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„Ziua recoltei1', ziua hărniciei țără
nimii cooperatiste, a tuturor lucră-
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Paroșeni, 1 octombrie 
1966 — dată ce simboli
zează o adevărată treap
tă istorică in cadrul rna-
rilor prefaceri ce le-a 
cunoscut această secula
ră așezare patriarhală 
din lunca Jiului în anii 
construcției socialiste.

Scriind aceste rindun, 
mi-am amintit de repor
tajul publicat cu trei 
ani in urmă in coloanele 
ziarului nostru care con
semna începutul unei 
noi epopei paroșănene : 
„Printre tufele de mără
cini de pe dealul Paro
șeniului primii ghiocei 
anunță trezirea naturii 
la viață. Sosise o primă
vară ce marca începutul 
unor mari prefaceri pe 
acest deal și în adîncu- 
rile lui". Să ne oprim 
aici. Să revenim la pre
zent și să consemnăm 
faza actuală a schimbă
rilor începute atunci, cu 
trei ani in urmă, in pri
măvara lui 1963 pe dea
lul de la Paroșeni.

...Șuier prelung de lo
comotivă. Un șuier ce 
are semnificația unei a- 
devărate victorii — tre
zirea la viață a adincu- 
rilor de aici. Șuierul

marchează totodată Înce
putul unui nou capitol 
in istoria Paroșeniului 
socialist.

cu ajutorul explozivului 
și al ciocanului de aba
taj. Nu peste mult timp, 
însă, abatajul va deveni

o adevărată uzină sub
terană. Stăm de vorbă

torilor din agricultură, care prin 
munca lor plină de abnegație smulg 
pămîntului roade tot mai bogate, 
aducînd o contribuție de preț la ri
dicarea nivelului de trai al poporu- 
rului, la înflorirea patriei noastre 
socialiste.

„Ziua recoltei" este pentru 
țărănimea noastră, pentru în
tregul popor, un prilej de a sărbă-

...Ne aflăm în primul 
abataj frontal al noii mi
ne, abataj aflat chiar 
sub scoarța vegetală a 
dealului presărat cu mă
răcini al Paroșeniului. 
Dintre siluetele negre ce 
s-au încleștat cu stratul 
de cărbune se desprinde 
un bărbat bine legat și 
se oprește in fata ingi
nerului Davidescu Gheor- 
ghe, director tehnic al 
C.C.V.J. și a inginerului 
Magyarosi Emeric, șeful 
E.D.M.N. :

— Brigada de pe stra
tul 18 a atacat prima 
iîșie din primul abataj 
frontal al minei Paro
șeni. Raportează briga
dierul Karacsonvi Ru
dolf...

Sintem, așadar, marto
rii primului asalt din a- 
dincurile Paroșeniului 
trezit la viață. E un aba
taj enorm, de 120 m l 
lungime, dotat cu puter
nice transportoare româ
nești TR-3 pe care va 
aluneca in curînd com
bina minieră. Deocamda
tă' oamenii atacă stratul

(Continuate în pag. 3-a)

tori bucuria culesului, belșugul o- 
goarelor, de a trece in revistă rea
lizările obținute de cooperativele 
agricole și unitățile agricole de 
stat în sporirea producției, în dez
voltarea social-culturală a satelor. 
Sărbătorim rodnicia pămîntului pa
triei, — care își sporește an de 
an fertilitatea, prin munca și price
perea omului — afirmarea artei 
noastre populare, a tradițiilor înain
tate și obiceiurilor strămoșești, 
transmise din generație în genera
ție, „Ziua recoltei'' înscriindu-se în 
calendarul sărbătoririlor obștești ca 
o zi a bucuriei și petrecerii, â cîn- 
tecului și jocului.

In alianță cu clasa muncitoare, 
țărănimea a devenit astăzi stăpînă 
pe soarta sa, pe roadele muncii sale, 
participînd activ la făurirea noii 
istorii a țării noastre.

Sărbătorirea „Zilei recoltei" are 
loc în preajma încheierii bilanțului 
primului an al cincinalului. Rezulta
tele bune obținute în toate ramu
rile economiei naționale, însuflețirea 
și pasiunea creatoare cu care oa
menii muncii dau viață programu
lui de înflorire multilaterală a pa
triei, elaborat de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân, arată că înfăptuirea acestui 
program a devenit cauza scumpă a 
întregului popor.

Și în acest an agricultura noas
tră socialistă și-a dovedit din plin 
dinamismul, capacitatea de a spori 
continuu producția vegetală și ani
mală. Ca rezultat al dezvoltării ba
zei tehnico-materiale a agriculturii, 
al eforturilor depuse de țărănimea

(Continuare in pag. 3-a)

BILANȚ PE C.L.V.J.
LA SEiRSIT PE LENA
Sub semnul 
asaltului

Exemplu concludent al lipsei de ritmicitate
• Nesatisfăcător la calitate
> Mina Lupeni a preluat ștafeta

Echivalentul 
a 17 minute 
de muncă

După eforturi de ultimă OTă, du
pă tipicul asalt din ultimele zile, 
combinatul încheie luna septembrie 
cu o depășire echivalentă cu 17 
minute de muncă : -f- 212 tone căr
bune (!). Minerii diin Petrila, Lu
peni și Uricani și-au făcut datoria 
înscriind depășiri meritorii (+ 3 707, 
+ 2 591, + 367 tone). Minerii din 
Lonea au sosit la start cu un plus 
de 20 de tone... Mai bine așa decît 
cu minus, precum sfîrșesc luna co
lectivele minelor de la Dîlja, Ani- 
noasa și Vulcan (— 3 295, — 609,
— 2 069 tone cărbune).

Consecința 
neritmicității

Tocmai din cauza asaltului cu 
oare s-a pornit în ultimele zile la 
realizarea sarcinilor de plan, cali
tatea cărbunelui extras a fost dată 
uitării. Urmarea : în septembrie, 
doar minerii de la Dîlja au trimis 
preparației cărbune cu un conținut 
redus de șist, încheind luna cu
— 1,4 puncte la cenușă. Celelalte 
exploatări au depășit, toate, procen

Nouă luni rodnice
După nouă, luni de activitate, pe 

C.C.V.J. a fost cumulat un plus a- 
preciabil, dovadă a hărniciei celor 
ce muncesc în adîncuri, ateliere și 
la preparatii : 42 600 tone cărbune 
oocsîficabil și energetic. Dintre ex
ploatări, depășirea cea mai înaltă 
a atins-o mina Lupeni, plus 18120 

tul admis de cenușă : cu 3,1 puncte 
mina Vulcan, 3,0 puncte mina U- 
riioani, 2,6 puncte mina Lonea, 1,4 
puncte mina Petrila, 1,1 puncte mi
na Lupeni și 0,6 puncte mina Ani- 
noasa. Pe G.G.V.J. a rezultat una 
din cele mai mari depășiri . la ce
nușă diin ultimele luni, plus 1,7 
puncte.

. î!»lol IHiei
Pe exploatări

Față de‘, 
plan

%

Față de 
angaja
ment

%

Petrila 104,4 103,0
Lupeni 101,9 101,0
Uricani 100,7 99,7
Lonea 100,0 98,0

Pe sectoare
Sect. IV Petrila 110 110
Sect. VII Lupeni 107 107
Sect. VIII Lupeni 106 105
Sect. VI Lupeni 105 105
Sect. V Vulcan 105 104
Sect IX Lupeni 105 104

tone cărbune pentru cocs, minerii 
lupeneni preluând în acest fel șta
feta întrecerii de la minerii din 
Lonea. Dintre sectoarele producti
ve, colectivul sectorului V de la 
mima Lupeni ocupă locul de frunte 
cu un plus de 23 347 tone cărbune.

Așa a începutla' mina 
Paroșeni istoria extracției căr
bunelui din;adîncuri. Fotore
porterul nostru a imortalizat 
pe peliculă momentul ajunge
rii la lumina zilei a primului 
„țug" cu cărbune.

