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CONSTANTIN DaNILĂ
E. M. Aninoasa

expus
Celei

cu privire J.a

i analizate d« 
care și-au a 

defi-

ARVINTE TEODOR 
secretarul 

comitetului’ U.T.C.
E. M. Vulcan.

Nicolae, Jurcă 
dru și Băncilă

In ziua -de 28 decembrie și colectivul 
U.R H.M. Petroșani și-a realizat- planul a- 
Dual. De la începutul anului, colectivul 
uzinei a produs și livrat exploatărilor mi
niere 1 Iu tone piese de schimb peste sar
cina planificată - și a executat lucrări în 
plus în valoare de 1 200 000 lei. Totodată, 
colectivul uzinei a obținut economii supli
mentare la prețul de cost în valoare de 
1600 000 lei.

luat 
pen- 

carea pe o treaptă superi- 
întregii noastre activități

Conferințe
Comunist 
vast pro- 
României 
tot mai 
civiliza-

Acum. spre snrsitul lucrărilor 
celei de-a VUI-a sesiuni a Marii 
Adunări Naționale, putem afirma, 
cui deplină îndreptățire, că sesiu- 

actuală a rost una dintre cele 
importările si irucluoase din 
de-a V a leqislatură. ,Era li
să fie așa : lucrările acestei 

s-au desfășurat pe fundalul 
istoricei 
Partidului

și economico-litianciatu, 
și de deputați, proiectul 
a fost supus în întregime 

secret, cu bile.

ntcă însuflețire, reprezentanța na
țională a ales președinte al ‘Consi
liului de Stal pe secretarul general 
al Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, asțgu- 
rîndu-se astfel o mai deplină afir
mare a rolului conducător al parti
dului in toate domeniile vieții So
ciale si de stal. <

Consiliul de Miniștri,m fruntea 
căruia a fost țeaies tovarășul Ion 
Gheorqbe Maurer, a dobindit o 
structură și un mod de funcționare 
mai adecvat importantei sale mi
siuni în actuala etapă a dezvoltă
rii societății românești.

s In bilanțul rodnic al sesiunii se 
tnst riu discuția si aproban j pro
iectului de lege care prevede un 
complex de măsuri pentru perfec
ționarea conducerii și planificării 
economiei naționale. Au căpătat 
iorța și obligativitatea legii, pla
nul de stat al economiei naționale 
sj bugetul de stal pe anul 1968, a 
căror îndeplinire va marca un nou 
progres pe drumul înfloririi mate
riale i spirituale a patriei noastre 
socialiste. De asemenea, Marea A- 
dunare Națională a adoptat impor
tantele proiecte de legi privind or
ganizarea și iuncționajrea Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Arlâ și a comitetelor locale de <i,l- 
lură și aria; reglementarea conce
rnului de odihnă al anqajalilot; 
dezvoltarea activității dt- eduralie 
iizică si sport; înființarea Ministe
rului Muncii; regimul mărcilor de

nea 
mai 
cea 
rest 
SgfțUpi 
documentelor 
Naționale a 
Român, cate cuprind tin 
iț'ratu de ascensiune a 
Socialiste spre culmile 
îjlălțe ale progresului și 
țîei.

Sesiunea noastre, constituie un 
important pas pe calea perfecțio
nării modului de funcționare a Ma
rii Adunări Naționale, prin aplica
rea in practică a principiului se
siunilor deschise, cu o durată mai 
mare, in care lucrările se desfă
șoară aiit m ședințe plenare cît și 
un comisii, l’oate proiectele de 
legi supuse dezbaterilor noastre au 
îos! pe larg studiate 
comisiile permanente 
dus contribuția eficientă la 
nitivarea lor.

meiț și de seryiciu, după care de
putatul TRAIAN IONASCU, preșe
dintele Comisiei ; juridice, a 
raportul acestei comisii . și 
ftconomico-financia re 
proiectul de lege.

Au urmat ■ discuții 
proiectului de lege, 
vîntul deputății: HOREA GOLES- 
C'tJ, strungar la Uzinele ..Electro- 
putere" din Craiova, IULIA STA- 
MATOIW, - inginer la întreprinderea 
„Tînăra gardă" .din București, și 
IOAN AVRAM, prim-adjunct al mi
nistrului industrii construcțiilor de 
mașini.

După discutarea pe articole, in 
cursul căreia au fost adoptate ă* 
tnendamente propuse de comisiile 
juridică 
precum 
de lege 
Votului

Marea Adunare Națională a a- 
doptal Legea privind mărcile de 
fabrică, de - comerț și de serviciu.

După aceea, deputatul ȘTEFAN 
BĂLAN, ministrul ■ îrivățămîntului, 
a prezentat expunerea la Proiectul 
de lege Cu privire la dezvoltarea 
activității de educație fizicii și 
sport. Deputatul JOAN ANTON, 
vicepreședinte al Comisiei-. jpelltrU 
cultură și învățămînt, a expus ra
portul acestei comisii și al celei 
juridice cu privire la proiectul de 
lege; ■ .... ‘

Au urmav spui discuții ia acwst 
proiect de lege, la care au luat cu- 
yîntul deputății : ION ILIESCU, 
prim-secrelar al Comitetului Cen
tral al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, GHEORGHE 
TUIU, președintele Consiliului re
gional al l sindicatelor din regipnea 
Argeș, generat locotenent ION CO
MA N

țelot armate, și EUGENIA GABRIE
LA SIMION, ■ directoarea Liceului 
nr. t din Iași. . ..v .. .

După discutarea pe articole, pro
iectul de leqe a fost supus in în
tregime votului deputation. Marea 
Atninare Națională a aprobat prin 
vot secret, cu bile, Legea cu pri
vire la dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport

In continuarea ordinii de zi, se
cretarul Consiliului de Stat, depu
tatul . CONSTANTIN STĂȚEȘCU, a 
prezentat expunerea < u plivire la 
proiectele de leqi pentru aproba
rea decretelor cu putere de leqe 
emise de Consiliul de Stat de la 
ultima sesiune. RapdrtKÎ Comișiei 
juridice referitor la aceste pro
iecte de lege a fost expus de1 se
cretarul Comisiei, deputatul MIR
CEA REBREANU.

Trecîndu-se ■ la votul secret, plin 
buletine,, Marea Adunare' NățWrrtlă 
a>. aprobat toate decretele cu pu
tere de lege emise de Consiliul de 
Stat de la ultima sesiune.

Au fost aprobate apoi, prin Vot 
deschis, modificări in componență u- 
nor comisii permanente ale wA N., 
ca urmare . a, noilor însăiidipărî țjTi- 
mite de niembrii unor cortu-tii

Marea Adunare Naționala a eli
berat din Comisia constitutionals 
pe deputății CONSTANTIN STĂ- 
TESGU, ȘTEFAN ■ PEȚEpEI, 1QN 
STĂNESCU' ș.i a s ales ih Comisie pe 
deputății - •WT-RE'-1.;-Gi®N'STANT-JNKS»- 
CUTAȘI, C. PARASCHIVESCU-BĂ- 
LĂCEANU și MIHAIL FIORESCU.

