată Ia 16 metri înălțime, 
e alcătuită din plăci de aluminiu 
casetate. Față-n față, un perete a 
fost placat cu mozaic ceramic în 
nuanța fundului mării, iar altul cu 
plăci de aluminiu înalte, care apar 
ca o infinită suită de ferestre fil
trând razele luminii. Frontoanele, 
din travertin de Borsec, dau mo
numentalitate. Grija față de condi
țiile de muncă ale energeticienilor 
este- întregită prin existența unei 
instalații automate de climatizare.

Sus, în sala de comandă, care are 
un perete de sticlă, iar ceilalți a- 
coperiți cu furnir de paltin, se află 
creierul electronic al hidrocentra
lei, alcătuit din 40 de kilometri 
de cabluri.

Aici, în fața tabloului de coman
dă are loc o convorbire între con-

Dendrino; 10,30 Ascultătorii ne 
cer...; 10,45 Din repertoriul soliști- | 
lor Illnce Cerbacev și Robert Co- 
gai; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 
Radio atlas; 11,15 Concert folcloric,- 
11,45 Cîntă Gică Petrescu; 12,00 DE 
TOATE PENTRU TOȚI; 13,00 RA
DIOJURNAL; 13,13 ESTRADA DU
MINICALĂ; 14,15 Programul orches
trei de muzică populară a Radio- 
tele viziunii; 15,00 Melodii distrac
tive; 15,15 Arii din opere"; 15,3'0 
Muzică populară; 15,45 Muzică u- 
șoară; 16,00 Caleidoscop muzical; 
16,35 „Ia-ți mireasă, ziua bună" — 
cîntece și jocuri populare; 17,00 
Valsuri din opereta „Contele de 
Luxemburg" de Lehar; 17,10 Cîntă 
orchestra Teatrului de estradă „Con
stantin Tănase"; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,05 Cîntece de petrecere 
și jocuri populare; 18,20 Teatru 
scurt: ULEI de Eugen O'Neill; 
18,49 Varietăți muzicale; 19,30 Pro
gramul orchestrei de estradă a Ra- 
diotdeviziunii; 20,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 20,15 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul pre
ferat; 20,45 Muzică ușoară; 21,00 
Vă invităm la dans; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteorolo
gic,- 22,25 Program de canțonete; 
22,40 Carnavalul ritmurilor; 23£2 
BULETIN DE ȘTIRI. 

ducătorii de partid și de stat și con
structori și mentori. Din cuvintele 
pline de modestie ale muncitorilor 
și specialiștilor, din datele șl cifrele 
înfățișate cu liniștea celui stăpîn 
pe meserie, pe forța tehnicii mo
deme, se desprinde fdeea că hidro
centrala de pe Argeș constituie o 
nouă treaptă de afirmare a măies
triei constructorilor noștri, a ener
geticii românești. De la proiect pî
nă la montarea uriașelor agregate, 
istoria construcției consemnează rea
lizarea unor soluții tehnice și me
tode de lucru originale în înălța
rea barajului, în străpungerea stîn- 
cli în condiții de mare presiune, In 
montarea unor utilaje de mari pro
porții cu o înaltă precizie — ade
vărat tezaur de experiență pentru 
viitoarele șantiere,

Cinstirea muncii constructorilor a 
avut loc Intr-un cadru solemn, ime
diat după ieșirea din subteran, în 
holul de marmură al centralei.

In prezenta conducătorilor de 
partid și de stat, muncitori, ingi
neri și tehnicieni au fost decorați 
pentru mer-ite deosebite ou înalte 
ordine ale Republicii Socialiste Ro
mânia.

Inmînînd distincțiile, vicepreșe
dintele Consiliului de Stat, Ilie Mur- 
gulescu, i-a felicitat pe cei deco
rați în numele C.C. al P.C.R., Con
siliului de Stat și al guvernului. A 
răspuns ing. Mircea Sipiceanu.