Io spiiliool
u copii, neutru creserea 
natalității ji lioiiii im 
mH a otioliiii masei 

ti toiiH
Desfășurarea multilaterală a pro

cesului de edificare socialistă a ță
rii, realizările-pe care poporul nos
tru, condus de partid, le obține în 
toate domeniile de ' activitate — 
în industrie, în agricultură, în dez
voltarea științei și învățământului, 
a ocrotirii sănătății — asigură pro
gresul susținut al întregii țări, ri
dicarea continuă a gradului de ci
vilizație și a nivelului de trai, ma
terial și cultural, al populației.

Politica partidului și guvernului 
de făurire a noii orînduri sociale 
este subordonată scopului funda
mental al creșterii , bunăstării . po
porului, asigurării unor t condiții 
tot mai bune pentru oamenii mun
cii de a-și satisface diferitele tre
buințe de ordin material și. spiri
tual. In cadrul acestei politici, parti
dul și guvernul acordă o deose
bită importanță consolidării și dez
voltării familiei — celulă de bază 
a societății noastre. Statul socialist 
sprijină, prin măsuri economice și 
sociale, dezvoltarea . familiei și. în
florirea ei, ocrotirea mamei și co
pilului, creșterea, îngrijirea și edu
carea în condiții tot mai bune a 
tinerei generații. lin țara noastră, 
femeii i se asigură concedii plă
tite înainte și ’după naștere, se 
plătesc alocații pentru copii — care 
se ridică anual la peste 3 miliarde 
lei — funcționează un mare nu
măr de creșe, grădinițe și cămine 
de zi. Toți copiii țării au asigu
rată asistență medicală ' și învăță-

( Continuare în pag. 3-a)

Măsuri pentru reglementarea 
întreruperii cursului streinii

Comitetul Central al ' Parffidiiltii 
Comunist Român, analizînd proble
mele sănătății publice, ale dezvol
tării demografice a țării, a inițiat, 
pe bază unei largi consultări cu 
cadre de. specialitate, p serie -de 
măsuri menite să stimuleze • crește
rea natalității populației, întărirea 
familiei și îmbunătățirea continuă 
a; ocrotirii mamei și copilului.

In cadru! acestor -măsuri, zilele 
acestea a avut loc ședința Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste .România, care a examinat și 
adoptat decretul pentru reglemen
tarea întreruperii cursului sarcinii.

In expunerea de motive prezen
tată -de ministrul sănătății ■ și pre
vederilor sociale, acad. Aurel Mo- 
ga, se arată că întreruperile de 

; sarcină constituie un act-cu grave 
consecințe asupra stării' sănătății 
femeii și funcțiilor ef biologice4 de 
reproducere. Astfel, . din anul 1957 

. și pînă în prezent, s-a constatat o 
areștere simțitoare a ■ cazurilor de 
sterilitate ■ secundară,- a sarcinilor 
extrau-terine, a nașteri-ior prema
ture, a avorturilor 'spontane, infec
țiilor, hemoragiilor, a tulburărilor 
endocrine etc. In plus, unele date 
medicale arată că întreruperile de 
sarcină repetate, constituie o cau
ză favorizantă a cancerului și a 
fibronului uterin.

Prevederile excesiv de largi ale 
legiferării de pînă acum privind în
treruperea cursului sarcinii la ce
rere, au influențat negativ asupra 
sporului natural al populației.

Pentru curmarea hotărîtă a aces
tei situații, Decretul Consilului de 
Stat prevede interzicerea prin lege 
a întreruperii cursului sarcinii. 
(Publicăm Decretul în pag. a IlI-a 
a ziarului).

In aceeași ședință, Consiliul de 
Stat a examinat și adoptat, de ase
menea, decretul pentru modifica
rea unor articole din Codul Penal, 
prin care se pedepsește infrac

țiunea de avort, în sensul 1 unei 
sancționări corespunzătoare peri
colului social pe care îl prezintă 
această infracțiune. Potrivit modi
ficărilor aduse, Codul Penal pre
vede : „Acela care, prin orice mij
loace, provoacă întreruperea cursu
lui sarcinii în afara condițiilor ad
mise de lege comite infracțiunea 

. de avort. întreruperea cursului sar
cinii, efectuată cu consimțămîntul 
femeii însărcinate, se pedepsește 
cu închisoare corecțională de la 
unu la 3 ani și interdicție corec
țională de la unu la 3 ani".

De asemenea, Codul Penal pre
vede sancțiuni mai severe cînd, din 
cauza întreruperii cursului' sar
cinii, s-a produs vătămarea sănă
tății femeii, o infirmitate sau 
moartea.

Pericolul social deosebit al a- 
vortului și consecințele grave de 
ordin medical, demografic și so
cial pe care le generează, au impus 
ca instigatorii, complicii și favori
zatorii să fie pedepsiți la fel ca și 
autorii. Pentru aceleași motive, va 
fi sancționată și tentativa de 
avort.

Decretul prevede că instanța ju
decătorească va pronunța interdic
ția exercitării profesiei, pe timp 
de doi pînă lâ zece ani, cînd cel 
vinovat face parte din personalul 
medico-sanitar.

Întrucât fapta femeii care își pro
voacă singu-ră avort, precum și 
împrejurarea că aceasta consimte 
să i se întrerupă sarcina în alte 
condiții decît cele stabilite de lege, 
prezintă de asemenea pericol social, 
Codul Penal prevede sancțiuni și 
în aceste cazuri.

Potrivit Decretului, deținerea ori
căror instrumente speciale pentru 
întreruperea cursului sarcinii, ca 
și deținerea, în vederea • întreru
perii cursului sarcinii, a oricăror 
alte mijloace avortive în afara insti
tuțiilor sanitare de specialitate, 
constituie infracțiuni și se pedep

sesc conform legii.



CULTURÂ-ARTĂ
SĂPTÂMÎNA PE ECRANE

MEDALION

PANAIT CERNA
(85 de ani de la naștere)

părerile criticii literare despre contribuția pri
mului reprezentant al „poeziei de concepție" sînt 
contradictorii. Pentru unii poezia lui Panait Cerna 

dovada prezenței unui geniu, alții neaga 
Orice merite artistice.

Panait Cerna (pe numele sau adevărat Panait 
Stancioi) s-a născut la 25 septembrie 1881, ca tiu 
al unui învățător din satul Cetna, județul Tulcea, 

riolnai din Bulgaria. Terminînd liceul în Braiia, 
Cerna se înscrie la facultatea de litere din Bu
curești, publicînd în paginile revistei „Floarea 
albastră". Apreciat de Nicolae Iorga, este chemat 
la „Semănătorul".

Ca student la facultatea de litere și filozofie 
este remarcat de Titu Maiotescu care îl Cheamă 
la Junimea și îi obține o bursă pentru continua
rea studiilor în Germania, la Leipzig își uesă- 
vîrșește studiile filologice, trimițînd acum poezii 
spre publicare revistei „Convorbiri literare". In 
1910 îi apare unicul volum de versuri. In 1918 
termină studiile, iși trece strălucit doctoratul In 
Utere cu teza „Lirica de idei", dat sîrguihța de
pusă la examene și privațiunile materiale l-au 
costat scump. La cîteva zile după luarea docto
ratului cade bolnav și se stinge din viață la 8 
aprilie 1913.

Abordînd tematica filozofică, Panait Cerna rea
lizează o poezie abstractă, rațională, rece, puțin 
lirică. El slăvește aspirația spre ideal, măreția 
jertfei impusă de o astfel de aspirație, dorul de 
înfăotuire a idealurilor naționale, năzuința spre 
o eră de dreptate, toate străbătute de suflul opti
mist. Elemente identice străbat meditațiile so
ciale („Către pace", „Zile de durere") inspirate 
din evenimentele răscoalei din 190?.

Prin înflăcărarea cu care a susținut aspirațiile 
umane fundamentale, Panait Cerna a contribuit 
la îmbogățirea liricii românești de la începutul 
secolului.

prof. MUNTEAN LRON1M
Liceul Petroșani

- -...........—* 1—

zvonul lansat de niște escroci, că 
papa, victimă a lojelor masonice, 
Se află întemnițat în pivnițele Va
ticanului — opera lui Andre Glde, 
apărptă în 1914 este de fapt o sa
tiră, un divertisment în sensul cel 
mai larg al cuvîntului, în oare sînt 
urmărite ou luciditate, cu subtilă 

posibile, In 
anumitor idei,' 

caracteristice 
trecut.

