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La E. M. Uricani, printre bri
găzile fruntașe se află și cea 
condusă de minerul Enache 
Haralambie. Ea obține rezulta
te bune în muncă datorită pri
ceperii și hărniciei membri

lor brigăzii

ÎNCHEIEREA 
CONFERINȚEI 
PE TARĂ 
A MIȘCĂRII 
SPORTIVE

Sîmbătă au continuat lucrările

Confruntare 
pe schele

Vară. Zăpușeala storcea rîuri de 
sudoare. Platformele cofrajului gli
sant ard nemilos, încinse de razele 
soarelui. Oamenii se țin însă dîrji. 
Dulgherii Căpleșcu Nicolae, Ebincă 
Constantin, Diaconu Petre, fierar- 
betoniștii Nistor Nicolae, Petrescu 
Dan, mecanicii Anastase Constan
tin,: Ardeleanu Aurel, maistrul 
Cpsma loan — dau zor pe planșeul 
fierbinte al cofrajului glisant al 
blocului D 9. Sînt oameni căliți pe 
șantier, care vara în căldură, iarna 
în frig sau primăvara-toamna în 
pipi își duc munca cu pricepere, ri- 
dieînd noile blocuri ale Vulcanu
lui. In această vară fierbinte con
structorii șantierului Vulcan își des
fășoară activitatea la multe obiec
tive.

La blocul D 7, cu 8 etaje și 72 
apartamente, tencuitorii Oprișan 
Gheorghe, Popescu Teodor, Ivan 
Marin, Covrig Ioan, Pop Alexandru, 
mozaicarii Vîlcea Petre, Tudora 
Marîn, Tufan Alexandru, zugravul 
Vaș Iosif, parchetarii Moraru Ale
xandru, Rădulescu loan și mulți 
alții lucrează la finisare; la blocul 
F 2, care de curînd a fost glisat, 
se toarnă acum planșeele la etajul 
I; la blocul F 3 se pregătesc fun
dațiile pentru glisare; Ia F 5 cu 9 
etaje și 40 apartamente se montează 
lifturile, pregătindu-le pentru dâre 
în folosință 1

— Zorim glisarea blocului- D 9 
ca să-l putem preda în termen — 
ne spune maistrul Cosma loan care 
coordonează glisarea marelui bloc, 
de 8 etaje cuprinzînd '72 aparta
mente,

— Vara se poate lucra cel mai 
bine la finisaje interioare. De ace
ea zorim lucrul la blocul D 7 căci 
avâm condiții optime — ni se des- 
tăinuiește maistrul principal Cor- 
ciani Otto. La fel muncim din plin 
și la blocurile de tipul F.

Efervescența aceasta statornicită 
la construirea blocurilor a dat roade 
frumoase la Vulcan : au fost pre
date 112 apartamente și urmează 
predarea în zilele viitoare (la în
cheierea lucrărilor de montaj a 
liftului) a încă 40 de apartamente. 
Alte 72 apartamente sînt în finisaj 
interior, pe cînd un număr de 40 
apartamente sînt glisate și se mon
tează la ele planșeele, iar alte 72 
apartamente sînt în plină glisare. 
Săptămînile viitoare începe glisa
rea ultimului bloc din planul de 
predări pe acest an al șantierului 
de construcții Vulcan !

...Confruntînd acest bilanț activ 
cu planul și sarcinile șantierului, 
reiese însă că eforturile colectivu-

MIHAI ȘTEFAN

(Continuare' în pag. a 3-a)

VINOVAT E DOAR 
ACCIDENTATUL ?

Din multe altele, am 
ales cîteva exemple — 
toate de la mina Lonea. 
Le-ain ales fiindcă-s 
foarte concludente în
tr-o anumită privință...

...Minerul Olteanu 
Ioan a fost accidentat, 
fiind surprins între va- 
gonete și o locomoti
vă cu troley. Iată cum 
s-a petrecut accidentul: 
Locomotiva a staționat 
țlîn lipsă de curent e- 
lectric fără să fie de
cuplată. O dată cu ve
nirea curentului, a por
nit la drum. In grija 
cui a fost locomotiva ? 
A unui însoțitor care, 
fără să. aibă calificarea 
necesară, n-a fost nici 
cel puțin instruit pen
tru... postul de meca
nic de locomotivă. Ci- 
ne-i găsit însă de co
misia de cercetare (a 
minei) vinovat pentru 
accident ? Frînarul — 
mecanic care n-a blocat 
mașina și un suprave
ghetor aflat în conce
diu. Dar nimeni nu e 
vinovat că a fost repar
tizat un om nepregătit 
intr-un post nepotri
vit ?

...Vagonetarul Șuncă 
Gheorghe a fost grav 
accidentat la un ochi 
de o bucată de cărbu
ne ce s-a desprins din 
frontul ■ de lucru în

timpul lucrului. Cum 
s-a petrecut . acciden
tul ? Iluminația la lo
cul de muncă fiind sla
bă, șeful de schimb i-a 
solicitat vagonetarului 
să-i țină lampa de si
guranță în dreptul fron
tului spre a avea vizi
bilitate în timpul dep!-

PE TEME 
PRIVIND 

protecția 
MUNCII

larii' cărbunelui. Astfel, 
o bucată de cărbune 
i-a sărit în ochi, acci- 
dentîndu-1. Comisia ca
re a cercetat cazul a 
găsit că accidentul a 
avut următoarele cau
ze : lipsa unui iluminat 
corespunzător și nea
tenția celor doi mun
citori. Pînă acum bine 
— dar mai departe ? 
Comisia îi găsește vi- 
novați exclusiv pe cei 
doi. Fără îndoială, sînt

vinovați. Dar dacă ilu
minația la locul de 
muncă era corespunză
toare,. accidentul nu 
s-ar fi produs. Or, în 
această privință nu 
poartă nimeni , nici o 
vină • din conducerea 
sectorului sau a perso
nalului,' mediu tehnic?

...In timpul manevră
rii unui tren de vago- 
nete, la Un macaz — 
DEFECT — deraiază un 
vagonet . și-l surprinde 
pe . însoțitorul Trăilă 
Ilie care staționa în 
dreptul macazului. Ce 
măsuri hotărăște comi
sia ? însoțitorul e sanc
ționat cu mustrare scri
să cu avertisment și e 
trimis pentru zece zile 
la reinstruire. Bun! E 
treaba lui! Nu avea 
voie să stea lîngă ma
cazul defect. Dar pen
tru faptul că macazul 
a fost defect nu e ni
meni vinovat ?

...Macavei Vasile din 
abatajul 0101 s-a acci
dentat la mînă în timp 
ce transportă un lemn 
pe transportorul cu ra- 
clete. Cauza : lipsa căii 
de acces lîngă trans
portor. Vinovat ?; Acci
dentatul ' și șeful de

I. D.

(Cont. în pag. a. 3-a)

O nouă mașină 
universală 
de ascufit scule 
creată la Cugir

După mai multe studii în proce
sul de producție și observații fă
cute de beneficiari, cadrele de con
cepție de Ia uzinele mecanice Cu
gir au creat un prototip de mașină 
universală pentru , ascuțit scule, 
mult îmbunătățită față‘de tipul fa
bricat pînă acum. S-â elaborat ăst 
fel o soluție de construcție mă: ‘ 
simplă, eliminîndu-se unele repere 
și operații de uzinare mai grele, 
îmbunătățirile constructive ■ aduse 
sporesc, de asemenea,, siguranța jn 
exploatare a mașinii, asigură o ac
ționare ușoară și permit'reducerea 
timpului de înlocuire a curelei tra- 
pezoidale de transmisie.

