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Proletari din toate - țările, uniți-vă i

ai nu- 
acredi-

mărcile de fabrică, de

de lege privind

următoarelor. proiecte de legi 
primite. în ulțmiele zile din 
partea Consiliului de - Mi
niștri : . : m ..-

Titluri noi 
în librarii

mașini, 
a,/ directorul

Uzinelor de 
din Brașov, 
director

.In - ultimele, zile 
vitrinele;; librăriilor 
apătut lu crăr'ile 
li'smul si 
tipărită de Editura A- 
câdetoiei și „Eficienta 
activității economice". 
A fost pus în vînzareși. 
volumul „Prinț și cer
șetor" de Mark Twain.

Acesta este' 
unei paste puȘă 
rîtud îft vfțj?3ref 
gâzi n ele de |
chimice. Este vo; ba de 
un preparat care pro
tejează'geamurile, par
brizele, oglinzile, oche
larii. etc., împotriva a- 
buririi...

: în
au

Socia-
progresul1',

Naționale au 
.ședință ple- 

sesiunii a 
de-a V-a le- 

Marii Adunări 
la 9 de-

Au sosit struguri
■. Amatorii se ppt apro
viziona de la' magazi
nele O.O.V.L.F. din Va
lea Jiului.
■ Prin - magazinele ' de - 
legume și fructe se vor 
pune NSilizi tfl yinzare 
peste 3 500 kg de stru
guri. <■ L V?'

la spsire în sala; de ședințe.
In loja 'din dreapta incin

tei au luat loc tovărășii Ni
colae Ceausescu, ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Alexandru Birlădeanu, 
Emil Bodnăraș, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăqhici, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghiaftu‘,* '-Florian 
Dănăiaclie, Constantin Dra
gan, Janos Fazbkaș, Gheorghe 
Rădulescu, Lecuite Rău tu, Va
cile Vîlcu. '

In loja din stingă au luat 
loc membrii Consiliului de 
Stat.

In tribune se -aflai 
roși invitați. . ș

Erau prez.enți .șefi 
Șiunilor diplomatice 
tați la București.

Lucrai ile ședinței 
deschise de președintele Ma
rii Adunări Naționale, Stefan 
Voitec, cafe a arătat că în 
urma lucrărilor care au avut 
loc în ședința plenaiu din 9 
decembrie, Marea Adunare 
Națională urmează să dezbată 
în continuare următoarele 
puncte ale oi dinei de zi a 
actualei sesiuni.: . "V

rea Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă 
tetelor locale de cultură și artă.

De asemenea a fost propusă includerea în 
Zi a uriiiătorvilLii nou punct:

— Modificări în componența unor comisii 
ale Marii Adunări Naționale,

Realivăriîi 
apreciabile. 
lectiVului 
sarcini vi 
clamă o . a 
tivității din 
cheie; evidențierea 
lor interne nelolosile 
care se cer valorificate 
deplin 
Căutat 
cenț.ă 
frelor 
anul

In

de lege privind
£omprț și de serviciu.

— Proiectul de lege cu privire 
de educație fizică și sport.

— Proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Consiliul de Stat de Ia ultima 
sesiune.

In continuare, vicepreședin
tele Comisiei , ecpnomico-fi- 
nanciare, tovarășul Aldea 
Militarii, a prezentat 'aportul 
comun al comisiilor ccono- 
inico-financiară și; juridică la 
acest proiect de lege, după 
('are a început discuția ge
nerală. . .

In discuțiile pe marginea 
Proiectului ,de lege au luai 
cuvîntul deputății: Cornel 
Mihuiecea, adjunct al triiițls-

■ Deputății au aprobat în u- 
nanimitate completarea ordi
nii de zi cu aceste punct»-.

Primit cu vii și puternice 
aplauze, a .luat cuvîntul to- 
vStrăȘul Ion, Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, care a prezentat ex
punerea la Proiectul de lege 
privind unele măsuri de per- 
fSs.cționare a conducerii și 
planificării economiei națio
nale.

Marți dimineața, la Palatul 
Marii Adunări 
continuat in 
narii, lucrările 
VUI-a a ' celei'' 
gțslatLiri
Naționale, deschise 

•cembrie.
f . Potrivit principiului sesiu
nilor deschise, adoptat de Ma
rea Adunare Națională, în 
perioada de la prima ședin
ță plenară, lucrările s-a'u des
fășurat în Comisii permanen- 
te, Căre au dezbătut proiec
tele de legi ce le-au fost 
transmise în vederea studie
rii lor și a întocmirii - rapoar
telor către M.A.N. Membri 
ai Consiliului do Miniștri au 
Scut, în cadrul comisiilor, 
expuneți cu privire la pro
iectele de legi prezentate și 
au ț lămuririle cerute de 
depui ați. In încheierea lucră
rilor, comisiile permanente 
au aprobat rapoartele care 
urmează a fi înfățișate în ple
nul Marii Adunări Naționale.

Ora 10. Deputății și invi- 
tățiiah întîmpinal ru vii și- 
îtxdel unga te a p lăuze pe ■ con
ducătorii de partid și de stat

Președintele Marii Adunări 
Naționale a supus apoi apro
bării deputaților - includerea 
pe- ptdinea de zi a sesiunii a

;• — Proiectul de lege privind unele măsuri de perfec
ționare a conducerii și planificării economiei naționale.

— Proiectul de lege pentru adoptarea Pianului de Stat 
al economiei naționale pe anul 1968.

■ — Proiectul de lege pentru adoptarea Bugetului de Stat 
jte anul 1968.

— Proiectul
angajaților.

1— Proiectul

’ — Proiectul de lege privind amnistierea unor infrac
țiuni, grațierea și reducerea unor pedepse.

— Proiectul de lege privind organizarea și funcționa- 
și a corni-

constrlie- 
Emil O- 

general 
tfaetoa- 

Bu joi R os
ca, director general în Mi
nisterul Industriei Chimice și 
Petre Duminică,.prim-secretal
ai Comitetului regional Ar
geș al P.C.R., . :

Proiectul de lege a fost 
apoi discutat pe articole și 
supus în întregime votului 
secret.

Marea Adunare Națională a 
adoptat în unanimitate prin 
vot secret, cu bile, Legea 
privind unele măsuri de per
fecționare a conducerii si pla
nificării economiei naționale.

Trecîndu-se. la punctul ur
mător al ordinii de zi, tova
rășul Maxim percfhianil, pre-

Cu ocazia șfirșitului de an, 
colectivul minei Petrila în
cheie un bilanț rodnic. De
pășirea realizata de minei u 
petrileni de la începutul a- 
nului se ridică la 7 500 tone 
cărbtrrte, .la luctăril? de des
chideri și pregătiri colectivul 
a realizat peste plan un vo
lum de 70.3 metri liniari ■ de 
lucrări miniere. De aseme
nea, productivitatea muncii 
realizată a întrecut indicato
rul planificat cu 5 la sută, 
iar la prețul - de cost s-a ob- 
tinut o economie de 1 500 000 
lei peste, plan.. .

