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NOIMI Jlf CONSILIUIUI DE NIMI 
privind generalizarea experimentării noului sistem 
de salarizare și majorarea salariilor în unitățile 
de transporturi feroviare, auto, navale și aerienenavale și aerienea

Pe baza unor hotăriri ale 
Consiliului de Miniștri a fost 
aprobată generalizarea experi
mentării noului sistem do sa
larizare și majorarea salariilor, 
cu începere do la 1 ianuarie 
1970, în unitățile de transpor
turi : căi ferate, auto, aviație 
civilă și pentru personalul din 
navigația civilă.

Potrivit prevederilor acestor 
hotăriri, salariile lucrătorilor 
din ramura transporturi se ma
jorează în medic cu 9 la sută; 
împreună cu majorarea salari
ilor mici și corectarea salari
ilor personalului.de la siguran
ța circulației și al docherilor 
efectuate in anul 1967 se asi
gură pe ansamblu o creștere 
medie de 13,1 la sută. De aceste 
sporuri ale salariilor beneficia
ză aproape 200 dc mii de sala
riați ale căror venituri anuale 
vor fi mai mari cu peste 580 
milioane lei față de cele rea
lizate înainte de 1 august 1967.

Noul, sistem de salarizare în 
aceste activități ține scama, ca

navelor pe care lucrează. Ca 
și Vlnă acum, personalul na
vigant din transporturile ae
riene va beneficia de indemni
zație pentru orolo de zbor ca
re a fost îmbunătățită și rea
șezată în raport cu răspunde
rea fiecăruia. In ce private 
mecanicii de locomotive, mala
riile lor sînt diferențiate și du
pă categoria locomotivei con
duse. Personalul operativ din 
transporturi, ca si rol tnbnic- 
administrativ, este salarizat pe 
funcții cu gradații.

Diferențierea salariilor tarifa
re la lucrătorii din ramura 
transporturi potrivit muncii pe 
care o desfășoară asigură o re
tribuție corespunzătoare califi
cării, aportului în realizarea 
sarcinilor, greutății muncii șl 
răspunderii ce revine fiecărui 
salariat.

O dată cu introducerea nou
lui sistem de salarizam se rea
lizează și o mai justă așezare

și la celelalte sectoare, de spe
cificul lor, lîrmărindu-se o mai 
bună corolare a salariilor ce
feriștilor și a celorlalți lucră
tori cu rezultatele înregistrate 
de unitatea in care lucrează, 
precum și cu cele obținute dc 
fiecare salariat în parte. Ast
fel, retribuirea muncitorilor din 
transporturile feroviare, navale 
și aeriene se face potrivit unor 
rețele specifice cu salarii ta
rifare pe categorii cu trepte, 
iar la docheri pe clase de sa
larizare, grupe de mărfuri ma
nipulate și după greutatea mun
cii. Pentru șoferi, salariile ta
rifare sînt stabilite pe grupe de 
autovehicule, In funcție de to
naj, număr de locuri etc. și pe 
categorii de calificare. La per
sonalul navigant din transpor
turile navale și aeriene (co
mandanți dc nave, șefi meca
nici, ofițeri, piloți, navigatori, 
radîotelegrafiști etc.) salariile 
sînt stabilite pe funcții cu gra
dații, ele fiind diferențiate du
pă capacitatea navelor și aero- 4} Continuare in pag. o t-a
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anual îndeplinit

Caruselul
retrocedarea insulei pînă în 
1972), dar a și complicat-o 

I totodată, dînd naștere unor
aspecte noi și infinit mai 
complexe.

„Mai puțin lemn, 
mai mulți înlocuitori 

pentru armare — 
obiectivul 

preocupărilor noastre 
majore în subteran"

Convorbire cu ing. Octavian Ștefan, 
șeful serviciului tehnologic al E. M. Dîlja

Se știe, mai ales după în
cheierea lucrărilor plenarei C.C. 
al P.C.R. din 10—13 decembrie 
a. c.. că principalul atribut al 
planului pe 1970 este punerea 
unui accent deosebit pe ridi
carea eficienței întregii activi
tăți economice, care subînțele
ge folosirea cit mai judicioa
să. cu randament sporit, a ca
pacităților de producție, reduce
rea consumurilor dc materii 
prime și combustibil, creșterea 
intensă a productivității mun
cii. In cuvîntul rostit dc to
varășul Nicolae Ceaușcscu se 
subliniază la un moment dat 
că va trebui să se acționeze 
cu energie, pe viitor, pentru 
reducerea consumurilor speci
fice la lemn de mină. ..unde 
se face încă multă risipă'1.

Cunoscînd faptul că E. M. 
Dilja este una dintre unitățile 
centralei la care se consem
nează un consum ridicat dc 
lemn de mină, am inițiat o 
scurtă discuție cu tov. ing. 
Octavian Ștefan, șeful servi
ciului tehnologic, pentru a af>a 
în ce măsură preocupările de 
reducere a acestui consum sînt 
la ordinea zilei.

— Actualmente. Ia mina noas
tră există numai abataje ca
meră. mari consumatoare dc 
material lemnos. Preconizăm ca 
in stratul 3 din blocul II. pe 
care il deschidem și pregătim 
in prezent, să realizăm primele 
abataje frontale echipate cu 
susținere metalică modernă, do
tate cu combine pentru meca
nizarea operațiilor grele. Aici, 
consumul de lemn va fi minim 
și ponderea mare a capacității 
acestor fronturi în volumul de 
cărbune total ce se va extra
ge. va redresa, in bună mă
sură. situația deficitară existen

tă în prezent la acest indicator 
tehnic. Viitoarele frontale vor 
fi prevăzute cu un singur pre- 
abatai direcțional...

— Dar pină atunci ?
— Colectivul nostru de orga

nizare superioară a producției 
și a muncii și-a propus să a- 
tingă, pină in luna martie 1970, 
cîteva obiective importante pri- 

' de 
se 

în- 
cu 
La

vind reducerea consumului 
lemn în subteran. Astfel, 
vor studia posibilitățile de 
locuire a acestuia în galerii 
bandaje cu plasă metalică, 
suitori cu durată de funcționa
re mai îndelungată se va apli
ca susținerea în metal, iar la 
podirea canalelor se vor în
cerca prefabricatele din beton.

— Sporirea vitezelor de a- 
vansare se află în atenția co
lectivului ?

—. Se lucrează la fundamen
tarea practică a unor ciclogra- 
me care să îngăduie atingerea 
unor viteze de înaintare a prea- 
batajelor din stratul 3 de circa 
150 metri pe lună și de 50 me
tri la săparea ?i betonarea ga
leriilor Se tinde spre îmbu
nătățire?. tehnologiei de lucru, 
a organizării brigăzilor de la 
suitorii săpați în cărbune, in 
scopul obținerii unei avansări 
lunare de 125 metri la aceste 
lucrări.

— Care credeți că e condiția 
esențială a satisfacerii capaci
tăților de producție ale E. 1\I. 
Dîlja Ia nivelul planului 1970 ?

— Respectarea diagramelor 
do dare in funcțiune, în timp 
util, a tuturor lucrărilor .mi
niere și urmărirea riguroasă a 
plasării efectivelor pentru e- 
xecuția lor conform programe
lor stabilite.

Indcplinindu-și înainte de termen sarcinile de plan a- 
nualo care îi reveneau, colectivul Uzinei dc utilaj minier 
a realizat în aceste zile 'și primele depășiri de producție.

După cum ne-a informat ing. Gheorghc Olariu, direc
torul U.U.M.P., ieri, sporul producției globale a uzinei se 
cifra la 1,2 milioane lei, iar al producției marfă la 1,9 mi
lioane lei peste prevederile anuale de plan. E un succes 
cu atît mai demn de relevat cu cit a fost obținut în condi
țiile unei economii la prețul de cost de 4,9 milioane lei, a 
unei reduceri cu 48,60 lei la cheltuielile de producție, și a 
unei productivități a muncii realizată în proporție de 104,63 
la sută.

Se înțelege, la obținerea. acestei frumoase realizări a 
participat întreg colectivul Uzinei. Evidențieri se cuvin pen
tru secțiile : construcții metalice, (șef secție ing. Vasile Her
man); turnătorie (ing. loan Bota); reparații mecanice (Petru 
Voinea); reparații electrice (ing. Spirea Suditu); întreținere 

-generală (ing. Nicolae Biro); laboratoare (ing. Iveriîța Țur) 
cît și pentru fabrica de oxigen (șef fabrică loan Roman) și 
de stilpi hidraulici de la Vulcan (ing. Sofronie Sirbu).

Pină acum, colectivul de salariați al U.U.M.P. — din
tre care s-au remarcat prin rezultatele obținute maiștrii 
Vasile Roman, Vasile Căprar, Mihai Popescu, Nicolae Că
prar, Viorel Anghel, Alexandru Demeter, Francisc Legrand, 
Pop Petru, Alexandru Panek, Ioan Gălățan, Ștefan Panciu, 
Mihai Gudas, Francisc Macheș, Alexandru Bogdan, tehni
cienii Victor Dreo și Nicolae Farkas, ca și echipele mun
citorilor fruntași Eugen Heinz, Stelian Albiță, Gheorgbe 
Scurtu, loan Șcrban, loan Almășan, Martin Ambruș, Rusalin 
Boța, Iosif Konya, Gheorghc Keselcș, Constantin Costache, 
Viorica Păstrăveanu, Ioan Bercea, loan Edner, Ladislau 
Galik, Petru Roșu, Ștefan Zilahi, Alexandru Pogăceanu, Ni
colae Almășan și Octavian Baciu — a dat peste prevede
rile de plan 1 000 tone piese de schimb. 800 tone construcții 
metalice și 100 000 mc oxigen industrial.

In zilele care au mai rămas pină la finele anului se 
preconizează ca in cadrul secțiilor U.U.M.P., colectivele de 
muncitori, ingineri și tehnicieni să dea peste plan produse 
în valoare de mâi bine de 1,0 milion lei.

Okinawa esle o insulă cres
cută din valurile învolburate 
ale Pacilicului, un coif de 
pămînl nici mai Inimos -și 
nici mal urii decit altele. Dar, 
în același limp, Okinawa a 
devenit lozinca numărul unu 
a unui popor de o sută de 
milioane de oameni, cuvîntul 
magic care topește distanțe 
geografice și politice, o ade
vărată „obsesie11 națională, ca
pabilă să pună în discuție în
săși politica externă a țării. 
Din acest punct de vedere, 
anul 1969 reprezintă „perioa
da de vîrf“ a demonstrațiilor 
populare în favoarea restitui
rii Okinawei, aflată în pre
zent sub administrație ame
ricană, dar, tolodală, și mo
mentul care a demonstrat, 
justlficînd serioase temeri an
terioare, implicațiile relr'oce-

Traian MllLLER

„TINERETUL AZI“

Sub egida Centrului de cercetări pentru problemele tine
retului a apărut primul număr al colecției sale „Studii și 
sinteze", intitulat „Tineretul azi" elaborat sub îndrumarea 
științifică a conf. dr. Ovidiu Bădina, directorul Centrului.

ITINERAR 
LA 

SFÎRȘIT 
DE 

SĂPTAMÎNĂ
CULTURAL 

începînd de azi, timp 
de trei *' " ’
tură a 
troșani, 
navalul 
ăl „Fulgilor de nea". Antre
nul muzical va fi susținut 
de formația de muzică ușoa
ră „Atlas".

Copii ! Bucurați-vă. De 
ieri s-au deschis și orășelele 
voastre. Programele dedicate 
vouă vă așteaptă.

SPORTIV
vacanță și pe tărîm 
Singura competiție 
pe plan municipal

zile, la Casa dc cul- 
sindicatelor din Pe
se va desfășura Car- 
pionierilor intitulat

reparațiilor 
și i al 

justificărilor
A îmbunătățirea salarizării minerilor

Puternic mijloc de cointeresare 
materială

E 
sportiv, 
oficială , 
de duminică este aceea de 
popice dotată cu „Cupa spe
ranțelor". întrecerile au loc 
duminică de la ora 9 pe a- 
rena Jiul Petrila, cu partici
parea tinerelor talente de la 
Utilajul și Jiul Petroșani, 
Minerul Vulcan și Jiul Pe-

CONFERINȚE 203 noi apartamente
Duminică, la căminele cul

turale din Bănița, Cimpa, 
Dealul Babii, Iscroni, Dîlja 
și Cîmpu lui Neag, vor avea 
loc expuneri cu tema „30 De
cembrie — Ziua proclamării 
Republicii", ținute de confe
rențiari ai Comitetului muni
cipal pentru cultură și artă. 
Expunerile vor fi urmate de 
programe cultural-artistice.

încă 203 apartamente au 
fost terminate ieri în cartie
rul Aeroport 5 — extindere 
din Petroșani, în blocurile 
A și Bl—1.

După recepția lucrărilor de 
către beneficiar, care va a- 
vea loc la începutul săptămâ
nii viitoare, noile loeuințe își 
vor putea primi locatarii 
preajma Revelionului.

în

Bilanț silvic
Paralel cu exploatarea masei lemnoase din munții ce 

imprejmuiesc Valea Jiului, se desfășoară o vastă acțiune de 
împăduriri. Această sarcină revine colectivului Ocolului 
silvic Petroșani. Acum, la sfîrșit de an, s-a făcut bilanțul 
și în acest domeniu. Potrivit prevederilor de plan trebuiau 
împădurite cu rășinoase Ti5 hectare. S-au realizat 176 hec
tare. Principalele șantiere de împădurire s-au aflat la Peș
tera Bolii, Răscoala și Jieț. Au mai fost efectuate îngrijiri 
de plantații pe o suprafață de 1 372 hectare, cu 72 ha peste 
prevederile planului și îngrijiri de arbori pe o suprafață 
de 606 hectare.

Vizita întreprinsă la Wa
shington de F.isaku Salo, pre- 

Imierul Japoniei, la sfîrșilul 
lunii noiembrie, constituie in 

■ această privință elementul e- 
sențial al dosarului Okinawei. 