In urma efectuării probelor ne
cesare, care s-au încheiat cu rezul
tate bune, noua mașină universală 
perfecționată de ascuțit scule a in
trat în fabricație și în producția 
pentru export. (Agerpres)

Poftiți Ia umbră 
și răcoare pe va

lea Biluguiuiz

Foto :
N. Moldoveanu

«fj-» PERICOLUL 
ÎS™.. BAGATELIZĂRII

Bagatela (sau fleacul) e și 
ea realitate, fapt care există 
în materialitatea lui obiecti
vă, indiferent de orice apre
ciere subiectivă. Bagateliza
rea unui fapt însă, ține nu 
de obiect (de existența lui), 
ci de subiect (de reflectarea 
lui). Cel ce bagatelizează, 
apreciează greșit, subapreci- 
ează importanta unui lucru 
în. raport cu o valoare socia
lă de referință, ceea ce poa
te duce la consecințe nebă- 
riuit de dăunătoare sau pe* 
Kculoase. D* unde provine

un asemenea pericol ? Care 
sînt, cu alte cuvinte...

...CAUZELE LUI ?
Una din cauze este ignora

rea contextului — a relației 
— în care se găsește faptul 
supus aprecierii noastre. Pri
vit în sine, rupt de relație 
(deci dintr-o optică metafizi
că), faptul respectiv poate a- 
părea intr-adevăr că neesen- 
țial sau inofensiv; după cum 
într-o relație, un lucru poale 
fi esențial,^ iar în altă relație, 
neosențial.

Abaterea de la aceste re
guli de dialectică explică de 
ce un fenomen, lucru sau 
fapt, apare unuia ca impor
tant, iar altuia ca lipsit de 
importanță.

Astfel, în sine, aprinderea 
unui grătar — cu petrol sau 
așchii — este neesențială, re
prezintă același lucru. In con
textul unor prescripții sau re
guli (valori de referință) pri
vind prevenirea incendiilor 
și care interzic aprinderea 
grătarului cu petrol sau ben
zină — modul corect de a* 
prindere capătă importanță.

Nerespectarea regulii — a- 
prinderea cu așchii — a con
dus, cu doi ani în urmă, la 
incendiul de la grădina de 
vară „Constructorul" din Pe
troșani, soldat cu... aproape 
200 000 lei pagube în dauna 
T.A.P.L.

O altă cauză — poate cea 
mai frecventă — o constituie 
atitudinea de Ușurință sau 
superficialitate în aprecierea 
semnificației unui fapt dat.

Cu ocazia acțiunilor în 
supraveghere efectuate de 
organele procuraturii la uni
tăți economice sau instituții, 
deseori se constată nerespec- 
tări de lege — aparent mi
nore — care atunci cînd sînt 
sesizate factorilor de condu
cere interesați, nasc... zîmbe- 
te. Ghicești ușor judecata ■ 
„vă legați de fleacuri!".

(Continuare In pag. a 3-a) ■,

Conferinței ’pe țară a mișcării spor
tive.

Jn cursul dimineții au avut loc 
conferințele federațiilor sportive 
în cadrul cărora birourile federa
țiilor au prezentat. informări asu
pra activității depuse și planurile 
de măsuri cuprinzînd obiectivele 
și sarcinile pentru dezvoltarea. în 
continuare a ramurilor sportive. 
Au urmat discuții. A fost . adoptat 
Statutul model al federațiilor pe 
ramuri sportive și alese organele 
de conducere ale. federațiilor. • 
, La amiază, lucrările • conferinței 
au continuat în ședință plenară 
ou dezbaterile pe . marginea ra
poartelor prezentate în ședința de 
vineri.

In continuare,. .partjcipanții - la 
conferință au aprobat activitatea 
Consiliului General al U.C.F.S. pe 
perioada 1962 — 1967 și raportul 
Comisiei Centrale de Revizie.

A fost adoptată apoi Rezoluția 
Conferinței pe țară a mișcării spor
tive.

S-a trecut, în continuare la ulti
mul punct al ordinei de zi — Als- 
gerea organelor de conducere. Con
siliul Național pentru Educație Fi
zică și Sport este alcătuit din 121 
membri — din care 110 desemnați 
de Conferință și 11 reprezentanți 
ai unor organizații obștești și in
stituții centrale.

In prima sa ședință plenară, 
Consiliul Națonal pentru Educație 
Fizică și- Sport’ a . ales Comitetul 
Executiv și Biroul.

» In încheierea- lucrărilor Gonfe- 
1 rinței; intr-o" atmosferă efeț puternic 
entuziasm, participânții au . adoptat 
textul unei scrisori. adresată Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntul de închidere a lucră
rilor Conferinței a fost rostit de 
Anghel Alexe, președintele Consi
liului Național pentru Educație Fi
zică și Sport.

(Agerpres)
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închinare eroilor
Mi-am lipit urechea 
de mormintele lor sacre 
și ascultam 
glasul cîmpului, 
al trecutului, 
al istoriei.
Veneau pe drumuri 
țărani cu greble, 
coase și care.
Curgeau din înalt 
boabe strălucitoare — 
din respirația vie a dimineții 
și-a aducerilor aminte.
Din pămînt s-auzea
— tăios și puternic — 
Glasul lui Horia, Cloșca

și Crișan
— Vuet de cascadă —

Valeriu COANDRAȘ

SCLIPIRI...
Gînd intri într-o expoziție 

și pașii ți se opresc în fala 
unei lucrări, după cercetarea 
ei atentă, ochii-ți caută in
voluntar semnătura autorului. 
Dacă cel ce semnează pictu
ra sau acuarela e un plasti- 
cian cunoscut, lucrul ți se 
pare firesc, nu-1 comentezi. 
Cu totul altceva se întâmplă 
însă atunci, cînd desenul ca
re ți-a atras atenția poartă o 
semnătură scrisă cu stîngăcia 
caracteristică celor, mici, cînd 
sub nume distingi trecută 
clasa, adesea a IH-a sau a 
IV-a, școala și localitatea de 
proveniență. In asemenea ca
zuri, ochiul experimentat în- 
tîrzie mai mult asupra tablou
lui respectiv căutînd parcă 
să distingă, să deslușească în 
liniile lui, uneori nesigure, 
primele sclipiri ale talentului 
viitorului plastician.

De multe ori expozițiile 
școlare sînt o adevărată re
velație. Ele sînt o sursă ine
puizabilă de descoperire a

copiilor dotați. In vara a- 
ceasta, din inițiativa Ministe
rului învățământului și a Gon- 
siliului Național al Pionieri
lor s-au organizat, la Bucu
rești, două expoziții de desen 
la reușita cărora și-au adus 
contribuția, prin lucrările lor, 
copii din toate colțurile tării. 
Selectate cu discernământ și 
exigență, multe din desenele 
executate de micii „plasti- 
cieni" din Valea Jiului au 
reușit să câștige dreptul de a 
fi expuse în cadrul celor două 
expoziții. Talentul autorilor, 
pregnant ilustrat în lucrări, 
a făcut ca multora dintre ei 
să li se confere premii și 
mențiuni.

