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Intilnirca conducătorilor 
dc partid $i dc stat 

cu reprezentanții uniunilor 
de creație și ai unor 

instituții dc artă
In ziua de 28 decembrie, lovara- 

$ui Ni col a e Ceausescu. împreună cu 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer. Emil 
Bodnaraș. Paul Niculescu-Mizil și 
Dumitru Popescu, s-au întilnit la se
diul Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român cu membrii birouri
lor uniunilor dc creație, conducăto
rii unor instituții de artă si alti oa
ra mi de cuMură.

Cu acest prilej au luat cuvintul 
acad. Zaharia Slancu. președintele 
Uniunii Scriitorilor. Ion Dumitrescu, 
președintele Uniunii Compozitorilor, 
Brăduț Covaliu. președintele Uniunii 
Artiștilor Plastici. Radu Beligan. di
rectorul Teatrului National . 1. L. Ca- 
ragiale". Nestor Ignat președintele 
Uniunii Ziariștilor, Ion Popescu-Gopo, 
președintele Asociației Cineaștilor 
Valerin Pop președintele Comitetu
lui de Radiodifuziune și Televiziune. 
Infătișînd realizările obținute in 
cursul acestui an. în diferite domenii 
ale creației literar-artislicc și in 
munca de presă și mulțumind condu

mtllnlrca conducătorilor 
dc partid și dc stal 

cu oamenii dc știmță
Simbătă la amiaza, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer. Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, llie Verdeț și 
Manea Mănescu. s-au întilnit. la se
diul Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român cu membri ai 
Biroului executiv al Consiliului 
National al Cercetării Științifice și 
ai Prezidiului Academiei, cu repre
zentanți ai unor institute de cerce
tare ale Academiei și departamen
tale. ai unor institute de proiectări.

In cadrul întilnirii au luat cuvin
tul tovarășii Constantin Dinculescu, 
președintele Consiliului național al 
inginerilor și tehnicienilor, Dumitru 
Lăzăroiu directorul Institutului de 
cercetări si proiectări pentru indus
tria electrotehnică, acad. Remus Ra
dulei. vicepreședinte al Academiei, 
Nicolae Drăgan. directorul Institutu
lui de cercetări metalurgice. Ion Ur- 
su. directorul Institutului de fizică 
atomică, acad. Athanase Joja, vice
președinte al Academiei, acad, Eugen 
Radulescu, directorul Institutului de 
cercetări pentru protecția plantelor, 
acad. Andrei Otetea. directorul In
stitutului de istorie „N. lorga' al 
Academiei Sorin Dumitrescu, direc
torul Institutului de cercetări hidro
tehnice, Ion Stoian. directorul Insti
tutului pentru studierea conjuncturii 
economice internaționale, acad. Cos- 
tin D. Nenițescu. directorul Centru
lui de chimie organică al Acade
miei. Tudor lonescu, directorul In
stitutului de cercetări alimentare, 
acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte 
al Academiei, acad. Nicolae Teodo- 
rescu. decanul Facultății de mate
matică. acad. Șerban Tițeica. vice
președinte al Academiei, Nicolae 
Murguleț președintele Consiliului Na
tional al Cercetării Științifice, și 
acad. Miron Nicolescu. președintele 
Academiei.

Vorbitorii au relevat rezultatele 
valoroase obținute in 1968 in toate 
ramurile cercetării științifice, rezulta
te care contribuie la perfecționarea 
proceselor tehnologice din întreprin
deri, la sporirea producției indus
triale și agricole, la înflorirea cul

Aspect cotidion petroșănean

CIFRELE DE PLAN PE 1969 ÎN DEZBA- 

TEREA COMITETELOR DE DIRECȚIE

Obiective majore
în fața minerilor 

Văii Jiului

cerii de partid și de stat pentru în
drumarea și sprijinul permanent a- 
cordat acestor sectoare, vorbitorii au 
exprimat hotărîrea creatorilor de artă 
și a publiciștilor de a-și intensifica 
eforturile pentru înflorirea activității 
artistice și de presă din țara noastră, 
corespunzător cerințelor dezvoltării 
conștiinței socialiste a maselor, in
tereselor progresului societății noas
tre pentru făurirea unei arte mili
tante puse in slujba edificării socia
lismului în România.

In numele scriitorilor, compozitori
lor muzicienilor, artiștilor plastici, 
oamenilor de teatru, ziariștilor, vor
bitorii au transmis călduroase felici
tări și au urat conducătorilor de 
partid și de stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sănătate, noi succese în 
anul ce vine în activitatea de înaltă 
răspundere pusă în slujba propășirii 
patriei noastre, a bunăstării și feri
cirii poporului român.

In încheiere a luat cuvintul to
varășul Nicolae Geaușescu, care a 

turii și , ridicarea nivelului ae viața 
al poporului nostru. Datorită orien
tării juste și grijii manifestate de 
conducerea de partid și de stat fată 
de dezvoltarea rapidă a științei ro
mânești — au spus vorbitorii - 
crește contribuția cercetării științifi
ce la înfăptuirea programului elabo
rat de Congresul al IX-lea și Con
ferința Națională a P.C.R. Relevi nd 
cursul modern pe care-1 urmează cer
cetarea în țara noastră, vorbitorii 
au subliniat hotărîrea oamenilor de 
știință din România de a-si uni e- 
forturile pentru a asigura legarea mai 
strinsă a cercetării de nevoile pro
ducției, ale practicii, pentru ridica
rea eficientei cercetării. Denlru a 
firmarea tot mai puternică a științei 
românești.

Cu prilejul Anului Nou vorbito
rii — în numele instituțiilor și colec 
tivelor in care lucrează — au adre
sat conducerii de partid și de stat, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, urări 
călduroase de sănătate, ani mulți de 
activitate spre binele și fericirea po
porului român, pentru progresul Ro
mâniei socialiste.

In încheiere a luat cuvintul tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care a spus: 
Această intilnire prietenească »-a 
transformat, am putea spune, într-o 
discuție asupra activității de cerce
tare științifică. Prin cuvintul tova
rășilor care au vorbit aici s-au rele
vat rezultatele diverselor sectoare 
ale cercetării științifice, atit din ca
drul Academiei, cit și de pe lingă 
ministerele productive. Cred că pn 
tom spune acum, la sfîrșitul amilul, 
cu satisfacție, că avem roade bune 
în activitatea de cercetare șl mai 
cu seamă, că avem un detașament 
A’aloros de oameni de știință din toate 
generațiile, o • artă remarcabilă în 
stare să rezolve multiplele sarcini 
pe care le ridică dezvoltarea socie 
tățil noastre. Fiece;e este în drept 
să se mîndrească cu rezultatele ob 
ținute în domeniul In care lucrează 
si, trebuie să vă mărturisesc, și 
partidul nostru, conducerea parfdu. 
lui se mîudresc cu rezultatele dum
neavoastră, ale cercetătorilor. 

apreciat rezultatele pozitive obținu
te de oamenii de artă și de ziariști 
in cursul anului 1968. Secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. a subliniat 
importanta programelor elaborate în 
cadrul adunărilor generale ale scri
itorilor și compozitorilor și al confe
rinței pe tară a artiștilor plastici 
pentru dezvoltarea în continuare a 
unei arte inspirate din realitățile so
cietății socialiste, din lupta eroică 
a poporului român pentru ridicarea 
patriei pe culmi tot mal înalte de 
progres și civilizație.

Și activitatea in domeniul teatru
lui și cinematografiei — a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu — a mar
cat o serie de succese, deși e de 
înțeles că dorința noastră este de a 
avea lucrări tot mal bune. Am în
țeles din ce s-a spus aici că anga
jamentele pentru anul viitor In do
meniul cinematografiei se bazează pe 
premise mai certe; sperăm ca publi-

(Continuare în pag. a 3-a)

S-au făcut lucruri bune, a ^pus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — dar 
tot așa de adevărat este că avem 
încă multe de făcut. Programul de 
dezvoltare a societății noastre este 
vast, cere eforturi mari. Dumnea
voastră înțelegeți bine că nici un 
progres nu se poate obține astăzi, 
în nici un domeniu de activitate, 
fără știință. Poporul nostru și savan- 
ții săi au dovedit atit in trecut, cit 
și astăzi că au capacitatea de gin- 
dire. inteligența necesară pentru a 
crea opere științifice de mare va
loare. Vom avea și mașini electro
nice, mașini complicate, dar cea mai
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Dreptul de a reclama 
sau sesiza și limitele 

exercitării lui
Așa cum s-a subliniat în repetate 

rinduri in principalele documente de 
partid, mai ales în ultimul timp, în
făptuirea și consolidarea continuă a 
legalității Socialiste este o cerință 
obiectivă de cea mai mare importan
ță pentru perfecționarea democratis
mului orinduirii noastre.

Printre mijloacele de atragere a 
cetățenilor la rezolvarea treburilor de 
stat și obștești pe linia controlului 
legalității, a combaterii formalismu
lui și practicilor birocratice din acti
vitatea aparatului de stat și al or
ganizațiilor obștești în scopul îmbu
nătățirii activității lor, un rol de sea
mă îl are instituția dreptului de a 
reclama și sesiza.

Criticind neajunsurile din activila-

Vineri după-amiază, la Petroșani 
a avut loc ședința de lucru a co
mitetului de direcție al C.C.V.J. pen
tru dezbaterea cifrelor de plan pe 
anul 1969. Au luat parte reprezentanți 
ai organelor și organizațiilor de 
partid, delegați ai Ministerului Mi
nelor și sucursalei Deva a Băncii 
Naționale, șefi de servicii din 
C.C.V.J,, șefi de seotoare, președinți 
ai comitetelor sindicatelor și secre
tari al comitetelor U.T.C. de la ex
ploatările miniere și preparații.

Din informarea prezentată de pre
ședintele comitetului de direcție dr. 
Ing. Roman Petru, au rezultat prin
cipalii indicatori ar planului pe a- 
nul viitor. Comparativ cu realizările 
din acest an, se prevede ca în 1969 
producția brută să Crească cu 666 000 
tone cărbune, încărcarea mecanică 
cu 28 la sută, susținerea metalică 
în abataje 19 la suta, tăierea me
canică în abataje 116 la sută. Pri
vind consumurile specifice, acestea 
urmează să scadă • cu 1,5 mc/1000 
tone la cherestea și 0,4 kWh/tonă 
la energie electrică. Se preconizea
ză ca productivitatea muncii să fie 
cu 0,074 tone/post mai înaltă, iar 
prețul de cost să scadă cu 6,77 lei 
pe tona extrasă. Avînd în vedere 
creșterea sarcinilor de producție, 
sporesc și fondurile alocate investi
țiilor combinatului cu 63 291 000 lei, 
față de anul trecut. In continuare, 
tov. dr. ing. Roman P. a accen
tuat asupra rmor obiective care vor 
trebui să stea in atenția colective
lor combinatului: realizarea integrală 
a planului de pregătiri, îndeosebi 
prin creșterea vitezelor de avansare, 
avînd în vedere saltul care va fi 
făcut în anul 1970; realizarea ritmi
că a planului, deoarece recuperările 
de rămineri în urmă nu vor mai fi 
posibile; minele Dilja și Paroșeni 
să-și canalizeze forțele spre crește
rea capacității de producție; cerce
tarea științifică se impune să aibă 
o fundamentare tehnică,- realizarea 
întocmai a planului de investiții de
oarece de aceasta depinde dezvolta
rea producției viitoare a combinatu
lui : grijă deosebită stabilizării efec
tivelor ,- asigurarea deplinei securi
tăți a muncii, aceasta fiind una din
tre obligațiile majore.' 

lea administrației de stat, reclamind 
drepturi încălcate și sesizînd încăl
cările de lege din partea unor func
ționari sau cetățeni, oamenii muncii 
contribuie la apărarea celor mai im
portante valori ocrotite de lege și 
— ceea ce este foarte important — 
la educarea simțului de răspundere 
al celor chemați să aplice și să ve
gheze la respectarea legilor statului. 
Este deajuns să ne amintim că in
fractori periculoși ca delapidatorul 
Dănciulescu Vasile de la Combinatul 
carbonifer Valea Jiului, speculantul 
Kreutzer Iosif, vinzători incorecți ca : 
Dinu Ion Gheorghe, Tulburean Eli- 
sabeta sau o serie de alte încălcări 
de lege privind interesele minorului, 
neachilarea unor drepturi bănești ele., 
au fost descoperite prin contribuția 
cetățenilor in exercitarea dreptului 
de a reclama și seșlza. Prin aceasta, 
vechiul și jalnicul drept dc jalbă în
totdeauna ignorat sau disprețuit și 
core a rămas în limbaj sub termenul 
impropriu azi, de „plingerc" s-a 
transformat intr-o instituție a reels- 
mafiilor și sesizărilor; cererilor și pro
punerilor oamenilor muncii — cu o 
precisă funcție polilico-educativă, a- 
ceea de control al legalității și do 
mijloc de educare a lucrătorilor din 
aparatul de stat și al organizațiilor 
obștești. In acest >;op,- Constituția 
țării și actuala reglementare elaborată 
pe baza hotăririlor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din aprilie 1966— instituie o 
surie de garanții pentru exercitarea 
normală a dreptului de petiționare: 
obligația de a primi orice reclamațle
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Un bogat și cuprinzător plan de 
măsuri tehnico-organizalorice — me
nit să asigure realizarea ritmică șl 
integrală a indicatorilor — a fost 
prezentat de tov. ing. Iliescu Gh., 
director tehnic al G.C.V.J.

