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

totală

/Continuare

între 5 și 8

' MAREA AlXXARE 'NAȚIONALĂ 
a,Republicai socialiste ROMÂ
NIA'adoptă prezenta lege : "A

Proletari din toate țările, uni ți-vă

, de 
evi- 
este 

acest 
dațo- 

arcele

lot mai in;

era gîtuit
Uricani ' —

de Producție 
Comana, reqtu-

ajuns muncițgț de nă- 
•' de echipa iar mupre- 

comunistul Sandu Tudor 
urași din brigăzile: iceie. 

rodnice de zidari.: y C-n 
ntrecețea■ sopftr/ls-

cj, cei condamnați pentru infrac
țiuni neintenționate.

ARE, 3; Se reduc :
a) . cu 1.2 pedepsele 

ani inclusiv;
b) cu 1/3 pedepsele 

ani inclusiv;
e) cu 2/3 pedepsele

10 ani la care au fbșt 
■ ei pievazuți in ari. 2

dj. cu 1/4 pedepsele 
ior condamnați pentru 
contra securității statului.

.ART. 4. Se cornută pedepsele ce
lor condamnați la muncă silnică 
pe viață în 25 ani muncă silnică.

PI 5 Sancțiunile ca inrhisoa- 
sau amendă pentru contraven

ție săvtrsi.i pină la ciuta adop
tării prezentei legi,- în măsura <n 
care n-au fost te, nu -.e
r-oii execută.

ART. fi In cauzele aliate in curs 
de urtnărir.• ■ 'a sau de jude-
cală Ia data adopta.- . prezentei legi 
privind iniruCțiunile ...re nu sml

mai mari de 
t condamnați 

lit. b;
aplicate ce- 

. infracțiuni

vind trei deschideri 
susținute de grinzi pre
fabricate de cite 21 me
tri fiecare. Lățimea păr
ții carosabile este de 
8 metri, avind în plus 

; dbuă troluare de cite
1,50 metri fiecare. A- 
cest pod era prevăzut 
Să fie gata de abia la 
sf irșiliii anului viitor 

1968. Dar, pritilr-un 
efort deosebit al între
gului colectiv al lotu- 
lui, s-a reușit ca tim
pul de execuție să fie 
redus la jumătate si in 
ioc de dpi ani, ppduî 
să fie terminat numai 
intr-un an.

Ultimul pod, și cel 
lungi- 
metri. 
peste 
Pești.

(Continuare în pag. a 2-a)

mai mic, are o 
me doar de 10
Ei este amplasat 
pirîul Valea de 
îmbunătățind condițiile 
de circulație ; intr-un

între 8 si 12

dimineață u 
generală la 

pentru adop- 
slat al sco

și pentru a-

g-ional . Brașov, NICOLAI: MĂ- 
N.ESCU, director general al 
Grupului de șuntiei,- - Porțile 
de Tier. "DUMITRU BEJ AN, 
ptim-aa/unct al ministrului co
merțului exterior, V ASILE 
MARIN, secretar al Comitetu
lui regional București al P.C.R.. 
REMUS, RĂDULEȚ, vicepreșe
dinte al Academiei Republicii 
Socialiste România, DUMITRU 
NECȘOIU. ,■ vicepreședinte ai 
Sfatului popular al' orașului 
București, și NICOLAE HUDI- 
ȚEANU, președintele Cooperai 
țrvql Agricole 
din comuna 
nea Dobrogea,

șantier 
raportea: 
aniversării 
un succes 
terminarea 
duri rutiere 
fi date în circulație cu 
începere de la 30 de
cembrie. ’

Primul — cel mai 
mare — este podul de 
la Iscroni, peste apele 
Jiului de vest. Acest 
pod are o lungime de 
86 metri, o lățime to
tală (partea carosabilă 
și trotuarele) de 11.40 
metri si este susținut 
de două arce de beton 
cu o deschidere de 72 
metri si înălțimea 
14 metri. Merită 
dențiat faptul că 
primul pod de . 
gen din țară — 
rită faptului că 
nu mai sînl Unite prin 
grinzi transversale , ci 
stau libere.

Podul al doilea, este 
cel de la Petrila peste 
Jiul de est. El are o 
lungime de 66 metri a-.

ve-
Astiel, din 
pdt'etti enu- 

Pișcurean ■ Pă-
G he orgile, Stoica,

Paialeț Mîrcea, ; Stanau 
,‘,e și neilți liiii-

pre-
care angaja- 

"ăȘîHtțr 
acordă 
la ca-

î : Priit" ‘anul: 1952:, unr copil ti- 
,iav s, olînd, venit ae pe me- 
leaguri dobrogene, se alătură 
oamenilor de pe șantierul Pe
trila. Era timid, . respectuos/ 
ddr totodată ager ,tâ gurile,, în- 
domînatic,- prmzînd repede; tal-: 
nele meseriei de constructor. 
De atunci a început să-și ae- 

.pene -firul 'nou al ’ vieții,.ipeirti- 
cipmd la ridicarea n6>(or - 'con
strucții. din Valea Jitiiul. Acest 
băiat -- pe nume Sandu Tu- 
dor; a lucrat- intii la șantierul 
ttiti, Petrila. apoi la cele din- 
Vulcan și Lupeni. Biografia 
Iui, viata și munca i se împle
tesc aimmiios cu viața și dez
voltarea .localităților , noastre-, 
pe șantiere aproape nu '.există 
cartier nou unde să nu ii par
ticipat la ridicarea vreunul, 
bloc sau alțor obiective.social- 
culturale. In special ,'tn. Orașul 
Minerilor" din Litpeni:: • : "" ’

A început ca simplu ucenic 
întâie. meseriei, -apoi s-a cali
ficat) a 
dejde.A, 
zerit 
conduc, 
riiai 
fruntaș rn 
lă,- nu a precupeții rudi un e- 
tdrt ‘pentru a "realiza eu‘cinste 
toate lucrările încredințate. $i 
mal are o preocupare, aceea

"

Constructorii de po
duri din cadrul i.C.T. —

Valea Jiului, 
ă în cinstea

Republicii 
însemnat: 

trei po
lare - vor punct care 

pe traseul 
Cîmpu Iui 
aici lățimea 
podului îhșumează 11 
metri, asigurînd cerin
țele necesare unui tra
fic rutier 
tens. ■

la darea 
în cinstea 
Republicii, 
duri noi și-a adus con
tribuția întregul colec
ții al șantierului . de 
poduri și în special, șe
ful de șantier Rădu- 
canu Marcel, inginerul 
șef Popazti Coiiștanțin, 
șeful de Iot Creții Con
stantin, maiștrii Tqma 
Gbeorghe si Tonello 
Nicolae, brigadierii Po
pescu Aurel, Vochescu 
Gheorghe, Moagă Pe
tru, Rciaru Costică, Le
pădata Ion.

Miercuri au continuat lucră- 
trie sesiunii Marii Adunări 
fNațîonalA. iyi;.

■ In lojile oticiale du luat ioc 
conducătorii partidului și sta- 
rțuiuil "Mm: '‘tyyy

Jn loja rezervată corpului 
diplomatic au luat loc șeii aî 
mișîunilor diplomatice acredi- 
'tdți ia București.
/ La lucrări asistă numeroși 
invitați." •

In ședința de 
îțiceput discuția 
proiectele de icqi 
tarea plamiiui de 
nomiei naționale 
Cloptqred bugetului' de stat 
anul 7068
,, Au luat cMvîntul deputății 
IOAN ICH1M, ptim-secretar al

tul, în fiecare an calendaristic, la 
un concediu de odihnă plătit, cu 
o durată de 15—24 zile lucrătoare, 
ui raport cu vechimea lor în mun
co, -după i cri m ; jirntează :;o - A

(3) Vechimi-,i in muncă ce se 
ia în Considerare pentru stabil., ea 
duratei concediului prevăzut , la 
alin. 1 este aceea pe 
țfi c fitjțdțttiesc' Tn~ Tetrrșul ~ 
calendaristic în feare -îi SA 
concediul, oricare- ar fi data 
rei îl vor primi

(4) La stabilirea duratei 
dîului tinerilor in ,îrstu de pînă 
Ia 18 ani se ia în considerare vîrs- 
ta pe pare ei au avut-o ■a'"! lenua- 
rip al ' anuMi calendaristic*'respec
tivi