La zace ani 
literar, Mante 
că tetralogia 
care transpune 
gata sa experiență de viață, filtrată 
printr-o gândire matură. Apariția 
romanului (1832—1934) marchează 
un eveniment în viața culturală a 
Poloniei, trezește entuziasmul citi
torilor și al criticii literare, stâr
nește un viu schimb de opinii. i

Cete patru volume — „Bogumiî I 
și Barbara", „Griji necurmate", „Iu- I 
biire", „Giuvintul în față" — con
stituie cronica unei familii din no
bilimea rurală poloneză, urmărită'| 
de-a lungul a două generații — de . 
la răscoala populară împotriva Ru- | 
stei țariste (1863) pină te primul I 
război mondial. Vteța cotidiană se I 
desfășoară in mișcarea ei lentă, dar I 
complexă, descoperind lumea lăun- J 
taică a personajelor, concepțiile și | 
idealurile lor capătă relief și ouloa- < 
re, răsfrîngind întregul proces al I 

vremii îs evoluția ltd. I
In 1933, Măriei Dombrowsica i se I 

decontează Premiul btețteanal pentru I 
„Nopți și 2â4e", operă consiidanată, 
încă din wmpni viețu autoarei, ca 
făcând pute din patrimoniul cteMc 
ai literaturii potauae

DIN
Cărți noi care y& așteaptă

LITERATURA
UNIVERSALĂ vă recomandăm:
SECRET ARZĂTOR

de ȘTEFAN ZWBIG

Zweig, prozator și eseist 
e cunoscut mai ales prin 
sale, dintre care multe se 
nivelul creațiilor celor 

Stefan 
austriac, 
nuvelele 
ridică 1a
mai de seamă reprezentanți ai a- 
cestui gen de literatură universală. 
Creația sa nuvelistică se afirmă cu 
vigoare prin predilecția pentru a- 
naliza psihologică minuțioasă, prin 
adîncimea observațiilor și capacita
tea de a dezvolta o acțiune pe li
nia accentelor epice puternice. In 
analiza psihologică, autorul mani
festă o atenție constantă față de 
detaliile revelatoare.

In Ceea ae privește conținutul de 
idei al nuvelisticii sale. Ștefan 
Zweig se însarie printre reprezen
tanții de seamă ai umanismului bur
ghez european. Deși nu și-a însu
șit o concepție științifică asupra 
lumii, autorul — în căutarea unei 
căi spre o societate mai bună — 
a știut să înfiereze manifestările u- 
nei orînduiri nedrepte, sufocante, 
îngrădite de prejudecăți și de in
terese meschine.

Tema dominantă a nuvelisticii lui 
Ștefan Zweig este aceea a însin
gurării, temă frecventă în litera
tura timpului. Autorul 
dezvoltarea sentimentului 
gurătate în etapele lui 
din copilăria eroilor și 
moartea lor, care îi surprinde de 
obicei păTăsiți, într-un mediu ostil 
sau indiferent.

urmărește 
de sin- 

distincte, 
piifiă la

PIVNIȚELE
VATICANULUI

de A. SIDE

LA ALBA IULIA
tragerea pe roată —

17U4

Sub armuri feudale și coifuri strălucind. 
In zbor vin călăreții domneștilor șiraguri,
Și iulgeră girbaclul, cu pleenet surd, stlrnind, 
in gloata iobăgimii, cumplite vălmășaguri.

La marginea cetății, mulțimea iremătlnd 
Adusă-i, cu de-a sila, să vadă răzbunarea. 
Un vaer lung e cerul, batjocura văzind, 
Dar inima și chipul își strigă-nverșunarea.

roata și oasele troznesc; 
stermate, durerea sfredelește.

Călăul trage
In membrele
Pe padina de sclndurl, maci roșii Iniloreec 
Șt viața-ncet se scurge, ucisă mișelește.

Apoi, satirul cade eu ură, spinteclnd 
Bucățile de carne din trupurile moarte. 
Le-așteaptă bidiviii cu coama fluturtnd, 
Spre cele patru vinturl povara să le-o poarte.

Inirintă e răscoala țăranilor iobagi.
în toamna-nlricoțată, cei marți iară morminte 
Se sting, siinfind cu viața aceste plaiuri dragi, 
Dar scrite-n cartea vremii, ard numele lor alinte.

Ca mugetul de ape, prin anii ce-au trecut, 
A curs atita jale spre cumpăna dreptății. 
Gu foia biruinței, spre-acela ce-au căzut, 
Cinstim cu strălucire, azi, veacul libertății.

Maria D1NCA

ironie, consecințele 
viața practică, ale 
concepții sau teorii, 
la sflrșitul secolului
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de MARIA DOMBROWSKA

de la debutul său 
Dombrowska publi- 

„Nopți și zile", in 
pe plan artistic bo-

e

O secvență din filmul „Repulsie".

Discuri noi anunțate de Casa „Electrecord"
Apropiatele apariții a- 

nunțate de Casa „Electre- 
cord" vor satisface pre
ferințele variate ale a- 
matorilor de disc.

Discotecile vor putea 
fi îmbogățite cu un nou 
disc cuprinzind înregis
trarea unora dintre cele 
mai populare lucrări 
mozartiene: simfoniile
nr. 39 și 40, în interpre
tarea orchestrei Concert- 
gebouw din Amsterdam, 
dirijată de Karl Bolim.

Un recital al sopranei 
M-agda lancuilescu va 
prilejui iubitorilor muzi- 
di de operă reîntîlnirea 
cu anta acestei cunoscu
te interprete, în „Bărbie
rul din Sevilla", „Rigo-

Trăim intr-o epocă cu adevărat 
revoluționară, epocă în care au avut 
și au loc schimbări fundamentale, 
profunde, în toate sferele vieții so
ciale ; în politică, economie, în ști 
ință și tehnică, în conștiința oameni 
lor. Aceste adînci prefaceri au că
pătat dimensiuni deosebite în Ro
mânia Socialistă iar imaginea pre
zentă a patriei noastre, ca și lumi
noasele ei perspective de viitor — 
așa cum ni le-a înfățișat Congrese I 
al IX-lea al partidului constituie 
un izvor de nețărmurit optimism 
pentru cetățenii patriei noastre, par
ticipant prin puterea brațelor și a 
minții la ridicarea edificiului so
cialismului.

In contextul marilor transformări 
socîal-ecOnomice și politice ne apar 
ca o realizare majoră schimbările 
petrecute în conștiința oamenilor, 
faptul că în România s-a format și 
se dezvoltă un om ale cărui capa
cități au un cîmp larg de acțiune, un 
om care înțelege din ce în ce mai 
bine legile evoluției societății, pro 
blemele politice, care luptă cu ar
doare pentru progresul social, care 
aplică cuceririle științei și tehnicii 
înaintate. înțelegem și simțim pe de
plin cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu care sublinia că „Forma
rea omului nou, constructor al so
cialismului, făuritor conștient al pro
priei sale istorii, este una din cele 
mai mari realizări ale regimului de 
mocrat-popular*'.

Exigențele cultural-științifice ale 
unor asemenea oameni sporesc neîn
cetat și sete un semn al acestei 
vremuri înnoitoare faptul că ei sînt 
dornici să aibă răspunsuri te marile

Repulsie11H
Producție a studiourilor din R.P- 

Ungară, acțiunea filmului „Repul
sie" se petrece în Ungaria anilor 
1930. Urmărind fidel spiritul roma
nului „0 posedată" de Lâszio Ne
meth, autorii înfățișează viața bur
gheziei provinciale, drama, ce re
zultă din căsătoriile bazate pe tran
zacții comerciale.

Nelli Kărasz trăiește la ferma 
părinților săi, izolată de obișnuita 
viață modernă a casei sale. Moar
tea subită a tatălui el, situația pre
cară o determină pe Nelli să se su-

letto", „Traviata", „Lak- 
me" și „Boema". O altă 
solistă de frunte a pri
mei noastre scene lirice, 
soprana Arta Floreecu, a 
înregistrat pe disc datul 
de lieduri „I-Iisloires na- 
tuTelles" de Maurice Ra
ved, „Trei poeme galan
te" de Andre Jolivet și 
„Cinai poeme" de Jean 
Franoaix.

