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ZIUA
REPUBLICII

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

Ziua de 30 Decembrie 1947 se înscrie cu utere 
de aur în istoria luptei poporului nostru pentru 
înfăptuirea aspirațiilor sale de libertate ți progres 
social. Inaintînd ferm sub steagul de luptă al 
partidului comunist, pe drumul spre libertatea 
politică și economică deplină, poporul român, în 
frunte cu eroica noastră clasă muncitoare a mă
turat din calea sa monarhia, ultimul pilon al 
claselor exploatatoare, și a proclamat REPUBLICA, 

înlăturarea monarhiei și proclamarea Repu
blicii populare a însemnat cucerirea deplină a 
puterii politice de către clasa muncitoare în 
alianță cu țărănimea. Această cucerjre fundamen
tală a deschis poporului nostru drum larg spre 
noi și importante victorii în construirea unei 

1. vieți noi, fericite.
Astăzi, la cea de-a 19-a aniversare a procla

mării Republicii, poporul nostru se mîndrește cu 
succese fără precedent în dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, în ridicarea nivelului de trăi 
material și cultural. înfăptuirea politicii partidu
lui de industrializare a țării, de făurire a Unei 
agriculturi socialiste moderne, amploarea dezvol 
tării științei și culturii puse în slujba intereselor 
poporului, grija pentru ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al poporului au transformat 
vechea Românie într-o țară avansată, cu o eco
nomie puternică, în plin avînt.

Patria noastră, Republica Socialistă România se 
bucură de un binemeritat prestigiu internațional 
pentru succesele remarcabile obținute în toate 
domeniile de activitate, pentru contribuția activă 
adusă la rezolvarea problemelor contemporanei
tății în spiritul păcii și al colaborării, internațio
nale. Stîrnesc admirație marile obiective indus
triale care împînzesc țara, magistralele argintii 
ale energiei și luminii, rodul bogat al ogoarelor

(Continuare în pag. a 2-a)

Un obiectiv esențial 
al producției pe anul 196?

A.

RITMICITATEA ÎNDEPLINIRII PLANULUI 
lA TOȚI INDICATORII

Peste puține zile vom încheia 
bilanțul primului an al cincinalului. 
Rezultatele obținute de oamenii 
muncii din Valea Jiului au cores
puns prevederilor și așteptărilor. 
Iițțll luni planul producției, globale 
pe ansamblul economiei orașului a 
fost îndeplinit în proporție de 101,0 
la sută, al producției marfă vîndu- 
tă și încasată în proporție de 101,9 
la sută, iar al productivității mun
cii de 102,1 la sută. Realizările ob
ținute în perioada care a trecui 
din luna decembrie îndreptățesc 
speranța că sarcinile de plan 
majoritatea indicatorilor 
vor fi simțitor depășite,
ziua de 25 decembrie și-au înde 
plinit sarcinile anuale la producția 
globală 10 unități printre care mi
nele Lupeni, Urlcani, F.F.A. „Vis- 
coza" Lupeni, U.R.U.M.P., sectorul 
minier Bănița, grupul II de șantie
re, unitățile din cadrul complexului 
C.F.R. In cadrul Combinatului car
bonifer s-au extras peste plan de 
la începutul anului aproape 45 000 
tone cărbune brut. Colectivele 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
raza orașului se pot mîndri

La 
de plan 
Pînă în

de
din
pe

drept cuvînt cu 
re reprezintă o 
la realizările obținute pe întreaga 
economie națională, la prosperita
tea patriei și creșterea nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

Conferința orășenească de pârtia, 
analizînd activitatea desfășurată 
pentru îndeplinirea sarcinilor eco
nomice pe primul an al cincinalu
lui a subliniat însă că în toate sec
toarele mai există încă însemnate 
rezerve interne. Prin folosirea mai 
deplină a acestor rezerve sporurile 
de producție, beneficiile realizate 
pe ansamblul orașului ar fi 
mult mai mari. Una din cele 
importante rezpțVe interne o 
stituie îndeplinirea planului în 
ritmic la toți indicatorii, de către 
toate unitățile.

Cum stau lucrurile în această 
privință? In 11 luni trei întreprin
deri — 
roșeni, 
troșani 
ja — 
ductiei 
n-au realizat planul

aceste rezultate ca- 
contribuție de preț

fost 
tnai 

con- 
mod

termocentrala electrică Pa- 
Intreprinderea forestieră Pe- 
și exploatarea 

n-au îndeplinit 
globale,două

(Continuate în pag. a 2-a)

STATISTICA 1966

CU VOI
DE-O
Belșugul ce

SEAMA
foșnește-n valuri, 

griul 
el, din plin, 

albeața plinii, 
Cantatele furnalelor și rîul 
De foc ce-1 stăpînește 

forța mîinii;

Ce poartă-n

Tezaur de metale și cărbune — 
Comori de bogăție revărsată 
broboada grea ă codrilor, 

ce pune 
Un nimb pe fruntea-n piscuri 

încadrată;

Orașe albe, ce 
Printre grădini

Vapoare grele

se-nalță-n' Zăr£, 
cu Hori 

înmiresmate 
ce plutesc 

pe mare
Livezile de roade încărcate;

Copiii veseli ce-și trimit surisul 
Spre bucuria caldă a iubirii, 
Bătrîni cu

In liniștea

părul alb
ce-și trăiesc visul 

deplină a-mplinirii;

care-și clădesc viața

sală tovarășii Nicolae 
Chivu Stoica, Ion 
Maurer. Gheorghe 

Alexandru Bîrlădeanu, 
Dră-

de asemenea, prezenți nu- 
invitați — membri al 

P.C.R., ' 
instituții 
obștești, 

de

membri 
miniștri, conducă- 

centrale și orga- 
academicleni și 
știință și cul- 
ofițeri superiori

Joi la amiază, au luat sfîrșit lu
crările . celei de-a Vl-a sesiuni a 
Marii Adunări Naționale. ’

La ora 9, salutați cu puternice 
aplauze de deputați și invitați, au 
sosit în 
Ceaușescu, 
Gheorghe 
Apostol,
Emil Bodnăraș, Alexandru 
ghici, Paul Niculescu-Mizil. Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Petre 
Borilă, Constantin Drăgan, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, Va- 
sile Vîlcu.

In loja din stînga se aflau mem
brii Consiliului de Stat.

Erau, 
meroși 
CC. al 
tori de 
nizații
alți oameni 
tură, generali și 
reprezentanți ai oamenilor muncii 
din întreprinderi și instituții, zia
riști români și străini. In sală se 
aflau șefi ai misiunilor diploma
tice.

Marea Adunare Națională a dis
cutat ultimele puncte înscrise pe 
ordinea de zi. Secretarul Consiliu
lui de Stat, deputatul Grigore Gea- 
mănu, a prezentat expunerea cu 
privire la proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de către Consiliul 
de Stat de la ultima sesiune. Ra
portul Comisiei juridice referitor 
la aceste proiecte de legi a fost 
expus de președintele comisiei, de
putatul Traian Ionașcu.

In cadrul discuției asupra pro
iectelor de legi au luat cuvîntul 
deputății
dretar si Comitetului raional de 
partid .,1 Mai", din Capitală, loan 
Pop D. Popa, prorector al Institu
tului medico-fai-rnaceutic din Tîrgu 
Mfjreș, Toana Boga, vicepreședintă- 
a Consiliului National al .Femei-: 
lor, și Richard Winter, secretarial 
Comisiei de politică externă a 
M.A.N. ...

Deputatul acad. Aurel . Moga. 
mipiștrul sănătății st prevederilor^ 
sociale, a răspuns întrebărilor puse

sesiunii
Naționale

de deputați în timpul se'siunii 
în legătură cu unele aspecte din 
domeniul ocrotirii sănătății popu
lației. , , j .

