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O PERDEA PESTE „AMANLJNTE"
Zilele acestea am făcut o vi

zită Ja serviciul de investiții al 
I.ÎC.C. Paroșeni. Scopul întrevede
rii ' cu specialiștii de aici: afla
rea stadiului în care se situează 
lUulârile de investiții. Cum se

stă cu realizările în ajunul înche
ierii celui de-al treilea trimestru.

Din mulțimea de date care ni 
s-au pus la dispoziție am copiat 
pe cele care ni s-au părut mai sem
nificative. Le reproducem în ta
belul de mai jos.

LUCRĂRI DE INVESTIȚII PE ANUL 1967

Total lucrări Din care iconstr.-montaje

Termen Planificat
Realizat 

pînă la 
20. VIII

Planificat
Realizat 

pînă Ia 
2O.Vin

1 1 —31.VIII 15 200 000 lei 16 970 000 lei 10 550 000 lei 14 977 000 Iei

1 1 — 31.XII 22 195 000 lei 16 970 000 lei 15 145 000 lei 14 977 000 lei

’ Reiese clar că planul lucrărilor 
le investiții este realizat. Da, dar 
global. Am trecut dincolo de 
„în general". Oprindu-ne la 
construcții am dat și peste 
amănunte. Am constatat că 
obiective n-au putut fi
din motive întemeiate. De exemplu, 
pentru termoficarea orașului Vul
can încă nu s-a primit avizul 
C.S.P. și C.S.C.A.S. și n-au pu
tut' fi făcute exproprierile de te
ren. Alte lucrări
transferate de pe un 
cu planul diminuat 
dătâ. Amînate după 
al executantului. Un

acest 
noile 
unele 
unele

realizate

însă au fost 
an pe altul, 
de fiecare 
bunul plac 

exemplu : di-

gul de protecție contra inunda
țiilor de pe pîrîul Baleia mai. mai 
să se „inunde" cu... hîrtii și „so
luții" prin care a fost cerută și 
obținută amînarea lucrării din 
1965 în 1966, apoi în 1967. Și nu 
se poate spune că acum, aici, nu 
se lucrează. Se lucrează, dar bine
înțeles în ritmul melcului. Și a-
cesta nu e doar un caz izolat de 
neritmicitate, de nerealizare. îm
prejmuirea centralei, montarea 
dispozitivului de întreținere a fe
restrelor, trecerea pe gaze a cen
tralei electrice Vulcan și altele sînt 
de asemenea lucrări care nu țin 
pasul ’cu planul. Iiîtîrzie mult e- 
xecutarea racordurilor și termina
rea lucrărilor la canalele ce fac

La maternitatea din Lupeni:

CONDIȚII
OPTIME de
spitalizare
și asistență
medicală!

Creșterea natalității din ultimele 
luni a impus un ritm alert de mun
că în maternități și secții de pe
diatrie și sporirea eforturilor pen
tru crearea de condiții de spitali
zare și asistență la nivelul cerin
țelor actuale

Ihrindurile de față ne propunem 
să urmărim ce s-a făcut în orașul 
Lupeni în această direcție pentru 
tinerele mame și noii-născuți și ce 
trebuie să se mai facă pentru asi
gurarea desfășurării muncii medico- 
sanitare în condiții optime.

Este cunoscut faptul că orașul 
Lupeni dispune de o unitate 
terno-infantilă care constă din 
ție de obstretică, noi-născuți, 
necologie, pediatrie, precum și
tr-un centru regional de prema
turi. Conducerea maternității și 
respectiv a secției de prematuri 

■ — pediatrie de aici depune e- 
forturi susținute pentru a răspunde 
Solicitărilor mult crescute de in
ternări ca și pentru a asigura a- 
sistență medicală si sanitară în 
orice oră din zi si noapte, deși ca
pacitatea actuală de spitalizare a 
acestei unități nu corespunde ce
rințelor actuale. Este necesar să a- 
r*t»m că medicii Soba Jianu. Ră- 
dulescu Gheorghe, Vasilca Eva, 
Adesmann Eric și Mihăiescu Vic
tor printr-o adevărată dăruire de

ma- 
sec- 

gi- 
din-

sine, au reușit să asigure la blocul 
materno-infantil o gardă perma
nentă de specialitate. La lipsa ma
re de personal medico-sanitar, sec 
ția sănătate a Sfatului popular al 
orașului Petroșani a răspuns cu 
repartizarea a 6 moașe și 15 asis
tente și svrorl medicale pentru copii 
(proaspete absolvente ale școlii de 
specialitate). Dar cîte lucruri se 
mai cer făcute ca această unitate 
«pi'elicească să facă față cerințe
lor 1