ART. 2 — (I) In alura conce
diului acordat în raport cu ■ vechi
mea in miui< i, aug, jahi Cure Lr- 
crPăză1 în locuri ' cu condiții ,dao- 
•ebite de muncă .o drepțul si la 
un’ concediu, suplimentar ' cti< o du
rată de 3—12 zile lucratoare

(2) Consiliul de Miniștri poate 
stabili) ’ în . anumite cazur i,. cofice- 
dii suplimentar.• cu o durai.. mai 
more de, 12 zile lucrătoare pentru 
acele locuri , de muncă ia care na
tura condițiilor aeosebite yâetermi- 
nă necesitate^ unei durate ifiai 
mari' de odihna. * ' "

. (3) Sînt condiții deosebite de 
muncă:

: a) condițiile vătămătoare de mun- 
Că, delerm i n a te 
apenți1 nocivi 
biologici;

b) condițiile grele de muncă, de 
Ț,erp#adtășde existeiița utilii paicro 
clima, care supune orgăhișinLil u- 
nul" efort mărit. de adaptare,' pre-

29 blocuri, cu 4—10- etaje însumînd 1700 apartamente, o. școală cu 16 săli de 'claăpî ■ 
meșteșugăresc și unul comercial în construcție cuprinde pînă în prezent cartierul „8 Martie'^ 

IN CLIȘEU : Vedete a modernului cartier petrilean.

Comitetului regional Bacău al 
P.C.R., ' LADl-SLAU BRANIȘ, 
președintele ’ Statului popular 
al“ regiunii ' Mureș-Ailtonbme 
Magttibre, MIHAI SLIDER, mi
nistrul economiei forestierei, 
ILIE C1ȘU, secretar ai Comi
tetului regional Ploiești ai 
P.C.R., . BARBU POPESCU, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, ION 
COTOȚ, secretar ai Consiliului 
Central al U.G.S.R., VALER 
GABRIAN, director generai al 
Combinatului" mitiier din Baia 
Mare, MARJA RAȚIU, inginer 
la Uzinele textile „Moldova" 
din Botoșani, ALEXANDRU 
BOABA, ministrul petrolului, 
Vv’iLHELM LUTSCH, vicepreșe
dinte. al Sfatului popular re

de " ’acțiunea unor 
fizici, ' chimiti ' sau

îde ă'caiiitca ia: locul ae- munȚ 
pd 'Și -pe alți odidenl iBțrlgav 
djerui comunist 'Șandn -Tador 

Tie impu, lăje,te acestoraprice, 
taină I a meșteșugului: de zi- 

-tiari iu cur ui anilor brigaaa 
lui s-a trgntiprmat intt-o ade
vărată'școală: cotiiicînd gene
rații inti eg i ae oameni na 
nd, pe șantiere: 
primei^ ptomoți 
merai pe zlrțarii 
vel, virsti, 
lancu.
Ghe orgi 
tre ei condu inii acum torma- 
:ții indenenden.c ae lucru

In decursul anilor, brigada 
iui Sandii Tudor a lucrai la 

‘înălțarea tuturor cartierelor 
mari din Valea Jiului. In pre
zent ea iucreazâ .ța iMpenl. 
Unde' și-a adus dm Mm contri- 
Tiuția In con-aruii.'a biocurilor 
Înalte' din cart ierul „Tudot 
Vladimuescti" care cuprinde 
deja':'728 apartamente altă 
88 urmind a îi predate în cin
stea aniversării Republicii

Brigadierul de udări co
munistul Sandu 1 ador -—este 
doar urnii am iiamenii care 
'aii cresci.lt o diblă cu Refiiiblm 

, II , . : , .’1 :. . . , ■
ca, care închină energia și- is
cusința lor înfloririi patriei- 
noastre dragi; ■

Vechimea în muncă Durata concediului

— pînă la 5 15 zile lucrătoare
de la 5 la ani 16 2iie lucrătoare

— de la § la li ani 17 zile lucrătoare
—- de ia 11 la 14 ani . ' 18 zile lucrătoare
— de la 14 ia 17 ani 10 zile lucrătoare
■— de la 17 la 20 ani 21 zile lucrătoare
— peste 20 ani 24 zile lucrătoare

(2)', "Pentru tinerii ’ în vîrștă de crătoare , ‘ diferențiată în raport cu
pînă -la 18 ani, durată- concediului vîrst<3 lor, după cum urmează :
de odihnă este de 18—24 zile lu-

Vîrsla Durata concediului

— pînă Ia 1.6 ani 24 zile lucrătoare
— de la 16 la 1? ani 21 zile lucrătoare
— de ia 17 la 13 ani 18 Z,iie lucrătoare
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STEA'

(Urmare din pag. I)

fiecare din a-

Angajați! care 
de conducem 
acestora au

Prevederile alin. 1 nu se a- 
în cazul în care concediile

. ,;‘2I 
plică 
iără plată au fost acordate datorită 
reducerii temporare a activității 
unității. , .. ............

ART. 10. -- (1) Angajații care
îndeplinesc, prin cumul, pe lîngă 
funcția de baza, o altă funcție, au 
dreptul la concediu de odihnă plă
tit numai de la funcția de bază.

(2) Unitatea Ia care angajații cu
mulează le va acorda, la cerere, 
un concediu fără plată pent-ru zi
lele ce constituie eortcediur lor de 
Odihnă la funcția de bază.

ART. 11. — (1) Angajații care, 
după intrarea în vigoare a prezen- 
tei legi încețează activitatea ca ur
mare a desfacerii contractului de 
muncă în temeiul, art, 19 sau art. 
20 lit. e, f ori g din Codul muncii, 
vor primi în prinții .2 ani după re
încadrare concediul prevăzut la art. 
1 redus la' durata minimă. In anii 
următori celor în care li , s-a apli
cat această reducere, concediul ie 
va fi acordat corespunzățbr 
mii lor totale în muncă.

(2) “Prevederile alin, 
plică: '* ’ '*.: ;;;

: a) angajaților care, 
cerea contractului de 
țemgiul cut.' 19 din Codul muncii, 
pentru motivele arătate la art. 1331 
aliii 1 ”lit. <• din același cod. se re
încadrează în muncă în termeni 1 
pievăzut în această dispoziție^ /

b) angajaților pentru care, diipă 
: desfacerea ,contractului de muncă 

iu temeiul art. 20 lit. g din Codul 
muncii, a intervenit achitarea, zi

.a
cum Și cele care determina o su- 
prasolicftare fizică sau neuropsi- 
hică;; ; ; ;; ;. ; ;

<•) condițiile periculoase de mun
că, caracterizate printr-un risc de 

'accidentare sau îmbolnăvire.
(4) Consiliul de Miniștri va sta- • 

bili criteriile pe baza cărora, la 
propunerea ministerelor și. celor- . 
lalte organe centrale, Ministerul 
Muncii, împreună cu Ministerul Să- 

' nătății, de comun acord cu Consi- , 
liul Central .al- Uniunii Generale 
a Sindicatelor, vor determina'lacu- 
rile de muncă cu condiții deose
bite, precum și durata concediului 
șupiimentar pentru 
ceste locuri.

ART. 8. — (1) 
îndeplinesc funcții

. sau funcții similare
dreptul la un concediu suplimentar 
țle 2 pînu la .5 zile lucrătoare.

(2) Funcțiile prevăzute la alin. 1 
și durata maxima . a concediului , 
suplimentar pentru fiecare din ele, 
cjiferențiată îh raport cu răspunde- . 
rea, complexitatea și importanța 
sure inilor ce 'o revin, se stabilesc- 
la propunerea ministerelor și .ce- 
lorlalțe organe centrale, de către 
Ministerul Muncii de comun acord 
cu Comitetul de. Stat pentru Pro
bleme de Organizare și Salarizare • 
și cu Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor.

ART. 4. — Durata concediilor 
suplimentare se ’ stabilește,;v pentru i 

. fiecare. angajat în parte, proper- *' 
țional cu timpul lucrat în funcția nulareu urmăririi penale sau înca
sau condițiile arătate la art. '2 șl • • ■ • -
8, în perioada celor 12 luni pre
mergătoare acordării concediului.