_ Vizita a rezolvat problema, in 
I dalele ei cele mai simple (in 
I comunicatul final se prevede 
I

ANUL 
POLITIC

„La cîteva zile după ce m-am 
instalat în apartament, (nr. 86 
etaj V, blocul G 2 din Lupeni), 
am constatat defecțiuni ale in
stalației sanitare" — ne relatea
ză într-o scrisoare Constantin 
Măceșanu din Lupeni. Astfel, 
prin tavan se infiltrează apa, 
fapt ce denotă că instalația sa
nitară prezintă defecțiuni, fie 
datorate calității muncii con
structorilor, fie datorate mate
rialului din care e confecțio
nată. Am reclamat cazul de 
mai sus, în scris, conducerii 
I.G.L. dar pînă în prezent nu 
s-au luat măsuri. Dacă măsu
rile de remediere vor întîrzia, 
paguba va creste deoarece apa 
cc se infiltrează prin pereți 
dăunează tot mai mult apar
tamentului. Am reclamat și a- 
sociației de locatari dar... în 
zadar. Salariații asociației se 
prezintă cu regularitate cînd e 
vorba de încasarea unor obli
gații de-ale locatarilor, dar sînt 
total nereceptivi la 
și neajunsurile

Am ales din 
sizări sosite la 
ma întreținerii 
tiv, un singur 
prin exemplul ce-1 oferă. Știm 
cu toții că fondul locativ âl 
Văii Jiului a crescut. Aceasta 
a adus după sine, inevitabil, 
sporirea îndatoririlor acelora 
care se ocupă de întreținerea 
locuințelor, precum și a răs
punderilor acelora care exe
cută lucrările de construcții so
ciale.

La întreprinderea dc gospo
dărie locativă, din situația ce 
ne-a fost prezentată de către 
inginerul Gheorghe Galan, di
rectorul întreprinderii, ne-ara 
convins încă o dată că, an de

In atenția 
amatorilor 
de patinaj 
și hochei

Amatorii de patinaj sau 
hochei sini invitați la pati
noarele din Lupeni și Ani- 
noasa. La Petrila, Petroșani 
și Vulcan încă n-au înghețat... 
apele.

sesizările 
noastre", 
noianul de se- 
redacție, pe te- 
fondului locâ- 
caz, edificator

an, a crescut volumul lucră
rilor de țreparații la blocurile 
date în folosință. Astfel, dacă 
în 1966 reparațiile executate în 
toată Valea Jiului au însumat 
120 000 lei, în anul următor 
acestea s-au ridicat la peste 
600 000 lei, pentru_ca în 1968 
să depășească 1 100 000 lei. 
Deci, dinamica este îngrijoră
toare, ținînd cont că volumul 
de reparații nu a crescut pro
porțional cu creșterea fondului 
locativ, ci într-un ritm mai a- 
lert. Aceasta denotă că, tot mai 
mult, ies la iveală anumite de
ficiențe ce țin de activitatea 
constructorilor, deficiențe care 
doar după trecerea anilor își 
arată consecințele. Să consem
năm cîteva exemple: în Vul
can, la blocul D 7, dat în fo
losință în 1967, s-au executat 
în anul următor (1968) repa
rații în valoare de 14 000 lei, 
iar în acest an, de încă 30 000 
lei. La blocul D 12, tot din Vul
can, dat în folosință in 1965, 
s-au efectuat în anul 1966 re
parații de 55 000 lei, în 1967 
de 14 000 lei, în 1968 de 38 000 
lei, pentru ca nici de această 
dată deficiențele de construcție 
sau de instalație să fie reme
diate în întregime. In aceeași 
situație se află blocul D 10 la 
care s-au executat, după re- 
copționarea lui, reparații, de 
90 000 lei în decurs de patru 
ani: blocurile D 11, E 3, E 1 
și altele. In Lupeni, la blocul 
200 din strada Gheorghc Șin- 

folosință în 1965, 
și astăzi (lucrare 

aproape reparație 
asigură șeful secto-

I. MUSTAȚA

cai, dat în 
se lucrează 
„serioasă11, 
capitală, ne

• Continuare tn pag. a 3-a.

municipală
Tabără

La Comitetul municipal 
U.T.C. se primesc înscrieri 
pentru tabăra de copii ce va

Recenta Hotărîre a Consiliului de Miniștri privind generali
zai ea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea sa- 
riilor in unitățile din ramura minieră. începînd cu 1 ianuarie 
1970, dovedește grija permanentă pe care partidul și statul nos
tru o are pentru îmbunătățirea continuă a nivelului de trai al 
minerilor din Valea Jiului, ca de altfel a tuturor oamenilor mun
cii din țară.

Conform prevederilor hotăririi, salariile actuale ale muncito
rilor, inginerilor, tehnicienilor, maiștrilor și economiștilor ce lu
crează în ramura minieră din Valea Jiului vor crește in medie 
cu 14,2 la sută, procent superior mediei pe țară. Muncitorii mi
neri din subteran, și în special cei cu salarii mici, vor beneficia 
de o creștere substanțială a salariilor, care va ajunge în medie la 
cca. 20 la sută.

De majorarea salariilor vor beneficia un număr de 27 700
Ing. Arcadie FODOK, 

șeful Serviciului salarizare din 
Centrala cărbunelui.Petroșan.

Pînă în prezent, problema

♦ Continuare în pag. a 3-a

Echitate 
cale spre

socială, 
bunăstare

I Okinawei se reducea la o 1 
simplă relație între doi ier- |

Imeni: o insulă japoneză se . 
ailă sub administrația ame- I 
j ricană, iar rezolvarea <=itua- 1

I

Am citit, cu o vădită satis
facție, Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri privind noua salarizare 
ce se va aplica în ramura mi
nieră. Un motiv de satisfacție 
în plus ni-1 dă consecvența cu 
care conducerea superioară de 
partid și de stat aplică măsurile 
ce asigură creșterea continuă 
a bunăstării noastre materiale, 
înțelepciunea cu care este pro
movat spiritul de echitate in 
orînduirea noastră socialistă. Și, 
aș mai adăuga, aplicarea con
secventă a pricipiului înțelept 
al cointeresării materiale a 
tuturor salariaților, prin care 
retribuția eforturilor fiecăruia 
se va face după gradul de pre

gătire, capacitatea, cantitatea 
și calitatea muncii depuse.

Cointeresarea materială va a- 
duce după sine, ceea ce este 
deosebit de îmbucurător, stră
danii susținute din partea lu-

Euqen VLADAR, 
miner șef de brigadă 

E.M. Lupeni

------- - iar rezolvarea situa
ției consta, aparent, în inver
sarea posesorului. Or, in mo
mentul de față, se cum.aste 
data cînd va avea loc re- 

Itrocedarea, dar nu se știe în
că exact prețul care a fost 
plătit pentru ea. Termenii 
voit vagi in care e redactat 
comunicatul — pînă acum n- 
nica sursă de informații in 
această privință — creează. în 
primul rînd, posibilitatea pă-

PLENARA

Continuare în pag. a 3 a

Tînărul medic 
stomatolog

ca- 
cu

Comitetul municipal Petroșani al U.T.C. s-a întrunit 
recent intr-o plenara la care au participat directorii școlilor, 
secretarii și îndrumătorii U.T.C. din școli. Plenara a anali
zat preocuparea organelor și organizațiilor U.T.C. din liceele 
și școlile profesionale pentru îmbunătățirea muncii politico- 
educative in rindul elevilor.

Referatul prezentat și discuțiile care au urmat au evi
dențiat formele și metodele folosite cu succes în munca 

1 instructiv-educativă din școli,. măsurile ce se impun pentru 
.îmbunătățirea muncii în viitor.

de copii la hotelul Rusu
. funcționa in perioada de va- 
, cântă, începînd din primele 

zile ale anului 1970, la hote-

Iul alpin Rusu. Tabăra este 
organizată de Comitetul ju
dețean U.T.C.

Pentru îmbunătățirea iluminatului public
, . , ... .. ,. _ orașului, prin asigurarea unui

control eficient, la Intervenția Comitetului exe cutiv al Consiliului popular municipal, în re
țeaua iluminatului public au fost montate con toare, care vor înregistra consumul de energie 
electrică și pe baza cărora se va achita și costul iluminatului. Sperăm că va fi o măsura care 
să cointereseze mai mult S.D.E.E., în asigurarea unui iluminat mai bun pe străzile orașului.

Pentru îmbunătățirea iluminatului, pe ar terele publice ale

Mă irita supărător un 
nin. Zadarnic mă îndopam 
algocalmin și antinevralgice. 
Antidotul cel' mai eficace era 
tot... cleștele medicului stoma
tolog. Știam acest lucru. De a- 
ceea n-am stat pe ginduru 
M-am prezentat de urgență la 
cabinetul de stomatologie din 
Lonea. în sala de așteptare, 
mai multe persoane — pe scau
ne — urmau să-și lase in ca
binet dinți și măsele... care dor. 
Cînd s-a deschis ușa cabine
tului și a ieșit primul pacient, 
m-a surprins mina sa veselă In 
Limp ce toți eram îngroziți de 
spaimă. Amicul ne-a liniștit re
pede : „Nu vă fie teamă! Ori 
se pricepe medicul ăsta la dinți 
ori nu I Nici n-am simțit * J 
mi-a scos două afurisite 
măsele. O să vedeți!".

Și am văzut. Am simțit, 
simțit pe propriile măsele 
ccperea unui medic tînăr, ama-

cînd 
de

Am 
prl-

Nicolae POPA
student
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I străin intereselor ei. Proble- j 

ma esle dacă, în momentul I

Ide față, consultările respecți- . 
ve își mai păstrează sau nu |

I funcționalitatea Jor inițială, i 
Experții militari japonezi u- |

I 
I
Ivește forțele

rece, în situc__  .. .
| legile elementare ale războ- |

I
I
Ipnmu; rina, posioimatea pă

trunderii armelor nucleare în 
întregul teritoriu țanonez. în

I ciuda veloului opus
I constituția țării, ia

; întregul teritoriu japonez, in ’ . ....... -_.(s jns(iS/-
. .........     iar în al 

I doilea rind, permit Statelor 
Unite să transfere pe umerii 
Japoniei o parte din povara 
obligațiilor militare america
ne asumate odinioară în re
giunea Pacilicului.

Comunicatul prevede că în
fricoșătorul arsenal ai Oki
nawei se va supune, după 
retrocedare, sistemului care 
guvernează regimul celorlalte 
baze americane amplasate pe 
teritoriu] Japoniei, cu alte cu
vinte clauzei consultării prio
ritare, potrivit căreia S.U.A. 
au nevoie de aprobarea gu
vernului de la Tokio pentru 
a le folosi în cadrul unei ac- 

— prjn urmare, 
i a consultării 

prioritare este investită, leo- 
cu atribui ia supremă de 

a preveni angrenarea Japo- 
I niei într-un conflict militar

I
I
I
I
I

Ițiuni militare, 
această clauză 
prioritate este

| re tic.

se

ce față, consultările respecti
ve își mai păstrează sau nu 
funcționalitatea Jor inițială.

ii militari japonezi u- 
preciază, din acest punct de 
vedere, că sistemul 
țărilor este practic 
bil, „cel puțin în ceea 

aeriene, deoa- 
respeclive,in situațiile

jnci de a 
consul- I 
imposi- I 
ce pri- I

I
Venera ANGHEL
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Publicul de teatru
își spune cuvîntul 0)

lw articolul „Publicul, condi
ția și scopul existentei teatru
lui', aparul nu de mult in zia
rul nostru, ne ocupam’ de mo
dul in care teatrul local gă
sește, sau ar trebui să găsească, 
Btuiienlă iu rîndul speclalori- 
lor. pr.ipunîndu-ne să revenim 
esupra acestei probleme cit mai 
nirind. Scopul anchetei pe care 
«m întreprins-o zilele acestea, 
printre diferite categorii de 
spectatori din Valea Jiului este 
toemai acela de a aborda din 
nou relația spectatori-tcalru, de 
data aceasta din unghiul de. 
vedere al beneficiarilor, al 
consumatorilor de artă, ale că
ror sugestii și dorințe pol să 
constituie pentru teatru un pre
țios îndreptar în muncă.

- Mergeți la teatru ? l-am 
întrebat pe dr. ing. Ion Cră- 
tscu, de Ia Centrala cărnunelii 
Petroșani.

De cile ori am timp și 
dispoziție. Tr-huie să vă măr
turisesc însă ■. '< la teatrul local 
n-am mai fost de cinci ani. Iml 
Fininlest că im văzut ultima 
dată o piesă, karte sr’iemerică 
și neconvinq-J'or pusă în scenă, 
despre colectivizare.

De alunei nu ati .nai avut 
curiozitatea să vizionați spec- 
laroMe teatrului local ?

Nu e bine 7ts curiozitatea, 
ci ma: de qr ;hă răgazul tempe
rai și spiritul do are vă vrr- 
Fam me- =•»- \m fnd plecat 
mai multi ani din țară și de 
cînd m-am întors nu mi-am per
mis să văd decît spectacole de 
ținută, oferite de actori de pres
tigiu.

— Ce piese vă atraq ?
- Piesele de actualitate, bu

ne Sînl puțin intrigat de a- 
valanșa aceasta de experimen
te moderne ori numai moder
niste cu alambicări excesive, cu 
decoruri simplificate la limită. 
Preferințele mele merg spre arta 
Tealistă. nu retorică, dar nici 
pur abstractă.

— Ce credeți că ar trebui să 
întreprindă teatrul din Petro
șani pentru a se apropia mai 
mult de mase?

— Părerea mea e că teatrul 
local trebuie să se consulte cu 
publicul în privința repertoriu
lui, în privința realizării spec
tacolelor. să-și facă o populari
zare mai intensă și — de ce 
nu? - mai inqenioasă.

Următorul nostru interlocutor 
tov. Ion Karpinecz, director cu 
personalul din C.C.P. :

— Nu merg oamenii la tea
tru ? Dar asta e o boală veche 
în Valea Jiului! Au fost in
vocate „n" motive în această 
privință, uneie după părerea 
mea întemeiate, altele însă ca
tegoric nefondate. Probabil că și 
piesele montate de teatru sint 
prea qreoaie, problem atizînd 
excesiv unele aspecte, nu tot
deauna esențiale, ale vieții. Pă
rerea mea este că minerii ar 
agrea mai mult piesele accesi
bile, care să destindă frunțile.

— Cînd aii fost ultima dată 
la teatru ?

- în primăvară. Numai faptul 
că am fost reținui de probleme 
toarte :mportante m-a făcui să 
rămîn in restanță cu piesele din 
stagiunea actuală. Altfel sint 
un spectator-nelipsit de la pre
miere, și asta de foarte multi 
ani încoace.