-îe sînt meritorii, 
>. Insă, în lata co- 

exploatării stau 
mai mari care re- 

naliză atentă a ac- 
anul care se..in- 

rezerve- 
Incă și

> cer valorincate pe 
Acestor probleme le-a 
răspuns adunarea re- 
pentru dezȘaterea ci- 

de plan pe
1968.
anuj 1968

produ cția de căi -; 
bune-a minei va

Anul XIX
XXIV Nr. 5 653 BOBINE ru lire de mătase, 

expresia hărniciei colectivului 

f'.F.A ,ÎVrtcdîa“ Eiiffeiki
~ -i- / - '

Foto ■ N. Moldoveanu

Miercuri
27 decembrie

1967

4 pacț.25 bani

________ - '■ ...

Aproximativ b mie de tineri, 
mineri, metalurgist!, construc
tori, cadre . didactice, student) 
și ălți lucrători din unitățile 
economice ale orașului l'« tro- 
șani s-au întîlnit ieri după- 
amiază, la Casa de cultură, cu 
toy. Gheorghe Călin, membru 
al C.C. al I'C.R., prim-secre- 

. tar al Comitetului regional Hu
nedoara al P.C.R. La intîliure au 
luat, de asemenea parte tovară
șii Gheorghe f-uidui, lilus Pii- 
nișoară ,și Clement Neghiț, se
cretari ai Comitet’.:!i i orășe
nesc Petroșani ai P.C.R.,1 Gavrilă 
David, președintele Consiliului 
local dl U.G.SR., Gheorghe Se- 
călfiș, prim-seefetar al Comite
tului orășenesc Petroșani al 
U.T.C., activiști de partid, de 
stat, sindicat și U.T.C. In fața 
numerosului auditoriu’ - tov. 
Gheorghe Călin a făcut o am
plă și bogată expunere pri
vind transform, rile care au a- 
Vut loc in patria noastră11 în 
unii Republicii, ă'oi biterul s-a 
opTit apoi pe larq asupra ci- 
torv’a dintre problemele de o 
importanță deosebita, dezbătute1 
de Corifei Uita N’.țiofenlu Sa‘ 
P.C.R., reliefînd mărefile săr-’ 
cini cure revin ini o gului nos
tru popor pentru ridicarea pa
triei noastre pe . noi ctrinii' 
ale pioqremhu econoirm i 
«OcȘăl. ’ ’A ”r

l.a sfîr'șit, în aplauzele asis
tenței, tovarășului ’ Cfor-goe 
Călin i-au to.t I rite U ri 
din partea tinerilor petroșăneni.

Cînd luminițe 
se aprind.»

, Casa dff ailtlirâ, cluburile 
si căminele culturale ' cariosc 
în aceste iile o febrilitate, spe
cifică mari/or, pregăliiC ciri-l 
se aprind luminile, cei care 
doar cu c'ieva vru mu- îna
inte erau 1 bacara la locul lui 

. de muncă, devin penbm cîtvti 
timp artiști m țoală it< eri 
-uv ii lidiii Pi rețele ha tr-n fi
gurate poli citi rctidm și du u- 
ria năzuinței i jmpliruțe de- 
vlm aproăpe de remain nit 
Fiecare minut, iiecard clipă 
cdhteazu. Repeti! le se lin lanț. 
Peste tot, lără excepție. Pen-

C. COTOȘPAN

(Continuare in pag. a 2-a/

Doriți să petreceți Revelionul 
la cabană ?

hț ț. Revelionul la caba
nă ! Ce poate ii mai 
frumos mai impresio
nant și de neuitat ca 
<țunci cînd întîmpini 
răscrucea anilor într-un 
pitoresc 
ÎȚtZăpezit, 
■pă bază 
pată cu 
și loricînd gata, de a- 

j primi- 
' unde ?; De 

tul vestic
lui -sau de pe cel nor- 
dtc al munților Vîlcan,

peisaj montan 
într-o moder- 

turistică echi- 
tot confortul 

oaspeții! Dar 
pe vers an
al Parîngu-

■ f

— aceieaș, 
neasemuite 

Jiului -- se 
fața ochilor 

în toata 
Turiști din 

ale tării

priveliștile 
frumuseți ;
ale .văii 
deschid , în
vizitatorilor 
măreția lor. 
alte regiuni 
nu pregetă să pășeas 
că-ri noul an, 1968, d> 
pe... înălțimile munților fiilor vă
care înconjoară dbp'C" 
șiunea Petroșaniului 
Cabanele Rușu, Lun<:&. 
-Florii și Cîmpu lui Ne aș 
— cele mai apropia 
pentru noi autpnt

Una din-brigăzile cele mai vrednice din sectorul I al minei Lorsea e ‘cea condușă?<^. mi'riipruljJft, 
Eurdes Nicolae. Iată un schimb al brigăzii, cel' condus de minerul Popa Alexandru.

■renovate, bine utilate 
și împodobite de Reve
lion ‘-vă așteaptă.

După un drum neane- 
v®oș, o noapte de nes 
uitat într-un cadru spe- 

’4tfic montan și, apoi, 
o Ki in tovărășia scliiu- 

i vor. lăsa a-
. de . neșters.

Rețineți, deci : La ca- 
efe - Rusu. . - Lunca 

ras—™—-îi Citnpu lui
’ N'eag — Revelioane !

-A-'.
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Tovarăși deputați,

Lucrările
Marii Adunări Naționale

(Urmare din pag. 1)

MB

prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri

ședințele Comitetului de Stat 
al Planificării, a prezentat 
expunerea la Proiectul de 
lege pentru adoptarea Planu
lui de Stat al economiei na
ționale pe anul 1968.

In continuare, ministrul fi
nanțelor, tovarășul Aurel Vi- 
joli, a prezentat expunerea la 
Proiectul de lege pentru a- 
doptarea Bugetului de Stat 
pe anul 1968.

Secretarul Comisiei econo-

mico-financim o, t<>\ orașul lor: 
Cristoloveami, a prezentat 
raportul comun , al comisiilor 
economico-financiara și juficli- 

' că Cu ' privi re la cele dou ă 
proiecte de lege.

In cursul după-amiezii 
avut loc ședințe ale 
șlilor permanente ale 
Adunări Naționale, 
cultură și învățămînt; 
tate, prevederi și asiguri 
sociale; juridice.

Lucrările sesiunii continuă. 
IAqetpres)

După cum vă este cunoscut. Con
ferința Națională a Partidului Co
munist Român din 6—8 decembrie 
a.e. a. adoptat un ansamblu de mă
suri . de o importanță hotărîtoare 
perjtru perfecționarea amplă și pro
fundă a întregii noastre vieți so
ciale și economice.

Pornind de la stadiul actual al 
economiei — caracterizat prin 
creșterea impetuoasă a forțelor ue 
producție, diversificarea continuă- 
a ‘producției, sporirea complexității 
proceselor economice — 
cerințele noi ale dezvoltării 
niei în 
științei 

măsurile 
cerii și 
menite să ridice întreaga 
te la un nivel calitativ superior. Eia 
vor contribui la punerea mai depli
nă în valoare a -.resurselor de Card 
dispunem, la sporirea rolului fac
torilor economico-financiari în în
treaga economie, apropierea cor du
cerii de producție, ridicarea spiritu
lui de răspundere față de adminis
trarea și fructificarea avutului ob
ștesc.

Adaptarea formelor de organizare 
si â metodelor de coii.iuceie Ia no
ile cerințe ale economiei urmărește 
crearea unui cadru mai elastic, mai 
suplu, pentru desfășurarea activită
ții, prin eliminarea acelor forjne și 
metode care au corespuns într-un 
anumit stadiu, dar nu se mai jus
tifică în condițiile dezvoltării 
tuale. Procesele economice au 
venit atît de complexe, im ii 
mai este, posibilă dirijarea lor 
cientă numai de la centru, iar adop
tarea deciziilor necesită o cunoaș
tere aprofundată și multilnleraTi a 
fenomenelor '.și tendințelor‘noi dip. 
economie. De aceea, măsurile pre
conizată au Țn vedere acordarea db: 
atribuții mai largi unităților 
mice-productive, organelor 

ministerelor, în organizarea 
, rijarea activității, care să 

gurfe o mai mare mobilitatej creș
terea inițiativei și, totodată, o 
răspundere sporită în realizat ea 
sarcinilor ce le revin din planul ge
neral de dezvoltare a economiei.

Ansamblul de măsuri hotărît ds 
Conferința Națională sintetizează 
experiența acumulată în organiza
rea și conducerea economiei noas
tre socialiste — în condițiile pro
gresului continuu — și definește, 
căile lolosirîi cu maximum de efi
ciență a potențialului de care dis
punem. Ele se încadrează în proce
sul neîntrerupt de perfecționare a 
mecanismului economic, cerut de 
mersul înainte ai societății și repre
zintă o materializare creatoare a 
directivelor Congresultii al I\-lea 
al Partidului.