Opereta 
cînt“ e 
Gherase 
impus de 
■>ubliciil;ii 
tră și de 
ceea ce a îndreptățit e- 
djt-area unui disc cuprin
zând uvertura, ariile lui 
Giprian, Benthei, Mart hei.

„Lăsați-mă să 
compozitorul u i 
Dendrino s-a 
mult atenției 
din țara noas- 
peste hotare,

duetelo Bertha-Ciprian și 
Suzena-N-astasi, fin-aluriile 
actelor II și III.

Printre noutățile din 
domeniul muzicii popu
lare trebuie semnatei 
discul cuprinzând un re
cital de 8 piese ai cu
noscutei cîntărețe Maria 
Lăitărețu, un recital, tot 
de 8 piese, al cântăreței 
Lucre[ia Ciobanu, alte 5 
discuri de muzică popu
lară din diferite regiuni 
ale ț&rli.

Se vor găsi în maga
zinele de specialitate și 
noi diacuri de muzică u- 
șoairă. Două din ele vor 
prezenta oîte patru me
lodii scrise de doi com
pozitori : Nor-u Deme-

probleme ale vieții în toată com
plexitatea ei, să înțeleagă limpede 
sensul evenimentelor interne și in
ternaționale, politica științifică a 
partidului și a statului nostru, să 
dezbată problematica majoră a eti
cii comuniste și să ajungă la o 
atitudine conformă acestei etici; ei 
vor o explicație științifică, convin 
gătoare, a fenomenelor din 
cosmos și macrocosmos, șă 
cure și să se împărtășească din 
sețile literaturii și artei, să 

micro 
se bu- 
frumu- 
dobîn*

Universitatea populară 
din Petroșani 
iși va deschide 

în curînd cursurile
deasică Cunoștințe Cit mai variate de 
utilitate în viața de zi cu zi.

Punerea la îndemîna oamenilor 
muncii a cunoștințelor științifice și 
a creațiilor artistice valoroase acu 
mulate' de omenire timp de milenii! 
ca și a marilor cuceriri ale revolu
ției tehnico-științifice contemporane, 
constituie o operă de un adînc uma
nism socialist. Universitățile popu
lare și muncitorești, printr-o contri 
buție modestă, au căutat să se în
cadreze în această operă orientată și 
îndrumată cu atenție de partidul 
nostru.

v Iia Petroșani, alături de alte cen- 

moșier.
e sincer și pătimaș in iu- 
față de Nelli dar simplist, 
și uneori brutal, 
cucerească inima

pună insistențelor mamei sale da 
a se căsători cu Sânidor Takaro, 
fiul unui

Săndor 
birea lui 
neciopl-it 
șirul să 
sale. Nelli e visătoare, cu o 
tură sufletească mai dificilă, 
nea soțului ei nu 
face fericită, dar o 
ii repugnă chiar, 
desigur o serie de 
jugale.

Filmul rulează de mâine la cine
matograful „Republica" din Petro
șani.

nereu- 
sotiei 
strut:- 
Pasiu- 
nu o 

uneori
numai că 
și sperie;
Acest luaru dă 
complicații con-

triad șl George Grigoriu, 
interpretate de Margare
ta Pîslaru, Ilinca Cerba- 
cev și Auredian Andreeș- 
cu. Iubitorii muzicii ușoa
re vor miai avea la dis
poziție discuri ou Franca 
Siciliano, care a fost 
oaspete al televtziun,' 
noastre, precum și în' 
registrâri ale formației 
„Sincron".

Numerele 22, 23 și 24 
ale popularei colecții 
„Discoteca pentru toți" 
vor înmănunchiia cîteva 
lucrări simfonice, de ca
meră și operă din lite- 
raitura muzicală româ
nească și universală.

(Agenpres)

tre din țară, a luat ființă, începînd 
cu acest an, o asemenea universitate 
populară. Cursurile 
ventate de către 
a împlinit vîrsta 

înscrierile se 
baza completării 
(formular tip) și 
tat jumătate din 
(124 de lei din 248 lei pentru cursu
rile de limbi străine și 16 lei din 32 
lei pentru celelalte cursuri). Cei 
care se înscriu la mai multe cursuri 

ei pot fi frec- 
orice persoană care 
de 16 ani.
fac individual, pe 
cererii de înscriere 
după ce s-au acili- 
taxele de frecvență

de cultură generală beneficiază de 
o reducere de 30 la sută pentru fie
care curs suplimentar. înscrierile la 
universitate se fac la Comitetul oră
șenesc pentru cultură și artă precum 
și la Casa de cultură Petroșani.

Universitatea populară va avea 
următorele cursuri : Istoria poporu 
lui român; Scriitorii români și epoca 
lor,- Diplomație și drept; Cunoștințe 
de artă plastică; Cunoștințe medi
cale,- Fizica și chimia modernă; Ra- 
dioelectronica și Cursuri de limbi 
străine: franceză, rusă, engleză și 
germană.

Anul de învățămînt se desfășoară



In sprijinul familiilor cu copii, pentru creșterea natalități și îmbunătățirea 
continuă a ocrotirii mamei și copilului

(Urmare din pag. l-a) 

mint gratod/t; o mare parte din ei 
primesc, în timpul școlarizării bur
se de stat, beneficiază de interna
te, cămine și cantine, tabere și 
colonii de vară. Prin lege, fami
liilor cu 3 sau mai mu Iți copii li 
se asigură reducerea cu 30 la suta 
a impozitului, precum și alte avan
taje. S-a creat astfel, în țara noas
tră, un cadru larg de condiții ma
teriale și morale menit să contri
buie la dezvoltarea și întărirea fa
miliei, să dezvolte bum tradiție 
a poporului nostru de a întemeia

DECRET
pentru reglementarea 

întreruperii cursului sarcinii
Avind in vedere că întreruperea 

cursului sarcinii reprezintă un act 
cu grave consecințe asupra sănătă
ții femeii șl aduce mari prejudicii

DFCIETÎAZÂ:

ART. 1. — întreruperea cursului 
sarcinii este interzisă.

ART. 2 — In mod cu totul ex
cepțional întreruperea cursului sar
cinii va îi autorizată potrivit pre
vederilor art. 5, în cazurile în 
care:

aj sarcina pune viața femeii în 
tr-o stare de pericol care nu poati 
fi înlăturat printr-un alt mijloc;

b) unul din părinți suferă de c 
boală gravă, care se transmite e 
reditar, sau care determină malfor

i mațiuni congenitale grave;
' c) femeia însărcinată prezintă in
validități grave fizice, psihice sau 
senzoriale;

d) femeia este în vîrstă de peste 
45 de ani;

e) femeia a născut patru Copil 
și ii are în îngrijire;

f) sarcina este urmarea unui viol 
sau a unui incest.

ART. 3 —■ întreruperea în cazu
rile prevăzute în art. 2 se poate e- 
fectua în primele trei luni ale sar
cinii.

In caz excepțional, cînd se con
stată o stare patologică gravă Care 
pune în pericol viața femeii, între- 

£ ruperea cursului sarcinii se poate 
face plnă la șase luni.

■ART. 4 — întreruperea cursului 
sarcinii se efectuează in cazurile 
prevăzute de art. 2 și 3 de medici 
obstetricienl — ginecologi, in unități 
sanitara de specialitate.

între 15 octombrie 1966 și 31 mai 
1967.

Expunerile vor fi susținute de ca
dre universitare, medici, juriști, 
profesori, oameni de artă, specialiști 
de înaltă calificare etc. Ele vor fi 
Însoțite de protecții, filme, montaje 
literare muzicale, spectacole, ex
cursii documentar-științifice etc.

La cursurile de cultură generală 
lecțiile au o durată de 1-2 ore și se 
desfășoară o dată pe săptămînă, iar la 
cursurile de limbi străine lecțiile au 
o durată de 2 ore și se desfășoară 
de două ori pe săptămînă. Accesul 
la lecții este permis numai celor 
înscriși. La sfîrșitul anului de învă- 
țămînt se acordă diplomă de partici
pare la curs tuituror celor care au o 
frecventă de minimum 75 la sută din 
numărul total al lecțiilor. Ea cursu
rile de limbi străine diploma Se 
acordă celor care au promovat anul 
III de învățămînt.

