
MUNCA POLITICA ÎN ÎNTREPRINDERI
SI PE ȘANTIERE —
LA NIVELUL SARCINILOR ACTUALE

LUCRĂRILE S1SIUN II 
FIA Ml ADUNĂRI NAȚIONALE

Marți au iost reluate lucră
rile sesiunii Marii Adunări 
Naționale.

In lojile oficiale au luat loc
conducătorii de partid și de
stat.

La lucrările sesiunii iau
parte numeroși invitați. Asis-
tă, de asemenea , șefi de mi
siani diplomatice, ziariști ro-
mâni și străini.

In continuarea discuției ge-
nerale asupra proiectelor de
legi pentru adoptarea planului 
și bugetului de stat pe anul 
1967 au luat cuvîntul depută
ții : Constantin Mindreanu, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Dobrogea al P.C.R., 
Livia Nicoară, profesoară la 
Liceul din comuna Deta — re
giunea Banat, Neculai Agachi, 
director general al Combina
tului siderurgic Hunedoara, 
Adalbert Crișan, secretar al 
Comitetului regional Cluj al 
P.C.R., Dumilru Bejan, prim- 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, llie Cîșu, se

cretar al Comitetului regional 
Ploiești al P.C.R., acad. Costin 
Nenițescu, directorul Institutu
lui de chimie organică al A- 
cademiei, Constantin Nistor. 
președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular re
gional Iași, Vasile Vilcu, pre
ședintele Uniunii Naționale, a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Nicolae Doggendorf. 
directorul S.M.T. Orțișoara, re
giunea Banat, Pompiliu Maco- 
vei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Dumitru Gheorghiu, vicepre
ședinte al Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, și ministrul 
industriei alimentare, Bucur 
Schiopu.

In cursul ședinței, ministru > 
căilor ferate, deputatul Florian 
Dănăiache, și ministrul indus
triei chimice; deputatul Con
stantin Scarlat, au răspuns la 
întrebările puse de deputați în 
sesiune, în legătură cu unele 
probleme privind domeniile de

activitate ale ministerelor res
pective.

De asemenea, luînd cuvîntul 
în cadrul discuției, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, Mihai Marinescu și mi
nistrul industriei construcțiilor, 
Dumitru Mosora, au răspuns 
la întrebări ale unor deputați.

După încheierea discuției ge
nerale, cele două proiecte de 
legi au fost discutate, fiecare 
în parte, pe articole și supuse 
apoi în întregime votului se
cret

Marea Adunare Națională a 
aprobat legea pentru adopta
rea planului de stat al econo
miei naționale pe anul 1967, 
precum și legea pentru adop
tarea bugetului de stat al Re
publicii Socialiste România pe 
anul 1967.

Deputății și invitații au sa
lutat cu aplauze rezultatele 
voturilor.

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpresț

Peste cîteva zile vom păși pragul 
celui de-al doilea an al cincina
lului. Oamenii muncii din între
prinderile și șantierele de con
strucții ale Văii Jiului întîmpină 
acest eveniment pe deplin pregătiți. 
Obiectivele puse de partid în fața 
minerilor și celorlalți oameni ai 
muncii din bazinul nostru car
bonifer pe anul în curs vor fi în
deplinite cu succes. In același 
timp, cunoscîndu-se din timp pre
vederile planului pe anul 1967 la 
principalii indicatori s-au luat 
măsuri ca în fiecare unitate să se 
asigure condiții pentru îndeplini
rea producției planificate din prima 
zi a noului an.

Sarcinile ce ne revin în cel de-al 
doilea an al cincinalului nu sînt 
mici și nici ușoare. Va trebui să 
extragem în Valea Jiului 6,4 mi
lioane tone de cărbune brut — cu 
420 000 tone mai mult decît în 
1966 — să producem 2113 mili
oane kWh energie electrică, să 
valorificăm superior o cantitate 
importantă de masă lemnoasă, să 
construim 1 300 apartamente. De 
asemenea, va trebui să îmbună
tățim în continuare calitatea tutu
ror produselor, să reducem prețul 
de cost, să sporim beneficiile. <

înfăptuirea cu succes a acestor

obiective necesită îmbunătățirea 
muncii de partid, ridicarea ei la 
un nivel superior. La baza acti
vității pentru îndeplinii-ea sarcini
lor de plan pe anul viitor trebuie 
pusă munca politică pentru cu
noașterea temeinică și însușirea de 
către întreaga masă de muncitori, 
ingineri și tehnicieni a politicii e- 
conomice a partidului, pentru ex
plicarea amănunțită a sarcinilor' ce 
revin fiecărui colectiv, precum si 
a căilor de realizare a lor.

Este deosebit de important ca 
toți oamenii muncii să cunoască ce 
importanță prezintă pentru înflo
rirea patriei socialiste, pentru creș
terea gradului de civilizație și ni
velului de trai al poporului mili
oanele de tone de cărbune și mi
liardele de kilowați de energie 
electrică produse în Valea Jiului. 
Fiind conștienți de acest Jutfru, mi
nerii, energeticienii, constructorii, 
forestierii vor pune umărul cu ș! 
mai multă nădejde, vor munci cu 
tot entuziasmul pentru' înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de partid.

Pentru aceasta este necesar însă 
ca fiecare să știe în același timp 
care-i partea ce revine întreprin
derii. sectorului sau secției și brt-

(Gontlnuare în pag. a 3-a)

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

F. F. A. „Viscoza“ Lupeni
De la fabrica de fire 

artificiale „Viscoza" din 
Lupeni, tov. ȚIFREA 
MIRCEA, șeful servi
ciului plan și organi
zarea muncii, ne-a comu
nicat ieri prin telefon : 
„întreprinderea noastră 
și-a realizat sarcinile 
pe 1966 înregistrînd o

depășire de 37 000 Iei 
Ia producția globală, 
107 000 lei la producția 
marfă și peste 620 000 
Iei economii la prețul 
de cost. Din întreaga 
producție de fire, 65,5 
la sută este de calita
tea A, față de 65 la 
sută planificat".

— Care secții au 
contribuit Ia acest suc
ces ?

— Toate cele trei 
secții — suliură de 
carbon, chimică și fi
nisaj textil •— și-au a- 
dus aportul, în egală 
măsură. Ia rezultatele 
obținute.

1 E <. E A
pentru adoptarea planului de stat 

al economiei naționale pe anui 4967
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste 

România hotărăște:
Art. 1. — Se adoptă planul de stat al economie: 

naționale pe anul 1967.
Ârt. 2. — Producția globală a întreprinderilor m- 

j dustriale socialiste va fi în anul 1967 de 209,6 mi
liarde lei — prețuri comparabile 1963.

Art. 3: — Producția principalelor produse_ indus
triale se fixează pentril anul 1967 la următoarele.
nivele:
— energie electrică
— cărbune extras
— țiței extras
—- gaz metan extras
— oțel — total 

din care :
— oțeluri aliate
— aluminiu primar și aliaje de 

aluminiu
— tractoare
— autocamioane și autotractoare
— locomotive Diesel și electrice 

magistrale
— mașini-unelte pentru așchierea 

metalelor

24,6 mid. kWh
14,7 mil. tone 

13,05 mil. tone 
16 mid. m cubi 

4 125 mii tone

251,5 mii tone

50 mii tone
17,5 mii buc.
20 mii buc.