: ART. 5. — (1) Durata totală a
concediului anual de odilîjiă rezul
tată din însumarea concediilor pre-

, văzujtp de articolele 
, poate depăși 30 zile 
, (2) Pentru luturile
’ care se referă art. 2 

siliul de Miniștri poate 
ț durată totală 
j, de odihnă 
r trătoare.
v ART. 6.

anual
9 naiul didacli 
j egală cu 
hșcolare sau

(2) .Personalul didactic beneficia- 
jză de concediu cu durată integra
ls, dacă a funcționat în fot cursul 
lanului școlar sau universitar. In 
scăzut în care angajarea s-a făcut 
adapă începerea anului școlar sau 
.universitar, durata concediului va 
jfi proporțională, cu timpul cuprins 
Șatre dată încheierii contractului 
de muncă și sfîrșitul acelui an. 
I ART. 7. — Angajații trimiși, 
baza unor contracte, să execute 
c.rări sau 
alte țări, 
bdfhriă stabilit prin contractul. 
Stelat cu beneficiarul extern. 
Șfești angajați vor beneficia de 
jpîicediu ‘ cel puțin egal ca dur 
țu cel care li s-ar cuveni potrivit 
prevederilor . prezentei legi. 
JART. 8. — (1) Angajații-care 
ost în incapacitate temporară 
șuncă întregul an calendaristic, 
iî dreptul la concediul de odihnă 
fntru acel an. 
Jț2) In cazul în care perioada cit 
^capacitate tețn.porară de munca 

ft»st de 12 luni sau mai mare și 
a întins pe 2 ani calendaristici 
Șuseciitivi, angajații au dreptul la 
i singur concediu .de odihnă,; a- 
«rdat în anul reînceperii aqti vi
ții, iii măsura în care nu a fost 
ectuat țîn anul în care s-a pro- 
IȘpiferderi'j temporara a rapaci-■’ 
pi "Lh*. îji munca 
ĂRT’* 91 —>(I) Pentru angajații 

;*bOneficiat, în ultimele 12 ' 
ai >r < rgatoare acordării con- 
diului de odihnă, de concedii 
«5 plată a căror durată însumată 
pășește 30 de zile, concediul de 
ihnă va fi redus proporțional cu 
pul .care depășește această du- 
ă- La această reducere Se -vdr
- în considerare numai peiioa-

cile-30 .zile.

l, 2 și, ; 3 nu 
lucrătoare.
de muncă.. Ia 
alin. 2, Con- 

slabili o 
a concediului anual 

mai mare de 30 zile In

—- (l) Durata concediu- 
de odihnă pentru perșo- 

... Jc de toate gradele este 
duiaia legală a vacanței 

universitate.

să presteze servicii 
vor primi concediul

pe
lu-
în
de 
în- 
A- 
u'n 

rată

au 
ele 
nu

l nu

vrecfii-

se a-

după 
muncă

desfa-
în

urma-tarea procesului penal ori a 
ririi penale;

cj angajatelor care cjesc 
sau mai mulți copii pîna la 
de 7 ani, dacă, după întreruperea 
activității, s-au 'reîncadrat , în muji
ca în termen de 90 de zile de la 
data cînd copiii au împlinit aceas
tă vîrstă.

ART. 12. —- (]) Conducerea uni
tății are Obligația să ia toate mă
surile pentru ca angajații să efec
tueze, în fiecare an calendaristic, 
concediile de odihnă la care au 
dreptul.

(2) Dreptul la 1 concediu de odih
nă nu poate tace obiec tul unei tran
zacții, renunțări sau limitărh Orice‘ 
asemenea act aste nul de drept.

(3) Programarea concediilor de 
odihnă se va face la sfîrșitul ami- 
lui; pentru anul următor, de către 
conducerea unității, de acord cu 
organul sindical din unitate. Ordi
nea concediilor va.fi stabilită e- 
șalonat în tot cursul anului, tinîn- 
du-se seama de interesele bunei 
desfășurări a activității și de inte
resele angajaților.

(4) Concediul de odihnă cuvenit . 
cadrelor artistice și de specialitate 
artistică din instituțiile artistice țfe 
spectacole și concerte va fi , pro
gramat, de regulă, în perioada 
dintre două stagiuni.

(,5) Pentru cei noi angajați, pro- 
cum și,pentru cei reîncadrați a că
ror vechime în muncă este, potri
vit prevederilor Codului . muncii, 
întreruptă, primul concediu va pu
tea fi programat numai pentru pe
rioada ulterioară împlinirii unei . 
vechimi neîntrerupte în muncă de 
11 luni, 
luni sînt 
listic in 

, drat sau 
o rata concediului

nală cu timpul cuprins între 
încadrării său reîncadrării și 
șitul acelui

. cele 11 luni 
:• calendaristic 

cediu se va 
durata sa adăugîndu-se, pe 
concediul integral pe acel an, 
zilele de concediu corespunzătoare 
timpului lucrat în anul anterior.'

ART. 13. — (1) Ordinea efectuă
rii concediilor de odihnă stabilită 
conform art. 12 va fi modificată și 
concediul va fi roprogramat și e- 
fectuat pînă la sfîrșitul anului ca
lendaristic în curs, în următoarele 

.. cazuri: . . ■* ■
aj cînd angajatul se află în in-

unul
VÎrsta

In cazul în care cele ! 1 
împlinite în amil calendar 
care angajatul s-a ÎDCe- 
reîncadrat în muncă, du- 

v ci fi proporțio- 
data 
sfîr- 
dacă 
anul 
con-

an calendaristic; 
sînt împlinite în 
următoi, primul 
acorda în acel an, la 

htigă
Șl

capacitate temporarii de muncă;
bj cînd angajata cere .concediu 

de odihnă îrțaintpa sau în conti
nuarea concediului de maternitate,-

c) cînd angajatul este chemat să 
îndeplinească îndatoriri de stat sau 

: obștești; ; ; : ; ; :
• ” d) cînd angajatul este chemat să

satisfacă obligații militare, altele 
decît serviciul militar în termen;

re) cînd angajatul urmează sau 
trebuie să urmeze un curs de-pre
gătire profesională sau politică;
‘ f) pînd angajatul are recoman
date imedicală pentru a urma un 
tratament într-p stațiune balneo
climaterică, într-o anumită perioa
dă a anului. In acest caz, data tri
miterii în concediu va fi cea indi
cată în recomandarea medicală;
’ g) cînd, din motive1 bine înteme
iate, care au intervenit după pro
gramare, prezența angajatului la 
muncă este cerută în interesul 
serviciului, în perioada ce i s-a 
stabilit pentru concediu, precum Și

* în cazul în care angajatul cere 
pentru interese personale, sclum- 
barea datei plecării în. concediu și 
interesele serviciului o permit.

(2) Dacă în timpul cînd angaja
ți! sînt în concediu de odihnă in
tervine vreuna din situațiile prevă
zute la alin. 1 lit. a, c, d și e, con
cediul ,se întrerupe. Restul zilelor 
de concediu se va efectua după 
ce au încetat situațiile respective, 
iar cînd aceasta nu este posibil, 
la dala stabilită printr-o nouă pro- 

*' gratnare. • : • ; .
ARI. 14 — țl) Angajării vor pu

tea î’î' rechemați din concediu; prin 
dispoziția scrisa a conducerii uni
tății, dală cu acordul organului sin
dical din unitate, «iunirii pentru ne-, 
voi de serviciu neprevăzute și ur
gente- care fac prezența angsgalu- 
lui iu unitate strict necesară; In 
asemenea; cazuri, concediul sg în
trerupe iar restul zilelor <1e jcori- 
cediu se repTograipează în condi
țiile arătate la art. 13 alin. 2.

(2) In cazul rechemării din con
cediu, angajații “U dreptul la ram
bursarea cheltuielilor de transport

i a cl lumilor I <[ l d eteclua 
rea concediului în alta localitate, 
egale cu sumele cheltuite pentru 
prestații de care n-au mai putut 
beneficia din cauza rechemării.

ART. 15. — (1) Concediul de o- 
dihnă care nu a putut fi efectuat 
în cursul unui an cule rida: jst.ic, 
pentru motivele prevăzute la art: 
,13 și 14, va ii ețectimt ,.îh cursul 
anului calendaristic următor, îm
preună sau separat de concediul 
cuvenit pe acel an.