Din comisia economico-financiahă 
au fost eliberați deputății MANEA 
MĂNESCU si MATEI GHIGItJ; au 
fost -'aleși’ în această comisie depu
tății SIMION BUGHICI si IULÎA 
stămatoiu. -

Din comisia de politică extbrnă: 
a fost eliberat deputatul ION ILIES
CU; a fost ales in această i omjșie 
deputatul NICOLAE GUINÂ. ’

Din comisia administrativă a fost 
eliberat deputatul NICOLAE HU- 
DIȚEANU; a fost aleasă în această 
comisie deputata FLOAREA ȘER- 
BAN.

Din’ comisia juridică au fost eli
berați deputății CONSTANTIN STÂ- 
TESCU și ION STĂNESCU; aii fost 
aleși în această comisie deputății 
MARIN VÂSILE și DUMITRU 
GHEORGHIU.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul ȘTEFAN VOITEC, 
președintele Mai ii Adunări Na
ționale.

Vineri, la ora 12, va avea loc 
ședința jgbiliărâ a -esiunii Marii 
Adunări Naționale consacrată celei 
de-a XX-a aniversări a proclamării 
Republicii. . - .....

(Continuare in pag. a 2-a)

comparație îri aprecierea ț, 
în care salariatul iși 
nu sarcinile ce-i. reftiaflaiM

Deci, nu numai lipsă lie’ 
viciu este' un act de indi
ci șt nerealizarea sarcTnțl<

dimineață minerii pelrileni au tri- 
,,ziuă" ultimele tone de cărbune din 
anual. Pe la- începutul acestui- an, 

extras- 8 800 tone cărbune peste pre
vederile sarcinilor de -plan. La baza aces
tui succes se află creșterea productivității 
muncii cu 5 la sută față de indicatorul pla
ndual i olectivi.il minei a realizat, de ase
menea, economii la prețul de,cost în Va
loare de 1 500 000 lei.

-Joi au continuat lucrările sesiu
nii Marii Adunări -Naționale.

In lojile oficiale au luat toc con
ducătorii partidului și statului, 

.-'■„■jnwai'ă se aflau numeroși invi
tați, .șefi de misiuni diplomatice a- 

tcreditali la București
? La roluaiea lucrărilor, piosedm- 
tele Comitetului . de Stat pentru 
Cultură și Artă, POMJ’ILIU MA- 
C0VEI, a .prezentat expunerea a- 
.supra: proiectului de leqe privind 
organizarea si luncționarea Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă si a < omitetelor locale de cul
tură si alta Deputatul ION CREAN
GA, . vicepreședinte al Comisiei 
pentru -, cultură si învățămînt,1 a 
expus raportul acestei comisii și 
al Comisiei juridice, referitor la 
țȚoăectul de lege.

Au urmat discuții la acest punct 
al oi dinei de zi la care au luat cu- 
V.întuJ deputății : RADU BELIGAN, 
directorul Teatrului de comedie din 
București, ION JALEA, președin
tele Uniunii Artiștilor Plastici, 
SUTO -ANDRÂS, redactor-șef ai Re
vistei „Uj Elet" din ’ Tg. Mureș, 
MĂRIA- COPIL directoarea Liceu
lui nr. 2 din Oradea, ION DUMI
TRESCU, președintele Uniunii Com
pozitorilor si DEMOSTENE BOTEZ.

Proiectul de leqe a fost discutat 
.apoi pe articole și supus în între
gime .votului deputaților.

1 Ț-larea .’Adunare Națională a ’a- 
coplat prin vot secret, cu bile, Le
gea privind organizarea . șj: funcțio
narea Comitetului de Stat pentru 
Ciiitu'.i și. Ățtă și a <omitetelor 
locale de cultură și artă.

Tn continuare'a ordinei de zi, mi
nistrul comerțului exterior, GHEOR- 
GHE CIOARĂ, a prezentat expu
nerea așupră Proiectului de lege 
privind mărcile de fabrică, de co-

Există o tânără la a- 
cărei înflorire i Je, 
voltqre a .contripliit de 
două decenii întregul 
popor român. La 20 
Decembrie tînăra noas
tră Republică împli
nește. 20 . de- ani,

Aceasta ■ -săr-bătoam 
scumpă poporului ro
man este irrlimpinată 
de ci,lectivul sectoru
lui IV de lu i. M. 
Vulcan cu realizări 
deosebite. Sarcinile a- 
nuale de plan au fost, 
îndeplinite cu 17 ■ zile 
înainte de - a 
ultima, fj'lS . a 
rului pe 196/ 
de cost a fost redus cu 
3 lei pe ’ tona de căr
bune, obți-iiîndu-se pe 

■ această ' cale economii 
de ’ circa 590 000 lei. 
Productivitatea muncii 
în abataj s-a ridicat la 
5,70 tone/posl, cu a- 
proape Ș ■ tonă' peste 
cea planificată. Enume
răm doar cîțiva <Jin 
făuritorii gcestor suc
cese. Dili șirul lor nu 
pol ii ottusi membrii 
brigăzilor conduse de 
Iordache loan;. Petrișof 
Florea și Sima Mihai, 
electricienii și mecani
cii Marta losit, Bo- 
dnscu Ioan,-Cazan Than 
si Miclos' Arid'ei care 
sub- -îiidfuinareă '-compe
tență! a: ■ lui ' Udroiu 
Gheorghe au asigurat 
buna luncționare a u- 

’tilajielor'.’; ’Asiștență teh
nică, permanentă și 
competenta, au asigu
rat brigăzilor de mineri 
maiștrii Tătătcan Du
mitru, Munteanu Costi- 
că, Achitri Traian, prim 
maiștrii mineri Șufan 

Alexan-
Gheor- 

ghe. Ne oprim aici cu 
șirul făuritorilor de 
succese. El ar trebui 
continuat c.u întregul 
colectiv al ’ sectorului 
IV, care, cu prilejul, 
celei J-- i :o., aniver
sări a Republicii, și-a 
făcut pe deplin dato
ria, adueîndu-și contri
buția la înflorirea pa-: 
triei noastre socialiste.

noțiune largă, ea reprerentmcl
dul în care salariațn se confortnea,.-^- 
ză ansamblului de noiirm de con-

MU, impuse lunchei cete o - 
dețin. Din ace-'t punct de Aederr

Colectivul I.P.I P. Livezeni a îndeplinit 
planul anual în pioporție de 108 la sută, 
obținind ia producția globală u* spor de 
1 180 000 lei peste sarcinile de plan. De ase
menea,-a realizat .și economu la prețul de 
epst. — pește 550,000: Ipi. ■ Din cadîul ujli- 
tățri s au evidgnți,at secțiile construcții me
talice; conduse de maiștrii Bsler Rudolf și ’ 
Gydrgy Ătexandru care au înregistrat eeie 
mai frumoase -succese. •
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nu constă doar în absențele nemotivate

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

olectivi.il
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ȘI TOVARĂȘI

PE ȘANTIERE

ULTIMELE

SPECTACOL FESTIV

Cel din Petroșani

TRIUNGHI

BIVERB FESTIV

Mare

TOVARĂȘE 
PUTAȚI,

Lonea.
sosiți

N. BOTA, 
ilev, Urtcani

TRIVERB,,, CĂLĂTOR

fabrică, de comerț și de serviciu. 
Au fost adoptate proiectele de legi 
pentru aprobarea decretelor cu pu
tere de lege emise de Consiliul de 
Stat de la ultima sesiune a Marii 
Adunări Naționale.