131 buc.

9.1 mii buc.

cole urmează să se obțină — în Condițiile unui an 
agricol normal — următoarele producții :

total
din care 
sectorul , 
de stat

— grîu și secară mii tone 5 480 1 360
— porumb mii tone 7 525 .1 319
— sfeclă de zahăr mii tone 3 700 —
— floarea soarelui mii tone 678 158
— cartofi de toamnă mii tone 3 400 155
— legume mii tone 2 820 176
— fructe și struguri mii tone 2 452 363
—- carne în viu mii tone 1 209 285
— lapte mii. hi 30,2 5,4
— lînă mii tone. 29,1 5,5

Art. 7. — Agricultura va dispune — la șfîrșitul a-

Sudorul comu
nist Petre loan 
lucrează în ate
lierul electrome
canic al minei 
Dîlja. De la în
ceputul anului si 
pînă acum a fost 
mereu evidențiat 
în întrecerea so
cialistă pentru 
cantitatea și ca
litatea lucrărilor 
efectuate.

r

«•- motoare electrice peste 0,25 kW
— îngrășăminte minerale 100 la sută
— cauciuc sintetic

1 634 MW
647 mii tone

nului 1967 — de un parc de 93 mii tractoare, 47 mii 
combine pentru recoltat păioase și porumb și 63 mii 
semănători mecanice, iar în cursul anului 1967 va 
primi 580 mii tone îngrășăminte chimice în substanță 
activă.

Art. 8. — In anul 1967 se va amenaja — din fon
durile statului — pentru irigații o suprafață de 51,8 
mii hectare. Consiliul de Miniștri va sprijini coopera
tivele agricole de producție să amenajeze, cu fon
duri proprii și credite pe termen lung, pentru irigații 
o suprafață de 100 mii hectare din surse locale de 
apă.

(Continuate in pag. a 3-a)
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— materiale plastice și rășini sintetice
50 mii tone

(111 la sută) 113,4 mii tone
— fibre și fire chimice 50,19 mii tone
— anvelope (auto, tractor, avion) 1 625 mii buc.
— hîrtie 334 mii tone
— Ciment 6 450 mii tone
—■ plăci din particule aglomerate 

fibrolemnoase
și

315 mii tone
— mobilă 3 630 mii. lei
— aparate de radio 360 mii buc.
— televizoare 140 mii buc.
— răcitoare electrice 152 mii buc.
—- țesături — total 489,3 mii. m pătr.
— tricotaje — total 88,3 mii. btic.
— încălțăminte — total 52,9 mil. per.

carne 409 mii tone
— ulei comestibil 233,5 mii tone
— zahăr 474 mii tone

Art. 4. — Producția globală agricolă — în coti-
dițiile unui an agricol normal — va crește în anul

I -------------

iRefrospecfîvă urbană
I
I

1967 pe întreaga țară cu 5,8 la sută față de realiză
rile din anul 1966, tar la gospodăriile agricole de 
stat cu 8,6 la sută.

Art. 5. — Producția marfă agricolă — exprimată în 
prețuri de livrare — a gospodăriilor agricole de stat 
va fi în anul 1967 de 10 miliarde lei.

Art. 6. — In anul 1967 la principalele produse agri-

Acum, cînd ne aflăm în ulti
ma lună din '66 și cînd se îm
plinesc 15 ani de cînd s-a în
ceput masiva campanie de 
construcții în Valea Jiului, o

S privire retrospectivă se impu- 
3 ne, aceasta fiind cu atît mai
* utilă cu cit, dacă bilanțul sub 
a aspect cantitativ, este aproape 
1 mulțumitor, sub aspect estetic
* este deficitar.
* Am fost destul de vitregiți 
S de arhitecți cu gust, de urba- 
1 niști care să ne dăruiască a- 
« șezări la un nivel de înaltă

S ținută artistică. Puține orașe
din tară șe pot mîndri cu ca- 

, drul natural pe care-1 au ora- 
I șele Văii Jiului și de care pro- 
| iectanții nu au ținut seama 

decît în foarte mică măsură.
J Grandiosul spectacol oferit de

Cum putem în
nobila persona
litatea orașului

masivul Paring, calmul impe
tuos al vîrfurilor sale care, în 
luptă cu cețurile și norii, ies 
totdeauna victorioase, îti ofe
ră priveliști de neuitat. Dar 
cînd cobori privirea în noul 
cartier Llvezem, dai de o a- 
șezare dezordonată de blocuri, 
în totală distonantă cu natura. 
Cartierul, întins pe mai multe 
hectare, oferea arhitecților po
sibilitatea de a-și dezvălui în
treaga garnă a posibilităților 
lor creatoare. Dar cînd vezi 
acest earlier, ai impresia că

un copil neastîmpărat a îm
prăștiat cuburile din cutia tui 
de Joc și că unul din aceste 
cuburi pe care scria centrală 
termică a căzut pe denivelarea 
de teren ce predomină cartie
rul. Tare aș vrea să cunosc 
explicațiile proiectantului, cînd 
a așezat acea centrală termică.

La Uricani — unde s-a con
struit c i ani în urmă — nici 
rm no«te fi măcar vorb-1 6e o 
încercare de vaîopf'r’rc a ca
drului natural în care e așezat 
orașul. economie de spațiu 
nejustificată,, un colorit în con 
trast izbitor cu ambianța na
turală.

Valea Jiului nu trebuie con
siderată o înmănunchere de 
localități pentru care func
ționalitatea așezărilor să

se reducă numai la ideea de 
adăpost vremelnic. Valea Jiu
lui este un puternic centru 
muncitoresc în plină dezvolta
re, dar în ecfțtlă măsură un 
puternic centru turistic.

Trecînd prin fața blocurilor, 
vezi locatarii îngrămădiți pe 
trepte, sau stînd pe scăunele 
și pături pe neîncăpatorul pe
tic de pămînt ce separă con
strucțiile. Nu mai vorbim de 
copii care, neavînd unde se 
țuca, au transformat străzile 
în terenuri de fotbal și șotron. 
Munca minerilor are specificul 
ei bine cunoscut, ce obligă ca 
timpul liber să fie petrecut în 
aer curat, sub razele soarelui. 
Geamurile apartamentelor sînt 
mici și drept urmare aparta
mentele întunecoase. Dar mi-

Alexandru MICIORA

(Continuare în pag. a 3-ai



i* 1 STEA<5Wb R®Ș»

i

I

r

CALDE fELACNARl 
ÎNTREGULUI sau ooucnv X» nu NC A 

sii ureaza noi succese in anul 
,96? oCa tmlhcuuf

OrflRUEMl ANULUI NOU PE 
mimqtor». reHNictemi si inginere 
mKesnero qtn valea jiului pentru 
REZUL TATECE FRUMOASE OBȚINUTE IN 
MUNCA Sf IE UREAZA SI CES DEPLIN

M V/ntf CvW

PltEVARAȚlE*
•DRESCAZA CEtf HAL SINCERE FELICITĂRI SALtarATlLOR SA! 