Trecîndu-se la votul secret, prin 
buletin, Marea Adunare Națio
nală a aprobat toate decretele cu 
putere de lege emise între sesiuni 
de către Consiliul de. Stat. , .

In continuare, deputatul Petre 
Blajovici, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a prezentat. o 
informare . în legătură cu stadiul 
construcțiilor de locuințe . prpprie- 
tate personală, solicitată în timpul 
sesiunii.

La ultimul punct al ordinei de 
zi au fost, aprobate modificări în 
componența unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Nafto- 
nale. impuse de noi însărcinări 
primite de unii membri ai acestor 
comisii.

Tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
rostind cuvîntul de închidere a 
lucrărilor sesiunii, a spus:.

In actuala sesiune au fost dez
bătute și adoptate legi de mare 
însemnătate pentru dezvoltarea în 
continuare a economiei naționale, 
a vieții sociale și de stat, pentru 
mersul nostru înainte pe drumul 
desăvîrșirii construcției socialiste. 

Sîntem îndreptățiți să constatăm 
că sesiunea 
un bilanț 
tite de la 
Naționale, 
comisiilor
mat sesiunii un pronunțat carac
ter de lucru. Mulți deputați . au 
sugerat idei valoroase, concretizate 
în propuneri menite să îmbunătă- 

Lina Ciobanu, prim-se- . țească conținutul: unor articole din 
proiectele de - legi. întrebările» a- 
dresate conducătorilor unor minis
tere sau organe centrale de ■■ stat 
au constituit o expresie directă- a 
•exercitării de către Marea Adunare 
Națională a controlului asupra ac
tivității administrației de stat, o 
contribuție nemijlocită la îmbună
tățirea și uerfeeționarea activității 
noastre sociale,

noastră se încheie cu 
rodnic. Cuvîntările ros- 

tribuna Marii Adunări 
discuțiile din cadrul 
permanente au impri-

'Continuare in oaa. a 3-al

LA „CARNAVALUL
NOTELOR BUNE“

Cutezători,
Din temelii, să poarte 

trainic zidul 
Înaintași, in vremi,

spre dimineața 
De nesfîrșit, ce ne-a creat 

partidul;

In toate mă Cuprind;
cu voi de-o seamă 

îmi bate-n suflet era comunistă. 
Ne-a zămislit pe lume 

aceeași mamă : 
Republica Română Socialistă

MARIA DINCĂ

Casa de cultură din 
Petroșani. Marți 27 
decembrie. Sala mica 
e feeric luminată șî 
amenajată. Pretutin
deni ghirlande, steluțe 
și globuri multicolore. 
Pomul de iarnă eșt^ 
împodobit ca-n povești. 
Pe pereți placarde ci. 
notele 8, 9 și 10 — nă
zuința de totdeauna a 
celor prezenți. E o am
bianță ce îndeamnă la 
veselie. Ora 15,30. In 
sunetele trompetiștilor, 
pioniera Ilieș Camelia 
declară deschis carna , 
vălul pionierilor, frun
tași la învățătură, în
chinat zilei Republicii. 
Profesoara Dună Ele-

na, președinta Consi
liului orășenesc al Or
ganizației pionierilor 
vorbește participanților 
despre importanța zi
lei de 30 Decembrie 
d despre realizările 
regimului nostru. Feli- 
-ită apoi pionierii. pen

tru notele obținute, 
'lorindu-le rezultate și 
mai bune în noul an. 
Jn acordurile orches
trei are loc apoi pa
rada- măștilor și a cos
tumelor. Prin fața ju
riului, etalîndu-și ele
ganța costumației, defi- 

. lează, de la cei dintr-a
l-a pînă la cei din'da 
sa a VIII-a, toți elevii 
sosiți la carnaval F. o

adevărată paradă a 
modei din toate tim
purile, o policromie și 
varietate de costume 
ce incintă. Trecerea 
în revistă are ca re
zultat premierea celor 
mai frumoase și su
gestive costume con
fecționate. Nerăbdarea 
copiilor care, firește, 
doresc voioșie, mișca
re, muzică, nu e pusă 
la încercare. Orches
tra începe să cînte. 
Ritmul lent al tangou- 
lui îi cuprind încet, în

Viorel TEODORESCU

Mai sînt doar două zile pînă 
vom păși intr-un an nou. In 
toate unitățile Văii Jiului se 
încheie bilanțuri, se întocmesc 
statistici. Redăm, prin interme
diul cîtorva cifre, lin Crîmpei 
din bogatul bilanț al lui 1966.

ÎN DOMENIUL ECONOMIC 
ȘI SOCIAL-CULTURAL. Au 
fost date în folosință : Casa de 
cultură din Petroșani; stația 
de retransmisie a televiziunii; 
Școala generală cu 16 săli de 
clasă din cartierul L vezeni; 
centrala telefonică automată

din Petroșani; 1 763 apartamei 
te și s-au consiruft 48 locuințe 
particulare din fonduri proprii; 
Mina Paroșeni a început 
producă primele tone de căr- 
bune.

ȘCOLI ALSOLVITE LA 
CURSURILE DE ZI, SERALE Ș! 
FĂRĂ FRECVENȚA. Școli pro 
îeșionale — miniere și corner 
ciale — 449 elevi; școli tehhi 
ce și de maiștri — 124 elevi: 
Facultățile de mine și electro
mecanică de la I.M.P. - 
studenți.

minieră Dîl- 
planul pro- 
întreprinderi 
la producții’

(Continuare în pag. 3-a)

ți o atmosfera de carnavalMăști ți costume, tinerețe
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U«t obiectiv esenfial al producției pe anul 1967

RITMICITATEA ÎNDEPLINIRII PLANULUI
LA TOTI INDICATORII

(Urmare din pag. 1)

marfă vîndută și încasată; unitățile 
cooperativelor meșteșugărești au 
rămas sub plan la productivitate, 
iar șantierul T.G.M.M., I.O.I.L., ex
ploatările miniere Vulcan și Dîlța 
au depășit prețul de cost planifi
cat. La aceasta se adaugă faptul 
că un număr încă ridicat de bri
găzi șt sectoare din cadrul G.G.V.J. 
nu'-si realizează sarcinile

Aceste exemple sînt 
pentru a demonstra cu cît 
tut să crească realizările 
dacă toate unitățile și-ar
plinit lună de lună sarcinile de 
plan I

Neîndeplinirea planului în unele 
perioade de către o serie de co
lective poate avea urmări care se 
răsfrîng negativ nu numai asupra 
propriei activități ci și 
cii In alte sectoare, 
rătnînerea în urmă a 
pe șantierele T.G.M.M.
te greutăți exploatărilor 
Petrila, Vulcan și Uricani. Nereali- 
zarea la timp a unor obiective de 
către grupul 11 șantiere al T.R.C.H. 
a determinat ca un număr de oa
meni ai muncii să intre cu întîrzie- 
re în posesia noilor

Practica folosită la 
miniere precum și la 
din Valea Jiului de a 
mele două decade cu
plan neîndeplinite, ca în ultima de
cadă să recupereze rămînerea în 
urmă și să realizeze chiar depă
șiri este dăunătoare. Această prac
tică duce la folosirea incompletă a 
capacităților de producție și a fon
dului de timp în primele două de
cade ca în cea de-a treia 
mașinile și utilajele să fie 
unei suprasolicitări. N-ar 
mal rațional și mai simplu, 
lași timp, să se lucreze 
ritm constant ?

