
Proletari din toate [ările, unifi-vă la

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

INVESTIȚII PENTRU CONSTRUCȚII

ÎNCĂ NU SÎNT CREATE 
CONDIȚIILE DE REALIZARE 
A PLANULUI PE 1967

Pentru dezvoltarea în continuare 
a bazinului carbonifer Valea Jiului, 
în anul 1967 se vor aloca fonduri 
de investiții în valoare de peste 
700 milioane lei din care 83 la sută 
pentru sectorul industrial și 17 la 
sută pentru sectorul social-cultural.

Concomitent cu dezvoltarea mine
lor existente, extinderea minelor 
Dîlja și Paroșeni și deschiderea mi
nelor Bărbăteni și Livezeni, în ora

VEGHIND LA PULSUL 
VIEȚII ORAȘULUI

I
UricaniuL unul din cele mai tinere orașe ale țării, o 
localitate în formare. In întreaga ei complexitate, viața ora
șului pulsează din ce în ce mai puternic. Cum a vegheat co
mitetul orășenesc asupra acestui puls ? La această întrebare 
s-a putut afla răspuns la recenta conferință de dare de seamă 
și alegeri a organizației de partid din orașul Uricani.

șele din bazinul nostru se vor con
strui 1 300 apartamente.

Acest volum mare de investiții 
impune ca încă de pe acum să se ia 
o serie de măsuri în ceea ce pri
vește elaborarea proiectelor de exe
cuție, contractarea ' și urmărirea li
vrării utilajelor din țară și din im
port cum și asigurarea din par
tea organizațiilor de construcții- 
montaj a condițiilor de lucru pe timp

Printre lucrăto 
rii de la serviciul 
tehnic al Combi
natului carbonifer 
„Valea Jiului", 
inginera Mindiri
giu Lucia (în fo
tografie) este cu
noscută ca unul 
din cadrele teh
nice cu o ridica
tă calificare pro
fesională, pose
soarea unei ex
periențe valoroa
se și care își în 
deplinește cu con
știinciozitate "sar
cinile ce-i revin.

Anu) XVTD
XXIII Nr. 5316

Joi
24 noiembrie

1966 -

4 pag, 25 bani

friguros, în scopul extinderii fără 
întrerupere a lucrărilor pe timpul 
iernii.

Dacă din punct de vedere al do
cumentației de execuție situația es
te oarecum, mulțumitoare, nu ace
lași lucru se poate spune despre 
rezultatele obținute pînă în prezent 
pe linia contractării utilajelor teh
nologice și a asigurării condițiilor de 
lucru pe timp friguros. Astfel, la 
Combinatul carbonifer Valea Jiu
lui, din volumul total de 45 847 mii 
lei utilaj tehnologic — aferent lu
crărilor miniere subterane și lucră
rilor industriale de suprafață s-au 
contractat utilaje în valoare de nu
mai 12 300 mii lei (27 la sulă), la 
termocentrala Paroșeni din 5 001 mii 
lei s-au contractat 812 mii lei 
(16 la sută), iar I.C.O. Petroșani n-a 
contractat nici o valoare.

Legat de problema documentației 
de execuție pentru construcții de 
locuințe trebuie să menționăm că 
în acest an șantierele Vulcan, Lu- 
peni și Petroșani au fost nevoite să 
atace fără finanțare deschisă un 
număr de 15 blocuri cu 882 apar
tamente din care 438 apartamente 
front de lucru pentru anul 1967 de
oarece secția de investiții a Sfatu
lui popular regional n-a reușit încă 
nici pînă în prezent să definitiveze 
documentația respectivă. Dirp această 
cauză, șantierele din Valea Jiului

N. CERBII
director, Banca de investiții, filiala 

Petroșahi

(Continuare in pag. a 3-a)

Pin (oiiiliuloi local 
ai i. i. S.

Astăzi ia Casa de cultură din Pe
troșani are loc plenara Consiliului 
local al' U.G.S. Plenara va analiza 
felul în care Consiliul local al U.G.S. 
și comitetele sindicale din Valea 
Jiului au îndeplinit planul de veni
turi și cheltuieli pe linie de asigu
rări sociale, planul de trimitere a oa
menilor muncii la odihnă și trata
ment, precum și ce trebuie făcut 
în acest domeniu în anul viitor. La 
plenară participă membrii Consiliu
lui local al U.G.S., membri al corni-

Vizita președintelui 
Consiliului de Stat Chivu Stoica 

în Republica Arabă Unită
CAIRO 23. Trimișii speciali Mir

cea Moancăș și C. Oprică transmit: 
Ziua de miercuri, a patra zi a pre
zenței președintelui Consiliului de 
Stat al României, Chivu Stoica, și 
a soției sale în R.A.U., a fost re
zervată cunoașterii unora dintre 
cele mai mari realizări ale Egip
tului contemporan, șantierul mare
lui baraj de la Assuan și uzina de 
îngrășăminte azotoase „Kima-".

La Assuan, în fața unei mari 
machete amplasate într-o sală ale 
cărei basoreliefuri și picturi mu
rale evocă momente din lupta de 
secole a locuitorilor văii Nilului 
penitru înfrîngerea capriciilor lui, 
gazdele prezintă principalele co
ordonate ale barajului, care va fi 
unul dintre cele mai mari din lu
me. In prezent, lucrările de cons
trucție se . desfășoară din plin, cu 
participarea a 28 000 de muncitori 
și 3 000 de specialiști. In 1970, cîind 
toate cele 12 turbine ale hidrocen
tralei de la Assuan vor fi puse în 
mișcare de forța apelor zăgăzuite 
ale marelui fluviu, Egiptul va be
neficia anual de 12 miliarde kWh 
de energie electrică. Primele canti
tăți de curent electric de la Assu
an vor fi furnizate capitalei egip
tene în 1968.

Oaspeții sînt informați, în con
tinuare, despre marile avantaje ale 
construcției barajului pentru dez
voltarea multilaterală a economiei 
țării. Printre altele, se arată că 
800 000 de hectare de terenuri ne- 
f-oIOsiite vor fi redate agriculturii.

Apoi, oaspeților români li se vor
bește despre marile lucrări care 
se întreprind în prezent pentru mu
tarea anticelor, temple și a celor
lalte comori de artă .din zona viito
rului lac de acumulare. Gazdele 
amintesc că, la această operație 
inițiată de guvernul R.A.U. cu 
sprijinul U.N.E.S.C.O., își aduce con
tribuția materială și România, îm
preună cu peste 50 de țări.

Urmează o vizită pe șantierul 
barajului.; Muncitorii, , tehnicienii și 
inginerii aclamă călduros pe oas
peții români.

A început recalcularea pensiilor
De cîteva zile la Oficiul de pre

vederi sociale din Petroșani e o ani
mație deosebită. A început recalcu
larea pensiilor. Funcționarele Tețu 
Georgeta, Bornici Sabina, Coța Elena 
și celelalte cercetează cu atenție fie

Președintele Consiliului de. Stat s 
al României, urînd deplin succes 
înfăptuitorilor acestei grandioase 
lucrări, relevă ,că marele baraj , da 
la Assuan constituie o replică mo- - 
derină a vestitelor piramide, o re
editare a puterii creatoare a po
porului egiptean, consacrată de. a- 
ceastă dată propriei sale btvnăsfări 
și progresului tării.

Oaspeții români își continuă apoi 
drumul cu mașinile spre uzinele 
„Kima". Construită în anul 1960, 
această întreprindere face . parte 
dKî organizația, generală a indus
triei chimice a R.A.U., fiind cea 
mai mare unitate de acest fel din 
Orientul Mijlociu. înzestrate cu«u- 
tilaje moderne, de mare producti
vitate, uzinele transformă' bogate- ’ 
-le resurse de calcar din această 
parte a Egiptului, cu ajutorul aeru
lui și energiei electrice, în impor
tante cantități de îngrășăminte, ohl- 
mice pe bază de azotat de amoniu.

Directorul general al uzinelor 
vorbește oaspeților despre. pers
pectivele de dezvoltare a Urinei, : 
cît și despre preocupările de. or
din social privind calificarea ca
drelor și asigurarea unor condiții 
corespunzătoare de viață. .

Aiu fost vizitate un&Je sectoare 
de producție ale uzinelor și unele 
din construcțiile sociale anexe.

La plecare, președintele Consi
liului de Stat a urat colectivului de 
aici noi succese în muncă menite 
să contribuie la dezvoltarea pro
ducției agricole a tării.