(■’.j Efectuarea într-un an calen
daristic a concediilor de odihnă 
cuvenite po mai mult de 2 ani con
secutivi este .interzisă. .

(3) Concediile , ciivetiile tinerilor 
în vîrstă de piuă la 18 ani și ce
lor care lucrează în locuri cu con
diții deosebite de muncă nu vor 
putea fi amînate și reprogramațe 
în anul următor pentru conside
rente legate de interesul serviciu
lui sau al angajaților.

ART. 16. — Conducerea unității 
este obligată să aducă la cunoștin
ță fiecărui angajat, cel mai tîrziu 
cu 15 zile înainte, data la care ur
mează să plece în concediu.

ART. 17. -- (1) Pe perioada con
cediului de odihnă, angajații au 
dreptul Ia o indemnizație care se 
calculează pe baza salariului lor 
mediu zilnic pe ultimele 12 luni și 
se plătește anticipat. ,

(2) Salariul mediu zilnic se om 
ține ptiu împărțirea sumei realiza
te, în perioada prevăzută în alin. 
1, din cîștigurile cu caracter per
manent, la numărul lunilor luate în 
calcul, și apoi la 25,5, numărul me
diu al zilelor lucrătoare din cursul 
unei luni. * , ; ; < .hă
, (3) In cazul în care, în cursul 
cejor 12 luni luate în considerare, 
angajatul a 
temporară 
fără plată 
concediul 
art. 9 alin.
a foșt concentrat sau nu a lucrat

diri cauza încetării activității fără 
vina sa, perioadele respective se 
exclud atît ca timp cit și ca sume; 
din calculul indemnizației de con
cediu. ; ;;;; ; ; ;
' ART. 18- -- . (1) Angajatul de
tașat în altă localitate,' căruia i se 
acordă concediul de. odihna în tim
pul detașării, are dreptul la ram
bursarea cheltuielilor de transport 
dus și întors din localitatea unde, 
este detașatpin loialitate», unde se 
află, potrivit contractului, locul 
său obișnuit de muncă. , s s <

(2) Concediul de odihnă neacor
dat angajatului transfetat, de cairo 
unitatea de la care, s-a efectuat 
transferarea, se va acorda aces
tuia de unitatea la care a .fost 
transferat. Indemnizația de conce
diu va fi suportată de către cele 
două unități proporțional cu tim
pul lucrat la fiecare dintre acestea 
în cursgl anului calendaristic res
pect ii.

ART. 19, — (1) Compensarea în 
bani a concediului anual de odihnă

. este permisă numai :
a) în cazul în care contractul da 

muncă al angajatului a încetat îna
inte ca el să-și fi efectuat conce- 

' diul; f ‘ ; .. • - • ;
: b) în cazul scoaterii sale din pro

ducție pentru o perioadă mai mare 
,de 12 luili; :

<) in cazul chemării angajatului 
pentru îndeplinirea serviciului mi
litar în termen, cu termen redus 
său ca elev în școlile militare de 
'ofițeri de rezervă, j j ' : j

(2) In cazul decesului angajatu
lui, compensația în bani se va a- 
corda membrilor săi de familie — 
soț, copii, părinți,

( I) Calculul rompensa(iei bcinosn 
‘â concediului de odihnă se tace 
potrivit normelor pro-, ăzute pentru 
( alcuIul indemniza|iei de tconcediu. 
La. calculul compensației se ia în 
considerare concediul cuvenit în 
raport cu anii pentru care angaja
ții n-au beneficiat de acest drept.

(4) Neacordarea concediului de
odihnă atrage răspunderea discipli
nară a conducerii; unității, precum 
și răspunderea ei materială inte
grală pentru suma plătită angaja
tului drept despăgubire pentru con
cediul nefolosit și al cărei cyan-, 
luni so stabilește potrivit jfmevede- 
)ilor alin. 3. . ohm ..Ch'

(5) Iu i azul în caro, după ce an
gajatul a efectuat concediul de o- 
dihnă, contractul său de muncă a 
încetat din motivele prevăzute la 
art. 11, cu excepția celor arătate 
la alin, 2 al aceluiași articol, a- 
eesta este obligat șă restituie uni
tății partea din indemnizația de 
concediu co'respunzătbare perioadei 
nelucrate din anul pentru care i 
s-a r acordat* acdl 'câncccliti .

ART. 20. -- Angajații cu contrac
te de muncă pe durată determinată 
vor primi concediul de odihnă, mi
mai după împlinirea, unei vechimi 
neîntrerupte de 11 luni în aceeași 
imitate.

fost în incapacitate 
de muncă, în concediu 
mai inie de 30 Zile, în 
fără plată prevăzut de 
2, în edneediu de studii,

XR1 ’1 — Vechim î în mum 
ce se ia în considerare Ia detei 
nfinaica diirălei < oiicciiiiilui ' de c
dihnă prevăzut do ait. 1, se stab 
lește potrivit art. 40 din Legea n: 
27 din 28 decembrie' 1966 priviri 
pensiile da as'igură'ii 'ociale de / 
și pensia ' supliment.ira. • ’• ' '

ARȚ. 22. — (11 Trovoderi’ * 
•/entei legi intră în vigoare . 
1 ianuarie 1968. ' ,

(2) Pe aceeași dată se * abjroîjâ 
art. 63—85 inclusiv și art 74 dii 
Codul niuncii; Decretul nr. 261 dil 
15 iunie 1957 pentru rftglonitfiilaroi 
cbncediilor anuale de odihnă în în
yățămîntiil d. e 11 i ■ i or .1 
profesional H iebiijî; ,. <ut. o di: 
Decretul nr. 416 din 20 octombru
1953 privind stabilirea drepturile: 
personalului navigant 
din aeronautica civilii;

de Miniștri nr. :186 dir 
1951: privind acordarer 
de odihnă; ' J iptSrîrei: 
de Miniștri nr. 7®y din 

pentru imogifcarea

profesionis
i lotlirîrei:

Qonsiliului
16 martie 
concediilor.
Consiliului
27 iulie, 1962, 
unor prevedeți ale Hotarîrii Consi
liului de Miniștri nr. 186 19.51 pri
vind* acordarea ccmcediimr do o-
dilmă; Hotărîrea Consiliului dc 
Miniștri nr. 1 586 din 2(*> august 
1952 privind acordarea concediilor 
de odihnă unor categorii clg ar* 
ti.ști; Hotăiîiea (onsiliului de Mi
niștri nr. 1 523 din 26 decembrie 
1951 : privind ițîiele măsuri tler6<;â- 
torii de îă dispozițiile ari. 1 a] Ho- 
tărîrii Consiliului de Miniștri nr.
186/1951 pentru acordarea ebnee-' 
diilor de odihnă; Hotărîrea»Consi
liului de Mmistu nr. ’ i'70 din 22 
iunie' 1953’ privind concediile <><“ 
odihna ale angajaților din sectorul 

iagricol; Hotărîrea; Consiliului de 
Miniștri nr. 235 din 17 februarie 
1954 pentru extinderea prevedpri-.’ 
lor Hotarîrii Consiliului de * Miniș
tri nr. 1 523 din. 26 decembrie .1951. 
sălari'aților unor întreprinderi de, 
cbnstriicții din cad: ul Ministerului 
Industriei Metalurgice și Construc
țiilor de Mașini; Dispoziția Consi
liului de Miniștri nr. 170 din. 9 de
cembrie 1959 privind extinderi#'a 
Hotărî; ii Consiliului de Miniștri 
nr, l 523'1951 și asupra sdluriați- 
lor întreprinderii de prospecjiiuni 
Și: laboratoare „Prospecțiuni" de 
șub țiitela ; Comitetului Geologic; 
ari. 27 din Hotaurea Consiliului de 
Miniștri nr. 1 842 din 16 septembrie 
1052 privind recrutarea >i reparti
zarea Organizată a forțelor de 
muncă- necalificate; art. 5 dih Ho-, 
tarîrea Consiliului de Miniștri, nr.
79, din 8 martie 1963 ; privind , drep-, 
tarile ie se acord., în țară perso
nalului ele specialitate trimis în 
străinătate pentru executarea ' dc 
lucrări sau prestarea de servicii; 
dispozițiile din Decretul _nr I J3 din, 
22 martie 1965' referițovr Ja c.ci at i 
concediului suplimentari,peni.ce ,,an-„ 
gajații , trimiși să hicreze în tă>i cu 
clima greu ri<. si purtat, precum și 
oiite alti dimozițn routrere pre
zentei legi.

privind amnistierea unor infracțiuni, 
grațierea și reducerea unor pedepse

(Ufmarc din pag. 1)

amnistiate potrivit art. 1, procesul 
penal va continua, iar după pro
nunțarea pedepsei se va face apli
carea, dtspâ caz, a dispozițiilor din 
art. 2 și 3, ținîndu-se seama de ex
cepțiile prevăzute în ari. 8 și 9.