Cauzele neritmicității producției 
într-o serie de întreprinderi sînt 
multiple și în fiecare unitate își 
au specificul lor. Gele mai multe 
îșl au însă rădăcinile în deficien
țele existente în planificarea pro
ducției și în lipsa de urmărire a 
realizărilor pe locuri de producție, 
în aprovizionarea tehnico-materială 
necorespunzăloare a unor locuri de 
muncă, în asistența tehnică slabă,

de plan, 
grăitoare 
ar fi pu
pe oraș 
fi înde-

asupra mun- 
De exemplu, 
unor lucrări 
a creat mul- 

miniere

apartamente, 
exploatările 

alte unități 
încheia pri- 
sarcinile de

indisciplină și alte lipsuri. La ex
ploatările miniere, mașinile de în
cărcat, locomotivele și transportoa
rele sînt incomplet folosite. De a- 
semenea, este nesatisfăcătoare preo
cuparea pentru perfecționarea me
todelor de exploatare cu producti
vitate ridicată, pentru extinderea 
mecanizării lucrărilor grele și cu 
volum mare de muncă, pentru ex
tinderea normării științifice.

Aceste stări de lucruri exis
tă acolo unde organizațiile de 
partid manifestă o exigență scăzu
tă față de țnodul în care se ocupă 
conducerile întreprinderilor de or
ganizarea superioară a producției, 
de mobilizarea colectivelor de mun
că la îndeplinirea ritmică a planu
lui. De aceea se impune ca în pri
mul rînd organizațiile de partid să 
trateze cu cea mai mare răspunde
re îndeplinirea ritmică a planului, 
să manifeste în această privință 
mai multă exigență și inițiativă. 
Subliniind necesitatea mobilizării 
tuturor forțelor pentru a asigura 
ca toate obiectivele stabilite de 
planul cincinal să fie realizate în 
condiții bune, pentru a obține căr
bune mai mult, mai bun și mai ief
tin, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al C.C. al P.C.R. 
a arătat la întîlnirea cu minerii, 
care a avut loc la Lupeni cu oca
zia vizitei făcute de conducătorii 
de partid și de stat în regiunea

I
I
I

preocupările pen- ■ 
ij bună a produc- |

Ii

decadă 
supuse 

fi oare 
în ace- 
tntr-un

Hunedoara în luna octombrie din 
acest an :

„Trebuie sporite ] 
tru organizarea mai 
ției și a muncii, care să-și găseas
că concretizarea in îndeplinirea 
ritmică a planului de producție de 
către fiecare miner, fiecare brigadă, 
fiecare sector. Organele și organi
zațiile de partid să i, 
continuu cunoașterea problemelor 
economice, să intensifice controlul 
asupra îndeplinirii planului de pro
ducție la toți indicatorii. Va trebui 
să se acorde o mai mare atenție fo
losirii depline, cu maximum de e- 
ficiență, a utilajelor și mecanisme
lor cu care sînt înzestrate minele, 
creșterii gradului de mecanizare și 
introducerii unor metode de ex
ploatare cît mai adecvate condițiilor 
naturale".

Aceste cuvinte însuflețesc pe mi
neri, le dau noi imbolduri în mun
că. Prin eforturile tot mai susținu
te pe care le depun în producție 
ei se dovedesc pe deplin conștient! 
de faptul că ne aflăm într-o etapă 
cînd realizările globale, de ansam
blu, nu ne mai satisfac pe deplin, 
de necesitatea ca în fiecare între
prindere, în fiecare sector și bri
gadă,; planul să fie îndeplinit ritmic 
și la toți indicatorii.

Există toate premisele ca în noul 
an această necesitate imperativă să 
fie transpusă în fapt.

ut inușuîv*-

ZIIA REPUBLICII
(Urmare din pag. 1)

s și organi- |
aprofundeze I

i
i
i
i 

n 
:l

i
i
i
i

PETROȘANI
'MuxLx cwocazuh .aouwhim 
vU'b mul co&zcIaV de wmmll 
st l a/tâaza tun w.
atXvJtEaXacv cu vutot .

LOCOMOTIVE

Cu PRILEJUL ANULUI NOU FELICITA 
DIN TOATA INIMA MUNCITORII, 

Tf-NNICIFNII ST FUNCȚIONARII DEPOULUI 
PENTRUREZULTATELEOBȚINUTE IN 
NUNCA Si LE UREA ZA NO! SUCCESE /N

ANUL ’9&Z

țărănimii înfrățite, fața nouă a ora
șelor șl satelor noastre în plină în
florire. Harnicul și talentatul nos
tru popor, liber și stăpîn pe soarta 
sa, înfăptuiește neabătut progra
mul înfloririi multilaterale a Româ
niei socialiste elaborat de Con
gresul al IX-lea al partidului, fău- 
rindu-și astfel propria sa bunăstare 
și fericire.

Oamenii muncii din bazinul nos
tru carbonifer aduc o valoroasă 
contribuție la opera întregului po
por de înflorire a patriei. Colecti
vele minelor noastre trimit econo
miei naționale milioane de tone de 
cărbune. Dezvoltarea continuă a 
exploatărilor miniere, deschiderea 
de noi mine, mecanizarea și mo
dernizarea lor intensă reflectă a

car- 
Lu- 

căr- 
Ro- 
mi- 
im-

I 
:l
Și âJ

oamenii aili

vîntul continuu al industriei 
bonifere. Astăzi, numai mina 
peni realizează o producție de 
bune care depășește pe cea a 
mâniei anului 1938. In pas cu 
nele, localitățile Văii Jiului se
bogățesc cu noi cartiere, cu noi 
dificii de învățămînt, cultură 
sănătate.

La cea de-a 19-a aniversare 
proclamării Republicii, 
muncii din Valea Jiului își expri
mă voința fermă de a munci cu 
avînt pentru obținerea de noi și 
importante succese în înfăptuirea 
programului desăvîrșirii construc
ției socialiste, aducînd astfel o con
tribuție tot mai mare la opera în
tregului popor de înălțare" a edifi
ciului luminos al patriei noastre 
socialiste spre noi culmi aie pro
gresului și civilizației.

I
i

ș.

Cu ocazia Cinului nou. •

TRANSMITE SINCERE FEL IClTARl 
PREPARATORILOR. SI TUTUROR. 

.SALAR/AT/LOR UZINEI PENTRU 
FRUMOASELE REZUL TATE 

OBT/NUTE/N MUNCA . ,
£amc/f/ani'

SPORTUL ROMANESC IN ANUL 1966 i
10 titluri mondiale, 2 europene, succese în „Cupele Campionilor Europeni‘‘

Anul care a trecut a fost pentru 
sportul românesc un an rodnic. 
S-a dezvoltat caracterul de masă 
al mișcării de educație fizică și 
sport. Tot mai mulți tineri din 
uzine, școli, universități și de la 
sate au participat la campionate 
și competiții sportive, desfășurate 
pe întreg cuprinsul țării. Au fost 
construite și amenajate noi săli de 
girhnastică, bazine de înot, pati
noare, terenuri de fotbal, handbal, 
baschet, volei, tenis și altele. In 
țara noastră există, în prezent, 
peste 20 000 de baze sportive sim
ple și complexe pe care se desfă
șoară o intensă activitate sportivă.

In anul 1966 valoarea perfor
manțelor a crescut. Au fost stabi
lite noi recorduri naționale la ma
joritatea disciplinelor sportive.

Sportivii români au participat la 
numeroase competiții internațio
nale cucerind io titluri de cam
pioni mondiali, 2 de campioni eu
ropeni și 2 „Cupe ale Campioni
lor Europeni".

