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DECRET
pentru convocarea 

Marii Adunări Naționale

Azi are loc ia Hunedoara
In temeiul articolului 64 pct. 1 din Constituție, 

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

DECRETEAZĂ:

CONFERINȚA
Astăzi are loc în orașul Hune

doara — puternicul centru al me
talurgiei românești — conferința or
ganizației regionale de partid.

Așteptat cu viu interes nu numai 
de comuniști ci de toți oamenii 
muncii, acest eveniment are o im
portanță deosebită în viața regiUDii.

Conferința regională de partid se 
ține la scurt timp după adunările 
și conferințele pentru dări de sea
mă și alegeri care au avut loc în 
toate organizațiile de partid pînă la 
nivelul orașelor regionale și raioa
nelor. In același timp, ea se desfă-

ORGANIZAȚIILE 
t DE PARTID 

ÎN ACJIUNE
Se Mptiilejt 
măsnnJe luate

Colectivul atelierului meca
nic de la „Viscoza" Lupeni a 
obținut succese frumoase în 
îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Dar în ceea ce privește pla
nul de investiții s-au înregis
trat rămîneri în urmă. In ve
derea remedierii acestei stări 
de lucruri, într-una din adu
nările generale de partid, co
muniștii au adoptat un plan 
de măsuri în care se prevedea, 
printre altele, ca biroul orga
nizației de bază să analizeze 
temeinic situația planului de 
investiții. Din analiza și stu
diul efectuat s-a desprins lip
sa unor ventile de plumb de io mm, a conductelor zincate 

■Aceea ce a făcut ca unele lu
crări să nu fie terminate la 
data planificată.

La îndemnul organizației de 
bază conducerea atelierului a 
insistat pe lîngă serviciul a- 
provizionare să-i asigure a- 
ceste piese. Materialul nece
sar a fost procurat iar că ur
mare, munca a început să se 

, desfășoare în bune condițiuni.
LJn obiectiv important al pla

nului de investiții îl constituie 
terminarea spălătoriei de bo
bine, lucrare ce necesită un 
mare volum de manoperă. 
Aici munca a fost organizată 
pe două schimburi iar în frun
tea echipelor au fost puși co
muniști cu o înaltă calificare 
și experiență profesională bo
gată, cum sînt Iacob Iosif, Si- 
dek Adalbert, Bordea Victor 
si Szas Alexandru.

In urma măsurilor luate, sîn- 
tem convinși că pînă la sfîr- 
șitul anului spălătoria de bo
bine va fi terminată și astfel 
se va realiza și planul de in
vestiții pe întreaga fabrică.

POIENAR VIOREI.
secretarul organizației de bază 

nr. 8 „Viscoza" Lupeni

I N F o a
Banca Națională a Republicii So

cialiste România va pune în circu
lație, începînd de la data de 22 
decembrie 1966 un nou bilet de 
bancă de 3 lei imprimat cu denu
mirea statului, „Republica Socia
listă România”.

In conformitate cu prevederii-. 
Hotărîrii Gonsiliuiui de Miniștri, 
actualul bilet de bancă de 3 lei. 
precum și moneda metalică de 3 
lei, care, sînt imprimate cu vechea 
denumire a statului „Republica 
Populară Română", vor continua 
să aibă deplină putere circulatorie

REGIONALA DE PARTID
șoară in momentul ci nd minerii, si- 
derurgiștii, făuritorii de mașini-u- 
nelte, constructorii de pe șantiere, 
forestierii, lucrătorii din transpor
turi se pregătesc să încheie cu suc
ces primul an al cincinalului și să 
pășească într-b nouă etapă de mun 
că pentru înfăptuirea grandiosului 
program al înfloririi României socia
liste elaborat de cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân.

Acest cadru oferă prilejul unui 
corespunzător bilanț al rezultatelor 
obținute în toate domeniile, anali
zării profunde a muncii desfășurate 
de organizațiile de partid, stabilirii 
unor noi obiective precum si a unor 
măsuri corespunzătoare pentru ridi
carea întregii activități la un nivel 
mai înalt.

Prin înfăptuirea politicii partidu
lui de industrializare socialistă a 
țării economia regiunii cunoaște o 
continuă înflorire. Datorită construi
rii și punerii în funcțiune a unor 
noi capacități de producție la Hu
nedoara, Călan, Petroșani, Cugir, 
Brad și în alte centre, modernizării 
în continuare a unităților existente 
și activității entuziaste, creatoare

Intre indicații și
reali
tate

Am pornit, pe urmele unei 
sesizări, prin unitățile T.AP-Is. 
Lupeni. Impresiile culese, bu
ne și rele, le vom reda mai 
'JOS.

Patiseriile „Ghiocelul“ și 
„Gorso", restaurantul „Mine
rul", bufetele „Vină torul" și 
„Mureșul" sînt mult frecven
tate; de aici clienții pleacă 
mulțumiți. Responsabilii Chir- 
ciu Margareta, Tivorac Ma
ria, Codrea Petru, Abraham 
Vasile se îngrijesc ca in uni
tățile pe care le conduc, pu
blicul consumator să se simtă 
bine. Confirmarea acestei griji 
ți-o dau curățenia, deservirea 

, ireproșabilă, mâncărurile va
riate, preparate cu gust.

Mîncaruri bune se prepară 
si’ la restaurantul „Progresul"; 
restaurantul „Cina" e destul 
de curat. Dar, dincolo de a- 
ceste lapte lăudabile...

Păreri despre
restaurantul „Progresul"...

Sebok Paul: La acest restaurant, 
ospătarii prea se lasă mult aștep
tați, stau prin colturi la taifas. 
Coniacul se servește în pahare gro
solane. Tonomatul cîntă... ci'nd vrea 
barttiana sau bufetiera.

Șchiopii Gheorghe: Ne servim 
mai mult singuri, de la bar sau de

M A Ț I E
si vor circula paralel cu noul bilet 
de bancă de 3 lei.

Noul bilet de bancă de 3 lei este 
imprimat pe hîrtie albă avînd fili
gran în zig-zag pe întreaga supra
față a hîriiei. Culoarea predomi
nantă a biletului este albastru des
chis și are imprimat pe față denu
mirea băncii emitente „Banca Na
țională a Republicii Socialiste Ro
mânia", stema țării, valoarea bile
tului, numărul de serie, numărul de 
ordine, anul emisiunii „1966", iar 
pe verso denumirea statului „Re
publica Socialistă România" și va
loarea biletului. 

desfășurată de oamenii muncii, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
s-au obținut importante realizări în 
sporirea producției și a producti
vității muncii, in îmbunătățirea ca
lității și reducerea prețului de cost 
al produselor.

In întreprinderi și pe șantiere, în 
toate unitățile economice, muncito
rii, inginerii și tehnicienii, însufle
țiți de îndemnul și exemplul comu
niștilor, au participat cu însuflețire 
la întrecerea socialistă pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor din 
primul an al cincinalului. Prin mun
ca lor entuziastă s-a reușit ca pla
nul pe 11 luni al anului în curs să 
fie realizat în proporție de 102,5 la 
sută Ia producția globală, 103,1 la 
sută la producția marfă vîndută și 
încasată și 103,3 la sută Ia produc
tivitatea muncii. O realizare deose
bită se concretizează în faptul că în
treaga producție dată peste plan s-a 
obținut pe seama creșterii produc
tivității muncii. Siderurgiștii au li
vrat peste prevederile planului 27 200 
tone fontă. 25 600 tone oțel, 23 800 
tone laminate finite și 5 800 tone

(Continuare In pag. a 3-a)

Ia bufSt,- ospătarii au alte preo
cupări.

Balica Adam: Ospătarii zic că 
vin... și se duc.