In spiritul concepției profund 
maniste 
tenzează 
a statului nostru. Marea 
Națională 
amnistjerea 
țierea și reducerea 
creîndu-se astfel posibilități 
cetățeni să revină lă o viată 
stită, șă devină elemente utile 
societății noastre.

Azi, la ora 18. în sala mare 
a Casei de cultură din Pe
troșani, va avea loc un spec
tacol festiv . închinat celei de 
a 20-a aniversări a Republicii.

La spectacol își vor da con
cursul artiștii Teatrului de 
stat din Petroșani care vor 
prezenta un montaj literar- 
ărtiștic, corțil sindicgttflui din 
învățămînt, taralurile unifica-

decenii a 
însemnată in 

pre- 
i de 

ce

Pro i. VICTOR 1AȚENCO
Petroșani

revine 
neobosit 

viață a hotărîrilor 
• de muii- 
electorale, 

legilor 
Întreaga 
lor in

Neologisme 
' Orizontal: 1) 
2) Naturalisme 
— 14) Vec — D. 
Era - 
ig - 
Alai 
Și?-.

Triverb: Căzut din lună
Monoverb minier : Rostogol 
Metagramă : Mandrină 

Mandarină
Triverb de întrecere: Cm 

bune peste plan
Criptografie: O riglă de

calcul mică

ire și purtă-: 
de spori 

ii — Plan- 
albastre sau

Personalitate 
culturală proemi
nentă a Moldo
vei, autorii l poe
ziei „Vioreaua 
de martie'1 10) 
Instrument muzi
cal turc — „...flo- 
rilor", roman de

acest lucru, informăm po crea
torii de jocuri distractive, po 
toți cei care doresc să devină" 
corespondenți activi ai rubri
cii noastre că-și pot expedia 
oricînd încercările pe adresă 
redacției.

înregistrat pî- 
colteCtivele șantierelor 

- blocul L>9 cu 72 apar- 
Petrila

Umanitarism
3) Itinerant.
— Mama 5) 

Emblema 6) Ri Cm 
El 7) Salut — Cîini 8) 
- Căință 9) Lacerat —.

Zilele trecute, reprezen
tanții Cooperativei „Jiul" 
din Petroșani au recepționat 
noul complex de deservite 
ridicat în cartierul 8 Martie 
din Petrila. După cum sîntem 
informați, în noul complex 
vor funcționa secții de croi
torie și cizmărie, frizerie, 
coafură și ceasornicărie. ■■

'ORIZONTAL ȘI VERI 
1. A doua casă a elevul 
Utilă desenatorului 3. Și 
cesară... în bucătărie 4. 7 
5. A cincea pe portativ 6. 
una din alfabet.

săptămîni, în timpul 
desfășurat lucrările 

deschise, atît de 
, Adunări Națio

nale, cit și în cadrul comisiilor per
manente, s-au făcut numeroase pro
puneri și s-au formulat idei valo
roase, menite să contribuie la dez-

ln numărul de vinerea tre
cută al ziarului nostru, în ca
re am inaugurat rubrica de 
enigmistică, anunțam cititorii 
că, Săptămînal, vor găsi în 
această rubrică un răspuns do
rinței lor de a se destinde îii 
compania rebusului. Reamintind

voltarea în continuare a economiei 
naționale, a vieții sociale și de stat. 
Toate acestea constituie o expre
sie grăitoare a exercitării de către 
Marea Adunare Națională a rolu
lui său de a hotărî, prin elabora
rea directa a legilor, asupra celor 
mai importante probleme ale țării 
noastre.

Ca reprezentanți nemijlociți ai 
poporului in organul suprem al pu
terii de stat, ne revine îndatori
rea să muncim neobosit pentru 
transpunerea 
luate. I a locurile noastre 
că, în circumscripțiile 
să înfățișăm însemnătatea 
adoptate, să ne aducem 
contribuție la înfăptuirea 
cele mai bune condiții.

te de muzică populară din 
Petroșani — Lonea — Lupeni, 
formația de muzică ușoară 
„Cvintetul color" a Casei de 
cultură, echipele de dansuri 
din Lupeni și Petroșani — Pe
trila și un grup de artiști a- 
matori ai clubului muncito
resc din Vulcăn care. va pre
zenta un montaj muzical-cps 
regrafic.

Ordinea de zi a sesiunii a fost 
epuizată. Mîine dimineață, la orele 
12,00, va avea loc ședința jubiliară 
a Marii Adunări Naționale consa
crată celei de-a XX-a aniversări a 
Republicii noastre, după care se 
vor încheia lucrările celei de-a 
VIII-a sesiuni.

și atelierele aferente, s-a construit 
o slație modernă de captare și fil
trare . a apei, numeroase centrale 
termice și alte asemenea obiective 
însemnate — care au contribuit la 
schimbarea înfățișării orașului, . la 
crearea unor condiții mai bune de 
trai pentru oamenii muncii. Lupeni 
XX prezintă acum aspectul unei 
localități în continuă înnoire și 
înfrumusețare spre binele oameni
lor !

li
căre călăuzește și carac- 

activilalea partidului ':și 
Adunare 

votat legea privind 
unor infracțiuni, gra- 

unor pedepse, 
unor 
cin
ate

sșî asigurarea 
drumuri, tro-

mena jtii j exterioai e 
cailor de "Acces —■ 
liiare.'-fsM"

Rezultate bune au 
nă acum 
Vulcan - 
tamențe; Petrila — blocul 03 Cu 
40 apartamente, urmînd în ordine 
șantierul Lupeni, 
și apoi Urîcani.

.Constructorii numără acum fie
care ora de lucru rămasă, fiind 
hotaiîți ca in scurtul răstimp râ
ma pin.’ <e *•>.!»- și ultima filă a 
calendarului, sa execute și aceste 
operații" restante, pentim a puteâ 
termina ultimele blocuri din plă
nui pe 1967.

In cele trei 
cărora s-au 
actualei sesiuni i 
Ia tribuna Marii

Poet român, 
,,1’irîul și 

și genune", 
' — Neîrite-

ORIZONTAL : 1) Pictor con
temporan, autorul tabloului 
„Vas cu flori" --Mată 2) Au
torul poeziei „Floare albastră”
— Localitate în U.R.S.S. 3) 'Va
rietăți — Melodie tematică de 
Teimștocle Popa 4) Două pe- 

dațit/ăța ' rizantemâ! —... Pictor' 
francez, autorul tabloului „Li
liac în vază cu flori" — Sub- 
jWajița du.'â și fibroasă 5) Țe- 

■sătută de cinepă — Oglindește 
realitatea în imagini estetice
— Cămăși înflorate 6) Cunoscut 
pictor tiaucez — Operă de 
Verdi 7) Rasă de cîini 
poet englez autorul 
„Răpită într-a vieții f 
Diminutiv feminin .—

Gaterul
Bușten ii 
din exploatările 
forestiere sînt in
troduși în sala de 

mașini pentru 
pielucrare

Viorea la rădăcină! — împă
răția florilor 8) Extrem de,..
- In acest' fel - Dese ! 9). Os 
al piciorului —- Ambarcațiune 
10) Pictor român autorul pîn- 
zelor „Floarea soarelui", „Na
tură statică cU flori .și sepică", 
„Natură statică cu flori și 
ceas1' — Partea de dinapoi a ca
pului 11) Drum printre flori
— Autorul poeziilor ' „Flori de 
mucegai", „Mă uit la flori" 
12) Liniștiți - Sau — Zeci d. 
metri : păttați 13) Locuitori ai 
Atenei -- „Prințul' cu flori 
de..." renumită frescă cretană.