In încheierea vizitei la Assuan, 
oaspeții români au, făcut-o plimba
re pe.Nfl la bordul uneijmigj am
barcațiuni conslruite în stilul ve
chilor corăbii egiptene, în ?,Insula 
Florilor", un adevărat paradis al 
tu-turoT speciilor de plante tropi
cale. ■ . _

Seara, președintele Consiliului', de 
Stat, Ghivu Stoica și sbtia, precum 
și persoanele .române și egiptene 
care i-au însoțit în călătoria prin 
țară, s-au înapoiat la Cairo.

care vor fi expediate pensionarilor 
din Valea Jiului. Pînă în prezent 
au fost deja recalculate pensiile a 
circa 700 de persoane. In cîteva 
zile pensionarii respectivi vor fi a- 
nunțați asupra pensiei majorate pe

Din darea de seamă prezentată 
de tov. Stoiculescu Marin, a reieșit 
că principala atenție a comitetului 
a fost îndreptată spre exploatarea 
minieră, unitatea economică cea 
mai importantă din localitate. în
drumarea activității comuniștilor 
de la mină și-a arătat roadele : co
lectivul exploatării a raportat' la 
conferință un plus de 12 000 tone 
de cărbune, depășirea productivită
ții planificate, economii la prețul 
de cost de ordinul milioanelor. Și 
alte organizații de partid au ' dove
dit că știu să îndrume cu compe
tență activitatea economică,- • la
Sectorul de foraj Uricani planul a 
fost realizat lună de lună, sarcinile 
fiind 'depășite cu 480 metri conven
ționali ,- secțiile ’I.C.O. și'I.L.LI și-au 
îmbunătățit activitatea.’ Răspunzând 
chemărilor sfatultfi popular, cetățe
nii au participat cu însuflețire la 
munca de înfrumusețare și întreți
nere a localității, Uricaniul rămî- 
nînd același oraș al florilor. In 
frunte cu grupele de partid pe blo
curi, cetățenii au efectuat în acest 
an aproape 300 000 ore de muncă 
patriotică. Că deservirea și aprovi
zionarea s-au îmbunătățit o dove
dește și faptul că toate unitățile 
comerciale și-au depășit sarcinile.

Aceste succese își au izvorul in 
îmbunătățirea muncii desfășurate 
de comitetul de partid: orășenesc, 
de cele șapte organizații de bază 
subordonate. Așa cum s-a arătat la 
conferință, s-a respectat principiul- 
muncii colective, activul a fost ins
truit la timp, s-au întărit organiza-

țiiile de bază — îndeosebi cele dan 
comerț și de la liceu — prin primi
rea a 113 membtri noi. Au fost
create organizații de partid noi la 
Uricani sat, secția I.C.O., spital. 
Prin repartizarea judicioasă a mem
brilor comitetului ' orășenesc de

Francisc VETRO

(Continuare în pag. a 3-a)

siilor de asigurări sociale și in
vitați.

care dosar, recalculează pensiile res
pective și completează înștiințările

care o vor primi de la 1 ianuarie 
1967.

Biblioteca Grupului școlar 
minier din Lupeni este, poa

te, locul unde elevii ucenici 
își petrec cea mai mare par

te din timpul lor liber.

.........

SÂPTÂM1NA ECONOMIEI
Tradiționala manifes

tare destinată să culti
ve în rîndurile popu
lației chibzuință și spi
ritul de economisire se 
desfășoară în fiecare 
an între 24—30 noiem
brie. Anul acesta Săp- 
tămfna economiei are 
Ioc sub semnul succe
selor obținute in în
făptuirea noului plan 
cincinal, succese care 
asigură progresul con
tinuu al întregii țări. 
Aceste realizări au in
fluențat și continuă să 
influențeze în mod po
zitiv și acțiunea de e- 
conomisire la C.E.C.

înțelepciunea de a e- 
conomisi are tradiții 
adinei în istoria po
porului nostru d«r ee 
nu s-a putut dezvolta 
decît în anii construe

ției j socialiste. Bazată 
pe dinamismul dezvol
tării patriei noastre so
cialiste, pe ridicarea 
continuă a nivelului 
de trai, acțiunea de e- 
conomisire organizată 
prin C.E.C. a căpătat 
un pronunțat caracter 
de masă și pe raza o- 
rașului regional Petro
șani.

Edificatoare sînt da
tele privind dezvolta
rea acțiunii de econo
misire in Valea Jiului 
in perioada celor trei 
trimestre ale anului 
1966. Astfel, soldul me
diu pe locuitor a cres
cut cu 14 la sută, iar 
sumele depuse spre 
păstrare ia unităție 
C.E.C. sint tot cu 14 la 

I sută mai mari decît în

aceeași perioadă a anu
lui trecut.

Privind cu optimism 
minunatele perspective 
ale dezvoltării econo
miei noastre socialiste, 
care va asigura crește
rea sistematică a bună
stării materiale și cul
turale a întregului po
por și deci și a acțiu
nii de economisire, lu
crătorii Caseț orășe
nești de Economii și 
Consemnațluni Petro
șani sînt animați de 
spiritul datoriei și-și 
vor aduce contribuția 
la amplificarea conti
nuă a spiritului de e- 
conomisire în Valea 
Jiului.

LAZĂR IOAN 
directorul Casei de E- 
conomii și Consemna- 

țiuni Petroșani
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Ora 9, Halele Petroșani. Un 
du-te-vine continuu. Grăbite, gos
podinele se opresc în fața meselor 
spre a cumpăna ce le trebuie pen
tru gătit. Unele, după o matură 
chibzuință, și planuri prealabile 
aleg cu ochii produsele. Altele, mai 
curioase, nu se sfiesc să... guste 
marfa.

O femeie, bine îmbrăcată, între 
două virate, se oprește la una din 
mesele unde se vfad produse lac
tate. Le cercetează cu privirea a- 
poi, întrebând de preț, gustă pe-n- 
delete. Nu-i plac și trece la altă 
masă. Și așa, de la una la alta. Din 
cfad în cînd bagă „elegant" dege
tul fa oala cu smîntînă a unei să
tence. Peste cîteva clipe operația 
reîncepe în fața unei alte oale cu 
smîntînă.

M-am uitat la femeia aceea se
rioasă. Avea părul cărunt pe la 
tîmple. M-am întrebat: oare de-a 
lungul anilor, nu i-a spus facă ni
meni că ceea ce face contravine 
celor mai elementare reguli de 
igienă ?

De ce sîntem obligați noi, cum
părătorii, să consumăm produse 
lactate ale căror calități au fost 
„stabilite" cu... degelometrele unor 
cetățene ? De ce se tergiversează 
instalarea în halele din Petroșani, 
a vitrinelor destinate celor ce vînd 
produse lactate sau afumături ?

In legătură cu asigurarea desfa
cerii igienice a produselor lactate 
fa halele Petroșani se mai ridică 
o problemă. Din relatările tov. Vă- , 
lureanu Victoria, contabila halelor, 
am aflat că, la ghișeul unde se în
chiriază ctatarele se pot închiria
și șorțuri, bonete sau basmale al-

PROTEST... DEGEABA
Un cocoș mare, pin- 

tenat, ajuns și el mai 
deunăzi cu celelalte 
orătănii ta „centru", 
strigă pe l imba lui:

— Frați cocoși și su
rate găini! Să nu vă 
fie cu supărare de cele 
ce veți auzi. După 
cum știți, am lost re
crutați cu facturi sem
nate și ștampilate 
Fiind majori, acolo toa
tă lumea ne trata ca 
atare. Și pe bună drep
tate : nu mai sîntem 
nici tineri și nici ușu
rei. Nu sîntem oropsiți 
ca gîștele astea mocir- 
lite și înțepenite de 
frig. Noi avem greuta
te șl fără să fim „scăl- 
dați". Dar ia uitați-vă

cum aruncă pe cile ti
na de-a noastră pe 
cintar că ri-apuc să 
strig o dată cucurigu 
pină a și ajuns în bra
țele cumpărătorului cu 
cîteva șuie de grame 
mai grea decît în rea
litate. Ceea ce mă mai 
supără este faptul că 
vinzătorul Sanda Cons- 
tantin ne aduce și jig
nirii pe toți ne tratea
ză ca pe niște pui. Și 
tot ca pui sîntem șl 
vînduți (doar pentru 
pui primește cu doi lei 
mai mult la kilogram). 
Unde-i prestigiul nos
tru de cocoși pintenati 
și de găini fudule ?

