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Organizațiile U.T.C. adresează tinerilorO INVITAȚIEPENTRU REVELION
Preparatorii 

din Lupeni pășesc 
cu încredere 
în noul an

Sarcinile de plan pentru anul 1969 
ale preparației Lupeni sînt substan
țial sporite fată de cele pe anul in 
curs. In anul viitor vor fi spălate 
97 700 tone de cărbune mai mult, 
Recuperarea netă va crește cu 63 400 
tone, sortul normal cu 110 000 tone, 
mixtele șlam cu 75 800 tone, iar pre
țul de cost va trebui să scadă cu 
6.10 lei/tona. De asemenea debitul 
de prelucrare va crește de la 465 
tone/oră — cit s-a realizat in 1968
— la 500 lone/oră. Pentru îndeplini
rea ritmică a sarcinilor sporite de 
plan pe 1969, colectivul de muncă 
Ăl preparației a făcut pregătiri din 
timp. In scopul creșterii debitelor, 
iu secțiile uzinei au fost remediate 
o serie de deficiente. La linia Lu
pe ni, prin creșterea tui a ți ei de la 
230 lure/miuut, la 250 lure/minul, a 
fosl mărit debitul de concasare cu 
circa 9 la sulă; la stocul de ava
rii, debitul de însilozare a crescut 
d. la 160 tonc/oră, la 250 tone/oră, 
prin uniformizarea debilelor celor 
trei benzi dc alimentare: capacita
tea flotaliei a fosl mărită, de ase
menea, cu 13 tone/oră pentru con
centratul energetic și cu 2 tonc/ora 
pen.rU concentratul cocsificabil.

In același timp, pentru sporirea 
debilului spălătoriei, a fosl mărită 
capacitatea de însilozare a cărbune
lui brut 0—80 mm și de descărcare 
13 silozul cărbunelui de Uricani ,■ 
se va asigura funcționarea a 6 hi- 

ocicloane, modificarea
- - alimentare a flolafiei, 
coloanei barometrice nr. 4

De asemenea, colectivul 
tl?i Lupeni a manifestat preocupare 
și pentru îmbunătățirea calității 
produselor. In acest scop s-a reali
zat concasarea la 40 mm 3 inter
mediarului Rheo in circuit închis, 
dozarea integrală a refuzului sitelor 
do >upragranulatie în sortul special 
0—50 mm, precum și punere? în 
r.jn< liune a color 6 instalații produ
cătoare de sp.?cia] cu cenușă dc 
t.3—8,5 la sută. Dar pregătirile nu 
s-au încheiat. Direcția comercială a 
G.G.VJ. are obligația să aprovizto 
neze la timp preparația cu o serie 
d? materiale ca: țesături de 0,8-0,5 
mm, tablă perforată de 12, 14, 20 și 
40 mm, șpalturi inoxidabile curbe de 
0,75 m și plate de 0,75 și 3 mm, 
precum și cu piese de schimb oen- 
trj slatia dc epurare a apelor uzi
nale. De asemenea, U.R.U.M.P. Pe- 
tro-ani este solicitată să răspundă 
cu mai multă promptitudine la exe
cutarea comenzilor pentru 
piese necesare reparațiilor.

Rezultă deci că harnicul colectiv 
ai preparației Lupeni așteaptă cu 
Opt'mism anul 1969 dovedind astfel 
In << o dată că, atunci cînd pregăti
rile pentru creșteiea capacității de 
producție se fac la timp, realizarea 
ritmică si la toti indicatorii a pl.i- 
mlui noate fi pe deplin asigurată

circuitului 
montarea 

etc.
prepara-

diferite

R. SELEJAN

PRIMA
In sflrșil, iarna și-a impus 

prezenta și prin prima zăpa
dă. Săniufele și schiurile au 
tost repuse in drepturi. Cei 
mai mici locuitori ai munici
piului, Înfofoliți 
cojoace 
mantia

Pe
curiile 
și in 
iilor, ci
liji in tabere, au 
început „ostilități

le" cu „proiectile"

în pături și 
văd pentru prima dală 
imaculată a iernii, 
străzi, in ~ 

blocurilor A, 
ale șco- 

ipiii. impăr-
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Exemplul
șefului de brigadă
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De peste cinci ani, într-un 
frontal de pe stratul 15 de la 
sectorul 11 al minei Vulcan 
muncește cu spor și hărnicie 
brigada condusă de comunistul 
Călană Vespasian. Lună de 
lună, an de an, realizările ob
ținute de această binecunos
cută brigadă de mineri au 
lost dintre cele mai bune.

Atent cu liecare om din bri
gadă, cunoscindu-1 pe fiecare 
in parte, Călană Vespasian 
și-a ordonat cu o adevărată 
măiestrie liecare schimb, ast
fel ca fiecare membru al bri
găzii să aibă locul său potrivit. 
$i nu-i de mirare că multi 
dintre foștii vagonetari sini as
tăzi mineri și ajutori mineri, 
slăpinind meseria cu aceeași 
dragoste ca și ortacul de ia 
care au tnvălat-o. Așa sini 
Ciobănoiu Constantin. astăzi 
miner șei de schimb, Buhutan 
Gheorghe și Marțian Vasile, 
mineri, Bâran Alexandru și Lă
cătuș Ștefan ajutori mineri, 
și încă multi alții.

In acest an, brigada lui 
Vespasian Călană a trecut prin 
mari emoții. In luna iulie sis
temul de armare cu lemn a 
fost înlocuit cu slilpi hidrau
lici și grinzi in consolă. Deși

lipsită de experiență in acest 
domeniu, îndrumată cu compe
tentă de Virgil Ursu, șeful 
sectorului, brigada s-a acomo
dat mal repede declt era de 
așteptat cu noua tehnologie de 
lucru. $1 rezultatele nu s-au 
lăsat așteptate. Față de 5,58 
tone/post, cit a lost in cazul 
sus/inerii In lemn, randamen
tul a crescut la 7,02 
după introducerea 
metalice. In același 
teza de avansare a 
la 18 ml/lună, la 30

„Călană e un artist în ale 
mineritului, în a conduce o 
brigadă" — ne spunea adjunc
tul șefului de sector. Iov. 
Constantin 1.

Dind In 11 luni 8 NO tone 
de cărbune peste plan, briga
da condusă de comunistul Că- 
lână Vespasian a realizat sar
cinile pe acest an cu o lună 
de zile mai devreme.

Membru in comitetul muni
cipal Petroșani al P.G.R., co
munistul Călană Vespasian, 
prin felul său de a munci, do- 
\ edește cu prisosință calitățile 
care ii caracterizează pe cei 
care constituie avangarda cla
sei muncitoare — comuniștii.

R. S.

A
In pagina a IV-a

G Zborul navei
in Venezuela • Activitatea internațională pe scurt.

,,/y

tone/post 
susținerii 
timp, vl- 
sporil de 
ml/lună.

'i

cosmice americane „Apollo-8" • Amnistie

Unul din frumoasele blocuri 
cu 10 etaje și 66 apartamen
te ridicole in Petroșani. Pină 
acum, 9 asemenea blocuri Înal
te au (ost date in folosință, 
iar al zecelea iși va primi lo
catarii în trimestrul 1 al anu
lui viitor.
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Interviu
CU DAN SPATARU

Că Dan Spălaru este un interlo
cutor- agreabil, dezinvolt, mc-reu „in 
formă" știam de mult. Cunoscindu-1 
încă din perioada primelor treceri 
in revistă ale formațiilor artistice 
studențești, discuția noastră, in pau
za ultimului spectacol pe care îndră
gitul interpret al muzicii ușoare l-a 
susținui la Petroșani cu formația 
Color", a începui și a decurs fi

resc, fluid, fără ocolișuri și... sub
terfugii.

ani.

ZAPAD4

din zăpa-

Luna cadourilor vine să În
tregească acest tablou festiv 
al iernii.

„Patinoarele" și derdelușuri- 
le iac plăcere celor mici. Se 
formează adevărate convoaie 
la fiecare derdeluș. Cei mai 
mari au intiielate deoarece și 
aici este stăpină legea „celui 
mai puternic", la iei ca și Ia 
urcarea în autobuze.

Doar gospodarii orașului 
sini cel deranjați de nevlno- 
\ ata zăpadă. Pe partea caro
sabilă a străzilor, și mai ales 
a celor principale, zăpada bă
tătorită ele pașii „plimbăreti-

lor" așteaptă să lie curăfilă .
A fost uitată pină și obli

gația întreprinderilor, institu
țiilor și a locatarilor de a cu
rați zăpada de pe trotuarele 
din fata sediilor și locuințelor.

De ani și ani se tot discută
despre necesitatea unui pati

noar In Petroșani. 
Nu știu in ce sta
diu se găsesc a-

ceste discuții... cam 
lungi. Un lucru 
patinoar lot nu a-este sigur,

\ em. In vară necazul cel ma
re era cu ștrandul... acum a 
început cel cu patinoarul. Bine 
ar fi să inversăm rolurile. Să 
discutăm și să facem vara 
patinoar și iarna ștrand. Poa
te facem acum patinoar și ne 
gindim și la un ștrand... Mai 
bine mai tirziu...

Dar uite, că fără să vreau, 
in luna cadourilor scriu des
pre lucruri neplăcute. Bine ar 
11 să nu mai avem ce scrie, 
sa facem reclamă patinoarului 
din Petroșani, aspectului plă
cut al străzilor..

Așteptăm 1

— Cind ai urcat pentru pri
ma dată pe scenă ?

— Prin 1953, într-un duet cu sora 
mea, la Medgidia. Aveam 14
Tatăl meu și profesorul de istorie 
Constantin Olteanu mi-au- ținut pri
mele lecții despre arta interpretării 
unei bucăți muzicale.

— Adevăratul debut ?
— 11 știi. Ca amator. Cu ocazia 

întrecerilor artistice studențești, cînd 
am ocupat un mulțumitor loc 11. Com
pozitoarea Camelia Dăscălescu mi-a 
zis atunci că... s-ar putea să mă 
afirm ceva mai tirziu.

— Cînd ai făcut cunoștință 
cu micul ecran ?

— In 1964. S-a televizat un spec
tacol de varietăți studențești. Deși 
am făcut și greșeli, a fost punctul 
meu de lansare. De altfel și al Pom- 
piliei Stoian.

— Ce deplasări al făcut în 
străinătate șl la ce concursuri 
ai participat ?

— Am cîntal în Cehoslovacia, Iu
goslavia. Ungaria. Israel. U.R.S.S. La 
Sopot, în Polonia, ca reprezentant 
al Casei de discuri „Electrecord", 
am avut cel mai mare succes de pu
blic. Apoi, cu Margareta Pîslaru, am 
participat la Festivalul internațional 
de la Varadero, din Cuba. Geea ce 
m-a impresionat mai mult în Cuba 
a lost... casa marelui scriitor He
mingway.

— După strălucitul an '67 — 
anul turneelor — a urmat a- 
nul 1968 cu...

cred eu,
nu ducem

M. PAVEE
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Și-a îndeplinit 
sarcinile de plan 

pe anul 1968
Curățenia exemplară, buna 

aprovizionare șl deservire — 
iată atributele magazinului a- 
limenlar nr. 2 din Petroșani, 
condus cu pricepere de comu
nistul Bodrog Alexandru, lată 
de ce aprecierea deosebită de 
care se bucură din partea 
cumpărătorilor nu trebuie să 
surprindă.

Magazinul și-a 
planul anual do desfacere

îndeplinii
in

T f

ziua de 24 decembrie a. c„ cu 
7 zile înainte de termen.

Valoarea totală a mărfurilor 
desfăcute către populație de la 
începutul anului curent se ci
frează la cca7 3 708 000 lei.

Ua dobîndirea acestor rezul
tate meritorii un aport sub
stanțial l-au adus tinerele vîn- 
zătoare Maniță Teodorina șl Po
pescu Maria.

Ioan CHIRAȘ 
corespondent

Din inițiativa 
uteciștilor

Răspunzînd chemării orga
nizației U.T.G., tinerii de la 
Preparația cărbunelui Goroești 
au amenajat în apropierea uzi
nei un patinoar. Inițiativa ute
ciștilor este lăudabilă, deoa
rece patinoarul va satisface 
cerințele amatorilor sporturilor 
pe gheață din Vulcan care, 
pînă în prezent, nu au dispus 

ide un teren amenajat cores
punzător în acest scop.

Nici uteciștii de la Liceul | 
Lupeni nu s-au lăsat mai pre- 
jos. Mobilizați de comitetul I 
U.T.C., tinerii au amenajat în a

i

parcul „6 August’ din centrul I 
orașului, un patinoar. “

KA1D-AXCI1ETÂ

An mal rămas doar clteva zile pină cind orologiul va 
anunța începutul linul nou an de muncă și viață. De pe 
acum, neoboslțll organizatori al petrecerilor de revelion 
desfășoară o febrilă activitate de pregătiri, de „tranzacții' 
comerciale, de repetiții cu orchestrele șl soliștii, de deco
rare a sălilor, trimiterea Invitațiilor etc. In fruntea anima
torilor se află organizațiile U.T.C., care, șl In acest an, 
pregătesc In lletare localitate, REVELIONUL TINERETU
LUI. Să facem o scurtă trecere in revistă, pe localități, a 
revelloanelor ce vor fl orginlxate de U.T.C.:

URICANJ. pentru reve- 
tineretulul iși va des- 
ușile sala clubului din

LA 
Honul 
chide 
localitate. Celor 70 de tineri
(oare în schimbul a 61 let pot 
intra în posesia unei invitații) 
ie va concerta orchestra clu
bului.