PENTRUREZULTATELE OBȚINU TE
IN NURCA SILE UREAZA NN SUCCESE 

tN ÎNDEPLINIREA S ARC mu OR. 
\OERLAN PE ANUL 

fi-multe

6v>kd4A4^«/ULU. SECȚIA

(Âuckpsaa&u cAuâ^rfe&aQJ»i 
mul artboOM de.

LLUtfULK l KiAASA UOt.
f&CC • RC **C^ T?67

VW •• ...... -

i 
i

Cu OCAZ/A ANULUI NOU CALDE 
felicitări coiecrivutu/sM UE 

MUNCAEUNMZO/ULOR SI BENEFICIARILOR 
vumu rezulta fele oar/Nurc av j

MUNCA SILE UREAZA NN SUCCESE !N .

trw.
.JIUI.-PETNO5ANI

| Unde vor petrece revelionul 
| tinerii din Lupeni

exigențelor participanților. Vor fi 
organizate diferite jocuri distrac
tive și concursuri care plac mult 
tinerilor. Adevărata surpriză însă 
va sosi abia după ora 24, cînd 
Moș Gerilă va da citire „scrisori
lor" sosite în noaptea aceea pe 
adresa... invitaților.

După
în prezent, 
tinerii 
petrece în mod plăcut atît noap
tea de

I
I 
I 
I 
î
I

de Anul nou la 
Ceilalți tineri au 
petreacă revel io- 

colectivelor un-

pregătirile făcute pînă 
avem certitudinea că 

din orașul nostru își vor
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Pentru a afla cum vor petrece 
revelionul și zilele de 1 și 2 ianua
rie tinerii din Lupeni, ne-am adresat 
tovarășului Pălivan Petru, secreta
rul comitetului orășenesc IJ.T.G. In 
cele ce urmează consemnăm răs
punsul primit.

Ca și în ceilalți ani tradiția se 
va respecta și de această dată. 
O parte a tinerilor din Lupeni vor 
petrece noaptea 
Palatul cultural, 
posibilitatea să 
nul în mijlocul
de-și desfășoară activitatea. Astfel, 
tinerii filatori vor putea sărbători 
revelionul în cadrul colectivului 
fabricii. Cei de la mina Lupeni 
și-l vor petrece la Clubul sindica
telor din localitate. Vor mai fi 
organizate revelioane la școala 
profesională, sfatul popular, I.C.O., 
la restaurante etc. Amatorii de dru
meții vor putea să-și petreacă noap
tea de Anul nou la cabanele Straja 
și Gîmpu lui Neag.

Am luat măsuri ca muzica ce va 
distra invitații la revelionul or
ganizat de comitetul orășenesc 
U.T.C. Lupeni să fie formată, în 
exclusivitate, din tineri. Cred că o 
astfel de

revelion, cît și cele două 
zile de repaus :

In seara de 1 
loc, la Clubul 
calitate, o „seară pentru tineret" 
bogată în jocuri distractive. Nici 
ziua de 2 ianuarie n-a fost omis# 
din programul nostru. Dacă timpul 
va fi favorabil, dimineața var 
avea loc excursii cu săniuțele în 
împrejurimile orașului. Seara va 
avea loc o reuniune tovărășească 
în cadrul căreia se va desfășura 
un concurs de ghicitori. Acesta 
este programul preconizat pentru 
noaptea de revelion si cele douft 
zile care-i urmează. Ne vom strădui 
să-1 înfăptuim și deci, să oferiru 
tinerilor distracții plăcute.

1 și 2 ianuarie, 
ianuarie va avea 

sindicatelor din lo- 
o „seară pentru tineret'

orchestră va face față
Intervlu consemnat de 

M CHIOREANU
*

Cu...
Intr-un

4200000 kWh maî devreme
apartament 

din cartierul 
sună telefonul, 
lasă cursul de 
că pe masă, 
dreaptă spre 
întrebîndu-se cine o fi 
sunînd, acum, în miez 
de noapte. Cuvintele 
din receptor îi lămu
resc.

Nu după mult timp, 
Slavei Nicolae, lăsîn- 
du-și cursul de meca
nică pe măsuța biblio
tecii, , se afla, alături de 
echipa de lăcătuși pe 
care o conduce, în fala 
turbinei nr. 3 de la 
termocentrala Paroșeni, 
gata pentru a începe 
lucrul. Aici, inginerul 
Dina Alexandru, șeful 
secției reparații, dezbă- 
tea cu muncitorii gra
ficul cu sarcinile echi-

Sohodol 
Tînărul 
mocani- 
Se în- 
antreu, re- 

de- 
nu-

tur-

pelor de lăcătuși. ce 
spuse oamenilor, îna
inte de începerea de
montării carcasei roto
rului.

— Termenul de 
parații e mai scurt 
cît în alți ani: de 
mai 21 de zile.

...Zi și noapte, la
bina s-a lucrat fără în
trerupere. Echipele lui 
Slăvei, Popescu Gavril 
și Mereșureanu loan, 
urmau una după alta 
la revizuirea lagărelor, 
înlocuirea paletelor U- 
zate de la rotor și a 
țevilor fisurate de la 
condensator. Cînd „că
dea" după-amiază, Sla
vei lucra cu altă echi
pă; schimba tura pen
tru a merge la institut. 
E student în anul IV, 
la Facultatea de elec-

tromecanică, și nu se 
face să aibă absențe... 
Cam obositor, dar si 
oamenii din echipă zo
resc cu lucrul. Cîtea- 
dată, după ce mănîncă, 
se întorc la uzină să-și 
ajute tovarășii.

Au trecut 16 zile de 
cînd turbina nr. 3 se 
află în reparație. Se fac 
ultimele probe. Toate 
încercările sînt trecute 
cu bine. Intrarea in 
sarcină se face cu... 
4 200 000 kWh mai de
vreme, obținîndu-se 
1 260 000 lei economii. 
La aceste realizări a 
contribuit din plin șl 
echipa condusă de tl- 
nărul comunist Slăvei 
Nicolae.

P. BREBEN

Pe lîngă bucurii, pomul de iarnă 
I poate aduce și neplăceri

I
I
I
I
1I
I
I
I
I
I
Il

In aceste zile de pregătiri intense 
pentru sărbătorile de iarnă, împo
dobirea bradului — cu satisfacți
ile și bucuriile ce Ie conferă ce
lor mici și mari — ocupă un loc 
important. Dar, nu la bucuria ce 
o aduce bradul împodobit vreau 
să mă refer, ci la pericolul de in
cendiu pe care-1 prezintă o încă
pere în care se instalează necorect 
pomul de iarnă. Bradul poate să 
ia foc și chiar să ardă cu repezi
ciune incendiind lucrurile din jur 
și chiar întreaga clădire. Izbuc
nirea unui astfel de incendiu poate 
avea consecințe grave (panică, ac
cidente).

Pentru a se preveni pericolul de 
incendii, la întreprinderi și insti
tuții se va numi cîte un respon
sabil cu organizarea și desfășura
rea serbării pentru fiecare sală, 
iar în locuințe copiii nu vor fi 
lăsați să aprindă luminările. In 
încăperea unde se află pomul, 
instalațiile de iluminat și încălzit 
trebuie să fie corespunzătoare. 
Căile de acces, coridoarele să fie 
libere, ușile să nu fie încuiate.