Au fost apreciate mai ales 
lucrările executate de elevii 
Blinda Mihai și Schmidt Co
rina din Petroșani. Desenelor 
„Interior" și respectiv „Ma
ma", executate de ei, li s-a 
conferit premiul II pe țară. 
Același premiu i s-a acordat 
și elevului Rusu Eugen din

Petrila, pentru lucrarea „Por
tret", care vădește realele ca
lități artistice ale autorului. 
Tot cu acest prilej, elevului 
Foghel Daniel i s-a acordai" 
premiul III pe țară, iar lui 
Bîrsan Traian o mențiune. 
Dintre lucrările selectate de 
la școlile din Valea Jiuhll 
s-au bucurat de apreciere și 
desenele elevilor Arad Ilea
na, Bîră Eugen, Pali Elisabe- 
ta, Roman Adrian, Hancea 
Editha, Șipoș Gomel, Man 
Mircea, Ciocioiu Adrian, pre
cum și linogravurile prezen
tate de elevii Frățilă Horea, 
Sitescu Florin, Bucur Doru 
ș. a.

Rezultatele obținute de co
piii din Valea Jiului sînt îm
bucurătoare și stimulative. 
Ele vorbesc cu prisosință 
despre munca asiduă de crea
ție, despre primele sclipiri ale 
talentelor tinere care se cer 
formate și îndrumate cu gri
jă și solicitudine, zi de zi, 
de către cadrele de speciali
tate din școli.

M. C.

CARNET 
CULTU RAL 
LUPENEAN

Succes în Franfa și Japonia

La Teatrul de stat
A

ÎNAINTEA deschiderii
NOII

Tentația este prea puternică pen
tru a nu o concepe ca realitate. 
Obișnuiți cu acel mereu dute-vino, 
cu efervescența creatoare și spiri
tul neastâmpărat al actorilor, acal
mia din aceste zile, întîlnită pe să
lile teatrului nostru, îți crează, la 
început, o impresie puternică de li
niște, monotonie și lipsă de activi
tate. Această „fata morgana" îți dis
pare de îndată ce pătrunzi în bi
rourile conducerii teatrului, a se
cretariatului literar dar mai ales a 
contabilității. Firește, actorii se află, 
de la 15 iulie, o dată cu închiderea 
stagiunii teatrale, în concediu. A- 
ceasta însă nu înseamnă că activi
tatea în teatru a încetat. Ba am pu
tea spune că acum ea se desfășoară 
cu mai multă intensitate deși pe 
un alt plan. Este perioada bilan
țurilor, a planurilor în care se fău
resc, se trasează și se definitivează 
coordonatele viitoarei activități. De 
activitatea de acum, depinde, de
sigur, în mare măsură, realizările 
artistice de mai tjrziu. Despre aces
te planuri am vrea să-i informăm 
pe cititorii noștri făcindu-le astfel 
cunoscute, fie și cu un ceas mai de
vreme, perspectivele noii stagiuni. 
Iată de ce am considerat ca utilă 
discuția avută în acest sens cu tov. 
Marcu Petre, directorul adjunct al 
teatrului căruia i-am adresat în nu
mele cititorilor cîteva întrebări.

— AȘA DAR. CARE ESTE 
PIANUL NOII STAGIUNI ?

— Repertoriul noii stagiuni a 
fost deja definitivat. Vom avea 8 
premiere. In perspectivă și a 9-a

STAGIUNI
dar care o vom mai discuta. Este în 
funcție și de colectivul de actori. 
Continuând o tradiție a noastră mai 
veche, și în repertoriul din acest 
an, un loc preponderent îl va ocupa 
dramaturgia, originală clasică sau 
contemporană. Din cele 8 premiere, 
5 vor fi piese românești.

— DECI, CE VOM VEDEA 
PE SCENA TEATRULUI?

— Din dramaturgia noastră cla
sică va vedea lumina rampei co
media „O noapte furtunoasă" a lui 
I. L. Caragiale. Apoi piesele de ac
tualitate „Opinia publică" de Aurel 
Baranga, „Sfîntul" de Eugen Barbu, 
„Cele patru Marii" de Ion Luca, și 
„Isprăvile lui Păcală" de Letiția 
Popa Acestora li s-ar putea să se 
mai adauge și piesa pentru copii 
„Fât-Frumos“ de Horia Furtună. A- 
ceasta din urmă însă, așa cum am 
subliniat mai sus, nu este încă 
definitivată. Din dramaturgia uni
versală vom reprezenta : ,,Angelo, 
tiranul Padovei" de Victor Hugo, 
.Profesiunea doamnei Warren" de 
B. Shaw și ,,Caniota“ de Eugen 
Labișe.

— RELUĂRI DIN STAGIU
NEA TRECUTA ?

— Deocamdată ne-am oprit la 
două și anume, la „Io Mircea Voie
vod" și „Burlacii", urmînd ca pînă 
la deschiderea stagiunii, să mai 
fixăm și altele.

P etroșani
— DESPRE COLECTIVUL 

DE ACTORI CE NE PUTEȚI 
SPUNE ?

— Din vechiul colectiv, s-a tran
sferat la teatrul din Baia Mare 
Viorica Suciu-Tifor. De asemenea, 
vor ieși la pensie, deși vor rămîne 
mai departe în colectivul nostru, 
dar1 ca colaboratori externi : Gheor- 
ghe Iordănescu, Ion Negrea, Can
men Tăutu și Maria Dumitrescu. 
In schimb colectivul va fi mărit 
prin repartizarea citorva noi ab
solvenți ai I.A.T.C. București : Dar; 
Nuțu, Bertoia Ivonne, Elena Jit- 
kov și George Calboreanu-junior. 
Acestora li se vor mai adăuga Lu
minița Iacobescu care a fost repar
tizată încă de anul trecut la noi 
dar a fost detașată pentru un an la 
Teatrul național din Craiova și 
soții Vaier și Tuța Donca ce au 
mai activat pe scena noastră. Dealt
fel pe 22 august vom avea un con
curs pentru ocuparea locurilor va
cante, astfel că, în colectivul nos
tru, vor putea să apară și alte 
nume.

ALTE PROBLEME?

— In noua stagiune ne-am pro
pus să invităm pe scena noastră 
și o serie de actori și regizori de la 
teatrele din București și din țară 
pentru montarea unor spectacole.

De asemenea, studiem, pentru 
noua stagiune, introducerea siste
mului de abonamente la spectacole 
care se aplică cu deplin succes la 
alte teatre.

Discuția noastră s-a întrerupt 
aici, tov. Marcu Petru fiind solici
tat pentru alte treburi.

C. COTOȘPAN

Școala ariei plastice 
din Lupeni, a cărei vârs
tă abia a depășit un de
ceniu, dar a cărei faimă 
a depășit de mult gra
nițele regiunii și chiar 
ale țării, a repurtat a- 
nul acesta un frumos 
succes. De la Casa cen
trală a creației populare 
și de la U.G.S.R. Lupeniul 
a primit vestea că lu
crări ale plasticienilor 
din localitate, prezentate 
la expozițiile din Fran
ța și Japonia, s-au bu
curat de apreciere. Con
semnăm cu deosebită 
plăcere acest lucru.

