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0 Noi alegeri parlamentare 
în Iordania

> Luni dimineața, la Palatul 
Marii Adunări Naționale s-au 
deschis lucrările celei de-a 
V-I-a sesiuni a Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România — în cea de-a 
V-a legislatură a sa.

Ora 10. Deputății și invi- 
. tații au întîmpinat cu înde

lungi aplauze pe conducăto
rii de partid și de stat la in
trarea în sala de ședințe.

In loja din dreapta au luat 
loc tovarășii Nicolae Ceaușes- 
cu, Chivu Stoica, Ion Gheor- 

■ ghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnăraș, Alexandru 
Drăghici, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Petre Borilă, Constan
tin Drăgan, Alexandru Mo- 
ghioroș, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Vasile Vîlcu.

In loja din stingă se aflau 
. membrii Consiliului de Stat.

La lucrările sesiunii asistă 
numeroși invitați — membri 
ăi C.C. al P.C.R., ai guvernu
lui, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
oameni de știință și cultură,

EXPUNERE LA PROIECTUL DE LESE 
PENTRU ADOPTAREA PLANULUI DE STAT 

AL ECONOMIEI NAȚIONALE PE ANUL 1967 
prezentată de tovarășul Maxim Berghianu, 

președintele Comitetului de Stat al Planificării
După ce a arătat că recenta plenară a C.C. al P.C.R. a dezbătut proiectul planului, de stat 

pe 1967 și a stabilit măsurile necesare în vederea realizării 
acestuia, vorbitorul a spus : Cuvîn- 
tarea rostită cu această ocazie de secretarul general al C. C. al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceausescu, a cuprins o analiză multilaterală a problemelor de mare actualitate, definind sarcinile asupra cărora trebuie concentrate 
forțele în vederea ridicării eficienței întregii noastre activități, îmbunătățirii conducerii și planificării. astfel încît să se asigure progresul rapid al economiei naționale. Pentru toate organele de 
stat și economice centrale, condu- 

r- cerile întreprinderilor, pentru toți 
, oamenii muncii, indicațiile date I cu acest prilej constituie un va

loros îndreptar in activitatea ce 
o desfășoară în vederea realizării 
cu succes a obiectivelor stabilite de Congresul. al IX-lea al partidului.In continuare, au fost prezentate principalele rezultate obținute în primul an al cincinalului. Itt 
întreaga economie — a spus vorbitorul — s-a menținut un ritm 

■ susținut de sporire a producției materiale- au continuat transfor
mările în structura producției și procesul de creștere numerică si calitativă a forței de muncă; s-a ridicat productivitatea muncii so
ciale și s-au îmbunătățit condițiile de viață ale poporului; s-au intensificat și diversificat relațiile economice externe ale țării.

Elementul distinctiv al acestui 
bilanț constă în f3ptul că sarcinile 

generali și ofițeri superiori, 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene, ziariști 
români și corespondenți ai 
presei străine.

Sînt prezenți șefii misiuni
lor diplomatice acreditați în 
țara noastră.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de președintele Ma
rii Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec.

Cei prezenți. au păstrat un 
moment de reculegere în me
moria deputatului Leontin 
Sălăjan.

Deputății au votat în una
nimitate ordinea de zi, care 
cuprinde:

1. — Verificarea legalității 
alegerii deputaților în locurile 
vacante din circumscripțiile 
electorale nr. 15 Ocna Șuga- 
tag, regiunea Maramureș, nt. 
10 Tei, orașul București, nr. 
1 Oradea-nord, regiunea Cri- 
șana.

2. — Proiectul de lege pen
tru adoptarea planului de stat

> al economiei naționale pe a- 
nul 1967.

de plan au fost depășite atit în in
dustrie, cît și în agricultură. Toate 
ministerele și regiunile țării, aproa
pe toate întreprinderile au realizat 
producția industrială planificată; nivelul acesteia a depășit cu a- proape 2 la sută prevederile din planul cincinal și s-a realizat un ritm anual de creștere de 11,3 la sută. Esențial este că 38 la sută din depășirea cu peste 3 miliarde Iei a planului se obține la energia electrică. în metalurgie, construcția de mașini și industria chimică, adică în ramurile determinante.Vorbitorul a subliniat că se înregistrează creșteri importante, mult superioare mediei pe ansamblul industriei, la o serie de produse ale industriei grele, ușoare și alimentare, că anul acesta a început producția unor tipuri noi de mașini-unelte de tehnicitate ridicată si s-a încheiat pregătirea tehnică a fabricației unui mare număr de mașini care urmează să fie produse în anul viitor. Aceasta ilustrează creșterea contribuției industriei noastre la înfăptuirea progresului tehnic în economia națională.In agricultură producția gldbaiă este ou 7.2 la sută mai mare decît prevederile planului, iar cantitatea 
de cereale a atins circa 13,8 mi
lioane de tone, cea -’-are pro
ducție din istoria țării. S-au ob- țihut peste plan 1,7 milioane tone de cereale și s-a depășit, de asemenea, producția prevăzută la floarea s arelui, sfeclă de zahăr, cartofi. Programul de amenajări pentru irigații din acest an a fost 
depășit cu 29 000 de hectare, la 
aceasta aducînd o contribuție

3. — Proiectul de lege pen
tru adoptarea bugetului de 
stat pe anul 1967.

4. — Proiectul de lege pri
vind pensiile de asigurări so
ciale de stat și pensia supli
mentară.

5. — Proiectul de lege cu 
privire la alegerea deputați
lor în Marea Adunare Națio
nală și in sfaturile populare.

6. — Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de către 
Consiliul de Stat de la ulti
ma sesiune a Marii Adunări 
Naționale.

7. — Modificări în compo 
nența unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale.

La primul punct al ordinei 
de zi, deputatul Demostene 
Botez, președintele comisiei 
de validare, a prezentat ra
portul comisiei.

Marea Adunare Națională a 
validat cu unanimitate de vo
turi mandatul deputatului 
Vaier Gabrian, ales în circum-v (Continuare in pag 2-a) 

esențială cooperativele de producție. Rezultate bune s-au obținut și în creșterea șeptelului și a producției animaliere.Volumul de investiții realizat pînă. la sfîrșitul acestui an va fi cu 4 miliarde lei mai mare decît in 1965, ceea ce aduce o nouă și însemnată contribuție, la dezvoltarea forțelor de producție, la dotarea tehnică a economiei. Au intrat în funcțiune Hidrocentrala de pe Argeș, Uzina metalurgică București și Uzina de cupru din Baia Mare — două din obiectivele e- sențiale ale metalurgiei — Combinatul de celuloză și hîrtie-Dej, instalația de solventare a motorinei de la Rafinăria din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dei', Fabrica integrată de lină Constanta. Totodată, au fost dezvoltate și modernizate un număr important de capacități de producție din industria energiei electrice, construcțiilor de masin’î, chimiei și industria ușoară.Ca o consecință firească a avîntului economiei naționale, vo
lumul schimburilor comerciale ex
terne a sporit față de anul pre
cedent cu 12 la sută și se situează peste nivelul prevăzut în planul 
cincinal.In anul 1966 s-au obțintit unele rezultate bune în ceea ce privește creșterea eficienței în întreaga e- conomie națională. Productivitatea muncii în industrie a sporit cu aproximativ 8 la sută, prevederile planului fiind depășite de către toate ministerele. De asemenea, s-a îndeplinit și depășit sarcina de reducere a prețului de cost și s-a realizat un volum de acumu