— Teatrul v-a solicitat spri
jinul în privința difuzării bile

telor prinlre angajații Centra
lei î

— Da. Au venit oameni de la 
teatru cu bilete insă cu toata 
strădania mea și a altora, ele 
au rămas nevindule. Am discu
tat această problemă și in co
mitetul sindicatului, tinde s-au 
făcut diverse promisiuni de în
dreptare a lucrurilor dar pînă 
în prezent nu ani înregistrat 
un rezultat pozitiv. Poale că 
n-ar strica mai multă populari
zare din partea teatrului, însă nu 
numai prin metodele tradiționale 
care nu mai atrag atenția pu
blicului. Mă gîndesc că n-ar fi 
rău ca actorii teatrului să or
ganizeze întîlniri cu muncitorii 
de la întreprinderile din toată 
Valea Jiului, să asculte și să 
materializeze propunerile lor, 
să facă o propagandă „pe viu" 
artei spectacolului. Și poate ar 
mai fi si alte metode de strîn- 
gere a contactului permanent 
care trebuie să existe între tea
tru și mase.

Ne adresăm în continuare to
varășei ing. Lucia Mindirigiu,

NIIASTI1A

de la serviciul tehnic al Centra
lei, care se ocupă, pe linie 
sindicală, de difuzarea biletelor 
de spectacole în rîndul angaja- 
tilor centralei.

— Sînt căutate spectacolele 
teatrului local?

— Să vă spun sincer, nu 
p.ea. Oamenii noștri preferă 
muzica ușoară, opera, opereta 
și numai pe urmă teatrul de 
proză. Aș putea să vă ofer o 
statistică aproximativă în aceas
tă privință. în centrală lucrea
ză vreo 400 de angajați. La 
concertul laureaților festivalului 
din Brașov, am vîndut aproxi
mativ 60 de bilete, la recentul 
turneu al Teatrului „Tănase" 
vreo 50, la turneul estradei din 
Ploiești vreo 25, tar la cel al 
Teatrului din Piatra Neamț 22 bi
lele. Recordul însă l-a bătut pînă 
acum Opera română din Bucu
rești. La „Răpirea din Serai" au 
fost plasate 100 de bilete, fapt 
datorat, fără îndoială, prestigiu
lui deosebit de care se bucură 
această instituție în rîndul spec
tatorilor din Valea Jiului.

— Nu credeți că și omul care 
tine legătura între dv. și tea
trul local poate să-și aducă o 
contribuție importantă în pla
sarea biletelor ?

— Ba da, fără îndoială. El 
trebuie să aibă cileva calități 
distincte, să fie insistent, abil, 
persuasiv, să poată oferi lămu
ririle cerule de oameni. In ul
tima instanță, el ar putea fi a- 
cela care ar trebui să intre în 
fiecare birou și să-și susțină cu 
convingere cauza. In această 
privință tovarășul care ne aduce 
bilete din partea Casei de cul

tură e mult mai slăpin pe me
serie decît colegul său de la 
teatrul local.

Inserăm, în această primă 
parte a anchetei noastre, un 
fragment din scrisoarea primi
tă la redacție din partea tov. 
Ștefan Szolga, din Petroșani, 
care nu este de acord cu unele 
argumente susținute în artico
lul „Publicul, condiția și scopul 
existenței teatrului". ..Nu se 
face nimic pentru cucerirea pu
blicului, ne scrie Iov. Szolga. 
Publicul cere, publicul vrea, pu
blicul are pretenții pentru că 
publicul plătește. Deci publicul 
nu trebuie cerșit, el trebuie cu
cerit. Se spune că cinemato
graful și televiziunea sînl niște 
concurenți ai teatrului. Există 
însă și spectacole de cinema 
cu săli aproape goale. Nici te
levizorul nu se deschide mereu 
deși este, după cum se afirmă, 
mai comod să vizionezi un 
spectacol pe micul ecran, așe-. 
zat în fotoliu, în halat și pa
puci. Omul simte însă nevoia 
să iasă dîn casă, să meargă 
între oameni, să se îmbrace 
într-o linută vestimentară (șl 
spirituală) festivă. Asta și face 
spectatorul local ori de cîle ori 
vine în turneu o trupă de 
teatru bine pusă la punct, în 
concordantă cu pretențiile de 
astăzi ale publicului. Se spu
ne în articol (e vorba de mate
rialul do care aminteam mal 
sus — n.n.) că activitatea tea
trului din Petroșani a fost a- 
preciată de critici de speciali
tate. Criticul adevărat este însă 
publicul spectator. El stă la 
coadă la nevoie să-și cumpere 
biletul de teatru. Nu trebuie să 
1 se impună cumpărarea unul 
bilet. Dar pentru asta e nevoie 
de muncă susținută, de artă tea
trală adevărată. Se mai spune 
în articol că adevăratele spec
tacole nu pot fi concepute fără 
public. De aici trebuie să se tra
gă concluzia că spectacolele 
fără public ale teatrului din 
Petroșani nu sînt adevărate 
spectacole".

E adevărat, preopinentul 
nostru are dreptate in multe 
din afirmațiile sale. Problema 
nu poate fi privită însă unila
teral. Să afirmăm că teatrul 
local nu realizează de cele mai 
multe ori spectacole de valoare, 
înseamnă să nu cunoaștem ade
vărata stare a lucrurilor. Situ
ația ni se pare mult mai com
plexă și ea trebuie privită în 
ansamblu. Fenomenul scăderii 
numărului de spectatori nu afec
tează doar teatrul din Petro
șani, ci majoritatea teatrelor 
din tară, și am putea afirma, 
fără să exagerăm, din Europa. 
Faptul e simptomatic și preo
cupă nu numai pe oamenii de 
teatru dar și pe sociologi. E 
deajuns să arătăm, în această 
ordine de idei, că problema 
publicului de teatru a făcut 
obiectul ultimului număr al re
vistei „Teatrul", în coloanele 
căreia și-au dat întîlnire actori, 
regizori, dramaturgi, publiciști, 
sociologi etc., căulînd să elu
cideze diversele fațete ale aces
tei realități. Așadar teatrul din 
Petroșani nu constituie o ex
cepție, ceea ce nu nc împiedică 
însă să căutăm să vedem ce se 
mai poate face în această di
recție pe plan local.

C. l’ASCU

Pledoarie pentru lectură
„Ca să

Lecturi, lecturi Infidele, lăcluri intermitente. 
Titluri risipite pe volume, rubrici din publicații 
literare sau cotidiene atestînd pasiuni, devenite 
o a doua natură, ca orice obișnuință. Cu depline 
virtuți de umanist, cronicarul moldovean Miron 
Coslin afirma convins că: „Nu e altă si mai 
frumoasă și de mai folos in toată viata omului 
zăbavă decît cititul cărților". Sinlmcugetări ce 
înnobilează profilul cărturarului luminat de o- 
dinioară, verifieîndu-și sevferi tatei"’prin timp, 
generalii de învățăcei, convingîndiiySe de viabi
litatea caldei sale pledoarii pentru lectură.

La focul sacru a) ..slovei de foc" și al „slovei 
aurite" ne încălzim spiritul, ne aprindem din 
incandescentele gînduri. vibrăm la unison cu 
creatorul.
Cartea „este un univers de care ne apropiem 
aricind, în clipele de reculegere binemeritate 
cu sfială și pioșenie, cu sentimentul că o lectu
ră plăcută este lot așa de folositoare sănătății 
noastre ca și exercițiile fizice corporale" (I. 
Kant).

Citim cartea cu evlavie, căci ne este pîinea 
necesară și aerul vital. M. Sadoveanu, care în 
cursul vieții sale patriarhale „devorase" biblio
teci întregi, recunoștea: „Cărțile ne sint prieteni 
statornici. Ne sint sfetnici și nu ne contrazic. 
Cărțile care ne plac sînl și urme- pline de amin
tiri. Scriitorii sint cei mai . ideali prieteni ai 
noștri".

„Cartea" este hrana spirituală, iar cititul — 
consemnarea sa superioară. A ne lipsi de carte 
și de lectură echivalează cu o voită condamna
re la infirmitate spirituală. Cartea este indispen
sabilă existenței noastre cotidiene, ea își re
clamă prezenta în jurul nostru. „O cameră fără 
cărfi este un trup lără suflet" (Cicero), iar „o 
colecție de cărfi este o adevăra'ă universitate" 
(Carlyle).

Concentrind prin vreme în rîndurile lor crista
le ale qîndifii, diamante ale simțirii, cărțile în
trețin dialogul creator între generații. „Cu căr
țile se întîmplă ca și cu focul de. pe vetrele., 
noastre: iei acest foc de la vecin, îl aprinzi la 
tine, il dai altora și astfel este aL l.uluror" (Vol
taire).

Cititul este nu numai o îndeletnicire, nu este 
simplă evadare gratuită în lumea cărților, re
tragere comodă în singurătate și chietudine.

Lectura este meșteșug și artă, gîndire și parti
cipare. „A citi fără a g'mdi este a mînca fără a 
mistui. Spiritul dă alură tot ce nu poate apropia 
munca propriei gîndiri", afirma cu dreptate N. 
lorga.

fii la zi, trebuie să citești și noaptea"
TUDOR MUȘATESCU

De aceea se cere : „Să citiți încet : recitiți și 
mai încet" (Fichte).

Nu ne putem abține să nu aducem ca argumente 
și celebrele cuvinte ale lui Seneca: „Se cuvine 
să orînduim și să facem un întreg din ceea ce 
am cules prin citire. Să facem ca albinele care 
zboară încoace și-ncolo căulindu-și hrana în 
floiile care, pot da miere, și care în urmă așea
ză șf orînduiesc în fagure tot ce au cules".

Lectura lărgește' orizontul și stimulează pro
pria gîndire : „Citește I Citind mereu creierul tău 
va deveni un laborator de idei și imagini, din 
care vei întocmi înțelesul și filozofia vieții" (M. 
Eminescu).
' După ce ne-am străduit să răspundem la în
trebările : Ce este cartea ? Dar cititul ? De ce 
se cuvine să citim? Cît citim? apelînd copios 
la autoritatea unor celebri cugetători, artiști, 
creatori de carte, ne încumetăm a răspunde unei 
ultime chestiuni: cînd să citim?

Fără pretenția de a afirma certitudini indubi
tabile emitem modeste opinii, ipoteze izvorîle 
dintr-o restrînsă activitate de mediator spre 
vastul univers al cărții beletristice. Nu este o 
noutate să constatăm că orice om poale fi cititor 
la orice vîrstă. în acest sens orice anotimp al 
vieții poale fi și anotimp al lecturii fructuoase, 
pasionante.

Există însă o primăvară a vieții — adolescenta. 
Adolescenta este lărîmul mitic al purității, al 
clanurilor nestăvilite, al avînturilor cosmice, al 
visurilor temerare, al dăruirii generoase, al can- 
dorilor și vibrației patetice.

Este epoca de aur a receptivității profunde și 
sensibile din anii de școală cînd se modelează 
multilateral profilul armonios al intelectualului 
de mîine.

Este timpul cînd fiecare linăr este un poet, 
cînd dintre valori nu poate lipsi „cartea de li
teratură" absorbită prin porii curiozității și al 
maximei receptivități afective, integrată între 
componentele profilului adolescentin, garanlînd 
prezența viitorului om de gust elevat.

Pledăm pentru lectura bogată a cărților dense 
în gînduri și sentimente în anii de aur ai ado
lescentei școlare.

Prof. Ironim MUNTEANU
Liceul Petroșani

Premiul criticii Internationale a !<><l acoidul 
anul acesta Iu Cannes Ulmului sovietic „Andrei 
Rubliov", creație a regizorului Andrei Tarl<o\ ski. 
Autorul prezintă aspecte ale \ iei ii din Ru <ia 
secolului al XV-lca, Figura piciorului iconogral 
Rubliov a fost exceptional interpretată de A- 
Solnilîv.

„Adalen-3I“ in regia iui Ho Widerberg (Sue
dia) care evocă un moment din viafa muncitori
mii suedeze, a lost distins la Cannes cu premiul 
special al Juriului și foarte elogios apreciat dc 
specialiștii prezenfi la festival.

Yves Montand, Irene Papas, Renato Salvadore 
sînt prologonișlii filmului „Z* al tinărultli re
gizor francez Costa Gavas distins cu premiul 
juriului la Festivalul de la Cannes din acest an.

„O aclrifă delicată, inteligentă în viitorul că
reia am încredere" a spus A. Batalov despre 
lrina Petri v u protagonista Ulmului „Răutăcio
sul adolescent"> clștigutoarea premiului dc inter
pretare leminină la F -stivaiul international ul 
Filmului de la Moscox a.

Ultimul Ulm ul regizorului polonez Andrei 
Wajda „Toiul este de vînzarc” este un omagiu 
adus reputatului ador Zbygnev Cybulsld. Acto
rul, care este așteptat de familie și prieteni la 
gară, nu coboară din tren. La scurt limp, corpul 
său este găsit pe marginea căii ferate.

Ediția de anul acesta a Festivalului filmului 
documentar șr dr- scurt metraj de la Leipzig 
a acordat premiul „Porumbelul de argint" fil
mului românesc „Sărutul".

Prezentat la Festivalul din anul acesta de la 
Veneția, iilmul „Salyricon" a obținui premiul 
criticii. Realizatorul său, Federico Fellini, înfă
țișează un spectacol dantesc, o lume halucinantă 
în care siluete monstruoase creează o atmosferă 
apocaliptică. Vedeta filmului este Lucia Bose.

„II” în regia lui Lindsay Anderson a obținui 
anul acesta marele premiu al Festivalului de la 
Cannes. Anderson reconstituie aici momente din 
viața elevilor unei școli particulare cu metode 
de inslruc)ie depășite din Anglia contemporană.

Filmul cubanez „Lucia" realizat de regizorul 
Humberto Solas, redă pe ecran trei povești dc 
dragoste trăite de trei femei în epoci diferite. 
Filmul a fost distins cu premiul de aur al fes
tivalului de la Moscova. Celelalte două premii 
de aur au fost decernate filmului sovietic „Să 
trăim pînă luni" — o meditație lucidă pb tema 
fericirii și filmului „Serafino" al regizorului 
italian Pietro Germi — o comedie cu cîntece 
vesele de manieră neorealistă.

„Tinerele lără bălrînele" al regizoarei Elisa- 
beta Bostan a primit anul acesta premiul special 
al juriului în competiția filmelor pentru copii 
la Festivalul de la Moscova și Medalia de aur 
a festivalului filmului pentru copii din La 
Plata.

„Vînăloarea de muște" este o comedie de suc
ces a regizorului polonez And re j Wajda avînd 
ca protagonist pe Zygmund Malanowicz. Despre 
acest film, care rulează cu succes în Polonia, 
creatorul său a afirma! că este reversul mitului 
Galaleei și a lui .Pygmalion.