Qraș așezat pe malul Jiului ves
tic, Lupeniul constituie un exem
plu pregnant de dezvoltare econo- 
mic« și social-culturală a așezări
lor muncitorești din Valea Jiului, 
in’ anii Republicii, Lupeniul a de
venit cel mai mare oraș al bazi
nului nostru carbonifer, centru pu
ternic al extracției de cărbune coc- 
șificabil, fpetor important de viața 
culturală.

Pprioada celor două 
constituit o treaptă 
mărirea capacității minei, a ] 
parației de cărbune, a lubricii 
lire artificiale „Viscoza", ceea 
a .dus . la creșterea importantei 
coriomice a localității. Paralel 
aceasta s-a înnoit și modernizat 
și orașul: au fost înălțate 3, cartie
re mari de blocuri — Viscoza, 
Braia, Tudor Vladimireșcu —, s-a 
construit o maternitate, un cinema
tograf modern, două complex® co
merciale însumînd peste' 20 unități 
comerciale și de deservire a popu
lației, a fost ''ridicat un nou "ră'stau- 
lant, numeiocise mmnie mumito-■ 
iești, o școală cu. 16 săli de clasă, 
o școală profesionala cu căminele

Zilele acestea constituie pentru 
constructorii de pe șantierele Văii 
Jiului o perioada de activitate deo
sebită în bătălia cu timpul, pentru 
executarea fini-ațelor Ja ultimele, 
blocuri cuprinse în planul aces
tui an. -

Strădaniile sau concentrat, în 
special, pe blocurile D9 Vulcan, 
B3 Petrila, B3 A Petroșani, A.7 Lu
peni și II Uricani care însumează 
în total 386 apartamente. Prihcipa- 
lele'lucruri la .aceste blocuri înalte 
— cu fi 10 etaje. — (in de ter
minarea finisajelor interioare — 
parchete, mozaicuri, zugrăveli,, .vop
sitorii : și montări de. obiecte sani
tare — și de executarea unor ci

tă textilă cu flori 
albe. ■ ■

VERTICAL : 1) 
autorul poeziilor 
floarea", „Fjoare 
„Fldi-d Oltului" 
meiat Printre flori ! 2) Ghio
celul este primul care îl în
fruntă —-Mijlocitor 3) Reverie 
— Pictor român autorul tablou
rilor „Copil în cîmp de flori", 
„Crizanteme albe", „Flori" 4) 
Celebru tablou tematic al lui 
Ștefan Luchian — Norme de 
Tehnica Securității 5) Printre 
lalele! — Clasic român auto
rul poeziilor „Lăcrămioare", 
„Floarea oceanului", „Crintil", 
„Flori de nufăr* 6) Acotnpa- 
niauient muzical format din 
note prelungite — A brăzda 
pămîntul 7) Putin mucegai!

7-TF“ r* 6 oie7 «r
3“ Â
3 j
__ Â- -4

3T
7 *&

9
■ am iov

jj|ij
■io a 3Z
a iH
12 J
15 a ^L

1 3 T" 3

i111

L 1



STEAGUL ROȘU

(Urmare din pag. 1)

ÎI1 minele nbastre se impun o se
rie de masuri meniți șă confere 
producției atinoșfera de disciplină 
de care aceasta are atît de maro 
nevoie. ‘ , '«re* re

Apreciată ca grad de dificultate, 
intreduce: ea unei discipline -per
fecte este mult mai qiea d< cît o 

... perfecționare tehnologică. Aceasta 
•"deoarece eașvizează aspecte edu- 

cative necontrolabile dinpuhct de 
vedi re -t.itistn, nisă de mare im
portanță economica. Or, tocmai a- 
ceașță jatură a procesului de pio- 
dncție a fost neglijată pînă acum. 

: gacă introducerea unui . utilaj: este
o chestiune de ordin pur tehnic și 
«»in>mi(, iilă -1re> pui'nd 11 apli< a 
tă în funcție de o situație data, 
întărirea disciplinei nu poate fi e- 

’ fectul unui brdin,,ci al unor măsuri 
conjugate. Fiecare salariat avînd 
obligații de serviciu bine precizate 

v va putea li controlat în mod con- 
țcret și i se va putea imputa sub 
o formă sau alta consecințele ne- 
respectării obligațiilor sale.. Există 
în exploatările noastre miniere o 
serie de funcții carorn nu le cores
pund sarcini precise,: Sau dacii a- 
ceste sarcini există, ele sînt sta
bilite. după) criterii subiective.

In cîmpul de activitate al sec
torului de transport, spre exemplu,
nimeni nu răspunde material de
modul în care este asigurată rit
micitatea transportului, deși aceas
ta. provoacă exploatărilor mari 
greutăți. Nici un ihecanic de loco- 
iffiotAă nu a plătit vreun ban cînd- 
va pentru faptul că nu a asigurat 
vagonele goale sau evacuarea 
producției din abataje. Tot așa, nici 
un artificier nu a suportat vreoda
tă consecințele întîrzierii pușcării 

■ unui loc de muncă. Mai mult, sînt 
foarte rare cazurile cînd defecta
rea unui utilaj sau executarea unei 
proaste reparații să lie suportata i 
de către cei care au provocat-o. 
Din păcate, șirul exemplelor poate 
fi continuat.

Neexistînd atribuții de serviciu, 
* din punct de vedere legal nici nu 

puteau fi făcute imputări, deoarece 
nicăieri nu stă scris cite vagonete 
goale trebuie puse la dispoziția 
brigăzii X sau la ce oră trebuie 
șa fie executată pușcarea la aba
tajul Y. Așa stînd lucrurile, eon- 

t sider că, pentru începer,ea unei ac
țiuni perseverente și continue pe 
linia introducerii discipline i, este 
necesară formularea sarcinilor de , 
serviciu pînă în cele mai mici a- ;

IPLINA
..: , . I .«
mănunte, bazată, în primul rind, pe

: cunoașterea,,de cățre cef ce le îo- 
tofijnesc a detaliilor tehnologice și 
organizatorice de la fiecare loc de 

' muncă.
.‘Nu pot fi puse In formule avan- 

t a jele disciplinei, deși ele Sînt u- 
riașe și ar fi greșit dacă rie-ain în
chipui ca primul lucru de făcut 
l-ar constitui întocmirea unor for
mulare sau statistici. însăși feno
menului disciplinei, fiind de ordin e- 
clucaliv-psihologic, trebuie să-i 'fie 
adaptate : adecvate. A mini
maliza <n este aspecte, a le consi
dera periferice și a face ■ din ab
sentele nemotiv ate elementul esen
țial este - după părerea mim — o 
Ircaba făcută doar paițial.

I ară a minimaliza problema ab
sențelor nembtivâte care, după 
cum s-a văzut este doar o fațadă 
a problemei disciplinei, esle nece
sar să se acorde o atenție deose
bită tuturor factorilor care concură 
la o disciplină fermă în producție.