lări la bugetul statului mai mare decît cel stabilit. Exprimînd sintetic ritmul intens de creștere a producției materiale și eficiența acesteia, venitul național a sporit 
față de anul trecut cu circa 7 la 
sută.Veniturile bănești obținute de populație din sectorul socialist s-au mărit în acest an cu aproape 9 miliarde lei față de 1965, iar salariul real cu aproximativ 5,7 la sută. Se depășește planul la desfacerile de mărfuri prin comerțul socialist, care au sporit cu 10 la sută față de anul precedent; s-a îmbunătățit aprovizionarea cu mărfuri a populației de Ia orașe și sate, s-a lărgit gama sortimentelor și a crescut calitatea produselor. Pînă la sfîrșitul anului vor fi date în folosință, din fondurile centralizate ale statului, peste 50 000 apartamente. Sumele alocate- pentru dezvoltarea învățământului, culturii, științei, ocrotirii sănătății și prevederilor sociale sînt, în1966, cu aproape 2 miliarde lei mai mari.întreaga activitate desfășurată în acest an. modul în care s-au realizat prevederile planului exprimă realismul programului stabilit de Congresul.. al IX-lea al partidului, . hotgrîrea întregului nostru popor de a înfăptui neabătut linia politică a partidului, de c îndeplini planul cincinal.Cu toate rezultatele însemnate obținute în dezvoltarea economiei, recenta plenară a C.C. al P.C.R. a scos în evidență o serie de lipsuri în desfășurarea activității e- epnomice, care impun cpncentra- rea atenției în anul viitor asupra diversificării producției, ridicării nivelului tehnic al industrie’, prelucrării superioare n mqtețiilor prime, folosirii cît mai judicioase 
a capacităților de producție si a forței de muncă, creșterii productivității muncii și sporirii eficienței economice în toate domeniile.In continuare, vorbitorul a înfățișat activitatea desfășurată de întreprinderi, ministere, celelalte organe centrale și C.S.P., precum și de brigăzi alcătuite din specialiști și activiști de partid în scopul găsirii de noi căi și mijloace pentru asigurarea unui ritm înalt de creștere a producției și obținerea unei eficiente economice superioare în anul viitor.Conducerea de partid și de stat 
a orientat și îndrumat lucrările de îmbunătățire a planului pe anuî1967, care au fost apoi examinate pe iarg la plenara C.C. al P.CR. și sînt supuse astăzi dezbaterii Marii Adunări Naționale.Acest mod de a chibzui si de a hotărî asupra problemelor importante ale dezvoltării economiei naționale constituie- o nouă și puternică expresie a aplicării consecvente a principiului muncii colective, a profundului democratism care guvernează viata .politică, economică și socială a țării noastre. ,

Ceea ce caracterizează planul pe 
anul 1967 este faptul că el prevede 
creșteri mai mari decît cele cu
prinse în cincinal.

Urmînd cu consecvență orienta
rea dată de Congresul al IX-lea al 
partidului, de continuare în ritm 
susținut a industrializării țării, pla
nul pe anul viitor stabilește creș
terea producției industriale față de 
1966, cu 11,3 la sută, Merită să fie relevat faptul că pe primii 2 ani ai cincinalului, ritmul mediu de sporire a' producției industriale va fi de 11,4 la sută, depășind aștfei ritmul de 10,9 la sută prevăzut inițial pentru această perioadă. Volu

mul producției industriale globale urmează să ajungă în anul 1967 la o valoare de 209,6 miliarde lei, cu circa 2 miliarde lei mai mult decît prevederile inițiale din planul cincinal.Pentru a menține avansul energetic necesar dezvoltării economiei, producția de energie electrică urmează să crească în 1967 cu 600 milioane kWh peste nivelul prevăzut pentru anul viitor în planul cincinal și cu 3,8 miliarde kWh față de anul 1966.
In industria metalurgică, volumul producției va fi cu peste 150 milioane lei superior celui avut în vedere la elaborarea cincinalului. Producția de oțel va crește la 4 025 000 tone, nivel prevăzut în cincinal pentru anul respectiv, și sînt create prin plan condițiile materiale necesare pentru o eventuală depășire. Ea oteluri aliate, producția va fi în anul viitor cu peste 27 000 tone mai mare decît în 1966. In metalurgia neferoasă producția de zinc va fi mai mare fată de prevederile cincinalului, iar cea de a- luminiu, plumb și cupru se va situa la nivelele fixate inițial.
Producția industriei construcțiilor 

de mașini va crește cu 11,7 la sută față de 1966 și va permite, "prin sttuctura și proporțiile ei, adope- 
rifea îh Condiții mai bune’a nevoilor interne și de export. Se Va continua și intensifica-acțiunea de a- similare a noi tipuri de mașini, utilaje, instalații, piese de schimb. Se impune-un efort susținut pentru dezvoltarea capacităților de proiectare și de pregătire tehnică a fabricării prototipurilor, pentru iii- tensificarea ritmului de asimilare a produselor. Analiza profundă a fenomenelor negative existente în unele sectoare ale industriei construcțiilor de mașini, făcută Ia Plenara C.C. al P.C.R., trebuie să mobilizeze pe toți factorii de răspundere pentru a acționa ferm în vederea creșterii nivelului, calitativ al instalațiilor și a ponderii produselor complexe și de mecanică fină. Vom putea reduce astfel itn- i portul unor asemenea mașini, utilaje, instalații și în același timp vom valorifica mai bine resursele de metal, vom spori valoarea pe tonă a produselor fabricate. Totodată, deosebit de important pentru lărgirea gamei de produse ale industriei construcțiilor de mașini este colaborarea și cooperarea cu țările socialiste și cu celelalte țări în executarea de subansamble în vederea exportului pe alte piețe a unor produse cu un nivel ritjicat de tehnicitate și complexitate. De aceea, vor trebui căutate căile de asigurare a unor asemenea cooperări reciproc avantajoase, care să ofere o bază temeinică pentru dezvoltarea schimburilor noastre comerciale.Urmărind în continuare dezvoltarea rapidă a industriei chimice, plănui pe 1967 prevede în această ramură o producție cu 19,5 la sută mai mare decît cea din 1966. Creșteri superioare mediei pe ansamblul ramurii se prevăd la - producția de îngrășăminte cu azot, fibre și fire sintetice, cauciuc sintetic și negru de fum. Sporuri mari se prevăd, de asemenea, în ■ industria celulozei și hîrtlei.In industria de exploatare și prelucrare a lemnului, creșterea cu 6,4 la sută fată de 1966 a. producției globale va fi obținută, în continuare, prin valorificarea, pe o treaptă superioară a materiei, prime, mai ales pe seama sporirii, producției de plăci fibrolemnoese si* de

(Continuare in pag. a 2-a)



Deschiderea lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări Wafionale

Expunere ia Proiectul de Lege pentru adoptarea planului de stat al economiei naționale 
pe anul 1967 prezentată de tovarășul Maxim Berghianu, 

președintele Comitetului de Stat al Planificării
îtikmflre tflfi bag. 7Jmobilă, precum și prin utilizarea integrală a lemnului provenit din doberîturile de vînt.