Unitară in tendințele ei. Univer
sitatea populară trebuie să populari
zeze, să atragă spre sine prin ca
litatea muncii sale, oameni ai mun
cii din toate domeniile de activitate, 
dornici de a-și lărgi orizontul cu
noștințelor științifice, plastice, lite
rare etc. La cursurile cu tematică 
artistică pot lua, de asemenea, parte 
toate categoriile de oameni ai mun 
etl, fără deosebire de vîrstă sau sex 
de profesiune sau pregătire preala
bilă, interesul unanim fiind acela de 
a dnblndf jaloane sigure în apre
cierea fenomenului estetic, de a-si 
forma gustul. La toate cursurile — 
de științe, de literatură și arte, speci
ficul comunicării dintre Universita
tea populară șl auditorii săi adulti. 

familii trainice, puternic consoli
date, cu multi copii.

Pe baza hotărîrii Gomitetultu-i 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, o dată ou adoptarea de către 
Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România a decretului cu 
privire la reglementarea întreru
perii cursului sarcinii, se vor lua 
în continuare o serie de măsuri 
menite să stimuleze și să sprijine 
puternic familia în creșterea și edu
carea unui număr cit mai mare de 
copii, promovarea susținută a na
talității și îmbunătățirea condiți- 

natalității și sporului natural al 
populației.
Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România

ART. 5 — Autorizarea întreruperii 
cursului sarcinii se dă de către o 
comisie medicală raională sau oră
șenească instituită în acest scop prin 
decizia comitetului executiv al sfa
tului popular regional sau al orașelor 
București și Constanța.

ART. 6 — In cazuri de extremă ur
gență medicală, cînd întreruperea 
cursului sarcinii trebuie imediat t- 
îectuată, medicul are obligația ca 
Înainte de intervenție, sau cind nu 
este posibil, in cel mult 24 ore de la 
aceasta, să anunțe în scris pe pro
curor, care urmează a constata, pe 
baza avizului medicului legist și a 
oricăror alte date, dacă intervenția 
pentru întreruperea cursului sar
cinii a fost necesară

ART. 7 — Efectuarea întreruperii 
cursului sarcinii in alte condiții 
decft cele prevăzute in acest decret 
constituie infracțiune și se pedep
sește potrivit dispozițiilor Codului 
penal.

ART. 8 — Prezentul decret intră 
in vigoare la 30 zile de la publi
care. In același termen, ministrul 
sănătății și prevederilor sociale va 
emite instrucțiuni de aplicare a a- 
cestui decret. Pe data intrării In vi
goare a prezentului decret. Decretul 
nr. 463 pentru încuviințarea între
ruperilor de sarcină, publicat în Bu
letinul Oficial nr. 26 din 30 septem
brie 1957, se abrogă.

PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT 

CHIVU STOICA

I 
cu ocupații în producție și cu exi- i 
gențe diverse, ne impune să satisfa- | 
cern nu cerințele obișnuite ale unui 
învățămînt, ai cerințele unui dialog 

‘matur, came să captiveze însă prin a 
forme plăcute și odihnitoare, intere- | 
sul oamenilor muncii pentru cui- , 
tură. Publicul nostru, instruit prin J 
sistemul învățămîntului de stat, ge- ! 
neral și de specialitate, ne cere în- | 
să să aprofundam informația cultu 
rală punînd accentul pe sistemele I 
de cunoștințe și să diversificăm In * 
același timp atît domeniile, cît și ! 
cunoștințele pe care le difuzăm cu 
regularitate. j

O caracteristică a tematicii este *' 
câ numeroase cursuri reflectă cele 1 
mai recente — și deci cele mai com- I 
pl'exe — cuceriri ale științei și deci I 
prezentarea lor cere iarăși aprofun- " 
dare. Am considerat că este actual | 
și important să punem în evidență j 
răsunetul excepțional, pe plan filo- | 
zofic, al acestor cuceriri, cît și va- ; 
lorificarea practică a acestora, i 

Tineretul este publicul nostru cel . 
mai prețios și cel mai pretențios. Am i 
dori ca la cursurile de cultură ge- J 
nerală să se prezinte și cursanți ti- i 
neri în număr mare, dornici de a | 
cunoaște și a-și însuși cunoștințe s 
multilaterale din tezaurul științei și j 
culturii. .

Cu aceste gînduri, sentimente și J 
dorințe — și cu speranța unei rod- s 
nice activități vă întîmplnăm, dragi j 
tovarăși la început de an de muncă « 
și de satisfacții comune. £

CORNEL HOGMAN !
secretarul Comitetului orășenesc I 

centru cultură și artă
Petroșani » 

ilor de ocrotire a mamei și a co
pilului.

In acest scop, în perioada 1967- 
1970, în mediul urban, șe vor con
strui și amenaja noi creșe, gră
dinițe și case ale copilului, CU o 
capacitate de peste 20 000 de lo
curi; de asemenea, în cadrul coo
perativelor agricole de producție, 
se vor organiza numeroase creșe 
care vor cuprinde aproximativ 
150 000 de locuri pentru copii de 
vîrstă pînă la 3 ani, precum și 
oirca 5 000 de grădinițe sezoniere 
pentru copii preșcolari în vîrstă 
de 3-7 ani; totodată, UCECOM și 
CENTROCOOP își vor spori contri
buția la dezvoltarea rețelei de cre
șe și cămine.

Pentru a veni în ajutorul fami
liilor ou mulți copii, statal va 
acorda o indemnizație de naștere, 
în valoare de 1 000 de lei, pentru 
cel de-al treilea copil născut și ur
mătorii; în același timp, ajutoarele 
de sarcină și lehuzie, acordate din 
bugetul asigurărilor sociale de 
stat, se vor plăti în cuantum de 
100 ia suită din Salariul tarifar, tu
turor mamelor salariate care nasc al 
treilea copil și următorii, indiferent 
de vechimea neîntreruptă în muncă.

Pentru a crea mamelor posibili
tăți cît mai bune de a se ocupa de 
creșterea, îngrijirea și educarea co- 
pillar, se recomandă unităților și 
organizațiilor socialiste din comerț, 
coopera tie, alimentație publică, diin 
instituțiile culturale, de învățămînt 
sănătate și din alte sectoare unde 
specificul muncii permite, să asi
gure, la cerere, încadrarea în pro
ducție cu jumătate de normă, a 
mamelor cu copii în vîrstă de pî
nă la 7 ani. De asemenea, începînd 
cu anul școlar 1966-1967 se des- 
ființează contribuția părinților pen * i 

(Urmare din pag. l-a) 

noastră, de specialiștii din agricul
tură, avem anul acesta o recolta bu
nă de grîu și porumb, de floarea- 
soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi, 
legume și fructe; au crescut efecti
vele de animale și producția aces
tora. Cooperativele agricole și gos
podăriile de stat aduc o contribu
ție sporită la fondul central al sta
tului, asigurîndu-se astfel aprovizio
narea tot mai bună a populației cu 
produse agro-alimentare și a indus
triei cu materii prime agricole, 
crearea de rezerve de stat și dis
ponibilități pentru export.

Cu prilejul „Zilei recoltei1', Co
mitetul Central al Partidului Co
munist Român, Consiliul de Stat și 
Guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia felicită călduros vrednica 
noastră țărănime, pe mecanizatorii, 
tehnicienii și inginerii, bărbați și fe
mei, tineri și vîrstnici, indiferent de 
naționalitate care fac să progreseze 
continuu agricultura țării noastre 
— și Ie urează tuturor spor Ia muncă 
belșug și prosperitate. Adresăm cal

(Urmare din pag 1-a)

i cu netul de brigadă Ka- 
raasonyi Rudolf;

— A ataca ■ prima fîșie 
din acest prim abataj al 
minei constituie o bu
curie deosebită pentru 
noi. Dar bucuria, mîn- 
dria obligă I

O dată cu șuvoiul ne
gru ți sclipitor al tone
lor ce întrupează roa
dele ptimului ci mp de 
cărbune al Paroșeniului. 
ne îndreptăm spre silo
zul de cărbune. Aici face 
cărbunele primul popas.