Apoi, conducătorii de partid și 
de stat au înscris pe prima filă a 
cărții de aur a hidrocentralei ur
mătorul text:

„Intrarea în funcțiune a Hidro
centralei de pe Argeș — realizare 
de seamă în opera de industriali
zare și de ridicare economică a 
României, este o mărturie edifica
toare a capacității creatoare și a 
spiritului constructiv al poporului 
nostru.

Felicităm călduros pe proiectanți, 
ingineri, tehnicieni și muncitori pen
tru hărnicia, ingeniozitatea, compe
tența și abnegația cu care au mun
cit și au realizat acest monumental 
edificiu energetic. Realizarea bara
jului de la Vidraru și a Hidrocen
tralei „Gh. Gheorghiu-Dej" sporeș
te potențialul energetic al patriei, 
contribuie la progresul său indus
trial, la creșterea rodniciei ogoare
lor argeșene, aduce razele electri
cității în noi localități.

Adresăm colectivului hidrocentra
lei urarea de succes deplin în ex
ploatarea rațională, la un înalt ni
vel economic, a modernului complex 
energetic inaugurat astăzi pentru a 
da patriei cît mai mul-tă energie și 
lumină".

Evenimentul inaugurării hidrocen
tralei s-a încheiat printr-un miting 
care a prilejuit o puternică mani
festare de dragoste față de partid, 
de încredere nestrămutată în că
lăuza înțeleaptă a poporului pe 
drumul înfloririi României Socia
liste.

In cuvîntul său, Nicolae Păunes- 
cu, directorul general al grupului 
de șantiere, a subliniat că aici la 
Argeș s-au calificat 3 000 dJf mun
citori. Șantierul a fost o adevărată 
școală a tăriei de caracter și voin
ței, unde s-au format constructori 
ale căror fapte de miaecă și viață 
vorbesc de la sine despre chipul o- 
mului nou, hotărît să înfăptuiască 
consecvent politica partidului. Ex
periența lor este folosită în prezent 
la Porțile de Fier, Lotru și pe alte 
șantiere. Asigurăm conducerea de 
partid și de stat — a spus vorbi
torul — că vom munci cu aceeași 
abnegație pentru realizarea la ter
men și.Jn condițiuni superioare a tu
turor hidrocentralelor prevăzute a 
se construi pe valea Argeșului.

A luat apoi cuvîntul brigadierul 
Gheorghe Iordache și directorul

UNDE M
(Urmare din pag. J)

„PROGRESUL" DEVA, „CON
STRUCTORUL" HUNEDOARA 
și „JIUL" PETROȘANI.

* Sala de sport a I.M.P., 
ora 10: med de BASCHET: 
ȘTIINȚA PETROȘANI — CON- 
STRUGTORUL BUCUREȘTI. 

grupului de șantiere Lotru, Gheor
ghe Cocoș.

Intr-o atmosferă însuflețită, în- 
tîmplnat ci» puternice aplauze și 
urale, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R.

După miting, conducătorii de 
partid și de stat s-au îndreptat spre 
barajul de la Vidraru. Drumul tă
iat în stîncă, arcuit îndrăzneț peste 
prăpăstii, ieșind la lumină din a- 
dîncuri de piatră, pentru a se pier
de din nou, ne poartă din culme 
în culme, pînă unde crestele și-au 
apropiat umerii datorită marelui 
baraj. Concurînd natura, oamenii 
au clădit aici un „munte" de cinci 
sute de mii de metri cubi de beton, 
din care s-ar fi putut face o șosea 
pe distanța Argeș—BicaZ. Barajul, 
înălțat lingă sălașele vuiturilor, re
prezintă o mare tavestiție de ener
gie, pasiune și eroism colectiv. 
Scurt popas pe creasta barajului 
înalt de 165 metri — cotă care îl 
situează pe locul 9 în lume în rîn
dul construcțiilor de acest gen. E 
de reținut, printre altele, origina
litatea soluției constructive — în 
arc dublu — și care se caracteri
zează priintr-o rezistență ridicată și 
un coeficient de securitate sporit.