LA LUPENI, de asemerțea, 
locurile sînt limitate (180). 
Costul unei invitații este de 
60 lei. Localul — restaurantul 
„Cina" de curlnd renovat. Va 
cinta orchestra 
la mină.

LA VULCAN
(65 lei costul 
Gazda tinerilor
din localitate. Va cînta orches
tra de tineret a clubului.

LA ANINOASA — 100 locuri

tineretului de

— 150 locuri 
unei Invitații).
va fi clubul

(costul unei invitații 42 lei). 
Revelionul va avea loc in sala 
de dans a clubului din loca
litate. Cîntă orchestra clubu
lui.

LA L0NEA — 100 locuri 
(45 Iei costul unei invitații). 
Gazd$ va fl. de asemenea, du
blii din localitate.

LA PETROȘANI — 150 lo
curi (63 lei de persoană) la 
Oasa de cultură 
unde va cînta 
llas".

LA PETRILA,
U.T.G. va organiza 
în colaborare cu 
la clubul din loca-

a sindicatelor 
orchestra ,.A-

organizația o-
rășenească 
revelionul 
sindicatul, 
litate.

(Continuare In pag. a 3-a)
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In atenția cititorilor
și corespondenților
voluntari ai ziarului

cititorii și corespondenții voluntari

drept temă : GE DORIȚI SA CITIfl 
IN ANUL 1969 ?

Viperi, 27 decembrie a.c,, ora 17, redacția ziarului 
„Steagul roșu" Petroșani organizează, la sediul redac
ției, o consfătuire cu 
ai ziarului.

Consfătuirea are
IN ZIARUL NOSTRU

Cititorii și corespondenții voluntari participant! la con
sfătuire, sînt rugați să vină cu propuneri concrete menite să 
ducă la îmbunătățirea calității ziarului, conținutului și opera
tivității articolelor, diversității genurilor gazetărești, tematicii, 
aspectului grafic și altele.

Redacția ziarului adresează participanțiior invitația de a 
veni cu sugestii privind tematica și conținutul paginilor : ca
dran economic, cultură-artă, sport șl magazin, a rubricilor e- 
xistente precum și înființarea de noi rubrici.

Invităm să participe la această consfătuire cit mai mulți 
cititori și corespondenți voluntari din toate localitățile Văii 
Jiului.

CENTRALELE TERMICE Șl
TEMPERATURA APARTAMENTELOR

de

sărut"

22,

V. TEODORESCU

/Continuare in pag. a 3-a)

ii.,

găsească pe acei care 
apartamentelor pregătiți

debut

!

PE ARGEȘ IN JOS
DASCALESCUNicolae

(Continuare in pag. a 2-a)

ne astăzi, despre o 
cind alifia confrați 
nuri, de la prima

Pe Argeș in gios 
Pe un mal frumos, 
Negru Vodă trece 
cu tovarăși zece:

Nouă meșteri mari, 
Calfe și zidari, 
Și Manole zece 
Care-i și Întrece...

Barajul hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej

aținti incit auzul 
nu 

ne vom
zidiri, la 

rinduri

Obligați a ne 
către fapte cotidiene prezente, 
mai puțin semnificative, 
mărgini să Închinăm noii 
prea linara sa aniversare,
inspirate din trecute peregiinări șl 
popasuri. Dar ce s-ar mai putea spu-

— ...Festivalul de la Brașov. Vină- 
toarea cerbilor 1

Aici și-a spus cuvîntul lipsa 
de pregătire a interpreților români, 
faptul că n-am cunoscut profilul fes
tivalului, diferit față de cele de la 
San Remo sau Soci ■ și. 
cosmopolitismul de care... 
lipsă.

— Care-i melodia 
pe disc ?

— „Nu-ți fie teamă de-un
,de Camelia Dăscălescul

— Dar melodia preferată ?
— Tot ce cînl îmi place. La ceea 

ce nu-mi place renunț 
sportivă !

— Un interpret prefe 
tuși ?

— Nat King Cole, Aznavour, Be- 
caud. Tom Jones e mare, o modern, 
dar cîntă din egoism și... pentru asta 
e apreciat.

— Nu prea înțeleg !
— Dacă toți cinlăreții ar 

zestrați pe lingă glas și* cu ceva bun 
simț, ar avea mai mult de spus lu
mii. Eu ciut și voii cînta românește, 
pentru că oamenii din țara noastră 
știu... limba română foarte bine, 
mă vor înțelege orieînd.

— Și, muzica ,;bc 
atrage ?

— îmi place. N-aș putea 
Dar pînă în momentul în care... de-

(Continuare In pag a 3 a)

Zilele acestea s-au împlinit doi 
ani de cind ultima turbina a Hidro
centralei de pe Argeș a fost pusă 
în mișcare, întregind travaliul nobil 
al celorlalte liei și înscriind o pa- 

de prestigiu în vastul program 
•nergeticii romanești. Deși eve-

nimenlul nu reclamă fastul pe 
prea adesea și prea repede n 
obișnuit să-l declanșăm in jurul da
lelor calendaristice,. aș vrea să-mi 
port și astăzi pașii pe .meleagurile 
atît de durabil și de artistic dăltui
te in legendă :

Anotimpul friguros trebuia să-i 
obligația de a asigura căldura 
toate punctele de vedere. Aceasta cu atît mai mult cu 
se cunoștea experiența „a zece" din anii trecuți.
Au fost făcute toate pregătirile pentru ca centralele ter

mice să asigure căminelor noastre temperatura adecvată pen
tru a ne putea odihni „la cald", pentru a ne reface forțele 
in vederea unei noi zile de muncă ?

Raidul-anchetă organizat de ziarul nostru in dimineața 
zilei de 17 decembrie a. c. în localitățile Petroșani, Lupeni, 
Vulcan și Petrila va da răspuns la această întrebare șl la 
multe altele legale de problema încălzirii centrale. Răspun
dem astfel și sesizărilor sosite la redacție pe tema încălzirii 
centrale, semnate de locatarii blocului A 2 din Lupeni, de 
Dini Constantin din blocul D 2 — Lupeni, de Șerban Nico
lae, blocul nr. 4, Stan Marin, blocul nr. 8/2, Marla C., blocul 
S 63, de un grup de locatari din blocurile F 4, F 5, F 6. F 7, 
toți din Vulcan, de alți locatari din Petrila, Petroșani — Ae
roport, Lupeni.

Cuvîntul 
locatarilor

Am vizitat 100 de apartamente 
din cele patru localități ale Văii 
Jiului. In discuție, locatarii reve
neau la aceleași teme: căldura, apa 
caldă, ascensorul .

CARDOȘ IOAN, blocul I, str. 1 
Iunie — Aeroport: Mecanicii de la 
centrale nu respectă programul de 
alimentare a apartamentelor cu apă 
caldă. Vă dăm doar un exemplu i 
In ziua de 16 decembrie, în loc de 
două ore cit este prevăzut să pri
mim apă caldă, ni s-a dat numai 15 
minute.

POȘ1RGA DUMITRU, blocul
str. Independenței: Noi stăm mai bi
ne cu apa caldă dar mai rău cu căl
dura. Si doar centrala e la doi pași 
do bloc.

LOR1NCZ ȘTEFAN, același bloc i 
Aceeași situație cu vecinul meu.

B1RO CORNELIA: blocul 9, scara
— Petrila: Ziua este cald, iar 

noaptea este frig. Apa caldă e doar... 
călduță.

BOCOR ANA. același bloc, aceeași 
.aro . O fi cald la etajul 11, dar la 

noi, la IV, ziua nu e prea cald iar 
noaptea e ghețărie curată.

In c ursul zilei de ieri, tempera
tura maximă a aerului a fost de 
plus l grad la Petroșani și minus 
5 grade la Paring. Temperaturile 
minime au fost de minus 2 grade, 
respectiv, minus 7 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 UE 
ORE: Vreme instabilă, cu cer mal 
mult acoperit. Precipitații slabe sub 
formă de ninsoare.

pen.rU


1 JOI DFCEMBRIF 1968
STEAGUL ROȘU

Plenara de 
constituire 

a Consiliului 
municipal al 
sindicatelor 
Petroșani

Dnpă cum am mal Informat 
cititorii noștri, recent s-au des
fășurat. la Casa de cultură din 
Petroșani, lucrările plenarei de 
constituire a Consiliului muni- 
Hpal al sindicatelor Petroșani. 
In cele ce urmează redăm re
latări privind desfășurarea lu
crărilor plenarei.

$

ORGANIZAȚIILE SINDICALE 
DIN MUNICIPIU - ÎN FATA 

UNOR RĂSPUNDERI MAJORE
© 38 schimburi de experiență, 

consfătuiri șl sesiuni tehnice

• 480 inovații propuse din care 
au rezultat peste 1 800 000 lei eco
nomii

© 2 400 familii au primit locuințe 
no»

• S-au vîndut populației din mu
nicipiu mărfuri In valoare de 
13 000 000 000 lei

© Echipele de control obștesc 
au efectuat 1 800 controale prezen- 

tlnd 1 433 propuneri pentru îmbună- 
lătirea activității în unități comer
ciale, la cantine, cămine, băi, vestia

re, unități sanitare ele.

• 40 000 000 lei cheltuiti pentru 

protecția muncii

• 112 000 000 lei alocații pentru 
învățămlnt, cultură, sănătate și pre- 
vederi sociale

© 10 000 salariați trimiși la odih
nă și tratament

© 133 000 spectatori la cele 341 
spectacole prezentate de artiști ama
tori

@ 1 415 000 lei cheltuiți pentru 
activitatea sportivă de masă și de 
performantă.

Relatările de la plenară 
au fost consemnate de 

Francisc VETRO
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La încheierea lucrărilor ple
narei au luat cuvîntul tovară
șii Plinișoară Titus, secretar 
al Comitetului municipal de 
partid, și Mihăilă Gheorghe, 
secretar al Consiliului jude
țean al sindicatelor Hune
doara.

— Colectivele de muncă din 
Valea Jiului au obținui rezul
tate frumoase ți la acestea o 
contribuție de seamă au a- 
dus-o sindicatele — a arătat 
tov. P1JN1SOARÂ TiTUS. Me
rite deosebite revin unităților 
CC.VJ., I.E.C. Paroșeni, F.F.A. 
„Viscoza* Lupeni care au în
deplinit sarcinile de plan anu
ala înainte de termen. Adună
rile generale ale salariaților 
su fost mai temeinic organi
zate, s-a îmbunătățit antrena
rea salariaților la întrecerea 
socialistă, a crescut numărul 
evidențlatllor șl fruntașilor. In 
continuare, organizațiile sin
dicale ale municipiului vor 
trebui sfi pună accentul pe 
mobilizarea tuturor salariaților 
la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de producție, prin 
popularizarea angajamentelor 
și a rezultatelor, stabilirea co
rer IA a evldentlatilor. De pe 
acum ’• nr trebui pregătite o- 
dnnărilc generale ale snln-

Creșterea aportului la îndeplinirea 
sarcinilor economice.

Darea de seamă prezentată de Iov. 
Da\ Id Gax rilâ președintele Consiliu
lui municipal al sindicatelor, care 
s-a referit la activitatea depu
să In anil 1967 — 1968, a scos 
în evidență preocuparea pentru 
crestei ea contribuției organizațiilor 
sindica'r la Îndeplinii ra sarcinilor 
de producție. Sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, acestea au par
ticipat mai activ la dezbaterea ci- 
freloi de plan, au orientat colecti
vele de muncă în vederea stabilirii 
unor angajamente concrete fn între
cerea socialists.

In perioada analizată, sindicatele 
au organizat 38 schimburi de expe
riență consfătuiri și sesiuni tehnice.

La lectoratele tehnice oiqanizate 
la mina Vulcan $1 „Viscozn* Lupeni, 
consfătuirile desfășurate la minele 
Lonoa șl Aninoasa. prcparaliilc Lu
peni sl Petrila, depoul G.F.R. a fost 
pus accentul pe creșterea producti

nai marc 
dc munca

In perioada analizată în darea de 
seamă, peste 2 400 familii s-au mu
tat în locuințe noi, s-au construit 
26 săli de clasă, un cămin cu 300 
de locuri la Grupul școlar minier 
din Petroșani, s-au dai în folosință 
2 690 mp de spațiu comercial și alte 
obiective social-cullurale. Prin co
merțul de stal s-au vîndut populației 
mărfuri în valoare dc peste 1,3 mi
liarde lei, iar pentru învățămînt, 
cultură, sănătate și prevederi sociale 
s-au cheltuit mai bine de 112 000 000 
lei. In perioada anilor 1967—1968 au 
fost trimiși la odihnă și tratament 
peste 10 000 de salariați. Cu ocazia 
controalelor efectuate la cantine, băi, 
și vestiare de către echipele de 
control obștesc s-au făcut 168 pro
puneri.