Dănllă Vasile : Băutura se dă cu 
lipsă la gramaj, iar la preț, în loc 
de 3,80 Iei pentru 100 grame de 
rom, barmana mi-a cerut 4 lei.

Rachman Gheorghe: Cu instala
țiile sanitarg în local, e o poveste 
lungă...

„Cina"
Șerbu Petru : Mîncarea e slabă. 

Prea multă varză, iar orezul, „bîn- 
tuie", pur și simplu, în meniu. .

Gavrilă Petru : E necesar' să ne

RAID-ANGHETA
PRIN UNITĂȚILE T.A.P.L

DIN LUPENI

autoservim,- ospătarii ' citesc roma
ne în timpul serviciului. In local 
este prea multă gălăgie, se cîntă.

Oprea loan: Sînt' venit din Bu
curești, lucrez la Comitetul de Stat

Magazinele alimentare ca autoservire sîut zilnic vizitate de sate de cumpărători care găawc «tei 
un sortiment bogat de mărfuri. Clișeul nostru înfățișează Un aspect din interiorul mațprin’>lui cu autoser
vire din Lupeni.

Art. unic. — Marea Adunare Națională se convoacă în a șasea se
siune a Celei de-a V-a legislaturi, în ziua de 26 decembrie 1966, ora 10 
dimineața. Ia Palatul Marii Adunări Naționale.

Președintele Consiliului-de Stat, 
CHIVU STOICA

București, 14 decembrie 1966.

Cu planul anual îndeplinit
• V. R. U. M. P.

Muncitorii Uzinei de reparat u- 
tilaj minier din Petroșani au anun
țat îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe întregul an, in 11. luni și 13 
zile lucrătoare. După calculele eco
nomiștilor din uzină, pînă la fi
nele anului muncitorii de Ia 
U.R.U.M.P. vor mai livra unităților 
miniere din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului produse în valoare de 
peste 7 000 000 lei.

La capitolul economii suplimen
tare la prețul de cost, muncitorii 
de la U.R.U.M.P. au înscris suma 
de 1 635 000 lei, față de 850 000 cit 
prevedea angajamentul anual. Pro
ductivitatea muncii a fost depășită

al Apelor. Despre mîncarea ce mi 
se servesle aici, am o.părere proas
tă, iar cu pîinea îți ppti sparge 
capul. s ’ ț •

Frigea Maria, ospătar: Și eu 
sînt de părere că mîncarea gătită 
în bucătăria restaurantului nostru e 
de slabă calitate. Cit despre citit, 
re șă zic 1 E adevărat.

Enache Gheorghe, bucătar șef : 
Listele pe care le avem nu Ie pu
tem respecta. Noi am sesizat con
ducerea T.A.P.L. despre faptul că 
preturile stabilite nu includ decît 
alimentele principale ale unui fel 
sau altul de mîncare nu și „amă
nuntele". Practic, nu am fost aju- 
tațL

Față de cele relgtate de bucăta
rul șef de la Cina" am luat legă
tura cu conducerea T.A.P.L. Iată 
răspunsul primit de la tov. Grădi- 
naru Vasile,- șeful serviciului co
mercial al T.A.P.L. Petroșani :

— Noi am indicat la fața locu
lui, inclusiv pentru „Cina", cum

P. BREBEN
cu concursul corespondenților

Popa Iuliti, Ciortea loan
și Bozu Gheorghe

(Continuare in pag. a 3-a) 

ca 3,Ș la sută față de sarciaa pla
nificată.

Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de către muncitorii de la 
secțiile mecanică și construcții me
talice.

O Sectorul IV
Petri la
și II Uricani

In dimineața zilei de ieri, mine
rii din sectorul IV al minei din Pe- 
trila au extras cea de-a 10 000-a to
nă de cărbune peste sarcina de 
plan la zi, indeplinindu-și astfel 
sarcinile anuale de producție pe 
întregul an. Economiile suplimen
tare obținute la prețul - de Cost se 
cifrează Ia peste 700 000 de lei.

Același succes in producție' l-au 
înscris si minerii din sectorul II . . 1 ' - ......
al minei Uricani. Din abatajele a- 
cestui sector au fost extrase ți' •Ex
pediate cocsarilor hunedoreni 12 400 
tone de cărbune peste sarcina de 
plan. Productivitatea muncii a foșt 
depășită cu 16 ia sută, iar econo
miile realizate la prețul de «fost în
trec suma de 300 000 de lei.

H lliaStsîțil'e t’.F.R.

Ceferiștii de pe raza de activita
te a Regulatorului de circulație și 
mișcare Petroșani și-au îndeplinit 
planul anual cu 20 de zile mai de
vreme. Ei au încărcat și transpor
tat peste plan un volum de 265 000 
tone mărfuri, au redus sarcina sta
tică cu 1,62 la sută iar timpul de 
încărcare a rost redus de la 13,62 
ore/vagon la 13,52 ore/vagon. Me
canicii de la depoul C.F.R. Petro
șani au remorcat 2 500 de trenuri 
cu tonaj sporit țransportînd în plus 
370 000 tone de diferite mărfuri, iar 
cu cantitatea de combustibil con
vențional economisit se pot remor
ca 1 634 de trenuri de marfă pe 
distanța Petroșani — Simeria și re
tur.



FONDURILE I>£ ASI- Ediuaiia sanitara
m Mii

GI RĂRI SOCIALE Marea majoritate a comitetelor 
sindicalelor, urmînd indicațiile date 
de consiliul local al sindicatelor, au 
inițiat numeroase acțiuni de educa-

- FOLOSITE CE CHIBZUINȚĂ 
ȘI >1AI MULT DISCERNĂMÎNT

ție sanitară pentru a veni in( spri
jinul producției. La minele Lupeni, 
Vulcan, Aninoasa și Petrila, com
plexul C.F.R., pe șantierele de cons
trucții și T.C.M.M. s-ău organizat 
cicluri de conferințe pe diferite te
me medicale. Cu acest prilej li s-a 
vorbit salariați lot din unitățile eco
nomice amintite despre cele mai 
frecvente boli ale aparatului diges-

Plenara lărgită a Consiliului local Petroșani al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Romanța a analizat, recent, preo
cuparea comitetelor sindicatelor din Valea Jiului față de 
realizarea planului de venituri și cheltuieli pe linie de asi
gurări sociale, trimiterea oamenilor muncii la odihnă și 
tratament.

Alături de membrii Consiliului. local, la plenară au luat 
parte membrii comisiilor obștești, reprezentanți ai conduce
rilor administrative din întreprinderi și instituții precum Și 
medici. La plenară a participat tovarășul M1HAILĂ GHEOR
GHE, secretarul Consiliului regional Hunedoara al U.G.S.R.

In raport cu necesitățile, 
nu la întîmpiare

Grija partidului și statului țxîntru 
oontmua îmbunătățire a nivelului de 
trai material și cultural al celor ce 
muncesc e reflectată și în condițiile 
create pentru trimiterea oamenilor 
muncii la odihnă și tratament în di
ferite stațiuni de la munte sau mare. 
In acest an, de pildă, au fost re
partizate de cătire sindicate oame
nilor muncii din Valea Jiului peste 
5600 de bilete pentru odihnă și tra-

despre un aspect. Nouă ni s-au re
partizat bilete pentru stațiunile Pre
deal și Sinaia, iar pentru stațiunile 
de pe litoral n-am primit nici unul. 
In viitor, repartizarea biletelor să se 
facă cu mai mult disoernămînt.