O dată cu dezvoltarea In ritmuri 
susținute a ramurilor de bază pentru reproducția lărgită, proiectul planului de stat prevede accelera
rea ritmului in industria bunuri
lor de consum, nivelul producției trebuind să fie în anul viitor cu peste 12 la sută mai mare decît în 1966. Deși creșterea prevăzută este mai intensă decît în trecut, totuși, producția bunurilor de consum ră- miue în urmă fată de cerințele crescînde ale populației, ceea ce ne obligă să căutăm mijloace su
plimentare de a o spori.Subliniind necesitatea creșterii a- portului cercetării științifice proprii și importanta deosebită pe care partidul șl guvernul o acordă acestei activități, vorbitorul a arătat că peste 80 la sută din problemele și temele planificate vizează domeniile legate direct de producția materială.Eforturile pe care le face statul pentru amplificarea cercetărilor științifice își găsesc expresia în (aptul că planul pe 1967 prevede sporirea cu peste 55 la' sută a investițiilor destinate lărgirii bazei materiale a cercetării. Pentru a obține cele mai bune rezultate în cercetarea științifică, este necesar 
să fie evitată dispersarea mijloacelor, forțele să fie concentrate spre teme care se pot finaliza în creșterea volumului și a calității producției, în reducerea importurilor, pro
ducerea de înlocuitori, într-o productivitate înaltă și costuri reduse, într-e eficiență tot mai ridicată a întregii activități economice.

★Prevederile planului pe 1967 în domeniul industriei sînt pe deplin realiste. Pentru a le înfăptui este nevoie, în primul rînd, să se asi
gure folosirea mereu mai intensivă 
a fondurilor fixe și în general a 
potențialului de producție al fiecărei ramuri și întreprinderi.Există condiții pentru a obține rezultate tot mai bune în creșterea producției și ridicarea calității produselor, în organizarea științifică a muncii, sporirea productivității și reducerea cheltuielilor de producție. Experiența a demonstrat că atunci cînd se manifestă inițiativă în utilizarea fondurilor fixe și circulante, cînd se analizează cu spirit de răspundere folosirea spatiilor, gradul de încărcare a utilajelor, organizarea fluxului tehnologic apar noi și noi rezerve. Asemenea

(Urmare din pag. 1)

scripția electorală nr. 15 Ocna 
ȘUgatag, regiuna Maramureș, 
mandatul deputatului Miron 
Nicolescu, ales în circumscrip 
ția electorală nr. 10 Tei, ora
șul București, și mandatul de
putatului Pompiliu Ma cover 
ales în circumscripția electo
rală nr. 1 Oradea-nord, regiu
nea Crișana.

Trecindu-se la punctul doi 
al ordinei de zi, deputatul 
Maxim Berghianu, președin
tele Comitetului de Stat al 
Planificării, a prezentat expu
nerea la proiectul de lege 
pentru adoptarea planului de 
stat al economiei naționale 
pe anul 1967.

In continuare, deputatul Au
rel Vi joii, ministrul finanțe
lor, a prezentat expunerea la 

* proiectul de lege pentru adop

rezerve există în toate ramurile, iar valorificarea lor constituie una dintre sarcinile de cea mai strictă actualitate. Sînt încă multe întreprinderi unde utilajele se folosesc nesatisfăcător. Intr-o serie de cazuri, normele de muncă nu reflectă înzestrarea tehnică. Un loc principal în activitatea întreprinderilor și ministerelor trebuie să-l ocupe folosirea cît mai rațională a forței de muncă, domeniu în care sînt încă rezerve însemnate.Planul pe anul viitor prevede 
creșterea productivității muncii în 
industria republicană cu 7,6 la sută față de 1966, ur- mînd sa se realizeze astfel o depășire a sarcinii stabilite în cincinal pentru anul 1967. Rezervele mari care există în întreprinderile noastre în organizarea producției, faptul că productivitatea muncii este cu mult sub nivelul atins în țările avansate din punct de vedere industrial ne îndreptățesc să considerăm că sarcina prevăzută în planul pe 1967 la acest indicator este minimală. Încă din primele luni ale anului viitor trebuie să identificăm rezervele existente și să trecem neîntîrziat la aplicarea unor măsuri concrete în fiecare întreprindere, îneît productivitatea muncii să corespundă condițiilor create în economia noastră, eforturilor făcute de stat pentru dotarea cu utilaje moderne, pentru ridicarea calificării profesionale a cadrelor. Nu trebuie pierdut nici un moment din vedere că de nivelul productivității muncii sociale sini legate nemijlocit mărimea salariului, creșterea intr-un ritm mai accentuat a nivelului de trai al poporului.Ținînd seama de amploarea problemelor legate de organizarea ști
ințifică a producției și a muncii în condițiile dezvoltării rapide a economiei naționale, planul pe a- nul viitor prevede fonduri supli- pentare, față de cele înscrise în cincinal pentru 1967, în scopul dotării cu utilaje de calcul a principalelor domenii și activități din e- conomie cu deosebire în proiectare, planificare și statistică. Acest efort suplimentar marchează începutul unui program cuprinzător, e- laborat din indicația conducerii de partid și de stat, care se va desfășura pînă în 1970 și în anii următori. Prevederile programului în legătură cu aspectele multilaterale ale dotării cu echipament electronic, ale asimilării în producția internă a unor tipuri de mașini moderne de calcul, pregătirii cadrelor vor da posibilitatea intensificării și modernizării activității de in

tarea Bugetului de stat pe a- 
nul 1967.

După închiderea ședinței de 
dimineață, s-au întrunit in 
ședințe de lucru comisiile per
manente ale Marii Adunări 
Naționale.

In ședința de după-amiazâ 
deputatul Manea Mănescu, 
președintele Comisiei econo- 
mico-financiare, a prezentat 
raportul acestei comisii cu pri
vire la proiectele de legi pen
tru adoptarea planului și bu
getului de stat pe anul 1967.

A început apoi discuția ge
nerală asupra celor două pro
iecte de legi. Au luat cuvîntul 
deputății Dumitru Popa, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al G.G. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.G.R., 
Ioan Stanatiev, directorul ge
neral al Uzinelor „Industria 

formație economică, de modelare a proceselor economice, de calcul și gestiune.Subliniind importanta bunei desfășurări a aprovizionării tehnico- materiale, vorbitorul a arătat că planul pe anul 1967 asigură cantitățile de materii prime și materiale potrivit sarcinilor de producție, precum și stocurile necesare conform normativelor în vigoare. Cu toate că situația stocurilor se prevede a fi mai bună decît în a- nul 1966, in special în industria u- șoară și industria construcțiilor, totuși la unele materiale importante stocurile n-au putut fi îmbunătățite. De aceea, se impun organizarea operativă și eficientă, în flecare întreprindere, a aprovizionării șl desfacerii, reducerea normelor de consum, lichidarea stocurilor supranormative, gospodărirea judicioasă a materialelor repartizate prin plan.
Tovarăși,In agricultură proiectul de lege privind pianul pe anul 1967 prevede o producție globală cu 1,7 miliarde de lei mai mare decît limita superioară stabilită în planul cincinal pentru anul respectiv.Potrivit orientării date de Congresul al IX-lea al partidului, în a- nul viitor se alocă, în continuare, sume importante pentru dotarea a- griculturii cu tractoare și mașini agricole, lucrări de hidroameliorații, dezvoltarea creșterii animalelor, credite pentru cooperativele a- gricole de producție și altele. Retine atenția în mod deosebit volumul mare de lucrări de irigații prevăzut — peste 150 C00 de hectare. In această acțiune un rol impor tant îl au cooperativele agricole, care își propun să amenajeze, cu mijloace proprii și din surse locale de apă, peste 100 000 de hectare. Eforturile însemnate pe care statul, precum și cooperativele le fac pentru extițiderea suprafețelor irigate solicită din partea fiecărei unități agricole o intensă preocupare pentru folosirea completă și eficientă a acestora, precum și asigurarea din timp a tuturor condițiilor de exploatare a sistemelor de irigații. Ca și în anii precedenți, planul de stat pe 1967 Situează producția de cereale și în special de grîu și porumb în centrul preocupărilor, ur- mătindu-se totodată dezvoltarea plantelor tehnice, în special a celor care ocupă suprafețe relativ mici, ca ricin, in, cînepă ș. a., dar care au importanță pentru economia națională. Se prevede, de asemenea, creșterea însemnată a producției de legume prin extinderea