Dovadă a grijii partidului și sta
tului pentru îmbunătățirea condiții
lor de muncă sini și cei 40 000 000 
lei destinați unităților din munici-

Prezfdiul plenarei. , Foto: E. FRITSCH

CIMP LARG DE ACȚIUNE,
SARCINI SPORITE

rialiloi care urmează să ana
lizeze activitatea depusă în a- 
cest an.

O sus|inută muncă se im
pune a fi depusă pentru popu
larizarea documentelor Plena
rei C.C. al P.C.R. din 16- 17 
decembrie a.c. și ale Sesiunii 
Marii Adunări Naționale.

Sindicatele noastre au dato
ria să-și perfecționeze activi
tatea în ceea ce privește le
gislația și protecția muncii și 
asigurarea tuturor salariaților 
condiții optime de muncă și 
viată, un cîșlig corespunză
tor. Este necesar să se acor
de grijă și solicitudine re
zolvării operative a sesizărilor 
șl propunerilor făcute prin 
scrisori si cu prilejul audien
telor.

In privința organizării tim
pului liber al salariaților este 
necesar să fie întărită < ola- 
borarea (Intre sindicate șj or
ganizațiile l’.T.C. 

vității muncii, pe îmbunătățirea ca
lității.

Sindicalele din municipiul nostru 
au participat mal intens atlt la mă
surile întreprinse pentru calificarea 
șl ridicarea calificării, cil șl la dez
voltarea mișcării de Inovatori șl ra- 
llonallzalorl.

Prin întreaga a- tivitale desfășu
rată, grupele șl comitetele sindicale
lor șl-au adus din plin aportul la 
succesele obllnute de economia Văii 
Jiului în acest an.

Participant!! la discuții, Intre care 
tovarășii Ndstose Conslflnf/n, preșe
dintele comitetului sindicalului mi
nei Lupeni. Silescu Ioan, Inginer șef 
al Grupului de șantiere nr. 2 Petro
șani, Mcszoroș ioana, președinta co
mitetului sindicatului F.F.A. „Vis- 
com* lupeni, s-au referit la meto
dele de muncă folosite de grupele 
sindicale In scopul îndeplinirii an
gajamentelor de Întrecere. S-a ară
tat că rezultate bune au dai popu

grija fata dc condițiile 
șl viața ale sa iar taților

piu pentru îmbunătățirea «etajului, 
procurarea echipamentului de pro
tecție, Întreținerea grupurilor socia
le. Organizațiile sindicale și-au îm
bunătățit controlul șl îndrumarea în 
scopul asigurării unor condiții nor
male de lucru, prevenirea și com
baterea accidentelor, a îmbolnăviri
lor profesionale. Plenara s-a oprit 
totodată asupra unor deficiente care 
persistă In acest domeniu : faptul că 
nu se folosește încă din plin baza 
materială de care dispun unitățile 
pentru respectarea N.T.S., nu s-a 
perseverat în finalizarea propuneri
lor făcute de inspectorii obștești și 
comisiile de proiecția muncii cu 
prilejul controalelor, se folosesc in
suficient cabinetele de proiecția 
muncii.

Luînd cuvîntul în cadrul plenarei, 
tovarășii Tom$a Octavian, președin
tele comitetului sindicatului de la 
mina Uricani, modicul Dirlea Geor

In toate unitățile, sindicale
le vor trebui să-și concentreze 
în prezent forțele pentru în
deplinirea integrală a sarci
nilor pe 1968 și pregătirea 
condițiilor in vederea realiză
rii ritmice a pianului din anul 
viitor.

In i uvintui său, tov. MIHA
IL A GHEORGHE a apreciat că 
sindicatele din municipiul Pe
troșani s-au preocupat in ul
timul timp mai mult de mobi
lizarea salariaților in vederea 
realizării sarcinilor economice. 
De fapl, aceasta a făcut ca 
darea de seamă din acest an 
să fie mult mai bogată in rea
lizări decît cea din anii tre- 
cuti. Și totuși, există nume
roase rezerve pentru îmbună
tățirea activității In domeniul 
participării oamenilor muncii 
la conducerea producției, la 
perfecționarea organizării a- 
rcslola.

Cu prilejui adun-nlor soiri-

larizarea 'IțtemalJcft a angajamente
lor, stimularea rv Idontiațllor șl frun
tașilor, asigurarea unul climat pro
pice munoii, buna desfășurare a «v 
nallzelor trimestriale ale grupelor 
sindicale. La „Vlscoza" Lupeni tr-au 
folosit cu eficientă gazeta de perele 
șl vitrine ale calității-

Tov, KdrmGczkl loan, Inginer șef 
al C.C.V.L, s-a referit la obiectivele 
spre care vor trebui îndreptate efor
turile colectivelor de la exploatările 
miniere : realizarea ritmică a planu
lui de producție, reducerea număru
lui de brigăzi rămase sub plan, Îm
bunătățirea calității cărbunelui ex
tras, eliminarea cheltuielilor nepro
ductive.

Despre necesitatea îmbunătățirii 
activității reprezentanților salarlațl- 
lor șl a președinților comitetelor 
sindicatelor In comitetele de direc
ție, a vorbit tov. Ing. Sever Gava, 
activist al Consiliului municipal al 
sindicatelor.

ge, Avrâmiuc Constantin, președin
tele comitetului sindicatului de la 
complexul C.F.R. Petroșani și Davi
dov ici Cazi mit, directorul O.C.L. 
Alimentara Pel'roșani. s-au referit la 
unele neajunsuri' care se mențin în 
ceea ce privește asigurarea unor 
condiții prielnice de lucru. .Aceasta 
explică de ce în unele unități a 
crescut numărul celor care solicită 
fol de boală. S-a arătat totodată că 
medicii de întreprindere au o slabă 
stabilitate pentru că nu sint spriji
niți suficient în desfășurarea acti
vității. La unele locuri de muncă 
din .subteran lipsește apa potabilă, 
iar trusele de prim-ajutor lipsesc 
sau sînt descompletate. S-a relevat, 
de asemenea, că echipele de control 
obștesc vor trebui sprijinite penLru 
a-și putea extinde activitatea, să se 
acorde mai mare atenție rezolvării 
sesizărilor și propunerilor pe care 
le fac.

Preocupat da Inillereo unor 
acțiuni educative atractive, 
specifice categoriilor do «ala- 
rlațl, consiliului municipal țl 
comitetele sindicatelor au orga
nizat 7 lectorate de culturi ge
nerală cu 590 de participant! 
Iar la Pelrilo, Petroșani, Lupeni, 
Uricani, Vulcan șl „Vlscoza* 
bupenl au fost deschise 
Cursuri ale universității mun- 
Olloteșll, frecventate de 900 
eamenl al muncii.

Prin Intermediul unor con
ferințe șl expuneri au fost 
popularizate în rîndiil name-

Organizarea 
plăcută, 

instructiva 
a timpului 

liber
nllor muncii documentele Con
gresului al IX-lea al P.C.R. șl 
ale Conferinței Naționale.

S-au întreprins numeroaso 
acțiuni de popularizare a căr
ții. In cadrul cluburilor șl Ca
sei de cultură activează for
mații artistice care cuprind 
670 artiști amatori.

Consiliul municipal al sin
dicatelor a organizat, cu spri
jinul comisiei de sport, compe
tiții sportive de masă tradi
ționale cum ar fi cupele „Mi
nerul”, „Constructorul", „Co
merțul".

Referindu-se la modul cum 
se desfășoară activitatea cul- 
lural-sportivă tovarășii Sâcd- 
/uș Gheorghe, secretar al Co
mitetului municipal al U.T.G., 
Ardeleanu Victor, șeful Pre
paratei Lupeni și Ardeleanu 
Lucian, director adjunct la 
Școala generală nr. 6 Petro
șani, au arătat că se face prea 
pufin pentru buna funcționare 
a bibliotecilor, iar numărul 
salariaților care activează în 
formațiile artistice de amatori 
este încă mia Organizațiile 
sindicale nu au acționat cu 
suficientă hotărîre în direcția 
măririi numărului de membri 
In asociațiile sportive, s-a 
muncit slab în acțiunea de 
creștere de noi cadre pentru 
îndrumarea activității de edu
cație fizică, pentru întreține
rea și amenajarea unor baze 
sportive.

S-au prezentat numeroase 
exemple care dovedesc slaba 
preocupare și sprijinul scăzut 
acordat tineretului pentru a-șl 
petrece In mod cît mai util și 
plăcut timpul liber, și aceasta 
îndeosebi din cauza insuficien
tei colaborări dintre organele 
sindicale și cele ale U.T.C.

riaților pentru dezbaterea el
fi elor de plan pe 1969 sc vor 
prezenta numeroaso propu
neri; comitetele sindicatelor 
trebuie să ajute comitetele de 
direcție in vederea aplicării în 
practică a acestor propuneri.

Sindicatele din unitățile e- 
conomice trebuie să se ocupe 
mai profund do problemele e- 
conomice, să manifeste mal 
multă perseverentă in exerci
tarea dreptului do control asu
pra felului în care conduce
rile întreprinderilor asigură tu
turor formațiilor de lucru con
cilii oplimo de lucru, fără pe
ricol de accidentare.

Se impune să fio întărită co
laborarea tu organele sanita
re pentru a se reduce zilele 
lipsă din producție din cauză 
rlo boală pnnîndu-Se totodată 
m cont pe asigurarea unui cli
mat propice do lucru.

Pentru a fi asigurată efi
cienta controlului obștesc vor

trebui instruite temeinic și re
partizate judicios in vederea 
cuprinderii tuturor unităților 
comerciale, sanitare ele.

Se impune să fie mai bine 
folosit clubul in scopul îmbu
nătățirii -activității cultural-e
ducative, iar aceasta să fie 
mai slrins legată de activita
tea practică din inlreprindori, 
să țintească îndeosebi întări
rea disciplinei șl apărarea a- 
vutului obștesc.

Sarcinile importante puse in 
fața sindicatelor în etapa ac
tuală impun ca o necesitate 
ridicarea calitativă a întregii 
activități prin îmbunătățirea 
stilului și metodelor de mun
că, respectarea principiului 
muncii și conducerii colective, 
gonoralizarca experienței îna
intate’ printi-o largă consul
tare a maselor.

Îmi exprim convingerea 
n arătat în încheierea corin
tului său tov Mihailă Gheor
ghe — că activul Consiliului 
municipal al sindicatelor Pe
troșani, toii membrii de sin
dicat, vor de fășura o muncă 
neobosită pentiu inlăplulrea 
sarcinilor stabilite de condu
cerea de partid și de stat.
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Primul volum din

„Istoria artelor plastice In România"
In Editura Meridian» a apărut 

primul volum din .Istoria artelor 
plastice In RomăDia", lucrare monu
mentală, de sinteză, prevăzută a fl 
editată In 5 volume, rezultat al cer
cetărilor pe care le întreprinde, de 
mat mult! ani, colectivul Institutu
lui da Istoria artei al Academiei.

Acoat volum, tmbrăllștnd cea mai 
lungă perioadă din Istoria patriot, 
cuprinde evoluția fenomenului plas
tic, Inceplnd cu cdmuna primitivă 
cînd au apărut timide primele mani
festări artistice șl plnă la sfirșltul 
secolului al XVI-lea, moment de 
culme In dezvoltarea artei noastre 
medievale.

După un capitol consacrat ariei 
populare ca Izvot de Inspirație pen
tru realizările culte, sini prezentate, 
rinei pe rlnd, creațiile neoliticului 
cu renumitele mărturii ale culturii 
Gucutcnl, arta sobiă b populațiilor 
gelo-dace, vestigiile antichității 
grcco-romaqe, înfloritoare pe malu
rile Pontului Euxln, tezaurele dinPE ARGEȘ ÎN JOS

(Urmare din pag. 1)

excavat, plnă la ultimul buton al 
tabloului de comandă ? Răsfoiesc cu 
răbdare însemnările, impulsionez a- 
mlntiille, în căutarea Ineditului... 
Parcă aș derula un film de cinema
tecă. Un film adevărat, cu eroi tari 
ca stînca do granit a Munților Fă
găraș, cil conflicte de amploare a 
Încleștării dintre om șl natură, cu 
epiloguri consfințind la tot pasul bi
ruința constructorilor.

Recitim, într-o primă secvență, 
proiectul întocmit sub îndrumarea 
Inginerului Slpîceanu. Și astăzi, cînd 
flecare linie, fiecare cifră, înscrise 
pe hîrtia de calc, s-au materializat 
în puternice construcții de beton, 
soluțiile tehnice adoptate în urmă 
cu aproape zece ani exprimă aceeași 
îndrăzneală : construcția în arc du
blu a unul baraj înalt de 165 m; 
amenajarea unul lac de acumulare, 
care să siringă o jumătate de mi
liard mc apă; amplasarea uzinei 
propriu-zise in subteran, captarea a 
zece cursuri de apă de pe un bazin 
de 74 000 ha; dirijarea Argeșului în 
zona centralei pe o nouă albie sub
pământeană, lungă de 11 km.- echi
parea centralei cu turbine a căror 
putere Instalată să egaleze pe cea 
a hidrocentralelor de la Moroeni, 
Sadu V și Bicaz, luate laolaltă ; rea
lizarea unei vaste rețele de conduc
te și tuneluri ■. punerea în valoare 
a surplusului de potential energetic 
In aval de Oiești...