Coborîm si noi. Sînlem 
Ia orizontul 630, orizon
tul de bază. Silozul în 
care au vărsat craterele 
la orizontul superior căr

SALUTUL 
Comitetului Central al Partidului Comunist iiomân, 
ai Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri 
adresat țărănimii cooperatiste, tuturor lucrătorilor 

din agricultură cu prilejul „Zilei recoltei"

A opta „stea" a început să strălucească

tru frecventarea de către copii a 
grădinițelor cu orar redus și sezo
nier.

Familiile salariate care au copii, 
vor avea prioritate în ce privește 
trimiterile la odihnă și tratament, 
de aceeași prioritate se vor bucura 
și copiii din familiile cu un nu
măr mare de copii la trimiterile în 
tabere de vâră și colonii.

Familiile de salariați, care au 
trei sau mai mul ți copii, vor pu
tea trimite gratuit, în stațiunile 
balneo-climaieriice, —- unul sau mai 
multi copii — în funcție de nu
mărul acestora și în limita locuri
lor atribuite în acest scop.

Se vor lua în continuare măsuri 
pentru a extinde dreptul de asis
tență medicală gratuită și asupra 
femeilor din familiile de coopera
tori sau nesalariați care au cpl 
puțin 3 copii în viață; acestora 

, li se vor asigura fără plată atît 
asistență medicală în spitale și am
bulatorii, inclusiv întreținere, cît 
și medicamente și materiale nece
sare în timpul internării.

Ministerul Sănătății și Prevede
rilor Sociale va îmbunătăți asis
tența medicală a mamei și copi
lului prin dezvoltarea unităților de 
specialitate și creșterea numărului 
de cadre medicale și mediii sani
tare de pediatrie și obstretică-gi- 
necologie. De asemenea, va extinde 
rețeaua de bucătării dietetice ale 
circumscripțiilor sanitare, asigu- 
rînd împreună cu organele co
merțului de stat și cooperatist, îm
bunătățirea aprovizionării lor cu 
lapte șl preparate dietetice.

In cadrul acestui ansamblu de 
măsuri, impozitele pe salariile ce
lor necăstoriți sau căsătoriți fără 
copii vor fi majorate, în așa fel 
înalt și pe această cale să se sti

de felicitări clasei noastre munci
toare, care prin munca sa avîntătă 
făurește mijloacele tehnice necesare 
dezvoltării și modernizării agricul
turii, felicităm intelectualitatea noas
tră pentru contribuția valoroasă 
la dezvoltarea științei agricole — 
condiție principală a creșterii pro
ducției In toate ramurile agricul- 
turii.

Rezultatele obținute în agricul 
tură constituie un imbold pentru 
țărănimea cooperatistă, pentru toți 
oamenii muncii de pe ogoare de 
a-și spori eforturile in vederea pu
nerii tot mai largi in valoare a ma
rilor posibilități și rezerve de creș
tere a producției agricole.

Ne aflăm acum in plină campanie 
agricolă de toamnă. Este o îndatori
re patriotică a țărănimii cooperatiste, 
a tuturor lucrătorilor de pe ogoare 
de a strings cit mai repede șl fără 
pierderi recolta de porumb, sfeclă 
de zahăr, cartofi, legume, iructe 
struguri, furaje, de a asigura tran
sportul, depozitarea și păstrarea in 
condiții optime a produselor agri
cole. Conștienți că baza unei recolte 

bunele, își deșartă aici 
conținutul în vagonetele 
de mină. Trase de loco
motive, convoaiele por
nesc sub bolțile de be
ton spre ziuă...

„Ziua" la Paroșeni În
seamnă un complex de 
instalații modeme: ca
sa de culbutoate, insta
lația de însilazare, pă
ienjenișul liniilor ferate, 
casa compresoatelor.

Primul convoi este ga
ta de drum. El conține 
rodul deschizătorilor mi
nei Paroșeni; al mineri- 
lot Vîtcă loan, Motoci 
Tudor, Marton Diontsie. 
Borbinceac Vasfie, Aursu- 
lesei Dumitru, care au 
săpat în cei trei ani a- 
proape 7 000 m I lucrări 
miniere — arterele sub

terane spre bogățiile a- 
dîncurilot. Dar cărbunele 
adus la zi este și rodul 
constructorilor Popa loan, 
Gărgăriță Constantin, 
AndreeScu Nicolae, Ano- 
iie Constantin, Balaiti 
Pavel, ale montărilor 
Brîndușe Aurel și lorga 
Nicolae, oameni care au 
făurit instalațiile de su
prafață ale exploatării.

Mina Paroșeni — a 
opta „stea" din salba ex
ploatărilor miniere ale 
Văii Jiului — a început 
sa strălucească. E pri
mul obiectiv prevăzut de 
cincinal ce intră in func
ție în Valea Jiului. El a 
fost terminat, prin mun
ca entuziastă a mineri
lor șl constructorilor cu 
6 luni înainte de termen.

muleze întemeierea de familii și 
sprijinirea acestora de a crește un 
număr mare de copii.

Desfășurînd o activitate susținută 
pentru transpunerea în viață a 
tuturor măsurilor pe care statul 
nostru le ia în vederea sporirii 
natalității, sprijinirii familiilor cu 
copii și îmbunătățirii în continuare 
a ocrotirii mamei și copilului, Mi
nisterul Sănătății și Prevederilor So
ciale, Ministerul învățămîntului, 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
si Artă, precum și organizațiile 
obștești sînt, în celași timp, che
mate să organizeze largi acțiuni 
eduoativ-sanitare pentru promovarea 
cunoștințelor și normelor de în
grijire a sănătății, în rîndul fe
meilor, copiilor și adolescenților, 
al întregii populații., Este necesar 
totodată ca organizațiile de partid, 
sfaturile populare, sindicatele, or- 
ganizațiile de tineret, de femei, pre
sa și radioteleviziunea, să intensi
fice munca de educare a tuturor 
cetățenilor în spiritul dragostei și 
respectului față de familie, grijii 
deosebite față de mamă și copil, 
consolidării căminului, al cultivării 
susținute a unor înalte norme de 
conduită și conviețuire în fami
lie și societate.

Ansamblul de măsuri luate re
cent oglindește grija deosebită și 
preocuparea permanentă a partidu
lui și guvernului pentru înfăptui
rea unei politici de largă perspec
tivă privind sporirea populației și 
apărarea sănătății poporului, întă
rirea familiei și ridicarea rolului 
și răspunderii ei în viața societății 
noastre, pentru formarea și edu
carea tinerei generații — viitorul 
țării — pentru dezvoltarea multi
laterală și înflorirea continuă a 
patriei socialiste.

bogate In anul viitor se lăurește 
incă de pe acum, să asigurăm reali
zarea la timp a insăiuințării griului 
și a celorlalte culturi de toamnă, 
executarea arăturilor adînci și fer
tilizarea terenurilor destinate însă- 
mînțărilor de primăvară.

In această zi de sărbătoare, Co
mitetul Central al Partidului Co 
munist Român, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România iși exprimă con
vingerea că țăranii cooperatori, toți 
lucrătorii din agricultură își vor 
spori eforturile în muncă, vor uti
liza mai bine baza tehnică-materiftlă 
în permanentă dezvoltare, pentru 
creșterea neîncetată a producției 
agricole vegetale și animale, pentru 
ca agricultura să progreseze cont! 
nuu, în pas cu creșterea în ritm 
susținut a tuturor ramurilor econo
miei naționale, să aducă o contri
buție tot mal importantă la înflori
rea satului românesc, a întregii țări, 
la progresul șl prosperitatea patriei 
noastre — Republica Socialistă Ro
mânia.

In 1970 mina Paroșeni 
va livra economiei țării 
600 000 tone cărbune, 
fată de 30J100 tone cît 
e prevăzut pentru 1967 
— ne-a declarat lng. 
Iliescu Gheorghe, direc
torul tehnic al C.C.V.J.

...De sub corpul para
lelipipedic, înalt de 30 
m al silozului, a pornit 
la drum primul convoi. 
El duce spre uzinele ță
rii cărbunele de ia Pa
roșeni.

E primul mesaj al Pa
roșeniului subteran; pro
logul victoriilor de pe 
un nou cîtnp al bătăliei 
cărbunelui din Valea 
Jiului.