COI
Act de curaj

In dimineața zilei de 
21 decembrie a. c., tre
nul de persoane 2 006 
pornise din gara Petro
șani spre București. O 
tînăra femeie fugea ală
turi de tren și încerca 
să urce. Personalul lua 
viteză. Sub pasarela de 
peste linii, călătoarea 
întîr/.iată a reușit să se 
prindă cu ambele mîini 
de țeava 
din spate 
doilea

Ieri, la Petro- 
șăni, vremea s-a-| 
menținut umedă; | 
au continuat să | 
cadă precipiiații ■ 
sub , formă de 
ploaie care ml 
aiinș . 2 litri pe 
metrul pătrat. A- 
ceeași cantitate 
de pFecipitații -șfti 
Paring.

In timp ce la Petroșani, tempe
ratura geruluj'a oscilat între plus 
două grade si plus patru grijdo, la: 
Paring 
minus 
Stratul 
cm. .„

In următoarele 24 de ore, timpul 
se vâ
Cerul va fi mai mult acoperit; vor 
cădea precipitații sub 
ploaie, lapoviță și ninsoare.

înregistrat și Ia

cuprinsă între 
și zero grade, 

măsoară aici 37

menține în continuare umed.

formă de

I I> I F N ID
lunecat cu ambele pi
cioare spre șină. Perico
lul unui grav accident, 
poate chiar mortal, pă
rea iminent. Trenul lua
se viteză și tîra spre ne
cunoscut un suflet dis
perat, Văzînd scena, un 
bărbat s-a repezit, spre 
ușa vagonului, a urcat 
scara, s-a prins cu înîna 
dreaptă de bară, iar cu 
stînga a prins-o puter
nic pe femeia aflată în 
primejdie și a introdus-o 
în vagon. Pericolul fu- 
sese înlăturat. Persoanele 
n-au putut fi identificate.

Vineri 29 decembrie
jubiliară a M.A.N., consacrată celei de-a 

oiiive mii a p oclamării Republicii
13,00 Spectacol festiv organizat cu prilejul celei de-a 

aniversări a proclamării Republicii.

19,15 Pentru copii: A.B.C. Călătorind pe borta tării.

12,00 S. dința

19,35. Pentru tinere.țul școlar : Anii .tinereții noastre.

'TelfejiirnaMl deOseară,:

Buletinul meteorologic. Publicitate.

Reportaj '67. Anul XX: Viratele Republicii. Film 
lizat de Dumitrii Udre-cu și Ilie Nedelcu.

Filmul artistic : „Dragoste la zerg grade ". Comedie 
zicală realizată de Studioul cinematografic „București".

' 22,35 Albumul șlagărelor. Melodii de succes ale ccsmpozitg-
rilor noștri., reg:.: ‘Mr i> .‘5 Are*: ■

22,55 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii. ■ ■

tea*

Sfoara, 
cuie etc...

Superficialitatea mani
festată de unii lucrători 
de. la Fabrica de pline 
din Petroșani face ca 
produsele ai esteta să a- 
jungă de multe oii .pe 
masa consiimatdrnlui 
conținînd diferite obiec
te. O taxatoare de au
tobuz se străduia să 
afle proveniența unui 
ghemotoc de cîlți în pli
nea ce o consuma. A 
fost lămurită de cineva : 
de la saci, dragă. O pic-

fesoară a făcut disecția 
unei pîini înainte' de a 
se așeza la masa. N-a 
găsit prea multe semne 
particulare : un cui de 
mărime apreciabilă și 
două ace cu gămălie. O 
bucata de sfoară a fost 
găsită într-o piine albă 
de 3,60 lei, iar într-una 
sernialbă s-au păstrat 

.doua scobitori și un 
chiștoc de țigară. Prea 
multe... Și strică. La 
dinți, la stomac, la alte... 
,,m cesorii" ale <_ orpului o- 
menesc. Un mucalit spu
nea că după Anul nou 
Se va înființa pe lîngă 
fabrica de pîine un ghi
șeu. al obiectelor găsite 
în... produsele fabricii. 
Oare ? I

I
I
I
I

PROGRAM
DE RADIO

ușoară; 7,00 Surtta- 
Radiojurnal; 7,15 
jocuri; 7,30 Piese 
8,00 Anul XX al
8,15 „Frumoasă 
mea" cîntece;

8,30 La 
preferată;

Muzica populară; 11,00 
XX al Republicii; 11,15 
mi-e jocul românesc; 
Melodiile Bucureștilor; ‘ 

Maeștri ai artei interpre*

—- 1920 — A îost creat Partidul Co
munist Francez.
1896 — S-a născut pictorul Da
vid Alfaro Siqueiros, secretar 
general al Partidului Comunist 

Mexican.
— 1876 S-a năs

cut Pablo Ca
sals, compozi- 
tdr, violonce
list și dirijor 
spaniol.

LC.I.L. Simeria 
angajează de urgență 

pentru secția Fabrica de produse lactate 
Livezeni •— Petroșani

® șef secție
Condiții de studii și stagiu conform anexei IV din 
H.C.M. nr. 1053/1960.

® fochist cazane stabile
(autorizat)

Informații suplimentare se pot da la sediu! 
secției telefon 1823.

COPILĂRIE DE VIS
Miercuri și joi după-amia- 

ză, s-g desfășurat la Casa do 
cultura din Petroșani tradi
ționalul „Carnaval al fiorilor 
de gheață". Pqste 300 de e- 
levi s-au adunat miercuri ia 
ora 15,30 într-un fermecător 
careu de culoare și fantezie 
in holul de la intrare al - Ca
sei de cultură. Erau prezenți 
activiști ai Consiliului oră
șenesc al Organizației pio
nierilor, cadr>- \ didactice, 
părinți ai copiilor. După des
chiderea oficială a Carnava
lului dedicat celei de a 20-a 
aniversări a proclamării Re
publicii, tovarășul Vasile Ni-,, 
culescu, președintele Consi
liului orășenesc al Organiza
ției pionierilor a vorbit iu 
cuvinte calde' despre semni
ficația zilei .de 30 Decembrie, 
le-a înfățișai copiilor grija 
și, dragostea cu care-i încon
joară partidul, i-a felicitat 
pentru frumoasele rezultate 
obținute în primul trimestru 
al anului școlar în curs, le-a 
urat noi. succese la învăță
tură. în viitor. La rîndul lor, 
pionierele Iljeș Camelia și 
Abalașei Mihaela au expri
mat în versuri mulțumiri 
partidului-părinte pentru co

pilăria lor fericită, au închi
nat •imn de slavă patriei pe 
•al cărei lut se amplifică în- 

1 ipluiri, se plămădesc vise, 
se împlinesc destine.

In acordurile melodioase 
ale „.Cvintetului color" a în
ceput parada măștilor și a 
costumelor. Juriul a avut <*■ 
misiune deosebit de difjc ilă 
ele a selecționa pentru pre
miere pe purtătorii celor mai 
frumoase, celorMrii tațjtcziste 
măști și costume. Au defilat 
in ritmul vioi al muzicii pe*, 
reehi. sprințare d^prinți și 
prințese, de Conți și contese, 
de voievozi și haiduci, do 
clovni și lăutari, personaje 
de basm, de film st de ope
retă. Au fost triate pentru 
premiere aproape 60 de măști, 
dar cu siguranță că puteau fi 
alese și 200. Multitudinea de 
culori, diversitatea măștilor 
.și'a costumelor — din epoci 
de demult, de inspirație :■ fol
clorica, ale diferitelor popoa
re și meserii, pînă la per
sonajele din .filmele western 
— toate îneîntau privirea. 
Era un tablou fermecător ca 
o pînza de Rembrandt sau 
Grigorescude care nu te mai 
saturi privind-o.