Sintem apoi martorii altor sec
vențe impresionante pe care le-am 
intitula Spre împlinire: Din primele 
zile ale anului 1961, spre frumoa
sele diol tile Argeșului se îndreap
tă brigăzi de muncitori șl tehnicieni. 
Organizarea șantierului pe o ase
menea întindere de zeci de km, în 
locuri de o rară sălbăticie, este fără 
îndoială o operă îndrăzneață. încep 
lucrările. Se excavează 1 800 000 mc 
de pămînt și piatră, se toarnă, la 
suprafață și in subteran, 930 000 mc 
de beton. Apoi :

IO OCTOMBRIE 1963 - Primul 
vagonet cu beton, alunecind pe fi
rul fiinirularului înnodat de crestele 
a doi munți a fost răsturnat fn cor
pul barajului. Parcă văd și azi pră
pastia in care betonul s-a făcut ne
văzut, ca o pietricică în albia unui 
riu. Jocul benelor aeriene a durat 
mai bine de doi ani. Mult, dar in
finit mai puțin în comparație cu ge
neza Munților Făgăraș — remarca 
inginerul Viorel Dănilă...

19 FEBRUARIE 1965 - Zi cu pu
ternică rezonanță. La tot pasul, pe 
șantier, oamenii se informau reci
proc, . oncis și firesc, de parcă și-ar
I -p •< bună ziua: „S-au întîlnit". 
Intr-adevăr, in miez de februarie, 
brigăzile de mineri conduse de Au
gustin Duruș și Gheorghe Fasole 
s-au intilnit pe galeria subterană de
II km, pornind d<> la caoeteip aces
teia.

30 DFCEMBRIE 1965 Ziua Re
publicii. Pe marele șantier sărbătoa
rea este cinstită cum se cuvine : tur
narea ultimei lamele în corpul ba
rajului. In fața privirilor stă acum 
un munte artificial, ridicat din pră
pastie. Iți vine să le cutremuri, gîn- 
dind că omul, omul cu palmele lui 
a putut să semene aici un Ceahlău. 
Barajul, stavilă de netrecut în fata 
apelor — comentează ing. Ladislau 
Rakosi — csLe în același timp o re
plică pe care istoria modernă o dă 
trecutului, piezenl și el aici, pe 

Institutul de mine Petroșoni^Studenți ai anului I preparare !• 
o oră de laborator.

perioada mlgrațillor, monumentele 
artei populare, volumul Incheindu-se 
cu un moment de mare cultură din 
Moldova secolului al XVI-lea. acela 
al frescelor exterioare unice in lu
me, care îmbracă și astăzi ctitoriile 
lut Ștefan cel Mare șl Petru Rareș. 
în acest vast tablou, cititorii pot 
distinge trăsăturile comune care au 
caracterizat arta din Moldova, fard 
Românească șl Transilvania, rolul 
Iradițlel, originalitatea, caracterul 
popular ți înaltul spirit umanist âl 
ci națiilor.

Această amplă lucrare de 800 df 
pagini, ruprinzlnd numeroase iliM- 
Ha|tl alb-negro, policromii șl dese
ne, se recomandă celor care vor «4 
albă o Imagine sistematică și ple
nară a artei din (aia noastră, prffl 
bogăția Informației, metoda de or
ganizare a materialului, forrria acce
sibilă o expunerii, aspectul său gra
fia. ,

(Agerpres)

creasta Cetățuii, prin ruinele fortă
rețe! Iul Vlad Țepej...

15 MARTIE 1966 — Prima șuviță 
sclipitoare de apă s-a prelins în 
spatele barajului. Apoi, picătură cu 
picătură, la poalele Ffigărașilor s-a 
format un mare lac alpin...

15 APRILIE 1966 — Prima șalupă 
turistică este lansată pe apele la
cului de acumulare. La măreția șl 
sălbăticia de totdeauna, natura îșl 
adaugă astfel un atribut caro-o a- 
propie de om.

19—20 AUGUST 1966 — In preaj
ma aniversării eliberării patriei, 
primul grup al centralei este conec
tat la sistemul energetic național. 
Marele proiect se împlinește. Din 
undele repezi ale Argeșului se naște 
energie, lumină, putere...

9 DECEMBRIE 1966 Cea de-a 
patra, și ultima, turbină a centralei 
a intrat în funcțiune. In semn de 
cinstire a muncii constructorilor, se
cretarul general al Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, răsucește maneta cărei ” 
frni liber apelor Argeșului peste 
letr 'e turbinei. A doua pe Va.-tuJ. 
șantier al Hidrocentralei se așter- : 
nea liniștea. Nici zumzet de motoa
re, nici pu-șcătuTile artificierilor, 
nici umblet de autocamioane. In 
sala mașinilor, aflată la peste 100 de 
metri sub pămint, totul este pus la 
punct pină la ultimul amănunt. De 
ia tabloul dc comandă, adevărat 
creier electronic, însumînd în „cir- 
cumvolutiunile sale tehnice" 40 km 
de cabluri, întregul mers este su
pravegheat și dirijat dc numai cinci 
oameni. Prestigiul tehnicii se împle
tește aici cu conceptul arhitectonic 
de înaltă ținută. In construcția e- 
ceasta stă adunată atita fantezie, 
fncil nu poți admite măcar o clipă 
că te afli într-o încăpere industria
lă și nu Intr-o sală de palat. Dacă 
nu aș ști de existența celor 614 
trepte cioplite în peretele muntelui, 
n-aș putea crede că arhitectura a- 
ccasta, de o simplitate ireală, dar 
de un efect uluitor, se află in subte
ran.

Acum e liniște la Vidraru, dar e- 
cou) epopeei răsună în împrejurimi, 
unde se construiește o adevărată 
salbă de hidrocentrale. Derulăm alte 
și alte secvențe.

1 OCTOMBRIE 1967 - Au înce
put lucrările pe șantierul celei de-a 
4-a hidrocentrale, situată în apro
piere de Curtea de Argeș.

25 NOIEMBRIE 1967 S-a ter
minal belonarea aducțiunii princi
pale, prin care va fi alimentată cu 
apă centrala de la Cumpănita, sin
gura centrală electrică din țară am
plasată direct in lacul ei de acumu
lare cu alte cuvinte nrima noas
tră centrală submersibilă.

25 DECEMBRIE 1967 Hidrocen
tralele de la Oiești și .Albești, din 
avalul Argeșului, sint conectate la 
sistemul energetic național. După 
Bistrița — apreciază inginerul Con
stantin Rărlulescu — aici se naște 
o -> dova salbă de hidrocentrale...

NOIEMBRIE 1968 Constelația 
de pe Argeș devine tot mai vizibilă. 
Alături de hidrocentralele de la 
Oiești și Albești, alte trei microcen- 
trale au intrat în probe.

Dar cile $1 cîte alte secvențe n-am 
putea desprinde din filmul care încă 
se toarnă... Pe Argeș in jos... Pe Ar
geș în sus... și ale cărui ecouri 
amplifică pe scară mult mai mare pe 
lotru și pe Dunăre!...
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Centralele termice CU DAN SPÂTARU DESPRE MUZICA UȘOARĂ
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(Ut mare din poa l|

|i 1A ELENA același blec 
ec»ră Nu putem spune că 
frig In apartament (locuiesc 
|ei). Dar e problematic cu apa caldă. 
Mo i suficient de caldă si nici nu se 
respectă programul de distribuire.

■: RO CAROL, blocul turn dt. 271 
tmuiesc alrl din Iulie a.c. De câO- 
dură nu mă pllng. în schimb, la 
b«i< n-am avut apă caldă niciodată.

Pl RCEL VICTORIA, același bloc : 
l* etajul 8, unde locuiesc., de doi 
ani de zile n-am văzut vreodată apă 
caldă. De multe ori nu avem nici 
ap.i rece. De căldură nici nu poale 
fl vorba. Ne încălzim la reșou. SI 
doar plătim taxele ca toată lumea.

PÎRCIU NECULAL blocul Pl/2f>- 
Vulcan; Caloriferele sini defecte. 
Am anunțat instalatorul. A spus că 
vine. Zilele au trecui una după alta 
"dar n-a mai venit. Cel trei copii 
pc care II am, tremură de frig 1n 
*asă.

IL SAN VASILE. blocul D3/33: 
Apa caldă ne este programată nu
mai miercurea, insă nici atunci nu 
«vem deoarece ajunge doar pînă 1b 
etajul VI. Sînlem nevoițl să fierbem 
arpe pe aragaz. Uneori nu avem nici

aceeași 
llUB * 
la par-

■ pă rece fi In acele zile o «ducem 
din tirada cu năleata.

SIbWlANU ION. blocul F8/38: 
Deși am plătit, nu am primit apă 
caldă din luna Iulie. Acum avem, 
tn«il foarte puțină. Doar o jumătate 
de oră pe zl. Căldura **le Insufi
cientă. Ascensorul nu funcționează 
de trei luni $i plnă la ela|ele fi sau 
9 facem probe alplnislke

ROTAR IOSIF, blocul 200 l upeni : 
Deși locuiesc la primul etaj nu nrt 
pot declara mulțumii nici In privin
ța căldurii șl nici a apei calde.

STEFÂNICĂ GHEORGHE, ve< in 
de bloc cu Botar: Noi, la ultimul 
elaj, ne încălzim mai mult la ara
gaz* și reșouri. Din cauză că me
canicii nu aerisesc la timp Instala
ția, caloriferele sînt... de gheată.

TECȘA loan, blocul A 2: Apă 
caldă nu avem de loc. Cit despre 
căldură... în apartament e rece ca 
lntr-un frigider.

Același lucru ni l-au mărturisit 
șl locatarii POP MIRCEA, DRA- 
GH1CI NICOLAE. BOBOCEL STE
FAN, blocul O 4 din aceeași locali
tate.

SZABO OLGA, blocul A 7. Unele 
calorifere sînt defecte do mai mult 
limp însă nu vino nimeni să le re
pare.

In cazane șl In apartamente. înțe
legem, G.G.V.J. are contracte cu 
miille întreprinderi, pe care trebuie 
*ă le onoreze, dai «ă nu neglijezo 
tnh-atlta conlraclii) cu I.G.L. din lo
calitate. în ziua de 16 decembrie,

350 tone de cir- 
G.G.V.J. a livrat
180 tone. Foarte 
In vedere faptul

în ziua d« 
de pildă, din cele 
bune cit trebuia, 
către I.G.L. numai 
pu|in, dacă avem 

ă stocurile tampon nu au fost asi
gurate. Neavlnd cărbune tn star, se 
ajunge foarte ușor In situația cen

tralei Inrmlce nr. 5 care, de la ora 
20 a zilei de 16 dbcembrie piuă a 
doua zi la o oră Urzic, n-a putui da 
• ăltlură. Mal esto șl un alt aspect pe 
care I.G.L. trebuie să-l aibă In ve
dere. Ia multe centrale depozitarea 
cărbunelui este necorespunzăloare.

Dar dacă nu există grijă pentru 
depozitarea și păstrarea cărbunelui, 
dacă nu există stocuri do cărbune, 
există, in schimb, munți’’ de zgură 
pe care l.G.C. nu-l ridică cu lunile 
de la centrale.

melodic din rpppT- 
RoHIng Stones, alo 
noi n-avem de unde

ran laa/J auzul. Un Ling o, o roman
ță, un n*«temal folcloric ar trebui 
oricînd respectate. Pentru efl-s *1* 
noastre 1 Eu am avut succes In străi
nătate Inlerprclînd . piese" românești. 
In limba noastră, românească șl nu 
cu cine știe ce 
loriul formației 
rfirel sentimente 
le cunoaște.

— Ce pasiuni al In afara, 
bineînțeles, • muzicii ușoare ? 

Imi place sportul. îmi plac Ho
rii* șl oamenii.

— Șl oamenii I
Da. Pentru că îmi plar inelo- 

Îllle rare au ceva de spus oame- 
llor. ca lexl. Nu fac aluzie că slut 

pedagog, dar aș vrea to toll In- 
■rprelil să se gindească ră au da- 
>ria de a face ceva bun pentru oa-î:

Fochiștii sînL. de meserie ? O invitație

1» ofer ceva mal mult 
se numește „sliackc". 
oamenilor rare vin la 
ir spun ceva, să-t fac 

:ă fio veseli.

declt ceea 
Am grijă 

«pectftc ole, 
să se gîn- 
croadă in

ca
Si
deav A, fie veseli, să
< pv a. nft-î conving că eul lor a ab
surd, < 6 MftunHMea. colectiv Halea 
• lotul.