Traducerea în viață a principiilor 
adoptate solicită în continuare o 

z., activitate practică, precum
agi <! ' rea unor măsuri < omplexe 

, 1 ate treptele organizării econo

mice. Această necesitate decurge 
dlh multitudinea problemelor care 

V “ i>/ ’Jvate și din diversitatea
cțPȘtota, n raport cu situația con- 
fetă^.din fiecare domeniu de acti- 
tâte . ri _

•wwr măsuri se iau
JELta .condiții!** • înd tara noastră • 

află în p'in avînt creează posibili- 
' lat» a frfșa cutw/a subliniat țova- 

rîâ^fe^iful Nicola- Ceatișescu in Rapor- 
tul ța, Conferința Națională a P.C.R.

' ' s- „sg le putem experimenta și a- 
plică fără grabă, fără presiunea n- 
nor dificultăți economice, în mod 

. treptat, după verificarea lor în prac- 
. . tică". ‘ - <■

din

#Ș.

și de Ia
Româ- 

pas cu progresul rapid al 
și tehnicii contemporane1, 
de perfecționare condu- 
planifică.rii economiei sînt 

a< ti. il.i-

de-
nu

efi-

econo- 
locale? 
și di- 

le asi-

Sceașt i nece itale decurge 
îtudinea problemelor caro

-'în condițiile 
«fir, tn rvlir.

De aceea se consideră indicat 
ca, pe baza botărîrilot Conferinței 
Naționale, care fixează liniile direc
toare de perfecționare a conducerii 
și planificării economiei, să se poa
tă lua,.— într-o perioadă determina
tă —y măsurile practice nocesare de 
aplicare și experimentale a solu
țiilor concrete care decurg 
principiile generale adoptate,

In acest scop stipunefp spre a- 
probare Marii Adunări Naționale 
proiectul de lege, care să creeze 
cadrul legal de' aplicare a măsuri- 

. lor preconizate.. Pe baza legii ce 
se va adopta, Consiliul do Miniștri 
va putea, pe parcursul unei perioa
de de doi ani, să emită hotărîrilo 
necesare în domeniile principale 
ale perlei liomuii conducerii si pl<i- 
rilficăfiî dcanotniel, Țolosind diferi
te variante, soluții concrete și mo
dalități de aplicare, .dintre care yor 
putea fi alese acelea cme se vor 
dovedi’ eficiente. In procesul apli
cării al’‘'“!’or‘ mări1? ;b dat? cu pre
cizarea celor mai bune soluții, se 
va contura și cadrul pentru transpu

nerea lor în reglementări lr-oale
Procedeul pe care îl giopiiiiem 

aduce elemente noi în practica 
■ noastră legislativă. El pornește de 
la ideia de bază îjțscrisă în Cons
tituție că „în Republica Socialistă 
România, forța politica conducătoa
re. a întregii societăți e-te Partidul 
Comunist Român'1. Liniile .dîrgctgare 
stabilite de Conferința Națională a 
Partidului constlțuie așadar baz.a, 
elementul motor, al întregii .activi
tăți practice ce urmează să se dos- 
fășoare pentru periocțioiiarea con
ducerii si planificării economiei. în
sușirea acestor orientări de către 
Marea Adunai e Națională si prin 
ea, de către întregul nostru popor, 
urează cadru) legal pentru traduce
rea în practică a directivelor Parti
dului și dă posibilitatea de a însăr
cina Consiliul ele Miniștri - - ca or
gan executiv - să asigure aplica- 

mo'-urilor si sa o ulj< -o,e ar- 
normative necesare. In felul

unități economice, reunind mai mul
te întreprinderi care — pe bazau- 
nor competențe largi și a promovă
rii muncii colective — să fie capa
bile să desfășoare o puternică acti
vitate de concepție și de îndruma- 
re a întreprinderilor,

, . Soluțiile i ce vor fi hotărîte pen
tru perfecționarea muncii unităților 
ecoîiomice-produclive, vor trebui 
să ducă ia degrevarea ministerelor 
și <elorlate instituții centrale de 
numeroase activități operative 
care le efectliează în prezent;
această cale, precum și prin îmbu
nătățiri ce vor putea fi aduse 
structurii organizatorice a ministe
relor, atribuțiilor și modului lor de 
funcționare, măsurile de perfecțio
nare vor trebui să asigure Condiții 
pentru, conducerea mai eficientă a 
ramurilor si domeniilor do activi
tate, pentru ridicarea calității mun
cii și răspunderii fiecărui minister 
în realizarea politicii partidului și 
statului în ramura respectivă. ?, 

Documentele Conferinței ‘Națio
nale a Partidului subliniază în mod 
deosebit importanța planului.de stat 
ca instrument principal pentru sta
bilirea felurilor pe care și le pro
pune să le atingă societatea si a- 

' siqușarcac mi'jîpaeelpr necesare în
făptuirii acestora. Măsurile ce ur- 
m-are ‘i Iu .te 'o. tieb'ii ă ducă 
la creșterea rolului planului de 
st ut . jn dirijarea proceselor șpcial- 

peconomice, în 'mobilizarea rezerve
lor și valorificarea superioară a re-

■ surselor, prin îmbinarea judicioasă 
a conducerii centralizate . a econo
miei, un creșterea: autonomiei în
treprinderilor și organizațiilor eco
nomice.

Tovarăși deputat!

au 
<”<>rrt i- 
Marii 

pentru 
săn

pe 
Pe

LEGE
privind tinete măsuri de perfecționare 

a conducerii
■

■■

economiei
și planificării
naționale

alribir-
a

fend
economiei, 

acestor 
impor- 
econo-

rea 
tele 
acesta, pe parcursul organizării a- 
plicării noilor forme și metode, se..; 
va acumula o experiența va
loroasă, ceea ce ne va per
mite să ne oprim asupra solu

țiilor care și-au dovedit viabilitatea 
și, totodată, să alcătuim cadrul de
finitiv al legilor, verificate de viață; 
pe care le vom supune adoptării 
Marii Adunări Naționale. •

Rezultă deci, din cele arătate, că 
metodei de legifeiare propusă pre
zintă o eficiență mult superioară 
practicilor .cunoscute, deoarece per
mite ca prin experimentările ce., se 
vor organiza și 
țațelor acestora, 
duce măsurile 
în același timp, 
juridică a sistemului îmbunătățit, de 
conducere? si planificare a ecorio- 
miei, Se vor putea concretiza în 
felul ace-ta, intr-o perioadă de 
timp mult mai scurtă norme juridi
ce cla.țe, exacte, care vor consti

tui un instrument puternic de or
ganizare a activității social-econo- 

mice. :
Potrivit . prevederilor proiectului 

do lege, Consiliul de Miniștri va 
putea să acorde întreprinderilor a- 
tribuții și drepturi sporite în con
ducerea, organizarea științifică a 
producției și a muncii și în controlul 
fabricației, urmărindu-so sporirea 
contribuției acestora la moderniza
rea continua a producției și Ia îmbu
nătățirea rezultatelor calitative ale 
activității.

Totodată, pe 
concentrare si 
ducțfei, se' ' vor

ca urinare a rezul- 
să se poată intro- 

corespunzătoare și, 
să se creeze baza

linia procesului de 
centralizare a , pro- 
putea înființa tnări

Acționînd în acest fol, se asigu
ră cadrul -necesar pentru înfăptui
rea principiilor și indicațiilor Con-, 
felin ței Naționale, se Citează condi
ții pentru ridicarfea pe o treaptă ca
litativ superioară a întregii activi
tăți economice și sociale, pentru pro
gresul și prosperitatea patriei noas
tre.