La festivalul international al filmului docu
mentar și de televiziune de la Milano, filmul 
românesc „Greierele1 $i furnica" a primit di
ploma de onoare.

Pînă la debutul mondial al „Medeei", Pier 
Paolo Passolini a obfinut succes anul acesta cu 
iilmul „Porcii" — o viziune literară, transpusa 
pe ecran, a lumii moderne, a omului supus or
bește societății, legilor ei.

La Festivalul international de la Cannes, edi
ția din anul acesta, juriul a acordat premiul 1 
la filme de scurt-metraj producției românești 
„Cînlecele Renașterii" a! regizorului Mire/ Iliești 
inspirat din spectacolele corului Madrigal.

•„Ursul de argint" la scurt metraje, trofeul 
Festivalului cinematografic din Berlinul occi
dental din acest an a fost decernat producției 

; iugoslave „Transplantul de sentimente" realizat
de Dejan Djurkovici.

Regizorul cehoslovac Voitech Jasny a pri
mit premiul Criticii 'a Festivalul de la Cannes 
pentru filmul său ^Cronica moravi an ău.

Festivalul filmului de la Moscova a acordat 
un premiu special regizorului Ivan £zin.e\_/^_ 

' tru filmul „Frații Karamazov" realizat după cu
noscutul roman al lui Dosloievski.

O adevărată revelație a Festivalului de la 
Venefia din anul acesta au constituit-o filmele 
lalino-americane: „Prima șarjă cu macheta" a 
regizorului cubanez Manuel Gomez — un poem al 
spiritului revoluționar cubanez, „Urmașii" a bra
zilianului Carlos Diegues — consacrat tinerei 
generalii și „Macunamia" a regizorului Joaquim 
de Andrade — o fabulă cu accente picarești.

90 do minute cu Arthur Rubinstein este su
biectul filmului prezentat cu succes anul acesta 
și realizat de regizorul francez. Francois Rei
chenbach.

Premiul pentru cel mai bun film documentar 
la Festivalul filmului din anul acesta de la 
Ciudad de Panama a fost atribuit filmului ro
mânesc „Soarele negru".

V_______________________ >

Au trecui 80 de ani de cînd 
artistul cu o mare înzestrare, 
omul alit de viu și de origi
nal — intr-un fel Homerul li
teraturii românești — a intrat 
în lumea umbrelor.

Dacă numeroși mînuitori ai 
condeiului, predecesori sau 
succesori ai marelui humuleșlean 
s-au transformat în năluci de 
fum și au intrat definitiv în 
ceată. Ionică al lui Petrea Ciu- 
botariul a pus permanent slă- 
pînire pe conștiințele noastre 
fiindcă nc-a dăruit o operă nine 
clădită, de o rară prospețime și 
dospită din rărunchii poporului 
nostru.

Intr-adevăr, cine nu se lasă 
cucerit și vrăjit de farmecul ine
galabil al fascinantelor „Amintiri 
clin copilărie", cine nu încearcă 
o mare desfătare spirituală la 
lectura seducătoare a basmului 
„Harap Alb", a „Soacrei cu trei 
nurori"", a lui ..Ivan Turbincă" 
sau a lui „Moș Nicbifor Coț- 
cariul", opere de o certă și in
discutabilă valoare artistică?

Este știut că marele artist din 
Humulești n-a trecut prin școli 
înalte ca Eminescu, n-a fost nici- 
autodidact ca I I . Caraginh- — 
dar această împrejurare nu l-a 
împiedicat pe autorul Amintiri
lor să creeze o operă desăvîr- 
sită, echilibrată, cu puteri de 
seducție alît de mari incit sim

țim mereu îndemnul să ne apro
piem de ea pentru a-i sorbi în
țelepciunea și rostul cel dulce 
și adine.

Cînd Creangă a fost introdus 
în cercul „Junimii", membrii1 a-

opera cu îndîrjirea unei con
științe artistice delicate, mani- 
festînd aceeași exigență de ar
tist ca și a lui Eminescu, Ca- 
ragiale sau Slavici. Povestito
rul din Țicău nu a putut fi în-

Nici Anton Pann, nici P. Is- 
pirescu, scriitori înrudiți cu 
Creangă, n-au folosit cu atita 
talent, energia și latentele gra
iului nostru, expresiile scoase 
din marele rezervor al limbii

moștenit de la strămoși, Crean
gă a dorit să arate compalrioli- 
îor săi că geniul popular ro
mân a creat opere anonime 
demne de a fi aduse la lumină 
și care — redactate înlr-un cu-

ION CREANGĂ
80 de ani de la moartea marelui scriitor
ceslei societăți n-au recunoscut 
în humuleștean pe acel talent 
rafinat, care se situează pe cele 
mai înalte piscuri ale literaturii 
romane. Dimpotrivă, consimțind 
să treacă printr-o adevărată 
baie de umor popular, boierii 
de la ..Junimea", manifestă în 
sinea lor un dispreț suveran 
față de scriitorul de extracție 
rurală — care a fost I. Creangă 
— socotindu-1 un talent primitiv 
și necizelat.

Nu poate fi necizelat acela 
care și-a îngrijii și plivii mereu

trecut în meșteșugul său de 
mare narator, egalat sau de
pășit, în finețe, în gust, în mă
sură, în folosirea mijloacelor 
artistice de nimeni, nici chiar 
de cei mai cultivați dintre scrii
torii noștri.

Opera lui Creangă își trage 
seva din nesecata înțelepciune 
și milenara experiență de viată 
a poporului român, fiindcă ma
rele scriitor, perfect reprezen
tant al sufletului românesc, a 
turnat în „limba veche și înțe
leaptă" acest suflet românesc.

și un bogat inventar folcloric, 
ca autorul Amintirilor. Prover
be, comparații, metafore, zică- 
lori, ziceri tipice ale poporului, 
tot ce a creat filozofia vieții 
țăranului nostru, este pus la 
contribuție în opera lui Crean
ga.

în cea dinții monografie, con
sacrată acestui mare povestitor 
român de către profesorul Jean 
Boutiere — apărută în 1930 
(„La vie et l'oeuvre de I. Crean
gă") se arată: „Admirator în
flăcărat ul tezaurului literar,

ral grai românesc, împodobit 
cu acea găteală a spiritului — 
proverbele și zicalele naționale, 
pol rivaliza cu capodoperele li
teraturii savante". Și cărturarul 
francez îl trece pe Creangă al 
nostru în aceeași linie cu ce
lebrii povestitori străini, frații 
Grimm, Perrault și Andersen.

„Amintirile din copilărie" — 
opera de căpetenie a lui Crean
gă — conferă un inegalabil me
rit autorului lor, nu numai 
pentru faptul că reface etapele 
unei copilării cu toată psiholo

ga sufletului infantil, dar și 
pentru că in paginile Amintiri
lor apare realitatea socială a 
satului moldovenesc d> munte 
din acele vremuri.

Amintirile se bucura de-o ma
re popularitate care rezidă în 
omenescul figurilor și episoa
delor evocate: opera este un 
fel de poezie veridică a vieții 
rurale, la sfîrșitul secolului al 
XlX-lea, viață care lîsnește din
tre fapte și psihologii în care 
tradițiile îsi au rostul lor adine.

„Harap Alb" altă operă a 
iui Creangă, este poate cel 
mai frumos basm românesc, 
pentru că înfățișează înlr-o 
ineqalabilă haină literară ca
ractere și adevăruri morale, și 
concretizează filozofia poporu
lui și-a vieții de-a lungul exis
tenței sale. Folosind — ca și-n 
celelalte lucrări — un bagaj de 
proverbe, zicători și maxime, 
autorul dă o interpretare etică 
acestui basm care reprezintă o 
sinteză a basmului române^".

Popasul prilejuit de cci 80 de 
ani de la moartea lui Creangă 
are sensul unui modest și pios 
omagiu adus unui mare talent 
scriitoricesc răsărit în mijlocul 
poporului nostru în acea parte 
a țării, obișnuită cu multe ast
fel de talente: tara do dincolo 
de Milcov.

Prof. Marin VERZAN

.
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Caruselul reparațiilor Tînorul medic stomatolog
privind generalizarea experimentării noului 
sistem de salarizare și majorarea salariilor în 
unitățile de transporturi feroviare, auto, navale 

și aeriene

♦ '• ap. I

n nivelului cRtigurilor. acordin- 
creșteri mai importante 

unor categorii dc angajați ale 
căror salarii erau râmase în 
urmă, ca do exemplu lucrători 
d<- la întreținerea căii ferate, 
piloți din aviația utilitară In 
transporturile auto, prin apli
carea tarifelor cu caracter re
publican pentru lucru in acord, 
s-a asigurai o retribuire egală 
» tuturor șoferilor pentru a- 
cccnși muncă.

Lucrătorii din transporturi, la 
Cel cq și ceilalți salariați din 
ramurile unde s-a introdus noul 
sistem do salarizare, primesc 
gratificații la sfîrsit do an. pre
mii in cursul anului pentru 
reniltatn d'ncebitr in activita
te. Unii lucrători din transpor
turile auto beneficiază în con
tinuare și de premii pentru c- 
conomii de combustibil și an
velope. Muncitorii din activi
tatea portuară primesc în con
tinuare premii și pentru redu
cerea timpului de staționare s 
navelor, la operațiunile de în- 
eărcaro-d escărcarc.

Dc asemenea, ca și în cele
lalte ramuri ale economiei na
ționale. și lucrătorii din trans
porturi beneficiază de sporul 
Tunar pentru vechime neîntre
ruptă în aceeași unitate. Pen
tru muncitorii, mecanicii do lo
comotivă și personalul opera
tiv din exploatarea căilor fe
rate care prin munca pe care 
e desfășoară participă în mod 
direct la siguranța circulației

u-

se prevede acordarea în con
tinuare a sporului de vechime 
după împlinirea unui an de 
muncă. Cota lunară dc spor 
pentru vechimea neîntreruptă 
ln aceeași unitate atribuită a- 
ccstor salariați este la nivelul 
celei aprobate minorilor care 
lucrează în subteran și este su
perioară cotei din celelalte ra
muri ale economiei. De aceleași 
prevederi se bucură și munci
torii din activitatea portuară — 
docheri, conducători de utilaje 
și operatori de dane.

Se mențin, dc asemenea,
nele sporuri, cum ar fi cel 
pentru navigație fluvială pe 
timp do noapte, pentru zboruri 
în condiții deosebite, pentru lu
crări sub apă și altoie.

Introducerea noului sistem 
de salarizare și majorarea sa
lariilor vor constitui pentru ce
feriști și Ceilalți lucrători din 
transporturi un nou și puternic 
stimulent pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor trasate 
do partid și dc stat în dome
niul creșterii volumului de 
transporturi, a productivității 
muncii în condițiile utilizării 
mai eficiente a mijloacelor de 
transport și a sporirii siguran
ței circulației. Tn același timp, 
ca va contribui la mobilizarea 
tuturor celor ce-și desfășoară 
activitatea în această ramură 
deosebit dc importantă, la asi
gurarea și satisfacerea in mai 
bune condiții 
transport ale 
nalc in plină

a nevoilor de 
economiei națio- 
dczvoltare.

(Agerpres)

PUTERNIC MIJLOC DE 
COINTERESARE MATERIALĂ

♦ Urmare din pag. 1

muncitori și 2 350 cadre tehnico-administrative de la exploatări, 
reparații, de la Uzina de utilaj minier și din activitățile auxi

liare și de deservire din cadrul C.C.P. In acest mod, veniturile 
anuale ale salariaților din unitățile Centralei, începînd de la 1 
ianuarie 1970, vor înregistra o creștere în valoare de peste 90 mi
lioane lei.

Ținînd seama de condițiile specifice și de particularitățile 
muncii din bazinul carbonifer Petroșani, salariaților din Valea 
Jiului ai Centralei cărbunelui li s-a acordat — din cele 4 nivele 
prevăzute in hotărirc — col mai înalt nivel de salarii tarifare 
(nivelul A). Prin aceasta, se urmărește o retribuție justă a sala
riilor in funcție de condițiile de muncă specifice.

Pentru a se stimula sporirea producției, concomitent cu po
sibilitatea de creștere a veniturilor individuale ale salariaților, 
prin actuala hotărirc. se prevede, pentru brigăzile din subteran, 
forma de salarizare prin acord progresiv diferențiat, pe lucrări. 

"Se vor acorda în acest sens tarife majorate pentru întreaga pro
ducție realizată (exprimată in tone-cărbune), în cazul îndeplinirii 
planului in proporție de peste 100,5 la sută. Astfel, se vor majora 
tarifele cu 15 la sută pentru abataje cameră și înaintări și cu 20 
la sută pentru abatajele frontale.

De exemplu, dacă o brigadă are norma de producție de 7,2 
tone/post (căreia îi corespunde un tarif de 12,1 lei/tonă) își rea
lizează norma in proporție de 110 la sută, tariful corespunzător 
fiecărei tone extrase va crește la 13,9 lei/t, dacă brigada a lucrat 
intr-un abataj cameră și la 14,5 lei/tonă in cazul abatajelor fron
tale.

In actuala Hotărirc a Consiliului de Miniștri privind genera
lizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorare a 
salariilor în unitățile miniere se mai prevăd o serie de importante 
creșteri și sporuri, cum ar fi : sporul de vechime, după împlini
rea unui an de muncă, acordat tuturor salariaților Centralei; gra- 
tificații la finele anului în funcție de rezultatele obținute de uni
tatea respectivă; premieri excepționale in cursul anului pentru 
rezultate deosebite in muncă; sporuri pentru conducerea forma
țiilor de lucru și pentru munca de noapte etc.

Prin aplicarea noului sistem de salarizare și majorare a sa
lariilor se urmărește întărirea cointeresării materiale a minerilor 
in creșterea producției și a productivității muncii, în sporirea 
eficienței activității economice și a stabilirii juste a salariilor in 
funcție de cantitatea și calitatea muncii prestate, intr-o deplină 
responsabilitate socială a muncii.

Considerăm că prin aplecarea noului sistem de salarizare in 
întreaga Vale a Jiului se va resimți o efervescență creatoare în 
toate colectivele de muncă din cadrul Centralei, punerea lui în 
practică constituind in același timp un puternic imbold în muncă, 
pe traiectoria întrecerii socialiste ce se desfășoară pentru înfăp
tuirea prevederilor cincinalului și a sarcinilor trasate de Congre
sul al X-lea al P.C.R.