In prezent maternitatea se află în 
plină amenajare pentru mărirea 
spațiului de spitalizare și îmbună
tățire a 
mutarea 
întreaga 
mită de

condiț’ilor de muncă. Prin 
S.M.S. în incinta minei, 
capacitate a clădirii denu- 
localnici „spitalul cel nou" 

stă ia dispoziția acestei unități ma- 
terno-infantile, care e în perspec
tivă de a deveni un modern com
plex medical de acest fel. Prin nu
mărul mare de saloane bine izolate, 
în cuts de amenajare, se vor asi
gura aici condiții optime atît pen
tru gravide și tinere mame cît și 
pentru noi-»născufi. Mărirea secți
ilor de obstretică și prematuri se 
face concomitent cu cea a secției 
de pediatrie. De la 110 paturi exis
tente prin mărirea capacității de 
cazare se va ajunge la 169. In plus 
va crește simțitor numărul de boxe 
pentru prematuri Lucrările care se 
fac aici trebuie terminate cel tîr- 
ziu la sfirșitul lunii septembrie, ca 
de la 1 octombrie unitatea mater- 
no-infantilă bine utilată si dotată 
cu mobilier aparatură si utilaj ne
cesar si avînd un spațiu de spita
lizare corespunzător cerințelor să 
poată asieura condiții optime de 
cazare s1 de asistentă medicn-sani- 
tarâ.

O dată cu transformarea acestei

Margareta MICA

(Continuare in pag. a 3-a)

legătura cu turnul de răcire nr. 5. 
De ce aceste rămîneri în urmă la 
unele grupe de lucrări ? „Din 
lipsă de utilaje și forță de mun
că" — e răspunsul atit al execu
tantului de pe cele două șantiere 
cît și al beneficiarului. Bine, dar 
acum cîteva luni, ca urmare a u- 
nor articole critice apărute în ziar 
se promitea o îndreptare a aces
tei situații. Se pomenea atunci de 
niște măsuri (? !) Se pare însă că 
cei vizați, atunci, au uitat de in
vestiții și se liniștesc, punîndu-se 
la adăpostul realizărilor globale, 
ca după o perdea protectoare. Nu
mai că „perdeaua" poate fi dată 
la o parte. Și sînt scoase la iveală 
„amănunte" care mai ascund în
că lipsuri serioase.

Petru BREBEN

S-a aprins flacaruia ca- 
re-l va însoți pe miner 
pe drumurile subterane

IN LOCUL MĂRĂCINILOR
POT CRESTE TRANDAFIRI

f remurile nu sînt prea
* îndepărtate spre a ne 

pune la grea încercare me
moria. înainte cu un deceniu 
și ceva pe meleagurile unde 
azi strălucește, ca o stea de 
primă mărime, termocentrala 
din Paroșeni, unde a crescut 
sub ochii noștri noua mină 
cu același- nume, mărăcinii și 
bălăriile creșteau în voie. Prin 
hărnicie, pricepere și căldură 
umană în locul mărăcinilor a 
crescut acest minunat „tran
dafir" al Văii Jiului.

O dată ajuns la înflorire 
„trandafirul" a fost predat de 
constructori spre păstrare e- 
nergeticienilor. De atunci, an 
de an el înflorește mereu mai 
frumos. Florile lui se răspîn- 
desc din seră în incintă, cori
doare, secții și chiar 
cazanelor. Florile
pretutindeni. Dovadă elocven
tă că și în locul mărăcinilor 
pot crește trandafiri. Dar nu 
e vorba numai de flori, ci de 
ordinea și curățenia de aici. 
Indiciu că întregul colectiv al 
termocentralei se preocupă 
pentru înfrumusețarea și cu
rățenia uzinei.

Depoul C.F.R. Petroșani nu 
e o unitate nou construita. 
Totuși aici peste tot domneș
te o curățenie exemplară,- pes
te tot ochiul intîlnește multe 
flori. îmi amintesc că cu pri
lejul Olimpiadei de la Tokio, 
la intrarea pe stadioane sau 
în sălile de sport, fiecare su
porter primea cîte o cutiuță 
pentru a pune în ea mucurile 
și scrumul de la țigări. Pe cu
tiuțe era scris: „nu aruncați 
scrumul și mucurile de țigară 
pe nici una din străzile ora
șelor lumii". La depoul din 
Petroșani e deja de prisos o 
asemenea chemare. N-ai să 
găsești un muc de țigară în 
tot depoul, exceptînd bineîn
țeles -scrumierele. E una din
tre cele mai îngrijite și co
chete unități economice din 
Valea Jiului.

Preparația din Lupeni, ștran
dul și celelalte baze sportive

aflate .in custodia preparato
rilor dovedesc de asemenea, 
prin aspectul lor, spiritul gos
podăresc și dragostea pentru 
frumos a preparatorilor. Ase
menea gospodari harnici ai în
treprinderilor 
unde muncesc 
Valea Jiului.

Există însă 
gospodari pe 
preocupă aspectul și estetica 
locului unde muncesc. Ase
menea „gospodari" sînt la 
T.C.M.M., E. M. Lonea, E, M. 
Dllja și chiar la unele sec
toare I.C.O. și I.I..L. care răs
pund direct de . înfrumuseța
rea și curățenia localităților, 
întrebați de modul cum își 
exercită atribuțiile gospodă
rești mulți din conducătorii 
unităților economice răspund 
cu seninătate :

— Pe noi ne preocupă 
primul rînd planul de { 
dueție, în rest., Și apoi 
oamenii nu îngrijesc.