S-au perindat pe rînd prin

fața comisiei de premiere în- 
< intătoarea m duioasa Cig* 
cio-san (Merfu Oana), vajni
cul lup de mare' cu pipa-n 
colțul gurii (Toiniiș- Ioneli), 
simpaticul și viteazul- condus- 
câtor al apașilor,, Winetou, 
cu pietele-i luiigi și pușea-n 
mină (Mateus Gavril), - Albă 
ca zăpada, un fulg superb 
de nea de peste 30 kg (Bă
lan Mirela), un miner echi
pat: pentru a cobori: în ga- 
lerie (Măndoiu Mihăiță), un 
frate de sînge al lui Winetou, 
indian „convins;" (Petruș Ga
briel) și multe, multe .alte 
personaje pline de farmec. ,

Copilărie de vis. Muzica a 
chemat măștile la dans. In 
ritm de tango, vals, pinguin, 
shako s-au prins Sute de bra
țe. S-au aflat față-n față o 
prințesă cu un wiklng, o ba
lerină cu un bucătar, un co
șar cu Albă .ca Zăpada, sim
paticul Winetou cu nu mai 
puțin simpatica Scufiță Roșie, 
un miner de azi cu o regină 
din Franța secolului al XVIII» 
lea... Au urmat jocuri dis
tractive, colinde, cîntece.

Veselie, exuberanță, copi
lărie de vis.

DUMITRU GHEONEA

Sîmbătă 30 decembrie

PROGRAMUL I: 6,00 Anul 
XX al Republicii; 6,15 Muzică ' 
populara; 6,30 Buletin de știri; 
6,33 Muzică 
rul presei.
Cîntece și 
de estradă;
Republicii; 
ești patria
8,25 Moment poetic; 
microfon, melodia 
9,00 Buletin de știri; 9,30 Unda 
veselă; 10,00 Cîntece studen
țești; 10,10 Curs de limba spa- ' 
niolă; 10,30 Cîntece pionierești;, 
10,45 
Anul 
Drag
11.30 
12,00
tative românești; 12,15 Buletin 
de oștiri; 12,20 Stuie-.e a'e mu
zicii ușoare; 12,45 Radiojurnal; 
12,55 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,30 Parada soliștilor și 
a orchestrelor de mii7r.il,- 
țoșră; 14,15 Jnterpreți de mu
zică populară distinși cu titluri; 
14,35 Am ales un < mțec pentru 
tine; 15,00 Anul XX al Repti- 
blicli;' 15,15 Muzică populară; 
15,30'Ideea de Republica în li
teratura romană; 15,45 Pagini 
din muzica de estradă; 16,00 
Anul XX al Republicii; 16,15 
„Sub steagul glorios al Parti
dului" - - program de cîntece;
16.30 Noua geografie a patriei;

„Țara-ntreagă-n sărbă- 
joctirl;

16,55
toare." - cîntece și.
17,10 Atențiune, părinți !; 17,30 
Poemul 
Romani,ej"
18,00 

. .18,1.5
19,00
19.30 
dumneavoastră; 
de știri;
sportiv; 20,15 Mari ansambluri 
folclorice; 20,45 Cîntă Gică 
Petrescu; 21,00 La balul de 
sîmbătă seara; 22,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorolo
gic; 22,20 Joc și voie bună;
22.30 Moment poetic; 22,35 
Muzică de. dans; 24,00 Buletin 
de știri; 0,05 Din nou dans; ' 
2,55—3,00 Buletin de știri.

simionic „Cîntarea 
" de Matei Socgr; 

Anul XX al Republicii; 
Caleidoscop muzical; 

Radiogazeta de seară; 
O melodie pe adresa 

20,00 Buletin 
',Ki;03 Radiomagazm-

FILME
Sim bilă 30 decembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie ț 
© tată fericită; Republica-! 
Testamentul inca ului; LObffiX 
— Minerul : Căutătorii de aur 
din Arkansas; 7 Noiembrie.^ 
Omul care l-a ucis pe Liberty 
Valance; VULCAN: Zodia te-?. 
cioarei; LUPENI — Cultural: 
Maiorul și moartea; BĂRBă-a 
TENI : Serbările galante.



ANGLIA

In legătură cu situația 
din Orientul Apropiat

Execuția unor spioni 
la Sanaa

Ședință furtunoasă 
în cabinetul 
premierului Wilson

Campanie de amploare împotriva 
participării Turciei Ia N.A.T.O.

condamnat
I-leli bdbro 
și Ricardo 
închisoare.

mobile 
eterilor

Turcia 
pentru 

nord-

Amînarea reuniunii Comisiei 
tripartite pentru soluționarea 
problemei yemenite

Partizani condamnați 
în Columbia

STEAGUL ROȘ'

Incident violent în Parlamentul 
sud-coreean

avioane 
forțele 

aflat că 
Doi șefi

a
con- 

și se 
a de'
Mun-

iAGȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; Petroșani str. Republicii nr. 44, Tel. 1662. 269 (C.G.VJ.)

din mină.

marilor țâri producătoare de auto
1967. Potrivit apre

Lunii, la
Harta da 
structuri-

Tiparul > I.P.H. Subunitatea Petroșani

Val neobișnuit 
de frig abătut 
asupra Iranului

BOGOTA 28 (Agerpres). — Tri
bunalul militar din Bogota 'a Con
firmai sentința do condamnare la 
34 ani închisoare promulgată de 
un Consiliu de război din orașul 
Pamplona împotriva lui Fabio Vaz
quez Castano, comandant al unor

din
•au alăturat și 

din Iș-

Lupte grele 
în Vietnamul de sud

,, că
din
<je-

U Thant în cursul 
ministru izraelian

drept „șemnalul unei ofenseze ge
nerale" a ,.Frontului larg” de o- 
pozi|ie, constituit de fostul guver
nator ai statului Guanabara și care 
are sprijinul foștilor președinți bra
zilieni Juscelino Kubitschek și Joao 
Goulart.

este considerat 
primul ministru Papa- 

vicepremieroi Patak<>s 
in nordul tării 
unitățile milita- 
nurnăr de loca-

acționat în departamentul Santan
der. Au fost, de asemenea, confir- 
mate sentințele pronunțate împo
triva altor partizani, printre care 
Victor Medina Moron, 
la 25 ani închisoare, 
Ochoa Ardiia, la 30 ani 
Lara Parada la 24 ani

.Free re
Sud-Africană).

21 de ani, 
fost prins 

un camion

talul va puica să se deplaseze CU 
a-utorul unui aparat asemănător cu 
patinele cu 'rotile. „Eu nu știu‘pe 
voi putea face, se întreabă Stry
dom, poate voi deveni operator te
lefonist". Reușita operației suferită 
de Strydom'surprinde chiar pe me
dicii care i-au efectuat-o si care 
nu ezită să-i atribuie principalii! 
merit extraordinarei , rezistențe fi\ 
zice a pacientului. Operația a foste 
făcută ml -i asemenea dtuație în / 
cit șansele de succes erau minimei 
Strydom își petrece timpul citind 
cărți din biblioteca spitalului, con
fecționează diferite obiecte' de arti
zanat. ■

ATENA 28 
tr-iin „decret 
blicității jții 
exil și semnat de generalul Gheor- 
gh.i-is' Zoităfcis, numit de ctirind ce- 
uent, un nou grup de șapte ge
nerali au lost puși în retrageri', 
relatează agenția Reuter.