Sîrmii" din Cîmpia Turzii, 
Gherghina Cojocaru, preșe
dintele cooperativei agricole 
de producție din comuna Cu
za Vodă, regiunea București. 
Petre Duminică, prim-secretar 
al Comitetului regional Argeș 
al P.C.R., Gheorghe Neculău, 
directorul Combinatului de ce
luloză și hirtie din Brăila, 
Ion Mărcuș, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular al regiunii Brașov, 
David Bazar, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Petro
șani al P.C.R., Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Supe
rior al Agriculturii, Emil Oni- 
ga, directorul general al Uzi
nelor „Tractorul" din Brașov, 
Szabo Emeric, directorul gos
podăriei agricole de stat din 
comuna Valea lui Mihai, re
giunea Crișana.

Lucrările sesiunii continuă. 
(AgerpresJ 

culturilor irigate și continuarea construirii de sere. Programul de dezvoltare a viticulturii și pomicul- turii urmează să se realizeze în ritmul stabilit de planul cincinal.In domeniul zootehniei, producția de furaje din acest an și cea prevăzută pentru anul viitor creează condiții favorabile creșterii animalelor. Atenția principală se cere Îndreptată spre folosirea cît mai rațională a furajelor. Gospodăriile agricole de stat trebuie să manifeste o grijă sporită pentru ca în complexele de tip industrial să se realizeze producția și prețul de cost prevăzute. Toate aceste măsuri, precum și sprijinul ce urmează a fi acordat membrilor cooperatori și producătorilor individuali pentru sporirea efectivelor de animale și în special de păsări, vor asigura o creștere însemnată a producției de carne și lapte.In continuare, vorbitorul a relevat că volumul de mărfuri transportate urmează să crească cu circa 3 milioane tone peste cifrele din planul cincinal, sporul obtinîndu-se cu mijloacele de transport prevăzute inițial. Planul îndreaptă, în continuare, eforturile principale spre modernizarea transporturilor feroviare prin dotarea cu un număr însemnat de vagoane de mare ca-
Cuvîntul deputatului

Lazăr David
Subliniind că în dezvoltarea economică a României socialiste, industria extractvă din regiunea Hunedoara are un rol însemnat, vorbitorul a arătat că anul acesta industria regiunii a asigurat aproape jumătate din producția de cărbune a țării, 60 la sută din producția de minereu de fier, precum și importante cantități de minereuri cuprifere și minereuri complexe. Colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni mineri din regiune au dat peste plan însemnate cantități de cărbune, minereu de fier și concentrate de metale neferoase.Planul de stat pe 1967 — a spus în continuare vorbitorul — pune în fața industriei miniere din regiunea Hunedoara sarcini sporite. Producția de cărbune va trebui să crească cu 8 la sută față de anul 1966, iar cea de minereuri complexe cu 10,8 la sută.Referindu-se în continuare la rinele probleme ale industriei cărbunelui, vorbitorul a spus : Pentru construirea și punerea în funcțiune a unor noi capacități de producție și dezvoltarea celor existente Combinatului carbonifer din Valea Jiului i s-au alocat an de an fonduri de investiții în valoare de sute de milioane lei, iar pentru perioada 1966—1970 s-au prevăzut în acest scop aproape 3 miliarde lei.Cu toate rezultatele obținute, trebuie însă sa arătăm că în ce privește eficienta fondurilor de investiții alocate pentru dezvoltarea capacităților de producție și îmbunătățirea indicatorilor de recuperare la preparații, noi avem încă multe de făcut.Concomitent cu creșterea capacităților de producție realizate pe seama investițiilor, un factor de mare însemnătate pentru creșterea producției și a productivității muncii îl constituie organizarea pe baze științifice a producției și a muncii. In acest scop atenția noastră este îndreptată spre folosirea din plin a dotării tehnice, mecanizarea 

pacitate și în prîmul rînd prin înzestrarea cu locomotive Diesel și electrice. Ponderea transporturilor efectuate cu astfel de mijloace de tracțiune va ajunge la 59 la sută. Totodată, se va intensifica acțiunea de automatizare a proceselor de exploatare feroviară, sporind siguranța în circulație. Va continua lărgirea parcului de mijloaca auto, se vor moderniza 430 km de ciru- muri cu trafic intens și se va îmbunătăți starea drumurilor pe încă 960 km. In ritm susținut urmează să se desfășoare lucrările de construcție la podul peste Dunăre din zona Giurgeni — Vadul Oii. Capacitatea flotei maritime va spori cu încă 167 000 tdw, prin dotarea eu nave din producția internă și import. In anul 1967 vor fi date în exploatare primele Arcuite telefonice interurbane, care vor permite stabilirea de legături automate și semiautomate.
Tovarăși,Vastul program de sporire a capacităților în industrie, dezvoltarea și modernizarea bazei tehnice- materiale a agriculturii și a celorlalte ramuri productive, programul construcțiilor de locuințe, acțiunile în domeniul social-cultural’X (Continuare fn pag. a S-a)

operațiunilor care necesită un volum mare de muncă, utilizarea rațională a fondului de timp de lucru.In cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușeșcu Ia recenta plenară a C.C. al P.C.R. s-a subliniat că sînt încă rezerve mari în privința utilizării integrale a fondului de timp de lucru, a îmbunătățirii structurii efectivelor de salariați. La Combinatul Carbonifer din Valea Jiului, de pildă, creșterea cu numai 1 la . sută a gradului de folosire a fondului de timp și a numărului de muncitori direct productivi ar conduce la o sporire a productivității muncii cu peste 2 la sută și la realizarea unei producții suplimentare de circa 120 000 tone de cărbune anual De aceea, va trebui să luăm toate măsurile pentru a îmbunătăți raportul dintre muncitorii de bază și cei auxiliari precum și pentru mai buna folosire a timpului de lucru.In continuare vorbitorul a arătat, că rezolvarea problemelor complexe pe care le ridică îndeplinirea integrală și în mod ritmic a sarcinilor de plăți pe anul ‘ 1967 și în anii viitori ai cincinalului — necesită sprijin permanent din partea organelor centrale economice, în primul rînd din partea Ministerului Minelor.Pășind cu hotărîre în cel de-al doilea an al cincinalului și urmînd cu devotament indicațiile prețioase date de către conducerea de partid si de stat, personal de tovarășul Nicolae Ceausescu, cu prilejul vizitei făcute în regiunea noastră- — a spus vorbitorul în încheiere — muncitorii, inginerii si t"‘”1V->nîi din bazinul carbonifer al Văii Jiului și din celelalte centre miniere hunedorene, se angajează în fața Marii Adunări Naționale că își vor aduce întreaga contribuție la realizarea prevederilor planului pe 1967.
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EXPUNERE LA PROIECTUL DE LEOE PENTRU ADOPTAREA PLANULUI DE STAT 
AL ECONOMIEI NAȚIONALE PE ANUL 1967 

prezentată de tovarășul Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat al Planificării