Privirile îmbrățișează larga pano
ramă a lacului de acumulare, în 
care s-a strîns, veritabil tezaur hi
droenergetic, circa o jumătate de 
miliard de metri cubi de apă. S-au 
îngemănat șuvoaiele Argeșului cu 
ale altor rîuri — Topolog, Vîlsan, 
Doamnei, Cernat — captate cu a- 
jutorul unui păienjeniș de galerii 
măsurînd peste 28 de kilometri.

In depărtare scapără culmile în
zăpezite ale Făgărașului... Splendoa
rea acestui colț de natură, căruia 
omul i-a adăugat plusul de frumu
sețe și armonie al operei sale, pri
lejuiește un schimb de păreri des
pre viitoarele amenajări în jurul la
cului ■ de acumulare.

...Bătălia de pe Argeș continuă. 
O arată lucrările întîlniite la tot 
pasul în tot cursul drumului. Căci 
ridicarea barajului de la Vidraru 
și amenajarea lacului de acumulare 
au creat posibilitatea valorificării 
în continuare, în condiții avanta
joase, a potențialului energetic al 
rîului Argeș în sectorul cuprins 
între Oești și Pitești. Astfel, se află 
în diferite stadii de construcție în 
aval patru centrale ce vor avea, în 
final, o putere totală instalată de 
60 de mii kilowați cu o producție 
anuală de energie de 120 000 000 
kllowați-ore. De asemenea, în a- 
monte de hidrocentrala „mamă", se 
construiesc două hidrocentrale 
„pui", care vor folosi diferențele 
mari de nivel intervenite între a- 
pede rîurilor Topolog—Cumpăna și 
lacul Vidraru. La Cumpănita se con
struiește o hidrocentrală subterană 
cu o putere instalată de 5 000 kW. 
O alba, de aceeași putere, se înalță 
pe rîul Vîisan. Dar avantajele hi
drocentralei de pe Argeș sînt nu
meroase : formarea lacului de acu
mulare are implicații directe și a- 
supra agriculturii, dînd posibilitatea 
irigării a o sută de mii de hectare 
și redării în circuitul economic a 
unor mari suprafețe amenințate de 
viituri,, permite acoperirea necesa
rului de apă potabilă și de apă ‘in
dustrială a Capitalei și a orașului 
Pitești.

★ a.
In încheierea vizitei, conducătorii 

de partid și de stat au luat parte, 
împreună cu constructorii și men
torii, la o masă tovărășească orga
nizată cu prilejul inaugurării hidro
centralei.

Victor VlNTU 
Adrian IONESCU 
Alexandru BRAD

E RG E M ?
Ora 11, meci de VOLEI în ca
drul campionatului republican 
categoria B, seria studențeas
că: ȘTIINȚA PETROȘANI — 
I.C.F. BUCUREȘTI.

+ La Casa de cultură a sin
dicatelor din Petroșani ora 19 : 
Concertul de muzică ușoară 
„CEI CARE SE IUBESC".
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Lucrările Adunării Generale 
N. U.a 0

NEW. YORK 9 (Agerpres). — Co
mitetul pentru teritoriile stfb tutelă 
și neautonome continuă dezbaterile 
asupra situației din If ni și Sahara 
spaniolă, aflate sub dominația co
lonială a Spaniei. Joi au fost au- 
diați alți reprezentanți ai populației 
din Sahara spaniolă, care au cerut 
îndeplinirea neîntîrziată a Declara
ției O.N.U. cu privire la acordarea 
independenței tarilor și popoarelor 
coloniale. Ei au cerut să fie trimisă 
în aceste teritorii o misiune a 
O.N.U., care să elaboreze recoman
dările privind căile de punere în 
aplicare a declarației privind Inde
pendența acestor teritorii.

Tot joi, un grup de 43 de țări 
afro-asiatice, între care Afganistan, 
Ardbia Șaudită, Indonezia, Irak, Le
sotho, Nigeria, R.A.U., Yemen, Si-, 
ria etc., au depus în comitet un 
proiect de rezoluție care cere Fran
ței „să ia măsurile necesare în ve
derea prezenței O.N.U. în Somalia

franceză înainte de referendumul 
programat pentru luna iulie 1967, 
o reprezentantă a O.N.U. uimind 
să supravegheze desfășurarea refe
rendumului".