Ion DUBEK



ViRTn iNTHWflȚîOMnin
întrevedere

Mănescu — Goldberg

NEW YORK 1. — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu tran
smite: Vineri după-amiază, minis- , 
Irul de externe al României, Corne
lia Mănescu, a primit la sediul mi
siunii țării noastre la O.N.U. pe 
reprezentantul permanent al S.U.A. 
la O.N.U., Arthur Goldberg, ha în
trevedere au participat Mircea Ma
liția, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și John Baker, consi
lier principal al misiunii S.U.A. la 
O.N.U. A avut loc un schimb de 
opinii în legătură cu probleme 
aflate în dezbaterea actualei se
siuni a Adunării Generale.

PE SCURT
• • SANTIAGO DE CHILE. La in

vitația Consiliului Național chilian, 
a sosit într-o vizită de răspuns in 
Chile o delegație a Sovietului Su
prem al U.R.S.S., condusă de N. 
Ignatov, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem.

: Delegația parlamentară sovietică 
a avut o întrevedere cu Eduardo 
Frei, președintele Republicii Chile. 
Cu aoest prilej au fost dezbătute 
probleme interesînd cele două țări.
• CARACAS. In localitatea Chu- 

ruguare din Venezuela situată la 
200 de km depărtare de capitala 
țării, a fost înregistrat un puternic 
cutremur de pămint: Un număr de 
2 056 de case au lost complet dis
truse, iar mii de locuitori au ră
mas fără adăpost.
• BUENOS AIRES. Grupul tine

rilor argentineni care miercuri au 
ocupat în mori simbolic Insulele 
Falkland, aflate sub dominație bri
tanică, revendicând dreptul suveran 
al Argentinei asupra acestor insule, 
vor fi judecați sub acuzația de 
„piraterie" de un tribunal din Rio 
Gallegos — una din bazele mili
tare navale ale Argentinei. Potrivit 
agenției France Prese, observatorii 
politici din capitala Argentinei a- 
preciază că, procedând astfel, gu
vernul Încearcă să evite manifestă
rile de simpatie care ar putea avea 
loc față de acțiunea tinerilor res
pectivi.
• PRAGA. Ia Bratislava au luat 

sfîrșit lucrările celui de-al lll-lea 
Simpozion international pentru pro
blemele apărării sănătății populației 
rurale. La simpozion au participat 
400 de oameni de știință din 23 de 
țări.

V A
Diafomeele distrug 
gheafa ?

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
Oceanologii sovietici au-stabi
lit că diatomeele silit capabile 
să distrugă gheața.

Cercetările efectuate de pe 
bordul navei „Obi" au arătat 
că frecvența ghețurilor mariti
me din Antarctida, în care a- 
bundă diatomeele, scade cu 
50—100 la sută.

Diatomeele sînt cele mai sim 
ple plante monocelulare și ele 
populează suprafața inferioară 
a gheții, dar uneori pătrund 
și în grosimea gheții pînă Ia 
100 cm.

Diatomeele pătrund ușor n 
gheață, se înmulțesc intens ș 
dezorganizează destul de rapid 
structura interioară a gheții. 
Datorită culorii închise, algele 
împiedică pătrunderea radia
țiilor ce trec prin gheață, ceea 
ce contribuie la o topire ma 
rapidă a acesteia.

Oamenii de știință sînt de 
părere că aceste alge trebuie 
să explice particularitățile dez
voltării și formării acoperă-

Aniversarea proclamării
R. P. Chineze

— Marele miting de la Pekin —

Comunicatul comun cu privire la vizita 
în R.D. Vietnam a delegației de partid 
și guvernamentale cehoslovace

PEKIN 1. — Corespondentul A 
gerpres, I. Găilățeianu, transmite:

Cu prilejul celei de-a 17-a ani
versări a proclamării R. P. Găi
neze, la 1 octombrie, în piața Țiia- 
nanmîn din Pekin a avut loc un 
mare miting.

In tribuna centrală au luat loc 
conducători de partid și de stat 
ai R. P. Chineze în frunte cu 
Mao Tze-dun, președintele C.C. al 
P.C. Chinez. In. tribune au luat loc,

Ml Kt Mill a început etamiiaiea plloprii 
Peppilidi Congo (Kinshasa) împotriva Portugaliei

NEW YORK 1 (Agerpres). — Vi
neri seara Consiliul de Securitate 
a început examinarea plîngerii Re
publicii Congo (Kinshasa) împotriva 
Portugaliei, După cum se știe, în 
plîngerea guvernului congolez se 
arăta că Portugalia permite folosi
rea teritoriilor sale din Africa — 
Angola și Cabinda — pentru pregă
tirea de trupe mercenare aflate în 
serviciul fostului prim-ministru con
golez Moise Chombe, în scopul de a 
fi trimise în Congo cu misiunea de 
a înlătura actualul guvern ăl aces
tei țări.

Luînd cuvîntul în Consiliul de 
Securitate, Justin Bomboko, minis
trul de externe congolez, a amin-

Bofswana a cerut 
să fie primită 
ca membră a O.N.U.

NEW YORK 1 (Agerpres). — 
Noua republică africană, Botswana 
a adresat Consiliului de Securitate 
cererea de a fi primită ca membră 
a O.N.U. Un purtător de cuvî-nt al 
Națiunilor Unite a declarat că ce
rerea Republicii Botswana va fi 
supusă spre examinare Consiliului 
de Securitate împreună cu cererea 
Republicii Lesotho, (fostul Basuto
land), care va deveni independentă 
la 4 octombrie. După ce Consiliul 
va formula recomandările și Adu
narea Generală a O.N.U. le va a- 

, proba Republica Botswana și Re
publica Lesotho vor deveni cel de-al 
120-lea și respectiv al 121-lea mem
bru al Națiunilor Unite.

R I E T A Ț I
mintului de gheață din ghețu
rile Antarctice.

Un film cu Mengele
PRAGA 1 (Agerpres). — Vi

neri seara, televiziunea ceho
slovacă a prezentat in premie
ră mondială un film realizat 
în martie 1966 în Argentina 
in care apare medicul nazis> 
Mengele.

Filmul a fost realizat de zia
ristul brazilian Adolfo Cicero 
care l-a intilnit pe Mengele pe 
străzile orașului Eldorado din 
Argentina. Cind acesta a ob
servat că este filmat, a înce
put să fugă și a reușit să se 
tscundă.

Intr-o convorbire care a avui 
ioc în studioul televiziunii, pa
tru persoane care au fost de
ținute în lagărul de concen
trare de la Auschwitz și care 
l-au văzut de nenumărate or: 
pe Mengele au confirmat că 
omul care apare pe pelicula 
este intr-adevăr medicul nazis 
care a trimis în camera de ga
zare aproximativ 1 milion de 
oameni și a efectuat experien
ță îngrozitoare pe oameni vii.

Autenticitatea scenei filmată 

de asemenea, șefi de misiuni diplo
matice acreditați la Pekin, mem
bri ai corpului diplomatic, oaspeți 
de peste hotiare, ziariști chinezi și 
străini.

Lin Biiao, vicepreședinte al G.G. 
al P.C. Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat a rostit o cuvî-n- 
tare.

Apoi a avut loc o demonstrație 
a oamenilor muncii care a durat 
cinci ore.

tit că mercenarii adăpostiți în te
ritoriile Portugaliei din Africa au 
fost recrutați de Chombe încă în 
1960. In 1963, după eșecul încercă
rilor de a separa provincia Katanga 
de Congo, patru batalioane de mer
cenari au trecut în Angola. Orga
nele congoleze de securitate, a spus 
Bomboko în continuare, dispun de 
date potrivit cărora agenții lui 
Chombe recrutează în prezent noi 
mercenari în unele țări vest-euro- 
pene care sînt trimiși în Angola. 
Justin Bomboko a subliniat că țara 
sa dorește să obțină din partea 
Portugaliei angajamentul solemn că 
se va abține de la susținerea ope
rațiunilor de subversiune îndrep
tate împotriva teritoriului angolez.

Reprezentantul Portugaliei, Fran
cisco de Miranda, a pretins că acu
zatele congoleze sînt neîntemeiate. 
El a adăugat că va da un răspuns 
acestei acuzații în cursul următoa
rei ședințe a Consiliului de Securi
tate care a fost fixată pentru luni, 
3 octombrie.