(Urmare clin r>aq a 2-a)vor fi susținute punir-un volum 
de investiții, din fondurile statu
lui, în sumă de 52 miliarde lei, cu aproape 17 la sută mai mare decît cel realizat în 1966 și aproximativ egal cu cel din cursul primului cincinal. Se ajunge astfel Ja cea mai mare creștere anuală din cincinalul actual.In toate ramurile și îndeosebi în industrie este în plină desfășurare sau începe construirea unor obiective mari, care au un rol determinant pentru dezvoltarea economiei naționale în întreaga perioadă 
a cincinalului. Anul viitor trebuie să intre în producție primul grup de 315 MW al centralei termoelectrice de la Craiova și instalația de cracare catalitică de 1.1 milioane tone/an de la rafinăria Brazi. Continuă construcția noii oțelării din cadrul Combinatului de la Galați/care urmează să dea la sfîr- 
șittn planului cincinal o treime din întreaga producție de oțel a țări’, și intră într-o fază decisivă lucrările la noul laminor bluming de 3 milioane tone de la Hunedoara, încep lucrările de construire a fabricii de autoturisme și se deschide șantierul fabricii de osii montate cu roți monobloc. Sînt în plină construcție cele două uzine de îngrășăminte cu o capacitate i de cite 300 000 tone de amoniac pe an și lucrările de pe platforma Pî- i tești. obiectiv de bază al industriei petrochimice românești.; In anul viitor începe, de asemenea, sau sînt în plină execuție con- I strucția celor mai mari uzine din j industria bunurilor de consum • țesătoria <je mățașe Iași cu o capacitate finală de 20 de milioane de metri pătrați pe an, filatura Oltenița cu 200 000 de fuse, trei fabrici de zahăr avînd fiecare o capacitate zilnică de prelucrare de 3 000 tone și fabrica de ulei de floarea-soarelui și soia care va prelucra 550 tone de semințe pe 
2i.rUșa cum a subliniat tovarășul N&olae Ceaușescu, în cuvîntarea 
sa la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., îmbunătățirea substanțială 
a activității în domeniul investi
țiilor constituie o sarcină de prim 
ordin a planului pe anul 1967 Trebuie avut în vedere că în proiectare în organizarea și desfășurarea lucrărilor pe șantiere există încă unele neajunsuri. In acest an. din planul de investiții nu s-au realizat circa 2 miliarde de Iei, au întîrziat punerile în funcțiune la unele lucrări importante, iar o serie de capacități intrate în producție nu au atins parametrii proiectați.Un prim element care condi
ționează direct ritmul realizării planului de investiții este elabo
rarea în timp util și în condiții 
corespunzătoare de calitate a do
cumentației tehnice.. Funcția economică a activității Pde proiectare trebuie să se mani
feste și în creșterea eficienței in- 

i veștițiilor. Este necesar să fie în
lăturată tendința criticată de conducerea partidului de a se proiecta construcții supradimensionate, de 
a se prevedea consumuri ridicate de fier beton, de construcții metalice și cherestea, care scumpesc nejustificat lucrările de investiții. 
Alegerea cu înalt simț de răspun
dere a tehnologiilor rămîne, de a^emerma. o problemă de mare importanță.Realizarea unor obiective de mărimea celor prevăzute în programul de investiții pe anul 1967 ridică probleme deosebite privind munca pe șantiere. Pe aceea, se 
impun organizarea șantierelor după 
metode științifice, nrecum și des
fășurarea ritmică a lucrărilor. Ultimii ani au scos în evidență neajunsuri serioase în această privință. Analiza experienței pozi

tive, ca și a rezervelor existente, arată că este necesar și pe deplin posibil ca în primul trimestru să se realizeze 20-25 z la sută din volumul anual de investiții.O problemă a planului de investiții, care a fost pusă mereu în atenție și își păstrează actualitatea, este respectarea termenelor 
planificate de punere în funcțiune 
a uzinelor noi și realizarea ]a 
timp a parametrilor tehnico-eco- 
nomici proiectați. Pentru remedierea defecțiunilor care împiedică atingerea parametrilor proiectați este necesar, potrivit indicațiilor conducerii partidului, să fie constituite colective de specialiști care, pe baza analizei concrete în unitățile respective, să stabilească măsurile tehnice și organizatorice ce trebuie luate la fiecare instalație, precum și termenele pe fiecare uzină cînd se vor realiza, parametrii din proiect.Plenara C.C. al P.C.R. a criticat în mod îndreptățit faptul că ministerele și în primul rînd organele centrale de sinteză, care au o privire de ansamblu asupra economiei, nu studiază în permanență fenomenele noi, pentru a putea iniția Ia timp măsuri menite să ducă Ia îmbunătățirea substanțială a activității. Astfel de ani de zile se întocmesc documentații tehnice voluminoase care se elaborează în mai multe faze, repetînd numeroase elemente de la o fază la alta. In anul viito; vor fi luate noi măsuri de simplificare a metodologiei de investiții prin reducerea fazelor de proiectare și sporirea competențelor in ce privește aprobarea documentațiilor. Potrivit metodologiei în vigoare, în actualul cincinal ar urma să fie supuse avizării organelor centrale și aprobării Consiliului de Miniștri peste 2 000 de documentații de investiții; prin lărgirea competenței ministerelor, numărul acestora se va reduce la aproximativ o treime. De asemenea, se are în vedere simplificarea elaborării proiectelor și reducerea numărului de faze prin înlăturarea proiectelor de ansamblu, care consumă peste 7 milioane ore efective de proiectare, ceea ce echivalează cu munca pe un an a 3 000 de proiectanți. Toate acestea nu numai că nu diminuează, ci, dimpotrivă, amplifică răspunderea celor chemați să exercite un control riguros asupra repartizării și eficienței fondurilor de investiții.In continuare, ocupîndu-se de problema dezvoltării legăturilor comerciale externe, vorbitorul a spus . Planul pe 1967 prevede creșterea volumului comerțului exterior cu aproape 20 la sută față de anul acesta. Schimburile comerciale cu tarile socialiste vor deține, în continuare, ponderea principală; concomitent, se lărgesc relațiile economice cu toate statele, indiferent de orînduirea lor social-politică. E- fortul valutar din ce în ce mai mare necesar pentru acoperirea importului reclamă o examinare a- tentă, plină de discernămînt a cererilor, examinare care să pornească în primul rînd de la luarea în considerare a tuturor posibilităților interne.Realizarea ireproșabilă a sarcinilor de livrare a mărfurilor pentru export constituie, în continuare, un obiectiv central al activității economice. In acest scop, prezintă o deosebită însemnătate asimilarea la timp a produselor noi, ridicarea permanentă a calității mărfurilor la nivelul celor mai bune realizări din alte țări și respectarea riguroasă a condițiilor contractuale.