Discuțiile au dezvăluit că nu exis
tă o colaborare strînsă între comi
tetele sindicatelor și medici. La F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni, de exemplu, din 
cei 14 salariați bolnavi de boli neuro-

La cabinetul medical al U.R.U.M.P. salariații beneficiază zilnic de în
grijire medicală. Doctorița Constantin Letiția (în clișeu) consultă cu aten
ție fiecare bolnav.

tiv și prevenirea lor. Un număr a- 
preciabil de oameni ai muncii au 
ascultat conferința : „Alcoolismul și 
tabacismul, dușmani ai sănătății o- 
mului" ș. a.

— In întreprinderea noastră se a- 
cordă o mare atenție educației sani
tare — a precizat tov. ILTIU ADE
LA, președinta comitetului sindica
tului de la F.F.A. „Visooza" Lupeni. 
De aceea, sînt expuse periodic con
ferințe cu astfel de teme. In cadrul 
fabricii funcționează, de asemenea, 
un lectorat în al cârtii program sînt 
incluse si prelegeri pe teme sani
tare. \

In anul curent s-au întreprins în 
fabrică și alte acțiuni pe tărîmul e- 
dueatiei sanitare. Așa de pildă la 
cluburi s-au organizat 45 de co.V 
vorbiri cu medici care s-au bucu
rat de interes din partea partlcipan- 
ților.

Se recomandă ca expunerile vi
itoare să trateze despre bolile cele 
mai frecvente în rîndul șalarlați- 
lor fiecărui colectiv.

tament.
Comitetele sindicatelor, au subli

niat vorbitorii, au trimis în stațiu
nile de odihnă în primul rînd frun
tași în producție, evidențiați în în
trecerea socialistă, oameni cu merite 
deosebite în muncă. Totuși, în a- 
ceastă activitate au fost și lipsuri. 
Biletele pentru tratament nu s-au 
repartizat întotdeauna în raport cu 
necesitățile. Din această cauză s-au 
restituit consiliului local de către co
mitetele sindicatelor E.M. Lonea, E. 
M. Aninoasa, E.M. Vulcan, C.C.V..J. 
etc. peste 700 bilete, în timp ce în 
unitățile economice respective, 
numărul zilelor de incapacitate, din 
cauza îmbolnăvirilor este în crește
re. Această creștere se observă u- 
neori tQcmai la boile care puteau ti 
tratate în stațiunile balneare pentru 
care erau valabile biletele restituite.

— In1 legătură cu repartizarea bi
letelor de băi sînt multe anomalii — 
a spus tov. IFNCIU GHEORGHE, pre
ședintele Comitetului sindicatului de 
la I.F. Petroșani. Unele s-au ărătat 
ttld, totuși vreau, să vorbesc și eu

logice, în 1965 numai 6 au beneficiat 
de tratament balnear, iar în 1966 
doar 4. In 1965, acestor bolnavi li 
s-au acordai 208 zile de incapacitate 
de muncă, iar în anul în curs 395 
zile. La fel s-a întâmplat și cu cele 
21 salariate din fabrică suferinde de 
boli ginecologice. Numai 18 dintre 
aceste salariate au lost trimise în 
stațiuni balneare în 1965 și 5 în 
1966. Dacă există o evidență a bo
lilor cronice, comitetul sindicatului 
de la filatură observă că salariate
lor care sufereau de boli ginecolo
gice li s-a acordat în 1965 un nu
măr de 519 zile de incapacitate de 
muncă, iar în 1966- (cînd doar 5 au 
urtn.it tratament balnear) au bene
ficiat de 900 zile de incapacitate de 
muncă.

Exemplele citate mai sus relevă 
că trimiterea la tratament balnear 
a bolnavilor afectați de boli cronice 
determină reducerea simțitoare a 
zilelor de incapacitate de muncă, 
contribuie la îmbunătățirea stării 
generale a sănătății salariaților.

In centrul preocupărilor: OMUL 
și condițiile lui de muncă și viață

La unele exploatări miniere a 
crescut numărul zilelor de incapa
citate de muncă in urma îmbol
năvirilor de silicoză. Această si
tuație a fost determinata de neres- 
pectarea de către unele conduceri 
tehnico-administrative a măsurilor 
indicate privind generalizarea per- 
forajului umed Ia toate locurile de 
muncă orizontale din steril, iar un
de nu sînt posibilități, a măștilor de 
captare a prafului.

Cazuri unde măsurile de protecție 
a muncii nu sînt riguros respectate 
întîlnim și la I.C.O., Grupul II cons
trucții, I.L.L., I.O.I.L., T.C.M.M.,
T.A.P.L., I.C.R.M. In aceste unități, 
conducerile se mulțumesc ca, în șe
dințele de analiză a morbidității, 
să facă propuneri, să-și ia angaja
mente, cane rămîn apoi uitate.

Situația încheiată de 
Consiliul local al 

sindicatelor arată că de 
la începutul anului pînă 
în prezent s-au plătit cu 
peste 2 000 000 lei mai 
multe ajutoare de boală 
decît s-a prevăzut ini
țial. Este adevărat că 
marea majoritate a aces
tor fonduri s-an cheltuit 
in mod util, totuși sînt 
multe cazuri cînd unii 
medici fac consultații de 
mtatuială, eliberează cer
tificate medicale cu u- 
șurință.

Marea majoritate a me
dicilor nu-și precupețesc 
eforturile pentru ca bol
navul să-și recapete, în- 
tr-un timp scurt, sănă
tatea și să fie redat pro
ducției. Din păcate mai 
sînt însă- și excepții.

Mai mulți participant! 
la discuții, printre care 
tov. ZELENEAC GHEOR
GHE, ILIE PETRU, POHL 
ANTON și alții au sesi
zat că unii medici con
sultă bolnavii cu super
ficialitate.

— După cum șe știe, 
fără vizita medicală nu 
se face nici o angajare 
— a arătat tov. ZELE
NEAC GHEORGHE, pre
ședintele comitetului sin
dicatului minei Uricani. 
Avizul medicului permi
te întreprinderii să cu
noască starea sănătății' 
noilor angajați. Uneori 
insă aceștia sînt văzuți 
în pripă. Adesea într-o 
oră medicul examinează

între 6—8 persoane, u- 
neori și mai multe. Na
tural că la asemenea vi
zită nu se poate asigura 
o verificare de calitate 
privind starea sănătăți' 
noilor angajați.

Creșterea numărului 
zilelor de incapacitate 
este determinată, uneori, 
de ușurința cu care sînt 
acordate. Iată un caz. 
Ciuculete Ioan de la E.M. 
Dîlja a lucrat 20 de 
luni în producție. Pre-

acestea fiind date u- 
neorl fără o bază legală 
— a relevat tov. DĂ- 
NESCU ȘTEFAN, preșe
dintele comitetului sin
dicatului preparației. Dr. 
Homescu Grigore, de 
pildă, a eliberat cetă
țeanului D. Cîrstea cer
tificat medical pe mai 
multe zile retroactiv.

Profitînd de „bunăvo
ința" medicilor și de 
faptul că fn unele uni
tăți economice ca E. M.

și Bradu Dumitru de la 
mina Lupeni și alții.

Controlul exercitat de 
către comitetele sindica
telor a dezvăluit că me
dicii spitalului din Uri-. 
câni, serviciului radio-' 
logic din Lupeni, poli
clinicii din Petroșani, 
spitalului din Vulcan și 
S.M.S. Aninoasa elibe
rează cu ușurință certi
ficatele pentru incapaci
tate de muncă. A fost 
descoperit un număr a-

In contractele colective ale ex
ploatărilor miniere pe acest an s-a 
prevăzut asigurarea funcționării, în 
condițiile cerute, a băilor muncito
rești și a vestiarelor. Cu regret șe 
constată însă că la unele exploa
tări această clauză contractuală a 
rămas doar... pe hîrtie.