I

I

Conferința Naționala a Partidu
lui Comunist Român din 6—8 de
cembrie 1967, țlnind seama de ce
rințele obiective ale dezvoltării 
societății noastre, a adoptat prin
cipiile privind perfecționarea con
ducerii și planificării
Considering că aplicarea 
principii, de o deosebită 
tanță pentru dezvoltarea 
miel naționale, necesită adoptarea
unor dispoziții legale care să per
mită aplicarea treptată, intr-o pe
rioadă determinată, a măsurilor co
respunzătoare, potrivit specificului 
diferitelor sectoare de activitate,

MAREA ADUNARE NAȚIONALA 
A REPUBLICII SOCI AI ISTE ROMA
NIA adoptă prezenta lege:

Ari. 1. — In vederea aplicării 
principiilor privind perierțipnarea 
conducerii și 
naționale, se 
măsuri :

a) se vor 
lor condiții de a acționa operativ 
și eficient- în conducerea, organi
zarea științifică â producției și a 
muncii și în controlul producției 
și circulației mărfurilor pentru în
deplinirea cu o mai inare mobili
tate a sarcinilor ce le revin din 
pianul de stat; întreprinderile vor 
putea ii grupate sau reorganizate, 
potrivit cerințelor dezvoltării eco
nomiei naționale;

b) se vor înființa mari unități 
economice, eu personalitate juridi
că,, ftincționînd pe baza principiu
lui gestiunii economice proprii, 
care vor reuni mai multe între
prinderi si vor asigura cooperarea 
economică și tehnică între ele, pre

planificării economiei 
stabilesc următoarele

asigura întreprinder

cum și cu alte organizații socia
liste;

c) se va îmbunătăți .structura or
ganizatorică, determinarea
țiilor și modul de îun< țioi>< * 
ministerelor și celorlalte o?ga 
centrale ale administrației de stat, 
in scopul asigurării unei conduceri 
mai eficiente a ramurilor și dome
niilor de activitate;

d) în vederea îmbunătățirii co
merțului exterior, unele activități 
de export și import vor ii trecute 
de la Ministerul Comerțului Exte
rior la alte ministere sau organe 
economice centrale și mari unități 
economice, precum si la unele în
treprinderi;

e) ministerele, celelalte organe 
centrale ale administrației de stat, 
organizațiile economice, întreprin
derile și instituțiile de stat vor 
funcționa pe baza principiului con
ducerii și muncii colective; se 
organiza ;— potrivit specificului

— fornle colective 
și de muncă, care 

îmbinarea judicioasă 
colective cu stimularea 
și cu răspunderea perso-

vor 
âc- 
de

.’să 
a

ini-

Cînd luminile se aprind...
(Urmare din pag. 1)

tru că în fiecare 
adunările festive 
niversQrii

: pre
mii-

Con- 
, ori

cinstea

localitate la 
închinate a- 

Repiiblicii, artiștii, 
amatori, și chiar cei .profesio
niști, din Valea Jiului vor 
zenta spectacole, montaje 
zical-coregrafice. recitări, 
certe de muzică populară
ușoară... Fi se pregătesc de pe 
acum să dea culoare și cadru 
sărbătoresc succeselor în pro
ducție obținute de ei și orta
cii ior de muncă în
marii sărbători. Despre aceste 
pregătiri ne-a vorbit toy.. Chir- 
culescu Vasile, activist cu 
munca culturală la Consiliul
locul al IJ.GS.li.

Spectacolul festiv ce va a- 
vea loc la Casa de cultură din 
Petroșani, închinat celei de a 
XX-u aniversări a proclamări. 
Republicii, va înmânunchia mai 
multe formații artistice din 
Valea Jiuiul. Corul sindicatu
lui din învățămînt, orchestra 
de muzică ușoară „Cvintetul 
color" a Casei de cultură, ta-

taful de muzică populară Lo- 
ilea ■— Petroșani, prezent la 
iaza interregională a celui de-al 
Vlll-lea Concurs «/ formațiilor 
artistice de amatori, formația 
■ele rtîuzic'ă populară din Uri
narii împreună cu soliștii săi 
vocali și instrumentiști, echi
pele de dansuri ale clubului 
sindicatelor, din Lupeni și clu
bului Petrila unificată cu cea 
a Casei de cultură, șînt for
mațiile ce vor ti prezente la 
spectacolul festiv de la Petro
șani. De asemenea, iși vor mai 
da concursul artiștii Teatrului 
de stat „Valea Jiului" care vor 
prezenta un montaj literar-ar- 
tistic și artiștii amatori ai clu
bului muncitoresc din Vulcan 
cu un monta] muzical-core- 
g rafie.

. Asemenea spectacole vor a- 
vea loc și Ia celelalte cluburi 
clin Valea Jiului. Pentru a- 
aestea artiștii afaatoti îsi în
cep zilnic repetițiile atunci 
cirul se aprind , luminile.

tivității lor 
conducere 
asigure 
muncii 
țiativei 
nală.

Art. 2. — Activitatea de planifi
care se va perfecționa în continua
re prin înlăturarea fenomenelor de 
cbnțralism excesiv, sporirea toiului 
și atribuțiilor întreprinderii^ 
organizațiilor economice, 
si prin alte măsuri, care să asigu
re, în cadrul planului unic, îmbi
narea mai judicioasă a conducerii 
centralizate a economiei, în an
samblul ei, cu creșterea aulonopiiei 
întreprinderilor si organizațiilor e- 
conomice.

Art. 3. — Sistemul de aprovizio
nare tehnico-materială și de desfa
cere va ii perfecționai 
accelerării circulației 
materiilor prime și 
îmbunătățirii relațiilor 
nizori și beneficiari și 
contractual.

Art. 4. — Iii vederea creșterii e- 
ficienței economice în folosirea re
surselor materiale și bănești, se 
vor lua măsuri pentru introducerea 
gestiunii economice proprii în toa
te unitățile economice, perfecționa
rea relațiilor financiare ale unită
ților economice privind bugetul 
statului, precum si a finanțării și 
creditării investițiilor, a producției 
și circulației mărfurilor, întărirea 
controlului economic-fihanciar și 
îmbunălățirea organizării 
lui bancar.

Ari. 5. — Prin hblărîfi 
siliului de Miniștri se va 
aplicarea treptată a măsurilor 
respitnzătoare prevederilor legi 
față, urmărindu-se înfăptuirea 
biectivelor stabilite prin Directivele 
adoptate de Conferința Național® 
a Partidului Comunist Român clin 
6—8 decembrie 1967. iar pe baza 
rezultatelor obținute, Consiliu! de 
Miniștri va prezenta Marii Adunări 
Naționale, eșalonat, pînă la 31 de
cembrie 1969, proiectele de legi, ne
cesare pentru perfecționarea- con
ducerii? și planificării economiei 
națiPnale.

$ Și
precum

în vederea 
produselor, 

materialelor, 
dintre Hir

ai sistemului

sistema.

ale COn- 
organiza

■ cot
ii de

o-

planului.de


circulație

KÂRPATIAN

S8MSH

(Urmare din pai;. 1)

Miercuri 27 decembrie

a activității

Joi 28 decembrie

Joi 28 decembrie

Livezeni
Angajează de urgență

estradă;' 
Emisiune

româ-

Blaga;
Buletin

Scrisoare

Petroșani

Pt. conformitate

Trustul Alimentației Publice 
Locale Petroșani

Activitatea calitativ-superioară 
în toate compartimentele

Autocamionul „Carpați’ 
din „Carpați"

FAGI H. ROȘU

cuvintul în
ing. Gheorgh

la un nivel 
economice a

adunare, to-
? Dăvidescu, 

a fo-
rea-

lizărfle obținute și a făcut o seamă,

va ti instabil. Vor 
tatii sub formă de 
viță. Temperatura 
șodră.

lui S. Dan, C. Sp.it- 
G. Șerban, 2. Hara- 
și E. Hofer, unghiu- 
ințeresante, inedi ti
miș-jn același tifop

de. Aerul cald șl ploaia au tăcut 
ca stratul de zăpadă la Paring sa 
scadă la numai 28 cm. Aici zăpa
da este densă și îmbibată cu apă.