La campionatele mondiale de 
caiac-canoe, reprezentanții Repu
blicii Socialiste România și-au con
firmat valoarea cîștigînd 5 medali'. 
de aur, una de argint și una de 
bronz. Performanțe valoroase av. 
obținut caiaciștii și canoiștii ro
mâni și la „Săptămîna Preolim- 
Dică“ de la Ciudad de Mexico. La 
realizarea acestor victorii preți
oase. o contribuție însemnată și-au 
adus campionii mondiali Aurel 
Vemescu și Atanase Sciotnic.

Luptătorii români au cucerit un 
titlu de campion european la ca
tegoria semigrea prin Nicolae M*r- 
tineScu, o medalie de argint (Flo

rian Ciorcilă) și una de bronz 
(N. Martinescu) la campionatele 
mondiale de la Toledo.

Pe poligonul de la Wiesbaden, 
Virgil Atanasiu a cucerit medalia 
de aur la proba de pistol viteză, 
în cadrul campionatelor mondiale 
stabilind și un nou record mon
dial cu 596 puncte. Trăgătorii ro
mâni au cîștigat și în acest ar. 
„Cupa țărilor latine", iar la cam
pionatele europene de talere s-au 
clasat pe locul al doilea.

O altă victorie de prestigiu a ob
ținut Maria Alexandru, care la 
campionatele europene de tenis de 
masă de la Londra s-a clasat pe 
primul loc în proba de simplu. 
Echipa C.S.M. Cluj a cîștigat pen
tru a patra oară „Cupa Campioni
lor Europeni" Ia tenis de masă 
masculin.

Finala „Cupei Campionilor Eu
ropeni" la volei masculin a fost 
disputată în anul 1966 de două 
echipe românești : Dinamo Bucu
rești și Rapid București, trofeul 
revenindu-i primei formații. O 
comportare bună a avut si echipa 
masculină de volei a României, 
clasată pe locul secund la cam
pionatele mondiale.

Echipa feminină de șah a țării 
noastre a realizat o performanță 
meritorie ocupînd locul doi la 
Campionatele mondiale de la Ober
hausen, iar maestra internațională 
Alexandra Nicolau a cîștigat tur
neul internațional de la Bewer- 
vijk.

Pentru prima oară în istoria nă- 
tației românești o înotătoare. Cris
tina Balaban, a cucerit o medalie, 
caa de bronz, în proba de 100 m

spate la Campionatele europene [ 
de la Utrecht.

întrecerile Campionatelor mon
diale de popice de la București au | 
fost dominate de sportivii români î 
care au cîștigat trei din cele șase 
titluri disputate : pe echipe (femei | 
si bărbați) și perechea masculină | 
Petre Purje — Constantin Radu
lescu. Popicarii români au cîștigat | 
și două medalii de argint în proba ! 
de perechi.

Și la alte discipline sportive, 
reprezentanții României au obți
nut performanțe remarcabile. Ast
fel, Ștefan Weisbok a cucerit me
dalia de aur la Campionatele mon
diale de scrimă pentru tineret, tî- 
năra scrimeră Ecaterina lencec a 
cîștigat medalia de bronz la Cam
pionatele mondiale de scrimă, iar 
echipa de hochei pe gheață s-a cla
sat pe locul doi la „Universiada" 
de la Torino. Atleții români Mi- 
haela Peneș, Iolanda Balaș, Viorica 
Viscopoleanu și Șerban Ciochină 
au obținut victorii în diferite con
cursuri internaționale, iar jucătorii 
de tenis Ion Țiriac și Ilie Năstase 
au cîștigat concursurile de la Bru
xelles (Belgia), Alexandria (R.A.U.) 
și Mamaia. Echipa națională de 
fotbal a obținut, de asemenea, cî- 
teva rezultate meritorii dintre care 
amintim victoriile obținute în fața 
echipelor Ungariei (2—1) si Uru- 
guayului (1—0). Anul 1967, anul 
preolimpic, este întîmpinat de 
sportivii noștri cu hotărîrea fermă 
de a se perfecționa neîncetat pen
tru a aduce noi succese culorilor
sportive românești.

SM O1U3Ai—T*' Adresează cu ocazia Anului nou
minerilor si tuturor sa&riati lor sâi 
cefe mai calde fefrc/tan pentru 
succesele obținute loproducfte 
si te dorește noi succese în viitor
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ÎNCIIKItlIO
(Urmare din pag. 1)

Ordinea de zi a actualei sesiuni 
a fost bogată. In primul rînd am 
dezbătut și adoptat proiectul de 
lege privind planul de stat al eco
nomiei naționale și proiectul de 
buget pe anul 1967. Planul activi
tății economice pentru anul viitor 
prevede sarcini sporite, dar pe 
deplin realizabile. Așa cum arăta 
tovarășul Nicol ae Ceaușescu Ia 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R., 
este necesar ca, paralel cu dezvol
tarea în continuare din punct de 
vedere cantitativ a producției, să 
muncim cu neobosită energie pen
tru ridicarea calitativă a întregii 
activități economice, pentru creș
terea eficienței acestei activități.

Hărnicia, priceperea, entuziasmul 
și înalta conștiință cetățenească a 
poporului nostru sînt garanții si
gure că planul și bugetul de stat 
pe anul viitor vor fi realizate cu 
deplin succes.

Produse de sezon
I în magazine
i l

• TRAINIC
• ESTETIC
• IN TON CU MODA

Din principalele caracteristici ale 
liniei modei, în actualul sezon, se 
desprind două stiluri : unul în 
gen sportiv și altul cu alură ele
gantă. In funcție de aceste elemen
te se aleg modelele, detaliile, cu
lorile și bine înțeles țesăturile. 
Stofele folosite în confecționarea 
mantourilor fie că sînt bucleuri, 
stofe de palton mai groase — gen 
bărbătesc, stofe flaușate, stofe ve- 
lurate sau etaminate, prezintă a- 
celeași caracteristici : toate au o 
deosebită suplețe. Multe haine au 
garnituri de blănuri artificiale, 
unele contexte cunoscute de acum 
publicului (ursonul, ursonul spi- 
cat, leopard, focă, vițel) și care se 
bucură de aprecierea unanimă a 

- cumpărătorilor.
Cererile populației, mereu mai 

pronunțate pentru aceste confecții, 
au: fost satisfăcute. Magazinele de 
specialitate din Valea Jiului apar- 
ținînd O.C.L. Produse industriale 
Petroșani au fost aprovizionate din 
plin cu asemenea confecții. Astfel, 
din sortimentele de haine de iarnă 
ce se găsesc spre vînzare în ma
gazinele de confecții se remarcă — 
ca un reușit exemplu de valorifi
care a noului produs românesc — 
imitația de blană (ursonul spicat 
din fire sintetice), executat de Fa
brica de confecții și tricotaje „Bu- 
curești“, apoi mantouri din stofe 
mai groase — gen bărbătesc — 
prevăzute cu garnituri de blănuri 
artificiale; mantouri executate din 
stofe tip .,Velur" cu mînecă ki
mono din același material: haine 
îmblănite cu fețe textile imper- 
miabile tip sport; paltoane execu
tate din stofe fantezi tip sport și 
căptușite cu blană artificială de 
urson; mantouri cu mîneci apli
cate din țesături de lînă uni.

Cum se prezintă moda bărbă- 
»r- tească ? Iată cîteva elemente ca

racteristice : la costumele obișnuite 
reverele sînt înguste, iar la cele 

1 elenante sînt mai prelungite. Sa
coul se încheie la un rînd cu unul, 
doi sau trei nasturi, în funcție de 
destinație. Pantalonii cu manșetă 
îngustă sau fără manșetă sînt mai 
largi, iar paltoanele sînt execu
tate cu talia cambrată prin pense, 
buzunare tăiate, cu clape, guler 
clasic cu revere mai late din 
stofă uni sau cu carouri mărunte, 
iar cele de calitate superioară, din 
stofe în culori închise.