— La mina noastră, problema ves
tiarelor a devenit acută — a rela
tat în cuvîntal său tov. FEIER NI- 
COLAE, președintele comitetului 
sindicatului minei Aninoasa. Nu 
rare sînt cazurile cînd minerii sînt 
nevoiți să îmbrace hainele umede 
punîndu-și sănătatea în pericol.

In plenară s-a subliniat că, de 
multe ori, minierii de la Lenea, Uri
cani, Aninoasa, sînt nevoiți, la ieși
rea din șut, să se spele cu apă rece. 
In această situație este firesc ca oa
menii să se îmbolnăvească.

S-au semnalat anomalii și în ce 
privește condițiile de viață ale lu
crătorilor de pe șantiere. Cu toate 
că, în comparație cu anul 1965, în 
anul curent conducerile șantierelor 
au acordat o mai mare atenție creă
rii unor condiții de viață corespun
zătoare lucrătorilor de pe șantiere, 
totuși în această direcție persistă 
deficiențe. In dormitoarele comune 
nr. 2 și 5 din Vulcan aparținînd șan
tierului T.GM.M, la căminul nr. 61

O PROBLEMĂ CE VIZEAZĂ 
EXIGENTA Șl CON
ȘTIINȚA MEDICULUI

textînd că a fost operai 
de stomac (fapt infirmat 
de spitalul din Petro
șani) el a colindat cabi
netele medicale mergînd ( 
de la dr. Iluna Aurel la 
Turcu Petru și de la a- 
cesta la doctorul Botea- 
nu Vaier. In urma in
sistențelor repetate, Ciu
culete a . obținut, cu oa
recare ușurință, conce
diul de boală solicitat.

In privința eliberării 
certificatelor medicale și 
la Petrila stat lipsuri,

Petrila și Vulcan, 
U.R.U.M.P., mina Dîlja, 
T.C.M.M. etc., cadrele 
medicale sînt deș schim
bate, unii salariați și-au 
creat un adevărat sistem 
de a face absențe mo
tivate prin obținerea foi
lor de boală. Exemple 
constituie în această di
recție Somodl Iosif, Car
pen loan, Sllianu Vaslle 
de la E.D.M.N.; Picioruș 
Sever, Emillan Simion, 
Duțu Nicolae de la mi
na Loneaj Btio Martin

predabil de certificate 
medicale falsificate, cu 
scopul evident de pre
lungire a zilelor de in
capacitate. Așa a fost 
cazul lui Fușlea Ioan 
și Podloșec Ioan de la 
mina Lupeni care și-au 
prelungit . incapacitatea 
de muncă de la 6 la— 
30 de zile.

Pagină realizată de
M. CHIOREANU

In încheierea discuțiilor a 
luat cuvîntul tovarășul MI- 
HAILA GHEORGHE, care a 
subliniat sarcinile consiliului 
local, ale comitetelor sindica
telor și conducerilor adminis
trative ale minelor, întreprin- 

1 derilor și instituțiilor din Va
lea Jiului în vederea reduce
rii zilelor de incapacitate, pen
tru crearea unor condiții de 
muncă și de viață substanțial 
îmbunătățite. Gospodărirea cu 
chibzuială a fondurilor de asi
gurări sociale trebuie să preo
cupe in egală măsură pe me
dici și comitetele sindicatelor. 
Atît cadrele medicale, cît și 
conducerile unităților economi
ce din Valea Jiului sînt obli
gate să analizeze periodic mor
biditatea și să intervină prompt 
spre a elimina cauzele care 
determină îmbolnăvirile. In a- 
ceastă direcție — a subliniat 
vorbitorul — comitetelor sta

dia Petrila al Grupului II construc
ții, lia căminele din Vulcan și Lu- 
peni ale șantierelor de construcții, 
în dormitoarele D.R.T.A. curățenia 
lasă de dorit, sobele și instalațiile 
sanitare sînt defecte, ușile și feres
trele nu se pot închide.

Mai mulți vorbitori au relevat 
că multe zile de incapacitate de 
muncă se acordă bolnavilor cu a- 
fecțiuni la stomac și aparatul diges
tiv. '

— Este absolut necesar — a ară
tat tov. dr. PONOVA TEODOR, me
dic șef adjunct al secției sănătate a 
Sfatului popular al orașului Petro
șani, să se înființeze într-un termen 
scurt cantine corespunzătoare atît 
la Lupeni cît și la Uricani care să 
satisfacă prin meniurile lor, exigen
ta oamenilor muncii. Se cere, de a- 
semenea, să ia ființă secții dieteti
ce la cantinele existente pentru a 
îngădui celor suferinzi să respecte 
regimul recomandat de medic. 0 
altă problemă a cărei rezolvare nu 
suferă întîrziere — a subliniat vor
bitorul — privește asigurarea apei 
potabile la toate locurile de mun
că din subteran. Sînitem oonvtași că 
o dată soluționate aceste probleme 
îmbolnăvirile aparatului digestiv 
vor cunoaște o scădere apreciabilă.

desprinse- - - - - - >
dicatelor le revin sarcini deo
sebite. Ele sînt chemate să 
militeze cu’ mai mare perseve
rență pentru a determina con
ducerile minelor, întreprinderi 
lor și șantierelor să creeze con
diții optime de muncă Ia toate 
punctele de lucru din subor
dine.

Pentru a preveni cauzele ca
re determină evoluția diferite
lor boli este indicat ca biletele 
de băi pentru tratament să fie 
repartizate pe baza necesități 
lor ținîndu-se seama, în pri
mul rînd, de trimiterea în sta
țiuni a suferinzilor de boli cro
nice. Pentru a reduce zilele 
de incapacitate de muncă ca
drele medicale să acorde mai 
mare atenție consultării bol
navilor, stabilirii diagnostice
lor, iar zilele de incapacitate 
să tie date Cu mai mult discer 
nămînt.

urtn.it
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CONFERINȚA REGIONALA
(Urmare din pag. 1)

cocs, iar minerii din Munții Poiana 
Rușcă au dat în plus 21 600 tone 
minereu. Cantități însemnate de 
produse peste plan au dat și cele
lalte ramuri ale industriei din regiu
nea noastră. Valoarea totală a pro
ducției marfă pe care întreprinderile 
industriale au dat-o peste plan in 
11 luni ale acestui an este mai mare 
de 314 000 000 lei.

Delegații comuniștilor din Valea 
Jiului vor raporta cu mîndrie confe
rinței aportul minerilor și celorlalți 
oameni ai muncii din bazinul nos
tru carbonifer la aceste importante 
realizări. In perioada care a trecut 
de la începutul anului, minerii noș
tri au extras peste plan 47 000 tone 
cărbune. Pe ansamblul industriei o- 
rașului, planul creșterii productivi
tății muncii a fost depășit cu 2,8 Ia 
sută, econpmiile suplimentare reali
zate la prețul de cost s-au ridicat la 
20 milioane lei, iar beneficiile peste 
plan la 10 milioane lei.

Cu realizări însemnate întîmpină 
conferința regională de partid și oa

Recentul turneu prin 
Valea Jiului al orches
trei de muzică popu
lară din Caransebeș a 
prilejuit spectatorilor 
o feîntîlnire plăcută 
cu una din cele mai 
valoroase formații mu
zicale, păstrătoare fi 
tezaurului folcloric ro
mânesc.

Ca și in alte dăți, 
orchestra de muzică 
populară din Caran
sebeș, soliștii săi, cor
pul de dansatori, nu 
și-au dezmințit, nici în 
recentul turneu, renu- 
mele de care se bucu
ră. De altfel aplauzele 
îndelungi, numeroasele 
rechemări ale soliștilor 
la rampa scenei sini 
manifestări ce ilustrea
ză eu prisosință suc
cesul de care s-au bu
curat în Valea Jiului 
solii cîntecului și dan
sului bănățean.