Tovarăși,Volumul sporit al activității e- conomice în anul 1967, eforturile deosebite ce se cer pentru îndeplinirea amplului program de in

vestiții impun o preocupare susținută pentru gospodărirea cu maximum de eficiență a resurselor materiale și bănești, practicarea u- nui regim strict de economii. Sarcina de reducere a prețului de cost, înscrisă în planul de stat pe anul viitor, trebuie considerată minimală.Un accent deosebit este necesar să fie pus pe reducerea cheltuie
lilor de producție și, în primul 
rînd, a consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibil și e- 
nergie. Este întemeiată critica a- dusă Comitetului de Stat al Planificării la recenta plenară a C.C. al P.C.R. cu privire la faptul că a e- xistat o preocupare insuficientă pentru analizarea cauzelor care determină un nivel ridicat al cheltuielilor materiale. Va trebui ca, împreună cu cadre de specialiști din celelalte organe centrale de sinteză, cu oameni de știință, să studiem cu toată temeinicia căile de reducere a cheltuielilor materiale de producție.In ansamblul preocupărilor pentru scăderea consumurilor de materii prime și materiale, un loc special trebuie să-I ocupe economia 
de metal. Deși normele consumului de metal au scăzut la multe produse, ele se mențin totuși ridicate și, uneori, chiar așa mari cura sint, se depășesc. Este necesar ca ministerele, celelalte organe centrale și sfaturile populare să analizeze și să ia măsuri eficiente, încă din primul trimestru al noului an, pentru reducerea în continuare a normelor de consum. Institutele de proiectări, serviciile de concepție și tehnologice ale întreprinderilor sint datoare să revizuiască proiectele, în special ale produselor cu consum mare de laminate, precum și procedeele tehnologice de fabricație și să promoveze’ mai larg folosirea sortimentelor de oțel economice și cu caracteristici superioare, precum și a înlocuitorilor. Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare nu s-a preocupat în suficientă măsură ca normativele, pe care le elaborează, să asigure reducerea consumului de materiale in construcții și a admis introducerea în proiecte a unor consumuri exagerate de metal și alte materiale. Doresc să subliniez că nici Comitetul de Stat al Planificării nu a exercitat un control sistematic și eficient asupra consumurilor de materiale, mai 
ales la cele mult solicitate. Indicația dată de conducerea partidului de a se revizui normele de consum în construcții va trebui să prindă viată în termenul ce) mal scurt.

Micșorarea costurilor «le produt- 
ție poate fi obținută și pe calea 
diminuării cheltuielilor neproducti
ve. Ca urmare a slabei preocupări 
pentru îmbunătățirea proceselor tehnologice și organizarea judicioasă a producției, intr-o serie de ramuri și întreprinderi se înregistrează pierderi din rebuturi. In mulle 
unități economice se cheltuiesc sume importante pentru transporturi inutile, depozitarea mărfurilor, remedierea defecțiunilor, pentru per nalizări și bonificații, determinate de calitatea nesatisfăcătoare a unor produse sau de lipsuri in organizarea procesului de producție. Va trebui intensificată acțiunea de rentabilizare a întreprinderilor, de reducere a alocațiilor acordate de la bugetul statului pentru depășirea costurilor de producție.

Tovarăși deputați,întreaga politică de sporire a producției și productivității muncii, de dezvoltare a economiei naționale este subordonată scopului fundamental urmărit de partidul și statul nostru — creșterea sistema
tică a nivelului de trai material și 
cultural al celor ce muncesc, făurirea bunăstării tuturor cetățenilor patriei. îmbunătățirile aduse indi

catorilor principali ai planului, îndeosebi în ce privește majorarea producției industriale și agricole, determină sporirea venitului național cu peste 8,5 la sută, comparativ cu realizările preliminate pe 1966. Repartizarea venitului național pentru acumulare și consum prevăzută în proiectul planului de stat pe 1967 corespunde proporțiilor stabilite în planul cincinal.Veniturile reale socotite pe locuitor urmează să crească cu 7 la sulă, comparativ cu realizările din 1966, îndeosebi ca rezultat al creșterii fondului de salarii și a veniturilor provenite din producția agricolă. O importanță deosebită pentru îmbunătățirea condițiilor de viață o va avea aplicarea măsurilor de majorare a pensiilor în medie cu 27 ia sută. Incepînd cu anul viitor se introduce sistemul de pensionare a țărănimii cooperatiste din fondurile constituite prin contribuția cooperativelor agricole și a membrilor acestora.Corespunzător creșterii veniturilor bănești ale populației, volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist va ajunge la 81 miliarde lei, cu 9 la sută mai mult decît realizările din anul în curs. Sînt Stabilite, totodată, măsuri pentru lărgirea nomenclatorului produselor solicitate de populație, asigurarea prin plan a unor sortimente cu prețuri mai reduse, a articolelor pentru copii, îmbunătățirea sub toate aspectele a activității comerțului socialist. Va crește volumul și se va extinde gama serviciilor necesare populației.Fonduri importante sînt prevăzute pentru extinderea bazei materiale a învățămîntului, pentru construirea de noi școli și instituții de artă și cultură. Rețeaua de televiziune va fi extinsă.
ANUNȚ

Autobaza T.A. nr. 3 Petroșani
angajează de urgență:
— Revizori tehnici
*— Mecanici auto
— Electricieni auto
— Tinichigii auto

Se «sigură condiții optime de lucru.

0. C. L. Alimentara Petroșani
Anunță publicul consumator :

Pentru asigurarea unei bune aprovizionări a populației în 
preajma Anului nou, magazinele alimentare vor funcționa cu orar 
prelungit, in zilele de 29, 30 și 31 decembrie a, c. după cum 
urmează :

— magazinele alimentare
cil un singur schimb : 8—13 16—21

— magazinele alimentare
pe două schimburi: 6,30—13,30 14—21,30

— măcelăriile : 7—13 16—20
— magazinele de pîine, cu

un schimb : 7—13 16—20
— magazinele de pîine, pe

două schimburi: 6—13,30 14—21
— magazinele de lapte Și

produse lactate : 6—12 16—19,30
ÎN ZIUA DE 1 IANUARIE, VOR FI DESCHISE NUMAI MAGA

ZINELE PENTRU DESFACEREA PtlNII și A LAPTELUI CU ORAR 
DE LA 7 LA 10.

In ziua de 2 ianuarie, vor fi deschise magazinele de serviciu, 
cu orar de duminică, respectiv magazinele alimentare generale de 
la ora 8—11 precum și magazinele de carne, pîine și lapte de la 
ora 7—11.