— Pentru ce clnțl î
— Pentru < ă-ml place. SI pentru 

<*-am spus înainte. Celor care nu 
mă vor. i are așteaptă de la mine 
exhibiționism șl contorsiuni scenl-contorsiuni

ki modă., le ‘ er scuze.
— 91-acum, dar sincer vor

bind, expunc-ți părerile des
pre formația „Color", care te-a 
acompaniat 7

— Reflect țl stimă pentru „Go- 
lor". f e-om semnalat Inițial unato- 
rismul șl m-au înțeles în final ca 
profesioniști. Le doresc succes dar,

Constatări
la izvorul căldurii

Pe lingă faptul nă la centralele 
termice nu există personal suficient, 
cel existent nu-i calificat. Am In- 
tîlnit la multe centrale tineri fără 
vreo calificare, pensionari, munci
tori ca alte calilu ări decit de fochiștl. 
Ca urmare, necunoscînd meseria, 
nici nu pot face multă treabă.

lată ce ne-au spus cîțlva prelinși 
fochiștl:

HOSU ȘTEFAN: G.T. nr. 5 Aero- 
port: Am două meserii — zugrav 
și buldozerist. Dar nu pot profesa 
nici una. Neavlnd front de lucru 
pentru zugravi, conducerea unității 
m-a dat aici la centrala termică.

DUDAS DUMITRU i G.T. de la bl. 
A’ A — Lupeni: Adevărul e că noi 
nici nu ne pricepem la (ocărit. Eu 
vara fac pe timplarul, iarna— pe 
fochistul. Și, din două meserii, nu 
cunosc nici una ca lumea. Aș vrea 
să mă .calific ca fochist, Insă n-am 
unde. Nici la sectoral nostru și nici 
la Întreprindere nu există 
de calificare.

NARITA NrCOLAEiG.T.
bl. 200 — Lupeni r Degeaba 
liflcare de mecanic: nu-mi folosește 
la nimic. La centrală slnt încadrat 
pe post de ajutor fochist.

pentru
revelion

cursuri

de la 
am ca-

(Urmare din pag. 1)

le dau un sini; să cînte românește. 
5t pe scenă să irite că sini amatori, 
și deci II se trece cu vederea, să 10 
fia clor că cel din sală dores< 
vadă 
strica 
ctnd 1

<a 
artiști, nu începători. Si n-ar 
să se mal tundă din cind In

— Publicul local. Valea Jiu
lui ce părere țl-au lisat ?

-- întotdeauna am fost mulțumit de 
publicul de aici. E entuziast șl-i pla
ce muzica bună. „Cuceritorilor’’ dia
mantului negru, tuturor refor care 
fac ca Valea Jiului să fie din an In 
an mal frumoasă, le doresc , la multi 
ani l" șl... să vină mal des la intîl- 
niîea cu arta.

— Ce aștepți de la «9 ?
— Să un succes. Pentru Început, 

In februarie, la Moscova, la «»n- 
rArtul International ..Melodiile prie
tenelor".

0. (. I. ALIFIENTAnA
Petroșani

A n u n f ă

orarul magazinelor alimentare pentru 
perioada 24-31 decembrie 1988, 

1-2 ianuarie 1969.

Constatările, declarațiile celor ce 
Islrelin centralele tei mice, le vom 
expune concis. Pentru economie de 
apațiu, vom nota centralele termice 
prescurtat — C.T.

C T I — AEROPORT. Din cele 
J0 azane, opt merg în plin. în in
teriorul QT. e curat, totul e pus la 
vunct. Fochistul Cornescu Constan- 

cele două ajutoare «hiănesc*1 
ermanentă focarele. Termome- 
instalale la fiecare cazan indi

cate care... 
800Q C.T. 1 
oamenii sînt 
mulțumiți. ■

că temperatura apei 
pleacă In circuit — 
Aeroport este bună, 
conștiincioși, locatarii

C.T. 2 — AEROPORT. Un băiat se
luptă cu opt cazane, toate în func
ție. Ne spune că fochistul Rusu loan 
este plecat să remedieze o defec
țiune. Abonării acestei C.T. au căl
dura destul de bună, dar apa caldă 
o primesc drămuit. Cauza: defecta
rea de mult timp a unui ventil care 
nu s-a mai reparat. La cele opt ca
zam, există instalate doar trei ter
mometre. Cărbune puțin, de proastă 
calitate, zqur neridicată de multă 
vreme.

QT. 3 AEROPORT. Este una 
din centralele bune din cartier. Lo- 
ealarii au căldură suficientă, iai 
apă, zilnic, intre orele 6—12 și 16— 
62. Prin locul de amplasare, această 
G.T. are posibilitatea de a fi apro
vizionată cu mașiDi basculante di
rect In buncăre. Dar cărbunele se 
transportă cu mașini carosale. în- 
greunînd munca celor trei oameni 
. așa destul de putini pe un schimb 

^3 16 cazane.
C.T. 4 - AEROPORT. Deservește 

11 blocuri Insumîod 440 apartamen
te și complexul comercial. în cen
trală — doar cîteva lopeți de căr
bune. Afară, nici măcar o lopată. 
Fochistul Emeric Gheorghe era ple
cat la G.T. 3 *^ă dea telefon pentru 
b primi cărbune.

C.T. 5 — AEROPORT. Din seara 
zilei precedente (16 decembrie ora 
60), această G.T. nu-și mai trimitea 
căldura celor peste 400 de aparta
mente. Cauza: lipsa de cărbune. 
Doar cite o lopată aruncată din cind 
Jn cind in focare mai întreținea un 
pumn de jar fără putere. Tșî poate 
Imagina oricine ce temperatură exis
ta în apartamentele alimentate de 
ia eastă C.T. Aici oamenii n-au 
cu ce mătura, iar fochistul Crișan 
Constantin nu știe cum să coreleze 
temperatura caz.anelor cu cea de a- 
foră deoarece linsesie termometrul 
de exterior.

C.T. 6 — AEROPORT, 
meni solizi Întrețineau la 
derea... țigărilor, cocoțați 
ne. în centrală — mare 
fum, zgură, cenușă, foc, 
justificări.

,N-avem cu ce mătura. Cărbunele
• puțin, mai mult cenușă și șist. 
Tovarășul Antonescu ne-a luat de 
»uJt termometrul de exterior și nu 
oe-a adus altul în loc. Așa că d2m 
căldură după cum ne pișcă gerul ia 
urechi. Electropalanul este defect de 
trei luni: electricfanul Pop Gheor- 
ghe l-a demontat motorul care «za
ce In sala de oompe*. în atare si
tua!.:.-, temperatura in 580 de apar
tamente, la școala nr. 6 si la . om- 
plexu1 meșfe«-.igărp<c nu-i c< nor- 
teală.

•r.i?. I - i lEPAȚj. ' arbunv este 
fo permanentă. uneori mai bun, «e 
»ulte ori de slabă calitate. Căldura
* relativ bună de- apa caldă nu 
•atxsface cerințele. Aceasta deoare- 
e*. așa oum spunea fochistul Marcu 
Ioan, dau apă caldă prin boilere 
care se golesc foarte repede și ie- 
ÎBCălzireă lor necesită 
bacă ar avea instalate 
eontracurenl, apă caldă 
de -ufidentă.

C.T. 4 — CARPAȚL

Palru on
ora 7, ar
pe cărbu- 
dezordine: 
gaze

mult timp, 
aparate de 
s-ar putea

Eleclrop«ila-

nul este defect de mult limp. Căr
bunele stă afară inii-un loc neîn
grădit, de unde face foarte ușor... 
picioare.

C.T. 1 - PETRILA. Funcționează 
cu trei cazane deservite de cite un 
om pe două schimburi. Așa că noap
tea numai cald nu poate fi în apar
tamentele alimentate de această 
C.T. Apă caldă se dă de două ori 
pe săptămînă cite două ore.

C.T. 2 — PETRILA. E identică cu 
nr. 1. Dar numai în privința con
strucției și a capacității. în privința 
cantității de căldură și de apă cal
dă, este mult superioară primei. Fo
cii -1 -ț Feher loan ne-a însoțit prin 
cîteva apartamente. Oamenii erau 
mulțumiți.

C.T. 3 - PETRILA Din cele 16 
cazane, 13 funcționează suprave
gheate de patru oameni în fiecare 
schimb. >Xprovizionarea cu cărbune 
se face ritmic, dar locatarii nu au 
căldură și apă caldă suficientă, mal 
ales in cele două blocuri turn. 
Motivele ni le-a relatat fochistul 
Paliu Dumitru : ,Am putea face față 
dacă am merge și cu aceste trei ca
zane. Nu le putem exploata deoa
rece nu-s șamotate, deși șamotarea 
unui focar se poate efectua într-o 
zi. De asemenea, la blocurile turn 
nu funcționează hidrofoarele și apa 
caldă nu poate urca pînă la etajele 
superioare.

QT.4 - PETRILA Din 23 de ca
zane, 20 sînt apte de funcționare, 
iar 3 stau neșamotate. defecte, prin 
care se pierde multă apă caldă pen
tru a nu îngheța. Nici la cele patru 
blocuri pe care le alimentează a- 
ceastă QT. nu funcționează hidro- 
foarele. Deși pentru alimentarea cu 
cărbune a fost construită o bandă 
rulantă, din cauza pioicctului greșit, 
banda nu funcționează, iar cărbu
nele se transportă manual.

LUPENI, OR/X 4. QT. DIN SUB
SOL! I BLOCULUI Nr 8 TURN. 
Fochistul Bob Fluviu a aprins focul 
in patru cazane dar n-are cu ce în
treține 
bunele 
și tot 
roabe.

C.T. 
pori pătrunde înăuntru. Ușa e .fe
recată* cu sirmă și lemne. Auzind 
zgomot, fochistul Lupșa Ioan vine 
în întimpinare. Are ochii umflați, 
iar pe obrazul drept ii sînt impri
mate urmele... somnului.

— Singur ? — ne interesăm.
— Colegul Boaru loan lipsește. 

S-o fi încurcat la vreun pahar...
C.T. DIN CARTIERUL BRA1A I. 

în fața celor zece cazane aflate 
funcțiune trei oameni lucrează 
zor. Strădania muncitorilor conouși 
de fochistul Flegeduș Sigismund este 
tonfirmală și de termometrul insta
lat pe conducta de refulare care in
dică 650C.

C.T. DIN CARTIERUL BRAIA II. 
în sala cazanelor nu intilneșli țipe
nie de r,m: focul e lăsat in voia 
soartei. în sala boilerelor sint în
tinse la uscat rufe, iar pe un boiler 
este întins la orizontală fochistul 
S0t6 Emeric. El doarme aici, iar 
ortacul său, Farcaș Șandor, 11
■ ompaniază* jos, în sala pompelor.

C.T. DE LÎNGA BLOCUL A 8. 
Căldură nu prea este, în schimb fu
mul plutește deasupra oamenilor, li 
învelește în nori groși.

UT. DE LA BLOCUL 200. Pentru 
ca cefor nonă cazane aflate in lunc- 

asigure ..hrana" ue-
■ esarâ, trei muncitori depun eforturi 
susținute. Lucrează cu mijloace ru
dimentare. încarcă cărbunele cu lo- 
pala și-1 transportă cu roaba de a- 
fară in centrală, iar electropulanul 
stă. E defect de aproape doua săp- 
tămini dar n-a venit nimeni ‘•ă-î 
stabilească .diagnosticul*' ți să-l pu
nă la punct.

N. R. La toate cele menționate mal 
sus se adaugă șl alte cauze. Intre 
care mai subliniem :

Mare parte dintre lucrătorii de la 
centrale nu și fac conștiincios dato
ria : Inlîrzle de la serviciu sau nu 
vin deloc, beau în timpul serviciu
lui, joacă cărți, dorm, nu aprind fo
cul la timp.

Nu există un atelier bine dotat, 
o magazie cu piese de schimb pen
tru centrale și ascensoare.

Nu se exercită un control riguros 
pe schimburi, la centralele termice, 
nu s-au asigurat condiții optime de 
lucru oamenilor, slnt neglijate unele 
doleanțe ale lor, sînt înlăturate cu 
multă înttrzlere unele defecțiuni.

factorii de răspundere ?
Am stat de vorbă cu cijiva factori 

de răspundere de la unitățile I.G.L. 
Petroșani, Lupeni șl Vulcan.

Iată ce ne-au declarat:
Am intentional să deschidem 

in acest an o școală de calificare, 
dar nu am primit de la forurile 
nostre superioare fondurile necesare 
și școala nu s-a mai deschis. Anul 
viitor vom avea posibilitatea să ca
lificăm personal atît pentru centra
lele termice cit șl pentru ascensoa
re.

asi- 
cele 
cum 
cen-
asi-

marea fluctuație de oameni la uni
tățile noastre (de la muncitori la di
rector N.N.), indisciplina unor sa- 
lariați (dc la muncitori la inginer 
șef — N.N.), faptul că G.C.V.J. ne 
creează multe greutăți in aprovizio
narea cu cărbune, la timp și de bu
nă calitate, faptul că un mare nu
măr de locatari nu plătesc chiria și 
Încălzirea centrală, că uneori apa 
nu arc presiune, că..se. decuplează 
de multe ori curentul electric fără 
să fim anunțați Înainte și vom avea 
imaginea completă a activității 
I.G.L., atît de controversată, atit de 
hulită (inginer GALAN GHEOR- 
Gl-IE, directorul I.G.L. Petroșani).