Iată numai cîteva modele de 
confecții din multiplele sortimente 
aflate în magazinele de specialitate 
oferite cumpărătorilor ca îmbră
căminte modernă, frumoasă și de 
bună calitate.

FEDER DEZIDERIU
merceolog principal O.C.L.

Produse industriale Petroșani

sesiunii napii adunări
Adoptarea în actuala sesiune a 

noii legi a pensiilor, învederează 
încă o dată grija permanentă pe 
care partidul și statul nostru o 
acordă îmbunătățirii condițiilor de 
trai ale oamenilor muncii, asigu
rării unei vieți demne celor care, 
ani îndelungați, și-au dăruit pute
rea de muncă pentru înflorirea 
patriei.

Am adoptat proiectul de lege cu 
privire la alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională și în 
sfaturile populare, care reglemen
tează în mod unitar sistemul nos
tru electoral. Prevederile acestei 
legi se înscriu pe linia sarcinilor 
trasate de Congresul al IX-lea al 
partidului cu privire la lărgirea 
bazei de masă a organelor re
prezentative ale statului nostru, la 
perfecționarea continuă a demo
crației noastre socialiste.

Așa cum prevăd normele con
stituționale, au fost examinate și 
adoptate proiectele de legi pentru

DINTRE ZECH.E
Dulci... și nu prea

Despre felul cum sînt depozitate 
la magazinul O.C.L. Alimentara nr. 
17 din Petroșani mărfurile și am
balajele ne informează corespon
dentul nostru CIUR IO AN. Omu I 
s-a speriat ca de foc, de... pungile 
și sacii aprinși de vînzătoare pen
tru a se încălzi (sobe n-au fost 
instalate deocamdată). De nu să
reau clienții, în ajutor, sacii cu 
zahăr făceau un incendiu de nu 
le era... dulce celor din conduce
rea O.C.L. Alimentara Petroșani.

Material... 
doar pentru unii

Tovarășul Nastai Andrei se în
treabă de ce la I.L.L. Iiupenl, în 
anumite sectoare, material pentru 
reparații primesc doar favoriții 
maistrului Eucaci Iosif ?

Conducerea unității I.L.L, Eupeni 
ce are de spus ?

O dală pe săptămînă
Este răspunsul la întrebările des

prinse din scrisoarea tovarășului 
IVAN G. MARIN.

Cînd primesc constructorii din 
Vulcan ziarele ? Nu e zi anume, 
doar o dată pe săptămînă obișnui 
iește poștașul să treacă pe la dînșii.

Cînd poți găsi deschis Ia biroul 
personal al șantierului de construc
ții din Vulcan ? Eventual peste o 

1 săptămînă. Acum nu e nimeni. 
I Condica e semnată de către tova- 
| rășa Georgeta Manole, inspector 
; de cadre, însă cu anticipație, 
• De cîte ori se respectă progra- 
’ mul la cantina aceluiași șantier ? 
■ In general, numai duminica.
I Și acum o întrebare pentru toți 
! cei vizați: pînă cînd î...

LA „CARNAVALUL
NOTELOR B U N E“

(Urmare din pag. 1)

cet pe toți. Diversitatea ves
mintelor în mișcare creează 
o priveliște încîntătoare. 
Costume de epocă : prinți și 
prințese, regine, cavaleri me
dievali, voievozi și haiduci; 
costume ale altor naționa
lități : mexicani, indieni, 
turci; costume de inspirație 
folclorică: îngerași, gîze și 
ghiocei, dansează în jurul 
bradului. Aș vrea să desco
păr cîteva măși. II strig pe 
un „indian". Cum te chea
mă ? Winetou !! Și mai 
cum ? îmi spune adevăratul 
nume : Puiu Horea de la Li- 
ceul din Petrila. Le dau mas
ca jos și aflu identitatea fru
moaselor „compatriote ale 
lui Winetou", a micuței „me
xicane", a unui falnic „vo
ievod moldovean", a unei 
autentice „regine din Fran

aprobarea decretelor cu putere de 
lege enșise de Consiliul de Stat 
între sesiunile Marii Adunări Na
ționale. Printre acestea, o însem
nătate, cu drept cuvînt subliniată 
în cursul dezbaterilor, prezintă 
seria de măsuri cu caracter social 
tinzînd la stimularea creșterii na
talității, la sprijinirea și consolida
rea familiei, factor de mare impor
tanță în dezvoltarea societății, a 
națiunii socialiste.

Activitatea noastră, a deputați
lor — a spus în continuare vorbi 
torul — nu se oprește la elabora
rea legilor puse în slujba poporu
lui; ea trebuie să fie continuată lă 
locurile noastre de muncă, în cir
cumscripțiile electorale, unde avem 
datoria să înfățișăm și să expli
căm alegătorilor hotărî rile adop
tate și importanța lor, să veghem 
la stricta lor aplicare. Este o în
datorire de cinste a fiecăruia din
tre noi ca, în circumscripțiile în 
care am fost aleși, să întărim con

DE SCRISORI
Pantofii... au dispărut

Doriți să vă reparați încălțămin
tea? Adresați-vă cu toată... neîn
crederea unității 49 din Petroșani.

Aici, și-a dus și tovarășul Bur- 
lec loan, din Iscroni, pantofii la 
reparat încă din 8 octombrie a. c. 
A plătit costul 20 de lei. Peste 
patru zile, cum i-au spus cei de 
la unitate, a venit să-și ia panto
fii. Dar... șușterii respectivi l-au tot 
amînat... De șapte ori a plătit o- 
mul cursa de la Iscroni la Petro
șani, mai să rupă altă pereche de 
pingele și... în cele din urmă, să 
vezi ghinion, pantofii s-au pierdut.

Păgubașii dorim să fie lucrătorii 
amintitei unități prin a căror „gri
jă" pantofii... au dispărut.

Calendarul inversat
Locatarului Gilibia Ioanid din Pe

troșani str. Republicii nr. 36 i s-a 
părut că plătește prea multă chirie 
pentru locuință. A sesizat ziarul 
reclamînd pe cei de la I.L.L. Dar, 
a comis doar o singură „eroare". 
Inversînd lunile cu zilele (în loc 
de 8 IV-a și-a ales 4 VllI-a) au 
„ieșit" patru luni de chirie în plus. 
Dar fenta n-a ținut. Ii propunem 
să-și modifice propriul calendar.

P. BREBEN

încălzire cu turbosuflante
Pe Șantierul de construcții din 

orașul Vulcan a fost introdusă în
călzirea cu turbosuflante. Turbo- 
șuflantele funcționează prin arde
rea motorinei, aerul, cald fiind re
fulat în încăperi eu ajutorul unor

ța secolului al XVIII-lea" 
și a „corsarului cu luleaua 
veșnic in colțul gurii". Sînt 
toți pionieri de frunte de la 
școlile generale nr. 1 și nr. 
4 Petroșani: Ardelean Mi
oara, clasa a VH-a, Merfu 
Ioana, clasa a Vl-a, lordă- 
nescu Mira, clasa a Vl-a, 
Munteanu Radu, clasa a V-a, 
Drăcea Mariana, clasa a 
VH-a, Șodolescu Ion, clasa 
a Vil-a. Toți sînt fericiți și 
le place mult atmosfera car
navalului. Cineva din sală, 
parafrazind pe Coșbuc, spu
nea că și copiii se-ncălzesc 
greu, iar apoi nu-i mai poți 
opri. Ritmul dansului mo
dern i-a „aprins" pe toți.