Participanții la discuții — cadre 
de conducere din G.G.V.J., șefi de 
exploatări și preparații, reprezentanți 
ai filialelor Petroșani ale Băncii Na
ționale și Băncii de investiții — au 
arătat că sarcinile combinatului 
cresc, dar sini posibil de realizat 
prin mobilizarea tuturor colective
lor, valorificarea rezervelor existen
te și descoperirea altora, perfecțio
narea în continuare a muncii in 
toate compartimentele, au prezentat 
numeroase propuneri din care ală
turat redăm cîteva.

Pmuncri 
vizînd 

perfecționarea 
activității
• Procurarea unei mașini de 

rambleiat care să ofere garan-
, ții in funcționare. Asigurarea
1 pieselor de schimb pentru lo-
i comotive Diesel, (ing. Ciriperu

Vasile).

• Dotarea combinatului cu
; două mașini de contabilizat
i pentru a perfecționa sistemul

informațional. Stabilirea prețu-
[ Iui la cărbunele pentru semi- 

cocs de la preparațla Coroești. 
(Traian Iosif).

’ • Ministerul Minelor să a-
corde sprijin in suplimentarea 
planului de utilaje cu 5 com- 

, bine, 4 500 stilpi hidraulici, 10
mașini de îndreptat armături

> și 4 instalații de rambleiat
pneumatic. (ing. Kormoczki

1 Ion).

• Procurarea pinzei necesa-
! re filtrelor — presă ale pre-

parației Pelrila de la firma
( constructoare, deoarece mate-
1 ’ rialele indigene nu corespund
i deocamdată. Planul de cerce

tare de la grupa de automa-

1 (Continuare In pag. a 3-a) 

s-au sesizare, stabilirea unor termene 
maxime de rezolvare, competența dc re
zolvare. analiza semestrială a modu
lui de rezolvare, sancțiuni și altele, 
este o nouă mărturie a grijii și aten
ției deosebite pe care conducerea de 
partid și de stat o acordă instituției 
reclamațiilor șl sesizărilor oamenilor 
muncii, formă de exprimare a criti
cii dc jos, a unei critici constructive 
și eficiente.

Subliniind aspectul polilico-educa- 
tiv al acestei instituții, nu putem 
însă trece cu vederea și unele as
pecte negative de ordin juridic, clic, 
psihologic și economic legale de e- 
xercitarea dreptului de a reclama șl 
sesiza, datorită ignorării sau încălcă
rii voite a limitelor acestuia.

Vorbind despre aceste limite, nu 
înseamnă că există îngrădiri ale drep
tului respectiv cu privire la faptele 
— deci la obiectul — ce sc reclamă 
sau se sesizează, și nici cu privire 
la calitatea — deci la subiectul — 
celui care reclamă sau sesizează. 
Orice încălcare de lege, orice drept 
sau interes lezat, poate face obiec
tul dreptului de petiționaie; după 
cum, oricine — fără vreo calitate 
specială - - poale fi subiectul acestui 
drept (ce a ce interesează fiind, mai 
ales, ce se reclamă sau se sesizează, 
și nu cine o face). Roferindu-nc la 
limitele dreptului de a reclama sau 
sesiza, avein in vedere exercitarea 
acestuia, ca modalitate (unde, cînd 
și c um se face o rcclamație sau se
sizare). ca intenție (buna credință a

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

DECRET 
privind stabilirea datei alegerilor 
pentru Marea Adunare Națională 

și Consiliile Populare
In temeiul ort. 46 alin. 1 și ari. 63 pct. 1 din Constituție,
Consiliul do Stat al Republicii Socialiste România DECRE

TEAZĂ:
ARTICOL UNIC. - Alegerile de deputați pentru Marea Adu

nare Națională, precum și pentru Consiliile Populare, vor avea loc 
la data de 2 martie 1969.

Președintele Consiliului de Stal 
NICOLAE CEAUȘESCU

Majorarea salariilor 
și experimentarea noului sistem 

de salarizare in întregul 
învățămînt

începînd cu data de
1 ianuarie 1969

Pe linia înfăptuirii prevederilor 
Hotărîrii Plenarei G.G. al P.C.R. din 
octombrie anul trecut cu privire la 
îmbunătățirea sistemului de salari
zare și majorare a salariilor, Con
siliul de Miniștri a adoptat recent 
o Holărîre prin care aprobă, înce
pînd cu data de l ianuarie J969, 
majorarea salariilor și experimenta
rea noului sistem de salarizare în 
întregul învățămînt.

Pe baza acestei Hotâriri salariile 
in învățămînt vor fi majorate în me
die cu 19,1 la sută diferențiat pe 
grade de învățămînt și categorii de 
personal. Astfel, pentru cadrele di
dactice din invățămîntul preșcolar, 
obligatoriu de cultură generală, li
ceal, profesional și tehnic creșterile 
medii vor fi de aproape 20 la sută, 
iar pentru cele din invățămîntul su
perior de cca. 15 la sută, acordin- 
du-se creșteri mai mari cadrelor di
dactice cu salarii mici și celor cu 
vechime mare în învățămînt.

Noul sistem de salarizare apro
bat prevede ca salarizarea să se fa
că în raport cu funcția îndeplinită, 
pregătirea cerută pentru ocuparea 
ei, stagiul in învățămînt, calitatea 
activității instructiv-educative și 
științifice, gradul didactic obținut și 
condițiile specifice de activitate.

Diferențierea salariului tarifar lu
nar, potrivit' cu calitatea muncii ins
tructiv-educative a fiecărui cadru 
didactic, se va face printr-un nu
măr de 5 gradații ce se acordă din 
5 în 5 ani do activitate în învăță- 
mînl.

Stagiul de 5 ani va putea fi re
dus la 4 ani pentru acele cadre di
dactice care au obținut rezultate 
deosebit de valoroase în activitatea 
instructiv-educativă și științifică în 
perioada în care se acordă grada
ția. Do asemenea, el poate fi redus 
la 3 ani pentru cadrele didactice 
din invățămîntul preșcolar, obliga
toriu de cultură generală, liceal, 
profesional și tehnic dacă unitatea 
de învățămînt este situată într-o lo
calitate rurală cu condiții deosebite.

Se prevede, de asemenea, posibili
tatea acordării unei gradații de 
merit cadrelor didactice cu o ve
chime de peste 25 ani în învăță- 
mînt, care au obținut rezultate re
marcabile în activitatea ce au des- 

reclamantului) și ca finalitate (resta
bilirea legalității, nu realizarea unor 
,.răfuieli" personale). Gu alte cuvin
te, problema, sub aspectul ei juridic, 
ar putea fi formulată astfel: dc drep
tul de a reclama sau sesiza să se 
uzeze nu să se abuzeze (ocolind or
ganele locale competente, făcînd pro
cese de intenție „unde nu există", 
sau transformind un drept într-un 
mijloc de „răfuială" sau în sursă 
de profituri). Asemenea abuzuri se 
întîlnesc, de regulă, la reclamanjii 
„de profesie" ca: Sfîrlea Traian din 
Pelrila — cu zeci de reclamații și se
sizări avînd același 'obiect și care 
sînt „contabilizate" intr-un registru 
personal — Turcitu Gheorghe din 
Vulcan, Negrilă Petru din Petroșani 
și alții. In petițiile acestora — in
troduse la organele de la toate ni
velele, unele necompctcnte — se 
intilnesc deseori și aprecieri calom
nioase, deși după cum se știe, îege'a 
sancționează orice „plîngere" sau 
denunț calomnios (de rea-credință), 
cu închisoare. Ajungem, astfel, la 
un alt aspect al problemei în dis
cuție : cel etic. Din acest punct de 
vedere, dreptul de petiționare se ca
racterizează prin atitudinea de pro
bitate, de cinste și principialitate, Iz- 
vorită din conștiința răspunderii pen
tru ceea ce se reclamă sau sesizea
ză. Nimeni nu are dreptul să pre
tindă ceva în dauna altuia și cu a'.it 
mai mult să facă „procese de inten
ție" aducind atingere cinstei, onoi- 
rei, demnității sau altor atribute u- 
mane, cuiva. Sub acest aspect, aste 
semnificativ cazul reclamantului Tal
pă Gheorghe de la Exploatarea mi
nieră Dilja. Nemulțumit, printre al
tele. de reținerea unor diferențe de 
bani încasați nelegal în urma pen
sionării sale, s-a adresai mai multor 
organe județene și centrale care i-au

David MANIU
Procuror șef al Procuraturii locale 

Petroșani

(Continuare In pag. a 2-a) 

fășurat-o. Această gradație va da 
dreptul la salarii tarifare majorate 
cu cca 10 la sută față de salariile 
tarifare prevăzute pentru funcțiile 
îndeplinite, la gradația cea mai ma
re.

Ținînd seama de necesitatea ridi
cării continue a calificării și a cu
noștințelor profesionale, salariile 
sînt diferențiate și in raport cu 
gradele didactice obținute. Astfel, 
salariile prevăzute pentru cadrele 
didactice care au obținut gradul II 
vor Ii mai mari cu cca 10 la sută 
față de cele ale cadrelor definiti
vate, iar cele corespunzătoare gra
dului I cu cca 15 la sută față de sa
lariile stabilite pentru gradul didac
tic II. în invățămîntul superior se 
prevăd salarii diferențiate pentru 
profesorii și conferențiarii cu titlul 
științific obținut și cei fără titlu 
științific.

In cadrul fondului de salarii pla
nificat ca urmare a majorării sala
riilor se va constitui un fond de 
premiere dc pînă la 2 la sulă pentru 
slimularea, prin acordarea de pre
mii anuale, a personalului didactic, 
didactic ajutător, tehnico-adrninistra- 
tiv și a muncitorilor care au obținut 
rezultate individuale meritorii.

(Conttfnrare-in pag. a 3-a)

Un cadou 
luminos

totul excepționale

Dacă mergi seara pe slră 
zile 23 August și Grivija Ro
șie din Petroșani, trebuie să 
fii înzestrat de natură cu o 
\ edere și un simt de orien
tare cu
Neapărat, altfel ai parte de 
peripeții, toate neplăcute. In 
această parte a orașului, noap
tea domnește întunericul. No
roc cu lumina din case care 
mai călăuzește piciorul șovă
ielnic in căutarea unui loc 
solid. De cîteva zile, de cînd 
este înghefat, e mai simplu 
să mergi pe aceste străzi pen
tru că nu este nevoie să sari 
din baltă In baltă. Dar in caz 
de dezghef... Acum însă nu 
mai sini nici becuri sd lumi
neze străzile cu pricina. Lo
cuitorii străzilor 23 August și 
Grivifa Roșie trebuie sd mear
gă In flecare noapte pe întu
neric; plecarea de acasă sau 
întoarcerea constituie adevă
rate expediții. Pe aceste străzi 
merg oamenii la teatru. Cind 
trece o mașină trebuie să se

runcată de sub rofi.
Sîntem in ultimele zile din 

luna decembrie, ultimele zile 
din acest an. Luna decembrie 
se mai numește și „luna ca
dourilor". Locuitorii străzilor 
23 August, Grivija Roșie și 
ai altora aliate într-o situație 
similară, așteaptă de multă 
vreme un cadou: lumină, be
curi. Să lie înlocuite becurile 
care nu luminează cu altele 
care îndeplinesc această condi
ție. Secția de distribuire a e- 
nergiei electrice și I.G.C. Pe
troșani, înlr-un elan de ge
nerozitate, își pot da mina 
pentru a lua o liotărire in a- 
cest sens. Iar pentru a înlocui 
becurile arse, nu se simte ne
voia unor tratative de lungă 
durată. Operativitate — atit 
cere .cadoul" luminos desti
nat locuitorilor din acest car
tier și spectatorilor care se 
Îndreaptă seara spre teatru. 
Un cor de .mulțumiri al oa
menilor va răsplăti osteneala 
celor de la I.R.E.H., iar mo
mentul acela va li imortalizat 
intr-un imn de slavă șl mul
țumire. Altfel...

r. s.
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DIFUZAREA

Dialog Ia fereastră. P 
răbdare, și vom fi iarăși 
preună !

CONSFĂTUIRE
PRIVIND în termen de garanție

de poș- 
difu7ori 

factori
— pre-

Miercuri după-a in sal#
mită a Casei dc cultură din Petro
șani. a «\ut loc )« indicația Birou
lui Comitetului municipal dc partid, 
o onsffiluire cu loti factorii dc răs
pundere din rețeaua difuzării presei 
— diriginți al Oficiilor 
lă $i telecomunicații, 
procentuali și voluntari,
poștali, agenti procentuali,
cum *i responsabilii culturali ai or
ganizațiilor de masă din localitățile 
municipiului. La consfătuire au par- 
ticip.it in calitate dc invitați și acti
viști ai omitelelor orășenești de 
partid care se ocupă cu problemele 
de propagandă.