Bradul trebuie să fie bine fixat 
în așa fel îneît să nu poată fi 
răsturnat. La instituții, pe pardo
seala din jurul bradului se va 
pune o foaie de tablă peste care

se va presăra nisip și vată de 
sticlă. Crengile bradului nu tre
buie să vină în atingere cu tava
nul sau alte materiale combusti
bile (draperii, perdele, mobilier). 
Pentru împodobirea pomului este 
bine să se folosească globuri de 
sticlă colorată, vată de sticlă, be
teală, jucării metalice, nefiind in
dicată hîrtia colorată sau alte ma
teriale care se aprind ușor. Nu se 
recomandă a se folosi în sălile în 
care se serbează pomul de iarnă 
jocuri de artificii. La școli este 
bine să se numească dintre copiii 
mari și personalul organizatoric 
o echipă care s* intervină în caz 
de nevoie la stingere. In sală se 
va instala cîte un stingător ma
nual cu spumă. In camerele unde 
este instalat bradul nu se vor 
lăsa copii de vîrstă preșcolară 
nesupravegheați deoarece curiozita
tea lor poate aduce neplăceri ur
mate de accidente si pagube.

De va fi necesar, pompierii vor 
proceda prompt la efectuarea in
tervenției. Cred însă că e mai bine 
să fie luate măsuri de așa manieră 
îneît să nu fie necesară inter
venția...

Cpt. MIHAI GEMI (A
Inspecția S.P.I.
Oraș Petroșani
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întreceri

fat cinstea

zilei Republicii

Duminică, la Lenea s-a organizat
în cinstea zilei Republicii un
concurs de schi și patinaj, pe
virate. Cîștigătorii concursului la
patinaj sînt următorii : Locul I —
Manda loan Ia copiii între 7 -10
ani, Stratan Ovidiu la copiii în
tre 10-14 ani, Dîrnu loan la copiii 
între 14-15 ani. Locul II : Rețegan 
Pompei 7-10 ani; Dobrică Con
stantin 10-14 ani; Cismaș Ludovic 
14-15 ani; Locul III; Mihalț Eugen 
7—10 ani; Ioncica Petru 14-15 ani.

ba schi coborîre, locul I a fost 
ciștigat de lăcătușul Hlopețchi 
(Jonstantin, iar pe locul II s-a cla
sat mecanicul Vernescu Constantin, 
pa locul III zidarul Dumitrescu Va- 
Sile.

★

Tradiționala întrecere a popica
rilor Văii Jiului în cinstea zilei de 
30 Decembrie se va desfășura 
orașul 
orele 
gazde, 
tlve 
Lupani,
gul Lonea și Voința Petroșani.

în 
Vulcan joi 29 decembrie 

14. Participă, în afară de 
echipele asociațiilor spor- 

Minerul Uricani, Minerul 
Utilajul Petroșani, Parîn-

LEGEA 
pentru adoptarea planului de stat 

al economiei naționale pe anul 196?
(Urmare din pag. 1)

Art. 9. — Volumul total de mărfuri transportate cu 
mijloace de folosință generală în anul 1967 
315,9 milioane tone.

Art. 10.
în volumul total de transport
59 la sută.

Art. 11. — In anul 1967 se 
drumuri cu trafic intens și se 
asfaltice ușoare 
scăzut.

Art. 12. — Din 
ințifice, elaborat 
Științifice, planul 
sarcini referitoare la 438 teme de cercetare de impor
tanță deosebită, din care 252 teme în științele tehnice.

Art. 13. — Volumul total al investițiilor centrali
zate din fondurile statului va fi în anul 1967 
miliarde lei.

Pe principatele ramuri ale economiei vor fi 
următoarele fonduri de investiții, exprimate 
liarde lei :
— industrie
— construcții
— agricultură

din care : 
credite pentru cooperativele agricole de 
producție

— transporturi și telecomunicații
— comerț, alimentație publică, hoteluri, silozuri 

și baze de
— învățămînt,
— știință
— construcții
— gospodărie

Volumul de investiții va putea fi depășit 
recuperarea nerealizărilor din anul 1966, în condițiile 
care se vor stabili de Consiliul de Miniștri.

Art. 14. — Productivitatea muncii pe salariat în a- 
nul 1967 va fi de cel puțin :

Ponderea tracțiunii Diesel și 
pe cale ferată

pe 960 km

va fi de

electrice 
va fi de

430 Iunvor moderniza
vor aplica îmbrăcărainți 
drumuri cu trafic mai

cadrul programului de cercetări ști- 
de Gonsiliul Național al Cercetării 
de stat pe anul 1967 va cuprinde

depozitare
cultură, ocrotirea sănătății

de locuințe 
comunală

de 52

alocate 
in mi-

30,6
1,5
0,0

0,7
5,6

0,9
1.3
0,35
3.4
1,2 

pentru

RETROSPECTIVA
URBANA

(Urmare din pag. 1)

— in industria republicană 125 290 tei
— în activitatea de construcții-montaj 53 830 tei
— în transporturi feroviare 269 180 t/km conv.

Art. 15. — Reducerea prețului de cost, în anul 1967 
față de 1966, va fi de cel puțin 2,1 la sută în indus
tria republicană, 3,0 la sută în transporturi feroviare, 
iar nivelul relativ al cheltuielilor de circulație în co
merț și alimentația publică va scădea cu cel puțin 
1,8 la sută.

— Art. 16. — Volumul livrărilor de mărfuri pentru 
export va fi în anul 1967 de 7,9 miliarde tei valută.

Art. 17. — Volumul total al desfacerilor de măr
furi cu amănuntul, exprimat în prețurile în vigoare 
la 1 noiembrie 1966, va fi în anul 1967 de 81 mili
arde lei.

Art. 18. — In anul 1967 se vor da în folosință din 
fondurile statului 1,8 milioane metri pătrați supra
față locuibilă, echivalent cu 60,8 mii apartamente con
venționale.

Art, 19. — Statul va sprijini, prin credite și exe
cutarea lucrărilor, construirea în anul 1967 din fon
durile populației a 4 010 apartamente convenționale, 
proprietate personală, în mediul urban.

Art. 20. — Veniturile reale 
tor, vor crește în anul 1967 
nul 1966.

Pentru majorarea pensiilor 
medie cu 27 la sută, se alocă

Art. 21. — Gonsiliul de Miniștri al Republicii 
cialiste România este autorizat:

a) să precizeze și să desfășoare pe ministere, 
organe centrale, sfaturi populare raionale, ale 
șelor București și Constanța prevederile planului de
stat al economiei naționale pe anul 1967 și să trans
mită acestora sarcinile ce le revin;

b) să 
de stat

c) să 
zuti în 
în cursul executării planului — în scopul asigurării 
dezvoltării echilibrate a economiei naționale.

ale 
cu

de
1,5

populației, pe locui-
7 la sută față de a-

toate categoriile, în 
miliarde Iei.