N.R. Noi avem, această Imagine. 
Cunoaștem greutățile, si pe cele de 
natură obiectivă și pe cele de na
tură subiectivă, pe care le are în
treprinderea. Dar, deocamdată,
vorba de căldură. Oamenii plătesc 
în fiecare lună și vor, să aibă căldu
ră și apă caldă. Nu cer mult: cer 
numai dreptul pe care-1 au. Condu
cerea I.G.L. să acorde mai multă a- 
tentie acestei probleme deosebit de 
importante, acum, în sezonul frigu
ros, să imprime salarialilor săi mal 
mult simt al răspunderii, mai mul
tă disciplină, să le rezolve cerințele, 
să tină o legătură mai strînsă cu 
C.C.V.J. pentru aprovizionarea rit
mică a centralelor termice cu cărbu
ne, suficient și de bună calitate. La 
rîndul său, C.C.V.J. să onoreze la 
timp comenzile I.G.L.. știind că ast
fel asigură condiții mai bune de 
vla|ă propriilor salariați.

Să unim toate fortele_și să înde
plinim doleanța justificată a cetă
țeanului.

e

Petreceri de revelion vor 
mai fi organizate la I.M.P., 
precum și la liceele din Pe
troșani, Urioani, Lupeni, Vul
can și Petrila. Dezvăluim ci
titorilor noștri, deși organizato
rii vroiau să le țină „secrete", 
cîteva din surprizele de reve
lion : „Ultima poștă din '68 și 
prima din '69" va prilejui îm
părțirea unor răvașe, felicitări 
și epigrame, spre hazul tutu
ror și „bucuria" destinatarilor. 
ConcursurJile de frumusețe vor 
avea drept țintă alegerea ce
lor mai frumoase perechi și 
a celor mai frumoase partici
pante. Vor urma apoi con
cursuri pentru alegerea celor 
mai buni soliști și recitatori, 
jocuri distractive și, bineînțe
les. dans. (Tangouri celebre, 
valsu.i fermecătoare, twisturi 
furtunoase și, bineînțeles, pe- 
rinița).

In timpul petrecerilor de re
velion, cluburile vor prim) și 
vizita unor oaspeți ■ ni Rodio- 
televiziunii române care vor 
prezenta, ca întotdeauna, fru
moase programe artistice.

Recomandăm pe această cale 
tuturor tinerilor din localită
țile municipiului, care vor să 
petreacă revelionul într-un ca
dru plăcut, intr-o atmosferă 
plină de veselie, entuziasm și 
axuberantă tinerească, să se 
îngrijească din timp de procu
rarea invitațiilor. Amănunte 
suplimentare pot fi aflate la 
sediile comitetelor orășenești 
ale U.T.Q din toate localită
țile municipiului, precum și la 
sediul comitetului municipal al 
U.T.Q

In zilele de 28, 30 și 31 decembrie, magazinele 
alimentare, de carne, pîine și lapte pe un schimb vor 
funcționa după următorul orar :

8-13
16-21 30

In zilele de 26 și 27 decembrie - program normal. 
In ziua de 29 decembrie, duminica, vor fi deschise 

toate magazinele între orele 8-12.
In ziua de 1 ianuarie 1969 vor fi deschise :
centrele de pline orele 8-11. 
magazinele de lapte orele 7-10.
în ziua de 2 ianuarie, vor fi deschise toate maga

zinele pe două schimburi între orela 7-11, iar magazinele 
do serviciu pe un schimb între orele 8-11,

NOU !
Chemat prin telefon nr. 1813, „Mo; 

Gsrilă" deservește la domiciliu pe cei care 
nu se pot deplasa la magazin. „Moșul" ono
rează Insă numai comenzile mai mari de 
50 lei.

Reținefi I Comenzile se fac la telefon 
nr. 1813 — magazinul nr. 18 autoservire — 
Pefroș = ni.

AUTOBAZA TRANSPORT
AUTO PETROȘANI

Cărbunele
I.a majoritatea centralelor termice 

vizitate, aprovizionarea cu cărbune 
st- tace dcb i tuosf cărbunele fiind,

arderea. Dacă strînge căr- 
cu... mătura (e numai praf) 
nu-i mai mult de două-lrei

VISCOZA 111. E imposibil să

— Avem mare nevoie de un ate
lier bine dotat, de o magazie cu 
tot felul de piese de schimb și de 
materiale, nu numai pentru centrale 
și ascensoare dar și pentru celelalte 
lucrări pe care le executăm In tot 
cursul anului.

— Am luat măsuri pentru a 
gura un control permanent In 
trei schimburi asupra modului 
își fac datoria muncitorii de la 
trale, de a-i Îndruma, de a le
gura, pe cit este posibil, condiții 
mai bune de lucru.

Există însă si unele cauze obiec
tive. Vă vom da cîteva cifre com
parative în urma cărora oricine 
poale reflecta. Fală de anul 1961, 
foo.il •' Ic-.'.. . . punăr i- d* imobile, 
de apartamente, de centrale termi
ce, de ascensoare a crescut foarte 
mult, in timp ce numărul persona
lului a rămas același. în I960, de 
pildă, nu exista în toată Valea Jiu
lui nici o centrală termică, nici un 
ascensor. Acum, în luna decembrie 
1968, avem 29 de centrale termice 
și 84 ascensoare. Fată de 3 956 de 
imobile si 18 442 apartamente cile 
aveam în anul 1961, acum, în 1968, 
avem 4 053 imobile și 26 849 apar
tamente.

în 1961 schema întreprinderii 
noastre cuprindea 589 muncitori, pe 
cind in 1968 nu include decit 546 
muncitori. Să adăugăm la aceasta

Concurs școlar
de tenis de masă

dis-

;n 
de

,a-

și...
în general, sub qranulatia prescri 
șl, ca urmare, nu dă energia calo
rica necesară ridicării lemperuturii

angajează de urgență

Șef birou
contabilitate

zgura
I

Rai i-anchetă realizat de
Dumitru GHEONEA

Dumitru CRISAN 
Petru BREBEN

Tiberiu SPATARU

La sfJrșituI săptămînil trecute, la 
Școala generală nr. 3 Vulcan — Pa- 
roșeni a avut loc un concurs de 
tenis de masă.

In urma unor Întreceri viu
pută te, pe primele locuri s-au cla
sat : 1. Birău Titu, 2. Popescu Lu
cian, 8. Fetcu Daniel (băieți), iar la 
fete: 1. Chinceșan Victoria, 2. Arde
leana Lucia, 3. Chinceșan Marta.

Cu această ocazie, au fost demon
strate încă o dată calitățile sportive 
indubitabile ale tinerei speranțe Chin
ceșan Victoria, ocupanta locului II 
pe tară in întrecerile juniorilor.

Ernest ȘTUMER 
corespondent

20,25 
în ritmuri moderne;

VINERI 27 DECEMBRIE

PROGRAMUL I :

populară și ușoară; 18,30 Gazeta ra
dio; 19,00 O melodie pe adresa dum
neavoastră; 19,20 Sport, 19130 Soliști 
de muzică populară; . 19,50 Muzică 
ușoară; 20.05 Cenaclu; literar,- 
Piese clasice
20.50 Dansuri simfonice; 21.05 Aten
țiune. părinți!.- 21,25 Din ’cele mai 
frumoase melodii... cele mai frumoa
se; 22,00 Radiojurnal.1 Buletin me
teorologic. Sport; 22.20 Caravana fan
teziei,- 23.20 Moment poetic; 23,25 In
terferențe lirice,- 0.05—5 00 Estrada 
nocturnă.

14.30 Moment
14.35 Ciută Puica Iglro-

15.00 Lucrări

Condiții de angajare: studii medii șl vechime în funcții 
economice conform H.CA1. 328/1967.

Salarizare — 1 575—1 800 lei.
Informații suplimentare se pot primi zilnic Între orele 

7—15 de la biroul personal al autobazei de transport Petro
șani cu sediul In Llvezeni, telefon nr. 1355 sau 1116.

5,05—6,00 Program muzical de 
mineală; 6,05—8,25 Muzică și actua
lități : Radiojurnal. Sport. Sumarul 
presei. Matineu muzical; 8,25 Moment 
poetic : Partidului: 8,30 La microfon» 
melodia preferată: 9.30 Ateneu; 10,00 
Madrigale de Adriano Banchieri; 10.10 
Curs de limba spaniola; 10,30 C-tntece 
si jocuri populare; 11.15 Soliști cu- 
noscuți șl mai puțin ctinoscuți; 11,45 
Sfatul medicului; 12,00 Muzică ușoa
ră,- 12,20 Cronica literară; 12,30 ln- 
liLnirc cu melodia populară și inter
pretul preferat,- 13,10 Avanpremieră 
cotidiană; 13,20 Sokșli și orchestre 
de muzică ușoară; 14,10 Dumbrava 
minunată -(emisiune pentru opri); 
1420 Concertul zilei,- 15.05 Muzică 
interpretată la chitară; 15.15 Tarii, 
inima și versul,- 16.00 Radiojurnal. 
Sport; 16.10 Muzică populară; 16.55 
Radio-publicitafo; 17,00 Melodii de 
Vasile Veselovski; 17,15 Pentru pa
trie; 17.45 O melodie, doi Jnterpreți; 
17.50 Tribuna radio,- 18.05 Muzică

di- PROGRAMUL II :

7,00 Dobroge, mândră grădină — 
muzică populară; 7.37 Ciuta fanfara; 
8.10 Toi înainte (emisiune pentru 
pionieri); 8.25 Jocuri de tete,- 8.35 
De la madriqal la mari lucrări vo- 
cal-simfonlce; 9,10 Curs de limba 
spaniolă; 9.30 Pagini de estradă de 
mare popularitate-, 9.45 iSă-uvățăm un 
(țntec: ..Partid, pavăza mea";
Piețe instrumentale; 10.15* 
radiofonic:
uest de

: 10.05 
Teatru 

Ce însea&na să fl o- 
Oscar Wilde; 1147 Muzică

CINEMA

ușoară; 12,05 Avanpremieră cotidia
nă,- 12,15 Concert de prînz; 13,00 
Muzică populară cu Maria Sterian; 
13,15 Recital vocal Teodora Lucaciu 
si Martha Kessler; 13,30 Știința în 
slujba păcii; 14.10 Din cinlecele și 
dansurile popoarelor,- 
științific;
șanu și Luis Aquile,- 
muzicale premiate,- 15,40 Radio-publi- 
cilate; 16.00 Arii din opere; 16 15 
Pe teme medicale; 16.25 Șirag de me
lodii; 17.00 Radiojurnal. Sport,- 17.10 
Muzică corală; 17,30 Muzică ușoară; 
18.05 Memoria pămîntului românesc,- 
18,25 Muzică ușoară,- 19,05 Cîntăreți 
celebri și folclorul,- 19,30 Curs de 
limba spaniolă; 19.50 Noapte bună, 
copii; 19.55 Seară de operă; 22.30 
Cronica literară; 23.07 Muzică româ
nească tnreqistrată in studiourile 
radiodifuziunilor Cehoslovacă. Rias — 
Berlin și R^lniouă. 24 00—1.00 Muzi
ca azi.

Buletine de știri: PROGRAMUL I: 
5.00;
13.00, 
4.00.
12.00; 14.00;

5,30; 6.00; 6.30; 9.00. 11,00;
15,00: 20.00; 24.00; 1.00; 2 00;

PROGRAMUL II:
18.00; 19,00;

7,30; 10 00;
23 00; 0 55.

T O G
27 DFCEMBR1E

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Beketl,

R A FE

seria 1 și 11; Republica: 
Iadul sfărlmat; PETRILA: Ea va ride; LONEA — 7 Noiembrie: 
Răpirea fecioarelor,- Minerul: Cînd Iu nu ești; ANINOASA : Unde 
este al treilea rege,- VULCAN: Inimă nebună, nebună de legal; 
LUPENI — Cultural: Trei copii minune; Muncitoresc: Cind lu nu 
ești.- PAROȘENI: Corigenta d-lui profesor.

POȘTA

REDACȚIEI

JOI 26 DECEMBRIE

• PETRESCU NICOLAE. conducă
tor auto, garajul I.G.C. Lupeni.

Rugăm treceți tntr-una din zile 
pe la secția corespondenți a ziaru
lui nostru.

Limba germană — lecția a 36-a 
(reluare).
Tv. pentru 
gricultură. 
Pregătirea

® IONICA 1OS1F, comuna Banița, 
satul Crivadia. Cu privire la scri
soarea dv., adresată redacției, Secția 
de distribuire a energiei electrice Pe
troșani ne-a comunicat că lucrarea 
de branșare solicitată a fost efec
tuată.