Referatul prezenlal cu această o- 
cazie de către șeful secției munici
pale de difuzare a presei, Iov. Slfi- 
vuțeann Constantin, a reliefat evo
luția pătrunderii ziarelor cotidiene și 
publ;> ațiilor periodice in localitățile 
Văii Jiului in anul 1968, a eviden
țiat difu7orîi voluntari si factorii 
poștali care difuzează un număr 
mare de publicații a reliefat une
le din cauzele care frîncază mai 
larga răspîndire a presei în : iadu
rile cititorilor.

Printre difuzorii voluntari fruntași 
au fost menționați Porojan Mihai, 
de la l.P.S.P. Llvczeni, caro difuzea
ză zilnic 400 publicații, Crisan Ele
na (U.P.D.), Zaharia Ester# (Școa
la comercială), Drăgoi Maria (Gru
pul școlar profesional) din Petro
șani. Lăzărescu Ghcorghe de la 
E.M. Lonea, care difuzează zilnic 
peste 100 publicații. Dintre factorii 
O.P.T., au fost dali ca exemplu po
zitiv Nagy Safla, Ratiu Dumitru, 
Giumancu Caliopi, Corobăianu Du
mitru. Olaru Ghcorghe si Corbu 
Vasile care difuzează in fiecare zi 
între 350—400 dc publicații fiecare, 
din care un însemnat număr de a- 
bonamente la ziarul „Steagul roșu".

Aș# cum s-a arătat în consfătui- 
situatia statistică întocmită re- 

indică o scădere a numărului 
Dublicalii abonate ori difuzate 
vin.arca liberă în localitățile 

municipiu fată de trimestrul I 
îndeosebi la Lupeni. Petrila, 

Petroșani șl Aninoasa. Un
prî- 

Față

turalnice din sectoarele lor de ac
tivitate, duc ziarele cu înllrzlere, le 
aruncă .pecie poartă', ori le lasă 
prin vecini, deleimlnind astfel pe 
unii cititori să rcnunle la abona
mente. O altă cauză, care îngreu
nează mult munca factoriloi poștali, 
șl Implicit sporirea numărului de n 
bonali In domiciliu, este lipsa ace
lor mult discutate cutii poștale de 
la blocurile cu multe etaje. De cî- 
tiva ani problema confecționării a- 
cestor cutii nu depășește fi/a dis
cuțiilor, a convingerii că ele sint 
intr-adevăr necesare. Trebuie, în 
sfârșit, să se facă pasul confecționă
rii lor. O problemă care 
a îefinut atentia consfătuirii a fost 
ridicata de iov. Caragea Pompiliu, din 
partea Comitetului orășenesc de partid 
Uricanl, și anume, abonarea și deser
virea operativă cu publicații a mun
citorilor forestieri la gurile de ex
ploatare. Organizațiilor de partid ale 
sectoarelor forestiere, secției muni
cipale de difuzare a presei, le re
vine sarcina de a găsi soluția trans
portării operative a presei la ex
ploatările forestiere.

Luînd cuvîntul, iov. Badea loan,

șeful comisiei de propagandă șl a 
muncii poli lice de me.-ă a Comite
tului municipal de partid și Tatu 
Ghcorghe, șeful serviciului de difu
zare al Direcției județene de poștă 
șl telecomunicații au subliniat snr- 
dnile ce revin factorilor com- 
polenți ai rețelei de 
sporirea numărului 
difuzarea operativă

factorilor 
difuzare pentru 
de
a , - -

în rîndul cititorilor din Valea 
lui. Inlruclt operațiunile 
nare la presa c 
1 1969 au fost î 
brie, vorbitorii 
taica d< 
ca. pini

abonați și 
publicațiilor 

Jiu- 
de abo- 

cnlrală pe trimestrul 
nehoiate in 25 decern
au subliniat necosi- 

a se continua și intensift- 
la 31 decembrie, abonarea 

la ziarele .Drumul socialismului' și 
„Steagul roșu'.

In încheierea consfătuirii, unul nu- 
număr de 32 difuzor! voluntari din 
întreprinderile și instituțiile muni
cipiului li s-au înmînat, din partea 
serviciului județean de difuzare a 
presei, diepl stimulent penii u acti
vitatea depusă, obiecte conslini în 
serviete, stilouri, albume etc. în 
valoare de peste 5 000 lei.

re. 
cent 
t 
prin 
din

lnlr-una din zile am intrat 
In magazinul de încălțăminte 
din Lupeni, am făcui la dreap
ta șl, nu știu mm s-a făcui, 
că m-am pomenii In fața ra
ionului cu încălțăminte băr
bătească. Mai puteam să dau 
înapoi ? Nn mal puteam. Cu 
alil mal mult cu cit vinză- 
toaroa, foarte amabilă, ml-a 
pus în față, cit ai < lipi din 
ochi, lol ce avea in rafturi. 
In vitrină, In magazie, sub 
tejghea, lol. Așa sllnd lucru
rile nu-mi răminea docil să-mi 
iau niște pantofi. I)ar de ales 
nu prea aveam ce alege. Un 
pantof „Romarta" ori găsești 
numai numărul >13, ori nu gă
sești deloc. Din ăștia vin o 
dată la Irei luni șl alunei mo
del „66". Am găsit totuși o 
pereche de pantofi la prețul 
de 170 lei cu virili) tamponat, 
bombeul aplatizat, locul jumă
tate italian jumătate din cau
ciuc șl talpă lipită cu pap. 
l-am luai, ce 'era să lac, să 
merg cu mina goala acasă ? 
Am plătit și dau să plec, cind 
vinzăloarea, toată numai zim- 
bel, îmi zice:

— Mai poftiți pe la noi.
— Cind să mai poftesc ?
— Păi, miinc, poimilne, cind 

doriți.
— Vă vine ceva „șic" zilele 

astea ?
— Ei nu, nu vă pol promite, 

dar cine știe, o să aveți de 
făcut vreo reclamați? sau mai 
știu eu ce...

— Tovarășă draga, dacă crezi 
că pantofii pe care i-am luat 
n-o să mă țină, spune-mi 
dc-acuma. Iți lînapoiez marfa, 
îmi restitui banii și,., să ne 
vedem cu bine.

— Ei și dumneavoastră, n-o 
Iuați chiar așa. Am zis și eu 
o vorbă... La revedere și să-i 
purlați sănătos pe orice timp.

I-am purtat o săplămină, zi 
de zi fără să-mi facă nici o 
bătătură. După prima ploaie 
insă, le-a pierit scîrțul. După

următoarea averii locală, I-am 
lăsat să se usuce șl a doua zl 
fn loc de panlofl, am găsii 
niște șalupe. A patra il plo
ioasă n-am mal apucat-o pen
tru ră, Intre timp unnla din
tre pantofi I s-a destlplt talpa 
șl celuilalt locul.

Ce aveam de făcut î In a- 
ccste momente do derută, mi a 
venit ideea salvatoare. Ml-am 
amintit că păstrasem cuponul 
de garanție al pantofilor. Am 
răsrolit casa șl am dat do cl. 
Pe bucățica de hlrlle „salva- 
loare" scria: Fabrica do În
călțăminte „Banalul". Urma a- 
poi sortimentul, gradul, mări
mea, Iar la observații, se men
ționa : păstrați cuponul pentru 
eventuale reclamațll prezentate 
In termenul stabilit inr oind 
cu data înscrisă pe ver-o.

Asta da, zic șl eu Inlreprin- 
dere serioasă. Nu se ascunde 
după deget de leama reclama- 
țillor. Nu fuge de răspundere. 
Ca atare, speram că, Inlruclt 
pantofii mol sc mal aflau în 
termenul de garanție după 
două săplămînl, de la cumpă
rare, magazinul avea să-ml 
dea alții in Ioc sau 11 va ex
pedia la fabrica cu pricina de 
unde aveam să-l primesc îna
poi după una, două, trei, șase, 
șapte săptămini.

Am întors cuponul pe ver
so și... am rămas înmărmurit. 
Din nou l-am inlors pe față. 
Am crezut că n-am citii bine, 
dar pe față scria clar: în ter
menul stabilit incepind cu data 
înscrisă pe verso. Am inlors 
pentru a doua oară cuponul, 
dar „verso"-ul era alb. ima
culat.

Zic eu in sinea mea: uite 
irate, fabrica „Banatul" nu fuge 
de răspundere, dar O.C.L.ul 
fuge de... complicații.

A doua zi m-am prezenlal 
la cooperativa „Jiul" șl mi-aiu 
făcut o pereche de pantofi... 
la comandă. Fără termen dc 
garanție 1

Nicu POPA8.

’Jricani, 
exemplu edificator în această 
viată ÎI oferă orașul Lupeni.
de cîteva mii de publicații cotidie
ne și periodice care se difuzau la 
mină în anii trecuți, în prezent se 
citesc aici doar 315 cotidiene. La 
uncie unități economice și inshlulii, 
ca de exemplu, Șantierul -1 construc
ții. 
Iul

sc-i

unitatea 
unificat, 

'namente.
a urmat

miliție și Spita- 
în prezent 
citirea pre- 
o linie de 
din cauze- 
nemulțumi-

I.G.L
nu există 

iar la altele 
în acest an

coborire continuă. Unele 
le-frînă ale pătrunderii 
foare a presei pornesc din slaba pre
ocupare' a unor lucrători ai 
oficiilor de poștă și telecomunica
ții — diriginți, factori, agenti pro
centuali — față de munca de co
lectare a abonamentelor și de difuzare 
eperativă a publicațiilor, cooidona
rea și îndrumarea deficitară a aces
tei activități de către secția munici
pală și serviciul de difuzare jude
țean. Unii factori poștali au un nu
măr mic de abonamente la ziare și 
reviste, nu se .încarcă" cu abonați 
pe Străzile ori din casele mai lă

Patinoar
în parcul 

„6 August" 
Lupeni

Idealistul crede in 
de aur, iar realistul in filoa
nele de aur.

★
unui autotu- 

singura posibi- 
ține pasul cu

Dobîndirea 
rism nu este 
litate de a 
vremea.

O scrisoare sosită la redacție 
de la elevul CIORGA CAIL S 
IULIU, n? anunță că la Lupeni, 
lucrările de amenajare a tere
nului de sport dii 
August" 
le vii au 
au împrăștiat pe teren zgură. 
Pe acest teren s-a amenajat 
un patinoar.

★
Cind romanul pe o temă 

contemporană a reușit să

Raze atomice gentry descoperirea 
de zăcăminte mineral

In parcul ,.6 
sint terminate, 
nivelat terenul

AFORISME
nHtnwrejnHnfHWfnnfflininnnBn’mh •

E-
Și

iasă de sub tipar, el a fost 
trecut în categoria celor is
torice.

Dreptul de a reclama sau sesiza
și limitei exercitării lui
tUrmare din pag 1)

respins reclamați#, ca nefondată. Re
venind cu această chestiune și la 
organele locale, s-a dedat la tot fe
lul de aprecieri calomnioase la a- 
dr.-xa conducerii exploatării și a 
m-mbrilor comitetului sindical res
pectiv, calificindu-i drept „elemente 
care inșeală, jefuie pe muncitor" și 
oare ..falsifică acte". Similar este ca
zul angajatei Sava Aurelia de ia 
Spitalul Unificat Petroșani. Refu-zind 
să execute un ordin de mutare a 
ei din policlinică (unde lucra doar 
4—5 ore pe zi) intr-o seelie a spi
talului (unde lipsa de personal era 
acută). Sava Aurelia a reclamai ..ne
dreptatea" — pină la organele cen
trale — convertind astfel un act de 
indisciplină in obiect de reclamafie 
și o obligație de serviciu, intr-un 
drept, motivat pe un considerent 
absolut arbitrar: „trebuie să fiu a- 
jutată cind cer ceva"! Ajungem ast
fel la un alt aspect negativ tinînd de 
exercitarea dreptului de a reclama 
și sesiza, unul de ordin psihologic: 
mentalitatea unora că a reclama în
seamnă a și avea dreptate!

Se spune — în caz că încerci să 
dovedești netemeinicia sau nelegali- 
lalea reclamaliei — așa cum s-a în- 
limplat in cazul Infirmierei de spi
tal. Serban Savina (prin gura solu
lui ei): „Bine, dar eu am reclamat!" 
Deci trebuie să i se dea dreptate 
chiar dacă n-o are 1 ?

Dar pe lingă aspectele negative 
de mai sus, mai există unul de or
din economic, la fel de dăunător a- 
tunci clnd se depășesc limitele drep
tului de petiționare. Astfel, de pildă, 
Ir cazul reclamantei Sava Aurelia, 
s-au cheltuit peste 50 de ore de lu
cru de către 3 medici din localitate, 
2 medici de la organul județean, un 
activist de partid și un medic din 
Ministerul Sănătății. In plus s-bu 
plătit diurne de deplasare. Ne pu
tem ușor inchipui, ce cantitate e- 
noFmă de timp, bani și energie se

cheltuiește, și respectiv s-ar câștiga, 
in atitea alte cazuri de reclamații 
și sesizări nefondate și care, pe dea
supra. aglomerează organele centrale 
in dauna unor preocupări mai im
portante.