In Comitetul politic special, unde 
se discută problema apartheidului, 
un grup de 23 de țări afro-asie- 
tîce au prezentat joi un proiect de 
rezoluție care condamnă politica 
rasistă a guvernului sud-african, 
calificînd-o drept „o crimă împotri
va umanității". Proiectul : consideră 
că sancțiunile obligatorii întreprin
se de Consiliul de Securitate sînt 
„indispensabile pentru rezolvarea 
problemei apartheidului". Documen
tul, asemănător cu cel adoptat de 
Adunarea Generală în 1952, cere 
tuturor statelor „să înceteze ime
diat vînzările și livrările de arme 
Republicii Sud-Africane și să nu 
încurajeze stabilirea de relații e- 
conomice și financiare cu guvernul 
acestei țări".

ȘEDINȚA CONSILIULUI
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate s-a întrunit 
joi pentru a examina cererea Marii 
Britanii de a se institui sancțiuni 
obligatorii împotriva regimului ra
sist din Rhodesia. Algeria, Sene
galul, Zambia, India 
au cerut să participe 
fără drept de vot.

Ministrul afacerilor 
Marii Britanii, George
prezentat un proiect de rezoluție 
care prevede instituirea unui em
bargo obligatoriu asupra exporturi
lor rhodesiene de minereu de fier,

DE SECURITATE

și Pakistanul 
la dezbateri,

crom, 
produse. In 
se prevede, 
membre ale 
țâțânilor lor 
me, muniții

fontă, zahăr, carne și alte 
proiectul de rezoluție 
de asemenea, na țările' 
O.N.U. să interzică ce- 
să vîndă Rhodesiei ar
și echipament militar.

Mitingul de
NEW YORK 9 (Agerpres). — La 

Madison Square Garden din New 
York a avut loc joi seara un „mi
ting pentru încetarea imediată a 
războiului din Vietnam", organizat 
de „Comitetul național de luptă 
pentru* o politică nucleară sănătoa
să" (S.A.N.E.) și de alte 39 de or
ganizații din S.UA, între care 
„Congresul național pentru egalita
te rasială" (C.O.R.E.) și asociația 
„Rezerviști care se opun războiu
lui din Vietnam". La miting au par
ticipat peste 20 000 de persoane.

Asistența a aprobat un apel a- 
d resat președintelui Johnson, în ca
re se arată că „intervenția ameri
cană în Vietnam este contrară cau
zei păcii și violează dreptul inter
național". Apelul cere încetarea 
imediată a bombardamentelor asu
pra R. D. Vietnam 
de către guvernul 
tului .Național de 
Vietnamul de sud. 
retragerea trupelor străine din Viet
namul de sud, o strictă suprave
ghere internațională asupra încetă
rii focului și respectarea dreptului 
de autodeterminare 
vietnamez.

La miting au luat 
meroși oratori, între 
Mckissick, director 
C.O.R.E., psihologul Erich Fromm,

la New York
dr. Benjamin Spock, copreședinte 
ale S.A.N.E., publicistul I. H. Sstone, 
umoristul Jules Feiffer, actorul Os
sie Davis și alți intelectuali ame
ricani, care au sublinat că războiul 
din Vietnam este „un război ilegal, 
imoral, nedrept, crud, de pe urma 
căruia nu profită decît cei puter
nici". La încheierea mitingului, pe 
fundalul sălii a fost ridicată o 
imensă lozincă cu inscripția : „Pace 
imediată în Vietnam".

★

i

externe al
Brown, a

nEA COHSILIUiyi GErOflL 
Al miiEI SIMIE 

mOlALE
A-■ SOFIA 9. — Corespondentul 

gerpres, C. Linte, transmite : Vineri 
seara au luat stîrșit la Sofia lucră
rile sesiunii Consiliului General al 
Federației Sindicale Mondiale.

;ln cursul dimineții, la primul 
punct al ordinei de zi, a luat cu- 
vîntui tovarășul Constantin Drăgan, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
Republica Socialistă România.