ART. 7. Dispozițiile prezentei legi 
se aplică și pedepselor reduse ca 
efect al unor grațieri anterioare.

ÂRT. 8, Sînt exceptați de la pre
vederile arlicoliilui 1, literele a și 
c; infracțiunile prin care s-a adus 
o paguba aviltuliii obștesc și ultra
jul cu violență, iar de la prevede
rile arlicolului 1 litera c. și infrac
țiunile de omor intenționat, pre
cum și infracțiunile contra păcii 
șl umanității.

Nu beneficiază de prevederile 
articolelor 2 și 3 cei care aii să- 
vîrșil omor intenționat, omor fără 
voie a două sau mai multe per
soane, infracțiuni intenționate în

dauna avutului obștesc prin caii 
s-a produs o pagubă mai mate de 
3 000 lei, infracțiuni neintenționate 
prin cate s-au produs pagube avu
tului obștesc mai mari de 50 000 
lei, viol, luare de mită și lîlhărie.

ART. 9. Recidiviștii și cei care 
nu au început executarea pedepsei 
deoarece s-au sustras de' la âceas- 
ța nu beneficiază de amnistie, gra
țiere sau reducere de pedeapsă.

ART. 10. Prin săvîrșirea infrac
țiunii, m sensul prezentei legi, Șl, 
înțelege comiterea, pînă la , dala 
adoptării acesteia, a oricăreia din
tre faptele pe care legea Ie pedep
sește ca infracțiune consumată sau 
ca tentativă, precum și participa
rea Ia săvîrsireu acestora ca autor, 
instigator sau complice.

ART. 11. Amnistia prevăzută în 
art. 1 are efecte asupra confiscării 
averii celui condamnat numai pJ-, 
măsura în care această pedeapsă 
nu a fost executată.



Mm

OȚIONAIE
(Urman din pag I)

■>i «, n he erf a u /ei 
fa/e: a tirihat dezbaterea pe‘ 

de a proiectului de lege 
aclop area Pla ml ii le

'darea 
a at,

ecc am .■
1968, care a fost su
in întregime votului

\d mare v i' onală a 
prin vot secret, cu

e, Leg • • entri ad pt rrt , 
ilui de Stat al e< momtei

> nale pi mul 1968 
n • dința de după-ami 1 â 
reluarea lucrărilor, a -lost 

cutat pe articole supus 
întregime votului secret, cu 
e, proiectul de lege pentru 
rpiareă Bugetului de Stat pe 
U 1968.

-.-a Adunare Națională a 
lobc^-A, Legea pentru adopta- 

Bugetului de Stat pe anul

n continuarea ordine! de zi, 
îislrul justiției, ADRIAN 
^ITRIU, a prezentat expu- 
iea la Proiectul de lege 

in 1 amni stierea unor in 
cțiuni, grațierea și reduce- 

un< r pedepse De; ata ul 
DOR DRĂGANU, vicepre- 
linte al Comisiei juridice, a 
rus raportul comisiei, reje- 
ir la acest proiect de lege, 
discutată apoi pe articole 
supusă în ■ ipt regime votului 
ret, cu tJȚ. Legea privind

amnistiere,; inior i.:i mc! ii ini, 
grațierea și reducerea unor 
pedepse a fast aprobată 
Marea Adunare Națională.

ț La următorul punct al ordi- 
nei de zi, deputatul PETRE 
Bl mir gru muncii
' preș m v ex >uni u a isupra 
Proiectului d lege - rivind 
c n< i d ul te 1 ă al mga 
ja ilor Deputatul ȘTI ' 
MILCU, , iședintele ■ emisiei 
pe ttru sănă ate , , « ederi și 
asie urât i s relate a e * pi s ra
portai- acestei comisii și al co- 
misiei juridice referitor la 
Proiectul de fege.

In cadrul discuțiil i cu pri
vire la acest proiect de lege 
au luat cut inti 1 d / ifa/ii ION 
STANATIEV, director general 
al Uzinelor „Industria Slrmii* 
din Cîmpia Turzii, DUMITRU 
GHEORGHIU, vicepreședinte 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, ANICA 
URSACHE, tehnician la Intre- 

r derea textil tir < a iți 
și NICOL \l. LAZĂR, chimist la 

ml inatu ci mic di irzeșt 
Proiectul de fege a fost dis

cutat apoi pe articole „și su
pus în întregime votului se*, 
creț al deputaților.

Marea Adunare Națională a 
votat prin vot secret, cu bile, 
Legea privind concediul de 

, ti/ină al ini ajaț I
Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpfas)

G parte, din. brigada de fierar-betoniști condusă de 
Alexandru Constantin de la șantierul Lupeni al T.R.C.H. 
La multe din realitățile urbanistice ale orașului și-au 
idu cont it bstanțial ierar-beton i

STAREA VREMII
încălzirea vremii din ultimele zile 

o fast... stopată de pătrunderea unui 
cai de aer rece incepînd din nor- 
cml t-i’ii. >■ npiomliira iiireqistrincl 
astfel o ușoară scădere.

Termometrul a indicat ieri, la 
Petroșani, \ uimi care m citi depă-

■ plus •• /rade temperatura eon
ii, ilnd să scadă în cursul după- 

< miezii, a tnglnd la ora 20 ia numai 
plus ,

La Paring, temperatura aerului a
și plus un grad. Stratul de zăpadă măsoară 35 cm. 

r i i măi atek 24 de o s vremea va cor irma
■ seră m ,<• i t eptaț, Cer acoperit precipitații care 

se vor transforma din ploaie în lapovită și apoi în 
z.apadă. La Paring va ninge.

oscilat între zero

_—
;■

■i

TELEVIZIUNE
Joi 28 decembrie 1967

8,00 J miel i <’ us ui e em-, . , r
<, ■ pionieriior... • a anfr

19,00 Mul 'dulce, și frumoasă Emisiune de 
limbă ri mână.

19,30 Telejurnalul de seară.
29,00 ,S‘< rfdem < u Stan și rimn.
20 ) }'• m zăr ale tii iței tor. fi

porane.
21,00 Dicționar de personaje. Litera „N“-
21,30 Reportaj: Anul XX. Oamenî-lumind,
21,50 Seară de balet pe. muzică de compozMori 

români. , , .
22,25 Avanpremieră... la revelion.
22,45 Telejurnalul de noapte,
23,00 închiderea emisitmii.

unele tîrguri,la

’ ii , Iz-

urn -ii- 
prece- 
ridicat 
mașini

:i petro
lic

sinqu-
— os-
vorba

anul viitor, Ro inia va parti 
cu expoziții generale de măr
ia 12 tîrguri internaționale, 
de 8 în 196” In afară de Za-

Viena, Helsinki,
I mir, u m <- >-

• a i < u> ■ ia care
iii 

de

că 
la sută din acestea vor. fi 
specializate. Astfel, ma- 
utilajel oi fi pi zentate 
tîici . > și xpâziții față o ■