La starea de lucruri necorespun- 
zâtoare de mai sus, a contribuit și 
atitudinea conciliantă a unor orga
ne care, rezolvînd unele reclamați: 
sau sesizări netemeinice și calom
nioase. n-au cerut potrivit legii tra
gerea la răspundere a celor vinovali 
— ceea ce a constituit o primă de 
încurajare pentru cei ce au abuzat 
de dreptul de petiționare.

Enumerarea citorva din aspectele 
negative legate de exercitarea drep
tului de a reclama și sesiza, ne per
mite, in concluzie, să formulăm con
dițiile principale ale exercitării a- 
ceslui drept în limitele dictate de le
ge, echitate și buna conviețuire so
cială :

— Subiectul reclamaliei sau sesi
zării să fie de bună credință. In caz 
contrariu, să sufere consecințe,-

— Obiectul reclamaliei să-l consti
tuie drepturi încălcate (nu aparen
te de drept), iar al sesizării, acte 
și fapte păgubitoare pentru societate 
pentru care există cel puțin indicii 
temeinice că ele s-au săvirșit sar. 
sint pe cale să se săvirșească;

— Reclamația sau sesizarea 
urmeze calea ierarhică, fără ocolirea 
organelor locale, ceea ce realizează 
economie de timp, bani și energie, 
oferind totodată mai multe căi de 
atac în cazul unei rezolvări nesalls- 
făcătoare pe plan local.

Intensificarea muncii educative, 
pe linia exercitării depline, dar în 
condițiile de mai sus, ale dreptului 
de petiționare, crearea unei opinii 
publice în acest sens ca și adoptarea 
unei atitudini principiale și mai fer
me de către cei ce abuzează de a- 
cest drept, constituie garanții $ig.>re 
pentru realizarea principalului s'op 
al dreptului de a reclama șl sesiza: 
restabilirea legalității inculcate.

Limbo 
n-ar fi 
culte.

★
nii cu două fețe ou 
același chip.

★
n-or cleveti dacă 

urechi care să as-

★
..Nu om oscultat și am ho- 

tărît" asta nu se scrie in 
procese verbale, dar asta se 
întîmplă uneori in viață.

★
învățăm din greșeli. Nu 

cumva avem însă prea mulți 
elevi ?

★
Ouăle învață găina să aibă 

răbdare.
★

Totul trebuie să fie cu mă
sură la om, în afară de u- 
mor.

La societatea „Commonwealth Di- 
vison of Mineral Chemistry' din 
Melbourne (Australia) a fost desco
perit un nou procedeu pentru des
coperirea zăcaminleloi subterane de 
minerale fără a face săpături.

In acest scop, un aparat emile 
neutroni în locul care trebuie ex
plorat, iar razele gama declanșate

oferă po- 
concentra- 
se găsesc

de straturile de minereu 
sibilitalea de a se stabili 
ția și adîncimea la care 
aceste zăcăminte.

Colectivul de cercetări care a lu
crat la elaborarea acestui procedeu 
se află sub directa conducere a sa
vantului Alan Wylie.

Receptor de televiziune
Societatea japoneză „Hayakawa 

Electric*' a pus Ia punct un televi
zor cu două ecrane, avînd grosimea 
de numai 5 cm. Plasat într-un ori
ficiu amenajat într-un perele des
părțitor, arest aparat face astfel

posibila vizionarea unui program in 
două camere alăturate; plasat în- 
tr-o cameră, el permite o reparti
zare mai puțin aglomerată a tele 
spectatorilor.

Desene tehnice pe cale electronică
întreprinderea germană Control 

Data GmbH a realizat o mașină e- 
leclronică dei călăul care permite 
confecționarea desenelor tehnice. 
Astfel, inginerul care trebuie să e- 
laboreze desenele tehnice ale unui 
proiect folosește un cieion luminos 
cu care execută desenul pe un

cran al unui tub catodic. Acest e- 
cran dispune de 16 milioane puncte 
luminoase care primesc „informa
ția', o transmit mașinii de calcul, 
iar pe ecranul tubului catodic apare 
desenul după ce a fost prelucrat de 
mașină, execulindu-se pe cale elec-

Pătrat matematic Reacție

(Monoverb: 7—10)

S. TONI

Introduceți ia cele 36 de căsuțe 
cifrele: 1 — o dată, 2 — de două 
or), 3 — de trei ori, 4 — de patru 
ori, 5 — de cinci ori, 6 — de șase 
ori. 7 — de șapte ori, 8 — de opt 
ori, astfel Incît să obțineți prin adu
nare (pe verticală, pe orizontală și 
pe cele două diagonale mari), me
reu numărul 34. (Adică, veți avea 
de efectuat 14 adunări, flecare dind

La piață

v. MOLODEȚ
suma 34).

A. SAIMAC

Triunghi de state

(Triverb: 4,8,4) M. CODREANU

apărute in ziarul nr. 5 953
(15 decembrie 1968)

Gindurl (careu) Orizontul: 1) Ab
stractizare 2) Raționament — M 3) 
Gr — N - Tn - D — Ani 4) H — 
Cuget — Ison 5) Ec — Ti — Ero
nate 6} Zor Osmiu — Ris 7) In
tenție — Ciuc 8) F — M — Or — 
Gh — Nu 9) Lumini — Crede 10) 
Ici — Aca — Ele — U 11) Minulesou 
— Alo 12) Buge* — Ta — Isac 13) 
Ase — Analizate. 1N PĂDURE (bi- 
verb): Vlăstare tinere. TRIUNGHI 
DE ORAȘE (triverb): Lanssing. Cas- 
sino, Pescara.

poșta Ktmiucii
SIM1ON CETEAN — Lupeni: Din 

ultimele lucrări reținem EMINES
CIANĂ (biverb). FOSILĂ (monoverb, 
modilioat de noi în MITOLOGICA), 
CU AVERSE (biverb), ȚINE DE PO
DOABE (triverb). Restul sint cunos
cute sau slabe.

PINTEA MIRCEA — Petroșani: Re
ținem triverbul MILITARĂ. Monover- 
bul SUBTERANUL este publicat in 
revista REBUS, iar CĂRBUNE PESTE 
PLAN - in ziarul nostru. ÎN SPA
NIA este slab și netematic.

Natura, neîntrecutul arlisl, a pictat un minunat peisaj 

montan de iarnă sporind șl mai mult pitorescul locului la 
Cîmpu lui Neag.

Foto : A. Havirneanu

ttonică transformarea informației in
troduse prin creionul luminos în 
limbajul mașinii de calcul. Dacă tre
buie desenat un cerc, atunci este 
suficient ca prin intermediu) creio

nului luminos să se marcheze cen
trul cercului și un punct de pe cir
cumferința cercului. Apasînd pe un 
bulon, va apare pe tubul catodic un 
orc gata desenat.

Poștă pneumatică
Colaboratorii - Institutului de au

tomatică JMihailo Pupin' din Bel
grad au proiectat o instalație de 
poștă pneumatică pentru întreprin
derea de comerț exterioi „Interex- 
port'.

Locurile de muncă sint legate in
tre ele prin conducte din material 
plastic cu diametrul de 60, 85, 100 
mm. La unul din capetele conducte
lor este instalat un agregat care 
pompează aer sub piesiunea de 1 500 
mm col. apă. Prin aceasta se asi

gură circulația cartușelor în ambele 
direcții.

Pentru conducte cu diametrul' de 
60 mm, dimensiunile minime tio 
cartușelor sint: diametrul — 40 mm, 
lungimea — 23Q mm, viteza de cir
culație a cartușelor este de 8—10 
m/sec.

Toate locurile de muncă sini le
gale de un centru general.

Asemenea instalații pol fi folosi
te in instituții, bănci, întreprinderi 
comerciale et<~.

Aparat de fotografiat cu 4 obiective
Firma olandeză „Cambo* fabrică 

aparate de fotografiat cu 4 obiec
tive cu care se pot executa simul
tan 4 fotografii. In timpul fotogra
fierii, în afară de obținerea a 4 fo
tografii similare, sc poale folosi, dc 
asemenea, fiecare obiectiv în pa/îe. 
Obturatorul cu perdea este construit 
în mod special pentru aceste foto- 
apaiate și se amplasează în mijloc 
între obiectivele așezate pe circumfe
rințe. Regulatorul obturatorului, care

are două diviziuni, permite doi timpi 
de expunere, de 1/25 și 1/100 sec. 
Scala diafragmei speciale .iris' are 
trei diviziuni coiespunzătoare des
chiderilor relative: 1:8, 1:16 șl
1 :32. Obturatorul este acționai cu 
un declanșator-sîrmă flexibil.

Aparatul cîntăreșle 2.5 kg și poa
le fi amplasat pe un trepied. Apa
ratul funcționează numai cu un film 
pentru 8 cadre fabricat de firma ,A- 
merican Polaroid".

Ș T I A Ț
• In anul 2000 consumul de otel 

în întreaga lume va fi, potrivit u- 
nor calcule preliminare, dc trei ori 
mai mare decît în prezent, respec
tiv dc 1,5 miliarde tone.

• Incepind din anul 1945 in în- 
treag i lume au fost produse circa 
170 milioane de aparate fotografice.

O Cea mai lungă autostradă sus
pendată din otel din Europa a fost 
construită recent în orașul Ilano- 
vra (RFG).

I O Â ...
expoziție de automobile miniaturale 
în cadrul căreia au fost prezentate 
10 000 dc mașini minuscule reali
zata din material plastic.

• Micul orășel etiopian Nazaret, 
situat la 100 km sud-est de Addis- 
Abeba va fi în curind primul oraș 
din lume unde creșterea crocodili
lor va deveni o ramură a economiei 
naționale. Aici se construiește o fa
brică unde se vor prelucra anual 
40 000 de piei de crocodil, un nu
măr destul de mare chiar șl pen- 
Iru această tară in ale cărei ape 
mișună astfel de reptile.• La Tokio a avut loc recent o

I O T1NARA scriitoare a pu- 
1 blical primul sdu roman care 
.'•a bucurat de un mare suc
ces.

spus 
cine

Ți-am citit cartea, i-a 
o prielend. Interesanta, 
fi-a scris-o 1
Mai interesant ar îi

sâ-mi spui* cine li-a citit-o, a 
tu mat rdspunstd.

★
— PERMITEȚI- Ml sd-l bdi- 

bieresc cu pe domivd aresta, 
a spus un ucenic patronului 
sdu.

— Fie, a răspuns patronul,

mea l-a fdeut ca 
sd pun scrisoarea

pus-o ?

numai fii atent sd nu te tai I

— DE CE li-ai lacul nos} ia 
batistă î

— Sofia 
sd nu uit 
.'a po^ia.

— Și ai
— Nu, a uitat sd mi-o dea

★
— ACE^T papagal costa 

foarte iellin pentru cd nu-i 
poli in\.afa nimic. O.ire > ai 
spune ei ui-punde: .Vorbești 
iro'H
— Gru.’uv I ll voi (tauri so 
j,e mele.

ticip.it
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înlilnirca conducătorilor dc partid
$i de slat cii reprezentanții uniunilor
de creație si ai unor instituții de arta

(Urmare dtn pag 1)

cui nostru să albă satislarlia de a 
vedea noi filme romanești de valoa
re. Cinematografia are un rol edu
cativ important și do aceea nN am 
dori va atit filmele de actualitate cil 
Si cele istorice să transmită un pro
fund mesaj de idei

In ce privește presa. a a- 
’ ' m ?U1 N
Cr.’ușescu^ ea oglindește bine preo
cupările partidului și guvernului, e- 
foriurilv si victoriile poporului nos
tru în construcția socialistă Desi
gur prv^a trebuie să-șl imbunâlă- 
i.x»-. - hi oftiinuară activitatea Lei 
rindul lor publicațiile literar-arlisfi- 
re trebuie să reflecte ceea ce nu 
subliniat pe larg adunările generale 
și conferințele oamenilor de ertă. 
să exprime în paginile lor concepția 

a partidului nostru 
și artă, să militeze 
courcpțiilor ideolo- 

slrăino acesteia, 
rălorii revistelor vor

conferi n 
exprime 

inarxisl-lcninistii 
despre literatură 
■acliv împotriva 
gicc și estetice 
Sferăm .-!<-!■

tine ‘•rama dc orientarea stabilită dc 
adunările generale ale scriitorilor și 
compozitorilor, de conferința națio
nală a artiștilor plastici, vor reflec
ta mai bine hotăririle acestora.

Relrvind In continuare realizările 
obținute în cursul anului 1968 în ac
tivitatea radiot elevi zi u nii noas’ro. to- 
varăsnl Nicolae Ceaușescu n spus: 
Am dori ca televiziunea și radioul 
să lie mai exigente In alcătuirea 
proaramolor lor. în alegerea lucrări
lor pe care le transmit. La televiziu
ne trebuie să-și găsească locul lot 
ceea ce este mai bun în artele 
noastre, să-și facă apariția Interpreții 
cei mai valoroși din România. S'i n • 
uităm că. dacă la teatru vin cilcva 
sule de spectatori, televiziunea este 
supusă judecății unui lor extrem do 
larg, cetățenilor din toate colturile 
țarii. Do aici și exigenta foarte ma
re ce se pune in fala acestei insli- 
hrtii.