So-

alte 
ora-

stabilească măsuri pentru realizarea planului

adapteze indicatorii planului de stat prevă- 
prezenta lege — cînd aceasta apare necesar

rierii au nevoie de lumină na 
lurală multă, de aer curat 
foarte mult. De aici cerința 
imperioasă de care obligatoriu 
trebuia să se țină seama : spa
ții verzi mai întinse, adevă
rate parcuri, locuri de joo pen
tru copii special amenajate, 
geamuri mari așa cum sini cete 
de la ultimele cămine studen
țești din Petroșani.

Tipizarea construcțiilor dă o 
notă de monotonie. Orașele au 
fiecare un specific al lor, o 
personalitate proprie ce trebuie 
respectată. Nu înseamnă că 
daca o construcție este reușită 
trebuie copiată în zeci de e- 
xemplare și amplasată la Con
stanta ca și la Suceava, Ia 
Petroșani ca și la Giurgiu. E»n 
cauza repetării, originalul își 
pierde din frumusețe.

Dintre corpurile geometrice, 
proiectanții s-au oprit la două : 
cubul și paralelipipedul, iar 
cînd paralelipipedul e așez*t 
pe baza mică, se cheamă bloc 
turn.

Aș fi nedrept dacă, în aceas- 
sumară trecere în revistă 
aș remarca o construcție 
o rară frumusețe pe care 
toții o cunoaștem : Casa de

tă
nu 
de

Munca politică în întreprinderi și pe șantiere 
la nivelul sarcinilor actuale

TELEVIZIUNE
28 decembrie

(Wttnare din pag. 1)

în care lucrează, ce are el de 
concret, practic, pentru creș- 

producției și productivității

găzii 
făcut 
terea
muncii, îmbunătățirea calității pro
duselor și reducerea prețului de 
cost. De aceea, organele și orga
nizațiile de partid au datoria in 
această perioadă să popularizeze 
larg — prin munca politică de la 
om Ia om, expuneri și convorbiri, 
consfătuiri de producție precum și 
prin panouri și grafice, gazete de 

7 perete și stații de radioamplificare — 
® sarcinile de plan ce revin fiecărui 

colectiv de muncă în primul tri
mestru și în prima lună a anului 
precum și măsurile tehnico-orga- 
nizatorice stabilite în vederea 
depliniriî lor.

In anul care se încheie 
meroase colective, desfășurînd 
entuziasm întrecerea socialistă,
ganizînd mai bine producția, apli- 
cfnd pe scară 
și procedeele 
sate au reușit 
care întrec cu 
sltuindu-se
colectivelor fruntașe și a muncito 
rilor fruntași constituie ur bun de 
mare preț. Ea capătă însă valoare 
deplină numai în măsura în care 
este cunoscută și generalizată.

Ridicarea tuturor colectivelor '.a 
nivelul celor fruntașe reprezintă 
una din rezervele interne cele mai 
importante ale întreprinderilor. Iată 
de ce se impune ca experiența 
fruntașilor să fie nu numai stu
diată ci și larg popularizată. Din 
păcate în multe locuri mijloacele

în-

nu-
cu

or-

mai largă metodele 
tehnologice avan- 
să obțină realizări 

mult nivelul mediu,
în frunte. Experiența

muncii politice sînt prea puțin 
folosite pentru a face cunoscut 
nu numai numele celor mai bune 
colective sau ale celor mai buni 
muncitori ci și metodele folosite — 
în ce constau aceste metode, care 
sînt avantajele lor, cum pot fi 
aplicate. Să folosim mai bine for
mele cele mai adecvate ale muncii 
politice de masă : propaganda teh
nică, simpozioanele, întîlnirile cu 
fruntași, concursurile „Cine știe 
cîștigă", precum și mijloacele agi
tației vizuale — în scopul extin
derii și generalizării celor mai 
avansate, celor mai productive 
metode de lucru.

Organizarea superioară a pro
ducției, aplicarea proceselor șl 
metodeloi- tehnologice avansate, 
folosirea cît mai deplină a utila
jelor și fondului de timp, sînt însă 
de neconceput fără o înaltă dis
ciplină și răspundere în muncă, 
turnai așa se poate obține o pro

ductivitate tot mai ridicată, numai 
în felul acesta se poate asigura 
îndeplinirea ritmică a planului Ia 
toți indicatorii. Numeroase orga
nizații de partid desfășoară a 
'ermanentă muncă politică pentru 

••> se crea
."ață de orice 
plina 
de la 
țiile 
minei
și VII ale minei 
sectoare ale minelor Lupeni 
Lonea folosesc din plin adunările 
de sindicat și U.T.C., consfătuirile 
de producție precum și panourile 
cn caricaturi și stațiile de radio-

18,00 Pentru copii și 
școlar; A.B.G. s 
Aventurile lui 
Hood.

18,58 0ra exactă.

tineretul 
De ce ?

Robin

19,00 ’Telejurnalul de seară.

tot mai mult 
dovedit deosebit 
a pune în 
de muncă 
disciplina,

mai bune obținute

dis- 
pe 

Re
in

19,27

19,30

19,45

Buletinul

Obiecții,

meteorologic.

colecționari.

0 atmosferă intolerantă 
abateri de Ia disci- 

tehnplogică de producție și 
disciplina 
de bază
Aninoasa,

muncii. Organiza- 
din sectorul I al 
din sectoarele II 
Petrila. din unele 

și

amplificare pentru a critica pe 
cei care încalcă prescripțiile teh
nologice ale procesului de produc
ție, săvîrșesc abateri de la N.T.S., 
manifestă lipsă de grijă față de 
utilaje, fac lucru de mîntuială, ab
sentează, întîrzie sau irosesc tim
pul de lucru. La minele Vulcan șl 
Uricani se practică 
metoda care s-a 
de eficientă — de 
cuția colectivelor 
acei care încalcă 
zultatele
ultimul timp de colectivele amin
tite demonstrează eficiența muncii 
politice în direcția întăririi disci
plinei. Faptul că manifestările de 
indisciplină sînt încă frecvente în 
majoritatea întreprinderilor și pe 
șantierele de construcții dovedește 
însă că organizațiile de partid nu 
acționează peste tot cu destulă 
operativitate si eficiență pentru 
întărirea disciplinei.

Munca politico-educativă de 
njașă să ajute pe toți muncitorii 
șă înțeleagă Importanța executării 
corecte și la timp a fiecărei faze 
și operații de lucru, să scoată țn 
evidență urmările negative pe 
care le poate avea asupra întregu
lui merș al producției orice ma
nipulare greșită a utilajelor, orice 
abatere de la disciplina tehnolo
gică, orice absență sau întîrziere 
de la lucru. Acei care nu respectă 
dispozițiile de lucru, extrag căr
bune cu șist vizibil, întîrzie 
absentează de la lucru, încalcă 
gulile de 
îngrijesc 
discuția 
parte, să
lor prin gazetele de perete și pa
nourile cu caricaturi, să Ii se arate 
ce daune aduc intereselor colec
tive și ce rău își pricinuiesc în 
același timp lor înșiși prin actele 
de indisciplină pe care le săvîrșesc.