In cursul anului viitor se vor construi .și da în folosință, din fondurile centralizate ale statului, peste 60 000 a- parlamente, cu un grad sporit de confort, la care se adaugă locuințele construite de populație, cu sprijinul statului. Sînt prevăzute noi lucrări gospodărești-edilltare, măsuri de îmbunătățire a transportului în comun, de electrificare a satelor. Extinderea în continuare a rețelei de policlinici și spitale, înzestrarea lor cu aparatură modernă vor contribui la îmbunătățirea asistenței sanitare a populației.O profundă influentă pozitivă va avea în viața oamenilor muncii ansamblul de măsuri elaborate de partid și guvern cu privire la creșterea natalității și întărirea familiei. Inspirate dintr-o înaltă răspundere pentru noile generații, pentru viitorul patriei, aceste măsuri vor crea condiții tot mai bune pentru sporirea populației în pas cu cerințele progresului economic și social, pentru creșterea și educarea copiilor, pentru o viguroasă dezvoltare a națiunii noastre socialiste.In încheiere subliniind că există perspective favorabile pentru a realiza și în cel de-al doilea an al cincinalului obiectivele stabilite de Congresul al IX-lea sîntem încredințați că poporul nostru, însuflețit de un fierbinte patriotism, va munci cu hărnicia și priceperea ce-1 caracterizează pentru a da viață sarcinilor de răspundere ale celui de-al doilea an a! cincinalului, a- propiind astfel și mai mult perspectiva luminoasă a vieții: de bunăstare, civilizație si cultură pe cară șl-o făurește sub conducerea încercatei sale călăuze — Partidul Comunist Român.
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Suisoarea adresată popomloi american
de președintele Simen Noi Ho

SAIGON 26 (Agerpres). —■- Cu 
ocazia sărbătorilor de sfîrșit de 
an, Nguyen Huu Tho, președin
tele Comitetului Central al Fron
tului Național de eliberare din 
J^ietnamul de sud, a adresat po
porului american o scrisoare în 
care se spune printre altele: „Sud- 
vietnamezii prețuiesc și admiră 
tradițiile de luptă pentru libertate 
și dreptate ale poporului american, 
înregistrînd cu adîncă bucurie suc
cesele dobîndite în lupta sa pen
tru pace, democrație, îmbunătățirea 
condițiilor de trai și împotriva se
gregației rasiale". Poporul nostru, 
care nutrește o ură crescîndă față 
de guvernul S.U.A., consideră însă 
că are interese și aspirații comune 
cu poporul american. „Cei ce ne 
calcă patria în picioare și ne mă
celăresc poporul, se spune în scri
soare, sînt tot aceia care nesocotesc 
drepturile sfinte ale poporului a- 
merican pentru libertate, demo
crație și progres social. Am ur

In Vietnamul de sud
luptele au fost reluateȘAIGON 26 (Agerpres). După o pauză de 48 de ore, în Vietnamul de sud au fost reluate luni dimineața luptele între unitățile ame- ricano-saigoneze și forțele Frontului Național de Eliberare. Agenția France Presse relatează că trupele americane au continuat „operațiunile de patrulare împrejurul bazelor lor, în timp ce unitățile angajate în alte misiuni, în special în zona platourilor înalte,

BitaDț al activității politico-economice 
din Anglia în anul 1966LONDRA 26 (Agerpres). — Făcînd un bilanț al activității politico-economice din Anglia în anul 1966, agenția France Presse scrie că ea a fost dominată de patru evenimente : alegerile generale din martie, criza economică și măsurile de austeritate luate de guvernul laburist, problema rho- desiană și hotărîrea guvernului Wilson de a intra în Piața comună.Guvernînd în condiții din ce în ce mai dificile din octombrie 1964, cu o majoritate de numai 3 voturi în Camera Comunelor, scrie A.F.P., Harold Wilson a hotărît la începutul acestui an să organizeze noi alegeri în Anglia. Desfășurarea scrutinului s-a soldat, pentru partidul laburist, cu obținerea unei majorități de 97 de voturi în Camera Comunelor. Folosindu-se de noua situație, guvernul a trecut 

mărit cu adîncă simpatie și admi
rație acțiunile multor tineri ame
ricani care și-au ars ordinele de 
chemare nevoind să vină în Viet
namul de sud pentru a ucide femei, 
bătrîni și copii nevinovați. Pro- 
nunțîndu-se împotriva agresiunii 
guvernului S.U.A. în Vietnamul de 
sud, și pentru respectarea dreptu
rilor legitime ale populației sud- 
vietnameze, poporul american luptă 
în același timp pentru a păstra 
viața copiilor săi".

Guvernul american a intensifi
cat în ultimul timp agresiunea în 
Vietnam, dar poporul nostru este 
hotărît să înfrunte toate greutățile, 
să suporte cele mai grele suferințe 
și sacrificii pentru a dobîndi vic
toria finală în lupta sa pentru in
dependență și pace, menționează 
scrisoarea, care se încheie cu.cele 
mai bune urări adresate poporului 
american de Nguyen Huu Tho, în 
numele întregii populații sud- 
vietnameze.

au fost în stare de alarmă". La ora 8, (ora locală), consemnează agenția citată, avioanele americane au bombardat unele zone sud-viet- nameze unde comandamentul S.U.A. bănuiește că ar exista concentrații ale patrioților sud-viet.- namezi. Agențiile de presă nu consemnează însă nici un fel de succes al acestor operații întreprinse de americani.

imediat după alegeri la pregătirea unor măsuri drastice menite să redreseze, situația precară a economiei britanice. In aceste condiții izbucnește marea grevă a docherilor și a personalului de pe vasele comerciale engleze.Intre 16 mai și 1 iulie 1966 majoritatea porturilor engleze ău rămas blocate de grevă. Exporturile Angliei Se soldează cu un deficit de 30 milioane lire sterline, iar rezervele de aur și devize scad vertiginos. O dată cu acestea cresc și datoriile față de străinătate. Pentru a contracara această situație, guvernul. Wilson trece la . punerea în practică a unor măsuri de austeritate soldate cu restrîn- gerea creditelor, blocarea salariilor și prețurilor pe timp de un an, reducerea cheltuielilor guvernamentale.

PREZENȚE
ROMANEȘTI

MOSCOVA 26. —'Corespon
dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite : Intr-un articol con
sacrat turneului Teatrului bu- 
cureștean „Lucia Sturdza Bu- 
landra" in U.R.S.S., ziarul „So
net skaia Kultura" consideră 
că acesta este .unul din cele 
mai bune trupe din România. 
„In ea strălucesc stele de pri
mă mărime", scrie ziarul, a- 
mintind că teatrul este în 
prezent un organism unic de 
creație, cu programele sale 
etice ți estetice, cu bagajul de 
idei și aspirațiile sale artistice.

Teatrului îi este proprie lar
ga cuprindere a problemelor 
contemporane care se îmbină 
cu înclinarea spre analiză, 
profunda pătrundere psiholo
gică — care se conjugă cu 
monumentalitatea formei. La 
aceasta este necesar să se a- 
dauge lirismul adine pe care-l 
degajă spectacolele, interesul 
mereu prezent pentru viața o- 
mului în lumea contemporană 
și plastica desăvîrșită a com
poziției.

Ziarul apreciază mult crea
ția lui Liviu Ciulei, realizato
rul „multor spectacole care au 
lăsat o amprentă vizibilă în 
istoria teatrului". Ciulei, scrie 
ziarul, este un admirabil ma
estru, atît ca regizor, ca actor, 
cit și ca scenograf. Arta sa e 
plină de pasiune, lirism și ra
țiune, lumea- personajelor sale 
este concretă, el este atras de 
generalizările filozofice și de 
elanurile poetice.