Tov ar .‘o ui Nicolae Ceaușescu n ex
primat convingerea că oamenii de

nrlă vor făuri in anul ce vine noi 
opere do inallă valoare artistică și 
socială. > u un profund conținut de 
idei. sfTăbătute de concepția matc- 
rlalist-dialeclică a partidului nostru, 
rare să îmbogățească patrimoniul 
spiritual al patriei, să contribuie la 
lot marea omului nou al societății 
noaotre. Sîntem încredințați c«l toți 
cei ce lucrează în aceste importante 
sectoare dc activitate — a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu — toii 
tovarășii care dețin funcții de con
ducere in acrite domenii, membrii 
și nesnembrii de partid, își vor în
deplini și mai bine însărcinările în
credințate dc uniunile și Instituțiile 
respective, vor aplica linia generală 
a partidului nostru de făurire a anei 
culturi superioare, de consln 
socialistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ural 
celor prezenți, tuturor membrilor u- 
niunilor dc creație, artiștilor si zia
riștilor din țara noastră un an nou 
rodnic, multă sănătate și fericire.

înlilnirca conducătorilor dc partid
$1 de stat cu oamenii de sOinfâ
(Urmare din pag. 1)

complicată mașină rămine în conti
nuare omul, tn legătură cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus: 
E nevoie să organizăm mai bine ac
tivitatea dc cercetare șliinlirîcă, să 
un m eforturile tuturor oamenilor 
no;-tri de știință. Astăzi, tot mai mul
te creiere trebuie să concure la e- 
kaborarea unei idei, si tot mai mulți 
oameni trebuie să lucreze pentru 
materializarea ci. lată de ce trebuie 
să înțelegem că numai unind efor
turile putem obține rezultate de 
preț în știință.

In continuare tovarășul Nicolae

•asta

Ceaușescu a spus: Aș dori să sub
liniez cu acest prilej că dacii am sa
lutat inițiativa celor trei institute 
din Sectorul Vil al Capitalei, dacă 
avem satisfacția că multe institute 

răspuns chemării lor. nu trebuie 
considerăm că prin aceasta pro-să

blema s-a și rezolvat. Este un înce
put. Trebuie mers mai departe, asi- 
gurind atit in cadrul Academiei cit 
și «al Con 5 
Științifice 
să colaborare. Numai astfel 
gura un progres rapid 
noastre, putem face ca 
uriaș de care dispunem

iliuliri National al Cercetării 
între institute, cea mai strin- 

putem asi- 
co redării 

potențialul 
în știință

să fie pus in serviciul dezvoltării 
societății socialiste, al bunăstării în
tregului popor. Aceasta este dorința 
noastră, aceasta este direcția spre 
care conducerea partidului cheamă 
pe cercetători. Am înțeles din tot 
ce s-a spus aici că împărtășiți acest 
punct de vedere, că această orien
tare este însușită de toii oamenii 
noștri de știință.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urat apoi oamenilor de știință rezul
tate tot mai mari în munca de cer
cetare, care să servească și patriei 
noastre și științei universale, multă 
sănătate și fericire tuturor.

$1 UNA, ȘI ALTA
P e teme

centralele termice 
de muncitori califi-

De obicei, 
sint deservite 
coț', care primesc un salariu pen
tru muncă. Rezultatul muncii lor 
este foarte concret pentru loca 
tarii blocurilor : primesc sau... nu 
primesc apă coldă. Aprovizionarea 
cu apă caldă se face după un 
program, de regulă afișat intr-un 
loc vizibil, prin urmare fără nici o 
părtinire.

In orașul Vulcan, insă, persona 
Iul centralelor termice iși îndepli
nește munca intr-un mod mai ori
ginal. CoteȘu Florian este găsit, 
de multe ori turmentat in timpul 
serviciului. Docă vreo femeie re
voltată vine și-l întreabă cind va 
da apă caldă, el o bato pc umăr 
și-i face confesiuni : ..Sini atit de 
nefericit ! un admirator

d e sezon
frumosului, nu am moi văzut de 
atita timp o femeie frumoasă I 
Dor astăzi vă văd pe dv...".Nu se 
știe insă ce cauze misterioase îl 
îndeamnă să dea apă coldă mai 
ales blocurilor G3 și G4 în timp 
ce la blocurile D4. D5, și Dă dă 
numai cind iși amintește... Pentru 
că in primele două stau moi mulți 
funcționari? Cine poate știi?' Tre
buie să se afle neapărat pricina pre
ferinței. Poate pentru că atunci cind 
un locatar do la G3 sau G4 il 
întreabă de apă caldă, nea Flo- 
iian ii răspunde lot cu o întreba
re. e drept, evazivă : „Dar dum
neata nu dai nimic ?" Omul viră 
mina in buzunar și scoate : pen
tru o țuică minoră (sau majoră).

Laszlo Carol angajat la I.G.L. 
Vulcan ca manipulant la punctul

termic nr. 2 are un principiu : ori 
una, ori alta — amindouă nu 
merg. De aceea cind do apă cal
dă, oprește pe cea rece. Și in
vers. Așa că oamenii ori înghe
țau ori se fierbeau. Ce să mai spu
nem de stricăciunile produse de 
principiul dumnealui : cind un om 
deschidea și robinetul cu apă re
ce ca s-o potrivească pe cea fier
binte, apa (ceo fierbinte) intra pe 
conductele de apă rece. Iar con
ductele se stricau. De aceea a și 
fost mutat la punctul termic nr. 3. 
Acolo tot așa va fl făcînd ?

Altceva. In 26 noiembrie a.c., 
ora 0,48, cinevo de la punctul ter
mic din fața blocului D13 a des
chis robinetul de la spălătoria de 
sus. Drept urmare toate aparta
mentele de pe scara doi au fost 
inundate.

Oare sectorul I.G.L. Vulcan 
trebui să-și 
mai bine ?
chea și la •
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PROGRAMUL I

salariilor
și exaeriiwitarea rfui sistem 

de salarizare în îtâreiui învătămînt

RĂSPUNDEM
CITITORILOR

Vacanță școlară ! La ordinea zilei: oameni de zăpadă, cetăți, jo
curi in aer liber.

după o

n-ar
i cunoască oamenii 
Și să mai aplece ure- 
ce spun locatorii...

T. SPATARU 
scrisoare trimisă de 

Stan Marin, Vulcan

Plăcerile
vacanței
In tabere

Numeroși elevi și pionieri de 
la școlile generale din Valea 
Jiului iși petrec o parte din 
vacanța de iarnă in tabere. 
Primul grup dc elevi și pio
nieri a și plecat duminica 
trecută in tabăra de schi de 
la Prislop. Timp dc o săp- 
tămină ei au avut prilejul 
să învețe tainele acestui fru
mos spori. Intre 2—9 ianuarie 
1969, alți elevi și pionieri vor 
petrece o parte din vacanță în 
taberele de la Prislop, Monca- 
sa și Miercurea Cine. Schiul, 
patinajul 
prietenii 
piilor.

5,05—6,00 Progiam muzical do di
mineață ,- 5,45 Gimnastică .- 6,05—
8,25 Muzic.l șl actualitâli ; 8,25 Mo
ment poetic — Partidului,- 8,30 La 
microfon, melodia preferată ; 10,00
Imnuri închinate Republic ii10,10 
Cu cîntecul și jocul pe întinsul pa
triei; 11,05 Cintece îndrăgite; 11,45 
Sfatul medicului; 12,00 Melodii
premiale la festivaluri de muzică 
ușotttă ; 12,20 Cronica plastică; 12,30 
Intilnire cu melodia populată și in
terpretul preferat; 13,10 Avanpre
mieră potidiană ,- 13,20 Soliști și or
chestre de muzică ușoară; 14,10 De 
ce ? De unde ? Do 
pentru școlarii din clasele a lll-a 
a iV-a) ; ~ ...........
buie prezintă 
pentiu ostași „Te apăr, te laud, 
cînt"; 15,05 Cintece
15.15 Memoria pămintului 
nesc15,35 Concertul zilei; 
Radiojurnal. Sport. Buletin 
rologic; 16,10 Călătorie
— muzică ușoară; 16,30 Antena ti- 
ncictului; 17,00 Muzică 
Tomistocle Popa și Liviu
17.15 Ce e nou in județul dumea-
voaștră? Botoșani; 17,45 Ora spe
cialistului ; 18,05 Muzică populară 
și. ușoară; 18,30 Gazeta radio; 
19,00 O melodic pe adresa dumnea
voastră ; 19,20 Sport; 19,30 Orches
tre de muzică populara din difer;le 
orașe ale țării; 19,45 Te cînt Bu
curești — muzică ușoară ; 20,05 Me
lodii... melodii; 20,15 Teatru radio
fonic. Premieră : „Ferestre deschi
se": Scenariu radiofonic de Paul 
Everac; 21,30 Compozitorii și inler- 
preții noștri cînlă dragostea; 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,40 Moment poetic ,- 22,45
Un cîntec drag. Muzică ușoară;
23.15 Intilnire cu jazzul; 0,05—5,00 
Estrada nocturnă.

înd ? (emisiune

14,30 Poetul Victor Tul- 
emisiunea muzicală 

te 
distractive ; 

roma- 
16,00 

meteo- 
prin tară

ușoară de 
lonescu ;

PROGRAMUL II

Și 
de

vor fivoia bună 
nedespărțit ai co

★

de la 23 decern-

Tot pe aceeași dată se vor majo
ra corespunzător și salariile perso
nalului didactic care îndeplinește 
funcții de îndrumare și control la 
Inrnoctoralele școlare județene.

P. TitMl personalul didactic ajută
tor și personalul tehnic, economic 
și administrativ-gospodăresc (inclu
siv personalul din cămine și canti
ne) majorarea salariului se va‘aplica 
pe aceeași dată, noile salarii tarifare 
fiind stabilite in coielatie cu cele 
prevăzute pentru funcții similare in 
Hotărirea Consiliului de Miniștri 
nr. 914/1963 privind experimentarea 
noului sistem de salarizare în uni
tățile economice.

Salarialii din invățămintul de toa
te gradele vor beneficia in conti
nuare de alocația de stat pentru 
copii sau alte drepturi care se acor
dă în funcție de nivelul salariilor 
tarifare, chiar dacă în urma apli
cării noilo; salarii sint depășite pla
foanele de salarii stabilite prin ac
tele normative în vigoare.

Hotărirea prevede că Ministerul 
1ătămîntului va lua măsuri pentru 
perfecționarea organizării muncii și 
pentru mai buna prc-cizare a sarci
nilor și atribuțiilor ce revin func
țiilor didactice pe locuri de muncă, 
esigurindu-se atit utilizarea raționa
lă a cadrelor corespunzător pregă
tirii lor. cit și folosirea deplină a

timpului de lucru, în vederea înfăp
tuirii consecvente a principiului ic- 
tribuirii fiecăruia in raport cu înde
plinirea sarcinilor. De asemenea, Mi
nisterul învătămîntului va îmbună
tăți normativele de personal și 
statele tip pe funcții pentiu perso
nalul didactic ajutător, tehnic, eco
nomic, administrativ, muncitori și 
personalul operativ din unitățile de 
învă’ămînt de toate gradele 
o mai rațională folosire a 
personal.

Conducerile unităților de
mint vor stabili saicini individuale 
fiecărui angajat, în așa fol incit să 
se asigure o încărcare 
tuturor salariatilor.

Prevedi'rile Hotărîiii 
majorarea simțitoare a 
tregului corp didactic,

acestora 
alt.

FLORESCU V1NTILĂ, Uricani : Re
ținerea sumei de 287 lei din ajutorul 
dc boală este legala deoarece ltolă- 
ririle în vigoare prevăd impozit a- 
supra ajutorului social.

l

pentru 
acestui

invăță-

erhilibrată a

asigură alit 
salariilor in
cit și o mai 

cu sala-
-ecloare de

ga> e-.nrc
a conducerii 
pentru școală 

îmbunătățirea condițiilor

SIRBU NICOLAE, l.P.S.P. Livczeni : 
Dacă întreprinderea la care lucrați 
execută in mod curent reparații pen
tru mai multe județe, avind și obli
gația montării utilajelor, muncitori
lor nu li se acordă indemnizația de 
dcp(lasaret pentru că specificul între
prinderii este de acest fel.

Au dreptul la sporul pentru toxici
tate numai cei care lucrează in mod 
permanent intr-un mediu toxic, de 
pildă sudorii. EI se acordă la propu
nerea maistrului și după o expertiză 
efectuată de organe de specialitate. 
La dv. este, însă, altceva: condu
cerea întreprinderii trebuie să ia 
măsuri pentru ca sudurile să fie fă
cute intr-un atelier special. In acest 
fel. nu va mai exista pericolul Io 
xic pentru ceilalți muncitori.

După ce a plecat din Cîmpu lui 
Neag, autobuzul a ci: ulat normal; 
adică în așa. fel iDqit pi’-i puteai im
puta nimic șoferului. Doar după ie
șirea din Uricani, șoferul, pus de-a- 
cum pe șotii, a început să se joace 
cu volanul, cu nervii și cu viala că
lătorilor. Mașina descria traiectorii 
sinusoidale pe șosea, de eroded că 
motorul a fost alimentai cu lăchie 
de Tiirl și nu cu benzină Pasagerii 
care stăteau în Dioioare au fost ast
fel proiectați cind peste călătorii 
care ocupau loc ne băncile din 
dreapta lor, cind oesle cei din stin
gă.