La acestea tot nea
mul păsăresc închis în

Cu cîteva zile ta ur
mă, ministrul energiei e- 
lectrice, Emil Drăgănes- 
cu, a , pus 1a dispoziția 
Agenției de presă „A- 
genpres" unele date des
pre realizările dam acest 
important sector ta anul 
care este pe cale de a 
se încheia. Eie conturea
ză un tablou îmbucură
tor al dezvoltării ener
giei electrice — ramură- 
cheie a economiei noas
tre naționale — pun fa 
evidentă ritmul înalt în 
care a crescut puterea 
instalată și marchează 
totodată schimbările ca
litative taregiistrate de 
nivelul tehnic al noilor 
agregate- Să ne oprim 
asuipra c i tor va dta sem
nificațiile acestor date. 
1 0Q0 000 kilowați putere 
totală instalată ș-au a- 
dăugat la puterea ener
getică a țăriii în primele 
10 luni ale acestui an. 
Sporul de energie elec
trică este furnizat de 19 
agregate puse în func
țiune ptaă ta 1 noiem
brie. , Totodată, ținta d
seama de ritmul fa oare 
se desfășoară lucrările 
de montaj pe șantiere, 
se apreciază că plină la 
sfîrșitul lunii decembrie 
vor mai fi racordate ta 
sistem și ad-te agregate 
însumând circa 175 000 
kilowați. Anul 1966 va 
marca încheierea progra
mului de valorificare to- 
‘ egrelă a potențialului 
‘îidroenergeUc ai Bistri

VOM MAI 
E P TA ? ,
be, obligatorii pentru sătenii oare 
vfad brînzeturi, afumături. Totuși, 
marea majoritate a producătorilor 
continuă să se prezinte în piață fă
ră asemenea șorțuri, bonete sau 
basmale.

★
Nota redacției: fa ziarul nostru 

nr. 6201 din 12 iulie ac. fa artico
lul „Piața și igiena" s-a ridicat pro
blema necesității amenajării unor 
vitrine speciale pentru sătenii care 
vfad produse lactate, afumături 
etc. pe piața Petroșanlului. In ur
ma acestui articol, Biroul de sesi
zări și reclamații al Sfatului popu
lar; al orașului Petroșani a răspuns 
redacției arătînd că, s-au făcut de
mersurile necesare în vederea înzes
trării halelor ou vitrine corespun
zătoare. De ta dața publicării arti
colului amintit au trecut cîteva 
luni $1 trebuie să constatăm că 
nici pînă ta prezent — și sîntem la 
sfârșitul lui noiembrie ■— proble
me n-a fost soluționată. Este ade
vărat că I.O.I.L. Petroșani a primit 
o comandă din partea administra
ției halelor, în care i se cere să 
execute 30 de vitrine. Comanda n-a 
fost onorată. Administratorul hale
lor Ursică Traian, ar fi trebuit să 
urgenteze executarea comenzii. Dar 
n-a făcut acest lucru. Dovadă că, 
și ta prezent, unii cumpărători stat 
lăsați să-și bage nestingheriți de
getele in oalele cu smîntînă. în
trebarea firească ce și-o pun gos
podinele este următoarea : cît vor 
mai aștepta pînă ce fa halele Pe
troșani vor fi create condiții igie
nice corespunzătoare vînzării pro
duselor lactate ?

M. COSTEA

cușcă la „desfacerea 
păsărilor" din Lupeni, 
se revoltă. Găinile ci- 
rfiau și cptcodăceau, 
cocoșii ie îmbărbătau 
și le îndemnau la re
voltă.

Cumpărătorii aflați 
la rînd, nemulțumiți de 
atitudinea vînzătorului, 
au protestat și ei, dar 
degeaba.

P. BREBEN
Lupeni

P.S.
Conducerea ChO.V.L.F. 
Petroșani va trebui să 
țină seama de acesta 
„găinării" practicate de 
anumiți vânzători și să 
ia măsurile corespun
zătoare.

ței prin intrarea'ta func
țiune a ultimelor agre
gate de ta hidrocentrala 
Bacău ÎL Dtotr-un astfel 
de bilanț estimativ reie
se că prevederile primu
lui an al cincinalului vor 
fi depășite.

O nouă și importantă 
sursă de energie, hidro- 
centrata „Gheorghe Ghe- 
rghiu-Dej" de pe Argeș, 
se află ta curs de inter
conectare. Lucrare ingi-

lerizate prin parametri 
ridicați de funcționare, 
ceea ce le asigură e ma
re eficacitate economică. 
Este o tendință modernă, 
consacrată pe plan mon
dial, care își găsește o 
nouă confirmare ta con
cepția care a stat la ba
za construcției noilor o- 
biective.

Dar energia naște e- 
nergie, pașii cheamă al ți 
pași.

SURSE ' 
DE LUMINĂ

nerească de înalt nivel 
tehnic, reprezientînd un 
succes de seamă al con
cepției românești de 
proiectare, al priceperii 
constructorilor români, 
hidrocentrala de pe Ar
geș va începe să furni
zeze energie electrică 
tot ta cursul acestui an.

Care este ta ora ac
tuală structura aceste: 
dezvoltări? Aproape tre: 
sferturi dta puterea ins
talată ta acest an se aiflâ 
concentrată fa grupuri 
cu puteri unitare ou- 
or inse între 50 000 șl 
200 000 kilowați, carac-

In primul an al cinci
nalului au continuat cu 
intensitate lucrările pe 
șantierele energetice și 
au fost deschise noi șan
tiere: la marele nod hi
droenergetic de ta Por
țile de Fier, la' Lotru, 
unde s-au plantat primii 
„țăruși" ai meii hidro
centrale, care va face 
oaralelă Argeșului, pe 
-an taierul termocentralei 
electrice de mare capa
citate de ta ,Deva, unde 
au început lucrările de 
bază ale construcției 
propriu-zise. Aceasta dfa 
urmă va funoțiena ta

SESIZĂRI
de la corespondenți șl cititori
De la Petrita, cores

pondentul nostru . Emi- 
lian Doboș ne anun
ță că a făcut nenu
mărate drumuri la uni
tatea I.L.L. din Petrita 
pentru ca să i se repare 
acoperișul ce i-a fost., 
reparat de curînd de că
tre lucrătorii de la I.L.L. 
Jgheabul de scurgere a 
apei a fost montat gre
șit, prin acoperiș plouă, 
iar porțile metalice mon
tate pe toată strada au 
nevoie să fie priponite 
cu sîrmă. A fost anun
țat șeful de sector, tov. 
Chioreanu tacob, cazul 
a fost adus la cunoștința 
șefului1’de echipă $chio- 
pu Gheorghe, normato: 
rului. Toți i-au oferit 
promisiuni. „Pe cînd vor 
deveni fapte aceste pro
misiuni ?“ se Întreabă în

„UMANITATEA" 
DOCTORULUI CĂLIN

Și-a făcut apariția la maternitatea 
din Lupeni în '63 după ce refuzase 
mai multe posturi oferite în Bucu
rești și Sibiu. Cu toate insistentele 
părinților și cunoscuților de a ră- 
mfae fa Sibiu (s-a născut în partea 
locului) a refuzat categoric. Iși avea 
el planurile și scopurile lui. Nu c 
dată a dat de înțeles prietenilor — 
în discuții mai intime — pentru ce 
îl atrăgea Valea Jiului. *

— Aqplo-i un vad bun. Vreau și 
eu să mă chivernisesc. îmi strică un 
Fiat 1300? Și încă ceva: Trebuie să 
fii cu orice preț ginecolog I Restul 
merge strună. O să mai auziți vor- 
bindu-se de mine...

Și într-adevăr, după venirea sa în 
Lupeni, în scurt timp a început să 
se vorbească despre el. La început 
— pentru a face impresie organe
lor locale, a pus „ordine" în ma
ternitate. Ba în repetate rînduri a 
dat dovadă că se pricepe și într-ale 
gospodăriei. Cu ajutorul unor prie
teni, pe care nu-i cîștigase cu multă 
greutate, a făcut mici renovări și 
reparații la clădirea maternității. Dar 
asta la început.,.

încetul cu încetai medicul Călin 
Aurel și-a dat adevărata aramă pe 
fată. A început să-și înlăture vălul 
care-1 prezenta ca un om al servi
ciului, un medic care se achită cu 
cinste de nobila și înalta misiune 
încredințată. In locul umanității în 
care poza, a apărut chipul omului

principal pe baza huilei 
energetice extrase din 
bazinul carbonifer al 
Văii Jiului. La centrala 
termoelectrică din Craio
va au început lucrările 
de montaj ale celui mai 
mare agregat energetic 
dta țara noastră — gru
pul de 315 000 kilowați. 
El urmează să fie daț fa I 
exploatare în a doua ju
mătate a anului viitor. 
Tot aici, intr-o fază îna
intată de lucru, se află 
uriașe cazane de 500 me
tri cubi aburi pe oră 1a 
o temperatură de 540 de 
grade Celsius și presiu
ne de 185 de atmosfere. 
La Luduș, prin începe
rea montajului la agre- 
uatul de 200 000 kilowați, 
al doilea de acest tip, 
vor fi încheiate lucrările 
de extindere a acestui 
gigant energetic arde
lean.