Ciudat fel de a gîndi. 
trebuie să se ocupe de 
carea și îndrumarea salaria- 
ților pentru crearea frumosu
lui și păstrarea curățeniei da
că nu însăși conducătorii uni
tăților. La munca educativă 
desfășurată în această direc
ție trebuie să-și aducă con
tribuția organizațiile de partid, 
sindicat și U.T.C., conducerea 
tehnico-administrativă, fiecare 
salariat îndrăgostit de frumos. 
Aceasta nu este o muncă pom
pieristică ce se face cît ai 
bate din palme, ci o muncă 
migăloasă, permanentă, • de 
lungă durată și perseverentă.

Experiența atâtor colective 
din întreprinderi și instituții 
din localitățile bazinului nos- 
ru carbonifer au dovedit că, 

atunci cînd există preocupare, 
în locul mărăcinilor pot creș
te trandafiri. Să muncim în 
așa fel îneît Întreaga Vale a 
Jiului să devină o grădină în
floritoare. Avem toate condi
țiile s-o facem.

D. C.

colaborării

O delegație a Adunării Națio
nale Franceze, condusă de Achille 
Peretti, vicepreședinte ai Adunării, 
ne-a vizitat timp de 8 zile țara. Ia 
invitația Marii Adunări Naționale 
a Republicii 
Vizita parlamentarilor francezi, 
răspuns 
milare 
tuie o 
festare 
nicite i 
ancorate 
afinități 
luptă pentru

După cum 
nia pline 
externe 
prietenie 
socialiste 
cu consâc 
pe diferite pianuri cu toate țările 
lumii, fiind convinsă că dezvolta
rea relațiilor diplomatice, politice, 
economice, parlamentare și cultural- 
științifice. dintre state avînd orin- 
duiri sociale diferite oferă posi
bilitatea de a se găsi soluții reci
proc acceptabile pentru problemele 
de interes comun, pentru promova
rea cauzei păcii și prieteniei intre 

. popoare. In acest cadru — subli
nia la dejunul oferit în cinstea par
lamentarilor francezi președintele 
Marii Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec, — se înscrie și dezvolta
rea continuă a relațiilor țării noas
tre cu Franța, țară de care ne leagă 
vechi și nobile tradiții de priete
nie. La rîndul său, vicepreședintele 
Adunării Naționale Franceze, Ac
hille Peretti, subliniind necesita
tea schimburilor multilaterale re
ciproce între toate țările lumii 
spunea : Intre Franța și România, 
problema schimburilor interparla
mentare prezintă o importanță cer
tă și în relațiile dintre două țări 
corespund logicii faptelor. Contac
tele între cele două țări ale noas
tre se pot afirma în toate dome
niile și ele nu pot îi decit pozi
tive și cu un rol fecund pentru

. ambele țări ca și pentru cauza pă 
cii în general.

unei delegații 
în Franța, 

și importantă 
bunelor 

țările 
istorie,

> la vizita 
române i 
nouă 
a 

între 
in 
de

MIRCEA S. IONESCU
redactor la Agerpres
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CULTURĂ—ARTĂ
PE ECRANELE DIN PETROȘANI

„Cartea de la San Michele**
6—9 SEPTEMBRIE, LA CINEMATOGRAFUL „7 NOIEMBRIE"

In însorita insulă Capri există 
minunată vilă, devenită verita-

—........... ................. I».!.— I III I I ........................... ..............................

Omagiu lui
GEORGE ENESCU

George Enescu, unul dintre cei mai proeml- 
nenți muzicieni de la sfirșitul secolului al XIX- 
lea și începutul secolului al XX-lea, s-a născut 
In anul 1881 la Liveni, lingă Dorohei. întreaga 
sa viață a dedicat-o muzicii, cunoașterii și pre
lucrării folclorului românesc. Geniul său a ridi
cat muzica românească pe scara valorilor muzicii 
universale. Compozitor, violonist, pianist, diri
jor și pedagog, George Enescu se situează in 
rindul celor mai reprezentative figuri ale culturii 
românești progresiste. In memoria lui George 
Enescu. guvernul țării noastre a instituit Con
cursul și Festivalul internațional „George Enes
cu" care are loc din trei în trei ani in Capf- 
tală, începind cu anul 1958, deci după 3 ani de 
Ia moartea marelui muzician.

Anul acesta, între 5-20 septembrie, va avea loc 
la București a IV-a ediție a Concursului și Festiva
lului internațional „George Enescu", la care vor 
fi prezente figuri de, seamă ale muzicii roma
nești și străine.

Petroșănenii vor aduce omagiul lor marelui 
muzician român audiind azi, la ora 10, în sala 
mică a Casei de cultură din localitate, conferința 
„George Enescu — viața șl creația sa muzicală". 
Expune prof. Dengel Hansgeorg. Va urma o au
diție muzicală pe discuri.

„Cronica fantastică 
a unei crime66

Astfel este intitulată 
noua carte a cunoscu
tului prozator grec Va
silis Vasilikos. Cartea, 
care a apărut cu puțin 
timp înainte de lovitu
ra de stat din Grecia, 
este consacrată asasină
rii lui Grigoris Lambra- 
Ms, remarcabil om po
litic grec, participant la 
mișcarea pentru pace.