13-a oară

I0MANIA LA IHI6WHLE

n anul * • va în< hei i în u-
, mânia a fost prezentă cu 

. Sții general ie m .■ fu i, ,tan 
i de produse pe ramură sau 
oficii comerciale la peste 50 de 
uri ș expo dții inte i < țio • i 

cu zece inai mult ca în anul tre-
— care au avut loc în centre 

nomice din Europa, Asia, Afri- 
și Australia.
1 caracteristică o constituie par- 
parea țării noastre îndeosebi Ia 
gurile și expozițiile internațio-

spe ializate care dețin o pop- 
e de peste 70 Iă sută din totalul 
tentelor românești la asemenea 
r • t r i' ,r... nt r i »ți i 
ț. Au fost expuse, într-o 
mai mare decît în anii 
ți, produse 1 cu un grad 
prelucrare^*'ca de pil'dă 
itilaje. produse chimice 
re, mi> iale dr construcție și 
iuse finite din lemn, bunuri de 
sum.
2 remarcă, de asemenea, faptul 
'ara noastră a devenit un expo- 
ș tradițional
nânia fiind astfel prezentă pen- 

a 30-a oară la Tîrgul de la 
izig, a
- Po r . pi-, 3ară 1<

IA.,
Ibrirea numărului de participări 
•r ireg i g ... ifice ,, >'■

■ 'cîti 'șv îmbogățirea noinencla- 
i produse pr« zentate . it 

a creșterii po-

și îmbun tațirii uivelu 
lui calitativ al producției. Nume
roase mărfuri realizate de între
prinderi românești au reținut aten
ția sp*>ciri,UdL>' «,i omm silim -i<. 
afaceri din diverse țări și au cons
tituit obiectul unor contracte de 
vînzare. De asemenea, unele produ- 
se, îndeoseb calc g ținînd n- 
dustriei constructc i o de nașir , n 
fost premiate cu medalii de aur la 
unele tîrguri datorită caracteristi- 
' 11 ic el i ' uperioari ‘n a- 
nul 1968, România va parti ipa la 
u n m •• -o irit . tîrguri și ex 
poziții internațione ' HristocheZ.am- 
Pei , epi „ di t i amerei de 
( <i l, a pre.cjzat < numărul lor va 
fi de circa 60. De subliniat faptul 
peste 90 
tîrguri 
șinilc și 
Ța 30 dc
22 în 1967.

In
Cipa 
furi 
față 
greb, Barcelona,

Tripoli, Tunis, 
Ionic și Alger,
R< nâr ia a ma fost pi ze ită

■ . întrep iderile i r- 
comerț ior vor fi prezente si
la tîrgurile de la Lausanne și Ma
dras.

propiiifo. Ce-ar il - :s Iu 
„servească' T.A.P.r.-ul 
cu ceva cons. - ! 
De pilda cu ceva., apă 
( dut divă Și dacă nici 
■> asia nu se va lipi 
de ele, o sancțiune du
blă t .

O ospătară, 
două 
ospătare

Ospătară — substan
tiv comun, genul fe
minin, numărul 
Iar... La plural 
pătare, căci e 
de două.

Prima, Dejan 
de ia restaurantul „Mi lata ce i se poale în- 
nerul", este foarte a- 
mabilă. Bineînțeles, cu 
clienții pe care-i cu
noaște căci pe ceilalți 
îi lasă cîte o jumătate 
de oră de așteptare să

iăcăior amabil. S-a o- 
ierit să-1 ducă p< Be- 
jasi acasă. Insă pe la 
jumătatea drumului s-au 
poticnit. Atunci hoțul 
i-a șterp i portofel) 
cu banii din buzunar.

> neri ‘A i cembrie

„Binefăcă 
torul"
tîțapla unui om care 
.1 bice u banii iutii 
!a restaurant și pe ur
mă acasă. Bejan Ioan 
din Lonea tocmai luase 
salariul ,și se abătuse 

se... iamiiiarizeze cu io- <:<* la băiet. După re 
calul. Și-a iacei „revinil11, .1-

A doua, Rizescu Zita proape do miezul nop- 
de la restaurantul „Ci- ții a piecat acasă. Se 
na", este arțăgoasă și i. m toropise. In drum 
irascibilă. Se adresea- i-a ieșit Drăguș Ioan 
ză cu cefe mai uriie rare umblă noaptea și 
cuvinle colegilor. doarme ziua. Viclean

O ospătară, două os- si calificai în buzună- 
pătare. Amîndouă din «'H „subțiri", el s-a 
Lupeni, cn năravuri a- travestit intr-un bine-

Cît costă 
o chiflă ?

Se înt ?al î vînzăt a- 
?a Tî năș ean .) Maria 

de la unitatea de pline 
nr. 136 din Uricani. La 
prima vedere poate a- 

i ti ii ipre ia că < însă 
este nou angajată si nu 
ti ș jnăcai cît < " tă ba- 

■ ala chiflă pe care o 
se r im dimineața < î ia- 
irt J >ai î înș<u < (;

< un i ... -■), b-i -st<
dat i ace nici > den
se bi ■>' t e < ornurik 
. .i J. bani 
cu 40 de bani 
de pe toate la; 
preț. Cu prețul 
n re Fovarăși
O.C.L. Alimentara, fa
ceți un pic de... deo-. 
ebi .1' necinstea 

ei și corectitudinea pe 
care orice vînzător din 
c omerț trebuie s-o aibă.

PROGRAMUL 1: 5,00 Buletin de 
v u- 5,05 Pr< ram ode di
ni 1 ;ață; 5,30 1 i etin de. tir , 5, 
Program muzical de dimineață; 6,00 
—8,25 Muzică și actualități; 8,25 Mo
ment poetic; 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 
știri; 9,03, La 
preierată; l 9,30 
10,10 Curs de 
Buletin de știri;
nomică; 11,30 Formația Cornel Po
pescu; 11,45 Sfatul medicului: Jo
curi și sporturi pentru copii, iar- 

muzică 
Buletin 
muzicii 
Buletin 

cu

•, i /> But < ' <
microfon, melodia

- uz c ă p< pi i rț 
!ln ,• <v,i 
i 1,03 ( a . c< -

și cele 
Le vin- 
același 

cel mai 
de lâ

Vineri 29 decembrie

PETROȘANI -- 7 Noiembrie: O 
fală fericită; Republica: Aproape de 
soare; LONEA — Minerul : Căută-

. > /- s - Bl

niefe. r . ut ie 15,0 , Melc dii
15,15 C • v1 > icite cullu-

• i ,

na; 12,00 Orc ieșiră de 
poț ilc ă ,Pi t ța* 12,1 
de știf, 12 20 ah
ușoare, 12, t~ tău ■: ,’irnal. 
mc e sroli ■ • 12 - <■
melodia populară și interpretul pre
ferat; 1 0 Parada soliș ilor și a
orchestrelor de muzică ușoară;, 
14,50 Zece minute cu Dorina Dră- 
ghici;
tin
populare; 
rate; 1t> 10 Rădic urna!. Sport. Bu- 
letin , ' -i ilogic 16 10
uș rară ie R td t 5ei bar; 16,45 Cu
•• itecul și d mslil prin 1 ::i > în
treagă; î ,i , hi < /ba pat î 
< alei i< cop n i cal 18,00 Itin< ra 
rii ale anului XX; 18,30 Muzică

— • 19,00 Rgdioc izeta sea
ră; 19 0 O melodie p« adresa m 
neavoastră; 20,00 Buletin de știri; 
20,03 ll.’-ii-, .mi/,-;‘n sportiv, 20,13 
Melodii românești; 20,31 Concur 
-I public,: Giani pat .m o-
i .. ite ./< iiteraiura noastră 21 >0 

Revista înțe ilor 2 ' ’>■ R idi 
Sport. Billet i ‘.agic;

22,21 Mu ică uș iară; 22,30 M >ment 
o t« 22, 5 Muzică dans; 24,00 
th ti de știri 0,05 M loc iile nop

ții: 2. A : no P.iiloU.i ele ,.’:ri

brie : Omul care l-a ucis pe Liberty 
Valance; ANINOASA : Țar și ge
neral; . VULCAN : Zodia fecioarei; 
LUPENI -- Cultural: Maiorul și 
moartea; BĂRBÂTENI : Serbările 
galante.

S. LUCIAN
t >da< to 1« \g c p -s

firească
talului economic al tării, a di

Galetul nr. 2 de la Lonea. Comunistul Pompei Stoica execută in 
cam lună ucrări de calitate.

concursui Pronoexpres < nr 
din 2 iecembrii 1967 au i .-st 
ti e c in na rmătcarol i un re.

Extragerea 1: 16 34 19 17 40 
Numere de rezerv ă : 29 45.

; Fond de premii : 436 336 lei. 
Extragerea a II-a

37 38.