Prezenți și pe scena 
Casei de cuJtură din. 
Petroșani, membrii an-' 
samblului folcloric din 
Caransebeș au încîntat 
publicul spectator dinii 
culogț-e și autenticita
te afitecului și dansu
lui popular. Vocile cal
de, armonioase, or
chestrația excelentă, 
tablourile coregrafice 
deosebit de sugestive 
au constituit at'iuri 
puternice prin care 
doinitorii și dansatorii 
bănățeni și-au dștigat 
simpatie și apreciere 
in rîndul iubitorilor 
muzicii populare aflați 
în sală.

S-a simțit pe tot 
parcursul concertului 
mina sigură de maes
tru a dirijorului N1- 
COhA£ PERESCU, un

neobosit căutător și 
ualorificator al folclo
rului și talentului 
popular. Și asta pentru 
că in spectacol au a- 
părut, pe Ungă soliști 
vocali și instrumentiști 
consacrați, cunoscut i 
din emisiunile radiofo
nice și ale televiziunii 
ca ANA PACATIUȘ, 
DUMITRU CHEPE-

APLAUZE 
LA SCENA 
DESCHISĂ 

PENTRU UN 
CONCERT 

BUN

TE AN, NICA ACHIM, 
FENICIAN FARCAȘU, 
PETRICĂ VA SILE și 
tineri soliști vocali și 
instrumentiști ca VA
LERIA COLOJOARA, 
FLORENTIN IOSIF, 
SONIA VEAICOVICI, 
ANA MUNTEANU, 
ION BALAN și alții 
care au dat concertu
lui un caracter inedit, 
optimist, plin de tine
rețe și voie bună.

ANA PACATIUȘ a 
fost cuceritoare prin 
simplitatea și nuanțele 
melodice ale vocii, DU
MITRU CHEPEȚEAN 
s-a detașat prin dezin
voltură și autenticita
tea redării umorului

Secvențe din activitatea
pionierească

In dorința de a da activității pio
nierești un conținut atrăgător, co
lectivul didactic al Școlii generale 
nr. 1 Petrila a inițiat o seamă de 
acțiuni interesante. S-a ținut seama 
ca activitățile organizate să aibă 
forme variate, să răspundă speci
ficului de vîrstă al pionierilor și 
școlarilor, să satisfacă dorința lor 
nestăvilită de a cunoaște. Astfel, 
s-au făcut excursii și drumeții în ju
rul orașului Petrila, s-au vizionat 
spectacole și filme in colectiv. Cu 
mare interes au urmărit pionierii 
audițiile muzicale, programele artis- 
tistice organizate la nivelul detașa
mentelor. In perioada care a trecut 
le la începutul anului s-au orga
nizat, de asemenea, mai multe în 
Uniri cu activiști de partid.

Recent, in cadrul școlii au avut 
oc alegerile activelor pionierești. 
Iceastă acțiune s-a desfășurat sub 

menii muncii din agricultură. Mo
bilizați de către organizațiile de 
partid ei au reușit să tern .e în 
bune condițiuni lucrările din cam
paniile agricole, să obțină producții 
sporite la toate culturile și să dez
volte sectorul zootehnic.

Realizările obținute pe linia spo
ririi continue a volumului de bu
nuri materiale în industrie și agri
cultură constituie temelia creșterii 
substanțiale a nivelului de trai. 
Pentru oamenii muncii din regiune 
s-au construit și dat în folosință nu 
mai în acest an peste 2 700 aparta
mente și numeroase obiective de 
interes social-cultural. La orașe și 
sate s-au construit noi localuri de 
școli, cămine culturale, dispensare 
si magazine. Un spor simțitor înre
gistrează veniturile bănești ale 
populației, lucru care determină o 
creștere permanentă a volumului 
mărfurilor vîndute prin comerțul de 
stat.

Avînd mereu în atenție sarcinile 
trasate de Congresul al IX-lea al 
partidului cu privire la creșterea 
continuă a nivelului de conștiință

cîntecului popular, do
zate intr-un volum vo
cal impresionant, A- 
CHIM NICA s-a im
pus prin acuratețea 
vocii și trăirea interi
oară a doinelor inter
pretate iar FELICIAN 
FĂRCAȘU. prin reda
rea optimismului și 
bucuriei cîntecului ma- 
ramureșan.

Am fi nedrepți da
că am datora succesul 
spectacolului numai a- 
cestor interpreți apre- 
ciați și cunoscuți. Ală
turi de ei talentații so
liști vocali și instru
mentiști Florentin Io
sif, Valeria Colojoară, 
Ana Munteanu, Ion și 
Viorel Bălan la saxo
fon, Petrică Vasile și 
Luca Novac la taragot, 
Tiță Stanciu la trom
petă, echipa de dan
satori în care au ieșit 
în evidență în mod 
deosebit Lațcu Afilon 
și Rița Toltiș și în ge
neral orchestra și-au 
adus contribuția lor 
la reușita spectacolu
lui, au fost pilonii de 
seamă ai succesului 
obținut.

Ceea ce a lipsit însă 
uneori spectacolului a 
fost cursivitatea, rit
mul antrenant, alert și 
un anumit fir călăuzi
tor.

In general însă con
certul de muzică popu
lară „Balade bănățe
ne" a plăcut, a fost 
interesant ceea ce ne 
face să-i așteptăm în 
viitor cu aceeași ospi
talitate jâ bucurie pe 
soUi cântecului și dan
sului din Banat.

C. COIOȘPAN

îndrumarea atentă a tovarășei Mol
dovan Juliana, oomandanta unității 
de pionieri. Comandanții detașa
mentelor au pregătit cu dragoste și 
simț de răspundere desfășurarea a- 
legerilor, eveniment care a avut un 
caracter sărbătoresc. S-au remarcat 
îndeosebi comandanții detașamente
lor claselor a Vl-a A, C și a Vil-a 
B. Alegerile Ia nivelul detașamente
lor s-au încheiat cu reușite progra
me artistice alcătuite din cîntece 
și recitări. Melodia „Mulțumim din 
inimă partidului", cîntată de glasuri 
de copii, s-a făcut auzită in toată 
școala. Pionierii și-au exprimat recu
noștința față de P.C.R. pentru viața 
fericită pe care o trăiesc, pentru 
grija permanentă ce li se poartă.

prof. F1LIPPINI ROZAUA 
secretara organizației de bază 

de partid a Școlii generale nr. 1 
Petrila

RE PARTID
socialistă a maselor, organele și or
ganizațiile de partid au desfășurat 
o rodnică muncă politico-educativă 
in întreprinderi, instituții, cartiere 
și sate. Eficacitatea acestei munci 
se evidențiază tot mai mult sub as
pectul întăririi disciplinei și a răs
punderii față de îndeplinirea sarci
nilor, al grijii față de avutul obștesc, 
al conștiinciozității și corectitudinii 
in muncă și societate.

In lupta pentru realizarea sarci
nilor ce le stau in față, a crescut și 
mai mult rolul de conducător al or
ganizațiilor de partid, capacitatea 
lor de organizare și mobilizare a 
maselor, s-a îmbogățit experiența lor. 
In acestea își găsește explicația re
zolvarea cu competentă a probleme
lor complexe ale economiei, culturii, 
învățămîntului și obținerea unor a- 
semenea realizări care să contribuie 
în mod simțitor la dezvoltarea eco
nomiei noastre naționale.