In acest an în Franța 
și Japonia au fost orga
nizate două expoziții cu 
lucrări de artă plastică 
ale amatorilor din mai 
multe țări. România a 
prezentat la fiecare din 
cele două expoziții un 
mare număr de lucrări 
care s-au bucurat de a- 
preciere. Lăudabil este 
faptul că dintre aceste 
lucrări multe au aparți
nui plasticienilor din Eu- 
peni. La expoziția din 
Japonia, de pildă, din 
cele 70 de lucrări pre
zentate de tara noastră, 
12 au aparținut artiști
lor amatori din Lupeni. 
Printre autori: Pis Mi
nerva, Balaș loan, He- 
geduș Lazar, Ocroglici

Ioan, Petrișor Valeria, 
Moise Nica, Micu Em.- 
lia, Berindea Vasile, Da
niel Alexandru.

Succesul amatorilor pe
nelului și dăltiței din 
Lupeni este remarcabil. 
El umple de mîndrie nu 
numai inimile autorilor 
lucrărilor, ci și pe ale 
tuturor iubitorilor artei 
plastice, sporește presti
giul șcblii plastice lupe- 
nene pe drumul ei as
cendent spre afirmare. 
Meritul gravorilor din 
Lupeni — cele 12 lucrări 
selecționate și expuse în 
Japonia au fost gravuri 
— este cu alit mai ma
re dacă ne gîndim că 
au fost prezentate într-o 
țară fruntașă în această 
ramură a artei. Se știe 
că Japonia, alături de 
China și Coreea, s-a 
aflat printre primele țări 
din lume care au pășit 
pe drumul gravurii. De 
aceea adresăm gravorilor 
lupeneni felioitările noas
tre.

După Anglia și Ceho
slovacia, după Franța și 
Japonia, țări în care 
piasticienii amatori din 
Lupeni au avut expuse 
lucrări, poate alte țări 
vor găzdui creații ale ✓ . 
minerilor dintr-un colt 
de tară al României — 
orașul Lupeni.

„Citind cartea, vefi afla**
Zilele caniculare ale 

lui Cuptor au văduvit 
întrucîtva și bibliotecile 
de permanenții lor cli- 
enți. De aceea munca 
bibliotecarelor este mai 
dificilă în această peri
oadă. Totuși, biblioteca
rele din Lupeni folosesc 
mijloace dintre cele mai 
felurite de atragere a ci
titorilor. Unul dintre a- 
ceste procedee, cu ur
mări pozitive, este scurta 
recenzie afișată la pa
noul cu activitățile clu
bului. In ce constă a- 
ceastă scurtă recenzie ? 
Este prezentat pe scurt 
autorul cărții, apoi, tot

pe scurt, începutul ac
țiunii! Acolo unde ac
țiunea devine mai pal
pitantă, mai interesantă, 
autoarea recenziei se o- 
prește și încheie astfel: 
„Citind cartea, veți afla".

Pe lingă prezentările 
de cărți în fața auditori
lor, a consfătuirilor cu 
cititorii, a celorlalte ac
țiuni cu cartea, proce
deul folosit de bibliote
carele din Lupeni, des
tul de interesant, con
tribuie la popularizarea 
cărții în rîndul oameni
lor, la răspîndirea lumi
nii în mase.

In studioul „Amafilm**

DENUNȚĂTORUL
Eliberat din închisoare-, 

Maurice — infractor in
corigibil — își reia șirul 
nelegiuirilor. Are însă 
nevoie de un sprijin șl 
îl caută la prietenul 
său, Cilien — un tînăr 
fără principii morale. Și 
de aici, toată intriga fil
mului. Cilien e prieten 
cu Maurice, dar e și o- 
mul politiei așa că e ne
voit să ducă o dublă 
activitate : de sfătuitor și 
ajutor al infractorului pe 
de o parte, de denunță
tor la poliție pe de altă 
parte. Și Cilien le face 
pe amândouă. II ajută pe

.ntractor ca apoi să-t 
denunțe poliției și să 
facă totul pentru a-1 
scăpa de pedeapsă. A- 
cest joc dublu, însă, are 
riscurile lui și astfel sc 
naște suspiciunea. Așa 
că jocul pe două fron
turi al lui Cilien (Jean 
Paul Belmondo) se va 
întoarce împotriva lui.

Clișeul alăturat repre
zintă o secvență din 
film. Ei poate fi vizio
nat între 31 iulie — 4 
august pe ecranul cine
matografului „Republica" 
din Petic;?-*

Și membrii cineclubu- 
lui desfășoară o activi
tate intensă. Este îmbu
curător faptul că ei au 
început să realizeze pe
licule colorate, urmînd 
ca viitoarele lor pro
ducții cinematografice să 
le realizeze în culori. 
ȘL deși nu au un in
structor fotograf de me
serie, deși nu dispun de 
cele mai bune mijloace 
și aparate de lucru, pri 
mele filme colorate au 
reușit.

In preocuparea cinefili
lor din Lupeni stau pro
iecte mari. Ei vor reali
za și prezenta spre vi
zionare publicului încă 
la începutul lui septem
brie, probabil, două 
scurt-metraje inspirate

din activitatea cercului 
de artă plastică. Primul 
va reda pașii începăto
rilor, ai copiilor, și va 
purta titlul „Muguri", 
iar ai doilea, intitulat 
„Paleta", va oglindi as
pecte din munca avan- 
satilor, a membrilor cer
bului de adulți.

Un alt film, care va 
ii realizat în culori, are 
?a temă viața și munca 
oamenilor de pe Jiu. EI 
va înfățișa oameni, lo
curi, întîmplări de pe 
cursul Jiului, de la Lu
peni și pînă la Tg. Jiu 
inclusiv. însuși titlul ex
primă aceasta : „Pe Jiu 
in sus și în jos". Premie
ra este preconizata pen
tru finele ahului în curs
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KOTA

OROLOGII 
CU... CtNTEC

Bucur Nicolae din Petroșani, 
strada Oituz, blocul nr. 4 scara 1 
apartamentul 12 iubește cocoșii. 
Ține omul nu un deșteptător din 
neamul galinaceelor, ci patru-cinci. 
, — Unde-i ține dacă stă in bloc ? 
— vă veți întreba.

— Noaptea pe balcon, iar ziua 
pe zonele verzi — vă răspundem 
noi.

Deștept om. nimic de zis și cu 
o logică nemaipomenită. Ceasul 
deșteptător cînd se defectează, dai 
parale și-l repari. Dacă insă cum
va răgușește ori ajunge in orbul 
găinilor, orologiul — cocoș este sa-, 
crlficat pe altarul artei culinare. 
Se transformă deci bietul cîntăreț 
in supă ori friptură. Mare avan
taj, nu ? Și tot așa, orologiile sa
crificate sint completate cu altele. 
Și să vezi ce concurs de glasuri. 
Concert de noapte în si bemol ma
jor, concert de dimineață, concert 
de prins, incit bieților de vecini 
le vine să-și ia lumea-n cap de 
at it a... cintec. Au căutat unii să-i 
mai tempereze pasiunea orologiilor 
cîntătoare dar zadarnic.

— Ce vreți, doar nu găsesc co
coși și găini cînd vreau la 
O.O.V.h.F.

O ji găsind, n-o fi găsind, dar 
nici să transforme blocul în cres
cătorie de păsări nu-i cu cale in
cit oamenii să nu poată dormi de 
atita... cintat. E cazul ca să dis
pară și ultimul orologiu cintător 
din balconul lui Bucur Nicolae 
că de unde nu, s-ar putea să iese... 
cu cintec.

Aviz și celorlalți amatori de o- 
rologii cîntătoare din cartier.