Au fost adoptate o serie de do
cumente printre care Apelul către 
muncitorii și sindicatele din întrea
ga lume pentru încetarea imediată 
a agresiunii imperialismului ameri
can în Vietnam.

Cuvîntul de închidere a fost ros
tit' de Renato Bitossi, președintele 
F.SM;

Todor Jivkov, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bul
garia a oferit o recepție cu prilejul 
încheierii lucrărilor sesiunii.

Comunicatul 
Confederației Generale 
a Muncii din Argentina

BUENOS AIRES 9 (Agerpres). — 
Confederația generală a muncii din 
Argentina a publicat joi un comu
nicat în care cere guvernului Car
lo? Qngania să modifice politica sa 
actuală de liberalism economic
să revină asupra programului de 
„schimbări structurale", pe care ii 
anunțase în prima declarație după 
venirea sa la putere. Comunicatul 
cere, 
cilor 
timp, 
niște
cumpărare a salariilor și reducerea 
numărului muncitorilor, soluționa
rea gravelor probleme în domeniul 
muncii, îndeosebi acelea ale doche
rilor, muncitorilor din industria za
hărului și ale celor de la căile feiate.

și

totodată, redeschiderea fabri- 
și uzinelor închise în ultimul 
abandonarea politicii deflațio- 
bazate pe scăderea puterii de

I

și recunoașterea 
Ș.U.A. a Fron- 
Eliberare din 

Apelul propune

a poporului

cuvîntul nu- 
care Floyd 

național al

După două zile de dezbateri agitate

Camera Comunelor a aprobat politica 
rhodesiană a guvernului laburist

LONDRA 9 (Agerpres. — Joi sea
ra, după dezbateri de două zile, care 
auE fost unele din cele mai agitate 
după cele din 1956 prilejuite de cri
za Suezului, Camera Comunelor a 
aprobat politica rhodesiană a guver
nului laburist, cu 353 de voturi pentru 
și 244 contra. Dezbaterile au fost 
caracterizate de divergențe funda
mentale între laburiști și conserva
tori, în legătură cu demersul An
gliei la O.N.U. și instituirea unor 
sancțiuni parțiale obligatorii împo
triva Rhodesiei — iar rezultatul vo
tului marchează sfîrșitul politicii bi- 
partizane, urmată pînă acum în Ca
mera Comunelor în ce privește con
flictul anglo-rhodesian.

Opoziția conservatoare s-a opus ca
tegoric demersului Angliei la O.N.U., 
considerînd că sancțiunile care ur
mează să fie aplicate vor agrava 
criza și, în orice caz, nu vor putea 
fi eficiente dacă nu implică embar
goul asupra livrărilor de petrol des
tinate Rhodesiei. Ori, afirmă conser
vatorii, dat fiind că guvernul Re
publicii Sud-Africane refuză să se 
asocieze unor represalii împotriva 
Rhodesiei, există riscul ca sanctiu-

'• - ................................ -

nile să se extindă asupra R.S.A. și 
să ducă în scurt timp la o confrun
tare de natură să. implice întreaga 
Africă de Sud. Acest lucru, a. de
clarat liderul opoziției, Edward 
Heath, „ar putea costa Marea Bri- 
tanie mult mai mult decît sancțiu
nile împotriva Rhodesiei". Conser
vatorii au susținut, de asemenea, că 
o dată sesizată O.N.U., internaționa
lizarea conflictului ar putea face ca 
problema rhodesiană să scape de 
sub controlul Angliei. In consecin
ță, ei au susținut reluarea negocie
rilor, cu regimul minoritar rasist din 
Rhodesia, neexcluzînd posibilitatea 
unei soluții pe această cale. ‘

Guvernul laburist consideră în
să că, în împrejurările actuale, a 
ceste negocieri 
părerea sa, Ian 
presiunilor unor 
te din guvernul
propriul său stăpîn". Premierul Wil
son a -respins, totodată, propunerea 
conservatorilor, acceptată de Ian 
Smith, de,a se trimite în Rhodesia 
b comisie regală oare, pe baza unor 
consultări ale opinie publice, să 
caute o rezolvare a crizei.

sînt inutile. După 
Smith este supus 
elemente extremis- 
său și „nu mai este

SAIGON 9 (Agerpres). — După 
Tokio și Taipeh, secretarul de stat 
al S.U.A., Dean Rusk, a sosit vi
neri dimineața în capitala sud-viet- 
nameză, pentru o „vizită de lucru" 
de 24 de ore.