(Agerpres). ■ ■ Prin- 
regal", ■— dat pu- 

în numele regelui în

Un om cu partea inferioară a corpului amputată 
a fost salvat

amenințat guvernul că 
contramandaiii < omehzii 
„F-l 11" voi den.isjon^.
mentează că tenunțînd 
comandă, guvernul Va pune in pe
ricol în mod serios apărarea An
gliei iii următorii ani.

Un val neobișnuit de frig s-a 
abătut în ultimele zile peste în
treg teritoriul Iranului, In raioa
nele nordice ale țării gerurile au 
atins —.15 și 20 grade, iar stratul 
de zăpadă doi metri. Frigul a cu
prins chiar și litoralul Golfului 
Persic, unde culturile de legume 
si grădinile au avut mult de su
ferit. I -v-t-

SAIGON 23 (Agerpres), — O u- 
nitate de parașutiști americani-, pa
re efectua un „asalt cu elieoțsse- 
rele" în regiunea de coastă, la 4,0.0 
km nord-est de Saigon, a căzut 
miercuri intr-p ambuscadă a .uni
tăților F.N.E., fiind nevoită sa < he
me în ajutoi artileria, unitățile de 
rachete și aviația care a lahșat 
bombe cu napalm. Lupta a durat 
nouă ore. Intr-una dintre cele mai 
grele lupte angajate de, pățrigțți 
sud-.vifttnamez.i în aceiași, zi, 29 rgjr- 
lita'ri americani au lost uciși, iar 
134 răniți. Cu puțin înainte de (că
derea serii unități ale patripțilpr 
au atacat un sat apărat de. trupele 
sud Vietnameze la numai 7 km de 
Saigon.

După cum anunță agenția France 
Presse, în piața publică din Sanaa 
au fost executate trei persoane. Jț* 
cestea au recunoscut . că fuseseră 
plătite de mercenari și de membrii 
familiei regale să organizeze ac
țiuni de spionaj pe teritoriul ye
menului.

SEUL 28 (Agerpres). — Un in
cident violent s-a produs joi di* 
mineața in Parlamentai sud-coreean. 
Intre deputății opoziției și cei re- 
pK-zuiitînd partidul de guvernămînt 
al președintelui Coreei de Sud, Pak 
Cijan Hi, . s-a desfășurat o adevă
rată bătălie. Deputății opoziției 
protestează de mai multe zile îm
potriva adoptării bugetului pe ti
ne, i 1968 dacă în prealabil -nu se 
anchetează modul de desfășurare 
a alegerilor prezidențiale din pri
măvară. In urmă cu cîteva zile ei 
au ocupat parlamentul pentru a

. Pactul 
„Cuinhu- 

funcționează ca o organi- 
în solda Ștalelor 
că N.A.T.Q. a 
apărarea libertă- 
acest bloc înă- 
eliberare națio- 

regimuri rc 
atenț’a 

că participarea Tur- 
o pova- 

Acest 
aduce numai pre- 

,Cumhuriyet".

— Cei 29 000 de lucrători ai liniilor de autobuze 
York au hotărît să, declare grevă la 1 ianuarie 
la această dată nu va fi reînnoit contractul lor

stagnare inflalio- 
discurs, ei a de- 

înlocuirn . acest 
și artificial, carer

PARIS. — Clasamentul
a suferit schimbări la siîfșitul anului
Societății de economie și matematică aplicată din Paris pe 

primul loc continuă să se afle S.U.A, Locui doi a fost ocupat de 
Japonia înaintea Germaniei occidentale, Franței și Marii Britanii. 

Statele Unite au produs in 1967 9 milioane de automobile, cu 
13 la sută mai puțin decît în 1966.

Prima grefă a lost efec- 
doiia ya-. 
examen 

acciden-

CAIRO 28 (Agerpres). - Agen
ția France Presse relatează că e- 
xodul locuitorilor din Sinai conti
nuă, Numai in ziua de 26 decem
brie, relevă agenția, peste 300 de 
locuitori din El Garish și Gaza au 
sosit pe malul apusean al Canalu
lui de Suez.

JOHANNESBURG 28 (Agerpres). 
O operație deosebită a fost efec
tuată la spitalul „Freere “ din East 
London (Republica 
Un tinăr în vârstă de 
Christoffel Strydom, a 
între o .locomotivă și 
și accidentat grav.

Transportat la spital 
put at tocită partea inferioară a cor
pului de la talie, dar a reușit siî 
supraviețuiască. Medicii consideră 
drept extraordinară retlșita' opera
ției, care a fost făcută la începutul 
lunii noiembrie, Accidentatul avea 
coloana vertebrală fracturată, mă
duva spinării zdrobită, oasele pel- 
viene și extremitățile superioare 
ale coapselor sfârimate. Operația 
a durat cinci ore. Vezica și intes
tinul pacientului au fost scoase și 
înlocuite cu proteze In același 
timp, pacientul Strydom a suferit 
două atacuri de meningită în săp
tămânile care au urmat după ope
rație. in timpul tratamentului i s-un 
grefat porțiuni de piele, donată de 
tatăl său.
luată cu succes, iar ..o a 
idee vineri obiectul unui 
al medici Iot. Se speră că

Q NEW YORK, 
și de metro din New 
in cazul in care pîn.'i 
de muncă.

In ianuarie anul

ATENA 28 (Agerpies). — Guver
nul grec a numit personalul ofi
cial al regentului Zoitakis. Obser
vatorii— scrie agenția Reuter 
vad în această măsură un Indiciu 
că guvernul militar nu se așteaptă 
Ia o reîntoarcere grabnică a rege
lui Constantin. Ei au remarcat că 
legea stabilind personalul politic, 
militar, de. presă, protocol și juri
dic al regenței poartă data de. 19 
decembrie, ceea re înseamnă pro-, 
Ib'abil că guvernul a întîrziat publi
carea ei pentru a aștepta rezulta
tul tratativelor în vederea reîn
toarcerii lui Constantin. Publicarea 
legii în acest moment este oare 
dovada că tratativele au fost in
fructuoase ?

Un alt indiciu 
faptul că 
dopoulos și 
au, plecat miercuri 
pen ti u d inspecta 
re și d vizita un 
iităjî.

R1O Dl. JANEIRO 28 (Agerpres). 
Fostul guvernator al statului Guâ- 
nabaifl, Carlos Lacerda, a rostit 
un nou discurs violent la adresa 
guvernului brazilian și a președin
telui Costa e Silva, ăl treilea in
tr-un interval de numai două săp- 
tămîrii Vorbind în fața studenți
lor de la Facultatea de Economie 
a Universității din Rio de Janeiro, 
Lacerda a acuzat regimul maresa- 
lilpi instituit în Brazilia după lo
vitura de stal din Î964, care a în
lăturat pe fostul pieș< dinte Joao 
Goulart. de a fi provocat pe toate 
planurile regresul țării făcînd Loc 
„unui proces, de 
nistă". In același 
clarat : „dorim să 
regim piovizoiln 
duce la uzurparea țarii și oprește 
progresul ei, prinlr-un regim d°- 
mociof.c".