D. C.

In obiectivul aparatului fotografic

Risipa de materiale 
de la șantierul Lupeni

Timpul a trecut, blocurile 
Dl, D2, D3, D4 și blocul „200" 
din Lupeni au fost date de 
mult în folosință dar... „urme
le constructorilor11, mai precis 
ale risipei de materiale și ale 
indolenței au rămas. Fotogra
fiile de mai jos, deși sînt doar 
două fragmente, sînt suficient de 
edificatoare. Șantierul din Lupeni 
oferă multe alte asemenea 
„fragmente". In jurul blocuri
lor mai sus menționate și pe 
malul Jiului pot fi văzuți co
laci de fier-beton, elemeliți de 
calorifer, grilaje pentru scări, 
conducte pentru apă, unele pe 
jumătate îngropate în pămînt,

TELEVIZIUNE Pericolul bagatelizării
30 iulie

9,00 Ora exactă. Cum va fi 
vremea.

9,02 Emisiunea pentru copii și 
tineretul școlar. Cabana 
albastră.

9,40 Filmul serial „Meteor 
XL-5".

10,05 Poșta copiilor.
10.30 Emisiunea pentru sate.
12,00 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17,00 Magazin 111.
18,00 Telejurnalul de seară.
18.15 Selecțiuni din opereta 

„Bal la Savoy".
20.15 Documente de piatră — 

Pontus Euxinus.
20,35 Film artistic: Maigret și 

afacerea Saint-Fiacrfe.
22,20 Interludiu pe litoral. Ze

ce minute de muzică u- 
șoară românească la Ma
maia.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22,45 Telesport.
23,05 închiderea emisiunii.

Vinovat e doar accidentatul?
(Urmare din pag. 1)

schimb. Fie! Dar maistrul miner, 
dar inginerul care au trecut pe a- 
colo și n-au avut ochi să vadă lip
sa căilor de acces de ce nu-s trași 
la răspundere ?

...încă un caz. Vagonetarul Voicu 
Gheorghe se accidentează în timp 
ce cuplează două vagonete. Moti
vul : lipsa zalei mari la unul din 
vagonete. Cine-i vinovat ? Tot el I 
„N-a fost atent". Dar că vagonetul 
circula defect, fără zală — nu e 
vinovat nimeni ? Giudat verdict 1

Și tot așa, ar putea fi date și alte 
exemple. In iunie, la mina Lonea 
s-au înregistrat 25 de accidente. 
In toate cazurile sînt declarați vi- 
novați — accidentații și doar în 
câteva cazuri și vreun șef de 
schimb sau de brigadă și într-un 
singur caz un supraveghetor. Maiș
trii, inginerii, oamenii care con- 

altele „depozitate" în diferite 
puncte ascunse vederii. Și în 
terenul de umplutură de lingă 
blocul Dl au fost „uitați" co
laci de fier-beton. Aceste „ima
gini" reflectă, pe lingă risipa 
de materiale, și indolența șe
fului de șantier, Romeo Man- 
dero și a maiștrilor Cimenti I,. 
I iiipescu F„ Popescu M., For
go I. și Alexandru Constantin. 
Ce are de spus conducerea 
Grupului de șantiere Petroșani 
despre felul cura șantierul din 
Lupeni gospodărește materia
lele?

Text: IULIU POPA

Foto : N. Moldoveanu

(Urmare din pag. 1)

Practica de urmărire penală a 
stabilit însă că în problema legali
tății nu există nerespectări de lege 
mari sau mici, după cum nu există 
dispoziții legale importante sau ne
importante din punct de vedere al 
aplicării sau respectării lor. Se știe 
că abilitatea infractorului specu
lează mentalitatea, atitudinea gre
șită de mai sus, folosindu-se de cea 
mai „neînsemnată*' încălcare a legii 
din partea celor chemați s-o aplice. 
Nici o sustragere sau abuz prin 
care se aduce daune avutului 
obștesc n-ar fi posibilă — teoretic 
cel puțin — în condițiile unui cli
mat de strictă legalitate în.unitățile 
economice sau instituții. Neglijarea 
sau ignorarea acestui adevăr funda- 

! mental explică în cea mai mare 
măsură de ce se mai produc pa
gube avutului obștesc.

Unde duce o asemenea atitu
dine, sub forma bagatelizării, ne-o 

duc și organizează producția, care 
sînt obligati și plătiți să controle
ze zilnic locurile de muncă și să 
asigure condiții optime de securi
tate tuturor lucrătorilor nu se fac 
vinovați în nici unul din cazuri. 
Nici întâmplător! Chiar așa o fi. 
tovarăși din comisiile de cercetare 
a accidentelor ?

Nu avem în intenție să venim 
cu vreo pledoarie în favoarea in
disciplina tilor, a celor gură-cască 
— chiar dacă-s accidentați — care 
nesocotesc normele tehnicii secu
rității. Dar, de aici și pînă la a 
găsi vinovați exclusiv pe cei acci
dentați e totuși o distantă.

Rezultatele în reducerea numă
rului de accidente, în combaterea 
cauzelor accidentelor sînt determi
nate, într-o măsură hotărâtoare, de 
exigența și obiectivitatea cu care 
se cercetează accidentele, cauzele, 
de discernămîntul cu care se stabi
lesc măsurile de remediere.

Iată un adevăr pe care socotim 
necesar să-l reamintim conducerii 
minei Lonea. (Și nu numai Aces
teia !). Dar cu reamintirea nu se re
zolvă multe. Se cer măsuri de ri
goare. E în interesul reducerii ac
cidentelor, al producției I

La Craiova a început 
construcfia fabricii 
de acid nicotinic

In incinta Combinatului chimic 
de la Craiova a început construc
ția fabricii de acid nicotinic. Noua 
unitate este prevăzută a intra în 
funcțiune la sfârșitul anului viitor 
cu o capacitate anuală de 120 to
ne. Fabrica va folosi ca materie 
primă produse ale actualelor uni
tăți ale combinatului, printre ca
re amoniacul, acidul azotic și para 
acetaldehida.

Acidul nicotinic va fi folosit în 
sectorul zootehnic pentru îngrășa- 
rea animalelor și în industria far
maceutică. (Agerpres) 

dovedește ' cazul delapidatorului 
Dănciulescu Vasile — fost jurist- 
consult la C.C.V.J. Astfel, una din 
condițiile principale care a favo
rizat delapidarea de cîteva mili
oane la care ne referim a consti
tuit-o... un „fleac" : nerespectarea 
numărului de exemplare în care se 
dactilografia procesul verbal de 
evaluare a bunurilor expropiate. 
Insușindu-și exemplarele dactilo
grafiate în plus și folosindu-se de 
semnăturile de pe ultima filă a pro
ceselor verbale respective, infrac
torul Dănciulescu Vasile a reușit 
să falsifice — refăcînd după bunul 
plac și în avantajul său — proce
sele verbale de evaluare.

Exemple de asemenea atitudine 
de subapreciere a unor lucruri 
aparent lipsite de importanță și 
care se soldează cu urmări dăună
toare, uneori chiar catastrofale, se 
pot da din orice domeniu de acti
vitate. De pildă, referindu-ne la 
randamente, întîrzierea numai cu 
5 minute la prezentarea îți servi
ciu, apare, în sine, un fleac. însu
mate însă toate minutele întîrziate 
din cadrul unui colectiv de muncă, 
pagubele pot căpăta proporții. De 
aceea, punctualitatea la serviciu — 
cum pe bună dreptate s-a subliniat 
în ultima Hotărîre a C.C. al P.C.R. 
și guvernului privind folosirea 
timpului de lucru și întărirea dis
ciplinei — capătă semnificația u- 
nei exigențe nu numai de ordin 
etico-profesional ci, mai ales, una 
de ordin economic de cea mai mare 
importanță.