Să subordonăm în măsură mal 
mare munca politică-edueativă din 
întreprinderi și de pe șantiere, din 
unitățile de transporturi îndepli
nirii sarcinilor de producție. Să 
folosim din plin mijloacele acestei 
munci pentru dezvoltarea conști
inței socialiste a oamenilor muncii, 
pentru mobilizarea minerilor, con
structorilor și forestierilor, a mun
citorilor, inginerilor și tehnicieni
lor din toate unitățile economice 
âle orașului la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce le revin din 
cincinal.

Emisiune 
lizări ale 
țifice românești contem
porane.

de știință : Rea 
cercetării știin-

că
cultură din Petroșani, creație 
a aceluiași institut de proiec
tare care execută proiectele 
pentru orașele Petroșani, Lu
pani și Uricani. Tocmai acest 
așezămînt m-a îndemnat șă 
scriu articolul de față, el fiind 
dovada grăitoare că, atunci 
cînd arhitectul vrea să mate
rializeze frumosul, o poate face.

. Mai avem încă mult de con
struit în Valea Jiului. Trebuie 
să le cerem specialiștilor pro
iecte de o înaltă ținută artisti
că, exigență față de construc
tori. Și în acest minunat cadru 
natural, orașele Văii Jiului 
fi ridicate la nivelul celor 
frumoase așezări din țară,

pot 
mai

no-
20,30 Din comoara tradițiilor 

strămoșești. Vechi obice
iuri folclorice.

Filmul artistic „Răscoala" 
— producție a studioului 
cinematografic „Bucu
rești", ecranizare după 
romanul lui Eiviu Re- 
breanu.

22,45 Telejurnalul de noapte.

23,00 închiderea emisiunii.

N. R. In numărul din 11 
iembrie, ziarul nostru a inițiat 
o acțiune pe tema „Cum pu
tem înnobila personalitatea o- 
rașului". Au fost indicate acolo 
trei direcții după care se poa
te ajunge la acest obiectiv. 
Cu materialul de față inițiem 
discuțiile publice pe cea de-a 
doua și a treia direcție: Ce le 
lipsește cartierelor noi din Va
lea Jiului, de ce anume voi 
trebui să țină arhitecții seama 
la proiectarea noilor cartier* ?

Instruirea birourilor organizațiilor de bază
orășe-La comitetul 

nesc Petrila al P.C.R. 
se desfășoară în aceas
tă luna 
rourilor 
de bază. Cu acest pri
lej ele primesc îndru
mări concrete asupra 
activității pe care tre
buie s-o desfășoare. 
Pînă în prezent în fața 
membrilor 
organizațiilor
S-âu expus 
Pregătirea 
generale, Urmărirea în

instruirea bi-
organizațiilor

birourilor, 
de bază 
temele : 

adunărilor

deplinirii planului de 
măsuri, întărirea rîndu- 
rilor partidului, Cum 
se face primirea în 
partid și altele. La șe
dințele de instruire a 
participat majoritatea 
membrilor birourilor or
ganizațiilor de bază. 
Rău este însă că unele 
birouri 
ilor de 
buri de 
miniere 
nea au
ceste instruiri. In ziua

ale organizat)- 
bază pe schim- 
la exploatările 
Petrila și Lo- 
lipsit de la a-

de 19 decembrie a, c„ 
de pildă, din cei 31 de 
secretari ai organizați
ilor de bază pe schim
buri de la mina Petrila, 
numai 17 s-au prezen
tat la ședința de 
struire. Se impune 
partea 
partid 
trila și 
nea șă 
mare 
de mobilizarea birouri
lor organizațiilor de 
bază pe schimburi la 
ședințele de instruire.

comitetelor 
de la mina 
de la E. M. 
manifeste o 
preocupare

in- 
din 
de 

Pe- 
Lo- 
mai 
față

sau 
re- 
nu 
în 

fac

protecție a muncii, 
utilajele, să fie puși 
colectivelor din care 
se ia atitudine împotriva

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

aprovizionări a populației în 
alimentare vor funcționa cu orar 
31 decembrie a. c. după cum

Pentru asigurarea unei bune 
preajma Anului nou, magazinele 
prelungit, în zilele de 29, 30 și 
urmează :

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

— magazinele alimentare 
pe două schimburi:

— măcelăriile:
— magazinele de pîine, 

un schimb:
— magazinele de pîine, 

două schimburi:
—> magazinele de lapte și 

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

DESFACERBA PÎINII și A LAPTELUI CU ORAR

6,30—13,30 14—21,30

7—13 16—20
ctf

7—J3 16—20
pe

6—13,30 14—21

' ÎN ZIUA DE 
ZINELE PENTRU 
DE LA 7 LA 10.

tanuarie, vor fi deschise magazinele de serviciu,In ziua de 2
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.
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MOSCOVA

Adunare feillvă consacrată 
celei de-a 19-a aniversări 
a zilei de 30 decembrie
■MOSCOVA 27. — Coresponden

tul Agerpres, S. Podină, transmi
te : Marți după-amiază a avut loc 
la Casa prieteniei popoarelor din 
Moscova o adunare festivă consa
crată celei de a 19-a aniversări a 
zilei de 30 decembrie, organizată 
de Asociația de prietenie sovieto 
română. In prezidiul adunării au 
luat Ioc membri ai conducerii aso
ciației, precum și membri ai Am
basadei române din Moscova. Adu
narea a fost deschisă de Vasili 
Konotop, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al Comitetu
lui regional Moscova al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Asociației de prie
teniei sovieto-române.

Despre cea de a 19-a aniversare 
a proclamării republicii a vorbit 
AJexandr Gromov, membru al con
ducerii Asociației, directorul Fa
bricii de rulmenți numărul 7 din 
Moscova.

A luat cuvîntul, de asemenea, 
Traian Florea, prim-secretar al Am
basadei române din Moscova.

După adunare a urmat un pro
gram artistic.

Relatări despre adevăratele obiective 
ale aviației americane în Vietnam

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
„Avioanele americane lansează can
tități enorme de explozibil asupra 
unor obiective pur civile din R.D. 
Vietnam", se spune în ziarul „New 
York Times", într-un reportaj sem
nat de Harrison Salisbury. „Politi
ca declarată a președintelui John
son, potrivit căreia obiectivele vi
zate de americani în Vietnamul de 
nord ar fi obiective din oțel și be
ton și nu populația, pare să aibă 
puțin comun cu realitatea atacuri
lor săvîrșite de avioanele Statelor 
Unite”, scrie Salisbury care a vi
zitat orașul Nam Dinh, situat la 80 
km sud-est de Hanoi. „Populația 
orașului, care era de 90 000 per
soane, s-a redus la mai puțin de 
20 000 în urma evacuărilor. 13 la 
sută din casele unde locuiau 12 464 
de oameni, au fost distruse. 89 de 
oameni au fost uciși, iar 401 ră
niți..." „Nici un comunicat ame
rican, adaugă Salisbury, nu arată 
că în Nam Dinh există instalații 
care să fie considerate drept obiec
tive militare,
îndeosebi cele situate 
bricii de textile, au 
de atacurile repetate 
dierelor americane...