• UN GRUP DE LOCATARI DIN 
CARTIERUL COCOSVAR. Vulcan. 
Scrisoarea dv. a fost trimisă condu
cerii T.A.P.L. Petroșani. Răspunsul 
primit confirmă justețea sesizării dv. 
Ca urmare, conducerea T.A.P.L. a 
dispus ce mandatarul de la bufetul 
în cauză să construiască, pînă la 26 
decembrie a. c.. instalația sanitară res
pectivă.

n»aîB

PRONOEXPRES
La concursul Pronoexpres numărul 

52 din 25 decembrie au lost extrase 
din urnă următoarele numere:

Extragerea l-a: 11 35 30 45 38 
Fond de premii: 394 284 leL
Extragerea a 11-a: 33 32 10 6 

29 12.
Fond de premii: 3Î7785 Tel.

3*.

25

specialiștii din a- 
,,Legumicultura", 

terenului agricol 
pentru irigarea culturilor și 
mecanizarea lucrărilor de între
ținere (reluare).
Tv. pentru specialiști: Medi
cină. Diagnosticul afecțiunilor 
reumatismale.
închiderea emisiunii- de dimi
neață.
Telex Tv.
Pentru elevi: Consultații la 
chimie (clasa a VllI-a). Tema: 
Metan — țiței — cauciuc. 
Limba rusă — lecția a 38-a. 
Studioul pionierilor: „File de 
calendar'*.

19,00 Telejurnalul de seară. Buleti
nul meteorologic. 
Mlcroavanpremleră.
Medicul vă sfătuiește.
Roman foileton „Forsyte Saga** 
|1X).
Mens sana in corpore sano — 
emisiune concurs cu premii. 
Temele : Michelangelo; Concerte 
celebre pentru pian.
Seară de romanțe. 
Prim plan: Oscar Han.
Lira „Metafore in piatră**. Ver« 
suri în lectura autorilor. 
Telejurnalul de noapte. 

2X00 închiderea emisiunii.

20,50

21,50
22,15
22,35

22.45
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STEAGUL ROȘU

Nava „Apollo-8‘ a ieșit 
de pe orbita clrcuinlunarâ

• Cel mai periculos moment al zborului 
a fost depășit

• Cosmonaută au efectuat o serie de ob
servații științifice

GAPE KENNEDY 25 (Agerpres). — 
potrivit programului de zbor, cosmo- 
Aăutii Frank Borman James Lovell 
si William Anders au pus in func
țiune miercuri dimineața pentru 3 
minute și 23 de secunde (cu 8 secun
de mai mult decit era prevăzut) mo
torul propulsor al navei , Apollo-8*,
tare a accelerat viteza navei de la 
p 890 km pe oră la 9 763. Nava a 
ieșil de pe orbita circumlunară u- 
Cpformă de 112 kilometri pe care a 
dravital timp de 20 de ore, efectuînd 
£oce revoluții în junii satelitului na- 
ftu-al al Pămîntulul. O dată cu a- 

depășit cel 
al zborului.
la N.A.S.A.

eu trebuit să aștepte aproximativ 10 
minute pentru a afla rezultatul ma
nevrei, întrucit aceasta a fost efec
tuată în timp ce nava se afla în 
partea invizibilă a Lunii, iar comu
nicațiile cu echipajul erau întrerupte.

Nava ..Apollo-8" a atins în tim

pul zborul in jurul Lunii, cosmo
nauts au procedat la o serie de ob
servații științifice ale căror rezul
tate au fost transmise pe Pămînt. Ei 
au putut distinge craterele, piscurile, 
„mările și oceanele* de praf lunar. 
Au identificat cu ușurință „Marea 
LinNîii și craterele ..Columb" și 
.Gutenberg și alte zone selenogra- 
ficc- < unoscute de pămînteni. Specia
liștii de la N.A.S.A. au insistat in 
mod deosebit ca Borman, Lovell și 
Anders să verifice cu precizie culoa
rea gri^albă a suprafeței lunare șl 
să repereze craterul ..Langrenus'. 
Aco<ta are spre deosebire de cele
lalte cratere lunare, un con central 
șl șase sau șapte terase plasate pe 
țparginile sale care au putut fi ob- 
Jervate cu ochiul liber de cosmo-

Schimb 
de focuri Intre 
forțele militare 

isroeiiene 
Si iordaniene

AMMAN 25 (Agerpres). — Miet- 
Cpri. forțele militare israeliene au 
deschis foc de mitraliere asupra 
pozițiilor iordaniene in regiunea po
dului Umani Al Shurat, la nord de 
Valea Iordanului, se arată îr.tr-un 
comunicat dat publicității la Amman. 
Forțele militare iordaniene au ri- 
fiostal. In timpul schimburilor de 
ocuri, care a durat peste o oră, 

£C precizează in comunicat, partea 
Iordaniană nu a înregistrat pierderi.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — L.i 
purtatei de cuvint militar a decla
rat la Tel Aviv că forțele iordanie
ne au supus miercuri unui tir de 
arme automate pozițiile de pe ma’ul 
vestic al Iordanului. După ce a ară 
țat că israelienii au ripostat, pur
tătorul de cuvint a precizat nu 
s-au înregistra» pierderi.

Alegerea 
unui nou guvern 

in Polinezia 
franceză

PAPEETE, TAHITI 25 (Agerpres).
In urma dizolvării guvernului 

Polinezlei franceze, Adunarea teri
torială, întrunită într-o sesiune ex
traordinară, a ales un nou guvern. 
A fost realeasă vechea formație, cu 
țjxcepția lui Jean Roy Bambridge, 
$nti-auLonomist, care a fost înlocuit 
Cu Romuald Alain, adept al auto
guvernării. Ca urmare a mișcării 
populare in sprijinul autonomiei in
terne, Adunarea teritorială se pro
nunțase în iunie a.c. în favoarea a- 
festui principiu, promovat de parti
dul „Te Ea Api". Insulele Polineziei 
franceze, răspindite pe o zona întinsă 
& Pacificului de est, sint administra
te in prezent de un guvernator fran
cez, un guvern alcătuit din cinci 
fpembrl și Adunarea teritorială avind 
80 de depulați. Deputatul Sandlord, 
președintele Partidului „Te Ea Api*, 
reprezintă Polinezia in Adunarea 
Națională Franceză.

nouți. In urma studiului efectuat a- 
supra pârtii invizibile a Lunii, cos- 
monauții au comunicat că solul a- 
cestei regiuni nu este propice pentru 
o eventuală aselenizare.

In timpul ultimei revoluții in junii 
I unii, William Anders a continuat sfi 
fotografieze suprafața lunară. Aceasta 
se întîmpla cu cîteva ore înainte 
de apusul soarelui, adică la începu
tul nopții lunare (echivalentă cu 14 
zile terestre). Anders a comunicat 
că apusul soarelui pe Lună este cel 
mai prielnic moment pentru o vi
itoare debarcare, întrucit unghiul 
razelor solare proiectează umbro foar
te clare și este ușor de reperat lo
cul de aselenizare.

★

LONDRA 25 (Agerpres). — „Acum 
se poate prevedea alunizarea unei 
nave spațiale în cîteva luni", a de
clarat Bernard Lovell, directorul Ob
servatorului Jodroll Bank din An
glia după ce a urmărit imaginile te
levizate transmise de la bordul na
vei cosmice „Apollo-8". Pe de altă 
parte, el a precizat că, după părerea 
sa, fotografiile realizate de „Apollo- 
8" n-ar aduce nici un clement nou 
la cunoașterea satelitului natural al 
Pămîntulul și că ar trebui să se aș
tepte debarcarea unui om pe Lună 
și examinarea unui eșantion al so
lului lunar pentru ca programul „A- 
pollo" să capete întreapa Ini semni
ficație.

CAPE KENNEDY 25 (Agerpres). 
— Nava cosmică „Apollo-8" se în
dreaptă în prezent spre Pămînt, du
pă ce a efectuat cu succes 10 revo
luții în jurul Lunii. Atit echipajul 
vehiculului spațial, cît și tehnicienii 
Administrației naționale pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.), care au 
urmărit și dirijat zborul do pe Pă
mînt, și-au luat cileva ore de odih
nă. La ora 15 (ora Bucureștiului), 
comandantul navei, Frank Borman, 
si navigatorul James Lovell s-au 
culcat, după eforturile depuse timp 
de aproape 30 de ore în perina la 
cît „Apollo-8" s-a aflat pe orbita 
circumlunară. Comenzile navei au 
fost asigurate numai de William 
Anders. La ora 15,30 (oia Bucureș- 
liului), nava cosmică americană se 
afla la o distantă de 341-728 km do 
Pămînt, spre care se îndreaptă cu 
o viteză de 4 429 km pe oră.

Ultima fază critică a primului zbor 
a unor ființe umane pînă în ime
diata apropiere a satelitului natural 
al Pămintului va avea Ioc vineri 
27 decembrie, în jurul orei 17,40 
(ora Bucureștiului), cînd „Apollo-8" 
va trebui să intre în atmosfera te
restră cu o viteză de 40 000 km pe 
oră, folosind un „coridor* cu o lăr
gime de numai 42 km, după care 
va ameriza în Oceanul Pacific. A- 
ceastă operație este considerată în
să mai puțin dificilă decît dificultă
țile întîmpinate pină acum de nava 
cosmică în călătoria ei spre și in 
iurul Lunii.

CAPE KENNEDY 25 (Agerpres). 
— De la Centrul spatial Cape Ken
nedy se anunță că la ora 18,00 (oia 
Bucureștiului) cabina „Apollo-8" se 
găsea la o distantă de 331 508 km 
de Pămînt, zburînd cu o viteză de 
4 400 km pe oră. Specialiștii N.A.S.A. 
apreciază că în jurul orei 20 (ora 
Bucureștiului) vehiculul spatial va 
atinge punctul de începere a zonei 
gravitației terestre. O dată cu in
trarea în această zonă se va acce
lera viteza navei.

MOSCOVA

Festivalul 
„Iarna 

ruseasca"
MOSCOVA 25 (Agerpres). — Mier

curi a început la Moscova tradițio
nalul festival „Iarna rusească". A- 
ccaslă sărbătoare artistică va permi
te moscovitelor și oaspeților lor să 
cunoască cele mai reușite creații 
ale aitei naționale rusești, începînd 
cu cele mai vechi jocuri și cîntece 
rituale și terminînd cu marile crea
ții simfonice, de operă șl balet ale 
lui Musorgski, Ccaikovski, Rahma- 
ninov, Prokofiev, Șostakovici.

Alături de trupa de balot a Tea
trului Mare, în frunte cu balerinele 
Maia Plisetkaia și Ekaterina Maxi
mova, și cele mai bune orchestre 
din capitala sovietică, la Moscova 
vor evolua corurile populare din 
Siberia, din nordul R.S.F.S.R. și din 
Republica Autonomă Tatară. Conco
mitent, amatorii artei coregrafice 
vor asista la spectacole pline de 
temperament ale ansamblului de 
dansuri din Daghestan (Caucazul 
de nord).

„Iarna rusească* va prilejui ver
nisajul cîlorva expoziții, printre care 
Expoziția de artă a vechii Karelii, 
unde vor fi prezentate creații ale 
maiștrilor ruși care au realizat ori
ginalul ansamblu arhitectonic de 
lemn do pe insula Kiji.

O. Z. 1X. observat 
la Belgrad

BELGRAD. — Un grup de astro
nomi de la Observatorul național 
din Belgrad au observat simbăta tre
cută, timp de 15 minute, un obiect 
luminos neidenlificat deasupra ca
pitalei Iugoslaviei.

Obiectul, care se deplasa in di
recția sud-est, avea un diametru mai 
mic decit al Lunii și era înconjurat 
de o aureolă portocalie.
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• WASHINGTON 25 (Ager
pres). — Corporația de comu
nicații prin satelit (Comsat) a 
anunțat că satelitul de comu
nicații „Intelsat-3", lansat săp- 
tămina trecută de pe poligo
nul de la Cape Kennedy, s-a 
plasat pe o orbită circumte- 
restră sincronizată cu mișcarea 
de rotație a Pămintului la o al
titudine de 22 300 mile deasu
pra părții centrale a Oceanu
lui Atlantic. Primele comuni
cații experimentale mijlocite 
de acest satelit au fost efec
tuate marți.

„Inlelsat-3" va fi folosit în 
mod curent pentru transmite
rea de informații intre Ameri
ca de Nord, Europa, Africa și 
America de Sud, începînd de 
la 2 ianuarie 1960.

© UMUAHIA. — Intr-un comu
nicat militar al postului de radio 
Umuahia se arată că forțele biafre- 
ze continuă să respecte încetarea 
focului pe timp de opt zile, ordo
nată de locotenent-colonelul O- 
jukwu.

Comunicatul anunță că după 12 
ore de la intrarea în vigoare a or
dinului de încetare a focului, avioa
ne aparținînd forțelor federale nlge- 
riene au bombardat orașul Umuahia 
și împrejurimile sale.

r
 ELVEȚIA : Vedere din Ge-

neva.