In următoarele 24 de ore,' timpul 
cădea precipi- 
ploaie și lapo- 
în scădere u-

La redacție ne-a sosit o scri
soare. Cineva ne cere ajutorul. 
Iată pe scurt. conținutul depe
șei primite.

...Sînt născut la Brașov. Mă 
„Carpați" (ce coinci- 

vd scriu tot din „Car- 
dar nu din munți ci din

numesc 
denfă : 
păți 
cartierul orașului Petroșani ce 
poartă acest : nume). „Locuiesc" 
aici lingă Aleea Florilor în la
ta blocului magazin. Locuiesc 
este un iei de a spune pentru 
că binevoitorul meu stăpln m-a 
părăsit pur și simplu. Și eu 
sînt neputincios pentru a face 
un păs (o singură învirtitură 
de roată)! Sufăr cu mărunta
iele, mâ doare pe la bujii, pe 
la pistoane și drept să \ â spun 
nici nu știu pe unde mă mai 
supără boala. Toate mădularele 
din mine-s înghețate bocnă. 
M-a suflat viscolul, 
perii zăpada, acum 
lapovița, Și nu știu 
să mai pot rezista.

puțin inițiați, în acest di
ficil • • ■ ■ de ■ i< -ci :■
O biuilP parte din lucră
rile 
lej 
din
< f i n 
fiind premiale 
expoziții, undă în cadrul 
unor competiții interna
ționale de prestigii), 
ne-au reprezentat țara 
cu cinste. La fel, este o 
cinste pentru publicul 
iubitor de frumos din 
Lupeni de . a fi gazda a- 
cestui act de cultură ca
re atestă interesul pen
tru arta- imaginilor din 
orașul minorilor de , pe 
Jiu. Autorii, în marea 
lor majoritate cunoscuți 
pțiutr-o . îndelungată ac-

diu - care au. fost sur
prinse pe peliculă ima
ginile pline de poezie 
cotidiană ale lui A. Ia- 
rovici, 1. Hnancl, M. 
Paria, F. Oiță, E. Poper, 
I. B. md..'. nro ~i 1. ton
nes. g

Inițiativa cercului de 
foto din Lupeni de a or
ganiza expoziții , cu lu
crai ile maeștrilor camerei 
de luat vederi nu este 

mijloc de 
a acestui 
de creație, 
și un ne-

Doriți să petreceți REVELIONUL 
în cadru intim și plăcut?

După ce o 
mă fac sănătos, o să-l calc 
sțăpînul meu cu roata stln- 
din față peste bătătura de 
degetul mare al piciorului 

Șă-i meargă durerea pî- 
inimă, dacă o mai are. 

mă răzbun eu pe el 
formă.

seria 1
Recompensa

Moshi,
Albă ca zăpada

LUPENI -
> aur din

expuse cu acest pri
nd sînt cunoscute 

' paginile publicațiilor 
țară și străinătate.

la diferite

num ai u n
popularizare 
răspîiidit gen 
ci oglindește 
mărginit respect pentru 
continua educare esteti
că a iubitorilor de fru
mos din localitatea lor.

Rețineți locuri din timp ia restau
rantele : „MINERUL", „I AC IO
VI Gl TARI AN". „EXPRES", „PA- 
RtNGUI." din Petroșani, „TRAN
SILVANIA" din Petrila, „CĂRBU
NELE" din Lonea, „STRAJA" din 
Vulcan, „CINA" si „\HNFRLT " din 
Lupeni.

Meniu bogat și băuturi superioa
re la prețuri convenabile. Program 
special susținut de soliștii vocali 
Dan Moisescn, Lilians Moisescn și 
actorii Traian Morarii și R. Jora 
de la Radioteleviziune.

Pentru restaurantele „Minerul", 
„Lacto-vegetarian", „Expres", „Pa- 
rîngul’’ și altele din Petroșani, so
lista Lili Creangă de la Radiotele
viziune va prezenta un frumos pro
gram de muzică populară.

întreprinderile și instituțiile din 
Valea Jiului care vor să organizeze 
Revelionul cu salariații lor, se pot 
adresa la T.A.P.L. Petroșani (tele
fon .1 623) pentru stabilirea meniu
rilor și fixarea unității unde do
resc petrecerea. înscrierile se fac 
pîlîă la data de 28 decembrie a.c. 
la unitățile anunțate.

T.A.P.L. PETROȘANI UREAZĂ 
CONSUMATORILOR PETRECERE 
FRUMOASA DE

LUMEA"

re
st} scrii 
cui am 
știe lu- 
stăpînui 

(să tie tras la răspundere). Vă 
dau semnalmentele mele. Sini 
autocamionul „Carpați" cu nr. 
de circulație 31 HI) 2 038 și 
mă găsesc la adresa consem
nată mai sus. Cereți o mind 
de ajutor și organelor de cir
culație ale miliției. Sper că 
n-o să mai „domiciliez" mult 
aici.

In Încheiere vă destăinui' o 
dorinfă de-a mea.
să 
pe

la 
sting, 
nâ la 
Dacă nu, 
în altă,'

15,00 Buletin de știri; 15,05 
de folclor; 15,15 Carii 

Care vă așteaptă; 15,25 Arii din o- 
perete; 15,40 Muzică ușoară d.e 
George Grigoriu; 16,00 Radiojurnal. 
Sport; 16,15 Pagini de muzică co
ralii românească; 16,30 Uzina vă

zută de aproape; 17,10 Antena ti
neretului; 18,00 Itinerarii ale anu
lui. XX; 18,30 Caleidoscop muzical; 
18,50 Piese instrumentale; 19,00 Ra- 
diogazeta de si ară; 19,30 O melo
die pe adresa dumneavoastră; 20,00 
Buletin de știri; 20,03 Radio-maga- 
zin i
nesti
tarul Manole" do 
22,00 Radiojurnal. : 

meteorologic; 22-, 
Jean lonescu; . 22,
22,35 Lucrări 

cu lllZZ-111; 23,1®
24 00 Buletin dej știri; 

diito nopții; 2,55—3,00 
știri.

Țelecronica .economică. 
Bilanț și perspectivă. r 
„Copii mari : De 12 ori 
bfavo !“. Umibiurio-maga- 
zin pentru tinerel.
Telejurnalul de seară. Bu
letinul meleoioiopic, . „i, 
Publicitate,
Clnt șl /oc de doi. Pro
gram de duete folclorice. 
Reportaj: Anul XX. Pe 
drumurile electronicii.
Avanpit mieiă. p.
Film artistic :. „Genoveva 
de Brabant".
Invitație la dans. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Prezența, aeru
lui tropical s-a 
resimt it și ieri 
în evoluția vre- 
mii. La Petroșani 
temperatura ae
rului a oscilat 
între plus 4 gra
de și plus 11 gra-

primitori — distribuitori 
de produse lactate în Valea Jiului și raio
nul Gorj, regiunea Oltenia.

Alte informații la telefon 1823 sau 1824,

„ Carpafi“

m-a aco- 
mă pișcă 
zău cit b 
Deocam

dată sînt încă tare pentru că 
de la naștere am fost sănătos-, 
oțel nu alta. Sînt plămădit din 
oțelul Hunedoarei, ajustat și 
modelat cu ajutorul mîinilor 
indcmlnatice ale constructori
lor dintr-o mare uzină brașo- 
veană. Ce mai, am părinți cu 
care mă pot inîrtdri. Mă gln- 
desc ce vor spune ei auzind 
de soarta ce m-a lovit. Zău, 
tare mi-e rușine. Cîți confrați 
de-ai mei au trecut pe lingă 
mine zlmbindu-mi, clipindu-mi 
din farurile lor strălucitoare 1 
Ce fericire pe ei!