Expoziție
In foaierul Teatrului de stat „Va

let J. ’ Petroșani a eșenis în 
urmă cu cîteva zile, expoziția de 
scenografie a pictorului scenograf 
'u el F ea Exp iția prezintă 

schițele decorurilor realizate de 
scenograf într-o manieră originală. 
Expoziție a fi i > - bil' ț ub ci li 
pînă la 10 ianuarie.

stabile
da la sediul

anexei IV din

întreprinderea LC.IJL Simeria 
angajează de urgentă 

pentru secția Fabrica
Livezeni —

® șef seefie
Condiții de studii și stagiu
H.S.M. «r. 1053/1960.

de produse lacfaie 
Petroșani

conform

® fochist cazane
(autorizat)

Informații suplimentar® s>,’ jinr
secției telefon 1823.

®£«S8s
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Demersuri pentru 
reîntoarcerea Ia Atena 
a regelui Constantin

înrăutățirea relațiilor 
dintre Cambodgia și S.U.A

PEKIN 27. — Corespondentul A- 
gerpres, Ion Gălățeanu, transmite: 
La.. Ambasada română din Pekin a 
avui ioc miercuri o conferință de 
presă consacrată celei de-a 20-a 
aniversări a proclamării Republicii. 
Aurel Duma, ambasadorul Republi-

INDIA

Reluarea manifestațiilor 
de protest

DELHI 27 (Agerpres), — După o 
săptămîpâ de acalmie, manifestațiile 
de protest fată de folosirea limbii 
engleze au lost reluate în nordul 
luaiei, scrie agenția Frame Presse, 
Peste o- mie de persoane, tn marea 
lor ina joi jtale studenți, au provo- 
cat incidente în statul Uttar Prag 
desft Led jrg, ';
_________ i

B.S.S.J. affliii n J 

experiment ft mlaiiaiii- 
Mare««ava „flpoilo"

CAPE KENNEDY 2~ (Aget- 
pres) — AdmîiUșlraHa națio- : 
naiă penlni problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului 
Cosmic (N.A.S.A.) a anunțai 
că la 17 ianuarie 1968 urmea
ză să tie experimental compar
timentul de aselenizare-deco- 
lare ui navei lunare ,,Al>olIb“. 
In cursul zborului - spre Lună, 
compartimentul de aselenizarg- 
clecolare va fi fixat de cabină 
și se vu Înscrie împreună cu 
aceasta pe o orbită in v.irw 
satelitului natural al Pămîntu- 
iții. După înscrierea pe, orbita, < 
doi c.osmonauți vor trece în 
acest compartiment care se vu 
desprinde de cabină si va co- ■ 
borî pe supiafata Lunii. Inșia- 
latiile ace.-,mi . compartiment 
vor fi folosite apoi pentru pă- 

-tăsirea suprafeței lunare și 
realizarea întîlnirii cit cabina 

I dp, pe imbită,
La 17 ianuarie 1968, compar

timentul va ii lansai fără oa
meni la bord in vederea unui 
zbor orbital de șase ore și ,fu-' 
mălate cu aiutorul unei rache
te „Salurn-l".

' cli Socialiste România .în R. Pi 
Chineză, a vorbit cu acest prilej 
despre sucCeseie obținute de po
porul român în construcția socia
listă a țării. Au fost apoi prezen
tate iilme documentare românești.

In Republica Populară 
a Yemenului de sud 
a avut loc

Confiscarea averii 
unor sultani 
și prinți

ADEN 27 (Agerpres). — Comi
tetul special pentru problemele 
proprietății foștilor sultani și con
ducători de triburi, instituit în Re
publica Populară a Yemenului de 
sud după proclamarea independen
tei, a anunțat confiscarea proprie
tății a unui număr de 123 de per
soane.. Potrivit relatărilpr agenției' 
M.E.N., între aceștia • figurează toți 
cei 13 sultani și locțiitori ai aces
tora, 50 de prinți si membrii fami
liilor lor, miniștrii fostului guvern 
al Federației Arabici de sud, 13 
șefi de triburi, precum și numeroși 
ofițeri ai (ostei armate federale si 
ai serviciului de securitate

s. r. *

ROMA, 27 (Ageipres). 
țiile occidentale 
înfiază ' că marțf 
Atena Leonidas 
Iul curții regale 
la L4 decembrie 
ma împreună cu regele

-- . Agen- 
pre&ă infor- 

a sosit la 
ttiareșa-

de 
seara 
Papa go s, 
grecești, care de

se stabilise la Ro-
' „. 1 Constan - i

tin. - v . *- '
Dată fiind funcția sa, în cercurile 

qiecești se ronsideră <5 sosirea tui 
Papagos la Atena ar putea avea 
ca scop discutarea problemelor de 
protocol și de organizare materișjă 
pe care le-ar pune, reîntoarcerea , 
în țară a legelui Constantin.

Plecarea bruscă a Iui Papagos la 
Atena este considerată de agenția 
U.P.I. o confirmare a declarației 
emisarului neoficial al guvernului 
militar grec, generalul l^otamianos, 
potrivit căreia regele se va reîn
toarce la Atena în următoarele zile.

Declarația guvernata! Cambodgiei
1 

din Vietnamul de sud cum că a- 
cestea ar viola neutralitatea și in
dependența Cambodgiei'. Prin Cârti» 
bodgia, se Spune în continuare;. în

I PNOM PENH '27 (Agerpres). —' 
Ministerul Afacerilor Exteinc al 
Cambodgiei a dat publicității textul 
notei de- răspiins la o -notă a gu- 
vernuluL S.U.A. ( din 4 . decembrie. notă, nu intră și nu tu-c nici un 
-'Guvernul cambodgian, se apjine 

în: document, consideră că guver
nul american poartă întreaga răsg 
piindere pentru înrăutățirea rela
țiilor dintre Cambodgia și S.U 
Forțele americane ce operează în 
Vietnam comit tot mai des acte 
menite să ducă la extinderea agre- 
siunii asupra teritoriului cambod
gian. Guvernul cambodgian, se 
subliniază în notă, califică drept 
nefondate acuzațiile aduse de S.U.A. 
forțelor armate ale R. D. Vietnam, 
și. Frontului Național de Eliberare

fel de unități militare străine sau 
material militar. In schimb, - sânt 
tot mai dese cazurile cind avioa
ne americane și: saigoneze efeeju- 
ează raiduri aeriene, iar ' trupă' tai* 
landeze pătrund pe teritoriul căm- 
bodgimi.

Guvernul și poporul cambodgian., 
se subliniază în încheiere în not^țr 

ș; șînt ferm hotărîte să; riposteze' îa 
orice act de agresiune îndreptat 
împotriva Cambodgiei.

'Ț-iv'l'vhii'hv'.ăș' PW:

irea unor
'v -

ilicite în Brazilia
RIO DE JANEIRO 27 (Agerpre.-l. 

Președintele Braziliei, Costa e Silva, 
a ordonat deschiderea unei anche
te în legătură cu dezvăluirile fă
cute de ziarul ,.Ultima Hora", care 
acuza mai multe persoane oficiale

Grupul de misionari 
americani din Gabon 
a fost retras

WASHINGTON 27 (Ageipres). — 
Departamentul de Stat al S.U.A. a 
anunțat că, la cererea guvernului 
Gabonului, a fost retras qr.KȘul de 
misionari americani din agi,-numi
tul „Corp al păcii" diu această 
țară. Nu se menționează motivele ,, 
caro au determinat Cabonul să ; 
ceară aceasta, deși în nota oficială , 
se exprima, potiivit agenției Asso
ciated Press, „sincere mulțumiH". 
Aceeași agenție menționează <_ ă

I ’, -\ au le>f in-'. ■ iile ■--> retra
gă în ultima i remo misionarii săi 
din mai multe țări africane, și 'în
deosebi din acele franco-tone.I, Cu . 
toate -acestea, misionarii americani. 
din „Corpul păcii" continuă să se g"1 
afle în 21 de țări africane, 
împînzit, de asemenea, alte 
țari - din Asia și America '

ale guvernului de afaceri ilicite. în 
detrimentul statului. Prin interme
diul unei organizații braziliene pe
troliere, care are filiale în 83 de 
țari, aceștia au sustras , din fondu
rile ce rexenoau statului peste 
45 000 de cruzeiros noi. Potrivit a-, 
genției U.P.I., Ministerul Muncii a 
recunoscut că unele din acuzațiile 
formulate do „Ultima Hora" ar pu
tea fi întemeiate. Președintele Costa 
<■ Silva a ordonat ancheta după 
studierea unor rapoarte 
în care se constată că 
cu funcții înalte 'din 
ședinției și un general 
ale căror nume nu' .au 
luite, ' sînt implicați în 
facere.