In domeniul protecției muncii, 
bagatelizarea unor măsuri de se
curitate — de pildă lipsa cîtorva 
șuruburi în coloana de aeraj, ca în 
cunoscutul accident de la E. M. 
Uricani din 1965 — poate duce la 
adevărate catastrofe.

Intr-un caz de culpă profesio
nală medicală, lipsa consultării 
imediate a unei cardiace — consi
derată beată, nu bolnavă, și lăsată... 
pe culoar (!) pînă se trezește (din

Confruntare pe schele
(Urmare din pag. 1}

Iui sînt concentrate unilateral. Ast
fel, blocurile F 4, F 5, F 6, F 7 din 
microcvartalul „Coroești" au fost 
de mult terminate. Dar... drumu
rile, aleile, trotuarele, în general 
toată sistematizarea terenului nu a 
fost executată.

O situație asemănătoare se gă
sește pe terenul din jurul blocurilor 
E 3, F 8. F 9 apoi D 6, D 5, D 4 și

PROGRAM DE RADIO
31 iulie

PROGRAMUL I : 7,00 RADIO
JURNAL; 7,45 Sumarul ziarului 
„Scînteia"; 8,00 Tot înainte (emi
siune pentru pionieri); 8,20 MO
MENT POETIC; 8,25 La microfon, 
melodia preferată; 9,25 Sfatul me
dicului ; Oboseala vizuală; 9,30 De 
la munte la mare; 11,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 11,03 Cronica economică; 
11,18 Parada soliștilor și a orches
trelor de muzică ușoară; 12,00 Me
lodii de Sergiu Malagamba; 12,15 
Biblioteci și bibliotecari; 12,30 Mu
zică populară din diferite regiuni 
ale țării; 13,00 RADIOJURNAL; 
13,13 Succese ale muzicii ușoare;
13.30 întâlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat: 14,00 
Concert de estradă; 15,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 15,05 Afiș radiofonic:
15,20 Opera românească și litera
tura; 15.40 Radio-publicitate; 15,50 
Jocuri populare. 16,00 RADIOJLîR- 
NAL. Sport; 16,15 Cîntece inter
pretate de Luminița Dobrescu și 

beție ?!) — a condus, în final, lai 
moartea femeii.

In domeniul — adeseori neglijat
— al foirmularisticii, al evidenței 
tehnico-operative și circulației ac
telor primare — neîntocmirea lor 
la timp, necompletarea unor rubrici 
(considerate, uneori, lucruri inu
tile) sau modificarea unor date fă
ră certificare (apreciate ca lipsite 
de importanță), au constituit în 
multe cazuri teren prielnic pentru 
comiterea unor fraude. Numai în 
sectorul comerț și numai în două 
cazuri judiciare din 1966 (cazul Iu: 
Iordache Gheorghe și a lui Cioată 
Aurel), sub aprecierea la care ne 
referim — respectiv modul de în
tocmire și circulație a actelor pri
mare — a favorizat producerea u- 
nor pagube în valoare de... 560000 
lei.

REMEDII
Așa cum s-a văzut din cele nu

mai cîteva exemple date, pericolul 
bagatelizării ține atît de cunoaș
tere — de interpretarea unui fapt
— cît și de atitudine — aprecierea 
lui.

Sub acest aspect, ignoranța ea și 
ușurința sînt la fel de dăunătoare, 
mai ales cînd ele se referă la sis
temul de norme (juridice sau etice). 
Aplicarea sau respectarea strictă 
a acestor norme reprezintă — în 
orice domeniu — condiția preli
minară a prevenirii pericolului ba
gatelizării și implicit a unor con
secințe prejudiciabile.

Complementar, ridicarea conti
nuă a nivelului ideologic — îndeo
sebi însușirea dialecticii materia
liste — educarea unei atitudini pă
trunse de seriozitate și răspundere 
ca și combaterea superficialității și 
ușurinței în aprecierea faptelor — 
prin prelucrarea cazurilor de fe
lul celor semnalate — constituie, 
de asemenea, mijloace eficace în 
combaterea aceluiași pericol : AL 
BAGATELIZAM!- 

lâ drumul magistral din mijlocul 
cvartalului. Acest drum a fost în
ceput cu 4 ani în urmă, dar nici 
acum, nu este terminat. Și aseme
nea exemple se mai pot da. De ase
menea, nici finisajul exterior al 
blocului F 9, predat anul trecut, nu 
este complet încheiat. Oare nu este 
acesta un aspect care, confruntat 
cu realizările, trage balanța aces
tora înapoi ?

Michel Paje; 16,40 Popas folcloric 
în raionul Cîmpulung Moldovenesc; 
17,01 Melodii interpretate la hava- 
iană; 17,10 ANTENA TINERETU
LUI; 17,30 Maeștri ai muzicii co
rale : Gavril Muzicescu; 17,50 
Muzică ușoară; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,05 ORIZONT ȘTIINȚI
FIC; 18,20 Variațiuni pe aceeași 
temă — muzică ușoară; 18,40 IN
CURSIUNE IN COTIDIAN; 19,00 
Concert de melodii românești; 19,30 
Sport; 19,40 Varietăți muzicale; 
20,00 RAD1OGAZETA DE SEARA;
20,20 O melodie pe adresa dumnea
voastră; 20,42 Teatru radiofonic; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport, Bu
letin meteorologic; 22,15 Muzică 
ușoară; 22,45 MOMENT POETIC; 
22,50 Cîntă Vali Manolache și Ma
rio Tessuto; 23,00 Refrenele serii — 
muzică ușoară; 24,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 0,05 Melodiile nopții;' 2,55- 
3,00 BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
31 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Printre vulturi; Republica ; Denunță
torul; PETRILA : Rîdem cu Stan și Bran; LONEA — Minerul : Week-end 
la Zuydocoote; ANINOASA : Noaptea iguanei; VULCAN : Warîok; PA- 
ROȘENI : Omicrom; LUPENI — Cultural : Primul an de căsnicie; BAR- 
BATEN1 : La porțile pământului; URICANI : Albă ca zăpada și cei 7 
saltimbanci.
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VIETNAMUL DE SUD

Patriofii lansează atacuri 
cu mortiere și rachete

Negocieri 
româno-franceze

SAIGON 29 (Agerpres). — In 
noaptea de vineri spre sîmbătâ pa- 
trioții sud-vietnamezi au lansat un 
atac combinat cu mortiere și ra
chete asupra unor obiective mili
tare americane situate în apropiere 
de capitala sud-vietnameză, trans
mite corespondentul agenției U.P.l. 
Timp de peste o oră, ei au supus u- 
nui puternic tir baza militară ae
riană de ia Phu Loi, avariind aero
portul și o parte din avioanele a- 
flafe în bază. Un alt atac a avut 
loc la Lai Khe, unde forțele patrio
tice au atacat 
chete baza la 
unitățile unui 
de infanterie.

Totodată, agențiile de presă sem
nalează o nouă recrudescență a e- 
rorilor comise de trupele ameri
cane, care, reglîndu-și greșit firul, 
provoacă pierderi în cadrul pro
priilor poziții.

tot cu mortiere și ra- 
care erau amplasate 
regiment american.