Harta „luminii" este 
împânzită de linii de 
înaltă tensiune ce brăz
dează țara în lung și tat, 
iegtad toate agregatele. 
Imaginea de dezvoltare 
impetuoasă a energiei e- 
iectrice în țara noastră 
ne-o poate furniza urmă
toarea comparație: în
treaga producție de ener
gie electrică a anului 
1938 șe va realiza în 
1970 numai fa 12 zile, 
iar în 1975-în mai pu
țin de o șăptămînă,

GH. IEVA
redactor la Agerpres

încheierea scrisorii tev. 
Doboș. Aceeași întreba
re o adresăm și noi to
varășilor de la unitatea 
LLX. Petrlla.

împreună cu echipa 
de control obștesc din 
care face parte, tov. 
Ciur Ioan a făcut o vi
zită la restaurantul „Mi- 
netul'1 și iată ce a cons
tatat: cutia de sugestii și 
sesizări lipsește, numai 
unii dintre cei care fac 
parte din personalul uni
tății semnează condica 
de prezență la sosire și 
la plecare așa că nu poți 
ști precis cine este la 
serviciu și cine nu. Mul
te preparate din bufet 
nu sfat însoțite de eti
cheta cu prețul produ
sului, fa magazia pentru 
alimente pereții sfat co
jiți, lista de meniuri nu

.. r

este semnată de res
ponsabilul unității.

Și asta se înlîmplă la 
una din unitățile corner- 
□fale reprezentative ale 
orașului Petroșanii...

Avem fa față o scri
soare semnată de șase 
persoane: locuiesc în 
blocul C.F.R. Petroșani 
triaj. Ne aduc la cunoș
tință că fa clădirea ce 
o ocupă au început mai 
de mult să apară găuri 
pe unde-și face loc fu
mul și funinginea (doar 
sîntem fa triaj...), iar ca- 
zanele de la băi sfat 
sparte. In urmă cu un 
an, sectorul de clădiri 
al C.F.R. a adus materia] 
și oameni pentru a cons
trui aici boxe de cărbuni 
și lemne. După o vreme, 
materialele atu dispărui 
și unii locatari șl-au

meschin, avar, lipsit de scrupule. 
Se contura în el tipul grandomanu
lui, al medicului de tip vechi, al e- 
lementului dornic de a parveni, de 
a trăi în lux și desfrîu. In pacien
tele pe care le avea internate sau 
oare veneau la consult nui vedea 
altceva decît ' niște cazuri clinice 
de pe urma cărora trebuia să pro
fite cu orice preț. Nu-1 înduioșau 
chinurile bolnavelor, nu-1 impre
sionau rugămințile lor, cînd în nu
mele umanității, al dragostei de

MEDICI
Șl 

PAGIENTI
viață, acestea îl implorau pentru a 
le ajuta să fie tratate și să le redea 
sănătatea. Lipsit de cea mai ele
mentară conștiință și umanitate, de 
corectitudine și bun simt, doctorul 
Călin rămînea rece la orice insis
tentă. Nu-1 interesa că în multe fa
milii copiii își așteptau marnele, grija 
și îmbrățișările calde ale acestora. 
Planurile lui meschine, străine omu
lui din societatea socialistă, îl că
lăuzeau în muncă. Trebuiau cu orice 
preț îndeplinite.

Iată doar cîteva din faptele săvîr- 
șite de doctorul Călin așa cum ne-au 

' fost ele relatate :
Barbu Ileana: fa anul 1965, Iun3 

septembrie, m-am simțit rău și m-am 
prezentat la maternitate unde am 
fost internată. Aici am dat peste 
doctorul Călin. După ce mi s-au fă
cut analizele necesare, doctorpl m-a 
chemat în birou și mi-a spus că 
boala mea necesită o intervenție 
chirurgicală. M-a întrebat cîți bani 
am puși de-o parte pentru operație. 
I-am spus că 200 de lei. El mi-a „fă
cut cunoscut" că operația costă 800 
de lei. Neavînd bani, am ieșit din 
maternitate și m-am internat în spi
tal unde mi s-a făcut operația fără 
bani.

In aprilie 1965 — a declarat Me- 
teșan Maria, am fost internată fa ma
ternitate. După consultație mi s-a 
pus diagnosticul de sarcină extra- 
uterină. Doctorul Călin mi-a spus 
că am... altceva. Am stat trei săp- 
țămîni internată fără ca doctorul 
Călin să se uite Ia mine. Eu mă sim
țeam din ce în ce mai rău și aveam 
hemoragie. Femeile din salon mi-au 
spus că dacă nu-i dau doctorului 
Călin ceva bani pot să stau mult si 
bine aici. I-am dat 600 de lei și m-a 
operat. După oneratie însă tot rău 
m-am simții- M-am internat tn spi
talul central de adulți unde am fost 
supusă ta o altă operație după care 
am început să mă simt mai bine.

Moldoveanu Nastasia : In februarie 
1965 am fost internată ou un chist 
spontan. Am stat 10 zile fără ca 
doctorul Călin să-mi dea vreun 
tratament, trimițîndu-mă la secția 
interne. De acolo m-au trimis din 
nou Ia maternitate. Nici de data a- 

construit niște cotețe de 
â fost nevoie de un 
gard pentru a le feri de 
privirile trecătorilor.

„O tradiție care tre
buie infirmată" își inti
tulează scrisoarea sa co
respondentul nostru Mun- 
teanu Viorel din Petro
șani. Se referă la faptul 
că pe traseul Bărbăteni- 
Paroșeni și Vulcan-Paro- 
șeni transportul în co
mun nu este suficient 
de bine organizat, Nu 
se cunoaște ora de ple
care a autobuzelor de la 
cap de linie, dispecerii 
nu se achită de sarcini, 
ceea ce face ca la cap 
de linie, să stea autobu
zele, iar oamenii așteap
tă zadarnic în stații.

Așa că se așteaptă ce
va măsuri din partea 
conduceri! 1 r C..

ceasta dovrorul Călin h-a vruf^Să 
intervină. Fiindu-mi foarte rău, a 
intervenit ura alt doctor. Cînd a 
venit ta serviciu, doctorul Călin 
m-a scos dta maternitate. Mi-a fost 
din ce în ce mai rău și a trebuit 
să fiu dta nou internată. Era cît 
pe-aci să mă coste viața.

Burz Elena: Petru două internări, 
doctorul Călin mi-a pretins suma de 
700 de lei pe care l-am dat-o.

Alte persoane au declarat că au 
dat doctorului Călin sume de bani 
pentru a nu le „chinui" la operații.

Faptele nu mai necesită comenta
rii. Medicul Călin și-a atins scepuL 
La numai doi ani de la venirea lui 
în Lupeni s-a văzut în mult doritul 
Fiat 1 300. Nu mai vorbim de podoa
bele pe care le are în casă,

întrebat de toate aceste fapte 
mîrșave, străine societății noastre 
medicul Călin a răspuns fără scru
pule că „a primi bani de la bolnavi 
este ceva normal, că medicul de1 
astăzi trebuie să dispună de con
diții de viață și trai superioare avînd 
nevoie de relaxare".

Călin Aurel consideră normal să 
condiționeze însănătoșirea bolnave
lor de sume de bani în raport de 
gravitatea cazului patologic.

„De multe ori — spunea el — nu 
am cerut și mi s-au oferit sume de 
bani și obiecte ca recunoștință pen
tru munca mea. Și, bineînțeles, le-am 
primit".

Că medicul Călin pretindea sume 
de bani, că primea „recunoștințe" 
se.știa în maternitate, se știa în tot 
orașul Lupeni. Numai organul com
petent — respectiv secția sănătate 
a Sfatului popular al orașului Pe
troșani n-a știut, sau... n-a vrut să 
știe I Asemenea cazuri s-au mai în- 
tîmplat în Valea Jiului și este tim
pul ca secția sănătate a sfatului 
popular să tragă concluziile cores
punzătoare. Cum s-a putut întîmpla 
ca acest element să-și poată pune 
în aplicare planurile lui mercantile 
fără ca să se sinchisească nimeni ?