Interesant e in atest caz faptul că, 
abia din Uricani, i s-a făcut chef de 
pozne șoferului. Explicația: pînă la 
Uricani a călătorit cu autobuzul și 
un lucrător de miliție... Cum de i 
s-a năzărit de glume ab'i după ple
carea din Uricani ? °ăi s-au urcat 
în autobuz trei amici ai șoferului 
care trebuiau distrali intr-un fd, >ar

șoferul dorea neapărat să le demon
streze cit e de viteaz. Cei trei amici, 
știindu-se prieteni cu șeful volanului, 
s-au făcut că nu aud invitațiile re
petate ale taxatoarei do a-și cum
păra bilete.

Groaza călătorilor era amplificată 
de impresia creată în urma unei în- 
timplări petrecută la jumătatea 
noiembrie; un cam on a sărit 
lunci de pe podul din Bărbătenî in 
apele Jiului iar șoferul a plecat în 
lumea celor drepți. Așa că, se înțe
lege cum au primit călătorii „gluma" 
omului do la volanul .autobuzului 
caie se îndrepta tocmai spre podul 
de la Bărbătenî...

(După o scrisoare da la Simian G.)

Incepind
brie, la Grupul școlar minier 
din Lupeni s-a deschis o ta
bără școlară județeană, care va 
funcționa în perioada vacanței 
de iarnă a elevilor.

Carnaval 
pe gheață

lui
a-

F. V.

N.R. Informăm conducerea I.G.C. 
că acest caz s-a petrecut în ziua de 
23 noiembrie a.c. și este vorba de 
autobuzul care a plecat din Cîmpu 
lui Neag la ora 15

Asociafia sportivă „Prepara
torul" Lupeni a pregătit pen
tru micii patinatori o plăcută 
surpriză. Pentru azi, 29 de
cembrie, ora 17, a organizat 
un carnaval pe gheață pentru 
copii. Programul cuprinde sce
nele din basme interpretate 
pe gheață, concursuri de pati
naj artistic, patinaj viteză, 
meciuri de hochei, demons
trații de patinaj artistic, un 
bal mascat și un concurs de 
costumații, toate dotate cu 
premii. Vor li și alte surprize 
alit pentru copii cit și pentru 
adulți

Constantin NADA 
secretarul Asociației sportive 

Preparatorul Lupeni

7,00 Țaia noastră-i o grădină — 
cintece și jocuri populare; 7,37 Ciu
tă fanfara ;
siune pentru pionieri); 8,25 
populare;
„Cintarea României’ 
cor; 9,30 
Cintece
Pagini din muzica de estradă. 11,15 
Muzică populară; 11,45 Muzică u- 
șoară de Gelu Solomonescu; 12,15 
Concert de prinz.; 13,00 De toate
pentru toți; 14,10 Pe firul apelor cu 
cîntec și joc,- 14,30 Moment știin
țific,- 14,35 Recunoașteți cînteceL-? 
— muzică ușoară; 15,15 Melodii 
populare cubaneze.- 16,00 Vrii din 
opere; 16,25 Din melodiile de suc
ces ale compozitorilor noștri 17,00 
Radiojurnal. Spoit. Buletin meteoro
logic,- 17,10 „Țară de glorii. Iară de 
frumuseți" — program dc cintece;
17.30 Antologie de literatură univer
sală ,- 17,45 Coruri din opere,- 18,05 
Amfiteatru literar; 18,30 Muzică 
ușoară; 19,30 Formații vocale de 
muzică ușoară ; 19,47 Noapte bună, 
copii ; 19,55 Suita „Tablouri dintr-o 
expoziție" de Musorgskî-Ravel .-
20.30 Ora specialistului ,- 20,50 Jocuri 
populare,- 21,40 
22,17 Cîntă Jean 
Cronica plastică 
Tribuna tinerilor 
Melodii lirice; 
cîmpenească „Ogoare înfrățite’ 
Simfonia a II-a pentru 
soliști și cor de Gheorghe Dumitres
cu.

8,10 Tot înainte (emi- 
Jocuri

8,40 Poemul simfonic 
de Matei So- 

Muzică ușoară ; 10,30
de loan Chîrescu; 10.45

Forum științific;
Păunescu ,- 
(reluare) ,- 

compozitori; 
24.00—1,00

22,30
22,40
23,45
Suita 

■" $i 
orchestră,bună corelare a 

iiile cadrelor d-n 
activitate.

In Hot rire isi 
grija permanentă 
partid și de stat 
pantru
trai ale slujitorilor ei. Ea este tot
odată o manifestare a înaltei apre
cieri pe rare o dă partidul și între
gul popor misiunii de răspundere 
încredințate corpului didactic pen
tru instruirea și educarea genera
țiilor tinere, pentru dezvoltarea 
perfectionarea învătămîntului 
Republica Socialistă România.

și 
în

Obiective majore în fața
minerilor Văii Jiului
(Uimare din pag 1)

Uzare să fie pus de 
necesitățile practice, 
șescu George).

acord 
(ing. Mo-

Cil

grăbească
pentru

Tot mai așteptăm vești
despre măsuri...

• U.R.U.M.P. să 
confecționarea plasei 
bandajarea galeriilor, (ing. Pop- 
eanăș Dumitru).

• La deschiderea orizontului 
XVI de la mina Petrila să fie 
aplicată metoda drumului cri
tic. (ing. Opris Dumitru).

• înființarea unei cantine 
miniere in orașul Uricani. (ing. 
Teodorescu Constantin).

• Coniecționarca pe plan lo
cal a unor haine de profer, 
fie — cojoace și șobe. Efec
tuarea unui stadiu de către un 
colectiv de specialiști pentru 
a se determina cil mai precis 
posibilitățile de îmbunătățire a 
r-iiilății 
’oan).

cărbunelui. (Raczek

★

ședinței au luat cu- 
ALMÂȘAN STEFAN, 

ului județean 
. pilNIȘOARÂ 

ului mu-

•I i

In încheierea 
viatul tovarășii 
secretar al Comitet 
nedoar-a al P.C.R.
TITUS, secretar al Comite 
niojpal de partid Peiroșan

Prețioase Indicații a dat to-.
Almășan Ștefan pe cu * om t. ' t de

direcție privind imbunălăt'rea acti
vității de cercetare geologică, crește
rea proporției cărbunelui indigen în 
producerea cocsului, eficienței stu
diilor efectuate de colectivele de or
ganizare științifică a producției și 
muncii. In continuare, vorbitorul s-a 
referit la necesitatea reducerii chel
tuielilor neproductive și a consumu
rilor specifice, scăderii ponderii lu
crărilor de consitrucții-monlaj in vo
lumul total de investiții și reduce
rea duratei de execuție, pentru a se 
asigura realizarea întocmai a pla
nului și a angajamentelor.

In cuvînluî său, tov. ing. Piinișoa- 
ră Titus a insistat asupra folosirii 
rezervelor existente, mobilizării tu
turor elorlurilor de către organiza
țiile de partid pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor de plan pe 
1969, an liolărîlor in îndeplinirea pla
nului cincinal. Vor trebui folosite a- 
dunfirile organizațiilor de masă, toate 
mijloacele existente, pentru a face 
cunoscut tutnior salariațiior cifrele 
de plan ale anului viitor. De pe a- 
( um să se aibă în vedere pregătirea 
d'Linarjior generale, ale salariali’or 
sau reprezentanților acestora, care 
vor d' zbate modul de desfășurare 
a ai’/.l'tii economico din 1968. 
-Miirr/r. ..fate in fala inlrcprinderi-

Francisc VETRO

I 
I

I

In numărul 
ziarul nostru 
Intitulat „Un 
sau... altceva?" despre aspectele in
tolerabile de la magazinul I.A.S. nr. 
9 din Petrila. Articolul s-a referit, 
între altele, la o seamă de nereguli 
din acest magazin : lipsă de curățe
nie, alterarea unor produse din cau
za păstrării necorespunzătoare, măr
furi fără prețuri afișate, produse 
căutate de cumpărători lipsă din 
rafturi, dai „uitate" în magazie etc.

Așteptam, in mod firesc, vești 
despre măsurile luate de organek 
în drept pentru înlăturarea unor a- 
semenea aspecte, mai ales că o se
rie de abateri fuseseră constatate 
chiar de inspectorul comercial al 
Consiliului popular al orașului Pe
trila.

Dar în loc de asemenea vești, la 
redacție a sosit o nouă scrisoare din 
care ieiese că la această unitate 
(gestionar Tudor Constantin) nere
gulile persistă. In scrisoare se arată 
că in una din zile in magazin era 
lume multă deoarece sosise fasole 
uscată și ouă. La un moment dat, 
una din cele 
anunțat:

— Nu mai 
nici ouă !

Mai multe 
nemulțumite mai ales că așteptaseră 
la rind. Dai, mai la o parte, cu o 
geantă sub braț aștepta un bărbat.

— Ce doriți ? — 1 s-a adresai în- 
F’t una dintre vinzăloare.
Omul cu geanta și-a făcut < unos- 

ciite dorințele la... ureche. O dată 
reception a le. dorințele omului cu 
geanta ou fost transmise celeilalte 
vinzăloare tot la ureche. Imediat o- 
mul cu r ■ .ni.i dispăru in magazie 
cu ultima dintre vînzfitonre, de un
de reapăru după un timp 'ii geanta 
ui’Ji.-.i -i ieși grăbit din magazin.

său din 22 noiembrie, 
relata prin articolul 

gestionar năpăstuit

două vinzăloare a

avem lasole uscată și

gospodine au plecat

DUMINICA 29 DECEMBRIE

scrisorii în

Observînd manevra, un cumpără
tor aflat in magazin (autorul scri
sorii primite la redacție) și-a amin
tit de legitimația de membru al e- 
chipei de control obștesc eliberată 
dc Consiliul municipal al sindicale
lor și a cerut unei vinzăloare (ges
tionarul nu se afla (în magazin) per
misiunea de a vizita magazia. Nea- 
vind încotro, vizita a fost acceptată.

Ce a găsit autorul
cele trei magazii ale unității ?

Deși se anunțase cu glas taie că 
ouă nu mai sini, • au fost găsite 
încă 7 (șapte) lăzi cu ouă. Plus un 
sac de fasolo uscată despre caro, 
de asemenea, se spunea £ă s-a ter
minat.

— Pentru cine păstrați aceste pro- 
du- ‘? - a întrebat corespondentul.

întrebarea a rămas fără răspuns. 
Numai că asemenea piactlci, de 

mult combătute, cu totul străine co
merțului nostru socialist, nu pol ră- 
mine fără replică.

Dar o replică meritată, corespun
zătoare gravității lor.

Ieri, temperatura maximă a aeru
lui a fost de minus 0 grade la Pe
troșani și do minus 9 grade la Pa
ring. T<-mperatnrile minime au fost 
dc minus 16 grade, respectiv, minus 
15 grade.

PF.NTPI URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vreme friguroasă, cu cer va- 
riabil, mai mult acoperii. Tempera
turile sc mențin scăzute.

Ora exactă. Cum va fi vre
mea ? Gimnastica de dimineață. 
Pentru copii și școlari. La șase 
pași de o excursie — emisiune 
concurs. Participă echipele re
prezentative ale școlilor din ju
dețele Galați și Gorj. Film se
rial : „Meteor XL-5". „Urmări
rea in spațiu".
Ora satului.
Tv. pentru specialiștii dtn a- 
gricullură.

12,00 De strajă patriei.
12.30 Concert simionic.
13.15 Închiderea emisiunii de dimi

neață.
15.30 Telex Tv.
15,35 Mozaic sportiv: Intre cer și apă, 

lupte,, fotbal.
17,00 Magazin duminical.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Șoseana rotundă — film.
19.40 Telesport.
20,00 Concertul orchestrei „Barbu 

Lăutaru".
20.40 Variațiuni pe aceeași... peli

culă. Selecțiuni din filme mu
zicale ale anului.

21.30 Film artistic „Balanța legii" — 
premieră pe țară.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

BULETINE DE ȘTIRI : Programul 
I: 5,00; 5,30; 6,00; 6,30; 9,00;
11,00; 13,00; 15,00; 207)0; 24,00;
1,00; 2,00; 4,00. Programul II: 7,30,- 
10,00;.................. .... .......
21,00;

12,00; 14,00; 18,00; 19,00;
23,00; 0,55.

I. C. R. M.
PETROȘANI
ANGAJEAZĂ
URGENT:

ȘEF BIROU CONTABILI
TATE MĂRFURI

MERCEOLOG

ȘEF DEPOZIT 
COSMETICE

ȘEF DEPOZIT 
CULTURALE

PRINCIPAL

ARTICOLE

ARTICOLE

Informații la sediul între
prinderii din str. Republicii 
nr. 92. sau telefon 1356.

<£>

©
<£)
<£) 
© 
<£) 
© 
©
<£> 
© 
© 
©

LUNI 30 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Bekelt, seria I—II; Re
publica : Iadul sfărîmat,- PE- 
trila: Balul de sîmbătă sea
ra ,• LONEA — Minerul: In
tre noi,- VULCAN: Careta 
verde; LUPENI — Cultural: 
Vin cicliștii; Muncitoresc: 
Apă curativă.