Cea, de-a 7-a călătorie pe care 
Dean Rusk, o face în Vietnamul de 
sud, apreciază agențiile de presă, 
are. același scop ca și cele prece
dente : examinarea situației militare 
sud-vietnameze.

SIRIA
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PREZENTE
ROMÂNEȘTI

PRAGA 9. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Liță, transmite : 
In capitala R. S. Cehoslovace 
s-a deschis la 8 decembrie, o 
Expoziție de artă decorativă 
românească, cuprinzînd peste 
200 de obiecte din ceramic®, 
imprimeuri, tapiserie, picturi 
pe sticlă, lucrări în lemn, me
tal și piele — realizate în ulti
mii doi ani.

ROMA 9. In vitrinele libră
riilor italiene au apărut în a- 
ceste zile noi lucrări literare 
de autori români. Editura 
Paoline din Bari a . tipărit în 
cadrul colecției „Cele mai fru
moase povestiri" volumul 
„Moara lui Califar" de Gala 
Galaction, un volum de nuvele 
de Aurel Mihale, precum 
două volume de 
trășcanu.

Sînt in curs de 
mele lui
„Fram, ursul 
Petrescu.

O hotărîre justificată
DAMASC 9 (Agerpres). — Pos

tul de radio Damasc a.anunțat joi că 
guvernul sirian a hotărît sa pună 
sub sechestru executiv bunurile 
companiei „Irak Petroleum Com
pany", care posedă o conductă , pe
trolieră pe teritoriul Siriei. Această 
hofârîre intervine după ce trata
tivele dintre guvernul sirian și con
ducerea companiei, începute cu 10 
săptămîni înainte, au fost suspen
date, ca urmare sa. refuzului compa
niei de a satisface cererile. -guver
nului sirian privind sporirea rede- 
venteior pe care aceasta Ie plătea 
statului sirian 
ductei sale de

pentru tranzitul con- 
petrol.

GRECIA

Și
Dimitrie Pă-

apariție bas-
Ispirescu șiPetre

polar" de Cezar 
, •!

t

Decretul privind sechestrarea bu
nurilor companiei prevede crearea 
a șase comitete, desemnate de au
toritățile siriene, care să preia și 
să inventarieze bunurile companiei 
si pentru a supraveghea buna func
ționare în continuare a tranzitului 
de petrol prin conductă. Decretul 
mai stabilește, de asemenea, blo
carea a 3 743 904 lire sterline, afla
te în posesia Biroului companiei din 
localitatea-Homs’(Siria), sumă care 
reprezintă redevPnțele datorate gu
vernului., sirian . pentru. perioada 1 
ianuarie — 30 septetabrie

Amănunte în legătură 
cu scufundarea navei
ATENA 9 — Corespondentul A- 

gerpres, C. Alexiaindroaie, transmite: 
Cauzele scufundării vasului de pa
sageri „Iraklion", în noaptea de 
miercuri spre joi a constituit obiec
tul unei ședințe speciale a Parlamen
tului grec.

Potrivit datelor oficiale publicate 
în presa ateniană, 230 de oameni s-au 
înecat, iar 46 au fost, salvați, după 
aproape 15 
vasului.