In țara noastră, spitalizarea, asis
tenta medicală sînt gratuite. Per
sonalul medice-sanitar are datoria 
să asigure cele mai bune condiții de 
tratament tuturor internaților. Pen
tru acestea statul le-a acordat sa
larii. condiții de muncă și viată co
respunzătoare. Atunci de ce se mai 
întîmplă asemenea cazuri în unită
țile noastre sanitare?

Ar trebui ca acest lucru să dea de 
gîndit organelor competente.

Horea NELEGA
procuror

Flavin ISTRATE

P.S, In cazul medicului Călin ur
mează să se pronunțe în viitorul 
apropiat — Justiția. Este ultimul pri
lej care-1 va putea aduce pe acest 
om dezbrăcat de orice sentiment de 
umanism la realitate. Rigorile legii 
sînt chemate să-i atragă atenția lui 
Călin Aurel (și tuturor celor care 
mal gîndesc la fel ca el) că în orîn- 
duirea noastră socialistă grija pentru 
sănătatea celor mulți este garan
tată de lege.



STEAGUL ROȘ®

Veghind ia pulsul vieții orașului
| (Urmare din pag. 1)

partid s-a reușit să fie cuprinsă 
activitatea tuturor sectoarelor.

Partdcipanții la discuții -au vorbit 
pe larg despre succese dar s-au 
oprit și asupra lipsurilor care mai 
dăinuie în activitatea organizațiilor 
de bază, a unităților din raza ora
șului.

in cuvântul lor, tovarășii Dră 
ghici Aurel, Colibaba Eugen, Fa
bric Gavrilă, Cocheci Vasile, Răgatl 
Constantin, Tomșa Octavian au a 
rătat că disciplina, sub toate aspec
tele, continuă să fie deficitară. Nu
mărul celor care lipsesc de la lu
cru, motivat și uemotivat, al celor 
sancționați pentru abateri de la 
N.T.S. este încă ridicat. Lasă de 
dorit prezența la învățămintul de 
partid, modul cum sînt întocmite 
expunerile prezentate. Unele bi
rouri de organizații de bază nu 
s-au ocupat în suficientă măsură 
de educarea și pregătirea celor care 
au cerut să fie primiți în rându
rile partidului. îndrumarea activi
tății organizațiilor de sindicat și 
U.T.C. nu s-a ridicat la nivelul ne
cesităților și posibilităților.

Majoritatea celor care au luat 
cuvîntul s-au referit la lipsurile 
care persistă în gospodărirea ora
șului, aprovizionarea unităților co
merciale.

Tovarășii Nister Ioan, Doidot 
Constantin și Costea loan aiu ară
tat Că aprovizionarea cu alimente 
este deficitară în unele perioade, 
plinea este uneori de slabă cali
tate, unii vânzători discută în con
tradictoriu cu cumpărătorii.

Referitor la domeniul muncii sa
nitare s«a arătat că medicamentele 

^nu sînt folosite rațional, se acordă 
cu ușurință concedii medicale, ac
tivitatea de salvare nu este judi
cios organizată-

Despre neajunsurile care mai 
există în ceea ce privește curățenia 
străzilor, organizarea transportului 
în comun, întreținerea spațiului lo
cativ, asigurarea localității cu e- 
nergie electrică și apă potabilă, re
pararea televizoarelor au vorbit la 
conferință tovarășii Cojocaru To
ma, Mogoș loan, Heț Gheorghe și 
Pop Vasile.

Un loc important l-au ocupat in 
lucrările conferinței orășenești de 
partid Ur leant munca culturală, pă
trunderea cărții în mase, activita
tea desfășurată de școala din loca
litate.

Luînd cuvîntul în încheierea dez
baterilor tov. TITUS PÎINIȘOARĂ,

Au colectat 81 000 kg 
fier vechi

Mobilizați de uteciști, tinerii de 
la preparația Petrila au întreprins 
în acest an maj multe acțiuni pen
tru colectarea fierului vechi. Recent, 
făcîndu-se bilanțul activității mun
cilor patriotice s-a constatat că ti
nerii au colectat în acest an peste 
81 000 kg fier vechi și ău plantat 
1 000 puieți de conifere. Valoarea 
muncii executate se cifrează la pes
te 64 00C lei.

Printre cei care au participat la 
cele mai multe acțiuni inițiate de 
organizația U.T.C. se numără Giur
giu loan, Iușan Valeriu, Plugar Ana, 
Josan Nicolae, Serian Mihai, Kiss 
Alexandru, Cîmpean Catiușa si 
alții.

GOGEI.ESCU NICOLAE 
preparația Petrila

Echipa de rugbi 
Știința Petroșani 
va întreprinde un turneu 
în R. P. Polonă

Echipa de rugbi Știința Petroșani 
va întreprinde un turneu de cîteva 
zile în R. P. Polonă pentru a sus
ține trei meciuri amicale în com
pania unor echipe din Varșovia, 
Cracovia și Byton. Lotul, care cu
prinde 24 de persoane (21 de jucă
tori și 3 însoțitori) va părăsi astă- 
seara Capitala îndreptindu-se spre 
Cracovia — unde va susține prima 
Întîlnire.

secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani, a dat indicații 
prețioase privitoare la sarcinile 
oare revin noului comitet de partid, 

întărirea disciplinei, îmbunătăți
rea calității producției — a aTătat 
vorbitorul — vot trebui să consti
tuie preocupări de prim ordin ale 
fiecărui comunist, ale fiecărui sala
riat. Noul comitet va trebui să-și 
orienteze atenția spre mobilizarea 
colectivelor la îndeplinirea sarci
nilor ce le revin în cincinal, spre 
îmbunătățirea activității gospodă
rești și comerciale a orașului.

La un nivel corespunzător noi
lor sarcini va trebui să se ridice 
desfășurarea invățămîntolui de 
partid, munca de primire în partid, 
întărirea vieții interne a organiza
țiilor de bază. Cu grijă și simț de 
răspundere se impune să se oaupe 
organizațiile de partid de educarea 
tinerei generații, de ridicarea nive
lului instructiv-eduoaitiv în școală. 
De mai multă atenție va trebui să 
se bucure îndrumarea activității 
culturale, iar conducerea organiza
țiilor de masă să se realizeze cu o 
competență sporită.

In încheiere, tovarășul Pîinișaară 
și-a exprimat convingerea că orga
nizația orășenească de partid Afri
canii dispune de suficieinite forțe, a 
acumulat deja o experiență valo
roasă, fiind astfel capabilă să înde
plinească sarcinile oe-i revin.

Ca secretar al comitetului orășe
nesc de partid Urâcami a fost reales 
tov. Stoiculescu Marin.

INVESTIȚII 
PENTRU 

CONSTRUCȚII

(Urmare din pag. 1)

nu pot încasa o producție realizată 
în valoare de peste 19 milibane lei 
și folosesc credite cu garanția fo
rului tutelar pentru care plătesc 
zilnic dobînzi bancare în valoare 
de peste 2 300 lei.

Cea mai grea situație este însă 
aceea legată de asigurarea condi
țiilor de realizare a frontului de 
lucru pe 1967. Atît șantierele de 
construcții de locuințe, cît și șantie
rul T.C.M.M. Valea Jiului, pînă în 
prezent, n-au reușit să asigure con
diții pentru executarea fără între
rupere a lucrărilor pe timp fri
guros.

Din analiza făcută pe șantierele 
de construcții de locuințe din Va
lea Jiului rezultă că din cele 7 blo
curi care constituie frontul de lucru 
pe timpul iernii, pînă în prezent nu 
s-a glisat nici un bloc. Dintre a- 
cestea a fost începută glisarea nu
mai la blocul D 8 Vulcan, 4 blocuri 
au fundațiile terminate, iar la 2 
blocuri abia s-a început turnarea br 
toanelor în fundații. De asemenea 
un număr de 8 blocuri cu termen 
de predare în folosință Ia 31 XII 
1966 au stadiile fizice mult rămase 
în urmă cu toate că la aceste blo
curi se execută finisaje interioare 
golurile nu sînt închise.

Pentru lucrările de organizare su
plimentară ca șoproane, drumuri de 
acces, magazii pentru depozitarea 
materialelor și instalații de încă!-

întreprinderea 
Electrocentrale

Paroșeni 
4ML4 JEAZA 
6 POMPIERI, 

dintre care 2 șefi de 
grupă care să înde
plinească condițiile le
gale

Alte informafii se pot 
solicita de la serviciul 
personal și învâtâmînt 
al întreprinderii.

Culbutorul minei Uricani. Zilnic circa 2 000 vagonete cu cărbune 
iși deșartă aici conținutul prețios scos din adîncurile pămîntului.