Autorul cărții preci
zează că, deși „Cronica 
fantastică" este elabo
rată după regulile unei 
lucrări literare, ea redă 
de fapt cu exactitate e- 
venimente autentice. 
Explicînd semnificația 
tittului, „Cronica fan

tastică a unei crime", 
Vasilikos citează cuvin
tele lui Dostoevski, po
trivit cărora nu există 
nimic mai fantastic de- 
cit realitate.

„Cronica fantastică", 
adaugă autorul ei, con
cepută după un mate
rial riguros documentar, 
depășește cadrul relată
rii unui singur fapt, a 
unui caz particular. 
Pornind de la un sin
gur fapt concret, spune 
autorul, am intenționat 
să demonstrez mecanis
mul care pune în miș
care toate asasinatele 
politice ale timpului 
nostru.

Minerul
Tu di rămas așa cum te-am știut
Din iiua tind intrai în curtea minei : 
Flăcău vînjos sub cetină crescut, 
Speriat puțin de zgomotul drezinei.

Adîncul l-ai privit cu ochii mari, 
Precum în miez de noapte priveai cerul 
Și bulgării de diamant din cari 
Tu ai văzut cum se năștea minerul.

Și anii dusu-s-au pe firul vremii 
Cum apele se-ngînă înspre mări, 
Cum toamnele bogate și frumoase
Se logodesc cu ploile sub nori.

Feciorul de la munte de-altădătă
Cu ochii mari — un colț frumos de cer — 
L-am întîlnit în amfiteatru seara: 
AH e student și mîine — inginer.

Timpul
Ajungem uneori — prin ce destin ?
Cu timpul înhămat la car de stele 
Să ne mirăm că toamnele ce vin 
Ne pun la timpi? flori de-argint rebele.

Zadarnic ne mai străduim atunci
Să-i spunem timpului: oprește-ți mersul! 
Pbți oare șterge bruma de pe lunci
Sau să fixezi hierotic universul ?

Nici clipa și nici ora nu vor sta
La încercarea noastră de oprire.
Ne-mbie însă, tari cit vom mai răminea, 
Să ne unim cu marea devenire.

M. I. CALIN

bilă atracție pentru turiști. Pentru 
a ajunge la această vilă-muzeu tre
buie să urci 777 de trepte. Aici a 
trăit medicul suedez Axei Munthe, 
al cărui roman autobiografic con
stituie tema filmului „Cartea de 
la San Michele".

Realizatorii coproducției italo- 
franco-vest-germane au compus pe 
firul acestei acțiuni autobiografice

un reușit film în culori. Este re
dată viața medicului Munthe, lu-
xul salonard, nobilimea blazonată, 
divertismentul erotic pe care-1 tră
iește medicul, succesul pe care-1 
dobîndește el în societatea vre
mii, tragicele zile din timpul ho
lerei de la Neapole. Rolurile prin
cipale din film sînt deținute de, 
actori reputați ca Oskar Fischer 
(în rolul lui Munthe) și Rosanna 
Schiaffino (în rolul Antoniei).

„Compartimentul ucigașilor**
6—9 SEPTEMBRIE, LA CINEMATOGRAFUL „REPUBLICA"

IN CLIȘEU : O secvență din film

Trenul „Marsilia — Paris" intră 
în gara Avignon. Un comparti-

CUNOSCUTUL comic francez 
Louis de Funes interpretează un 
miliardar în filmul „Oscar" rea
lizat de Edouard Molinaro, după 
o piesă a lui Claude Magnier.

De Funes a declarat că ar fi 
incîntat să joace în „Avarul" lui 
Moliere la Odeon-Theâtre de 
France, intenție care a fost salu
tată cu bucurie de Madeleine 
Renaud și Jean-Louis Barrault.

★
1N STUDIOURILE „Lennaucifilin" 

a fost realizat documentarul „Prie
tenul lui Gorki — Andreeva", în
chinat celebrei actrițe ruse Maria 
Andreeva, tovarășa de viață a lui 
Maxim Gorki. Vera Marețkaia dă

Formații artistice
V

de amatori din Vale
pe locul I situat echipa de dansuri și briga

da artistică de agitație ale Coope-

glas in film textelor din memoriile 
Măriei Andreeva. Filmul a fost rea
lizat de B. Dobrodeev și S. Arano 
viei.

★
REGIZORUL francez Jean-Pierre 

Melville a ales drept protagoniști 
pentru al 10-lea film ai său pe 
Alain Delon și pe soția acestuia, 
Natalie Delon. Filmul, „Samuraiul", 
este realizat în culori și urmează

să fie transpus pentru televiziune 
in toamna acestui an.

★
ÎN STUDIOURILE poloneze a în

ceput turnarea filmului „Contesa 
Kozel", după romanul istoric al Iui 
Jozef Ignacy Kraszewski, Filmul, 
regizat de Jerzy Anczak, va apare 
in două variante: una pentru ci
nematograf, și alta pentru televi
ziune.