Deoarece in țările latino- 
americane nu există zăpadă, 
pomul de iarnă se împodobeș
te cu multă vata și beteală, 
în Brazilia, din meniul Anului 
Nou e nelipsită tradiționala 
„Torpila” — o turtă de mălai 
cu brinză de vaci, lapte și... 
ceapă. Aproape fiecare țară de 
pe acest continent își are o 
mincare tradițională care este 
consumată numai 
Nou.

in aprilie. în cele patru zile 
premergătoare Anului Nou, 
tinerii și bătrînii participă la 
tradiționala „Sărbătoare a a- 
pelor". Obiceiul constă in a

4 Urmare

rului l.G.L. Lupeni, tovarășul 
Ion Ciornei), deși de la rccep- 
ționarea blocului s-au scurs 
patru ani, timp în care s-au 
cheltuit, lot pentru reparații, 
peste 56 000 lei. Am putea e- 
numera și alte exemple din 
Petroșani și Pctrila. Situația 
este exidentă. Suma do 2 210 000 
lei cheltuită do T.G.L., din 1966 
pină la sfir.șitul trimestrului 1 
I960, constituie o dovadă certă 
că după darea blocurilor în 
folosință, sînt necesare 
multe intervenții pentru 
dicrea defecțiunilor de 
strucție.

Care sînt cauzele care 
mină acest mare volum de lu
crări necesare, pentru întreține
rea încă din prima zi, a unor 
blocuri, cum s-ar spune, nou- 
nouțe ? Cum putem avea garan
ția că reparația, o dată exe
cutată. a înlăturat definitiv de
ficiențele constructorului ?

Ne așteptam ca o analiză a 
cheltuielilor efectuate de T.G.L. 
să nu scoată la iveală aseme
nea cifre. Oricum, în decursul 
anilor exigențele au crescut și 
de o parte și do alta, toți fac
torii — constructori, beneficiari, 
rccepționeri — acumulînd a- 
cea căldură a experienței, la 
temperatura căreia se topesc 
micile deficiențe alo pioniera
tului. Cu toată această expe
riență. situația generală creată 
(nu există bloc care să fi fost 
ocolii de echipele T.G.L.) pola
rizează o marc capacitate de 
muncă în jurul unor îndelet
niciri de... veșnice reparații. Re
parăm toată ziua. Reparăm a- 
concrișuri, instalații sanitare, 
subsoluri, drumuri, ascensoare. 
Tntre două reparații asupra 
blocurilor noi. abia găsim tim
pul necesar să reparăm și o 
casă veche. Uneori, stilizăm ex
presia și atunci executăm ..re
novări". însăși meseriile, în 10c 
să țină pasul cu progresul ge
neral. împrumută izul stagnă
rii : angajăm reparatori de...

Dar cum s-a creat această 
situație ? Nu o dată, recepțio- 
nerii au preluat un bloc îna
inte ca acesta să fie terminat 
definitiv. Efectul acestei prac
tici a fost desigur neașteptat. 
De-a lungul anilor s-a încetă
țenit un principiu : astăzi pre
dăm blocul așa cum e, iar mîi- 
ne, vedem noi ! Reparăm ce-o 
fi de reparat.

Ultimul caz s-a petrecut la 
o dată destul dp recentă : că
minul pentru nefamiliști al 
minei Dîlja a fost raportat ca 
fiind executat la 30 noiembrie, 
deși după această dată încă 
se mai lucra de zor la... fini
sări. E un singur exemplu (ca 
să ne rezumăm la cele recente) 
din care desprindem concluzia 
că și în condițiile anului 1969. 
cînd colectivul de constructori 
dispunea do toate condițiile 
pentru realizarea în bune con- 
ditiuni; și la termenele prevă
zute. a sarcinilor de plan, s-a 
recurs la asemenea practici. în 
dauna calității lucrului.

— O mare parte din neajun
suri se datoresc faptului că 
T.G.L., ca beneficiar de dota
ți e, nu are posibilitatea să ur-

foarte 
rome- 

con-

deter-

hiăroasca executarea construc
țiilor. pe faze de lucrări — 
m a relatat inginerul (ilnorglir 
Golan. La rcccpționareo blocu
rilor. viciile ascunse nu pot fi 
sesizate. Aceste vicii își arată 
consecințele după expirarea ter
menului «le garanție. Este ne
cesar ca beneficiarul de inves
tiție, respectiv Întreprinderea 
de gospodărie comunală, să-și 
intensifice exigentele la urmă
rirea pe faze de lucrări a con
strucțiilor de locuințe.

— Desigur, printr-o mai bună 
organizare a serviciilor, între
prinderea de gospodărie locati- 
vă ar putea să-și întărească ser
viciul tehnic, astfel încit să 
cuprindă în activitatea acestuia 
și atribuțiile privind urmărirea 
pe faze de lucru a construc
țiilor sociale, ne-a relatat, din 
partea beneficiarului do Inves
tiție, inginerul Gheorgbc famro- 
san, directorul T.G.C

In general, deficiențele' sînt 
justificate pretutindeni. Menți
nerea lor, șirul interminabile
lor reparații, se datorește însă, 
în marc măsură, și T.G.L. Ope
rativitatea în executarea lucră
rilor do reparații, calitatea a- 
costor reparații nu sînt asigu
rate corespunzător detorminind 
un șir neîntrerupt do roclama- 
ții. de nemulțumiri din partea 
locatarilor. Și. pentru că exem
plul nostru l-am dat din ora
șul Lupeni. mai recurgem la 
un exemplu, tot do aici, de 
data aceasta desoro operativi
tatea cu care T.G.L. răspurjde la 
sesizările locatarilor orivind lu
crările do reparații. Tn ziua de 
8 decembrie, din efectivul sec
torului T.G.L. Lupani lipseau 3 
maiștri. 8 dulgheri, precum și 
instalatori și zugravi. Dosi, în
că din prima oră a zilei de 
lucru, s-au înregistrat nume
roase reclamați? caro necesitau 
intervenții operative, nu .s-au 
luat măsuri de soluționare a 
acestora. Lipsa de efectiv, în
deosebi a maiștrilor (caro tre
buiau să coordoneze echipele), 
este nejustificată. Doi maiștri 
se aflau la Deva pentru a da 
justificări organelor penale iar 
cel do-al treilea se afla pen
tru treburi asemănătoare’ la 
Petroșani. Tn lipsa coordonato
rilor procesului de producție, 
echipele lucrau, bineînțeles, lip
site* de îndrumările tehnice ne
cesare. Reparațiile, executate 
fără aceste îndrumări, prezintă 
garanția că vor înlătura defini
tiv deficiențele de construcție ?

Considerăm că pentru asigu
rarea unui fond locativ cores
punzător, pentru curmarea și
rului de reclamații privind ca
litatea construcțiilor sociale, 
este necesară o intensificare 
atît a eforturilor constructoru
lui. pe linia creșterii parame
trilor de calital** a lucrărilor 
ce le execută, cit si a între
prinderii de gospodărie locati- 
vă. pe linia executării la timp 
si în bune conditiuni a repara
țiilor. eforturi care, binefflje-, 1 
Ies, vor fi din plin compensate 
în timp, prin scutirea cheltuie
lilor de întreținere a fondului 
de locuințe, prin scutirea nea
junsurilor de care se lovesc 
sute de locatari.

billtătra și atenția cu caro lu
crează, inspiring încredere ce
lor care II calcă pragul cabi
netului. Curiozitatea m-a îm
pins să mă interesez mai îndea
proape despre el și profesia sa. 
Am afiat astfel că se numește 
l’aul Amuzescu și ■ ă a absoh it 
chiar în acest an Institutul de 
medicină din București, secția 
stomatologic. A primit repartiție 
pentru Valea Jiului. A plecat 
fără șovăire spre postul ce-l 
aștepta, spre oamenii cărora 
avea să le aline durerile. Am 
riscat o întrebare: De ce n-ați

încercat -.i obțineți un post Jn- 
tr-wn oraș maro? Mi-a răspuns 
simplu : „Pretutindeni trăiesc
oameni. Nu puteam da bir cii 
luqilii de la datorie. îmi place 
meseria pentru care m-am pre- 
<|.U'i \^r<»u < exercit, -ă m<1
specializez, șl-apoi a intervenit 
‘i curiozitatea profesiei, de a 
cunoa Ir oamenii do aici, din 
Valea Jiului. Nunii altceva nu 
m-ar fi tentat. fiindcă doresc să 
lucrez, să cunosc oamenii și să-i 
ajut cit inii va fi cu pulinlă”.

Am evitai alte întrebări. Cu
vintele tînărului medie loma- 
tolog m-nu dus cu gîndul la el 
și la alții. La alț ii care-și uită

meseriile prin orașe mari, ln 
ddctnlcindu-se cu orice a)l< >- 
va numai cu ceea ce au învă
țat în anii do studenție nu. Dar 
medicul Paul Amuzescu își res
pectă profesia. Profesia și un 
jurăminl, jurăihînlul slinl al lui 
Hypocralo. Iar recenta hotărire 
a Consiliului de Miniștri pri
vind introducerea noului sistem 
de salarizare și majorarea sa
lariilor personalului medico-sa- 
nilar și lehnlco-dministrativ din 
unitățile sanitaro va constitui șl 
pentru tinarul modic Stomatolog 
Paul Amuzescu un imbold in 
muncă, un stimulent Intru per
fecționare-a profesiei alese.
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★
Dacă ne întoarcem pe 

tinentul nostru, vom găsi 
te obiceiuri tradiționale. 
Budapesta s-a păstrat sărbătoa
rea de sfirșit de an care se nu
mește ..Rămas bun de la car
tofi". In 1838, Dunărea a inun
dat la sfirșitul anului Ruda și 
Pesta. In fața urgiei, oamenii 
s-au retras pe dealuri. Adăpos
tiți în casele sătenilor, orășenii 
au fost hrăniți cu cartofi copți 
și untură de qîsră Anul ur
mător, oamenii nu i-au uitat 
pe săritorii săteni și în ^ns- 
lea lor au încins praznice săr
bătorești cu... cartofi copii. 
An trecut ani si obiceiul s-a 
impus. Azi, de sărbătoarea 
carlc.fuhii, budapestanii dan
sează, mănînră cartofi, aleq 
regina șl regele cartofului si 
pe cavalerul ce va purta „Or
dinul cartofului".

★
Sosirea Anului Nou in In

dia este cinstită prinir-o săr
bătoare populară specială. Pre
tutindeni se aprind ruguri în 
jurul cărora oamenii așteaptă, 
fascinați de uriașe limbi de 
foc, clipa în care tradiționalul 
lapte cu crez va da in clocot, 
vestind un an nou, îmbelșugat 
și plin de bucurii. Obiceiul, 
se pare, nu s-a răspîndil in 
altă oarte, oamenii r referind 
în prag de an nou alto bău
turi decît laptele.

Din

în Birmanio. noul an începe
t
■ ■

de
Anul Nou

ale
popoarelor

stropi pe cei dragi și apro- 
piali cu apă, simbol al rod
niciei.

★
La masa de revelion a is

landezilor este nelipsită plă
cinta denumită ..rii&i puuro". 
Intr-un colt al ei sînt ascun
se cile va boabe. Cel ce nime
rește in bucata sa boabele de 
orez se va căsători, iar dacă 
e căsătorit se spune că va a- 
vea în noul an un copil. Un 
obicei care merită să fie pre
luat și pe alte meridiane. De 
ce nu încercați șl dumnea
voastră 7

DUMINICA 28 DECEMBRIE

TELEVIZIUNE
SÎMBATA 27 DECEMBRIE

Deschiderea emisiunii. Emisiune in limba 
germană.
Pauză.
„Cheia orașului" — emisiune concurs pen
tru tinerel. Participa echipele reprezenta
tive alo orașelor Constanța și Ploiești. 

19,00 Telejurnalul de seară.
19,30 Reflector. Retrospectivă săplăniînaJă.
19.45 Tcle-enclclopedia.
20,40 Microavanpremiera.
20.45 Film serial „Răzbunătorii".
21.35 Tele-cinc-recital nr. I — emisiune dis

tractivă.
22.35 Telejurnalul de noapte. Telesport.
23,10 „Cu lăutarii după mine".

PROGRAMUL I :

6,05 Concertul dimineții; 
7,00 Radiojurnal; 7,15 Ora 
satului ; 7,45 Muzică popu
lară; 8,00 Sumarul presei; 
8,10 Ilustrate muzicale; 9,00 
Radiomagazinul femeilor; 9,30 
Avanpremieră cotidiană; 9,42 
Cavalcada ritmurilor — re
luare; 11,05 Poșta radio; 11,15 
Intîlnirc cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
12.00 Do toate pentru toți; 
13,00 Radiojurnal. Sport: 13.15- 
Noutățile săptămînii 
zică ușoară; 
selă;
cală; 14,30 Cine știe cîștigă: 
15,00 “ .................................
(continuare); 17,05 Caravana 
fanteziei; 18,00 Muzică popu
lară; 18,30 Dezbateri cultu
rale; 19,00 Gazeta 
19,20 Muzică ușoară;
Tableta de seară; 20,10 Viers 
de doină; 20,20 Eminesciana; 
20,25 Zece melodii preferate;

mu-
13,30 Unda ve-

14,00 Estrada dumini-

-Estrada duminicală

radio;
20,05

VREMEA
Ieri, mercurul termometrelor la Petroșani, a 

oscilat între minus 4 grade și plus un grad, iar 
la Paring intre minus 8 și minus 4 grade.

Grosimea stratului de zăpadă la Paring — 
30 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vre
mea se menține închisă, cu cerul acoperit. Se 
vor semnala precipitații slabe sub formă de nin
soare. Temperatura aerului ușor variabilă. Vint 
slab din sectorul sudic.

21,15 Teatru scurt: „Linii 
de comunicație”, scenariu ra
diofonic de Al. Mirodan; 
22,00 Radiojurnal; 22,10 Pa
noramic sportiv; 22,30 Ro
manțe: 22,50 Moment poetic; 
23,00 Revista șlagărelor; 0.03 
—5,00 Estrada nocturnă.

O istorie a muzicii în capo
dopere, comentată de George 
Bălan; 21,20 Muzică de dans; 
22,30 Studioul de poezie: 22,50 
Melodii cu dbdicație-.