Trecînd în revistă realizările ob
ținute, analizind temeinic munca 
desfășurată în toate domeniile, con 
ferinta va concretiza sarcinile ce 
revin regiunii pentru înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de partid, va 
adopta măsuri pentru îmbunătățirea 
întregii activități. Ea va constitui, în 
același timp, un nou prilej de rea
firmare a draciostei și atașamentu
lui nemărginit cu care comuniștii, 
toți oamenii muncii de pe acest* 
străvechi meleaguri ale poporului 
român, înconjoară conducerea parti
dului și statului nostru.

Pătrunși de sentimentul recunoș
tinței si al devotamentului față de 
Partidul Comunist Român, încreză 
tori în viitorul fericit al României 
socialiste, oamenii muncii din Valea 
Jiului adresează un înflăcărat salut 
Conferinței regionale de partid și 
urează din inimă succes deplin lu
crărilor sale.

PROGRAM DE RADIO
16 decembrie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 5,30 Gimnastică; 5,40 
Program muzical de dimineață; 6,0C 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
teo-rutier; 6,15 ACTUALITATEA A- 
GRARĂ; 6,25 Program muzical de 
dimineață; 6,45 Emisiune pentru 
pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteo-rutier; 7,30 Muzică 
pșoară; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 
Melodii populare executate la acor
deon,- 8,25 MOMENT POETIC; 8,30 
La microfon, melodia preferată;
9,30 Sfatul medicului; 9,35 Așa-i
jocul pe la noi; 10,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 10,15 Suita „Prin țara moți
lor", de Mircea Chiriac,- 10,30 Vreau 
să știu; 10,55 Dublu recital vocal .- 
Ileana Cotrubaș și Milka Nistior ; 
11,20 COORDONATE CULTURALE; 
11,33 Muzică ușoară cu trio Alpin,- 
11,45 Soliști de muzică populară,- 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteorologic; 12,10 Selectiuni din 
opereta „O noaptfe Ia Veneția" de 
Johann Strauss; 12,30 Cîntece pa
triotice; 13,10 Formațiile Bebe Bri- 
sada și Roger Danneels,- 13,30 Intîl- 
nire cu melodia populară și inter
pretul preferat; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteo-nutier; 14,08 
Almanah sonor,- 15,00 Muzică popu
lară din Muntenia; 15,30 GedeMos-

Intre indicații
(Utmare din pag. 1)

se pot găti mîncăruri variate. Am 
dat listele de bucate și, periodic, 
un delegat al nostru se deplasează 
pentru a da indicațiile necesare. 
Cei de la „Cina" nu respectă in
dicațiile și nici nu există o preo
cupare a lucrătorilor de aici de a 
îmbunătăți calitatea mîncării prin 
forțe proprii.

Deci, indicații s-au dat. Ce păcat 
că nu s-a controlat modul în care 
se îndeplinesc, dacă există condiții 
pentru aceasta și dacă nu sînt, să 
fie create.

Din constatările făcute cu ocazia 
raidului se desprind cîteva CON
CLUZII :

1. Responsabilii de unități să se 
impună mai mult printr-o exigen
ță sporită față de personal; mai a- 
les cei de Ia „Cina" și „Progre-

Ultima dintre centralele 
construite pe rîul Bistrița 
a intrat în probe tehnologice

BACĂU. — Hidrocentrala Bacău-2, 
ultima dintre cele 12 construite pe 
rîul Bistrița în aval de Stejaru, a 
intrat în probe tehnologice de pro
ducție. Probele se desfășoară con
comitent la toate cele 4 hidroagre- 
gate cu care este echipată hidro
centrala, ceea ce va face posibilă 
intrarea ei în funcțiune cu întreaga 

cop muzical; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport Buletin meteorologic,- 16,15 
Cîntece de Gelu Sokunonescj și Au
rel Giroveamu; 16,30 O poveste pen
tru voi, copii; 16,50 Studioul tînă- 
rului interpret; 17,10 IN SLUJBA 
PATRIEI; 17,40 Dansuri spaniole de 
Albeniz și Granados,- 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI,- 18,03 IN JURUL GLOBU
LUI; 18,15 Varietăți muzicale,- 18,40 
RADIOSIMPOZION : Consolidarea 
familiei — factor de progres; 19,00 
O melodie pe adresa dumneavoastră; 
19,35 Concert de melodii românești; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ ;
20,30 Concert de melodii românești,- 
(partea a II-a); 21,05 ATENȚIUNE, 
PĂRINȚI! 21,20 De la un cfrttec la 
altul; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic,- 22,20 Viața 
de concert a Capitalei; 23,00 Refre
ne cunoscute sau mai puțin cunos
cute,- 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
16 decembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Fantomas se dezlănțuie,- Republica: 
Mamă ciudată; LONEA — Minerul: 
In fiecare zi, sărbătoare,- 7 No
iembrie: Eu sînt Cuba; EIVEZENI :

și realitate
sul" — tovarășii Oaidă Alexandru 
și Hera loan.

2. Ospătarii să nu fie numai oa
meni care duc șl aduc pahare ori 
farfurii goale sau pline, ci este ne 
cesar ca ei să fie și educatori la 
locul lor de muncă.

3. Considerăm utilă organizarea 
unui schimb de experiență între 
bucătarii și ospătarii din Lupeni și 
Petroșani, sau din alte localități 
ale regiunii.

4. Instalațiile sanitare ale unită
ților T.A.P.L. din Lupeni să fie ve
rificate și, unde e cazul, să se facă 
în cel mai scurt timp modificările 
corespunzătoare („MINERUL", „PRO
GRESUL", „CRIȘUL'j.

5. Avînd în vedere că la majo
ritatea unităților liniștea este tul
burată de „cîntăreți" nedoriți, ar 
fi bine ca aceștia să fie opriți, șă 
nu-și mai arate „vocația".

putere instalată de 31 000 de kilo
wați.

Hidroagregatele aliate ^um în 
probe ridică la 33 numărul grupu
rilor electrogene cu ajutorul cărora 
este valorificată energia apelor Bis
triței. Puterea Lor instalată este dc 
peste 450 000 de kilowați.

(Agerpres)

TELEVIZIUNE
15 decembrie

18,00 Pentru copii și tineretul 
școlar : Filmul: „Excursie 
de duminică". Studioul 
pionierilor.

18.50 Publicitate.

18,58 Ora exactă,

19,00 Telejurnalul de seară.
♦

19,20 Buletinul meteorologic.

19,23 Desene animate,

19,30 Orașele muzicii... Drezda.

20,00 Debuturi.

21,00 Filmul artistic: Van
Gogh.

22,40 Telejurnalul de noapte.

22.50 închiderea emisiunii.

La porțile pămîntului ; ANINOASA: 
Vizita,- VULCAN : A fost odată un 
moș și o babă,- CRIVIDIA : Proce
sul profesorului Weir,- LUPENI : 
Cultural: Aventura ,- BĂRBĂTENI : 
Procesul de la Niirnberg.
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Adunarea II.E.9. ie oiominlă 
io favoarea siaOiliiii

PARIS 14 (Agerpres). — Mier
curi, Ia Paris au continuat lucră
rile celei de-a 12-a sesiuni a Adu
nării Uniunii Europei occidentale 
din care fac parte țările membre 
ale Pieței comune și Marea Brita- 
nie. In ultima zi a dezbaterilor, vi
cecancelarul vest-german Willy 
Brandt, ministrul afacerilor externe, 
s-a referit 
externă a 
man.

Vittorio 
lia) a fost
nării U.E.O.

la programul de politică 
noului guvern vest-ger-

Adu- 
Carlo 
Cabi-

o re- 
ministe-

Badini-Confalonieri (Ita- 
ales președinte al 

în locul lui
Schmid (R.F.G.); membru al
netului vest-german.