textile a fost bombardată de 19 
ori, dar, în ciuda unor mari difi
cultăți, ea continuă să funcțione
ze. Orașul Nam Dinh dispune și de 
fabrici pentru prelucrarea orezului, 
mătăsii, de unelte 
lucrarea fructelor 
rative. Toate au 
cursul raidurilor", 
publicat în „New
Salisbury, Ministerul
S.U.A. a declarat că raidurile ame
ricane împotriva R. D. Vietnam 
„provoacă în mod inevitabil pier
deri în zonele civile".

agricole, de pre- 
și de trei coope- 
fost avariate în 
După reportajul 
York Times" de

Apărării al

Succese ale patriciilor 
laofieni

Numeroase
în 

fost 
ale
Fabrica

locuințe, 
jurul fa- 
distruse 
bombar

de

Schimbarea guvernatorului 
provinciei Katanga

KINSHASA 27 (Agerpres). — A- 
dunarea provincială din Katanga 
l-a ales pe Paul Muhona, minis
trul sănătății publice în vechiul 
guvern al Katangăi de sud, în 
funcția de guvernator al provinciei 
Katanga (care în virtutea noii or
ganizări cuprinde Katanga de nord 
și Katanga de sud).
. Comentînd actul de desemnare a 
unui nou guvernator al Katangăi, 
corespondenții de presă relatează 
că la această funcție a lintit și 
Godefroid Munongo, mina dreaptă 
a fostului premier Chombe, desti
tuit din funcția de guvernator al 
Katangăi de sud printr-un decret 
al generalului Mobutu. El se află 
în prezent la Kinshasa, sub supra-

vegherea forțelor de securitate. 
Printr-un decret special, președin
tele Mobutu i-a interzis însă lui 
Munongo și foștilor guvernatori din 
Congo superior și Katanga de nord 
să-și prezinte candidatura. Dumini
că noaptea, forțele de securitate 
au interceptat o convorbire telefo
nică dintre Munonqo și adepții săi 
de la Lumumbashi, în care le fă
cea cunoscut că „dacă nu va 
guvernator al Katangăi, la 
sa se vor produce tulburări 
se". Știrea a parvenit însă
guvernului central și forțelor 
securitate. Ziarul congolez „Le 
greș" 
go ar putea fi în curînd arestat și
judecat sub acuzația de trădare, în 
urma activității subversive, antigu
vernamentale, desfășurată in timp 
ce îndeplinea funcția de guverna
tor al provinciei Katanga de sud.

fi ales 
Kinsha- 
serioa- 
repede 

de 
"ro-

anunța că Godefroid Munon-

i
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incidente în Lesotho

COMUNICAT COMUN 
SOVIETO-TURC

ANKARA 27 (Agerpres). — La 
Ankara a fost dat publicității co
municatul comun sovieto-turc, cu 
privire la vizita lui A. N. Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., în Turcia. In timpul 
tratativelor care au avut loc, se a- 
rată în comunicat, s-a făcut un larg 
schimb de păreri 
dezvoltării relațiilor 
și în 
tuale. 
ca și 
două 
voltate pe baza principiilor egali
tății depline, neamestecului în tre
burile interne, respectării recipro
ce a independenței, suveranității și 
integrității teritoriale. Părțile și-au 
exprimat satisfacția în legătură cu

va

în problemele 
sovieto-turce 

problemele internaționale ac- 
A fost exprimată hotărîrea 

în viitor relațiile dintre cele 
state să fie stabilite și dez-

desfășurarea schimburilor comer
ciale dintre cele două țări și au 
fost de acord că sporirea în con
tinuare a acestor schimburi
servi intereselor ambelor țări. S-a 
subliniat utilitatea contactelor per
sonale.

Discutînd problemele internațio
nale actuale, interlocutorii au sub
liniat dorința guvernelor sovietic 
și turc de a contribui, împreuiță cu 
celelalte state iubitoare de pace, 
la micșorarea încordării Interna
ționale, consolidarea păcii genera
le, la preîntîmpinarea primejdiei 
unui război.

Părțile și-au exprimat neliniștea 
profundă în legătură cu situația pe
riculoasă din Asia de sud-est.

MASERU 27 (Agerpres). — Rela
țiile dintre primul ministru al sta
tului Lesotho, Leabua Jonathan, și 
regele Moshoeshoe continuă să fie 
deosebit de încordate, luînd în ul
timele zile proporțiile unor ade
vărate incidente. Marți, în locali
tatea Thaba Bosigo, la cîțiva km 
nord de Maseru, s-au produs cioc
niri violente, 
răniți, între forțele polițienești 
grupuri de 
veniseră să 
în sprijinul

Mitingul 
mul ministru Jonathan, 
decret semnat la 23 decembrie, în 
virtutea puterilor excepționale ce 
i-au fost acordate prin constituția 
intrată în vigoare la 4 octombrie, 
o dată cu proclamarea independen
ței. Mai multe persoane au fost a- 
restate.

Fixarea datei 
parlamentare

soldate cu morți și 
și 

adepți ai regelui, care 
participe la un miting 
regelui.

fusese interzis de pri- 
printr-un

TOKIO 27 i Agerpres). — Marți 
s-a anunțat oficial la Tokio că ale
gerile pentru Camera Inferioară a 
Parlamentului japonez au fost fi
xate la 29 ianuarie 1967. Hotărîrea 
primului ministru, Eisaku Sato, de 
a dizolva Camera Inferioară, alea
să în octombrie 1963, suscită în cer
curile politice ale acestei 
comentarii. Cea mai mare 
experților, scrie agenția 
Presse, sînt de părere că
liberal democrat al primului minis
tru Eisako Sato „va 
ren" în confruntarea 
tul anului viitor cu 
listă și alte grupări

4 MOSCOVA.
Culturii al U.R.S.S. 
într-una din sălile 

' o masă. în cinstea
Teatrului „Lucia 
landra" din 
turneu în

Ministerul 
a oferit luni 
Kremlinului 
colectivului 

Sturdza Bu-
București, aflat tn 

Uniunea Sovietică.

4 SEUL.
a condamnat la doi ani închi-, 
soare pe Su Min Ho, fost pre
ședinte al Adunării Naționale 
din Coreea de sud și candidat 
la postul de președinte din 
partea Partidului social-demo
crat. El a fost acuzat că și-a

Tribunalul din Seul

27 (Agerpres). 
postul de radio 

noiem-

KHAY 
anunță 

cursul lunii
laoțieni au desfășu-
activitate de guerilă 

regiuni ale țării.

în

KHANG 
După cum 
Patet Lao, 
brie patrioții
rat o. intensă 
în numeroase 
Astfel, ei au angajat 40 de bătălii 
cu forțele inamice scoțînd din 
400 de militari ai 
Totodată, patrioții 
variat un număr 
tare americane și 
mare cantitate de

Agravarea crizei 
in C. E. C. 0.

cărbunelui

au
de

acestor
doborît
avioane

capturat o

luptă 
forte, 
și a- 
mili-

au
arme și muniții.