încă nu sint create condițiile 
de realizare a planului pe 1967
zlre a apei, în graficele întocmite 
s-au prevăzut termene de execuție 
ulterioare datei de 15 noiembrie, 
respectiv pînă la 15 decembrie 1966 
Instalația provizorie pentru încălzi: 
rea apei în microraionul B + C Pe
troșani s-a prevăzut a se executa 
între 15-31 decembrie 1966. Nu s-au 
asigurat gropile de var la Petrila 
și Vulcan și nici stocurile de ma
teriale de masă necesare pe timp 
de iarnă (balast, nisip etc).

Ea această situație s-a ajuns da
torită, în parte, neasigurării la timp 
a lucrărilor cu documentație de exe
cuție, însă cea 
ție o au 
oare prin 
neritmic, 
trimestrul 
de pregătirea 
pe anul viitor 
țele mai mult 
rilor restante 
rioiare. Nici în 
grupului de șantiere n-a tras învă
țăminte din situația anului trecut 
cînd în trimestrul IV s-au terminat 
850 apartamente din cele 1 608 pla 
nificate pe anul 1965, astfel că și 
în acest trimestru au rămas a 
termina 764 apartamente din cele 
1 762 prevăzute a se da în folosință 
in 1966.

Șantierul T.C.M.M. Valea Jiului 
are sarcina sfi execute majoritatea 
lucrărilor industriale de suprafață 
din cadrul Combinatului carbonifer 
Valea Jiului. Dir. analiza făcută re-

mai mare contribu- 
șantierele de construcții 
exocuția lucrărilor în mod 
ajung în situația ca în 
IV în loc să se preocupe 

frontului de lucru 
iși concentrează foi 
pe terminarea blocaj - 
din trimestrele ante- 
acest an conducerea

se

GRUPUL ȘCOLAR MINIER PETROȘANI

ANUNȚ
Se aduce la cunoștință celor interesați că în cadrul 

Grupurilor școlare miniere Petroșani și Lupeni va lua ființă 
cursul seral pentru școlile profesionale.

Admiterea î<n școli se face pe baza concursului de admi
tere oare se va tine între zilele de 28 XI — 4 XII 1966-

Durata de școlarizare este de 3 ani. 
înscrierile se fac pînă la data de 27 XI 1966.
CONDIȚIILE DE ADMITERE:
Candidați! să fie absolvenți a 7—8 clase elementare.
Să lucreze în meseria în care se școlarizează (electrician 

și mecanic de mină la Grupul școlar minier Lupeni și strun
gar și lăcătuș mecanic întreținere la Grupul școlar minier 
Petroșani).

Se pot înscrie și muncitori ce nu lucrează în meseria în . 
care se școlarizează cu condiția ca întreprinderea, înainte 
de începerea examenului să-i treacă la meseria respectivă.

La înscriere se va prezenta adeverința de sănătate.
Recrutarea candidaților se face din cadrul întreprinde

rilor ce aparțin Ministerului Minelor.
Orice alte informații se primesc de la secretariatul 

școlii.

Trustul de construcții și 
miniere București, cît și 

regional de construcții De- 
țrimis șantierelor planul pe 

pe trimestre și lista

zultă că nici un lot n-a început în- | 
că lucrările de organizare pentru - 

«timpul friguros. Astfel, nu s-au în- I 
chis centralele de betoivre și mor- I 
tare existente și nu s-ău amenajat 1 
instalațiile pentru încălzirea apei șl I 
agregatelor. De asemenea, nu s-au * 
întocmit devizele pentru executarea 
lucrărilor de construcții-montaj pe 
timp friguros și nici nu s-a asi
gurat necesarul de materiale (ba
last, nisip, ciment etc.).

Atît 
montaje 
Trustul 
va n-au 
1967 defalcat 
lucrărilor ce urmează a se executa 
în trimestrul 1 1967, lucru ce în
greunează organizarea șantierelor în 
vederea realizării lucrărilor res
pective.

Ținînd seama 
care o prezintă 
voltarea bazinului 
fel, 
ție 
tul 
de 
din 
seama minelor noi, (Dîlj-a, Bărbăteni 
și Pa.roșeni), se impune ca atît bene
ficiarii de investiții cît și șantierele 
de construcții montai să pună un 
accent deosebit, alături de realiza
rea prevederilor de plan pe anul 
1966, pe crearea condițiilor necesare 
în vederea realizării planului de in
vestiții pe 1967.

I
I

de importanța pe . 
investițiile în dez- Ș 

nostru carboni- J 
a cărui capacitate de produc- 

trebnie să crească pînă la sfîrși- .» 
cincinalului cu 50 la sută fată |, 
cea realizată în 1965, creștere 3 
care jumătate se va realiza pe *

TELEVIZIUNE
24 noiembrie

18,00 Pentru copii: In loc de Ci
nema : filmul „Aventura ve
selă" (îi) — Studioul plonie- 
rilor;

18,50 Publicitate;

18,58 Ora exactă;
19,00 Telejurnalul de seară;
10,20 Buletinul meteoitoiogic;

19,23 Secretele pescuitului;
19,55 Aj trecut iar pe strada mea. 

Muzică ușoară Interpretată ta 
instrumente mal puțin obiș
nuite;

20.30 Ancheta TV;
21,00 Dansează Ileana Iltoscu;"
21.30 Studioul mic: „Neguțătorul de 

ochelari" și „Interpretări la 
cleptomanie" de Tudor Ar- 
ghezi;

22,15 Soliști de muzică ușoară, oas
peți ai Studioului nostru de te
leviziune : Remo Germani, 
Ana Prucnal, Franca Siciliana, 
Nicole Felix, Jane Sward — 
Secvențe din filme realizate 
de Studioul de televiziune,-

22,35 Telejurnalul de noapte;
22.45 închiderea emisiunii:

PROGRAM DE RADIO
25 noiembrie

PROGRAMUL I : 6,25 Program mu
zical de dimineață; 6,35 Anunțuri și 

I muzică; 6,45 Salut voios de pionier; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport; 7,15 
Prelucrări pentru fanfară de Aurel 

I Popa; 7,30 Portativul veseliei; 8,00 
SUMARUL PRESEI, 8,10 Buchet de 
melodii populare ; 8,25 MOMENT 
POETIC; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului: 
Bolile alergice; 9,35 Orchestra Ca
sei de cultură din Vînju Mare, re
giunea Oltenia; 9,45 Recitalul bari
tonului Horst G’inter; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI,- 10,03 Cîntece de Marin 
Constantin; 10,15 Melodii populare;
10.30 Vreau să știu,- 10,55 Slmfo- 
nielta de Paul Conștantinescu; 11,20 
COORDONATE CULTURALE; 11,35 
„Oraș iubit, București" — muzică 
ușoară; 11,45 Cîntă Benone Siriu- 
lescu și Petru Bundiș,- 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 12,10 Se'ecțiuni 
din opereta „Tara surîsului" de Le- 
har,- 12,30 Cîntece patriotice,- 13,10 
Valsuri; 13,30 întîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI, 14,08 Melodii 
care străbat lumea; 14,40 Arii din 
opere; 15,00 Orchestra de muzică 
populară „Cernegura" din Piatra 
Neamț; 15,20 Anunțuri și reclame;
15.30 Caleidoscop muzical; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport; 16,15 Tineri 
soliști de muzică ușoară; 16,30 LEC
TURĂ IN FOILETON PENTRU TI
NERII ASCULTĂTORI; 16,40 Pro
gramul corului- Radioteleviziunii; 
16,50 Studioul tînărulul interpret: 
pianistul Octavian Rădoi; 17,10 IN 
SLUJBA PATRIEI; 17,40 Valsuri de 
Chopin și piese pentru vioară de 
Kreisler; 18,00 BULETIN DE ȘTIRE
18.30 IN JURUL GLOBULUI; 18,15 
Varietăți muzicale; 18,40 RADIO- 
SIMPOZION : COPIII — MAREA 
BUCURIE A VIEȚII; 19,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 
Concert de melodii românești; 
RADIOGAZETA DE SEARĂ; 
Concert de melodii românești 
tea II-a); 21,05 ATENȚIUNE, 
RINȚII; 21,20 Muzică ușoară; 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,20 Viața «de concert a 
Capitalei; 22,50 Album coral; 23,05 
Odihnă cu muzica gșoară; 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

19,30 
20,00 
20,39 
(par-
PĂ- 

22,00

| CINEMATOGRAFE

25 noiembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Ca
sa neliniștită; Republica: Th^rese 
Desqueyireux; LONEA — Mineral: 
Viața începe la ora 8 seara; 7 No
iembrie : Omicron; ISCRONI: Wi- 
netou; ANINOASA: Oameni și 
drapele; VULGAN: Viscolul; LU- 
RENI — Cultural: Albă oa zăpada 
și oei 7 saJlimhanri
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Lucrările Adunării Generate 
a 0. N. U.