Agenția France Presse califică 
acest nou discurs al lui Lacerda

împiedica prezentarea proiectului 
de lege pîriȘ cînd nu. va fi insti
tuită i emisia de anchetare a re
zultatelor alegerilor. Joi dimineața 
vicepreședintele Adunării Naționale 
a declarat in mod ilegal, nerespec- 
tind procedura parlamentară, ca a- 
doptată legea privind bugetul pe 
1968, ceea cșf ai provocat reacția 
violentă a deputaților opoziției. Mai 
mulți dintre ei au ocupat tribuna 
președintelui Adunării Naționale; 
au aruncat cu scaune .și au smuls 
vorbitorului microfonul

Tragedia unui sat sud-vietnamez 
descrisă de un martor ocular

S.U.A., care conferă privilegii 
ineiir anilor, constituie prima 
diție d garantării intereselor 
curității noastre naționale'",' 
clarat președintele Partidului 
citoresc Avbar la conferința orga
nizației orășenești din Ankara s 
partidului. ~g, -

Problema viitorului N.A.T.O. con
stituie și tema unor numeroase ce
ment u u din presa turcă, 
nord-atlantic, scrie ziarul 
riyet' 
zație care se află 
Unite. Se afirmă 
fost creat pentru 
tilor. in realitate, 
bușe mișcarea de 
rială și sprijină unele 
acționare”. Ziarul atrage 
asupra faptului 
ciei la N.A.T.O. constituie 
ră pentru economia tării, 
bloc militar ne 
indicii, conchide

..ț,.<Z4Ig^ 28 (Agerpres). — Ageu- 
unță că reuniunea 

tripartite pentru soluție- 
■a^t^blemei yemenite (Irak, 

^^^Jfeij!..Șuclan), convocată de ur- 
.pentru 28 decembrie la Cai- 

'ifirp, la propunerea Irakului, un se 
vă . întruni înainte de sîmbăta vi
itoare Miniștrii de externe luaro- 

șșcani șt sudanezi au făcut cunoscut 
ca nu se <pot deplasa înainte de

trecut, o grevă de 12 zile a lucrătorilor din trans
porturile în comun din marele oraș american a provocat pierderi de 
aproximativ ’un miliard dolarii

BONN 28 (Agerpres). — Ziaristul 
William B. Reilly, care a însoțit o 
unitate americană în Vietnamul de 
sud, a publicat în ziarul vest-ger- 
ipan. „Frankfurter Rundschau" un 
reportaj intitulat „Cu artilerie, ga
ze lacrimogene și foc împotriva 
unui saț". Bl a descris tragedia sa
tului sud-vietnamez Truong Lamu, 
care a fost distrus în întregime de 
americani.

„Fumul gros care se ridica din 
sat îi făcea clîiar pe soldații ame
ricani să aibă lacrimi în ochii în
roșiți în timp ce se odihneau du
pă cel de-al doilea asalt, tnsă nu 
numai fumul gazelor lacrimogene 
o făcea sa plînțjȘ’ pe o femeie bă- 
trină imbi .a (il.î iu negru aflat î in: 
departe de soldați. Ea plîngea înă
bușit cu mîinile la ochi.

Mă aflam în apropiere cînd fo
cul a mistuit o casă țărănească pe 
care a incendiat-o un soldat ame
rican în timp ce căuta soldați ai 
Vietcongului. Acoperișurile uscate 
ardeau ca bețele de chibrit și nici

NEV YORK 28 (Agerpres) 
Surse .guvernamentale americane 
au anunțai Că președintele Johnson 
nu va lua o hotărîre majoră pri
vind Orientul Mijlociu decît după 
întrevederea sa cu primul ministru 
al Izraelului, Lovi Eshkol, la 7 și 
8 ianuarie, Pînă în prezent, S.U.A. 
nu au hotărî! dacă voi vinde sau 
nu Izraelului avioane cu reacție jdfe 
bombardanieiit si alte materiale mi
litare. Odaia aprobată, vînzarea 
cestor.i ai începe numai pește 
an.

In același timp s-a anunțat 
Levi Eshkol va discuta situația 
Orientul Mijlociu cu secretarul 
neta! al O.N.U.. 
vizitei; primului 
la sediul organizației.

• MOSCOVA. — Oameni) 
de știință sovietici au întocmit 
o hartă a structurii geologice 
a .părții vizibile a 
scara d,e 1/2 500 000’. 
date asupra vîrstei 
lor și permite alegerea celei 
mai propice regiuni pentru a- 
selenizaren navelor cosmice.

una dintre clădirile micii, așezări 
nu a fost .cruțată. Satul a încetat 
să mai existe”. Pentru a cuceri a- 
cest sat, agresorii americani 'au 
pierdut 33 de militari, iar 147 au 
fost răniți. De trei ori au lost res
pinși de către detașamentul Fron
tului Național de Eliberare. Pen
tru a putea cuceri satul, america* 
nii au declanșat un ultim tăvălug 
de foc de artilerie, apoi eljcoțite- 
rele au z’butat deasupra așe-zățiț;. 
aruneînd bombe cu gaze lacrimo
gene și trăgînd asupra a tot . ceea 
ce era viu. După aceea, infante- „ 
riștii au înaintat, unii dintre ei 
ind lămți chiar de propria arțjlsț 
rie, și au ocupat satul. încercările 
lor de a găsi vreun patriot au fost 
zadarnice. Ziaristul Reillx arată Cu 
abia mai tîrziu s-a aflai i ă detașa
mentul F.N.E. părăsise satul cu 
mult timp înaintea declanșării fu
ribundului atac de- artilerie : cu 
bombe și gaze lacrimogene; hăre 
a transformat mica așezate m c,e» 
ntișâ, i'

LONDRA 28 (Agerpres). — 1 
mul ministru Harold Wilson a p 
•zidat reuniunea cabinetului s 
taie, relevă agenția Reutei, a < 
cutat posibilitatea renunțării la 
chiăționarea celor 50 de 
americane ,,F-1fț “ pentru’ 
aeriene ale Angliei. S-a 
ședința a fost furtunoasă, 
ai aviației militare, precum și mi
nistrul apărării, Denis Healey, au 

în cazul 
avioanelor 
.Ei: argu- 

la această

.ISTANBUL 28 (Agerpns). — In 
Turcia ia amploare campania îm
potriva participării țării la N.A.T.O. 
Iu urma acțiunilor oiqani/a- 
țiilor de tineret din Ankara,
acestei campanii i 
studenții de la Politehnica 
tanbul. ■

Partidul' Muncitoresc din 
s-a pronunțat cu hotărîre 
retragerea țării din P,actul 
atlantic. „Retragere,, din N.A.T.O., 
anularea acord urilor, bilaterale cți

• TOKIO. ...  La spitalul jertfe- |
lor bombardamentului atomic din | 
orașul Nagasaki au .decedat mier
curi a Iți doi pacienți care fuseseră 
iiadiați în 1945. Numărul celor de
cedați în urma radiațiilor radioac
tive din timpul bombaidamenlului 
atomii asupra orașului se ridică 
astfel la 100. La aproximativ jumă
tate din aceștia, moartea a surve
nit ca urmare a diferitelor afec
țiuni canceroase.
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