Sțăpînul meu n-a mai dat 
nici un semn de .viață de vreo 
3 săptămini. Nu știu ce rău 
i-am făcut și nici cum poată 
să încapă in el ațîta nepăsare ! 
Aceasta dovedește lipsa celui 
mai elementar bun simț. Ce 
mai tura-vura, dacă vreți o 
numesc și crimă. Da, da, cri
mă față de avutul obștesc, fa
lă de bunul poporului, pentru 
că eu reprezint o valoare de 
care nu vreau să-și bată job 
dumnealui. N-are acest drept.. 
Nu ii dă nimeni, fie el cine 
o fi. Așa că te rog, dragă 
dactie, să mă ajuți și 
despre nune, pe mina 
încăput. Pentru ca să 
mea și să-mi găsiți

PETROȘANI 7 Noiembrie:
Sindbad marinarul; Republica : tes
tamentul incașului ; PETRII A : Spar- 
tacus, seria I — II; LONEA — Mi» 
nerul 

Mțishi, 
ȘENI : 
saltimbanci; 
Căutătorii di
Muncitoresc: Jandarmul 
Tropez ; BĂRBÂTENI : 
Diminețile unui băiat cuminte.

de recomandări in vederea îmbu
nătățirii situației tehnico-economi- 
ce a nunei în noul an. Vorbitorul 
a cerut ca planul, de măsuri să fie 
completat asliel îneît să cuprindă 
toate compartimentele <!.■ activita
te și să asigure realizarea tuturor 
indicatorilor tehnico-ei’onomici dM 
planul anului 1968.

In încheierea adunării a luai le
vintul tovarășul F’urdui Gheorglie, 
secretai a! Comitetului orășenesc 
do partid Petroșani, care a (Scut 
recomandări prețioase organizațiilor 
de partid .și conducerii tehnico-ad- 
mimstrutive și <i urat noi succese 
colfectivillu'î ■’ eXpldatărn în vederea 
realizării integrale a sarcinilor de 
p'an și a angajamentelor do între
ce re în noul an 1968

PETRILA
II; LONEA

\ l 'Li AN :
Alo Japonia; PARO-

și cei 7
Cultural :

ArkanS 15 
din Sațriț
Sanjuro;

ti vitate fotoartistică, ne 
scutesc de obișnuitele 
formula ii ' de prezentare. 
Lucrările lor pot fi în- 
tîlnite ,saptămînal în cele 

: mâi diverse reviste șr 
publicații de cele mai 
diferite profiluri.

Pentru cei care nu au 
căzut încă aceste minu
nate lucrări, am cules și 
am încredințat condeiu
lui optimismul molipsi
tor din lucrările lui A. 
Mihailopol, B. Roman, I. 
Lică și A. Rosenthal, 
confruntarea ingenioasă a 
proporțiilor dini expona
tele 
zer, 
gos 
rîle

PROGRAMUL 1 : 6,00 -- 8.25
Muzică și actualități; 8,25 Moment 

poetic; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de știri; 9,30 
Matineu literar; 10,00 „Dobroge, 
mîndră gradină" melodii popu
lare; 10,10 Curs de limba germa
nă; 10,30 Rapsodia română de Ci- 
prian Porumbescu; .10,43 Laureați 

celui de-al VIII-lea Concurs re
publican al formațiilor artistice de 
amatori; 11,00 Buletin de știri; 
11,03 Cronica economică; 11,15 Re
cital de operă Cornel Stavru ; 11,30 
Ritmuri vesele; 11,45 Sfatul medi
calul: (’ura de aer ia mulăm iar
na; 12,00 Tineri interpret! do mu
zică populară; 12,15 Buletin de 
știri; 12,20 Succese ale muzicii u- 
soare; 12,45 Radiojurnal; 12,55 In- 
-tîlnire cu melodia populară și in
terpretul pr< feiat; 13,20 Paradi so
liștilor si a orchestrelor de muzi
că ușoară; 14,15 Tot înainte; 14,35.
Radld-publicilate; 14,50 fantezii de

Sîmbăta, 30 decembrie, ora 
16, în sala Constructorul,' Mi
liția Petroșani organizează un 
concurs „Cine știe eîstigă" cu 
tema : Circulația pietonilor, 
pasagerilor, bicicliștilor și că- 
jarțașilor. .mm . :i i ,,

Sînt invitați la acest dpneurs 
posesorii de biciclete și vehi
cule cu tracțiune animală, pa
sageri și pietoni. Pot participa 
și elevi din clasele V—VIII.

Concursul este dotat cu pre
mii care vor fi atribuite celor 
mai bune răspunsuri.

sportiv; 20,15 Melodii 
i; 20,30 Teatru radiofonic

Lucian
Șport.

,20 C’întă orchestra 
,30 Moment poetic; 
rale;’ 22 50 Irttîlnirc 
) /Muzică ușoară,

0.05 Melo-
Buletin de

„FOTOGRAFII CARE AU 
COLIN

la clubul din Lupeni, expoziția
■ După < c au purtat me
sajul artei fotografice 
românești la Sofia, Jvfps- 
cova, Belgrad, Tiîkio, 
Sydney, Sao Paulo și 
Santiago de Chile, 40 de 
fotografii, ce imortalizea
ză secvențe din grandio
sul tablou al celor DOU X 

. DECENII, au poposit, 
pentru cîteva zile, la Lu- 
țrfeni. Acum, în preajma 
aniversării Republicii, 
clubul din Lupeni găz
duiește pentru a doua 
Ocjja în decurs de cîteva 
sapțămîni o expoziție de 
fotografii artistice orga
nizata ' de A sociali a Ar- 
tiștflor Fotografi din ța
ra noastră.

Lucrări de înaltă ținu
tă artistică vin să satis
facă. * exigențele în ma
terie și să uimească, prin 
ijnăestria cu care au. fost 
exedutate, atît pe ama
tori cît iși * pe cei . m:i i

colectiviil exploatării. O problemă 
majoră: găsirea soluțiilor celor 
mai optime pentru reducerea con
sumului de matei iul lemnos. In a- 
cest sens, tov. Tenczler Ștefan, șe
ful sectorului IV, a propus să se 
iaca o aprovizionare mai judicioa
sa a se< l oarelor cu lemn Ia di- 
meiîsiuiiilo necesare și'Alde bumr 
Calitate * și să se soluționeze sus-, 
ținerea abatajelor cameră cu armă
turi.' metalice, adecr ate. Inginerul 
Ștefan Octavian a făcut cîteva' pro- 

.,''v puneri pentru stabilizarea cadre-
tor, pentru îmbunătățirea condi
țiilor sociale ce le oferă mina noi
lor angajați în scopul diminuării 
și evitării fluctuației — problema 
acută pont u exploatări. Ingiiieml 
șef adj mut cu problemele electro
mecanice, Stoica Emil, a, relevat 
necesitatea introducerii contoarelor 
pentru sectorizarea < onstimului de 
energic electrică. De asemenea, 
vofliitorul a 'emul soluționarea 
transportului muncitorilor de la 
mină care fac naveta Petroșani —- 
Petrila precum și a deversărilor ce 
le face I.C.O. în Jiu — mai jos 
de staiția de pompe a minei.
’’Toți vorbitorii și-au exprimat 

hotărîrAg de a munci cu elini și 
inițiali. < pentru , înfăptuirea, șarcli
nilor pe noul an, pentru a realiza 
punct cu punct prevederile planu
lui de măsuri tehnicOTorganizatori» 
ce prezentat în adunare — menit 
să creeze premisele telihico-mate- 
riale pentru ridicarea

. superior 
minei.