Virila 
ministrului 
afacerilor 
externe, 
Corneliu 
Mânescu, 

în Tunisia
TUNIS 25 - Trimisul special A- 

gerpres, C. Benga, transmite: Cor
neliu Mânescu, Ininistrul afacerilor 

externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, împreună cu soția, caro se 
află în vizită oficială in Tunisia 
a făcut în zilele de marți și mier
curi o călătorie 'prin țară. Oaspeții 
români, însoțiți de Habib Bourgui- 
ba jr., secretar de stat al afacerilor 
externe al Tunisiei, cu soția, au vizi
tat orașul istoric Kairouan, renumit 
prin moschecle ' sale caracteristice, 
pentru construcțiile medievale* mu
sulmane, precum și orașul Gafsa, si
tuat pe locul unde acum aproape 
două milenii se afla o renumită a- 
șezare romană.. n

© NEW YORK. — Un a- 
vion ' come reia] cu reaefie de 
tipul „Cohvair 580", aparți
ni nd companiei aeriene „Alte 
gheny Airlines", s-a prăbușit 
marii seara in apropierea 
aeroportului din Bradford (Pen
nsylvania). Din cele 47 de per
soane. ailale la bordul apara
tului, -19 pir încetat din via
tă.

PARIS. — O uriașă ava
lanșă de zăpadă a izolat mier
curi două sate situate în a- 
propierea localității Gap din 
Alpii irancezi. Se apreciază că 
lucrările de deszăpezire vor du
ra cel puțin 24 de ore. In a- 
ceastă regiune, avalanșele sini 
un fenomen frecvent, ele pro- 
ducindti-se de cileva ori în fie
care iarna*.

@ BUJUMBURA. — Nouă ofi
cialități din Burundi au fost con
damnate la închisoare pe termen? 
variind între 3 șl 10 ani, deoarece 
au adresat o scrisoare deschisă pre
ședintelui Michel Micombero. Prin
tre cei condamnați se află fostul 
președinte al Adunării legislative, 
Thadde Siryuyumusi.

4 000 de mineri 
marocani în greva
CASABLANCA. — Aproximativ 

4 000 mineri din Djarada, localitate 
situată in partea de nord-est a Ma
rocului. se află d ■ mai mult timp în 
grevă, a anunțat Federația marocană 
a Muncii. Greviștii cer sporirea sa
lariilor.

Politia din capitala Guafemalei
a fost pusă în slare.de alarmă

CiUDAD DE. GUATEMALA.
Poliția din Capitala Guatemalei a

Puternic cutremur 
în Turcia

ANKARA. — Un puternic cutre- 
mur a fost înregistrat miercuri dimi
neața in localitatea Erzurum din po
dișul Anatoliei (Turcia). Guvernato
rul acestei provincii a anunțat că 
nu au fost înregistrate pagube.

• PNOM PENH. — După cum 
relatează agenția Khmer Press, la 
21 decembrie unități ale trupelor 
americano-saigoneze dislocate în 
provincia sud-vietnameză Tay Ninh 
au supus unui foc de artilerie pos
tul de frontieră cambodgian Bos 
Mron. In urma acestui incident, pre
cizează agenția citată, mai multe 
persoane civile au fost rănite.

® SOFIA. — A încetat din viață 
col mai bătrîn om din Bulgaria, 
Lazar Kincev, in vîrstă de 125 de 
ani. Lazar a fost cea mai mare par
te a vieții păstor și a trăit mai tot 
timpul în munți. El n-a fumat nicio
dată, iar băuturile alcoolice le-a con
sumat cu cumpătare.

Val de căldură 
în Brazilia

IIIO DE JANEIRO. — Valul de 
căldură care s-a abătut asupra unor 
regiuni ale Braziliei a provocat in
ternarea in spitale a peste 1 000 de 
copii pentru a fi tratați de dezhi- 
tlralare. Șapte copii au Încetat din 
viafă, iar alti 13 se află intr-o stare 
gravă.

S-au semnalat, de asemenea, un 
mare număr de incendii care au 
obligat echipele de pompieri să fie 
in permanentă stare de alarmă. U- 
nul din incendii s-a declarat la o 
fabrică de inghefală care lucra pes
te capacitatea admisă, pentru a iace 
fală cererilor crescinde detciminate 
de temperatura extrem de ridicată.

fost pusă in stare de alarmă in cău- 
tar. a unei bande care a sustras din- 
tr-o bancă din acest oraș 50 000 
guctzales — moneda națională — 
sumă echivalînd cu 21 000 lire ster
line Doi dintre membrii bandei erau
deghizați în polițiști, iar un al trei
lea avea în mină o mitralieră cu 
care a ținut „la respect" pe func
ționarii băncii și pe clionți in tim
pul furtului. Ei s-au făcut nevăzuți 
după ce au deschis focul, omorind 
doi polițiști.

O BANGKOK. — In o serie de 
zone muntoase din nordul Tallandei 
continuă să se desfășoare lupte în
tre forțele guvernamentale si parti
zani, anunță agențiile de presă. Gu
vernul lailandez intenționează să în
treprindă in viitorul apropiat ac
țiuni de amploare destinate să pună 
capăt acestor mișcări de guerilă.

frSinielicopter
MOSCOVA. — Institutul de ae

ronautică din Harkov a pus la punct 
un miniclicopler de 200 kg. care poa
te atinge o viteză de 190 km pe oră 
și o altitudine do-2 000 molii. El este 
echipat cu un motor ele motocicleta 
de 38 C.P. Agenția TASS informea
ză <a a început construirea primei 
sorii experimentale a acestor apa
rate de zbor.

Ultima perioadă de timp a I 
fost marcată în Japonia de | 
intensificarea acțiunilor protes
tatare ale întregii populații 
față de existența in continuare 
a bazelor militare americane 
pe teritoriul țării, prilej de re- ; 
petale accidente cu urmări im
previzibile, împotriva (ratatu
lui de securitate japono-ame- ; 
rlcan, pentru retrocedarea O- | 
kinawel. Un fapt de ultimă 
oră sc adaugă celor ce stîr- 
nesc valul de nemulțumiri al 
populației nipone — este vor
ba de ancorarea în rada por
tului japonez Sasebo a sub
marinului nuclear american 
Plunger.

Aceasta este prima vizită e- 
fecluală in Japonia de o navă 
atomică americană, după pro
testul guvernului japonez in 
legătură cu radioactivitatea 
sporită detectată in apele por
tului Sasebo ca urmare a sta
ționării submarinului nuclear 
Swordfish.

Circa 4 000 de polițiști au 
fost mobilizați la Sasebo pentru 
a preveni demonstrațiile dw 
protest ale populației japone 
ze cu ocazia vizitei submari
nului nuclear Plunger.

Imaginea de mai sus înfă
țișează un- aspect surprins la 
Sasebo in ziua ancorării In 
rada portului a oaspetelui nc 
dorit; mii de manifestanli și-au 
exprimat indignarea iață de a 
cest fapt.

NOTĂ EXTERNĂ

Anglia: austeritatea 
și soarta guvernului

Pronosticurile lepetate privitoare 
la o „iminentă* schimbare de guvern 
in Anglia — fie sub forma unei 
coaliții cu conservatorii, fie prinlr-o 
nouă remaniere — au fost infirmate’. 
Articolul neobișnuit de critic pu
blicat de ziarul „Times*, care a 
comparat .„răul" piovocat Angliei in 
anul 1968 de primul ministru Wjl- 
son cu activitatea lui Chamberlain 
in 1939, n-a avut efectul scontat. 
Dimpotrivă, atacul ziarului a deter
minat guvernul laburist să acțio
neze cu și mai multă perseverență 
pentru aplicarea programului său e- 
conomic. Observatorii politici apre
ciază că stratagema conservatorilor 
apare din ce în ce mai rudimenta
ră : ei resping în mod sistematic 
măsurile preconizate de guxern - 
încercind astfel să zdruncine încre
derea alegătorilor in laburiști — 
fără a oferi însă vreo alternativă 
cil de cit atrăgătoare. Recenta o- 
fensivă conservatoare se bizuic pc 
momentul favorabil conservatorilor, 
menționat de sondajul de opinie, 
care indica un avans apreciabil al 
acestora, in dauna laburiștilor. Re
zultatul ultimelor sondaje oglindește, 
evident, lipsa de popularitate a ac
țiunilor guvernului pe lărim econo
mic. In nici un caz insă nu se poale 
aprecia că această situație este con
secința prezentării unui program po
zitiv do către conservatori. De alt
fel, in declarațiile lor, conservatorii 
reproșează laburiștilor că au <on-im- 
|il la o creștere a salariilor cu 7 
la sula, in timp ce productivitatea 
a sporit numai cu 6 la suta. Se în
registrează deci o cursă originală 
între ginorn și opoziție in afirmarea

Declarația 
Ministerului 

Afacerilor Externe 
al R. P. D. Coreene

PHENIAN 25 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene a dat publicității o declara
ție în care protestează cu hotărîre 
împotriva adoptării la ultima sesiu
ne a Adunării Generale a O.N.U. 
a „rezoluției" in așa-zlsa „problemă 
coreeană". Această rezoluție, se n- 
rată in declarație, a fost adoptată 
fără participarea și acordul repre- 
zentdnților guvernului R.P.D. Core
ene, împotriva voinței și intereselor 
poporului coreean.

Guvernul R.P.D. Cor&enc respinge 
afirmațiile S.U.A. cu privire la nece
sitatea de a perpetua, sub steagul 
O.N.U., ocuparea Coreei de sud do 
către trupele americane, do a men
ține „Comisia O.N.U. pentru refa
cerea și unificarea Coreei".

Pentru soluționarea justă a pro
blemei reunificării țării, se arată iu 
declarație, este necesar in primul 
rind să fie evacuate trupele ameri
cane din Coreea de sud, să fie di
zolvată „Comisia O.N.U. pentru refa
cerea și unificarea Coreei". Proble
ma coreeană, se arată in declarație, 
trebuie să fie soluționată de po
porul coreean însuși.

Sesiunea 
Marelui Mural

Popular 
al R P. Mongole

ULAN BATOR 25 (Agerpres). — 
La 25 decembrie s-a deschis la I'lan 
Bator sesiunea Marelui Hural Popu
lar al Republicii Populare Mou 
La lucrări participă J. TedeU 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M. îhv = 
ședințele Consiliului de miniștri i.-< 
R. P. Mongole, J. Sambu. preșe 1 it- 
tele Prezidiului Marelui Hural Popu
lar, și alti conducători de partid st 
de stat.

Sesiunea va dezbate proiectul p ci
nului de dezvoltare a economiei - >- 
tionale pe anul 1969. proiectul ' 
getului de stal pe 1969 și exe< u i- 
rea bugetului de stat pe anul i‘iii7,

— •-----

Amnistie 
în Venezuela
CARACAS 25 (Agerpres). - la 

Venezuela au (ost puși în liberlcu 
în baza amnistiei anunlale de pre
ședintele Raul Leoni, 29 de deți
nuți politici, printre care se află 
și liderii studenților. Carlos de! \ < - . 
chio Bottaro și Jose Rafael Zanoni, 
arestați în 1966 sub acuzația de a 2 
desfășurat .activități 'subversive' 
Ministrul de interne, Reinaldo Lean'*- 
dro Mora, a declarat că alte 26 de 
persoane vor fi puse in libertate in 
cursul acestei săptămini, acțiunea de 
eliberare a deținutilor politici, cer 
beneficiază de amnistie, urmiiul -â 
continue pină în martie I960, cind 
expiră mandatul președintelui Leoui.

fin

capacității de a aplica politica în
ghețării salariilor 1

Șubiezirea pozițiilor laburiste se 
datoreșle in bună măsură nerealizării 
promisiunilor făcute cu privire la 
restabilirea echilibrului balanței de 
plăti și a comerțului exterior, ceea 
ce influențează negativ întreaga si
tuație economica a Angliei. -

Reproșurilor aduse d • conserva
tori, laburiștii le răspund cu argu
mentul că lupta lor pentru redre
sarea economică este îngreunată de 
pasivul lăsat moștenire de guverna
rea anterioară și că este mult mai 
ușor să critici decît să remedic/i. 
In lumina acestei dispute, documen
tul elaborat de primul ministru Wil
son împreună cu Consiliul economic 
național apare ca expresia conli- 
nuitalii încercărilor de a combat-? 
dificultățile economice prin impune
rea unor noi sacrificii majorității 
populației. Sindicalele, care consti
tuie baza de .sprijin a Partidului la
burist, s-au arătat dezamăgite pen
tru faptul că programarea pentru 
1969 a unul spor al producției in
dustriale de numai 3,5 la sulă nu 
oferă o garanție pentru a împiedir .r 
creșterea șomajului.

(n condițiile actuale, guvernul la
burist arc de înfruntat, pe de o 
parte, opoziția care urmărește orga
nizarea cil mai grabnică a alegerilor 
anticipate, și. pe do altă parte, ne
mulțumirea firească din propriile 
rinduri. In otice caz. insă, primul 
ministru Wilson a indicat limpoda 
<ă nu intenționează să bată în rc- 
fr.uierp, indiferent d • natura pre
siunilor la care este supus guver
nul laburist.

Z FLOREA
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