»

— Intervenfia reprezentantului României —
NEW YORK 23 — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Iotnescu, 
transmite: Marți după-amiază, A- 
diunarea Generală a O.N.U. a luat 
îin ‘ disGuțic și a adoptat raportul 
de activitate al Agenției Internatio
nale pentru Energia Atomică. Re
prezentanții Norvegiei, României 
și ai altor țări, care au luat cuvîn- 
tul cu acest prilej, au scos în evi
dență importanța deosebită a ac
tivității pe care o desfășoară 
A.I.E.A. într-unul din cele ma'i im
portante domemii ale colaborării in
ternaționale.

In intervenția, sa, reprezentantul 
țării noastre, Nicolae Ecobescu, a 
subliniat că, în cei zece ani de ac
tivitate, Agenția Internațională pen
tru Energia Atomică s-a afirmat 
ca o organizație utilă statelor mem
bre, aducîndu-și contribuția la dez
voltarea cooperării internaționale 
într-un domeniu atît de important 
al lumii contemporane cum este a- 
cela al aplicării în scopuri pașnice 
a energiei nucleare. Arătînd că 
printre preocupările centrale ale 
A.I.E.A. trebuie să se afle în con
tinuare acordarea de asistență ță
rilor în curs de dezvoltare și spri
jinirea procesului de formare de 
cadre naționale în domeniul nu
clear, reprezentantul României a 
declarat: „Fără specialiștii cu o 
înaltă calificare nlcii o țară nu se 
poate angaja pe calea atît de difi
cilă, dar imperios necesară, a ener
geticii nucleare. Importanța și ac
tualitatea acestei probleme au fost

MOSCOVA

Consfătuirea directorilor institutelor 
naționale de cercetări miniere

MOSCOVA 23. Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite: La 
Moscova își desfășoară lucrările 
Consfătuirea directorilor institute
lor naționale de cercetări miniere, 
convocată de Comitetul pentru căr
bune al Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor 
Unite. Consfătuirea examinează 
probleme actuale ale industriei mi
niere și carbonifere, căile de extin

Rezultatele alegerilor 
din Danemarca

COPENHAGA 2>, (Agerpres). — 
Marți au avut loc în Danemarca 
alegeri legislative pentru desemna
rea celor 179 de deputați ai noului 
Folketing. Pe listele electorale au 
fost înscriși 1 025 de candidați din 
partea celor 9 partide politice din 
Danemarca.

Rezultatele definitive ale alegeri
lor indică succesul coaliției parti
delor social-democrat și socialist- 
popular, care a obținut, pentru pri
ma daltă, o majoritate confortabilă 
de 89 de mandate în parlament.

Un succes electoral important a 
obținut Partidul socialist-popular, 
care a reușit să-și dubleze numă
rul de mandate în Folketing. Se 
știe că acest partid se pronunță 
împotriva participării Danemarcei

Procesul în cazul Lambrakis
ATENA 23. Corespondentul A- 

gerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Deși au trecut 40 de zile de la 
începerea procesului intentat celor 
31 de implicați în asasinarea depu
tatului E.D.A,, Lambrakis, procesul 
continuă să bată pasul pe loc. In 
ultimele zile au fost aduse noi do
vezi care a-testă faptul că uciderea 
lui Lambrakis constituie un delict 
politic.' In declarația sa, procurorul 
‘ribunalului din Salonic, Delapor- 
țas, a menționat că „cpi care l-au 

rdcent subliniate prin adoptarea u- 
nei rezoluții pe oare România a 
prezentat-o, împreună cu un grup 
de țări, la ultima sesiune a Confe
rinței generale a A.I.E.A.".

Vorbitorul a subliniat, de aseme
nea, necesitatea respectării princi
piului universalității, ca o condiție 
a sporirii eficacității activităților 
desfășurate de către această orga
nizație.

„Sîntem convinși — a declarat 
Nicolae Ecobescu — că A.I.EA. 
dispune de mijloacele și de resur
sele necesare pentru a contribui 
prin activitatea sa nu numai la 
dezvoltarea unei cooperări fruc
tuoase în domeniul aplicării ener
giei nucleare în scopuri pașnice, 
dar, de asemenea, în crearea unei 
atmosfere de înțelegere și priete
nie între state".

VIETNAMUL DE SUD

Forțele patriotice 
acțiunile

SAIGON 23 (Agerpres). — Co
municatele militare americane de 
miercuri dimineață au semnalat o 
intensificare a acțiunilor forțelor 
patriotice sud-vietnameze în regiu
nea din jurul bazei americane de 
la Chu Lai (situată la 530 km nord- 
est de Saigon), precum și în pro
vincia Tay Ninh, de la frontiera 

dere a colaborării științifice și teh
nice în acest domeniu. Participă re
prezentanți din 10 țări europene. 
Din România participă ing. Petru 
Roman, doctor în științe tehnice, 
director al Direcției tehnice din 
Ministerul Minelor, și ing. Râul 
Băltărețu, director științific la Ins
titutul de cercetări pentru tehnica 
securității muncii miniere.

la N.A.T.O. și condamnă agresiu
nea S.HA în Vietnam. Succesul 
P.S.P. asigură guvernului social
democrat o poziție consolidată în 
noul parlament, deși sooial-demo- 
crații au pierdut în actuala consul
tare electorală 7 mandate.

Foștii parteneri de coaliție ai 
social-democraților — radicial-liibe- 
ralii — au obținut, de asemenea, 
un plus de trei mandate.

Rezultatele alegerilor demons
trează o slăbire accentuată a pozi
ției partidelor burgheze (conserva
tor, agrarian-liberal, indepen
dent). Conservatorii și agrarian-li
bera,Lti nu au obținut decât 38 la 
sută din totalul voturilor, iar inde
pendenții au fost eliminați din par
lament.

lovit pe Lambrakis nu au făcut-o 
pentru că aveau cu el diferende 
personale, ci pentru că era deputat 
al stîngai".

Referlndu-se la această; declara
ție, ziarul de centru „To Vima" 
relevă că ea „capătă o importanță 
deosebită acum, întrucît în ultime
le zile s-au depus eforturi susținu
te pentru a se elimina diin proces 
tocmai implicațiile politice și im- 
pramîndu-i un caracter pur penal". '

TOGO

După eșuarea 
de lovitură de

LOME 23 (Agerpres). — La Lome 
a avut loc o ședință a Consiliului 
Național de coordonare, la care au 
luat parte președintele Republicii To
go, Grunitzky, vicepreședintele 
Meatchi, precum și reprezentanți ai 
partidelor politice togoleze. Au fost 
examinate aspecte legate de tenta
tiva eșuată de lovitură de stat pusă 
la oale luni în Togo. Comitetul a 
aprobat măsurile inițiate de președin- 
tele și vicepreședintele Togo-ului, 
singurele autorități legale după des
tituirea tuturor membrilor cabinetu
lui tdțjolez. Grunitzky a făcut cu
noscut că în scurtă vreme va avea 
loc o reuniune extraordinară a Adu
nării Naționale din Togo, în cadrul 
căreia vor fi analizate recentele eve
nimente, precum și problema for
mării noului guvern togolez. Pre-

și-au intensificat

cu Oambodgiia. Patrioții sud-vietna- 
mezi au declanșat în perimetrul zo- 

- nei de apărare a bazei americane 
de la Chu Lai un atac, apreciat de 
agenția France Presse ca deosebit 
de ,;îndrăzneț". In apropierea loca
lității Tay Ninh, la tabăra forțelor 
speciale americane de. la Suoi Da, 
precum și la instalațiile de artilerie 
din apropiere, patrioții au declan
șat marți noaptea uin atac cu mortie- 
re, provdcînd inamicului pierderi 

. însemnate.
Trupele saigoneze au suferit, de 

asemenea, pierderi în luptele ce 
s-au desfășurat marți seara și 
marți noaptea în provinciile Qu- 
ang Ngai și delta fluviului Mekong.

încercări pentru evitarea unei rupturi 
totale între Londra și Salisbury
LONDRA 23 (Agerpres). — Ci- hotărî delegarea lu-l Herbert Bow-

tînd surse informate britanice, a- 
genția France Presse relatează că 
premierul britanic, Harold Wilson, 
încearcă o ultimă tentativă î.n ve
derea evitării unei rupturi totale 
între Londra și ‘Salisbury. In acest 
scop, șeful guvernului britanic a 
devansat cu o săptămînă data când 
urma să anunțe în Camera Comu
nelor eșecul convorbirilor prelimi
nare anglo-rhodesiene. Totodată, 
se apreciază că guvernul ar putea

Va fi respectat termenul stabilit pentru evacuarea 
trupelor americane din Franța ?