TEATRUL DE STAT
VALEA JIULUI

PETROȘANI
Angajează
• difuzor bV'ete II, 

de la data de 1 ianuarie 1969
Condiții de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 

în nomenclator.

Informații suplimentare se pot lua zilnic de la condu
cerea Teatrului de stat, telefon nr. 1154.
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STEAGUL ROȘU

R. S. Cehoslovacă

u emisia 
președintelui 

guvernului

Problema vietnameză

PR AGA 28 (Agerpres). — După 
un anunță agenția C.T.K., la 28 
-embrie. la PTaga a avut loc o 

ită a guvernului cehoslovac, 
cadrul ședinței a luat cuvîntul 

Cernik, președintele guver- 
care a arătat că de la 1 ia- 
inlră în vigoare legea consli- 

ilă cu privire la Federația Co
și Legea constituțională

In 
Oldrich 
nulul, < 
nuarie 
tul tonal 
hoslova . 
rei u itoare la ministerele și comite
tele federale. In legătură cu aceas
ta, O. Cernik a recomandat ca gu
vernul să transmită declarația sa de 
demisie președintelui RS Cehoslova
ce, Ludvik Svoboda. Miniștrii au 
votat in unanimitate această propu
nere.

Pe baza legii constituționale cu 
privire la federația cehoslovacă gu
vernul va rămîne în funcție pînă la 
numirea de către președintele repu
blicii a noului guvern federal.

PEKIN 28 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că la 27 de
cembrie deasupra zonei de vest a 
Republicii Populare Chineze a fost 
efectuată o nouă explozie termonu
cleară.

In comunicatul transmis de agen
ția China Nouă se arată că guvernul 
chinez subliniază încă o dată că e- 
fectuarea de experiențe nucleare li
mitate și dezvoltarea de către R.P. 
Chineză a armelor nucleare au în 
întregime un scop de apărare. De
clarăm din nou în mod solemn — 
se spune in comunicat — că nicio
dată și in nici o împrejurare China 
nu va fi prima care va folosi arma 
nucleară. Ca și în trecut, poporul 
și guvernul chinez vor continua să 
depună eforturi, împreună cu alte 
popoare șl țări cate își apără inde
pendența și iubesc pacea, pentru 
realizarea nobilului țel al inlerzice- 

ani complete și distrugerii totale 
armelor nuclearo.

Modificări în guvernul 
R. P. Bulgaria

A-
So- 

sesiunii

SOFIA 28 — Corespondentul 
gerpres, Gh. I£va transmite i La 
fia au luat sfirșil lucrările sos; 
Adunării Populare a R.P. Bulgaria, 
la >arc au fost adoptate legea cu 
privire la planul de dezvoltare a 
economiei naționale și legea cu pri
vire la bugetul de stat pe anul 
1969. In încheierea sesiunii a fost a- 
probată propunerea lui Todor Jiv- 
kov. președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, cu privire la 
o scrie de modificări în guvern.

Au fost eliberați din funcțiile lor: 
Apostol Pașev, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, Ma
rin Grașncv, ministrul construcțiilor, 
Ivan Budinov, ministrul comerțului 
exterior, Diko Dikov, ministrul afa
cerilor interne, Angel Solakov, pre
ședintele Comitetului Securității de 
Stat. Nikola Palagacev, ministrul a- 
griculturii. Alanas Dimitrov, minis
trul industriei alimentare, Gancio 
Gancv. ministrul învățămîntului pu- 
bli . și Mișo Mișev, președintele Co- 
mitotului pentru muncă și salarii.

Se va crea, pe lingă Consiliul de 
Miniștri, Comitetul pentru coordo
narea economiei în frunte cu Jivko 
Jivkcv, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Tano Țolov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a fost numit 
și președintele Comitetului de Stat 
al Planificării.

Ministerul Construcțiilor, iMiniste- 
rul Arhitecturii și amenajărilor ur
banistice se vor unifica, formînd 
Ministerul Construcțiilor și Arhitec-

A -----•------

întrunirea 
comandanților 

forțelor armate 
braziliene

RIO DE JANEIRO 28 (Agerpres). — 
Comandanții forțelor armate brazilie
ne s-au întrunit vineri la Rio de 
«Janeiro pentru a examina situația 
politică din tară, ca urmare a dizol
vării parlamentului și asumarea de 
puteri depline de către președintele 
Arthur Costa e Silva. Ministrul for
țelor armate terestre. Aurelio Lyra 
Tavares, a prezentat un raport în a- 
ceastă problemă.

E

Marea
Semnificative pentru starea de 

spirit in care noul an este întim- 
pinal in Anglia sint impresiile unui 
englez reîntors acum cîteva zile în 
țară după o lipsă de 22 de ani — 
corespondentul din Washington al 
ziarului „The Times*, Louis Heron, 
în contactele pe care le-a avut cu 
o serie de personalități de frunte 
din toate sectoarele vieții publice 
britanice, el a constatat profunda 
lor „decepție și demoralizare" în le
gătură cu cele ce rezervă Angliei 
anul 1969. Convorbirile pe care le-a 
avui l-au determinat să scrie o se
rie de articole grupate sub titlul 
.Marea Britanie la un pas de pră
pastie*. Cuprinsul lor nu este încă 
cunoscut — „The Times* începe 
peste cileva zile publicarea lor 
dar se pare că evoluția situației 
conomice in anul care s-a scurs 
Ia devalorizarea lirei sterline
perspectivele care pol fi întrezărite, 
Îndreptățesc intr-o oarecare măsură 
Concluziile ziaristului de la „Times*, 
deși pesimismul lor arc cu siguranță 
și un substrat electoral. In orice 
caz este un fapt că ceea ce s-a 
înlîmplat cu economia și finanțele 
britanice, după devalorizarea lirei 
(18 noiembrie 1967) arată că drasti
cul program de austeritate, menit 
să redreseze balanța de plăți cronic 
deficitară, nu a dat roadele scon
tate. Politica economică a guvernu
lui vizînd un sold pozitiv al balan
ței comerciale prin majorarea taxe
lor fa importuri (cu 17 la sută) și 
reducerea laxelor la exporturi, a

e- 
de 
și

DELEGAȚIA VIETNAMULUI DE 
PE O POZIflE INACCEPTABILA 

PREȘEDINTELE JOHNSON ȘI-A 
PUTEA REALIZA PROGRESE

SUD CONTINUA SÂ SE SITUEZE 
LA CONVORBIRILE DE LA PARIS

EXPRIMAT SPERANȚA CA SE VOR

al P.M. din Albania
După zborului

PARIS 28 (Agerpres). - Delegația 
Vietnamului de sud continuă să sc 
situeze pe o poziție de torpilare o 
începerii lucrărilor conferinței cva- 
dripartite de la Paris privind răz
boiul din Vietnam. Purtătorul de cu
vin! al acesteia a declarat vineri 
seara că ,.o conferință în patru este 
inacceptabilă pentru noi".

Delegația saigoneză se cramponea
ză de teza in baza căreia la Paris 
ar trebui să fie prezente numai două 
delegații: pe de o parte, una cuprin- 
zind partea americano-saigoneză, iar 
alta pe reprezentanții R. D. Vietnam 
și Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul do sud. Prin această 
manevră, delegația saigoneză dorește 
să excludă prezenta la masa trata
tivelor a 
toace a 
berare.

că lucrările conferinței, care trebuiau 
sft înceapă la 6 noiembrie, vor înce
pe in curind, in pofida unor difi
cultăți in ce privește problemele de 
procedură.

★

unei delegații de sine slătă- 
Frontului National de Eli

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Adresindu-se ziariștilor la o confe
rință de presă improvizată, preșe
dintele Johnson și-a exprimat speran
ța că sc vor putea realiza progrese 
în legătură cu reglementarea războ
iului din Vietnam. El a adăugat că 
șeful adjunct al delegației S.U.A. la 
convorbirile pentru pace de la Paris, 
Cyrus Vance, i-a prezentat un ra
port optimist în problema reglemen
tării crizei vietnameze. ,,Vance a 
spus că după părerea sa se va pu
tea trece la convorbiri serioase du
pă întoarcerea sa la Paris" — a sub
liniat președintele.

TIRANA 28 (Agerpres). — Agenția 
A.T.A. transmite că, în zilele de 26 
și 27 decembrie, 
loc cea de-a 7-a 
tulul Contrai al
din Albania. Plenara a examinai ra
portul Biroului Politic al C.C. al 
P.M.A. 
nulul și bugetului de stal
1968 și sarcinile proiectului 
și proiectului de buget de

navei „Apollor
la Tirana a avut 
Plenară a Comlte- 
Partidulul Muncii

„Cu privire la realizarea pla- 
pe anul 
de plan 
stat pe

anul 1969", prezentat de Spiro Ko- 
leka, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M. A., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Al
bania.

Plenara a adoptat o hotărîrc prin 
care este aprobat raportul și se re
comandă organizațiilor de partid, de 
stal și economice să ia toate măsu
rile necesare pentru a realiza sar
cinile de plan pe 1969.

CAPE KENNEDY 28 (Agerpres). - 
Abia s-a încheiat cu succes zborul 
navei spațiale , Apollo-8" și la Cen
trul spațial de ]a Cape Kennedy se 
află în plină desfășurare pregătirile 
in vederea altor zboruri cosmico. 
Administrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a anun
țat că la 28 februarie 1969 va fi 
lansat Apollo-9" pentru un zbor 
pe o orbită terestră. După cum a 
precizat directorul programului „A- 
pollo", generalul Philipps, misiunea 
lui „Apollo-9" este de a experimenta 
„modulul lunar" cu două locuri, la 
bordul căruia astronauții vor aselc- 
niza. Trei cosmonauți, James McDi- 
vltt, David Scott și Russell Schwei- 
ckarl își continuă antrenamentele la 
Cape Kennedy in vederea noii mi
siuni experimentale.

In cursul zborului lui „Apollo-9".

McDÎVltt 
vor afla ,,modu-

căreia 
vor 
..A-

Afa-

28 (Agerpres). — Cyrus

★

un bri-

S1RIA

primele 
deschide 

științifice 
constituie 
Uniyersu-

F. a GERMANIEI: Un nou pod peste Rin, la Dussel- 
dori, este in construcție. Podul va fi terminat la sfîrșitul anu
lui 1969 și va uni cartierul Oberkassel cu centrul orașului.

Helsinki s-a a- 
(Administrația 

aeronauticii și 
cosmic) a pro-

lunar : doi americani, 
și un canadian.
Wiik a declarat că

vor

INUNDAȚII ÎN

DAMASC. — Ploile 
s-au abătut astipra

lurii, in frunte cu Pencio Kuba- 
dinski, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Lîcezar Avramov, vice
președinte al Consiliului do Miniștri, 
a fost numit și ministrul comerțului 
exterior. Ministerul Afacerilor Inter
ne și Comitetul Securității de Stat 
se unifică foimînd Ministerul
cerilor Interne și Securității de Stat, 
în frunte cu ministrul Angel Sola- 
kov.

PARIS
Vance, adjunctul șefului delegației 
americane la conferința de la Pa
ris, a sosit vineri scara în capitala 
Franței. El a declarat că a avut la 
Washington „întrevederi interesante" 
cu mai multe personalități ale admi
nistrației Johnson, precum și 
membri ai viitoarei administrații 
președintelui ales, Richard Nixon. 
Gyrus Vance și-a exprimat părerea

• PARIS. — La Palatul U.N.E.S.C.O. din Paris s-a des
chis colocviul european cu tema: ,,Educația și dezvoltarea 
științifică, economică și socială". Participă 200 de delegați 
din 14 țări europene, precum și din 5 țări din alte continente. 
Din România ia parte dr. Constantin Botez. Sint reprezentate, 
de asemenea, numeroase organizații internaționale dintre care 
Federația sindicală mondială, Uniunea internațională a oa
menilor muncii din metalurgie și chimie, Federația mondială 
a literatorilor științifici, Asociația internațională „Artă și 
cultură", numeroase alte organizații internaționale din invă- 
țămînt, precum și reprezentanți ai unor organizații sindicale 
din invățămint din Franța.

© MANILA. — Guvernul mala- 
yezian este dispus să creeze con
dițiile necesare unei reconcilieri cu 
Filipinele în cadrul unor noi tratati
ve asupra mult controversatei pro 
bleme a Sabahului, a declarat Nar
ciso Ramos, ministrul afacerilor ex
terne al Filipinelor.

In sprijinul afirmației sale, Ramos 
a citat rezultatele convorbirilor pe 
care le-a avut in Tailanda cu Tun 
Abdul Razak, vioepremierul Malaye- 
ziei, consacrate disputei dintre cele 
două țări.

In încheierea declarației sale, Ra
mos, care urmează să părăsească 
postul de ministru al afacerilor ex
terne, a subliniat că și guvernul de 
la Manila este interesat într-o înlă
turare cît mai grabnică a divergen
țelor apărute între cele două țări.

torențiale 
regiunii 

nord-est a Siriei au întrerupt timp 
de 3 zile comunicațiile dintre dis
trictul Ujezirah, și'principalele orașe 
ale țarii. In urma revărsării riului 
Jarahi, o localitate situată la 28 km 
est de Kamachlie, a fost inundată. 
Numeroase (bcuințe au fost distru
se, inregislrindu-st\ de asemenea, im
portante pagube imateriale.