Procesul Ben
PARIS 1 (Agerpres). — Tribunalul 

care judecă persoanele implicate 
în afacerea Ben Barka a hotărît să 
dea curs cererii avocaților părții 
civile ca primul ministru francez, 
Pompidou, și ministrul de interne 
Frey, să fie audiați de un înalt ma
gistrat cu privire Ia împrejurările 
răpirii liderului opoziției marocane 
pe baza unui chestionar alcătuit 
dinainte. Cele două personalități nu 
au fost, după cum se știe, autori- 

de Adolfo Cicero a fost con
firmată de funcționari ai poli
ției internaționale „Interpol".

Ora Portugaliei
LISABONA 1 (Agerpres). — 

Portugalia va avea de acum 
înainte aceiași oră in tot de
cursul anului. De la sfirșitul 
celui de-al doilea război mon
dial și pînă in prezent, cea
surile erau date cu o oră îna
inte in prima duminică a lunii 
aprilie și înapoi cu o oră în 
prima duminică a lunii octom
brie. După o intensă campanie 
de presă, autoritățile au hotă- 
rit ca ora de vară să rămînă 
valabilă in tot cursul anului. 
Ora portugheză va ii deci de 
acum înainte aceeași cu cea a 
aproape întregii Europe occi
dentale, și anume cu un ceas 
in urmă față de G.M.T.

Stabilirea orei are o mare 
importanță pentru desfășurarea 
întregii activități a unei țări 
și mai ales pentru traficul ae
rian și feroviar. Potrivit părerii 
specialiștilor, noul sistem adop
tat în Portugalia prezintă a- 
vantaje importante.

HANOI 1 (Agerpres). — A fost 
dat publicității Comunicata I co
mun cu privire la vizita în R. D. 
Vietnam a delegației de partid și 
guvernamentale cehoslovace con
duse de Josef Lenart, membru al 
Prezidiului G.G. al P.G. din Ce
hoslovacia, primul ministru al gu
vernului R. S. Cehoslovace. Dele
gația a avut convorbiri cu o dele
gație de partid și guvernamentală 
din R. D. Vietnam condusă de Fam 
Van Dong, rnembirru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, primul mi
nistru al guvernului R. D. Viet- 
nani.

Cele două delegații au făcut un 
schimb de vederi asupra situației 
create în urma intensificării și ex 
tinderii războiului agresiv dus de 
S.U.A. în Vietn-am.

Delegațiile s-au i-nformat reci
proc asupra situației și succeselor 
obținute în construirea socialismu
lui în cele două țări și au făcut 
un schimb de păreri în problemele 
consolidării și dezvoltării relați
ilor de colaborare și prietenie din 
bre cele două țări.

Delegația de partid și guverna
mentală a R. S. Cehoslovace și-a

In preajma Congresului 
Partidului laburist britanic

LONDRA 1 (Agerpres). — In ul
timele zile dinaintea .Congresului 
Partidului laburist britanic, care în
cepe luni, premierul Wilson des
fășoară o intensă activitate menită 
să-i consolideze poziția în cadru i

Barka
zate de Consiliul de Miniștri să 
depună ca martori, ci doar să răs
pundă în fața unui magistrat la un 
număr de întrebări precise. Avo- 
cații părții civile au depus joi o 
listă de întrebări privitoare la acti
vitatea serviciilor de poliție și de 
contraspionaj franceze în preajma și 
după răpirea lui Ben Barka. Tribu
nalul a reținut numai opt întrebări 
care vor fi remise primului ministru 
(din cele 11 propuse de avocați) și 
18 întrebări adresate ministrului ’ de 
interne (din 22 propuse). Răspunsu
rile vor fi date de cei doi membri 
ai guvernului Ia domiciliile res
pective.

Ședința de vineri a procesului a 
fost suspendată în urma unui inci
dent violent, care a opus pe pre
ședintele tribunalului unui martor de 
origine algeriană. Președintele l-a 
apostrofat în repetate rînduri pe 
martor, cînd acesta s-a. referit la 
diverse aspecte ale Vieții politice 
marocane pentru a aduce lămuriri 
suplimentare cu privire la cercurile 
marocane care ar fi fost interesate 
in eliminarea lui Ben Barka. După 
o altercație între președinte și 
avocații părții civile, ședința a fost 
suspendată brusc.

A fost reluată din nou disputa anglo«spaniolă 
în problema Gibraltarului

MADRID 1 (Agerpres). — Dis
puta anglo-spaniolă în jurul Gibral
tarului a fost reluată din nou. 
Pentru a exercita o nouă presiune 
asupra Angliei privind definitivarea 
statutului Gibraltarului, guvetnul 
spaniol a remis la 30 septembrie 
ambasadorului Angliei la Madrid o 
notă în care protestează împotriva 
extinderii de către Anglia a suvera
nității sale asupra coridorului aerian 
aflat în zona neutră din nordul Gi

reafirmat solidaritatea cu lutpta po
porului vietnamez împotriva agre
siunii S.U.A., sprijinul față de de
clarația în patru puncte a guver
nului R. D. Vietnam și declarația 
î-n cinci puncte a Frontului Națio
nal de eliberare din Vietnamul de 
sud.

Cele două partide au condam
nat încercările de a determina 
O.N.U. să intervină în Vietnam și 
leclară că această organizație nu 
are nici o competență în problema 
vietnameză.

Poporul vietnamez, se arată . în 
comunicat, acordă o înaltă prețui
re Declarației ou privire la agresiu
nea S.U.A. în Vietnam adaptată 
de Consfătuirea de Ia București 
a Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, care reflectă spri
jinul și aj-utorul acordat luptei 
sale împotriva agresiunii americane.

O delegație de partid și guver-' 
namentală a R. D. Vietnam a fost 
invitată să facă o vizită de prie
tenie în R. S. Cehoslovacia. Invi
tația a fost acceptată.

La 1 octombrie delegația de 
partid și guvernamentală Cehos
lovacă s-a reîntors în patrie.

dezbaterilor și să contracareze cri- 
țicile Ia adresa politicii sale pe 
plan intern și extern. Vineri, Wil
son a convocat o ședință specială 
a Comitetului executiv al partidu
lui, pentru a susține declarațiile pe 
care urmează să le facă la Con
gres, în apărarea hotărîrilor cabi
netului. El a considerat aceasta, ■ 
fără îndoială, necesar ținînri sea
ma că Comitetul executiv cuprinde 
reprezentanți ai aripei de stînga și 
al sindicatelor — ostili politicii 
sale. După cum au relatat cercu
rile din preajma premierului bri
tanic, el speră că pînă în ajunul 
Congresului, duminică seara, să 
obțină un acord asupra celor două 
documente politice pe care Ie-a pre
gătit pentru Congres și care, după 
părerea sa, sînt de natură să neu
tralizeze rezoluțiile foarte critice 
deja formulate de adversarii săi.

Pe planul politicii externe, Wil
son va avea de făcut față cererilor 
de a disocia Anglia de ansamblul 
politicii duse de S.U.A. în Vietnam 
— după cum se știe, în iunie, gu
vernul britanic s-a limitat să de
zaprobe bombardamentele aviației 
americane asupra suburbiilor Ha
noiului și Haifongului. Alte obiec
tive ale atacurilor antiguvernamen
tale vor fi problema rhodesiană — 
caracterizată de un impas prelun
git — și așa-zisa politică de apăra
re la Est de Suez care, prin chel
tuielile militare implicate, apasă 
greu asupra finanțelor Angliei.

Pe plan intern, dezbaterile vor 
fi dominate cu certitudine de re
centele măsuri de austeritate, în r 
primul rînd înghețarea salariilor șî 
prețurilor.

braltarului. In notă se arată că in 
ciuda protestelor repetate adresate 
guvernului britanic avioanele en
gleze continuă să violeze în mod 
regulat spațiul aerian spaniol, în 
special în regiunea localității Linea. 
După cum se știe, la 21 iulie a.c., gu
vernul spaniol a făcut cunoscut gu
vernului britanic că, începînd de la 
această dată, zborurile tuturor avi
oanelor militare engleze deasupra 
eritoriului spaniol vor fi interzise.
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