B. »■ VIETNAM

Aviația americană continuă 
să atace regiunile populate

HANOI 27 (Agerpres). - Polii- 
vil declarației unui purtător de cu
vînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R, D Vietnam, americanii 
au continuat să atace regiuni popu
late ule ț.uii, în ciuda ileilarațiiloc 
cu privire la încetarea locului în 
■zilele Cim. iunului Ia 2"> decem
brie — searatăîndeclaiație — 
a’.iatia S.U.A. a bombardat orașul 
Vinii și numeroase districte din 

provinciile Nqbe An, Ha Tinh și 

Thanh Hoa. Avioanele americane 

au bombardat, de asemenea, mai 
multe ambarcațiuni pescărești din 

Nhat Le (provincia Quang Bin’ri) si

Nga Son (provincia Thanh țipa). 
Iu aceeași zi, artileria a atacat Zo
na demilitarizată și regiunea înve
cinată ei, Vinii Linii. Concomitent, 
nave de război americane 
barda! regîuițpa Tinh Gia 
vincia Thahh Hoa. .

Purtătorul do cuvînt al 
ruiui Alacerilor Externe 
nă aceste

au inim
ii ir, pr<>-

Ministe- 
.cond/m- 

lioi crime comise de a- 
mericam împotriva populației, ci
vile a R. D. Vietnam.

Crhicile Ia adresa politicii
Administrației Johnson cu 
privire Ia Vietnam se intensifică

MEW 1ORK 27 (Aqerpies). - 
Criticile împotriva actualei politici 
a Administrației aiuericane' cu pr.i- 
vife ia Vietnam se intensifică., ,In- 
fluența organizații' americană ;,,Co- 
Jmitetul national' pentfii uri cotigo-s 
'eficient" a întocmit uți raport în 
care arată pă războiul din Vietnam 

‘eșțe principalul factor care a pro- 
MMShcriza de încredere în actuala 
Wdîmn tiație In urma unui sondaj

. '■ ui rlndjrile membiilor Ca
ri m Hi pre/< ntaulih > st n Sena- 
tulp’i s-., con tatat că marea niajo- 
r< >• - a celoi întrebați au declarat 
& 1,",războiul din Vietnam nu me- 

Xftă' prețul pe i date îl plătesc Sta- 
Unite pentru ducerea lui".

«
e 'de altă parte, senatorul Ro- 
t Kennedv a publicat un articol 
in revista , IcCaH'ș Magazine" în 
ari iraUrcă războiul;.din Vietnam 

este „o pilulă amară pentru tine
relul american". Războiul a provo-

cat nemulțumirea si protestul ti
nerilor care vad „cum se cheltuiesc 
miliarde pentru înaintare în timp 
ce sărăcia se menține în țară". La 
rîndul său, ziarul „New Yo,rk Ti
nies", iiitt-un articol consacrat miș
cărilor de protest împotriva agresiu
nii din Vietnam, 
refuzul 
armată 
fața do 
tul din 
United 
za că Administrația'nu intenționea
ză nici în anul 1968 să schimbe 
cursul politicii față de Vietnam. 
„Consilierii președintelui nu vor 
să-și orienteze pînzele sprevîntul 
protestelor din tară". In, cursul a- 
miltii 1968, potrivit' declarațiilor o- 
ficiale, va spori efectivele- trupelor 
americane din Vietnamul de sud 
pîna la 525000 Sau chiar ia 575 000 
militari. ' , '

i, , menționează că 
tinerilor de a se înrola în 
„reflectă opoziția crescîndă 
acest război". Coresponden- 

Washingțon al agenției 
Press International aprecia-

preliminare 
o persoană 
Biroul $fe- 
de armată, 
fost dezv’ă- 
aceăstă u-

Ei au
36 de 

Latină.

îiiftffll softul a instituit 
iKletațlUr străine

KHARTUM 27 (Agerpres) — Mi
nistrul sudanez al intormațiilor a 
declarat, potrivit agenției M.AP., 
că guvernul a instituit recent un 
control asupra tuturor societăților 
străine și întreprinderilor comer-

seu T I R I
Act provocator împotriva R. P. O. Coreene

După cum anunță agenția Centrală Telegrafică Coreeană, la 25 
decembrie zeci de nave americane amestecate printre ambarcațiuni pes
cărești sud-coreene an pătruns în apele teritoriale ale R P.O. Coreene, 
ia nord de portul Jangjun. Ca urmare a faptului că acestea au comis 
apte der provocare Ia adresa R.P.D. Coreene, unitățile ■ de coastă ale 
Armatei Populare Coreene au lost silite să ia măsuri de riposta. Aqen- 
ția citată protestează împotriva provocărilor sistematice ale.S.U.A; alră- 
g iad atenția asupra consecințelor grave care pot decurge de pe urma 
acestora.

IimncEatii catastrofale în R. F. a Germaniei
Iu numeroase regiuni ale R. F. a 

Germaniei, relatează agenția France 
Presse,- s-au produs îinijndații Țca- 
tastrofâle care au provocat moar
tea cîtoiva persoane și pagube 
materiale de zeci de milioane do 
mărci. La Kronach, unde un bătrîn 
și un copil s-au înecat, inundațiile

■ suit considerate c a cele mai mari 
de la începutul acestui secol. Cea 
mu alarmantă- situație paie să

■ iii regiunea dintre localitățile 
bourg și Bamberg. Inundații 
tornice au fost, șemniimte și îtj
gumile Triei si Koblenz din landul

>< innauseii, in Suar și în Renania. 
de nord-Westlalia.

'fie
Ko-.
pu-
re-

ciale din țară. EJ.a adăugat că ,a- 
ceastă măsură este adoptată pentru» 
a se preveni 
scurgere sau scoatere a capitalu
rilor în- străinătate.

orie® tentativă • dș

• OTTAWA, 
terne , Canadian, 
ntmțat marți că c 
a răspuns afirmativ la cererea 
i-a fost -adresată de 
neral al O.N U . 
vire la mențigeirea 
tingent canadian 
rioadă de încă trei

Ministrul, de ex- 
Paul Martin a ă» 
liivernul canadian 

ce
secretarul ge- 

U , Thant,, cu P'i- 
actualului con- 

în Cipru pe o pes țj 
luni. ■ -i-1

0 CAIRO. Ziarul ,,A1 Ahram" 
anunță că guvernul R.A.li. a stu
diat în amănunt problema celor 15 
nave sub pavilion străin imobiliza
te în Canalul de Suez in timpul 
conflictului militai arabo-izraelian. 
Guvernul R.A.U. a constatat că 
este posibil ca vasele imobilizate 
să iasă din canal, adaugă ziarul 
egiptean.

A’ou tip de navă 
cu pernă de aer

După aerotren prima navă' 
cu pernă de m-i ,,N-ll00-Ul‘1 cu ’ 
o capacitate de transport de r 
96 iiasagcrlșși ayindpo viteză. , 
de 180 km pe oră va fi pre
zentata presei la Iz ianuarie a 
ideal iîcitoa Bas ani ie umle ., 
fost construită. , „
■sNavci , N-'IOd 01“ va I. dai<i 
în folosință in 'luna iunie de-a,id 
lungul Coastei de Azur.

Greîă de rinichi reușită

■
ea lineiei Ssltia S/la! căreia i a lost grefat un rinichi, 

.-ce in ce mai bună, o aeciaiat medicul Feux Rapaport, 
diversitatea do medicinii din New York Aceasta qreto, a 
declarat dr. Rapaport. este prima efectuată :r, Statele Unite din ; 
asemeiî^a *|snd 
grerat un nnic 

rita laplul^i ci 
ijaitul greiat, d-

mditu Pmâ in prtnmt tofi rvui^rdu cărora 11 s-a 
thi au murit tproape imediut du.pă tperăție dato

ră organism,.:i. j re-n.nș, intr-o ip-mâ șan bl'.a'.' âr- 
d
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