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Surse autorizate din Washington au 
indicat marți câ este posibil ca eva
cuarea trupelor americane, stațio
nate în Franța, să nu poată fi în
cheiată pînă la data de 1 aprilie 
1967, stabilită de guvernul francez. 
Intr-o declarație. dată publicității, 
Ministerul Apărării al S.U.A. a ară
tat că guvernul american „nu con
sideră că există o bază legală pen
tru stabilirea datei limită de 1 apri
lie 1967, dar va pune în aplicare ce
rerea franceză și va retrage forțele 
americane cît mai repede posibil, 
fără însă să fie înrăutățită situația 
militară a alianței".

Potrivit agenției France Presse, 
cercurile oficiale americane au pre
cizat că la 7 martie 1966, în momen
tul în. care guvernul francez a 
cerut ca truoele americane să pă
răsească teritoriul Franței, în a- 
ceastă tară se găseau 70 000 de mi
litari și funcționari ai Ministerului 
Apărării al S.U.A. și membrii fami

I 
tentativei I
stat ț
ședințele Grunitzky desfășoară în * 
prezent o activitate de consultări cu | 
liderii politici în vederea formării • 
noului guvern. |

Din Lome se anunță că interdic- • 
țiile de circulație impuse de șeful î 
statului au rămas în continuare în s 
vigoare. Pe străzile capitalei circulă | 
unități militare și mașini ale Jan- 9 
darmeriei. Armata asigură paza ] 
principatelor obiective. In Togo con- j 
tinuă arestările în rîndurile per- i 
soanelor suspecte de a fi implicate | 
în această problemă. Se afirmă că • 
liderul complotului se află în pre- | 
zent deținut în închisoare. Potrivit • 
agenției U.P.I., fostul ministru al j 
informațiilor, Jean Kutukiui, asupra 
căruia s-a descoperit o listă cu nu- | 

mele principalelor persoane impli- . 
cate în complot, a fost arestat. |

Noi fotografii transmise I 
de „Lunar-Orbiter—2" .

WASHINGTON 23 (Agerpres). — • 
(jontinunindu-si zborul orbital în î 
juirul Lunii, sonda americană ,,Lu- • 
nar-Qrbiter-2" a luat în ultimele | 
24 de ore încă o serie de fotogra- • 
fii ale suprafeței lunare. Acestea I 
reprezintă înălțimi de forma unor ‘ 
piramide cu dimensiuni între 170 I 
și 230 m. Specialiștii de la N.A.S.A. I 
consideră că, după felul în care se t 
desfășoară această operațiune,- se I 
poate crede că „Lunar-Orbiter" va ! 
lua cele 400 clișee ale unui număr ’ 
de 13 regiuni lunare pînă vineri, I 
cînd misiunea sondei va trebui să - 
ia sfîrșit. Scopul lansării sondei es- | 

te de a lua clișee pentru a se pu- - 
tea stabili cât mai exact posibil zo- J 
nele propice pentru aselenizarea | 
cosmohauților americani pe supra- " 
[ața Lumi. I

den, ministrul Commonwealtlnului, | 
cu o „misiune de ultimă oră" la I 
Salisbury, pentru a relua dialogul | 
cu regimul rhodesian. i

Se știe că Marea Briitainie, sub | 
presiunea țărilor Commonwealthu- ‘l 
tui, s-a angajat să transfere dosa- | 
rul rhodesian Organizației Națiu- | 
nilor Unite dacă pînă la sfîrșitul | 
acestui an regimul ilegal al lui Ian { 
Smith nu va fi înlăturat de la pu- » 
tore. ' I 

liilor lor, precum si o cantitate de 
770 000 tone de material militar, în 
valoare de 880 milioane dolari. De 
atunci, 26 000 militari au părăsit 
Franța și peste 400 000 tone de echi
pament militar au fost transportat

NOTĂ EXTERNĂ

în alte părți. Personalul evacuat, a- 
parține, în principal, aviației. Re
tragerea forțelor terestre se va 
face, însă, mai lent. Oficialitățile ■ a- 
inericane au declarat că se mai 
pun încă unele „probleme majore" 
printre care determinarea statutului 
conductei de petrol, în lungime de 
630 km, care trece pe teritoriul 
Franței spre Germania occidentală, 
precum și închiderea „vastei și 
complexei" rețele de comunicații.

PE SCURT
• MOSCOVA. — In Uniunea So

vietică se efectuează primele zbo
ruri cu noul avion cu reacție 
„IK-40", construit de un colectiv 
sub conducerea lui Alexandr Ia
kovlev. Reactorul poate decola și 
ateriza pe o pistă obișnuită de pă- 
mînt. Ei are două aripi lungi și 
trei motoare în partea din spate a 
fuselajului.
• MONTEVIDEO. — Aproxima

tiv 1 300 000 de alegători urugua- 
yeni se vor prezenta la 27 noiem
brie în fața urnelor pentru a alege 
pe membrii Camerei deputaților, ai 
Senatului ca și autoritățile provin
ciale și municipale. De asemenea, 
poporul Uruguayan va trebui să se 
pronunțe, în cadrul unui referen
dum, asupra viitoarei autorități su
preme a tării.
• PHENIAN. — Agenția A.C.T.C. 

anunță că, în dimineața zilei de 22 
noiembrie, trei nave militare ame
ricane au pătruns în apele terito
riale ale R.P.D. Coreene, în dreptul 
litoralului estic, într-un punct situat 
la 38 grade 42 minute latitudine nor
dică și 128 grade 26 minute longitu
dine estică și au deschis un puternic 
foc împotriva obiectivelor de pe 
coastă.

Q LAGOS. — Colonelul Yakubu 
Gcwon, șeful guvernului federal al 
Nigeriei, a dat publicității un comu
nicat în care se arată că în cursul- 
acestei săptămîni vor fi anunțate 
proiectele constituționale ale guver 
nului militar, privind viitorul țării. 
Aceste planuri, urmăresc, în primul 
rînd, „să împiedice dezintegrarea re
publicii federale"

TOKIO. — Primul ministru al 
Japoniei, Eisaku Sato, și-a anunțai 
marți candidatura pentru alegerile 
în funcția de președinte al Partidu
lui liberal-democrat, de guvemămmt, 
care vor avea loc la 1 decembrie 
a.c. In cursul acestor alegeri cei 420 
de parlamentari ai partidului își vor 
desemna președintele care, conform 
uzanței, devine în mod automat 
prim-ministru al țării.

A NEW YORK. — Referiridu-se la 
polemica în legătură cu raportul co
misiei Warren asupra împrejurări
lor asasinării președintelui Kennedy, 
Margueritte Oswald, mama asasinu
lui presupus al lui Kennedy, și-a 
exprimat părerea că raportul conține 
multe erori. „Mărturiile sînt pline 
de contradicții care nu sînt relevate 
în raport". „Fiul meu a fost victima 
unei acuzații false", a declarat Mar
gueritte Oswald.
• BUENOS AIRES. — In toate 

întreprinderile industriei laptelui ar- 
gentiniene muncitorii desfășoară o 
serie de greve de scurtă durată. Ft 
cer reprimirea la lucru a tovarăși
lor lor concediați de la întreprinde
rea pentru pasteurizarea laptelui 
„Vascongada" și revizuirea contrac
tului colectiv de muncă.

In ce privește materialul militar a- 
merican care se găsește în Franța, 
s-a precizat că vor fi necesare peste 
50 000 de vagoane de marfă pentru 
transportarea acestuia.

Sursele informate ale Pentagonu
lui au declarat că Statele Unite 
duc în prezent tratative cu alte țări 
în legătură cu problemele ridicate 
de crearea unor noi baze pentru 
trupele americane, retrase din 
Franța.

Pe de altă parte, Ministerul Apă
rării al S.U.A. a anunțat că „ime
diat ce va fi posibil', cartierul ge
neral al serviciilor de etape (Co- 
munication Zone) va fi transferat de 
la Orleans la Stuttgart (Germania 
occidentală). S-a precizat că este vor
ba despre o a doua și ultimă opera
ție de evacuare a instalațiilor a- 
mericane importante de pe terito
riul francez, prima fiind încheiată 
o dată cu transferarea cartierului ge
neral al forțelor S.U.A. din Europa 
de la Paris la Stuttgart.
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