PROGRAMUL II :

6,00 Matineu duminical; 
7,45 Radio publicitate; 8,05 
Teatru radiofonic pentru co
pii; 9,00 Avanpremieră coti
diană; 9,12 Caleidoscop mu
zical; 10,00 Cu săniuța — 
cîntece pentru copii; 10,15 
Opera și cele cinci necunos
cute; 10,40 A 7-a artă; 11.05 
Concertul capodoperelor; 13,05 
Mozaic muzical: 14.05 Albu
mul vocilor celebre: 14.30 
Muzică ușoară: 15,00 Melodii 
populare; 15,15 Pagini simfo
nice nemuritoare: 15,45 P® 
Valea Prahovei — muzică u- 
șoară: 16.00 Opera , Neves
tele vesele din Windsor" de 
Otto Nicolai (fragmente): 
16,30 La horă-n sat — cîn
tece și jocuri: 17.00 Almanah 
muzical; 18,00 Revista litera
ră radio; 18,30 Romanțe: 18,50 
Arii din operete; 19.00 Va
rietăți muzicale; 20,00 Parada 
melodiilor de succes;

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 6,00: 11,00;
17,00; 20,00; 24,00: 2,00; 4.00. 
Programul II : 7,30: 14,00:
23,00; 0,55.

„Lupii“...
la pîndâ

lutr-o seară, Constantin 
Dodenciu și fiul său treceau 
prin fața Școlii generale nr. 
5 Hărbătcni. Deodată, în fa
ță le-au apărut două umbre 
ce se apropiau. Tatăl și co
pilul au încercat să Ic oco
lească, dar cei doi „cow-boy" 
(cu pălării cu boruri largi, 
gulere soioase ridicate și cu
țite la cingătoare) s-au opus 
ca niște lupi în fața prăzii. 
Atunci oamenii pașnici au 
rupt-o la fugă înapoi. „Fia
rele" — în urma lor. După 
un timp de alergătură, ne- 
putindu-i ajunge, s-au lăsat 
...păgubași. Dar urma lor, a 
celor doi......cow-boy" a fost
găsită repede de organele lo
cale de miliție. Sînt huligani 
inrăiți și se numesc Mihai 
Căldăraru și Costel Crăciun, 
domiciliațî în Bărbateni, ba
răcile 3 și. respectiv, 79.

Liftul —

j ' i l i i h rn.
DUMINICA 23 decembrie

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Crima din pădure; Re
publica : Creola, ochii-ți ard 
ca flacăra; PETRII.A : Vera 
Cruz: LONEA — Minerul : 
Armata codobaturilor din 
nou in luptă; ANINOASA : 
La dolce vita, seria I și II: 
VULCAN : Virsta ingrată: 
LUPENI — Muncitoresc : A- 
venturile lui Tom Sawyer: 
Cultural : La nord prin nord 
vest; URICANI : Dragoste la 
Las Vegas; PAROȘENT : Ur
letul lupilor.

A

In legătură cu transportul la
domiciliu
In repetate rînduri, sala- 

riați din cadrul unităților Cen
tralei cărbunelui Petroșani^ do- 
miciliați în localitățile Vulcan, 
Iscroni și Aninoasa, au scris 
redacției relatind despre felul 
nemul(um:tor cum Preparatia 
cărbunelui Coroești organizează

Locuitorii Sudanului consi
deră că de Anul Nou fiecare 
trebuie să facă altceva decît 
fac în mod obișnuit. Bătrînii, 
de pildă, sînt invitați să exe
cute în fața asistenței dan
suri tinerești, iar tinerii să 
interpreteze pentru delectarea 
celor vîrslnici balade batrî- 
nești.

-A-

în Insula Borneo, pregătirile 
pentru ■ Anul Nou incep cu 
șapte zile înaintea zilei respec
tive. în tot cursul acestei săp- 
tămîni bat neîntrerupt nenu
mărate tobe. Anul Nou lă ei 
corespunde și cu Sărbătoarea 
recoltei.

★

Navigatorii rare călătoresc 
de ajunul Anului Nou din In
sulele Samoa spre Australia 
(indiferent de viteza vasului) 
rămin... fără sărbătoare. Por
nind la drum în zorii zilei de 
31 decembrie, ei trec linia 
convențională a timpului — 
linia schimbării datelor — și 
ajung a doua zi în Australia, 
cînd acolo în loc de 1 ianua
rie este... 2 ianuarie.

★
In majoritatea țărilor, Anul 

Nou se sărbătorește de 31 
decembrie spre I ianuarie. Cu 
200 de ani în urmă, în An
glia Anul Nou era celebrat 
la 26 martie. Cînd s-a făcut 
reforma calendarului în prea 
tradiționala Anglie s-a accep
tat ca Anul Nou să înceapă 
ca și în alte părți la data de 
1 ianuarie. Si s-au întîmplat 
lucruri nostime: clerul a pre
zis sfîrșilul lumii, iar femeile 
..îmbătrînite" brusc cu aproa
pe trei luni au cerut (cui cre
deți)... guvernului „să le redea 
tinerețea". Dc atunci femeile 
s-au mai împăcat cu trecerea 
timpului, dar în orice caz, 
bărbații să fie atent) 1
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al cărbunelui-alocatie
transportul la domiciliu a căr
bunelui — alocație la care au 
dreptul.

Unele din aceste scrisori au 
date publicității, altele au 
trimise pentru cercetare 
răspuns unităților vizate, 
de exemplu, la sesizarea 
grup de mineri de la E.M. 

am primit următorul

fost 
fost 
și...
Așa, 
unui
Vulcan
răspuns, semnat de către tov. 
inginer Gh. Mirică, director, și 
1. Pardos, șef de birou adminis
trativ al Preparației cărbunelui 
Coroești, prin care se arată mă
surile 
nării 
care-1

„în

luate în vederea soluțio- 
problemei în cauză, pe 
redăm în întregime: 
lunile de vară am fost 

nevoiți să renunțăm la una din 
mașinile care transportă' căr
buni din cauza lipsei de soli
citări. în luna septembrie am 
cerut suplimentarea cu încă o 
mașină cu compartimente pen
tru cărbuni. E.M. Aninoasa a 
primit sarcina executării caro
seriei pentru această mașină, 
care nu a fost gata pînă la data 
de 14 noiembrie 1969.

In urma insistențelor noastre, 
la Baza de aprovizionare și 
transport la I noiembrie a.c. 
am mai primit încă trei auto
camioane pentru transportul căr
bunelui așa că în prezent aveip 
în acest scop cinci camioane 
care transportă cărbunele-aloca- 
ție dună cum urmează:

— două camioane în Aninoa
sa și Iscroni, care transportă 
după un grafic întocmit de E.M. 
Aninoasa ;

— trei camioane în Vulcan, 
care au fost repartizate pe sec
toare, ținînd cont în primul rînd 
de locurile greu accesibile, în 
timp de iarnă.

Situația disTribuirii alocației 
de cărbune a fost îngreunată și 
de către unii salariați care în 
perioada de vară au refuzat să 
primească rațiile respective pre
ferind să strîngă 4—5 bonuri, 
sau chiar mai multe, și o dată 
cu venirea anotimpului frigu
ros pretindeau transportarea 
tuturor acestor bonuri la do
miciliul lor. Acest lucru nu a 
fost posibil mai ales că în 
cursul lunii noiembrie au fost 
date circa 2 000 bonuri și pen
sionarilor care au acest drept, 
fapt pentru care am trecut la 
distribuirea a uneia sau două 
rații urmînd ca în cel mai scurt 
timp posibil să se distribuie și 
restul rațiilor.

în prezent situația s-a nor
malizat, astfel îneît sectoarele 
Aninoasa și Iscroni nu mai pre
zintă dificultăți, ra'iilc de căr
bune dîndu-se la rînd după 
grafic, iar la Vulcan s-au nor
malizat unele sectoare cum sînt 
coloniile Cocoșvar, Morisoara2 
Crîvidia, blocurile din centru și 
colonia de jos. Noi sperăm că 

cel mai scurt timp să punem 
la punct distribuirea cărbune- 
lui-alocalin cu ajutorul mijloa
celor de transport pe care le 
avem la dispoziție”.

D. IOSIF

Echitate
+ Urmare din pag I

turor salariaților, îndeosebi a 
celor tineri, de a se perfecțio
na continuu, de a-și îmbogăți 
mereu cunoștințele profesionale, 
de a urca noi trepte ale cali
ficării în meseria pe care au 
îmbrățișat-o. Se deschid astfel 
cai multiple 
tinerilor prin 
muncă.

Am reținut 
tărîrii, o

pentru afirmarea 
muncă și pentru

din cuprinsul ho- 
cilră pe care am co

mentat-o mult cu ortacii de bri
gadă. Și anume, numărul total 
de salariați cărora Je vor crește 
considerabil veniturile: 140 000,

socială
Din această cifră rezultă pe de
plin, amploarea efectului pe 
care-1 are I-lotărirea Consiliului 
de Miniștri. Prin însăși această 
amploare, măsura de îmbună- 

salariilor ridică în fala 
miner, a fiecărui sala- 
la exploatările miniere, 
obligație morală de a 
grija nețărmurită a 

și statului nostru

lățire a 
fiecărui 
riat de 
o mare 
răsplăti 
partidului 
printr-o mobilizare activă a co
lectivelor de muncă la îndepli
nirea sarcinilor de plan, la ex
tragerea unor cantităti de căr
bune tot mai sporite, de cali
tate superioara, cu cheltuieli de 
producție cît mai reduse.

PORT
disputat „Cupa

Devenită tradițională, com
petiția sportivă studențească 
dotată cu „Cupa 30 Decem
brie" a reunit la întreceri un 
mare număr de studenti-spor- 
tivi de la I.M.P. Viitorii in
gineri și-au disputat întîie- 
tatea la trei discipline spor
tive : volei, baschet și tenis 
de masă. Din păcate, au fost 
și studenți, și poate tocmai 
dintre aceia care reclamau cel 
mai mult în ultimii ani lipsa 
unei activități sportive de ma
să cu caracter permanent, 
care nu au răspuns apelului 
catedrei de specialitate a 
I.M.P. în momentul lansării 
chemării la această ediție a 
„Cupei 30 Decembrie". Astfel, 
studenții anului V au refu
zat participarea la toate me
ciurile de volei și de bas
chet la care fuseseră chemați 
să-și dispute întîietatea. E- 
forltirilor organizatorilor le- 
au răspuns însă cu maximă 
promptitudine amatorii 
baschet și de volei din 
1. 111 și IV.

în competiție au fost 
grenate reprezentativele 
ani de studii ale ambelor fa-

30 Decembrie"

iu
de
16

de 
anii

an- 
pe

cultâți, sistemul de disputare 
fiind ca în campionat, unde 
fiecare joacă cu fiecare. La 
baschet, cupa a revenit re
prezentativei ^anului IV, iar 
întrecerea voleibaliștilor a 
fost cîștigată de studenții a- 
nului 111.

în întrecerea celor care 
besc sportul cu mingea 
celuloid au fost înscriși
cehcurenți. A ieșit ciștigător 
studentul Ilie Ciungu, 
s-a detașat de 
adversarilor.

Cîștigătorii în 
ripline sportive^ 
plătiți cu premii conslind din 
materiale si echipament spor
tiv. O notă bună merită ca
tedra de educație fizică a ins
titutului, care s-a străduit să 
asigure regularitatea compe
tiției și buna ei desfășurare. 
Este de dorit însă ca pe vii
tor competițiile sportive ce 
se vor organiza în institut să 
aibă un caracter mai larg, să 
cuprindă un număr mai mare 
de concurenti. care să se în
treacă în mai multe discipli
ne sportive.

N. LOBONȚ

care 
majoritatea

cele trei dis- 
au fost rSs-

Pronosticul nostru 
la concursul Pronosport 

nr. 52 din 28 decembrie 1969
1. Bari — Lazio 1
2. Brescia —Florentina 1
3. Caqliari — Milan 1
4. Internazionale — Verona 1
5. Palermo — Napoli X
6. Roma — Juventus 1
7. Sampdoria — Bologna X
8. Torino — lanerossi 1
9. Catania — Varese 1

10. Mantova — Foqqia X
11. Modena — Genoa 1
12. Poruqia — Catanzaro 1
13. Pisa — Atalanta 1

o jucărie ?
Am semnalat adesea func

ționarea defectuoasă a liftu
rilor Nu o dată însă ele sînt 
deteriorate de copii, care le 
folosesc pentru joaca lor sus- 
jos. Și. acest lucru se petrece 
sub privirile oblăduitoare ale 
părinților. Cu liftul de pe 
scara 1 a blocului A 1 de pe 
strada Gh. Șincai din Lu
peni se juca intr-una din se
rile trecute fetița lui Samoi- 
lă Papuc. Văzînd-o cum stri
că un bun comun, locatara 
Ana Cojocarii. membră în 
comitetul de bloc, a atras 
atenția fetiței să-și caute altă 
jucărie. A fost deajuns să 
audă părinții odraslei neas- 
timpărate că cineva le opreș
te copila din jocul ei atît 
de plăcut, pentru a arunca 
asupra Anei Cojocarii un car 
de invective

Păi se poate, stimați pă
rinți Liftul este o jucărie 
pentru copii ? Dacă sc de
fectează cine-i de vină ? 
I.G.L.. desigur (!...)

Recunoștință
Ploile din ultima vreme au 

provocat inundații pe stră
zile Crișan, Cloșca și 23 Au
gust din Lupeni. Apa intra
se in curțile și în casele 
multor oameni. Echipe de 
salvare din cadrul întreprin
derilor din oraș au interve
nit cu promptitudine. Au fost 
montate pompe, motopompe 
și, în scurt timp, apa a fost 
evacuată, fiind salvate o se
rie de bunuri materiale a’o 
oamenilor, agonisite cu tru
dă. Toți locuitorii care au 
fost feriți de furia apei si 
de daune din propriile gos
podării sînt recunoscători e- 
chinelor de intervenții de la 
mina T upenl. do la sectoare
le l.G.L. și I.G.C din locali
tate, de Ia Consiliul popular 
orășenesc, care și-au îndepli
nit o misiune de onoare.