LUXEMBURG 27 (Agerpres). — 
Datele publicate în raportul anual 
al Biroului de statistică al C.E.C.O. 
(Comunitatea europeană a cărbu
nelui și oțelului) atestă o agra
vare a crizei cărbunelui în țările 
membre ale comunității. Potrivit 
acestui raport, producția de căr-Febră preelectorală în Olanda

HAGA 27 (Agerpres). — Olanda 
trăiește febra campaniei preelec
torale. Partidele politice fac pre
gătiri intense pentru apropiata 
deschidere a campaniei electorale 
propriu-zise în vederea alegerilor 
legislative din luna februarie. S-a 
anunțat că Partidul socialist, unul 
din principalele partide ale țării 
și care se află în opoziție de la

demisia guvernului Cais, intențio
nează să organizeze campania elec
torală într-un stil deosebit de cel 
de pînă acum. O caravană moto
rizată va trece prin principalele 
îocalități pentru a prezenta alegă
torilor programul partidului. A- 
ceastă caravană va parcurge 2 000 
de kilometri, avînd printre pasa
gerii ei pe principalii lideri 
Partidului socialist.

ai

i

bune pe ansamblul comunității Șe 
cifrează în anul 1966 la aproxima
tiv 210 milioane de tone, ceea ce 
reprezintă o scădere de 6,5 la 
sută în raport cu anul precedent.

Adîncirea crizei este scoasă în 
evidență de creșterea considerabilă 
a stocurilor de cărbune nevîn- 
dute în țările membre al C.E.C.O. 
Se prevede ca la sfîrșitul anului 
1966 aceste stocuri să atingă cifra 
record de 32 milioane de tone.

Tendințele nefavorabile semna
late în industria carboniferă a 
C.E.C.O. au avut serioase reper
cusiuni asupra economiei țărilor 
membre. Se știe că, mai ales în 
R.F.G. și Belgia, numeroși munci
tori au avut de suferit de pe urma 
măsurilor luate de patronat de în
chidere a unor
cere a săptămînii de lucru cu mic
șorarea corespunzătoare a salari
ilor.

mine sau de redu*

Convorbiri în vederea stabilirii 
liniei politice a guvernului grec

derii partidelor politice în vederea 
stabilirii liniei politice a guvernu
lui. Liderul Uniunii de centru a 
arătat că timpul rezervat pregătirii 
și organizării alegerilor este mult 
prea mare față de termenul de 45 
de zile prevăzut de constituția tă
rii. După părerea Uniunii de cen
tru, singura lege pe care o poate 
voia parlamentul .cest interval 
de timp pînă la alegeri va fi pro- 
meiul de lege cu privire la srhim 
barea sistemului electoral.

I. Paraskevopoulos a avui, de a- 
semenea, o întrevedere cu liderul 
f.R.E., Kanelopoulos. Partidul său 
se pronunță categoric împotriva 
cm tării timpului care mai rămîne 
,înă la alegeri s, a i-mitări. drep
tului guvernului de a trece prin 
jwrbmpr* -sriwMHi ||i|i nimifiii ÎMif iăe 3fl9țe 
privrcc 3» adb

prin parlanseEt și proiectul de lege 
privitor îa dizolvarea organizației I 
democratice de tineret Lambrakis. [

ATENA 27. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Premierul Paraskevopoulos și-a 
început marți convorbirile

alegerilor 
în Japonia

țări vii 
parte a
France 

Partidul

ceda ceva te- 
de la începu- 

opozitia socia- 
politice japo-

exprimat dorința de a se întîlni 
cu președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, Kim 
Ir Sen, în vederea discutării 
problemei unificării Coreei.

4 NEW YORK. Ziarul , New 
York Times" a organizat re
cent un sondaj, rezultatele că
ruia au arătat că popularitatea 
președintelui Johnson 
Din sondaj a reieșit că 
pe jumătate din cele 
personalități democrate
gate și-au exprimat părerea că 
ar prefera ca la alegerile pre-

scade, 
aproa- 

125 de 
intero-

I

eu li

defată 
lărgit 

alimentat și

neze. E rontul de opoziție 
Partidul liber-democrat s-a 
in timpul acestui an, 
de nemulțumirile unor pături popu
lare in legătură cu creșterea costu
lui vieții, precum si de unele as
pecte ale programului de politică 
externă al Cabinetului Sato, în spe
cial în problema vietnameză. Anu- 
miți observatori politici consideră 
că, în urma alegerilor din ianuarie, 
liber-democrații se vor găsi, pentru 
prima dată, în fata necesității de 
a căuta aliati „de centra”, cun: ar 
fi partidul Komeito ce reprezintă 
interesele asociației religioase Soka 
Gaggai, și micul partid al socialis
mului democratic.

Lucrările Vecei federale 
și Vecei pentru problemele 
economice din Iugoslavia

BELGRAD 27. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
La Belgrad se desfășoară lucrările 
Vecei federale și Vecei pentru pro
blemele economice ale Skupștinei 
federale. Pe ordinea de zi 
scrise o serie de probleme 
referă la stabilirea bazelor 
economice pe anul 1967 și i 
pentru înfăptuirea acesteia.

In rezoluția adoptată de Vecea 
federală și Vecea 
blemele economice 
zele politicii

sînt în- 
care se 
politicii 

măsurile

pentru pro- 
privind ba- 

economice pe a- 
r.u! 1967 se arata că. pornindu-se
ae la schimbările calitative ; reali
zate în 1966 si. in special. ca ■»-

zidențiale din 1968 partidul să 
propună o altă candidatură 
decît cea a președintelui John
son.

4 BAGDAD. Liderul kurd 
Mustafa Barzani a trimis un 
mesaj președintelui Irakului, 
Abdel Rahman Aref, asigurîn- 
du-1 că el dorește să colabore
ze cu guvernul irakian pentru 
consolidarea uniunii naționale, 
informează postul de radio 
Bagdad. Cu același prilej, Bar
zani a respins zvonurile des
pre o așa-numită „reînviere a

4 PHENIAN. Intr-un articol 
consacrat relațiilor comerciale 
ale R.P.D. Coreene, revista co
reeană de limbă engleză „Ko
rea Zoday" arată că în prezent 
republica întreține relații co
merciale cu guverne, firme 
particulare și corporații din 
peste 70 de țări. Anul trecut 
volumul comerțului său exte
rior a fost de 7,8 ori mai mare 
decît în anul 1954.

tensiunii în nordul Irakului", 
calificindu-ie drept afirmații 
dușmănoase.

a-
de patrioti au pătruns 
multe sate, unde au 
tortele polițienești 

autorităților. Ei au
de asemenea, în aei 
cu importanță strate- 
această parte a tării.
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mai mari eficacități a producției".. 
| Rezoluția preconizează, de aseme- 
I nea, echilibrarea balanței de plăti 

cu străinătatea.

> BANGKOK. Citind o de
clarație a primului ministru 
tailandez, Kittikachorn, agenti 
Reuter transmite că în ultima 
săptămînă s-a constatat o in 
tensificare a acțiunilor detașa
mentelor de patrioți ce acțio
nează în nord-estul țării. Gru 
purile 
în mai 
tacat 
sediile 
runcat,
un pod 
gică în

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii nr. 56 Tel. 1662, 269 (C.C.V.J.) Tiparul > I.P.H Subunitatea Petroșani «W