★
CELEBRA Bette Davis, de două 

ori laureată a Premiului Oscar și 
cap de afiș în 77 de filme, reapare 
în „Aniversarea", în rolul unei 
văduve abuzive care iși tiranizea
ză cei trei fii ai săi.

★
„NEBUNIE LA FORUM" este titlul 

ultimului film al tînărului regizor 
american Richard Lester — ecrani
zare a unui spectacol de muzic-hall 
de pe Broadway, pe motive după 
piesele lui Plaut. Din generic spi
cuim numele unor comici celebri, 
cum ar fi regretatul Buster Keaton, 
Zero Mostel și frumoasa Anetle 
Andre.

ment al vagonului de dormit, ocu
pat de șase persoane, devine punc
tul de plecare al acțiunii filmului 
polițist „Compartimentul ucigași
lor". Printre cei 6 călători se află 
o actriță, reprezentantă a unei 
case dc parfumuri, o altă persoa
nă pe nume Georgetta Thomas, 
un funcționar și doi tineri. Doar 
cei doi tineri se cunosc între ei. 
In gara Avignon se descoperă ca
davrul Georgcttei Thomas. Poliția 
nu dispune de nici un indiciu care 
s-o ducă pe urmele vinovatului. 
Ancheta se va baza deci pentru 
moment doar pe depozițiile veci
nilor de compartiment ai victimei. 
Dar martorii sînt uciși pe rînd, 
înainte de a ajunge să fie anche
tați de poliție. Dezlegarea enig
mei compartimentului ucigașilor 
este surprinzătoare. Ucigașul nu 
face parte dintre pasageri, iar vic
tima n-a fost decît un simplu 
„pretext".

Producția franceză „Comparti
mentul ucigașilor” are în rolurile 
principale pe cunoscuții actori Si
mone Signoret și Yves Montand.

După cum se știe, s-a încheiat 
faza regională a celui de-al VIII- 
lea concurs al formațiilor artistice 
de amatori. La faza regională au 
fost prezente și formații din Va
lea Jiului, ce activează pe lîngă 
căminele culturale și cluburile 
muncitorești, pe lîngă cooperativele 
meșteșugărești și Casa de cultură 
din Petroșani. Dar dacă pînă la 
această etapă artiștii noștri ama
tori s-au pregătit temeinic și s-au 
prezentat meritoriu, pentru faza 
regională ei n-au mai manifestat 
aceeași preocupare și exigență în 
propria pregătire. Așa se face că 
un număr foarte redus de forma
ții din Valea Jiului au ocupat lo
cul I la probele la care au concu
rat, cu drept de participare la faza 
republicană. Astfel, ‘ la ORCHES
TRE POPULARE (TARAFURI) 
locul I a revenit orchestrei de 
muzică populară a clubului mun
citoresc din Lonea, iar la FAN
FARE același loc a fost ocupat de 
fanfara clubului muncitoresc din 
Petrila -j- Lonea. Adăugind la a- 
cestea locul întîi la trompetă o- 
cupat de Drăgan Alexandru din 
Lupeni și locurile I pe care s-au

rativei meșteșugărești „Jiul" din 
Petroșani, putem pune punct. Fi
rește că toți componenții acestor 
formații situate în fruntea pira
midei la faza regională, ca șl in
structorii lor, merită sincere fe
licitări. Ei știu că acum le tevine 
o misiune și mai grea — pregă
tirea pentru faza republicană și câ 
numai printr-o dăruire totală, prin- 
tr-un susținut efort colectiv pot 
spera la o comportare meritorie. 
Este de datoria fiecăruia de a 
nu-și precupeți eforturile, de a 
duce mesajul artei Văii Jiului în 
Capitală sub semnul unei valoroa
se prezentări a tot ceea ce are 
mai bun, mai specific, folclorul 
locurilor pe care trăiesc și mun
cesc harnicii mineri, al căror sa
lut îl vor duce la faza pe țară a 
celui de-al VlII-lea concurs artiș
tii amatori.

Dâr, privită în ansamblu, com
portarea artiștilor amatori din 
Valea Jiului la faza regională a 
fost sub așteptări. Dintre artiștii a- 
matori de pe lîngă Casa de cul
tură din Petroșani nici măcar U- 
nul nu s-a situat la înălțime; nici 
de la vreun cămin cultural din 
Valea Jiului; nici de la cluburile 
din Vulcan sau Lupeni, cluburi 
cu o bogată tradiție culturală, eu 
pretenții. Este prea puțin și asta 
trebuie să dea de gîndlt tuturor 
acelora ce răspund de mișcarea 
culturală din. Valea Jiului.