Domiciliu 
sigur

A stat o vreme la Lupeni 
dar s-a plictisit repede. Nu-i 
plăcuse nici orașul, nici mun
ca. S-a hotărît sâ plece, să-si 
vadă de... treburi. A aiuns la 
Bacău, unde a intrat ranid 
,.în probleme'. r»în casa ce
tățeanului Ioan Feraru a scos 
o geantă, două fisuri și 1 980 
lei. De la Bacău s-a abătut 
prin dulcele Tîrg al Ieșilor. 
Aici, în locuința Elenei Su- 
rupanel, a „operat" mai sub
stantial. Apoi s-a reîntors la 
Luneni. 11 apucase dorul de 
Vale. La scurtă vreme, in ur
ma lui au sosit și adrese’e 
de urmărire nr. 18 601’ și 
5 242 din Bacău .și din lasî. 
L-au găsit repede. Nicolae 
Patrulea, căci el este liotei 
nestatornic, vn nleca din nou 
din Lupeni. Pentru o peri
oadă de timp i se va oferi 
un domiciliu sigur.

Dem. SARARU

Val. COANDRAș
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
La Belgrad

Întîlnirea președinților
celor două părți în Comisia 

mixtă româno-iugoslavă
de colaborare economică

Vineri dimineața a sosit la 
Belgrad Emil Drăgănescu. vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, pentru a participa la 
întîlnirca președinților celor 
două părți în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare 
economică.

In aceeași zi au început lu
crările Comisiei mixte româno-

iugoslave de colaborare econo
mică. Delegația guvernamenta
lă română este condusă de E- 
mii Drăgănescu, iar delegația 
guvernamentală iugoslavă de 
Dușan Gligorievici. Sint exa
minate posibilitățile de lărgire 
și de diversificare în continua
re a colaborării și cooperării 
economice și tehnico-științifice 
dintre cele două țări.

„INTERCOSMOS-2
Potrivit programului de colaborare a țărilor socialiste 

in explorarea ș: ’dosirea spațiului cosmic în scopuri paș
nice, la 25 decembrie 1969 a fost lansat, din Uniunea Sovie
tică. satelitul artifițvtf al Pămîntului „Intercosmos-2".

La bordul satelitului este instalată aparatură științifică 
realizată în mai multe țări socialiste.
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Incidente în Orientul Apropiat
CAIRO 26 (Agerpres). — 

xdația israeliană a încercat 
nou vineri să efectueze raiduri 
de bombardament asupra unor 
poziții egiptene situate în zona 
Canalului de Suez — transmi
te agenția M.E.N. în cursul 
uneia din aceste acțiuni, arti
leria egipteană a atins un avi
on israelian, care s-a prăbușit 
în apele Golfului de Suez.

A- 
din

TEL AV1V 26 (Agerpres). — 
După cum a anunțat la Tel A- 
viv un purtător de cuvînt mi
litar, aviația israeliană a bom
bardat vineri mai multe obiecti
ve militare în R.A.U. și Ior
dania. Acțiunile avioanelor is- 
raeliene s-au soldat cu pierderi 
în rîndul forțelor egiptene și 
iordaniene.

SE PREGĂTEȘTE O LOVITURA
DE STAT ÎN PARAGUAY ?

Franfa

Rezultatele economice și financiare
ale anului 1969

PARIS 26 — Corespondentul 
’Agerpres. Georges Dascal, tran
smite : Rezultatele economice și 
financiare ale anului 1969 și, în 
special, ale celui de-al doilea 
semestru al anului, care a fost 
marcat prin planul de re
dresare financiară, se concreti
zează — așa cum remarca 
Gtscard d'Estaing, ministrul e- 
conomiei și finanțelor, — prin 
următoarele cinci elemente i 
deficitul exterior nu mai este

decît de 3 la sută fală de 14 
la sulă cît era cu șase luni în 
urmă; după devalorizare, Franța 
a cîștigat 470 milioane dolari și 
a rambursat, în aceeași peri
oadă, 720 milioane; creșterea 
preturilor a fost în semestrul 
al doilea inferioară celei din 
prima jumătate a anului; în 
1969 excedentul depunerilor 
pentru fondul de pensii se ri
dică la 9 miliarde de franci; 
deficitul bugetar al anului 1969 
a fost redus cu 50 la sută.

ASUNCION 26 (Agerpres). — După cum re
latează agenția Prensa Latina, în Paraguay cir
culă zvonuri privind pregătirea unei lovituri 
de stat împotriva dictatorului Alfredo Stroess
ner. care ar avea în frunte pe generalul Anibal 
Kodriguez, comandantul trupelor de cavalerie. 
In legătură cu aceasta se amintește că genera
lul Kodriguez a criticat, în mai multe rînduri, 
guvernul președintelui Stroessner și pe princi
palii lideri ai partidului Colorado de guvernă- 
mînt, pe care i-a acuzat de „servilism în fața 
capitalului nord-american". Știrile privind ne
mulțumirile existente în rîndurile unei părți a 
armatei față de regimul aflat la putere ia A- 
suncion au fost menționate și de revista argen- 
tiniană „Confirmado", care s-a referit recent la 
„neliniștea existentă în cercurile militare pa- 
raguayene".

Pe de altă parte, după cum relevă aceeași 
agenție dictatorul Stroessner întîmpină în ultima 
vreme o opoziție crescîndă din partea unor 
largi sectoare ale bisericii catolice. Criza izbuc
nită între biserică și regim s-a agravat în cursul

acestui an, cînd episcopatul — care păstrase tă
cerea timp de mai mulți ani — a hotarît să-și 
ridice glasul în favoarea deținuților politici și 
tuturor victimelor regimului de represiune din 
Paraguay care au fost întemnițate fără judecată, 
fiind supuse .’torturilor in închisori. Nemulțumit 
de această poziție, președintele Stroessner a ho- 
tărit interzicerea săptămînalului catolic „Co- 
munidad", care acuzase în mai multe rînduri 
metodele folosite de regimul militar. Unii ob
servatori fac o legătură între opoziția bisericii 
catolice față de Stroessner și știrile privitoare 
la eventuala lui înlăturare de la putere de către 
generalul Kodriguez, care controlează impor
tante efective de trupe, situate în special în zo
nele de frontieră.

Cercurile progresiste din Asuncion consideră 
însă că răsturnarea eventuală a lui Alfredo 
Stroessner și înlocuirea lui cu generalul Anibal 
Rodriguez nu va avea nici o semnificație pen
tru drama cunoscută în prezent de poporul 
Paraguayan.

0 declarație a premierului iordanian

La Ambasada României din 
Moscova a avut loc vineri so
lemnitatea inmînării medaliei 
jubiliare „A 25-a Aniversare a 
Eliberării Patriei", conferită de 
Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România unor cetă
țeni sovietici, pentru contribu
ția adusă la dezvoltarea prie
teniei frățești româno-sovictice.

SVZS
ARHEOLOGII ENGLEZI vor 

să descopere cu ajutorul meto
delor moderne locul de reședin
ță al legendarului rege Arthur 
(prima jumătate a secolului VI). 
Există o serie de indicii potri
vit cărora curtea regelui s-ar 
afla în apropiere de localitatea 
Cadbury. Aici pămîntul este 
cercetat cu magnetometre ultra- 
sensibile. Datele obținute cu 
ajutorul acestor aparate sînt 
prelucrate de către un computer.

Pe Volga a fost experimen
tată o navă originală, construi
tă din trei cilindri de mare dia
metru. Cei doi cilindri laterali 
ai navei constituie tancurile 
pentru transportul produselor 
petrolifere, iar cel din mijloc 
este cala pentru transportul 
altor mărfuri. Nava experimen
tală s-a dovedit a fi ușor de 
manevrat și foarte stabilă. Ea 
a realizat viteza de 15 km/h. 
După părerea specialiștilor, a- 
cest tip de nave va găsi o largă 
utilizare pe riurile cu adinciml 
mici.

Minerii mongoli au produs în 
primele 11 luni ale anului în 
curs 1,5 milioane tone de căr
buni, depășind cu mult produc
ția pe aceeași perioadă a anu
lui trecut. Majoritatea întreprin
derilor miniere mongole . și-au 
îndeplinit deja sarcinile de plan 
pe anul în curs și, în prezent, 
lucrează în contul anului viitor.

Cea mai mare întreprindere 
carboniferă mongolă este ex
ploatarea de cărbune la zi de 
la Șarîngol.

La șantierele navale „Ghiorghl 
Dimitrov" din Varna a fost lan
sată la apă nava „Vcrila" de 
10 000 tone — cel mai mare vas 
maritim construit In Bulgaria, 
în acest fel, șantierele navale 
bulgare au făcut primul pas 
spre construcția de nave de 
maro tonaj.

GUVERNUL PERUVIAN a 
hotărîl trecerea sub controlul 
direct al președintei republicii 
a Comandamentului comun al 
forțelor armate. Decretul pre
vede că, în caz de război, co
manda supremă a armatei va fl 
preluată de președintele tării.

Prima instalație de i- 
luminare din lume, care 
permite transmiterea 
manifestațiilor sportive 
nocturne prin televiziu
nea în culori, a fost 
montata pe stadionul 
din San Diego ’ (Califor
nia). Instalația cuprinde 
1 166 de proiectoare. Cu 
aceste proiectoare, care 
emit un fascicul lumi
nos dreptunghiular pre
cis delimitat, se obține 
pe terenul de joc o lu
minozitate medie de 
3.000 lux. In acest mod, 
spectatorii de pe cele 
50 000 de locuri ale sta
dionului nu sint orbiți 
de lumină.

FRANȚA NU VA PARTICIPA 
LA VIITOAREA REUNIUNE A 
CONSILIULUI MINISTERIAL 
AL UNIUNII EUROPEI OCCI
DENTALE, care se va tine la 
Bruxelles în zilele de 9 și 10 
ianuarie 1970, anunță agenția 
France Pressc, citind cercuri 
competente din Paris.

Guvernul francez — adaugă 
A.F.P. — continuă examinarea 
anumitor aspecte ale propune
rilor formulate la 4 deceipbrie 
de ministrul de externe al 
Belgiei, Pierre Harmel, preșe
dintele îh exercițiu al Consi
liului U.E.O., cu privire la re
glementarea actualelor diferen
de din cadrul organizației.

CONDUCTA PETROLIERA 
care face legătura între Tan
zania și Zambia a fost dinami
tată de un grup de sabotori ne- 
identi ficați — s-a anunțat vi
neri In capitala tanzaniană, Dar 
cs Salaam. In urma exploziei, 
ce s-a produs pe teritoriul 
Tanzaniei, la aproximativ J00 
kilometri de frontiera cu Zam
bia, conducta a fost grav ava
riată, iar transportul petrolului 
a fost sistat.

Oficialitățile tanzanlene au 
deschis o anchetă în vederea 
elucidării împrejurărilor în care 
a avut loc explozia.

SSVES

LA BONN S-A ANUNȚAT că 
regele Olav al V-lea al Norve
giei a adresat o invitație pre
ședintelui Republicii Federale 

a Germaniei Gustav Heinemann, 
de a face o vizită oficială in 
Norvegia.

Președintele Heinemann a' 
acceptat invitația și va - efec
tua vizita sa în Norvegia în 
cea dea doua parte a anului 
viitor.

PATRU CANDIDAȚI AU 
FOST DESEMNAȚI pînă în pre
zent în vederea alegerilor pre
zidențiale din Columbia, care 
urmează să aibă loc în 1970. 
Primul dintre ei, considerat a 
avea și cele mai mari șanse, 
Misael Pastrana Borrero, can
didează in numele coaliției 
guvernamentale a partidelor 
liberal și conservator.

HOWARD LAWSON, CEL 
DE-AL 42-LEA PACIENT DIN 
LUME căruia în septembrie 1968 
i-a fost transplantată o altă 
inimă, a decedat la locuința sa 
din Akron (statul Ohio). Me
dicii spitalului „St. Thomas", 
din localitate, au efectuat autop
sia cadavrului, dar nu au antin- 
tat cauzele decesului. Soția de
cedatului a declarat că, în ul
tima vreme. Lawson dădea 
semne de osteneală din ce în 
ce mai accentuate.

Howard Lawson a supraviețuit 
operației de transplantare a 1- 
nimii timp de 1 an și trei luni.

AMMAN 2G (Agerpres). — 
înlr-o declarație făcută ziariș
tilor la Amman și difuzată de 
agenția Reuter, primul ministru

Iordaniei, Bahjat Al Talhouni. 
dezmințit relatările potrivit 
rxr-, țr. conferinței

DIN PRESA STRĂINA
Astronauții Charles Conrad 

și Alan Bean și-au croit cu 
greu drum pe suprafața lu
nară pentru a ajunge la 
„Surveyor-3‘. Dar astronautii 
care vor explora Luna în 
1971 vor profita de mobilita
tea pe care le-o va oferi un 
vehicul cu patru roti, asemă- 
"nător automobilului.

Un „lunar roving vehicle* 
, (L.R.V.) este proiectat de com

pania Boeing în baza unui 
contract recent încheiat cu 
N.A.S.A. El va transporta doi 
oameni pe Lună într-o mani
eră similară unei „trăsuri". 
L.R.V. va reprezenta totodată 
un nou pas în dezvoltarea 
mijloacelor rutiere terestre, 
întrucît, pe Lună nu există 
atmosferă care să asigure ar
derea combustibilului, iar 
acesta va fi in consecință 
automobilul nepoluabil. Ener
gia necesară pentru mișcare 
va fi furnizată de baterii de 
zinc argintate, care vor pune 
în mișcare electromotoarele 
fixate pe fiecare din cele pa
tru osii ale vehiculului.

Călătorind cu viteza
16,5 km pe oră, el se va pu
tea deplasa în medie cam 
120 km pe suprafața Lunii, 
consumînd doar un rînd de 
baterii. Cu toate acestea, dis-

________________

PE LUNĂ

MAȘINA

de

ianfa maximă pe care ar pu
tea să o parcurgă in cursul 
unei singure călătorii nu pare 
să fie mai mare de 36 km, 
din cauza limitei de patru ore 
impuse de durata de funcțio
nare a sistemului individual 
de supraviefuire.

Henry Kudish, conducătorul 
programului L.R.V. a declarat 
că astronauții vor sta unul 
lingă altul în acest vehicul 
deschis, intre ei se va aila 
un singur sistem de control 
al vitezei. Pentru a pune ve
hiculul în mișcare, in sensul 
înainte, ei vor utiliza o ma
nelă și apoi vor putea să 
controleze viteza de depla
sare prin sistemul menționați 
Toate cele patru roti ale ve
hiculului au motoare aulono-

< Urmare din pag. 1.

iuluj obligă la acțiuni ime
diate". Pe de altă parte, exis
tă cazuri cînd „în această 
regiune au apărut conflicte 
majore (incidentul din Gol
ful Tonkin, de pildă), care au 
golit imediat bazele militare 
americane din Japonia", fără 
ca SJJ.A. să-și mai aducă a- 
minte că pentru aceasta ar 
avea nevoie de aprobarea gu
vernului japonez.