A doua zi se organizează 
jocuri distractive pionierești. 
Toată lumea cîntă. E o ade
vărată explozie de entu
ziasm. In alaiul de copii, a- 
pariția lui Moș Gerilă a

stîrnit ropote de aplauze. 
Micuții îl privesc cu emoție 
și admirație, cei mari nu se 
sfiesc. să-i pună fel de fel 
de întrebări. Bun de glume, 
Moș Gerilă, ascultat cu aten
ție, răspindește împrejur un 
farmec indescriptibil. Nici- 
unul din copiii cu care-am 
stat de vorbă n-a spus c-ar 
fi existat ceva în aceste două 
zile să nu-i fi plăcut. Și in
tr-adevăr TOTUL a fost fru
mos. A fost o impresionantă 
manifestare a tinereții, a co
pilăriei fericite.

Lui Moș Gerilă îi plac 
poeziile recitate cu e- 

moție de micii săi 
admiratori

NAIIONALE
tinuu legăturile cu cetățenii, să 
acordăm maximum de atenție pro
punerilor de interes obștesc, să 
fim cît mai receptivi la nevoile și 
cerințele populației.

Ne aflăm în preziua aniversării 
Republicii și în prag de an nou. 
In numele Biroului Marii Adunări 
Naționale, îngăduiți-mi să vă a- 
dresez, cu acest prilej, cele mai 
calde felicitări, urări de sănătate 
și succese tot mai mari în activi
tatea dv. dăruită binelui și feri
cirii poporului nostru.

★

Comisia pentru problemele de 
apărare, în ședința sa din ziua de 
29 decembrie, a ales ca președinte 
al comisiei pe tovarășul deputat 
Vasile Patilineț, iar ca vicepre
ședinte pe. tovarășul deputat Con
stantin Nistor.

(Agerpres)

lntîlnirî între deputați 
și alegători

ln cel de-al II-lea semestru al a- 
nului curent au avut loc în Valea 
Jiului peste 400 de întîlniri ale de
putaților cu alegătorii. Numai în 
Lupeni s-au ținut 108 întîlniri, iar 
în Petrila 83. Cu prilejul acestor 
întîlniri, deputaților li s-au adus la 
cunoștință o seamă de probleme 
de ordin gospodăresc ce se cer o- 
perativ soluționate. La Petroșani, 
de pildă, la întîlnirea locuitorilor 
circumscripțiilor nr. 35 și 36 cu de
putății Faur Gheorghe și Variasy 
Elvira, s-a arătat că în unele blo
curi de pe strada Constructorilor 
din Petroșani locatarii duc lipsă 
de apă caldă, iar încălzirea aparta
mentelor este nesatisfăcătoare. Tot 
la această întîlnire s-a cerut să se 
intervină pentru repararea neîntîr- 
ziată a acoperișurilor imobilelor 1 
și B din aceeași stradă.

Și la întîlnirea cetățenilor din 
circumscripția nr. 49 din Petroșani 
cu deputata Tomșa Elisabeta s-au 
făcut unele propuneri valoroase. 
Printre altele s-a subliniat necesi
tatea montării unei fîntîni în str. 
Miorița. Mai multi cetățeni au ce
rut să se intervină la organele în 
drept în vederea reparării trotua
rului de pe strada A. Vlaicu și să 
se aștearnă pietriș pe str. Sarmize- 
getusa.

Intîlnirile dintre deputați și ale
gători au contribuit la îmbunătăți
rea activității gospodărești.

palete. Noul sistem de încălzire 
dă un randament foarte bun și 
înlocuiește cu succes sobele.

IORDACHE IULIAN 
corespondent

TELEVIZIUNE
30 decembrie

18,00 Pentru copii și tineretul 
școlar: Pionierii cîntă. 
Spectacol realizat in co
laborare cil Consiliul Or
ganizației Pionierilor din 
Bucureșii.

18,58 Ora exactă.

19,00 Telejurnalul de seară.

19,20 Odă Republicii — emi
siune de versuri.

19.30 Debuturi 1966. Soliști de 
muzică populară, ușoară 
și clasică evidențiați în 
acest an la concursul 
„debuturi".

20.15 Săptămînă.

21.15 Avanpremieră.

21,45 Sărbătoare și cîntec. 
Spectacol prezentat de 
Ansamblul U.T.C.

22.30 Telejurnalul de noapte.

22,55 închiderea emisiunii.

PR06RAM DE RADIO
31 decembrie

PROGRAMUL I : 6,25 Program
muzical de dimineață; 6,35 Anun
țuri și muzică; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 Piese pentru fanfară; 
7,35 Muzică ușoară; 7,45 Emisiune 
pentru pionieri; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,10 Melodii populare; 8,25 
MOMENT POETIC; 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,30 Or
chestra ,,Barbu Lăutarii"' a Filar
monicii de stat „George Enescu"; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 Ră
sună cîntecul și jocul pe întinsul 
patriei; 10,30 „l-am întîlnit la Clu
bul voioșiei"; 10,55 Muzică de es
tradă; 11,20 REVISTA LITERARĂ 
RADIO; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
12,07 Arii din opere,- 12,30 S-AU 
CONSTRUIT ÎN PRIMUL AN AL 
CINCINALULUI...; 12,50 Concert de 
prînz; 13,30 întîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
14,00 DE TOATE PENTRU TOȚI; 
15,00 Cîntece de dragoste și jocuri 
populare; 15,30 Interpreți de operă 
și muzică ușoară; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic;
16,15 Selecțiuni din operete,- 16,30 
ANUL NOU ÎN EPOSUL ROMÂ
NESC; 16,50 Almanah folcloric 
1966; 17,15 Muzică ușoară româ
nească; 18,00 ANUL ȘTIINȚIFIC 
1966; 18,20 Cîntă Alexandru Gro- 
zuță; 18,35 Piese mici, mari inter
preți; 18,50 Almanahul emisiunii 
„Melodii magazin — 1966".

PROGRAMELE II și III 19,30 — 
6,00 PROGRAM SPECIAL DE RE
VELION.



4 STEAGUL RQ$ț

VIETNAMUL DE SUD
LUPTE PUTERNICE 
ÎN DELTA MEKONGULUI

Prima cursă transoceanică 
aeriană română

LONDRA 29 (Agerpres). — Nu
meroși cetățeni din capitala An
gliei au participat miercuri seara 
la o demonstrație de protest îm
potriva războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam, organizată de „Comitetul 
celor 100“. O delegație a mani- 
festanților a remis ambasadei a- 
mericane din Londra o scrisoare 
de protest, cerînd încetarea ime
diată a acțiunilor agresive comise 
de S.LLA. împotriva poporului viet
namez.

VIENA 29 (Agerpres), — Consi
liul luptătorilor pentru pace din 
Austria a dat publicității o decla
rație de protest împotriva bom
bardamentelor întreprinse de avia
ția americană asupra capitalei 
R. D. Vietnam. Subliniind faptul 
că aceste bombardamente au pro
vocat numeroase victime în rîndu- 
rile populației Hanoiului, autorii 
declarației condamnă cu toată as
primea acțiunile agresive comise 
de S.U.A. împotriva poporului 
vietnamez.