PUTEREA
Pe povîrnișurile nesfîrșite ale 

cerului, nori cenușii, aidoma 
unor bezele uriașe, se rostogoleau 
încet spre piramidele de granit ale 
munților Aici spărgîndu-se se pră
văleau apoi într-un haos apocalip
tic, pînă la blocurile din marginea 
orașului. In aer plutea suflul fur
tunii care se apropia dinspre 
munți

In acel moment, prin cele patru 
dioptrii ale ochelarilor, lui Octa
vian Rațiu lumea de afară i se pă
rea la fel de nepătrunsă ca și cea 
lăuntrică în care bîntuia o furtună 
cumplită. Stătea Ia geam de cîteva 
ore și încerca în zadar să-și adune 
gîndurile. Ii era cu neputință să 
recapituleze cele întîmplate în zilele 
din urmă. Simțea că-i Vine greu să 
pornească pe firul unei idei. Felul 
cum încerca să raționeze i se părea 
lipsit de orice logică. In ajun băuse 
prea mult. Avea impresia că totul 
din jur miroase a cocleală, iar în 
locul capului avea o sferă de plumb. 
Și-a strîns ultimele fărîme de pu
tere și s-a hotărît să întreprindă 
ceva. Ce anume nici el nu știa, dar 
simțea că trebuie să facă ceva, cît 
măi repede posibil, trebuia să se 
hotărască..

Se îndreptă mașinal spre masa 
de lucru și luă în mină pentru a 
cine știe cita, oară, fila pe care sta 
scris cu litere ca de mărgean : „Să 
nu mă cauți, am plecat ! Mă voi 
reîntoarce !“ Fără îndoială sc risul

Povestire
era al Adelei, fata cu < are vroia să 
facă drumul spre ofiței ul stării ci
vile, peste două săptămini.

Cum s-au petrecut lucrurile 
pînă în ziua aceea ?

Intr-o dimineață însorită de mai, 
împreună cu patru colegi, au cobo- 
rît într-o modestă gară de pe 
Vale.

Au trecut de atunci cinci ani. 
Ceilalți patru au plecat pe rînd din 
Vale. Au sosit împreună, cu trenul. 
De plecat, au plecat cîte unul, cu 
cite un FIAT, Renault sau Wart
burg. El a rămas.

Era deajuns să închidă ochii și 
în memorie îi înviau cuvintele ros
tite de tatăl său la despărțire : „Ai 
să pleci printre oameni cu sufletul 
tare ca piatra, din strînsoarea că
reia ei smulg adîncurilor cărbu

nele Va trebui să-i studiezi, să-i 
pătrunzi, să-i înțelegi. Nu va fi 
ușor, dar tu vei răzbi. Am încre
dere în tine. Nn uita nici o clipă 
că ești medic și ești chemat să tă- 
măduiești < deopotrivă trupurile și 
sufletele oamenilor Să cauți sănu-i 
dezamăgești niciodată".

Și medicul Octavian Rațiu a îm
brăcat halatul alb cu gîndul că me
seria pe care a ales-o este mai mult 
decît o profesie. Pentru el misiunea 
de a vindeca oamenii era mai mult 
decît atît. Era o chemare. Pe par
cursul anilor, această chemare s-a 
transformat în ideal. Nu se poate 
trăi fără un ideal în viață. își spu
nea el de multe ori. Oamenii care 
trăiesc fără idealuri sînt ca niște 
corăbii fără busolă și plutesc la 
suprafață numai ca să nu se scu
funde, se îmbărbăta în zilele în ca
re îl urmărea cîte un eșec trecător.

Din primele zile după ce Octa
vian Rațiu a devenit ..dom’doctor" 
al minerilor din micul oraș, îl ne
liniștea un fenomen categorisit pînă 
atunci drept stare de fapt. Mulți 
mineri se plîngeau de dureri pro
vocate de inflamarea articulațiilor 
de la membrele inferioare. Rațiu 
și-a propus să studieze atent acest 
fenomen. A întocmit fișe, a condus
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unități spitalicești într-un modern 
complex medical, spălătoria ei va 
trebui dotată cu încă o mașină ma
re cu reversor iar operațiile de spă
lare, uscare și călcare să fie orga
nizate pe două schimburi. La fel 
va trebui studiată posibilitatea în-, 
ființării unui post de intendent și 
soră-gospodină, persoane care să se

TELEVIZIUNE
3 septembrie

9,00 Ora exactă. Cum va fi 
vremea ?

9,02 Gimnastica de înviorare.
9,10 Emisiunea pentru copii 

și tineretul școlar; A- 
venturile echipajului 
Val-Vîrtej „Taurul îna
ripai" — reluare.

10,00 Campionatele mondiale 
de lupte greco-romane. 
Transmisiune de la Pa
tinoarul „23 August".

11,00 Emisiunea pentru sate. 
’’’,00 Campionatele mondiale 

de lupte greco-romane. 
Fotbal: Rapid—Steaua.
Magazin 111. 
Telejurnalul de seară. 
Interpretul preferat. Mu
zică populară la cererea 
telespectatorilor. 
Cîntecele mării. Emisiu
ne muzical-distractivă.

20,35 Film artistic : „Un glon
te ajunge" — o produc
ție a Studiourilor fran
ceze.
Melodii de dans. De la 
Festivalul organizat de 
Televiziunea Ungară. 
Telejurnalul de noapte. 
Telesport.
Închiderea emisiunii.