In cadrul 
au relevat
maritime competente caie au auto
rizat plecarea în cursă a vasului în

ore de la scufundarea

dezbaterilor, deputății 
neglijența autorităților

PE SCURT ® PE SCURT • PE SCURT
VLADIVOSTOK. — Uzina 

„Progress" din orașul sovietic 
Arseniev (Orientul îndepăr
tat) a început să producă în 
serie avioane ușoare de 
„AN-14". h

Avionul „AN-14" poate 
cola și ateriza pe cîmp, pe 
sele sau chiar pe plajă.

lelor și acționează frînele la o 
anumită distanță de obstacol.

tip

de- 
șo-

DAKAR. — Președinție 
publicii Mali, 
și-a încheiat
Dakar, unde a avut convorbiri
cu președintele Leoiold Seng- 
hor și cu alte oficialități.

Re-
Modibo Keitg, 

vizita oficială la

HAGA. — Organizația olan
deză a foștilor partiepanți la 
mișcarea de rezistență' a adre
sat un protest președinților 
fracțiunilor parlamentare în le
gătură cu declarația ministru
lui justiției din Olanda asupra 
posibilității eliberării din închi
soare a criminalilor de război 
Kotell, Fischer și Fuden.

KINSHASA. — Studenții de 
la Institutul național de mine 
din orașul Bukava — capita
la provinciei Kivu de sud din 
Congo (Kinshasa) au declarat 
e grevă cerînd ca în funcția 
de director al institutului să 
fie numit un congolez. Toate 
încercările autorităților locale 
de a pune capăt grevei au e- 
șuat.

1966.

NEW YORK. - 
.^General Electric"

Societatea 
a realizat 

un dispozitiv care ar putea 
contribui simțitor la sporirea 
securității în circulația rutie
ră. Dispozitivul, folosind raze 
laser, detectează obstacolele 
care apar în fața autovehicu-

WASHINGTON. 
„Lockheed Aircraft 
fost cea mai mare 
de armament a 
S.U.A. în anul bugetar 1065— 
1966, se arată într-un comuni
cat publicat la Washington de 
Ministerul american al apără
rii. Firma a executat comenzi 
militare în valoare de 
1 530 000 000 dolari.

-• •<?*.* T-''

„Iraklion"
așeroe.

Jezba-

condițiile unei furtuni de c 
nea amploare.

Alte probleme ridicate în 
teri se referă la controlul tehnic al
vasului, ale cărui porți laterale erau 
șubrede, la întîrzierea navelor de < 
război de a pleaa în ajutorul nau- 
fragiaților, la refuzul -companiei en
gleze de asigurări „Lloyd“ de a pri
mi propunerea armatorului de asi
gurare a vasului, (ceea ce înseam
nă că vasul nu prezintă siguranță) 
etc. Potrivit informațiilor, nava a 
fost . construită în 1949, dar între 
timp a suferit transformări esențiala 
pentru a putea să încarce și mașini. 
Or, tocmai aceste transformări, din 
punct de vedere tehnic, au dăunat 
stabilității vasului.

Parlamentul a adoptat o hotărîre 
prin care declară o săptămină de 
doliu național, acceptă organizarea 

’ funeraliilor de către stat, propune 
ocrotirea familiilor cane ara fost lo
vite de această catastrofă și
anchetarea severă și urgentă a cau
zelor catastrofei și tragere? la răs
pundere /a vinovaților.

cere

— Firma 
Corp" a 
furnizoare 

guvernului

— Bundestagul vest- 
reunit pentru prima 
Ia formarea noului

Evoiufia lui 
„Lunar Orbifer-2

JtSDAGȚLA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 56 TeL interurban 322, automat 269.

BONN, 
german, 
bară de
guvern, a trecut la examina
rea, în a doua lectură, a pro
iectelor de legi privitoare Ia 
majorarea impozitelor și „pla
nificarea finanțelor", întocmite 
de către fostul guvern Er
hard.

NEW YORK 9 (Agerpres). — Spe
cialiștii de la centrul de cercetări 
spațiale din statul Virginia au mo
dificat, prin telecomandă, înclinația 
orbitei, satelitului „Lunar Orbiter- 
2". Reprezentanții N.A.S.A. (Admi
nistrația națională pentru probleme
le aeronauticii și cercetarea spațiu
lui cosmic) au declarat că o aseme- 
menea modificare a orbitei unui ve
hicul care gravitează în jurul Lunii 
a fost efectuată pentru prima oară.
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