NEW YORK 29 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat corespon
dentului agenției Associated Press. 
Barbara Dening, care a făcut parte 
dintr-o delegație de femei ameri
cane care au vizitat Republica De
mocrată Vietnam, a declarat : „Ne 
este rușine pentru țara noastră și 
șîntem îngroziți de ceea ce Statele 
Unite fac în R. D. Vietnam, o 
țară care nu constituie nici un pe
ricol pentru S.U.A. In cursul vizi
tei pe care am făcut-o. în cadrul 
unei delegații a femeilor ameri
cane am constatat că în spitale sînt 
internate foarte multe persoane 
civile rănite în urma bombarda
mentelor aeriene ale aviației ame
ricane. Foarte multi dintre acestea 
sînt bătrîni și copii".

a fost condusă per- 
de generalul american Wil- 
Moore. Agenția Associated 
anunța, de asemnea, că, în- 
viitor apropiat, în delta Me-

trans- 
de un a- 

aeriene ro- 
— s-a în- 
în noaptea

de două echipaje con- 
de comandanții de aero- 
Constantin Iancu și Ni- 
Milea.

,1

un grup de con- 
care „și-au asu- 
conduce" opera- 
puternicelor po- 
patrioți în pro-

SAIGON 29 (Agerpres). — Ince- 
pînd de miercuri, în delta fluviu
lui Mekong se desfășoară unele 
dintre cele mai puternice lupte ce 
au avut loc în Vietnamul de sud 
de la începutul războiului, între 
patrioți și trupele saigoneze. 33 de 
avioane americane au parașutat 
miercuri mai multe companii sai
goneze, precum șî 
silieri americani 
mat sarcina de a 
țiunea împotriva 
ziții deținute de
vincia Chuong Thien din delta Me- 
kongului (la circa 300 km sud de 
Saigon). Un comunicat guverna
mental preciza joi că la aceste lup
te au fost antrenați aproape 6 000 
de soldați saigonezi, sprijiniți de 
avioanele și elicopterele ameri
cane, precum și de flota fluvială. 
Același comunicat guvernamental 
anunța insă, că, deocamdată, nu 
au fost primite informații privind 
progrese în această puternică ope
rațiune „de curățire". Corespon
denții agențiilor de presă transmit 
unele amănunte interesante refe-

ALGER 29 — Corespondentul'A- 
gerpres, C. Benga, transmite : In
tr-un comunicat al Partidului afri
can al independenței Guineei Și 
Insulelor Capului Verde se anunță, 
că trupele regulate ale armatei 
de eliberare națională au între
prins în perioada 1 septembrie — 
28 noiembrie 1966, 33 de atacuri

La Washington se prevăd 
dezbateri asupra bombardamentelor 
împotriva R. D Vietnam
WASHINGTON 29 

(Agerpres). — Știri so
site din Washington 
indică intenția senato
rului William Ful
bright de a convoca 
în curînd Comisia se
natorială pentru pro
bleme externe, condu
să de el, în vederea 
unor dezbateri asupra 
bombardamentelor e- 
fectuate de aviația a- 
mericană împotriva 
R. D. Vietnam. Ful
bright intenționează să 
ceară secretarului 
stat. Dean Rusk, și 
nistrului apărării, 
bert McNamara, 
participe la aceste dez
bateri, care se anunță 
furtunoase.

Ceea ce în S.U.A. se 
numește controversa a-

de 
mi- 
Ro-

să

supra bombardamen
telor împotriva Viet
namului de nord, a 
atins un punct culmi
nant prin reportajele 
publicate 
Salisbury 
ziarului 
Times", 
contrazic 
ficială privind obiecti
vele urmărite în cursul 
raidurilor. Președintele 
Johnson nu a făcut, 
pînă în prezent, nici 
o declarație în această 
problemă. Singura re
acție a Casei Albe a 
constat în declarația 
unui purtător de cu- 
vînt care a reafirmat 
că strategia americaiio 
în ce privește bombar
damentele împotriva 
Vietnamului de nord 
ar consta în a limita

de Harrison 
in paginii < 

„New York 
reportaje ce 
versiunea o

raidurile la obiective 
militare.

Corespondentul la 
Washington al agen
ției France Presse 
scrie că bombarda
mentele împotriva R.D. 
Vietnam vor fi conti
nuate deși ele provoa
că pierderi populației 
civile și daune cartie
relor de locuit. Preșe
dintele Comisiei pen
tru problemele forțelor 
armate a Camerei Re
prezentanților, Rivers, 
si senatorul democrat 
Richard Russell, pre
ședintele Comisiei se
natoriale pentru pro
blemele forțelor arma
te, s-au pronunțat pen
tru. extinderea bombar
damentelor fără să se 
țină seama de reacția 
opiniei publice.

* LENINGRAD. Oamenii de știință sovietici 
au întocmit o hartă a grosimii învelișului de 
gheață al Antarctidei, care în regiunea depre
siunilor estică și vestică atinge 4 000 de metri. 
In răsărit, în regiunea munților Gamburțev, gro
simea gheții se micșorează la 600—1 000 metri.

S-a calculat că dacă toate cele 24 milioane ki
lometri cubi de gheață din 
nivelul Oceanului 
rnetri.

planetar
Antarctida 
s-ar ridica

s-ar topi, 
cu 56 de

Caraci a
12 persoane au fost

izbucnit o< CARACI. La 
de vărsat negru, 
la spital, iar patru au murit. Potrivit 
tistici întocmite de spitalul epidemiologie din 
Caraci, din anul 1950, au fost tratați în acest 
spital împotriva vărsatului negru 5 335 de per
soane, iar 1 285 și-au pierdut viața. Cea mai 
mare epidemie a avut loc în anul 1961, provo- 
cînd moartea a 478 de persoane.

♦ VARȘOVIA. Potrivit unui comunicat trans 
mis de agenția P.A.P., capitala Republicii Popu
lare Polone, Varșovia, are în prezent 1 263 000 
de locuitori.

epidemie 
internate 
unei sta-

ritoare la declanșarea luptelor din 
delta Mekongului. Astfel, operațiu
nea se desfășoară sub conducerea 
generalului Minh, iar parașutarea 
propriu-zisă 
sonal 
liam 
Press 
tr-un
kongului vor fi dizlocate și trupe 
americane.

Corespondentul agenției France 
Presse transmite că și în provinci
ile din nordul țării a început mier
curi noaptea o intensificare a ac
tivității forțelor patriotice. Ele au 
bombardat pozițiile americane și 
saigoneze de la Dong Ha unde 
se află cea mai puternică concen
trare de forțe de artilerie
ricaiîo-saigoneze. Pierderile ame
ricane, precizează agenția, 
importante. Obuzele mortierelor 
forțelor patriotice au provocat 
pierderi și unității de pușcași ma
rini americani dizlocate la 24 ki
lometri vest de 
și concentrărilor 
vincia de coastă

ame-

HAVANA 29. De la trimisul 
special Agerpres, Gh. C. Agiu : 
Prima cursă aeriană 
oceanică efectuată 
vion a Companiei 
mâne — TAROM 
cheiat cu succes
de miercuri spre joi, cînd a- 
vionul purtînd însemnele ță
rii noastre a aterizat pe ae
roportul Jose Marti din capi
tala Cubei.

înainte de a se angaja in 
traversarea Oceanului Atlan
tic, avionul turbopropulsor 
IIs-18 a făcut o scurtă escală 
pe aeroportul orașului Shan
non, situat în extremitatea de 
vest a Irlandei. Următoarea 
escală a avut loc, după tra
versarea Atlanticului, pe in
sula Terra Nova (Canada).

Această cursă, însumând a- 
proape 11 000 km, a fost efec
tuată 
duse 
navă 
colae

Avionul a avut ca pasageri 
membri ai corpului de balet 
al Operei Bucureștene, care 
fac un turneu în Cuba, ca. 
răspuns la recentul turneu e- 
fectuat de Baletul național cu- . 
banez în țara noastră. In ca
pitala Cubei, balerinii români 
vor prezenta spectacolele: 
„Bacul lebedelor" de Ceaikov- 
ski, „Giselle" de Adolphe A- 
dam, „Priculiciul" de Zeno 
Vancea și „N astasia" de Cor
nel Trăilescu.

sînt

Demisia cabinetului argentinian
Dong Ha. precum 
de trupe din pro- 
Binh Thuan.