SAIGON 29 (Agerpres). — Pre
mierul sud-vietnamez Nguyen Kao 
Ky a declarat că va răsturna orice 
guvern de opoziție care ar putea 
fi instalat în Vietnamul de sud, ca 
rezultat al „alegerilor" preconizate 
pentru luna septembrie. Observa
torii politici apreciază că premierul 
Ky a făcut o astfel de declarație 
numai după ce a primit asentimen
tul oficialităților americane. De 
altfel, la Saigon a avut loc recent 
o consfătuire între oficialitățile sud- 
vietnameze și trimișii speciali ai 
președintelui Jonhnson, Maxwell 
Taylor și Clarck Clifford care au 
făcut o escală în Vietnamul de 
sud. In timpul acestor convorbiri, 
informează presa. Ky a promis re
prezentanților Pentagonului să 
sporească efectivul trupelor sud- 
vietnameze cu 65 000 de soldați și 
nu cU 55 000 așa cum era prevăzut 
inițial.

PARIS 29 (Agerpres). — Intre 17 
și 28 iulie au avut loc la Paris ne
gocieri între o delegație a Repu
blicii Socialiste România și o dele
gație a Republicii Franceze în ve
derea încheierii unei convenții con
sulare între cele două state.

Cele două delegații 
acord asupra textului 
pe care l-au parafat 
semnare va avea loc 
itor apropiat.

au căzut de 
convenției, 

și a cărei 
într-un vi-

MOSCOVA. Prezidiul Acade- 
de Științe a U.R.S.S. a insti- 
distincția supremă a Acade- 
— medaliile de aur Mihail 

Aceste medalii se

miei
tuit 
miei 
Lomonosov".
vor acorda anual la 19 noiembrie, 
ziua de naștere a lui Lomonosov.

„Ogo-4“ 
s-a înscris 
pe orbită

Declarația secretarului general 
al O. N. U.

U 
a- 
că 
se

NEW YORK 29 (Agerpres). 
Secretarul general al O.N.U., 
Thant, a declarat într-un raport 
dresat Consiliului de Securitate 
pentru moment este imposibil să
stabilească în mod precis efectele 
sancțiunilor economice adoptate de 
O.N.U. împotriva Rhodesiei, datorită 
faptului că partenerii comerciali 
tradiționali ai Rhodesiei, îndeosebi 
vecinii ei nu au furnizat O.N.U. da
tele statistice solicitate. Potrivit 
agenției U.P.l., U Thant s-a referit 
la Republica Sud-Africană și teri
toriile portugheze din Africa, An
gola și Mozambic, deși nu le-a nu
mit direct.

In raport se arată că aproxima
tiv 90 de țări au informat secre
tariatul general al O.N.U. că au 
îndeplinit rezoluția Consiliului de 
Securitate din 16 decembrie anul

trecut, privind instituirea de sanc
țiuni economice împotriva regimu
lui rasist de Ia Salisbury sau că nu 
au relații comerciale cu Rhodesia. 
U Thant și-a exprimat speranța că 
situația va putea fi clarificată du
pă primirea datelor suplimentare 
din partea țărilor ce nu au răspuns 
încă O.N.U.

Prin rezoluția Consiliului de Se
curitate, Rhodesiei i-au fost impuse 
sancțiuni privind interzicerea ex
porturilor spre această țară de pe
trol, automobile, avioane și cum
părării a principalelor bunuri rho- 
desiene de export, îndeosebi tutun 
și cupru.

lansat vineri de 
Vandenberg (Ca- 
studia fenomene- 
de activitatea so-

Administrația națională pen
tru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 
(NASA) a anunțat că „obser
vatorul geofizic orbital“ (OGO- 
4) s-a înscris pe o orbită po
lară aproape perfectă.

„OGO-4“, 
la baza din 
lifornia), va 
le provocate
Iară. După primele zece revo
luții în jurul pămîntului, spe
cialiștii de la NASA au anun
țat că aparatele aflate la bor
dul satelitului funcționează 
normal.

Sistemiil de antene și pa
nourile cu celule solare dau 
satelitului forma unei insec
te uriașe. „OGQ-4" cîntărește 
560 de kg.

S.U.A.

COMUNICATSOVIETO-IRANIAN
MOSCOVA 29 (Agerpres). 

La Moscova a fost dat publi
cității comunicatul cu privire 
Ia vizita premierului Iranului, 
Amir Abbas Hoveida, în U- 
niunea Sovietică. . U.R.S.S. și 
Iranul — se arată în comuni
cat — consideră că retragerea 
trupelor izraeliene de pe teri
toriile arabe constituie „cel 
mai important pas pe calea 
restabilirii păcii și securității" 
în Orientul Apropiat.

Tulburările rasiale continuă 
în diferite orașe

oraș american 
urmă, au în- 
din zona cen- 
evacuarea lor

avea loc decît

NEW YORK 29 (Agerpres). — 
Parașutiștii trimiși la Detroit pen
tru a reprima tulburările care s-au 
declanșat în marele 
cu o săptămînă în 
ceput să fie retrași 
Irală a orașului, dar 
definitivă nu va
săptămînă viitoare — a anunțat 
Cyrus Vance, reprezentantul spe
cial al președintelui Johnson la 
Detroit.

Criza rasială, care după cum 
menționează agenția France Presse, 
a avut în anumite momente aspec
tul unui război civil, a fost mar

cată de noi incidente izolate în 
mai multe orașe americane, inclu
siv Detroit. Situația pare să fie 
mai încordată Ia Philadelphia unde 
primarul a instituit starea de ur
gență parțială, autorizînd poliția să 
intervină în cazul întrunirii a pes
te 12 persoane. Un grup de 150 de 
militanti 
protestat 
mărului, 
117 ani.
combaterea tulburărilor calea cea 
mai bună ar fi reducerea șomaju
lui și, în general, îmbunătățirea 
condiților de trai ale negrilor.

pentru drepturile civile au 
împotriva hotărîrii pri- 

bazată pe o lege de acum 
Ei au subliniat că. pentru

Știri contradictorii despre luptele 
din Nigeria

LAGOS 29 (Agerpres) — Comu- sa de sîmbătă că în prezent au
nicatele militare și informațiile Ioc în oraș lupte grele de stradă în-
transmise de agențiile de presă, 
citind surse de la Lagos și Enugu, 
furnizează relatări contradictorii 
despre evoluția situației militare 
pe fronturile din Nigeria. Un pur
tător de cuvînt al guvernului fe
deral, citat de agenția Reuter, a de
clarat că trupele federale care au 
ocupat portul Bonny, după o de
barcare în rada portului, dețin în 
prezent controlul asupra 
maritim al provinciei 
Totodată, el a precizat 
giunea portului Bonny,
militare au încetat de fapt și că 
trupele federale își consolidează 
pozițiile ocupate. Armata federală, 
a spus el, deține în prezent con
trolul asupra căilor strategice de 
acces spre Port Harcourt, princi
palul centru economic și port ma
ritim al Provinciei Orientale pro
clamată stat independent sub nu
mele de Republica Biafra. Postul 
de radio Enugu care anterior anun
țase eșecul total al încercărilor tru
pelor federale de a debarca în por
tul Bonny, recunoaște în emisiunea

litoralului 
orientale, 
că în re- 
acțiunile

Reuniunea reprezentanților ..celor zece44
In capitala Franței a avut loc reuniunea supleanților miniștrilor 

de finanțe ai „celor zece", țări capitaliste principale, membre ale Fon
dului Monetar Internațional. La sfîrșitul acestei reuniuni, relatează 
genția France Presse, s-a constatat că „există și mai puține indicii 
s-ar fi ajuns la un acord, decît la sfîrșitul reuniunii ministeriale 
la Londra de la începutul lunii iulie".

a- 
că 
de

Spania este cuprinsă de inflație
lari și se așteaptă ca pînă la sfîr
șitul lunii decembrie să ajungă sub 
700 milioane dolari. Atît produc
ția industrială cît și investițiile 
industriale sînt în declin".