Adunarea U.E.O. a adoptat 
comandare a Consiliului 
rial al U.E.O. privind favorizarea
unei reglementări pașnice a proble
melor încă nerezolvate in Europa, 
precum și stabilirea de contacte 
cu statele socialiste din Europa.

Cartiere întregi
terorizate
în Saigon

SAIGON 
Saigonul a 
rată patrie
Iilor și prostituatelor. Poliția, 
de cele mai multe ori, este 
amestecată în afaceri veroa
se, scăpînd complet din mină 
controlul asupra multor car
tiere rău famate de la peri
feria orașului. Bursa neagră 
și traficul de influență au de
venit adevărate sinecuri pen
tru unii oameni, organizați în 
bande. Acum a devenit bine
cunoscut așa-numitul grup 
,.Cowboys", devenit un veri
tabil flagel. De mai multe luni, 
arată agenția France Presse, 
grupul „Cowboys" terorizează 
cartiere întregi, și chiar pro
vincii. Sute de tineri crimi
nali operează nestingheriți în 
cartierul Cholon, unde unul 
din șefii lor, cunoscut și sub 
numele de „Dai Cathay", este 
patronul recunoscut chiar de 
oficialități, al unui stabili
ment. înarmați pînă în dinți, 
și cu relații în conducerea 
poliției, criminalii saigonezi a- 
mintesc de celebrii lor înain
tași din orașele americane, 
gangsterii de acum 30—40 de 
ani ce acționau 
mitralierelor și 
culte ale unui Al 
care plătesc însă 
pot înfrupta din
noapte ale Saigonului. Și a- 
ceștia sînt soldații americani, 
clienți permanenți ai caselor 
de toleranță și restaurantelor 
„cu bucătărie asiatică".

14 (Agerpres). — 
devenit o adevă- 

a hoților, crimina-

sub scutul 
puterilor o- 
Capone. Cei 
„cinstit", se 

atracțiile de

l
i

VIETNAM
@ Un nou pas extrem 

ladarea războiului
de periculos Tn esca*

Adunarea Generală a O.N.U. 
a califica* colonialismul drept 
o crimă împotriva omenirii

(Agerpres). — Înaltul 
al Armatei Populare 
dat publicității un co

in care arată că la 13 de-

din acest oraș și suburbiile 
Avioanele americane au lan-

HANOI 14 
comandament 
Vietnameze a 
municat
cembrie 1966 agresorii americani au 
făcut un nou pas extrem de primej
dios în escaladarea războiului prin 
trimiterea de avioane care au bom
bardat cartiere populate din Hanoi 
și suburbiile sale, omorînd și rănind 
mai multe persoane și distrugînd un 
mare număr de clădiri.

Noile raiduri ale aviației ameri
cane asupra Hanoiului, se spune în 
comunicat, demască farsa afirma
țiilor S.U.A, despre „tratativele de 
pace". -

Fapta eroică a forțelor armate din 
Hanoi, care au doborît patru avioa
ne agresoare și au luat prizonieri 
cîțiva piloți americani, este o nouă 
expresie a hotărîrii de nezdruncinat 
a poporului și forțelor armate viet
nameze de a dia riposta cuvenită a- 
gresorilor americani.

late 
sale.
sat rachete asupra cartierului am
basadelor străine din Hanoi.

Unitățile apărării antiaeriene au 
dat o ripostă hotărîtă. Radio Hanoi 
a anunțat că în cursul raidurilor 
au fost doborîte opt avioane ame
ricane.

In fabrici și uzine, în instituții 
și școli, au loc mitinguri la care 
oamenii muncii înfierează crimele 
aviației americane, care a trecut 
la atacuri sistematice asupra capi
talei R.D. Vietnam.

★

NEW YORK 14 (Agerpres). — 
Adunarea Generală a O.N.U. a ca
lificat marți colonialismul drept o 
crimă împotriva omenirii, adoptînd 
o rezoluție în care „recunoaște lup
ta legitimă a popoarelor aflate sub 
dominație colonială pentru autode
terminare și independență" și cere 
tuturor statelor „să acorde ajutor 
material și spiritual mișcărilor de 
eliberare națională din teritoriile co
loniale". Rezoluția, adoptată cu majo
ritate de voturi, invită puterile co
loniale să „desființeze bazele și ins
talațiile lor militare din colonii, să

renunțe la înființarea de noi baze și 
la folosirea lor împotriva mișcărilor 
de eliberare a popoarelor din teri
toriile coloniale". Este condamnată, 
de asemenea, activitatea cercurilor 
financiare și economice străine în 
aceste teritorii, precum și puterile 
occidentale care sprijină regimurile 
rasiste din Republica Sud-Africană 
și Rhodesia de sud.

★

HANOI 14 (Agerpres).. — Ea 14 
decembrie, aviația americană a pă
truns din nou în spațiul aerian al 
Hanoiului — capitala R.D. Vietnam. 
Au fost bombardate cartiere popu-

SAIGON 14 (Agerpres). — Două 
nave militare tailandeze, avînd la 
bord un echipaj de 186 de soldați, 
au sosit la Saigon. Ele var lua par
te, alături de flota și trupele ame
ricane, la operațiunile militare din 
Vietnamul de sud.

Agențiile de presă precizează că 
acesta este doar primul lot din e- 
fectivul forțelor militare tailandeze 
ce vor sosi în perioada următoare 
la Saigon. Navele vor participa di
rect la operațiunile din regiunea de 
coastă a Vietnamului de sud, 
preună cu flota americană.

îm-

Acord secret intre Anglia și R.S.A. ?

Incidente soldate 
cu victime în Cipru

NICOSIA 14 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor corespondenților de 
presă din Nicosia, după șase luni de 
calm relativ, în cursul ultimelor două 
zile într-o serie de localități cipriote 
au fost semnalate schimburi de fo
curi între ciprioții greci și ciprioții 
turci, soldate' cu victime omenești. 
Aceste incidente au loc în momen
tul în care Consiliul de Securitate 
urmează să se pronunțe din nou 
asupra oportunității prelungirii cu 
încă șase luni a mandatului for
țelor O.N.U. din insulă, care expi
ră la 26 decembrie.

(Agerpres). 
Londra al 

„Sunday Tl-

JOHANNESBURG 14
— Corespondentul din 
ziarului șud-african 
mes", relevă că între guvernul bți-
tanic și ce) al Republicii Sud-Afri
cane ar fi fost încheiat „un acord 
secret", în baza căruia Anglia va 
uza de dreptul său de veto în Consi
liul de Securitate pentru a nu se 
adopta vreo rezoluție care ar afec
ta importul de petrol de către R.S.A.. 
precum și relațiile economice ale 
autorităților sud-africane cu unele 
state. In schimbul acestui acord,

nu 
Ian
nu

măsuri 
reținu- 
R.S.A.

scrie „Sunday Times*', Anglia speră 
ca Republica Sud-Africană să 
sprijine deschis regimul lui 
Smith din Rhodesia, pentru a 
obliga guvernul englez să ia 
care ar contraveni „politicii 
te" a Marii Britanii față de
Ziarul citat menționează că această 
înțelegere ar fi fost perfectată în 
cadrul întîlnirii de Ia Londra dintre 
ambasadorul R.S.A. în Marea Bri- 
tanie, Karel de Wet, și ministrul de, 
stat al afacerilor externe al Anglei, 
Eirene White.

Banca libaneză „Intra" 
și-a redeschis porțile

BEIRUT 14 (Agerpres). — După 
două luni de la crahul financiar, 
Banca libaneză „Intra" și-a re
deschis miercuri dimineața porțile. 
Evenimentul a provocat o adevă
rată efervescență la Beirut, con- 
centrînd atît atenția populației, 
printre care se găsesc mii de de
punători, cît și a cercurilor finan
ciare și politice preocupate de im
plicațiile recentului faliment.