Luînd
varășul 
directorul tehnic al C.C.V.J., 

-licitat colectivul minei pentru

TELEVIZIUNE



FlaRiicsiarl consacrate celei CANADA

Sc-a 20-a aniversari a Republicii
PHENIAN

La Muzeul de Artă al R.P.D. Co
reene s-a deschis, cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversați a proclamării 
Republicii in România, o expoziție 
d >to ifi are >g i ide: l< dt z 
voltarea industrială a Republicii 
Socialist România La festivitatea 
inauc urări •: poziției, Kim 1- , m 
Sup, vicepri - dint rl ( miletul i

coreean pentru rulai ii culturale cu 
țările străine, și Nicoale Popa, 
basadorul României , în R.P.D. 
reeană, iu rostit cuvîntări

Vizita ministrului
de externe al

am-
Co-

Mauritaniei în U.R.S.S

Expoziții iești 
la Roma

I 1 '• ’ , - Lt Torino s-a
, • pe< te ale 

mâne,ști copieri- 
po.-ane". Panourile cu toto- 
‘ " ■ prezintă i iferite con
ții , c •'

locuințe și edificii social-cul- 
tur .• ri Bai .> . Vi ș ilte o- 
rase, iliistrmd dezvoltarea și

' ■ • ui
n:

■ Si 
co

. MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.SiS., l-a 
primit marți la Kremlin pe Mama-
< ou W â d Bi ane, n ini trul afa<
iloi extern și al Planificării al 

Mauritaniei, care face o vizită ofi
cia în i lea Sovietic la in 
vitația lui Andrei Gromîko, 'minis
trul ifa riloi externe al l RS

SITUAȚIA NEGRILOR 
DIN S.U.A.

■NEW YORK 26 (Agerpres). 
Situația negriloi din S.t A nu 
îmbunătățit în ciuda măsurilor 

.ne /.iftiu ,< fri.-i, a 
cla al P Lybassy șeful direcției 
pentru pi iblemele civile educației 
și asigurărilor sociale din Ministe- 
rt 1 sănătății.

El a ,Ț Inuaf !•
mențin tă în continuare se- 

c < ația ra ală, d și în majo ita- 
tea statelor americane ea a fost 
declarat s ne< onstituțională. In șco
lile p- ntru •< g ri, , i ufk iț • în< 
perilor de clasă a devenit acută, 
i sp ia federal dată lin 19 
potrivit căreia autoritățile locale, 
care Vor continua să ducă o po
litică segregationists, vor fi priva
te de fondurile date de guvern, a 
rămas numai pe hîrtie, a arătat 
Lybassi Asift îi septemb ie 19f 
o asemenea hotărîre a fost luată 
împotriva autorităților din orașul 
Chi ago . t ri insă î urma no 
dispoziții primite de la Washing- 
ton botărîrea a fost anulată

Declara pi ie premierului
Lester Pearson '

OTTAWA 26 (Agerpres). Pri
mul ml i itiaoL«siei Pe-
arson, .. fost interpelat în Camera 
Comunelor n legătură i mesa
jul sap televizat ce urma să fie dat 
publ ității • ziua Uiulu Nou, 
din care au Post publicate cîteva 
parag ai ît arele din Mc treal 
Aceste ziare menționau că Lester 
Pearson ar fi sugerat . ca Statele 
Unite să înceteze orice luptă în
/fetiră i sî se d clare de scord

Proteste pe 
adresa P.I.D.E

■ .. s ,i ' i • i
vajietatea matciialelor de

A fost, de asemenea,. dese hi-
să ■; expoia st ti ptc , 
Eugen Cracă care prezintă 20 
dc iri in marmură piatră 
șt h ,<• e c.i'/- și 'leva de
sene, care nu de mu/t un 
t , • . - ■ * , ■
la expoziția de la Palazzo Pi- 
renz < . ih.-ma. o

BONN 26 (Agerpres). — Solicitat 
de ziarul „Kolnische Rundschaii” 

■jsă ptecizezf atitudinea guvernului 
vest-german fată de Partidul Na
țional Democrat, de extremă dreap
tă, Paul Lucke, mini-.trul afaceri
lor interne al Germaniei occiden
tale, a declarat că guvernul R. F.

i . laniei rmăreștț .. tii ita- 
tea dusă de P.N.D, si, imediat ce
va dispune de probe suficiente, va 
aplica o procedura de interdicție 
împotriva acestui partid", deoare
ce acest partid „continuă să urmă
rească obiective nedemocratice".

il

VIETNAMUL DE SUD

Trupeie americano-saîgoneze 
suferă pierderi grele
HANOI 26 (Agerpres). -- Peta a- 

șmenfe ăle pațrioților sud-vietria- 
mezi care acționează în provincia
Thai Ninli, situată la nord-\‘est. de 

Saigon, au lansat Țn cursul lunii de
cembrie o serie de atacuri asupra 
pozițiilor trupelor americano-șaigo- 
neze, anunță agenția V.N.A,, făcînd 
un bilanț al luptelor desfășurate 
î>h această .regiune. La jumătatea 
lunii decembrie, forțele patriotice 
Sud-vietnameze., au : lansat o serie 
de atacuri succesive în timpul că
rora inaipicul a înregistrat pește 
200 de morti Și. rănfți. Au fost dis
truse sau sv-riale 6, mașini blin
date, iar 2 elicoptere au. fost dobo- 
rîte. Unități,ale F.N.E. au atacat de: 
asemenea pozițiile bateriilor ameri
cane de artilerie scoțînd din luptă 
peste 200 de ofițeri și soldați. Ata
curile lansate de patrioți în diferi
te sectoare ale regiunii Thai Nirih. 
in perioada 8—20 decembrie, s-au 
soldat cu pierderea de .către inamic
a 460 de soldați și a unui număr de. 

16 elicoptere, doborîte sau avaria- 
te. Șr :

se cere sa se pună capăt războiului 
din Vietnam. „Să încetăm bombar

dau t ntele ame i< an - asup .. ■ iet
na n li ■ de n rd, i să în< epem a- 

cum negocieri", se arată în unul 
din pa •• ifel ■ >cris ••

Scrisoarea este semnată, între 
alții, de Simon Michael Bessie, pre- 
- <J. I le piȚlj'- !.■■. „Atheneum”, 
Arthur Hao Wang, președinte al e- 
diturii „Hill And Weng Inc", Da
niel Melcher, președintele Casei de 
edituri „R. R. Bowker Co.", Arthur 
Rosenthal, președintele editurii 
„Basic Books inc" si Thomas Wil
son, director al Secției de presă de 
la Llniverșilatea Harvard.

PARIS 26 (Agerpres). — Cotidia
nul parizian 
pe adresa 
portugheză) 
sa sosească: 
în legătură 
a lui Mario 
iii opoziției 
dir Port gal ■> Soares de pr ft ie 

< oc at a lost ir tat Ia 12 
brie d< ’ d< tor n ai î 

torcea de la Londra, unde 
primit de înalți funcționari 
feign Office-iilui. In prealabil, 
rată „Le Monde"‘.Mario Șoares ' fu
sese primit de Tage Erlander, pri
it >, . • i.'L i al Suedi •• $i de l etro 
%' nn icepreședi ite a in 'I ” 
lui de Miniștri al Italiei. De la a- 
restarea sa, despre Soares nu se 
mai știe nimic.

scrie că„L< Monde
1 ’ide (P iliția soliți; 1 
din Lisabona

i< leg ai . e protes 
cu arestarea arbitrară 
Soares, unul din lide- 
democrate și socialiste

continuă

cu convocarea unei conferinț; la 
Geneva într-un interval de deuă 

ăpt r îni de la .r tarea acestor 
lupte Răspunzînd întrebării pust 
ie șeful opoziției din Camera Co 

munelor, Pearson, vădit stînjenit 
de indis re ia ziarelor din Montreal, 
remarcă corespondentul ziarului 
„Le Monde", a declarat ' că r'emar- 
cile salt în legătură cu problema 
vietnameză sînt niște considerații 
personale și că ac tea vi ează, ir- , 
fapt, nu numai încetarea bombar
damentelor americane asupra R, D. 
Vietnam, ci încetarea oricăror lupte 
în Vietnamul de sud. El a mențio
nat c- ■-i u, a * >j.-
vernului american în cursul unei 
vizite Ia Philadelphia să si-teze 
raidurile , > l L Vietnam dar
ă a eastă propunere i sa a f șt 

primită cu răceală de aim oficiă- 
lit il ai ieri ai .

decem- 
șe în- 
fusese 
ai Fo

ia-

NIGERIA

războiului civilUrmările tragice ale

COSMOS-197“ ''
MOSC OVA, 26 l Agerpres).. -H 

Iu Uniunea Sovietică a io l 
lansat marți satelitul artilicia.1 
al Păm n uit i „( < smos-197", Ia 
bordul căruia a fost instalat 
aparataj științific destinai CQn- 
ii i ării cercetări s oaj iului coș 

mic. După cum relatează agen
ția PASS aparataful funcția 
nează nc rmal ia < e nt ui de 
calcul ie pe Pămînt efectuea- 

ilpr.