Potrivit agențieP'France Presse, ca
re a transmis această informație, Inun
dațiile au provocat moartea și răni- 

a numeroase persoane.

nie în prag de

imporlurilor, 
redus, a de
al exporturi- 
că, în mod

vilabilă a importului pe de o parte 
de produse alimentare — rezultat 
al recoltelor slabe din țară — pe 
de altă parte de produse care nu se 
pot fabrica in țară din lipsă de ma
terii prime.

Din hotăririle
uers, la 
cată de 
pentru

ultima 
primul 
1969

adoptate la Cheq- 
consfătuire convo- 

ministru, reiese că 
singura alternați-

posibilului. Cu alit mai mult,

avut doar efecte unilaterale: volu
mul exporturilor a crescut, intr-a
devăr, datorită prețurilor competiti
ve ale produselor britanice pe pie
țele mondiale pe care devaloriza
rea și politica fiscală le-au făcut 
posibile ,■ dar volumul 
departe de a putea fi 
pășit covîrșitor pe cel 
lor. Aceasta înseamnă
irevocabil, obiectivul proclamat de 
premierul Wilson — echilibrarea ba
lanței de plăți în 1968 și realizarea 
unui excedent de 500 milioane lire 
in 1969 — a intrat în domeniul im-

cu
cil, potrivit spuselor ministrului de 
finanțe, Roy Jenkins, pentru a se 
pune capăt dificultăților trebuie rea
lizată nu numai o balanță echilibra
tă, nu numai un mare excedent, ci 
menținerea constantă a excedentu
lui pe întreaga perioadă de ram
bursare a datoriilor externe ale An
gliei. Pentru 1969 — cel puțin — 
această perspectivă este, chiar după 
părerea observatorilor britanici, ex
clusă. Scadențele au fost aminate, 
speranțele au devenit mai modeste. 
Astăzi se vorbește doar de „pers
pectiva" unei echilibrări a balanței 
de plăți in 1969, ținîndu-se seama 
că pe 1968 deficitul este
la cifra record (din ultimii 17 ani) 
de circa 700 milioane lire sterline.

Oficial se argumentează că fără 
devalorizarea lirei rezultatele ar fi 
fost și mai proasto, deficitul și mai 
mare, că una din cauzele acestui 
deficit o constituie creșterea ine-

evaluat

1.

pentru guvernul britanic va 
internă

fi 
de

vă.
o politică economică 
stringere a curelei. Această conclu
zie este confirmata și de intenția 
de a impune in 1969 noi suprataxe 
la importuri. Englezul va trebui să 
cumpere cit mai puțin cu putință 
în 1969 - aceasta parc să fie după 
optica guvernamentală esența ac
tualei politici economice.

Dificultățile economice și finan
ciare britanice nu pot fi desprinse

de ansamblul crizei monetare inter- 
occidentalc, al dărei punct culmi
nant l-a marcat, în noiembrie, fai
moasa reuniune a „celor 
la Bonn. La exact un an 
valorizarea lirei, această 
o amploare uemaiîntîlnită 
35 de ani a dat o 
valutei britanice. După cum decla
ra președintele Consiliului național 
pentru prețuri și venituri, Aubrey 
Jones, Anglia este una din țările 
care a avut de plătit cel mai mult, 
una din țările cele mai vulnerabile 
față de toate răbufnirile unei situa
ții critice pe plan internațional. El 
a adăugat însă, în legătură cu de
valorizarea lirei: „Noi am încercat 
să remediem dintr-o singură lovitu
ră o situație deteriorată care da
tează de 10—15 ani*, referindu-se 
desigur prin aceasta Ia moștenirea 
preluată db laburiști de la conser
vatori. Este unul din argumentele 
cu care actualul guvern ripostează 
frecvent I<ț crilicile alit din propriile 
rinduri, cît și din partea opoziției 
conservatoare și ale sindicatelor.

Premierul Wilson va avea de fă
cut fală și in noul an criticilor și 
impopularității. Sondajele recente in 
rîndurîle opiniei' publice rămin de
favorabile, atil lui, cit și partidului 
laburist, deși nici conservatorii nu 
se bucură' de nfea multă simpatie. 
Astăzi, in cazul, unor alegeri, aceș
tia ar dispune fîn parlament de un 
avans apreciat la 20 mandate. Din 
faptul că guvernul laburist are de 
făcut față unei probleme economice

în noiembrie, 
zece", de 
de la de- 
criză, de 
în ultimii 

nouă lovitură
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© POZNAN. — La Poznan a avut 
loc o festivitate cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a răscoalei de la 
Poznan împotriva ocupației prusace. 
Au participat Marian Spychalski, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.. președintele Consiliului de 
Stat, Jan Szydlak, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al C.G. 
al P.M.U.P., delegații ale participan- 
tilor la această răscoală.

PREOCUPĂRI IN LEGĂTURĂ CU... PRIMELE MOSTRE DE „LUNA” 

lui*. Aceste mostre vor ti ținute în 
„carantină1 
inte

HELSINKI. — La 
nunțat că N.A.S.A. 
pentru problemele 
cercetarea spațiului 
mis că va trimite dr. H. B. Wiik, 
membru al Comisiei științifice a 
Finlandei, o cantitate de 10 grame 

pe care o va 
americană

de „substanță lunară' 
aduce prima expediție 
trimisă pe satelitul natural al Pă- 
mîntului. Dr. Wiik ceruse această 
cantitate, care este minimum necesar 
pentru determinarea elementelor ce 
compun suprafața lunară. Alti patru 
sa van ti vor întreprinde analiza so
lului 
tanic

Dr.
mostre de „Lună1
„perspective geologice și 
fantastice", deoarece „ele 
o cheie spre cunoașterea

de a fi
la Houston (Texas) îna- 
i expediate chimiștilor.

MANIFESTAȚII 
PAKISTAN 

RAWALPINDI. — In orașele 
kistaneze Peshawar, Hohat și 
bqadai 
organizate de opoziție, în semn de 
protest față de politica guvernului, 
în localitatea Peshawar, politia, care 
a intervenit 
participanții 
namental, a

NOI 
IN

pa- 
Sha- 

au avut loc noi manifestații

penttu a-i dispersa pe 
la un miting anti-guver- 
operat 26 de arestări.

doi dintre ei - 
ckarl, care se 
Iul lunar' — se vor depărta de ra- 
clmta „mamă la comenzile
va rămîne David Scoli. Ei se 
apropia apoi din nou de cabina 
polio" caro se va cupla cu „modulul 
lunar".

Această experiență va reprezenta 
prima etapă spr<* lansarea Iul „A- 
pollo-10", al cărui echipaj a început, 
do asemenea antrenamentele. .. V 
pollo-10" va survola .Luna la mică 
altitudine intr-un veritabil zbor ra
zant, iar dacă totul va funcționa 
perfect, echipajul va primi probabil 
autorizația aselenizării. Este vorba 
de o eventualitate încă îndepărtata 
și nici o hotărîre definitivă nu & fo t 
deocamdată luată.

Așteptînd noile realizări spațiale, 
specialiștii N.A.S.A. sărbătoresc suc
cesul lui „Apollo-8". Generalul Sun 
Philipps și Thomas Payne, directo
rul N.A.S.A.. au organizat o confe
rință de presă la centrul spațial din 
Houston, in cursul căreia au salutat 
„zborul- aproape perfect al celor trei 
cosmonauți care au gravitat în ju
rul Lunii". Specialiștii intenționea
ză să cerceteze dacă vehiculul spa
țial s-a comportat pe plan tehnic 
așa cum a fost prevăzut. Cei doi vor
bitori au indicat, cu mare prudentă, 
că „Apollo-10" și „Apollo-ll" ar 
putea fi lansați, respectiv în mai sau 
iunie 1969 primul, și în iulie sau au
gust, al doilea. Thomas Payne și-a 
exprimat speranța unei viitoare co
operări internaționale în domeniul 
explorării spațiului cosmic în sco
puri pașnice.

★
NEW YORK 28 (Agerpres). - Cei 

trei cosmonauți americani, Frank 
Borman, James Lovell și William An
ders, care au amerizat vineri in a- 
pele Pacificului, după călătoria fără 
precedent făcută in jurul Lunii, se 
simt bine, a declarat dr. Clarence 
Jernigan. Doza maximă de radiații 
pe caro au primit-o in timpul zbi
rului a fost de 170 milliradzi, fiind 
mai mică d .cit cea suportată de m •m- 
brii echipajului capsule; „Apollo-7', 
în cursul evoluției sale de 11 zile 
in luna octombr • pe o orbită ->r- 
cumterestra.

Dr. Clarence Jernigan a precizat, 
la puțin timp după ce o echipă de 
15 medici au încep it la bordul port
avionului „Yorktown" seria do con
troale medicale prevăzutei că .' >- 
nauții „sint vioi și foarte ferici’i. Ei 
nu sini așa de obosiți cum erau 
cosmonauții după efectuarea zb'Wi- 

spațiale precedente”.

& BONN. Intr-un articol publi
cat in ...Almanahul 1969", editat la 
Bonn, ministrul vest-german al afa
cerilor externe. Willy Brandt, sub
liniază că relațiile R.F.G. cu S.U.A. 
trebuie să fie fondate pe principiul 
independenței celor doi parteneri. 
Referindu-se la relațiile franco-vest- 
germane, autorul articolului apreciază 
că ele își păstrează importanța lor 
vitală, chiar dacă cele două guver
ne au opinii divergente asupra unui 
anumit număr de probleme.

nou

® SYDNEY. — .Am văzul 
Apollo-8. Avea lorma unei 
mingi roșii de foc... o prive
liște Intr-adevăr minunată", a 
raportat vineri Jake Marcum, 
comandantul unui avion de 
pasageri, la pufin timp după 
ce decolase din Honolulu 
(Hawai) zburind spre Sydney. 
El și pasagerii avionului au 
\ ăzul reintrarea navei cosmi
ce americane in atmosfera te
restră, revenind din călătoria 
spre lună. Pilotul mărturisește 
că traiectoria corpului spațial 
era marcată de o died lumi
noasă, lungă după aprecierea 
sa, de aproape 160 km.

IN CLIȘEU: Imagine a Pă- 
mîntului transmisă prin inter
mediul televiziunii de la bor
dul navei cosmice „Apollo-8" 
și recepționată la Centrul spa
tia! Houston.

dificile și că popularitatea lui a scă
zut nu liebuie însă trase concluzii 
caro s-ar putea dovedi pripite. Ha
rold Wilson este hotărît să sc men
țină, considerind că dispune de 
mijloacele necesare în acest sebp. 
Primul ministru este singurul in 
măsură să stabilească data viitoa
relor alegeri legislative. Pină în 
1971, cînd expiră actuala legislatu
ră, Harold Wilson nu poate fi obli
gat do nimeni să organizeze noî 
alegeri. Iar reprezentanții guvernu
lui afirmă că pînă atunci situația 
economică se va redresa într-o ase
menea măsură îneît partidul laburist 
„se va bucura de recunoștința ale
gătorilor". Poziția sa politică nu este 
amenințată pentru moment, deoare
ce, în mod tradițional, in Anglia 
liderii politici nu sint schimbați la 
mijlocul legislaturii — de altfel se 
pare că nici laburiștii, nici conser
vatorii, nu dispun în prezent de o 
personalitate politică pe care să o 
poată substitui actualului premier. 

.Astfel, Harold Wilson are factorul 
timp de partea sa. în afară de a- 
ceasta „cetățeanul britanic, conștient 
de dificultățile obiective prin care 
trece țara, acceptă politica de aus
teritate ca un fel de rău necesar. 
De aceea, el este circumspect in 
fața oricăror propuneri spectacu
loase do inovație și preferă să a- 
dopte tradiționala atitudine britani
că de expectativă, conform vechiu
lui proverb „No news, good news'

și ninsoare
LONDRA 28 — Corespon

dentul Agerpres, L. Rodescu, 
transmite: Ninsori abundente 
si viscole, insolite de tempe
ratul i scăzute, s-au abătut a- 
supra unor regiuni ale Marii 
Britanii, aiectind circulația pe 
■șosele. Zăpada a acoperit o 
mare parte din Scolia, nordul 
îi estul Angliei, centrul și su
dul Walles-ului. Viaturi pu
ternice sullind cu 80—90 kni 
»e oră au troienii zăpada, 
imobilizind sute de autovehi
cule pe șosele, in special in 
comitatul Yorkshire, unde se 
semnalează că mai multe dru
muri au lost complet' blocate

în Anglia
și cileva localități au rămas 
izolate.

Previziunile meteorologic e 
anunță un alt val de ninsori 
și inghef, răspindindu-se din
spre est și cuprinzind treptat 
întreaga tară. Numeroase ma
nifestări sportive, in primul 
rind cursele, precum și 13 in
ii Iniri din campionatul de 
fotbal și rugbi au lost anu
late. Simbălâ, ninsoarea și vis 
colul au cuprins londra și 
regiunea de sud-'est. Aulorilă- 
lile locale din numeroase ora
șe au luat masuri urgente pen
tru deszăpezirea drumurilor 
blocate.

Alex. ALGALAY
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