CARACAS 14 (Agerpres). — Gu
vernul venezuelean a ordonat marți 
suspendarea parțială a garanțiilor 
constituționale.

După cum apreciază observatori' 
politici din Caracas, măsurile guver
nului Racii Leoni sînt îndreptate în

realitate împotriva grupurilor poli
tice de o-poziție, deoarece sîni inter
zise orice fel de întruniri și se in
troduce cenzura presei. Poliția dis
pune de puteri depline pentru a 
reține fără mandat de arestare orice 
persoană „suspectă".

REUNIUNE EXTRAORDINARA
A GUVERNULUI COLUMBIAN
BOGOTA 14 (Agerpres). — Pre

ședintele Columbiei, Carlos Lleras 
Restrepo, a convocat marți o reuni
une extraordinară a guvernului, ca. 
urmare a eșecului încercărilor sale 

1 de a obține investirea cu puteri ex
cepționale din partea Camerei De- 
putați lor. Președintele prezentase o 
cerere în acest sens Camerei Dep'l- 
taților îm urmă cu o săptămînă pen-

Jack Ruby nu mai poate fi
vindecat prin operație

tru a putea lua hotărîri în domeniul 
economic, social și fiscal în scopul 
de a soluționa gravele probleme e- 
conomice ale țării. Cu toate că unii 
membri ai opoziției au votat în fa
voarea cererii sale, l-au lipsit 4 vo
turi pentru a obține majoritatea do 
două treimi prevăzute de constitu
ție.

Intr-un comunicait dat publicității 
la Bogata, președintele Columbiei a 
afirmat că prin felul în .care a ac 
tionait în aceste momente grave „o- 
poziția și-a asumat o grea răspun
dere". I

Producția de oțel 
și cărbune a C.E.C.O. 
scade

LUXEMBURG 14 (Agerpres). — 
Producția de oțel a Comunității Eu
ropene a Cărbunelui și Oțelului a 
înregistrat în primele 11 luni ale 
acestui an o scădere de 600 000 tone 
în raport cu aceeași perioadă a anu
lui trecut. Acest recul a afectat mai 
ales producția Luxemburgului — cu
4.3 la sută, a R.F.G. — cu 3,7 la su
tă și a Belgiei — cu 2,5 la sută.

Pe de altă parte, producția de fon
tă a scăzut în această perioadă cu
1.3 milioane tone. Numai Italia a 
înregistrat o creștere a producției 
c-ue de fontă.

Raportul dat publicității de înalta 
Autoritate a C.E.C.O. se referă: și la 
producția de cărbune a comunității, 
către de asemenea, a scăzut consi
derabil — cu 6,1 la sută. In ordine, 
industria de cărbune a Belgiei a 
scăzut cu 11,4 Ia sută, a Olandei cu 
10.9 la sută — a R.F.G. cu 6,5 la 
sută și ă Franței cu 2 la sită.

DALLAS 14 (Ager
pres). — In cadrul u- 
nei conferințe de pre
să ținute marți la 
Dallas, dr. Jack Bar
nett, medicul care îl 
tratează pe Jack Ruby 
la spitalul Parkland, a 
declarat că boala can
ceroasă de care suferă 
asasinul lui Lee Har
vey Oswald este prea 
avansată pentru a pu
tea fi tratată printr-o

operație chirurgicală 
sau printr-un trata
ment radiologie. Sin
gura speranță care a 
mai rămas, a spus el, 
este chimio-terapia.

Dr. Barnett a afir
mat că o nouă tumoa
re a fost descoperită 
la Ruby în pleură. Ea 
este tot canceroasă și 
de aceeași natură cu 
nodulii limfatici des- 
coperiți sîmbătă. Mici

noduli analogi, a că
ror natură nu a putut 
fi identificată, au fost 
descoperiți, de aseme
nea, în plămînii lui 
Ruby. Medicul a afir
mat că este prea tîr- 
ziu ca Ruby să poată 
fi vindecat prin ope
rație, cancerul apărut 
în sistemul său limfa
tic extinzindu-se în 
numeroase regiuni vi
tale ale corpului.

Grevă generală
BUENOS AIRES 14 (Agerpres). 

Miercuri, Ia miezul nopții, a fost 
declanșată în Argentina o grevă 
generală de 24 de ore, în semn 
de protest împotriva politicii auto
rităților fată de sindicate. Activi
tatea industrială a fost întreruptă, 
circulația pe căile ferate a înce
tat, iar în Buenos Aires și-au re
dus mult activitatea întreprinde
rile de transporturi. Greva este în-

în Argentina 
dreptată și împotriva măsurilor gu4 
vernamentale de reorganizare a 
portului Buenos Aires și a căilor 
ferate, urmărind reducerea defici
tului bugetului acestora. Reorgani
zarea preconizează, între altele, re
ducerea la jumătate a cheltuielilor 
destinate portului argentinian si 
concedierea mai multor mii de 
muncitori de Ia căile ferate.

+ IJEVSK. Uzina de auto
mobile din Ijevsk (la vest de 
Ural) a produs zilele acestea 
primele automobile „Mosk- 
viei" care pînă acum erau fa
bricate numai la Moscova. 
Pînă la sfîrșitul anului ea va 
mai produce cîteva sute de 
asemenea mașini, iar în curînd 
va pune la punct producția 
unui nou automobil care s*4 
va numi „Zima".

< WASHINGTON. Comisia 
pentru energia atomică a 
S.U.A. a anunțat că, la 13 de
cembrie, la poligonul din Ne
vada a fost efectuată o explo
zie nucleară subterană.

Aceasta este cea de-a 33-a 
explozie efectuată în S.U.A 
de la începutu! anului.

ATENA. Presa greacă a- 
nunță că pînă în prezent au 
murit 11 oameni și srau înre
gistrat 40 de cazuri de tulbu
rări mintale, în fabricile de 
prelucrare a cauciucului din 
Salonic, ca urmare a unei boli 
profesionale de origine necu
noscută. Se presupune că 
boala este provocată de unele 
gaze sau substanțe cu care 
muncitorii vin în contact în 
procesul de muncă.

< NEW YORK. Societatea 
de transporturi aeriene „Pan 
American" a anunțat că prin 
intermediul satelitului „A.T.S.- 
1“ au putut fi stabilite legă
turi radio între un post-teres
tru, aflat la New York, și un 
avion ce zbura deasupra In
sulelor Aleutine.

BERNA. Consiliul State
lor si Consiliul Național (Par
lamentul elvețian), reunite în 
cadrul unei ședințe comune, 
l-au ales miercuri pe Roger 
Bonvin președinte al Confe
derației elvețiene, pe anul 
1967,

BELGRAD. Anul acesta 
producția industrială a Iugo
slaviei a crescut cu 4,6 la su
tă. Pe ramuri, cei mai ridicați 
indici de creștere au fost în
registrați în producția ener
giei electrice (11 la sută), (le- 
petrol (18 la sută), industria 
chimică (16 la sută), indus
tria electrotehnică și construc
țiile navale (9 la sută), tex
tile jj cauciuc (8 la sută), a- 
lime'ntară (7- la sută) etc.

+ BRAZZAVILLE. Detașa
mente ale Mișcării populare 
penlru eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.) au atacat o coloană 
motorizată apartinînd trupelor 
colonialiste portugheze, care 
se îndrepta spre regiunea 
Sănga — Mongo (Cabinda) 
provocînd inamicului pierderi 
se arată intr-un comunicat di
fuzat de reprezentanța din 
Brazzaville a M.P.L.A.
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