„Spania este cuprinsă de ceea 
ce se poate numi inflație — rece
siune, scrie publicația britanică 
„The Economist". Prețurile cresc 
mai repede decît în orice altă țară 
vest-europeană. Nivelul importuri
lor se ridică. Veniturile de pe ur
ma exporturilor și turismului sînt 
în stagnare. Situația balanței de 
plăți este îngrijorătoare, iar rezer
vele au scăzut în primele cinei 
luni ale acestui an mai mult decît 
în întregul an 1966: pentru prima 
dată în ultimii șase ani, valoarea 
lor a coborît sub un miliard do-

cu

tre unități ale trupelor federale și 
ale armatei biafreze. Comunicatul 
postului de radio Enugu mențio
nează că mai multe persoane civile 
au fost ucise, iar unele clădiri ale 
principalelor instituții publice au 
fost distruse. In timpul luptelor o 
parte a instalațiilor petroliere dfn 
portul Bonny au fost avariate.

Guvernul militar de la Lagos a 
introdus sîmbătă pedeapsa
moartea ca urmare a acțiunilor te
roriste semnalate 
în capitala țării unde explozia cî- 
torva bombe a provocat moartea 
unor persoane civile.

Agenția U.P.l. informează că gu
vernul federal a cerut companiei 
petroliere „Shell-BP“ să achite re- 
devențele în valoare de 7 milioane 
lire sterline guvernului de la La
gos potrivit clauzelor de concesio
nare a zăcămintelor petrolifere. In
tr-o declarație dată publicității, gu
vernul federal insistă ca toate re- 
devențele să fie 
BP" fără nici o 
lui de la Lagos 
de Ia Enugu.

în ultima lună

plătite de „Shell- 
amînare guverftu- 

nu autpritățilprși

Detlatalle de protest a IUIMI Afacerilor 
al R. D. Vietnam
HANOI 29 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație în care 
protestează energic împotriva rai-

Externe

de bombardie-
„B-52" a-

durilor întreprinse
rele strategice americane 
supra zonei demilitarizate și a re
giunii Vinh Linh.

Criză politică în Peru
LIMA 29 (Agerpres). — Congresul 

Peruvian, care trebuia să se întru
nească vineri pentru a 
„mesajul către națiune" a 
dintelui Fernando Belaunde 
nu și-au putut ține ședința, 
ma declanșării unei crize între par
tidele de guvernămînt și de opo
ziție. Criza a intervenit în urma 
refuzului partidelor de opoziție — 
care controlează Congresul — de 
a vota în favoarea alegerii lui Da
niel Becerra, reprezentant al parti
delor de guvernămînt, în postul

asculta 
preșe- 
Terrv 
în ur-

președinte al Senatului. Aceas- 
atitudine a opoziției a provocat 

protestele minorității guvernamen
tale care, apreciind că înfruntarea 
între Congres și puterea executivă 
a ajuns la un punct critic, a hotă- 
rît să boicoteze sesiunea congre
sului care a trebuit să fie amînată 
pentru o perioadă nedefinită.

Președintele Fernando Belaunde 
Terry, menționează agenția Asso
ciated Press, a avut întrevederi cu 
liderii militari. In fața clădirii Con
gresului au fost trimise clteva tan
curi.

de 
tă

Suedia a cerut aderarea la C.E.E
BRUXELLES 29 (Agerpres). — 

Suedia s-a alăturat Marii Britanii, 
Irlandei, Danemarcei și Norvegiei, 
cerînd vineri oficial aderarea la 
Piața comună. Spre deosebire însă 
de cele patru țări, guvernul sue
dez n-a cerut o integrare totală la 
CEE. In cererea formală, semnată 
de ministrul comerțului Gunnar

încheierea tratativelor anglo-guatemaleze
Tratativele anglo-guatemaleze în

cepute la 24 iulie și care a avut 
ca temă discutarea viitorului Hon
durasului britanic revendicat de 
Guatemala și Mexic au 
șit vineri la Londra.

publicității 
acestor con- 
confidențial.

luat sfîr-

In comunicatul dat 
se arată că rezultatele 
vorbiri cu caracter 
vor fi comunicate mediatorului a- 
merican însărcinat cu 
litigiului.

rezolvarea

Preparat
Gripa, denumită și 

este unica boală infecțioasă care 
în prezent își mai face apariția 
aproape regulat sub formă de

an tigri pa 1
influență,

•>

N. R.) pentru Vietnam" — 
de cunoscute personalități

In ajutorul victimelor din Vietnam
Mișcarea „Un miliard (de franci vechi 

organizație creeată cu cîteva luni în urmă 
intelectuale, științifice și literare din Franța — a anunțat la 28 iulie că
în prima etapă din luna mai a. c. și pînă la 20 iulie — cea de-a 13-a 
aniversare a semnării Acordurilor de la Geneva — a remis Crucii Roșii 
Franceze, pentru Crucea Roșie a ®. D. Vietnam, suma de 1200 000 de 
franci noi (adică 120 000 000 franci vechi)

epidemii pe scară
Toate încercările de 

un medicament împotriva gripei 
au rămas pînă acum fără rezultat.

Acum se anunță că oamenii de 
știință ai firmei americane „Du 
Pont" au reușit să sintetizeze un 
preparat care oferă protecție îm
potriva infecției gripale într-un 
mod cu totul nou. Este vorba de 
hidroclorura de adamantanamină, 
o substanță complet sintetizată, 
care din cauza simetriei sale a 
fost numită „Symmetrel".

mondială, 
a prepara

I
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I
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Lange, se spune, printre altele, că 
factorul determinant pentru guver
nul suedez este că politica sa .de 
neutralitate rămîijp aceeași. Agen
ția Reuter relevă că cererea de a- 
derare a fost însoțită de un memo
riu în care se menționează că 
Suedia dorește să stabilească re
lații strînse pe cît posibil cu CEE, 
dar în același timp și cu țările 
membre ale AELS, din care în Dre- 
zent face parte.

Franța își va retrage 
baza militară Mers El Kebir

PARIS 29 (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează, citind sur
se din Orari. că Franța ar fi ho- 
tărît să-și retragă anticipat baza 
sa militară Mers El Kebir de pe 
teritoriul Algeriei. Evacuarea fami
liilor militarilor francezi va începe 
în luna septembrie a.c., urmînd ca 
întregul personal să fie evacuat pî- 
nă în luna februarie 1968. Potrivit 
acordurilor de la Evian, Franța 
trebuia să părăsească definitiv a- 
ceastă bază abia în 1975.

Mers El Kebir este cea mai ve
che bază militară franceză de pe 
teritoriul Africii de nord. In pre
zent, aici se află circa 6 000 de sol
dați și ofițeri francezi, cărora li se 
adaugă 480 funcționari civili și 
peste 1 000 muncitori algerieni.
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