■»

14.30
18.30
19.30
19,50

20,10

22,10

22,40
22,5b
23,15

FILME
4 septembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Moartea vine pe ploaie,- Republica : 
împăratul Cioc de Sturz,- Stadion: 
Trei plus două; Petrila : Clinele 

, dih Baskerville; LONEA — Mine
rul : Jandarmul la New York; Ani- 
noasa: Falstaff; Vulcan : Boccacio 
70; Paroșeni: Fantomele se gră
besc; LUPENI — Cultural : Succes, 
Charlie I; Bărbăteni: 
legătură; Uricani : 
San Michele.

Agentul de 
Cartea de la

l

zile în șjr, înevidențe, a petrecut 
mijlocul minerilor în subteran, a 
studiat fiecare mișcare a lor în în
cleștarea cu măruntaiele pămîntu- 
lui. A urmat o mulțime de nopți 
nedormite în care printre degetele 
lui Rațiu treceau mii de file din 
cărțile care ascundeau tainele lumii 
lui Esculăp. .

Bănuiala a aprins scînteia hotă- 
rîrii, aceasta a pulsat în el forța de 
care avea mare nevoie în primele 
zile în care se hotarîse să găsească 
cauza acestor îmbolnăviri 
noapte era obsedat de acest 
Hotărîrea luată devenise țelul 
sale pe aceste meleaguri.

Printr-o selecție minuțioasă 
zurilor de îmbolnăvire și prin me
tode cu totul empirice, determi
nase cu uimire că inflamațiile apar 
la cei care lucrează sau au trecut 
numai prin locurile din mină, unde 
apa rîului din apropiere se Infil
trase în straturile de cărbune în 
șuvițe aproape invizibile. Cauza 
trebuia căutată, deci, în compoziția 
apei rîului. Octavian Rațiu spera 
să găseacă microorganisme care în 
culturi speciale vsă ateste veridici
tatea ipotezei pe care se baza el cu 
atîta tărie. Cu toate că ani la rînd 
experiențele au fost executate chiar 
de Adela la laboratorul spitalului 
și uneori și el' asista la acestea, re
zultatul îi dezamăgi pe cei doi cu-

Zi și 
șînd 
vieții

a câ-

medicală!
ocupe în exclusivitate de partea 
gospodărească a acestui complex, 
de problemele sale administrative, 
ca medicii și personalul mediu-sa- 
nitar (și așa mic la număr) să se 
consacre tot timpul orelor de ser
viciu.

In atenția conducerii Spitalului 
unificat din Lupeni cit și a secției 
sănătate a Sfatului popular al ora
șului Petroșani se cere să stea, pe 
lingă cele arătate mai sus, utilarea 
sălii de operație a secției de obs- 
tretică cu un aparat nou de nar
coză (cel din dotare fiind uzat) pre
cum și mărirea numărului de mese 
pentru înfășat noii-născuți. Se cefe 
totodată ca întreg personalul me- 
dico-sanitar și administrativ-gos-

podăresc al acestui bloc materno- 
infantil să acorde mai multă 
solicitudine față de bolnave-leuze 
și copii, așa incit și din acest 
punct de vedere munca în această 
unitate spitalicească să fie îmbu
nătățită.

Lă rîndul său, Comitetul orășe
nesc al femeilor să vină în spriji
nul personalului maternității prin 
reactivizarea comisiei social-sani- 
tare. Membrele acestei comisii, să 
asigure mici servicii zilnice, pen
tru a ușura legătura intre le uze și 
persoanele care vin să le viziteze, 
cunoscut fiind că într-un complex 
materno-infantil vizitele în saloa
nele secțiilor respective sînt cu de- 
săvîrșire interzise.

Azi începe campionatul 
republican de ftandbal

Azi se dă startul întrecerilor în- ' 
tr-o altă disciplină sportivă, dis
ciplină care se bucură de elogioase 
aprecieri pe plan mondial. începe 
campionatul republican de handbal. 
Pentru sezonul handbalistic care 
începe azi, federația română de 
specialitate a adoptat o nouă for
mulă de disputare, ușurînd în felul 
acesta misiunea de deplasare a e- 

. chipelor. Astfel, noul campionat re- 
' publican de handbal își va desfă

șura întrecerile pe două categorii : 
A și B, masculin și feminin In ca
tegoria A va activa doar o serie 
masculină și o serie feminină formate 
din cite 10 echipe fiecare. In cate
goria B vor activa două serii mas-

O nouă formulă
de desfășurare

e 5 ,70 lei... nepăsare
Corespondenții voluntari ai ziarului, tovărășii Naghi Ște

fan, Doboș EmiEan și Enache Nieolae din Petrila ne-au se
sizat următorul fapt: „tn ziua de 16 august a.c. o mașină de 
Ia I.C.I.L. a transportat la unitatea O.O.V.L.F. nr. 45 din Pe
trila 182 de sticle cu lapte și 90 de borcane cu iaurt. Atît 
laptele cit și iaurtul au fost depozitate lingă peretele uni
tății, sub cerul liber. De atunci și pînă azi, deci timp de 17 
zile, produsele stau aici alterate**.

Care sînt cauzele acestei crase nepâsări ?