★
NEW YORK 26 (Agerpres). . — 

Comitetul executiv al organizației 
„Publiciștii pentru pace în Viet
nam" a publicat în ziarul. „New 
York Times." o scrisoare deschisă 
către președintele Johnson, în care

Jmpenalișfii vor fi,
fcra doar și poate învinși"
Cuvîrfarea președintelui R.D. Vietnam, Ho Și Min, 

la un miting din Hanoi ;
HANOI 26 (Ager- mpoțriva agr< iunii a- tărît înainte din victo- 

pres). - Du, in a- m ricane președintele c ri< ... victorie pentru 
nuntă agenția V.N.A. spus .Întregul nostru a dejuca toate mane
la Hanoi ,i avi t loc un popo unit, eroicele vrele inamicului. Po- 
iii-. . <lt • I. -1

;dș>-a- .2Jia: aniversări a
jțuirii Armatei'

Vietnameze.
htarea

prilej, preșe- 
H:: Și Min a 

, că Armata 
^Vietnameză a 

-îin acești ani, - 
ducerea, paiI i - 

gȘgi,? drumul de la
■!tu|n... narti-

5 o armata re-
au- a avut o

importantă
in Imita pi-ritm <-lică
rirea' țmterii.
“Refcrindu-se ’ la lupta

‘ poporului J vietnamez

rostită

Po- 
; or il nostru luptă îm 
potriva agresorilor 
S U. ' o- n i ■ salvai ea 

ti • pent . obțin 
rea victoriei finale.

In încheierea cuvîn- 
tiirii -al'-. Ho Și Min a 
adresat mulțumiri po
poarelor și guvernelor 
t iiilor lalistM fră
țești, popoarelor și gu- 
vernelor din țările prie- 

liștii S.U.A. nu renunță tene, popoarelor lumri 
lă i- lurile lor agresi- 

a , șpuș 
el forț< le armate al« 
R. D. Vi< tnam si popu
lația' i ntregii î țări- tro- 
bijie să-și dubleze, ^vi
gilența, să pășească ho-

noastre forțe armate 
i >t ieși f ii 1 înd hal i 
victorioase și imperia
liștii vor fi, fără doai

> atr i iîși
■ im d? spri jir ui 

dev tai al țărilo st 
cialiste fi ițești si de 
sprijinul f rm -ii prie 
tenilor dir cele cinci 
continente". Io Și Min 
a. arătat < iiimperia-

vis De aceea.
întregi inclusiv oame- 
nilor progresiști din 
America care se opun 
ag resorilor S. U A. și 
susțin . lupta dreaptă- a 
pope rul ii v i« tna mez.

$ AN.- XRA Un ni măi de 24 
de ofițeri și cădeți turci cond m 
• s iț la isoar in rina it< ti 
vei o* : ușile 
din 21 mai 1963-, 
la 25, decembrie': 

țională turcă.

lovitură de stat 
au f-ost amnistiați 
de Adunarea Na-

i

LAGOS 26 (Agerpres) — Efor
turile demnitarii t biserici și ape- 
Iul Papei Paul al VÎ-lea nu au reușit 

îlizez; ncetai i c ilui în 4i- 
geria, unde luptele continuă cu 
aceeași intensitate. Potrivit unor 
d it ■ fstiinalii ieste >0 00( '< oa
meni au fost uciși în cursul răz
boiului civil. Numărul celor care

și-au părăsit cămineh se ridică la 
milioane. Zone întinse din regiunea 
( riental sîn nelocuite, ai zeci de 
mii de . copii 
bolnavi sau
Organizațiile 
internaționle 
tuație.

suferă de foame, sînt 
și-au- pierdut părinții, 
de asistență locale și 
sînt depășite de si-

'*

$TIPI
WASHINGTON. Seismografele Universității Berkeley din Caii- 

lornta an înregistrat marți doua ciitreinui ■ rie pămînt localizate m ve
cinătatea statului V. ci mmqion. Intensitatea acestor mișcări uite aii
fost de respect ■ grad< e scai tichiei ■ cit prim lor infor
mații tr. i< ag ial i Pi s ar fi ■ ■■■ ral și unele
pagube materiale.

a

• 1 E,X JS 4 Rl $ l a 
un mare magazir din Formosa, 
Argentina, 19 persoane, .prin
tre care trei copii, , au pierit 

boniz c ,< curs mui in
cendiu. Alte 35 persoane au 

grai idn tt Ir endiul a. 
bi nit . urma , explozii 

violente ce a blocat singura 
ieșire din magazin.

M

un^Vn^de- Alte 62 de vîc*îme a<e bombardamenttiIui• IONDRA - !
lor din Anglia i lin • luna de
cembrie 582 288. indică o statistică 
oii.iala dată publicității ia ton 
dra.

Răscoală într-o închisoare americană

atomic
Alte 62 de persoane, victime ale 

.bombardamentului atomic, care în

Poliția 
Ohio) a 
cauciuc 
pentru a 
ținuților

din Cincinnati statul 
făcut uz de bastoane de 
și grenade lacrimogene 
reprima o răscoală a de 

d intr-< în h soare lin

• JOIN - S ite de famili 
au f&st evacuate luni din re- 
gil ilț inundate r.» trei lan- 
duri rest-gt. mane Bavaria 
jJSȘsșș;: și Renarw'a Pa/at iriaf. 
Rîurile care trei prin aceste 
landuri continuă să se rever
se ca urmare n ploilor și Ia- 
oavițe can :ad iră încetare 
Echipe de salvare lucrează in
tens pentru stăvilirea apelor 
ii evacuarea populației ame
nințate.

REDACȚIA Și ADMINISTRAȚIA i Petroșani str. Republicii nr. 44, Tel. 1662, 269 (G.G.V.J.)

încalitate. Dețlnuțji, care se aflau 
curtea închisorii, s-au opus bruta
lităților gardienilor care încercau 
să-i inti >duct cu 1 .na în celule. 
Ga mat de ncidentele dintre gar

dieni și deținuți, direcția în< ii o- 
rii a făcut apel la poliția orașului.

urmă cu 22 de ani a distrus oi >• j! 

japonez Hiroșima, au încetat din 
viață Ia spitalul din aceșt oraș. Bom
bardamentul atomi-, de la Hiroșima 
a provocat moartea a 62 432 de 
persoane. In Japonia exislă apro- 
ximativ 300 000 de supraviețuitori 
ai bombardamentul! atomi; de la 
Nagasaki și Hiroșima. Mulți dintre 
aceștia
vocate

Grevă pufin obișnuită
In orașul italian Mi- 

lano ,=e desfpsoară o 
puțin obi-nuită 

Potrivit agenției ANSA, 
un grup de JȘ tineri 
j.i in. -put la 25 de
cembrie, o ..irevă a Ma
mei de t o zm în 
semn de solidaritate cn

Sa

■î

-uferă de diferite boli pra
de explozia atomică.

I
IKî

il

o parte însemnată 
populației globului 
r > trăit șt în ar 
Acești tineri, în majo
ri ate st denți și mi n- 
cito i au otărît ca 
timp dt tr« i ile >ă de- 
m< ns reze p« s răzil 
t ~ț- a1 - x’- ora i 1 i

a
• a-

cu pancarte ilustrînd 
asp cte ale sărăciei 
pentru a atrage' ațe i- 
ția opiulei publice nsu- 
p a foametei i .mi e 
riei în care iștd ne
voită să t ăiască o 
parte a omenirii chiar-, 
în zilele noastre.

Tiparul i I.P,H. Subunitatea Petroșani