Noi alegeri 
parlamentare 
în IordaniaAMMAN 26 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei a semnat un decret cu privire la organizarea de noi alegeri parlamentare. Aceste alegeri vor avea loc în cursul următoarelor șase luni. Vechiul parlament fusese dizolvat vineri. In săptămîna trecută a avut loc, de asemenea, o remaniere guvernamentală, în urma căreia a fost format un nou guvern sub conducerea aceluiași premier, Wasfi Al-Tall. Dizolvarea parlamentului și schimbările guvernamentale au fost determinate de nemulțumirea populației față de politica oficială a Iordaniei; nemulțumire care a culminat în ultimele săptămîni cu numeroase demonstrații și ciocniri.

Crearea unui „comitet al petrolului11 
in SiriaDAMASC 26 (Agerpres). — In capitala Siriei a avut loc o reuniune a guvernului în vederea creării unui „comitet al petrolului" ale cărui subcomitete au fost deja formate în toate regiunile țării, cuprinzînd reprezentanți ai guvernului și ai poporului, anunță a- genția M.E.N. In cadrul acestei ședințe, primul ministru Youssef Zeayyen a explicat poziția guver

Avioane americane continuă 
să bombardeze LaosulXIENG — QUANG 26 (Agerpres). — Postul de radio „Vocea. Patet Eao" informează că secretarul general al Partidului Neo Lao Haksaf, Fumi Vongvicit, a adresat Ia 17 decembrie o telegramă copreședinților Conferinței de la Geneva pentru Laos în care protestează energic împotriva bombardării și mitralierii de către avioane americane a regiunilor aflate sub controlul forțelor patriotice din Laos. In telegramă se arată că între 13 și 16 decembrie avioane mili

Amănunte despre 
a stației

MOSCOVA .26 (Agerpres). 
Corespondentul special al a- 
genției TASS, Nikolai Jelez- 
nov, transmite de la Centrul 
de coordonare și calcul care 
a dirijat zborul stației sovie
tice „Luna-13".

Mașinile de calcul au ana
lizat modul cum a fost înde
plinită principala parte a pro
gramului stației — frînarea, 
inclusiv momentul aselenizării 
line. Datele obținute de la 
bord sînt în conformitate cu 
calculele, a declarat corespon
dentului un membru al Comi
siei de stat care conduce pro
gramul de cercetare a Lunii 
eu ajutorul aparatelor cosmi
ce. Toate părțile principale 
ale programului au fost efec
tuate de stație la timpul fixat, 
comenzile au fost realizate 
cu precizie.

Aselenizarea s-a produs la 
ora 21,01 (ora Moscovei), dar 
frînarea a început încă de la 
ora 18,45. Frînarea activă, în 
cursul căreia viteza de zbor 
s-a micșorat de la 2 600 km 
pe secundă la cîțiva metri, a 
fost precedată de un program 
la fel de important, în baza 
căruia stația a trebuit să fie 
orientată succesiv spre Soare. 
Lună și Pămînt. 

nului său în actualul conflict cu compania „Iraq Petroleum", subliniind, și de această dată, hotărîrea întregului popor sirian de a-și obține drepturile sale legitime. Agenția M.E.N. menționează că acest comitet al petrolului va fi condus de premierul Zeayyen, și va cuprinde și alte personalități politice siriene.

tare americane au bomEardat șî mitraliat în repetate rînduri puncte populate din provinciile Sam Nea și Xieng Quang provocînd victime în rîndul populației și' însemnate pagube materiale. Secretarul general al Partidului Neo Lao Hak- j sat cere copreședinților Conferinței de la Geneva pentru Laos să condamne provocările imperialiștilor americani si să adopte. nAju- > rile necesare pentru a-i obliga să respecte cu strictețe acordurile de Ia Geneva pentru Laos din 1962.
aselenizarea lină 

„Luna-13“
Metoda de aselenizare a sta-' 

ției „Luna-13“ amintește sche
ma pe baza căreia, în urmă 
cu 11 luni, primul corp cos
mic creat de om — stația „Lu- 
na-9“ — a aselenizat lin pe 
satelitul nostru natural.

Instalația de rachete pentru 
frînare a funcționat cu preci
zie, și în cîteva secunde mo
toarele de rachete au asigu
rat stației „întâlnirea" lină cu 
Luna. După patru minute de 
la aselenizare s-a recepționat 
primul semnal al intrării în 
funcțiune a celui de-al doilea 
laborator lunar. încă din pri
mele minute, observatorul IV' 
nar a început să transmit- f 
informații telemetrice cu prf" 
vire la cercetările științifice 
și experiențele prevăzute în 
programul său. Stația a ase- 
lenizat^ după cum s-a mai a- 
nunțat, în extremitatea estică 
a Oceanului Furtunilor, în a- 
propierea terminatorului lunar, 
în partea aflată in umbră. A 
doua zi, o dată cu începutul 
dimineții terestre, razele so
lare oblice au luminat stația, 
dîndu-i posibilitatea să „inspec
teze" și să conecteze camerele 
de televiziune.

Președintele S.U.A., Johnson către vice-președintele Humphrey:
— Să mai spună cineva că nu am o politică ! Nu una am ci două, 

zău așa ! („TORONTO STAR")

• ALGER. In capitala Al
geriei a avut loc duminică o 
adunare consacrată celei de-a 
șasea aniversări a formării 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud. 
„Algerie Presse-Service" a a- 
nunțat că, după adunare, nu
meroși tineri au participat la 
o manifestație de protest față 
de acțiunile agresive ale S.U.A. 
în Vietnam.

• WASHINGTON. Păsările 
reprezintă un pericol tot mai 
mare pentru zborul avioanelor 
civile șl militare, aceasta este 
concluzia unui raport al Ar
matei aeriene americane, pu
blicat luni la Washington. Ra
portul, prezentat Congresului 
de către Asociația americană 
pentru progresul științei, pre
cizează că cele mai multe ca
tastrofe aeriene sînt cauzate 
de păsările aspirate de motoa
rele avioanelor cu reacție.

BONN. Potrivit unui co
municat publicat la Bonn, lu
me societatea vest-germană 
„Brigitta" și cea olandeză 
„Nederlandse Aardolie Maat- 
schappij" a fost încheiat un 
acord în baza căruia firma 
vest-germană este autorizată 
să exploateze jumătate din 
zăcămintele de gaze naturale 
descoperite recent la frontiera 
dintre R.F.G. și Olanda.

• TOKIO. In ziua plecării 
submarinului atomic american 
„Scalpin" din portul japonez 
Sasabo a avut Ioc o nouă și 
puternică demonstrație de 
protest organizată de popu
lația orașului. Mitingurile și 
demonstrațiile de protest nu 
au contenit timp de șase zile, 
cît a staționat submarinul a- 
merican în acest port. Mii de 
demonstranți au cerut interzi

cerea prezenței submarinelor 
atomice americane în porturi!" 
japoneze.

• PARIS. Sindicatul națio- | 
nai ăl învățătorilor din Fran
ța a dat publicității o deda 
rație în care^arată greutățile 
pe care le întâmpină șcOUJ-t 
medii în domeniul cadrelo- 
specializate. Sindicatul releve 
că în prezent în școlile medii 
din Franța sînt cu peste 1 00i 
de profesori mai puțini deci' 
prevăd normele de învățămînt'

@ SAIGON. Sindicatul Iu-’ 
crătorilor portuari din Vietna
mul de sud a declarat luni o 
grevă generală în portul Sai
gon. După cum anunță ăgen 
țiile de presa, greva a fost de 
claraiă în semn de protest îm
potriva hotărîrii autoritățiloi 
militare americane de a con 
cedia 400 de docheri.
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