BUENOS AIRES 29 (Agerpres). 
Cabinetul argentinian a demisionat 
joi pentru a da mină liberă pre
ședintelui Ongania să reorganizeze 
guvernul. Și-au prezentat demisia 
de fapt patru miniștri: de interne, 
ai economiei, afacerilor sociale și 
al afacerilor externe. Vechiul ca
binet mai avea 
ministru, cel al 
a rămas vacant 
litară din iunie,
a preluat puterea,împotriva forțelor colonialiste por

tugheze. Ele au scos din luptă 334 
de soldați și ofițeri portughezi, au 
aruncat în aer depozite de mu
niții, au distrus opt cazărmi ina
mice, 9 care blindate, un avion 
portughez și au avariat 2 centrale 
electrice, folosite de trupele colo
nialiste.

Amilcar Cabrai, 
neral al Partidului
dependenței Guineei și 
Capului Verde, a făcut o 
ție în care a arătat că 
cheltuielilor militare cu 3
escudos (din care jumătate vei' fi 
consacrate războaielor coloniale) 
anunțată de Portugalia, este posi
bilă numai datorită sprijinului a- 
cordat de aliații din sînul N.A.T.O.. 
îndeosebi din partea S.U.A.

secretarul ge- 
african al in- 

Insulelcr 
declara- 
sporirea 
miliarde

un singur post de 
apărării, care însă 
de la lovitura mi- 
prin care Onganta 

înlâturind pe

președintele Arturo Illia. O dată cu 
cei patru miniștri au demisionat și 
cei 15 adjuncți ai acestora. Refe- 
rindu-se la cauzele reorganizării 
guvernului, agenția Associated 
Press arată că „devenise evident 
faptul că in ultimul timp în gu
vern existau două fracțiuni opuse 
datorită punctelor lor de vedere di
ferite față de cauzele dificultăților 
financiare și cele- din domeniul 
muncii în continuă creștere",

ffiGUAî Consultări în vederea 
unei remanieri ministeriale
LONDRA 29 (Agerpres). — Pre

mierul britanic Harold Wilson pro
cedează în prezent la o serie de 
consultări în vederea unei- rema
nieri ministeriale, relatează cercu
rile autorizate din Londra, 
remaniere ar avea drept 
„întinerire" a guvernului 
anunțată de premier la 3 
1967 Potrivit cercurilor
riate, urmează să părăsească gu
vernul Douglas Jay, ministrul co
merțului, si 
agriculturii, 
ai aderării 
mună. Este
retragerea din cabinet a lui Arthur

Această 
scop o 
și va ti 
ianuarie 
mențio-

Fred Peart, ministrul 
cunoscuți ca adversari 
Angliei la Piața co

de asemenea prevăzută

In conflictul cu Jrsq Petroleum Company"

Guvernul Siriei este hotărît 
să obțină majorarea redevențelor
DAMASC 29 (Agerpres). — Ibra

him Makhos, vice prim-mlnistru și 
ministru al afacerilor externe al 
Siriei, a declarat că indiferent care 
ar fi consecințele, guvernul sirian 
este hotărît să obțină majorarea 
redevențelor pentru tranzitul pi

4 SANTIAGO DE CHILE. Federația națională 
a minerilor din Chile a dat publicității un ra
port din care reiese că datorită crizei din această

• de 1 100 de miners -ramură industrială un număr 
au fost concediați.

Dick Gregory, care 
călătorie în Repu- 
intentat o acțiune

< WASHINGTON. Actorul 
intenționează să efectueze o 
blica Democrată Vietnam, a 
judecătorească pentru a împiedica Departamentul 
de Stat să-i retragă pașaportul. El a declarat că 
intenția Departamentului de Stat este în contra
dicție cu amendamentele 1, 5 
Statelor Unite.

trolului exploatat de „Iraq Petro
leum Company". Poziția I.P.C. de 
a tărăgăna soluționarea probleme
lor în dispută, adoptată de com
panie, a precizat Makhos, nu ne 
poate înșela sau abate de Ia lupta 
noastră.

La rîndul său, Abdullah Al- 
fariki, consilier al guvernului ira
kian pentru problemele petrolului, 
a făcut o declarație la conferința 
specială pentru problemele petro
lului organizată de Asociația oa 
menilor de afaceri din Irak, în care 
a criticat 
„Iraq 
Siriei

atitudinea companiei 
Petroleum" față de cererile 
pe care le califică juste.

și 9 ale Constituției

aparținind forțelor 
în apropierea unei

+ MADRID. Un elicopter 
aeriene spaniole s-a prăbușit 
baze militare situate la nord de Madrid. Și-au 
pierdut viața patru militari spanioli.

O 
la

+ ANKARA. Piesa „Moartea unui artist", apar
ținînd dramaturgului român Horea LovinescU și 
tradusă în limba turcă de scriitorul Cavit Yatnac, 
va fi inclusă în repertoriul pe anul 1967 al Tea
trului de Stat din Ankara.

REDAGȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii nr. 56 Țel. 1662, 269 (G.G.V.J.).

Bottomle.' . ministrul dezvoltării 
ritoriilor de peste mări, și a 
Fredrik Lee, ministrul pentru. 
Ionii, al cărui minister a fuzlr .t 
cu cel al Commonwealthului. d 
Mulley, titularul Ministerului i <ra- 
ției. care a fost dizolvat, urmează 
să primească altă funcție. Rema
nierea va implica, de asemenea, 
înlocuirea unor subsecretari de 
stat adjuncți cu elemente mai 
tinere, precum și promovarea .unor 
miniștri adjuncți, ca Shirley Wil
liams de la Ministerul munci’ cu
noscut pentru sentimentele sale 
„pro-europene‘. Observatorii din 
capitala Angliei pun această rema
niere în legătură cu dificultățile 
întîmpinate de premierul britanic 
în sînul guvernului în legătură cu 
problema Rhodesiei și cea a ade
rării Angliei la Comunitatea Eco
nomică europeană.

te- 
lui 
co

n

Secretarul generai al C.C. 
al Partidul ui Comunist 
din Sudan a fost arestat

KHARTUM 29 (Agerpres). — Zia
rul „El-Sudan El Gedid" informea
ză că la 28 decembrie au fost a- 
restați. la Khartum Abdel Haleq 
Mahgub, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist din Sudan, pre
cum șî Shafi Ahmed Es-Sheih,. se
cretar general al Federației sindi
catelor oamenilor muncii din Su
dan. Alte ziare sudaneze informea
ză că în Sudan au fost arestați șl 
alți conducători ai Partidului Co
munist din Sudan.

noua scădere a acțiunilor 
bursa din

NEW YORK 29 (A- 
gerpres). In ultimele 
două zile, la bursa din 
New York s-a înregis
trat o nouă scădere a 
acțiunilor. Potrivit in
dicelui D o w-J ones, 
cursul acțiunilor unui 
număr de 30 de com
panii industriale a scă-

New York
zut cu 10,5 puncte. A- 
cesta este un 
neobișnuit în 
Anului Nou. 
potrivit presei 
cane, trebuie 
în reducerea producției 
într-o serie de domenii 
ale economiei și în în
grijorarea față de pers-

fenomen 
ajunul 

Cauzele, 
ameri- 

câutate

pectivele economiei Sta
telor Unite în mul 
1967. Cele mai mari 
scăderi au fost înregis
trate de companiile 
producătoare de auto
mobile, aparate electr®, 
tehnice și din industria 
metalurgică.
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