Sînl deci precedente care 
par să îndreptățească carac
terizarea de „formalitate" da
tă de partidele de opoziție 
acestei clauze și există tot
odată suficiente argumente 
care să justifice temerile 
populației țării.

Pe de altă parte, comunica
tul abordează o a doua pro
blemă majoră a Japoniei: cea 
a rolului pe care această țară 
se pregătește să-l joace pe 
scena vastă a lumii dominate 
de contradicțiile unui siîrșlt 
de secol. Debutul este relativ 
tîrziu dar compensat, în par
te, prin amploarea iaci orilor 
care l-au declanșat.

Din punct de vedere eco
nomic, Japonia este incontes
tabil o mare putere, ocupînd 
locul al treilea în lume, după 
SJJ.A. și U.R.S.S. Această 
„evoluție pe verticală", care 
a caracterizat dezvoltarea ja
poneză postbelică, ca și re
zultatele ei uluitoare au a- 
limental sentimentul că Ja-

O K
ponia trebuie să se afirme și 
ca o mare putere și din punct 
de vedere politic. Dacă a- 
supra acestui punct toți ja
ponezii sint de acord, disen
siunile apar in momentul 
cînd trebuie precizate circum
stanțele modale ale afirmării, 
mijloacele prin intermediu) 
cărora ar putea ii ea mate
rializată. Să se adopte ad- 
Iitteram „formula de Gaulle", 
potrivit căreia „nu există o 
mare putere fără să aibă șl

Și
au

me, sisteme de frînare 
direcționale proprii, Cînd 
fost concepute aceste siste
me, s-a ținut seama de even
tualele situații dificile create 
de configurația suprafeței 
lunare, în care roțile din față 
și cele din spate ar trebui să 
fie orientale diferit și ma
nevrate independent, astfel 
incit să poată fi depășite 
toate obstacolele.

Deoarece astronauții nu pot 
să utilizeze un compas mag
netic pe Lună, iar orizontul 
lunar este atît de aproape 
incit nu permite o orientare 
vizuală in adîncime, la pro
iectarea „trăsurii" s-a avut 
în vedere elaborarea unui 
sistem de navigație încorpo
rat — un sistem miniatural 
de orientare inerțială dublat 
de un computer care să me
morizeze întregul traseu par
curs de L.R.V. Astronauții 
vor fi astfel în permanență în 
situația de a cunoaște pozi
ția L.R.V. față de modulul 
lunar și drumul cel mai scurt 
de reîntoarcere. Computerul 
va indica totodată distanța 
față de modulul lunar și dis
tanța totală pe care au par
curs-o.

(„The Christian Science 
Monitor")

J

al 
a _ _ . 
cărora în cadrul 
arabe la nivel înalt de la Rabat 
ar fi- intervenit o sciziune între 
șefii statelor participante. Sin- 
tetizînd diversele opinii formu
late în cursul acestei conferin
țe, premierul iordanian a ară
tat că unele state arabe au de
clarat în mod sincer că, deo
camdată, nu pot contribui la pre
gătirile militare împotriva Isra
elului ; altele au anunțat că nu 
pot depăși angajamentele pe 
care .și le-au asumat anterior ;

Jar un al treilea grup de țări 
s-au declarat dispuse să facă 
față obligațiilor decurgînd din 
situația actuală și din orice altă 
situație ce s-ar putea ivi în 
viitor.

„Nu pot afirma că recenta 
conferință de la Rabat a cores
puns așteptărilor — a spus 
primul ministru iordanian — dar 
a fost o conferință utilă, care 
a obținut unele rezultate pozi
tive". El a menționat că țările 
arabe vor participa 
nuare la întîlniri și 
oricînd acestea vor fi

în conti- 
conferinte 
necesare.

„BIAFRA
DOREȘTE
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OJUKWU

PACEA..."
OWERRI 26 (Agerpres). — 

Intr-o declarație făcută la 
Owerri, liderul biafrez, genera
lul Odumegwu Ojukwu, a su
bliniat că Biafra dorește pacea 
și că va depune eforturi în ve
derea unei reglementări nego
ciate a conflictului cu autorită
țile federale nigeriene. El și-a 
exprimat, totodată, regretul în 
legătură cu eșuarea proiectului 
de reluare a tratativelor de pa
ce dintre reprezentanții guver
nului federal nigerian și dele
gația biafreză. După cum se 
știe, asemenea tratative urmau 
să se desfășoare la Addis Abe
ba, capitala Etiopiei; delegația 
biafreză sosise aici, gata să par
ticipe la negocieri, dar, în ul
timul moment, guvernul federal 
a renunțat să-și mai trimită 
reprezentanții, așa cum se an
gajase anterior.

Referindu-se la evoluția con
flictului militar, Ojukwu a de
clarat că eșuarea tentativei de 
negocieri coincide cu o recru
descentă a activității operațio
nale, concentrată îndeosebi în 
sectorul Owerri.

Un comunicat difuzat de pos
tul de radio „Vocea Biafrei" 
menționează în legătură cu a- 
ceasta că un avion al forțelor 
federale a bombardat din nou 
Owerri ; totodată, la sud de 
acest oraș au avut loc lupte 
violente între forțele federale 
și cele biafreze.

Postul de radio „Vocea Bia
frei" a comunicat, de asemenea, 
că avioane biafreze au bombar
dat la începutul acestei săptă- 
mîni instalațiile militare fede
rale amplasate în apropierea 
orașului Onitsha, distrugînd un 
depozit de muniții.

DOI CHIMIȘTI Al UNIVER
SITĂȚII ENGLEZE BRADFORD 
au anunțat că au identificat în 
meteoriți substanțe chimice ca
re se pot forma numai în celule 
vii. Chimiștii Brooks și Shaw 
au detectat în meteoriți o sub
stanță chimică pe care aceștia 
o cred că este sporopolenina, 
materialul biologic care formea
ză învelișul exterior al grăun
țelor de polen. Diferite teste 
chimice au arătat că substanța 
din meteoriți se aseamănă cu 
sporopolenina atît din plantele 
de astăzi, cît și din plantele fo
sile’.

Această constatare atestă că 
a existat viata în Univers înain- 
fea formării Pămîntului, deoare
ce meteoriții sînt cel puțin tot 
atît de bătrîni ca Pămîntul. 
Fragmentele^ cercetate erau ale 
unor meteoriți mari căzuti la 
Orgueil, Franța, în 1864 și Muiji, 
Kentucky, în 1950.

ÎNTRU-UN ARTICOL CON
SACRAT DISCRIMINĂRII RA
SIALE de pe continentul afri
can, președintele Comitetului 
Special O.N.U. în'sărcinat cu 
cercetarea politicii de apartheid 
a guvernului Republicii Sud- 
Africane, Abdul Farah, arată 
că autoritățile rasiste de la 
Pretoria au perpetuat pînă în 
secolul XX relațiile de tip 
sclavagist, lipsind populația 
băștinașă de drepturi elemen
tare.
SSVZS

LA CASA UNIUNII ARTIȘ
TILOR PLASTICI din Moscova 
a avut loc o festivitate organi
zată do asociația de prietenie 
sovieto-română, cu prilejul îm
plinirii a 22 de ani de la pro
clamarea Republicii în România.

putere politică și nu există, 
în realitate, o mare putere 
politică fără să aibă și putere 
militară Sau să se japoni- 
zeze formula prin transfuzia 
unor elemente spirituale, care 
să-i permită acestei țări „să 
devină o originală putere din 
punct de vedere moral, avînd 
sarcina să joace cartea 1n-

mic. A găzduit diverse reu
niuni cu caracter economic 
ale unor reprezentanți ai ță
rilor din regiune, a devenit 
membră a Băncii Naționale 
asiatice de dezvoltare, a ade
rat la A.S.P.A.C, (Consiliiil 
Asiei și Pacificului) și și-d a- 
sumat un rol preponderent tn 
ceea ce privește asigurarea

INAWA
regimenlării țărilor Extremu
lui Orient pe baza respectu
lui între națiuni" (istoricul 
englez Arnold Toynbee).

Intre aceste două extreme, 
care este realitate șl care 
utopie 7

în orice caz, este semnifi
cativ că, pînă în momentul 
de față, Japonia și-a concre
tizat interesul ei crescînd fa
ță de problemele lumii, în 
special asiatice, prin inițiati
ve de ordin exclusiv econo-

cooperării dintre statele 7.0- 
zel pacifice. De asemenea, a 
refuzat să facă parte din ori
ce organizație cu caracter 
militar și a luptat din răspu
teri pentru a împiedica evo
luția Consiliului Asiei și Pa
cificului înspre un organism 
cu alt specific decît cel eco
nomic.

Anul 1969 este menit oare 
să marcheze o schimbare de 
drum ? Întrebarea e prematu
ră, totuși două dale sint sem-

'mificative. Spre sfirșitul aces- 
.iei perioade, se constată o 
.deplasare lentă, dar sigură, a 
problemelor economice înspre 
^planul al doilea (printre alte 

| argumente, și faptul că o se- 
j.rie de aspecte economice im- 
4 portante ale relațiilor dintre 

Japonia și S.U.A., nesoluțio- 
nale încă, au fost socotite 
minore pentru a fi abordate 
în cadrul întrevederilor din
tre Sato și Nixon, acestea 
fiind consacrate în întregime 
examinării celor politice); pe 
de altă parte, comunicatul 
pune sub semnul egalității 
între securitatea Japoniei și 
cea a unei întinse regiuni din 

' Pacific, or. o asemenea iden
titate ar însemna implicit că 
Japonia intenționează să-și 
asume responsabilități mili
tare comune cu americanii, 
nu numai în ceea ce o pri
vește, ci și în zona Extremu
lui Orient.

1969, „anul Okinawa" a 
pus întrebări. Va ii rîndul a- 
nului 1970 să răspundă la 
ele.

ClTEVA Mil DE NEWYOR- 
KEZI au organizat o demonstra
ție de protest împotriva războ
iului dus de Statele Unite în 
Vietnam. Coloanele de manifes- 
tanți s-au adunat în Parcul 
central din New York, unde a 
fost organizat un miting. Par- 
ticipanții s-au pronunțat pentru 
retragerea trupelor americane 
de pe pămîntul vietnamez și 
pentru renunțarea la așa-zisa 
politică de vietnamizare a răz
boiului, care este echivalentă 
cu continuarea acestuia.

A FOST DESCOPERIT UN 
FENOMEN IMPORTANT PEN
TRU ÎNȚELEGEREA MECANIS
MULUI DE ACOMODARE A 
INIMII la o suprasolicitare de 
lungă durată și pentru desco
perirea cauzelor insuficienței 
cardiace. Descoperirea aparține 
unui grup do oameni de știință 
sovietici, în frunte cu acad. V. 
Parin.
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RECENT, ÎN DEPARTAMEN

TUL FRANCEZ HAUTE-SAVOIE 
a fost terminat barajul de la 
Mont Cenis construit la o al
titudine de 2 000 de metri. Ca
pacitatea rezervorului de apă 
este de 321 milioane metri 
cubi.

Lucrările barajului au durat 
șapte ani.

O tinără peruviana 
din Lima căreia, in tir- 
mă cu citeva săptămîni, 
i-a fost grefat un ri
nichi a părăsit spitalul, 
medicii apreciind că sta
rea sănătății sale este 
în afara oricărui peri
col. La același spital s-a 
anunțat că o altă pa
cientă supusă unei ope
rații similare, în urmă 
cu o lună, a încetat din 
viață. Directorul spita
lului a precizat că de
cesul a intervenit nu ca 
Urmare a respingerii or
ganului grefat, ci dato
rită cedării inimii pa
cientei.

CANCELARUL R. F. A GER
MANIEI, Willy Brandt, a plecat 
vineri în Tunisia într-o vizită 
neoficială. Potrivit agenției 
D.P.A., la 9 ianuarie 1970, ulti
ma zi pe caro Willy Brandt o 
va petrece în această tară, el 
va avea convorbiri cu membri 
ai guvernului tunisian.

BOMBARDIERELE STRATE
GICE AMERICANE „B-52" și-au 
reluat vineri dimineață raidu
rile pe întreg teritoriul Vietna
mului de sud, la numai șase ore 
după expirarea armistițiului de 
24 de ore anunțat de comanda
mentele american și saigonez, 
a anunțat un purtător de cuvînt 
militar american, citat de agen
ția France Presse.

Pe de altă parte, corespon
denții de presă atrag atenția 
că forțele guvernului revoluțio
nar provizoriu continuă să res
pecte încetarea unilaterală a 
focului pe durata de 72 de ore 
comunicată anterior.
SSVfî

SEISMOGRAFUL UNI VERȘI- 
TATU BERKELEY (California! a 
înregistrat joi seară un puter
nic cutremur de pămînt într-o 
zonă situată la est de Golful 
Mexic, in apropierea Arhipe
lagului Antilelor. Un purtător 
de cuvînt al universității a 
precizat că seismul a avut "in
tensitatea de 7,8 grade pe scara 
Richter. Ca termen de compara
ție, se amintește cu acest pri
lej că cutremurul din 1906 de 
la San Francisco, cu o intensi
tate de 8,25 grade pe scara 
Richter, a constituit un dezas
tru.

„ESCADRONUL MORȚII" a 
încălcat „armistițiul" anunțat 
cu ocazia sărbătorilor de iarnă 
care urma să dureze pînă după 
Anul Nou. Potrivit unui comu
nicat al poliției braziliene, în 
orașul Sao Paulo au fost găsite 
miercuri seară cadavrele a încă 
două persoane „cu antecedente 
penale".

Aceste asasinate, care, potri
vit aprecierilor unui ziar bra
zilian, se ridică numai jn anul 
1969 la 250, sînt atribuite, după 
cum se știe, unor membri al. 
poliției din statele braziliene* 
Rio de Janeiro, Sao Paulo șl 
Guanabara.
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DIN CAUZA CEȚ11 FOARTE 
DENSE, aproximativ 150 de auto
mobile s-au ciocnit joi seară pe 
autostrada Stuttgart-Munchcn, 
în apropierea orașului vest-ger- 
man Ulm. Mai multe persoane 
au fost rănite, iar circulația 
blocată timp do mai multe orc.

6 000 DE MINERI din bazinul 
carbonifer belgian Limbourg 
au declarat o grevă pe timp ne
limitat, în semn de protest îm.«' 
potriva respingerii de către’ 
cercurile patronale a revendi
cărilor lor de majorare a sala
riilor.
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