Am pornit pe urmele sesizări
lor. Poposind la unitatea amintită 
am constatat că, intr-adevăr, pro
dusele lactate cu pricina au fost 
aduse de o mașină de 
la I.C.I.L. în ziua sus amin
tită, la o oră cînd, conform progra
mului, unitatea era închisă. Mai in
teresant este însă că nici respon- a anunțat conducerea 
sabilul unității. Teodor Constantin 
și nici conducerea O.O.V.L.F. nu 
solicitaseră așa ceva I.CJI.L.-ului.

După un obicei vechi, distribuitorii 
s-au gîndit să lase și aici marfă și 
încă nefacturată, mtenționînd pro
babil să vină mai tîrziu să încheie 
comanda. Acest lucru nepermis îl 
mai făcuseră de multe ori. Insă a 
trecut și a doua zi și ei.n-au mai 
venit. Atunci responsabilul unității 

O.O.V.L.F,
Petroșani. Tovarășul director, ,Con- 
stantinescu Rareș, a telefonat 
I.C.I.L.-ului. A primit un răspuns
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tezători La capătul a cinci ani de 
muncă titanică se părea că totul a 
fost în zadar. Rațiu hotarîse să ia 
totul de la început, cînd într-o zi, 
întorcîndu-se de la mină, de unde 
luase niște probe din apa infiltrată, 
găsi în cutia poștală o 
Era de Ia Adela

scrisoare.

A u trecut șapte zile 
scrisoarea Adelei 

un dezechilibru total în viața doc
torului Rațiu și tot atîtea de cînd 
el n-a mai dat pe la spital. In ziua 
cu pricina telefonase conducerii 
spitalului să fie sciitit o săptămînă 
de la obligațiile de serviciu pentru 
rezolvarea unei chestiuni particu
lare.

Inactivitatea aceasta îl rodea ca 
o carie. Stătea nemișcat în fotoliu 
și căuta cu ochii gîndului un 
punct de sprijin Toate pornirile 
gîndului i se păreau de o inflexi
bilitate agasantă. Părea că totul din 
jur este teribil de imaterial și lip
sit de drice sens Scotocea prin me
morie după un dicton vechi latin 
capabil să-i dea un impuls care 
să-1 facă să pornească spre oglindă, 
pentru că asta trebuia să facă. Să 
meargă la oglindă, să-1 privească 
pe celălalt Rațiu și să-i spună : hai 
să luăm totul de la început, dar 
absolut totul . da, da. absolut to-

de cînd 
a produs

< •: ■

f

prompt: „Vom rezolva imediat 
problema". Dar a rămas nerezol- 
vată pînă azi, căci laptele și iaurtul 
se află în același loc (cum se vede 
și în fotografia de mai jos). Și cul
mea, în acest răstimp, o lună, lo
catarii cartierului 8 Martie din Pe
trila n-au avut de unde să se apro
vizioneze cu lapte și iaurt, produse 
strict necesare sezonului. Dar ce 
poziție au luat organele locale față 
de acest lucru ? In ziua de 28 au
gust. tovarășii Teașcă Nieolae și Re- 
tegan Lucreția din echipa de con
trol obștesc au trecut pe la unitatea 
O.O.V.L.F. nr. 45 Petrila. Au văzut 
și au consemnat starea de lucruri în 
registrul de control. Atît ! S-au 
mulțumit să scrie cîteva rînduri și 
să... tacă ! A tăcut și secția comer
cială ă Sfatului popular. Adică, mai 
bine-'U cei de aici nici n-au știut 
de urîta poveste cu laptele și iaur
tul abandonat (și lipsa produse
lor lactate în Petrila). S-au mirat 

'cînd au auzit!.
In final, după atîta nepăsare 

dovedită ne întrebăm: cine va 
trebui să plătească laptele și iaur
tul lăsate în seama nimănui ? 
Răspunsul cel mâi just ar fi urmă
torul : bună de plată este persoana 
de la secția LiVezeni a I.C.I.L. Si- 
meria din dispoziția căreia a fost 
trimis, necomandat, laptele și iaur
tul la unitatea O.O.V.L.F. nr. 45 
Petrila. Conducerea Fabricii de pro
duse lactate Livezeni va trebui să 
trimită de urgență pe cineva la fața 
locului, să ridice produsele alterate, 
care reduc considerabil spațiul de 
depozitare al unității, să facă eva
luarea pagubei (care se ridică la 
sumă de 503,70 lei). Iar cel (cei) în 
cauză să... scoată din buzunar ba
nii și să plătească pagubele provo
cate de această condamnabilă 
nepăsare față de produsele fabricii. 
Pînă atunci așteptăm ca organele în 
drept să ne comunice măsurile 
luate.

, buline și două feminine avînd fie
care tot cîte 10 echipe. Cele două 
serii sînt departajate pe- zone geo
grafice. Formațiile din Valea JiU- 
lui, Știința — masculin — și Școala 
sportivă — ’feminin — activează 
în categoria B, seria a 11-a. In seria 
a Il-a, masculin, mai activează, pe 
lingă Știința Petroșani, următoa
rele echipe : Politehnica II Timișoa
ra, Știința Lovrin, Universitatea 
Timișoara, I.C.O. Arad, Metalul 
Copșa Mică, Timișul Lugoj, Medi
cina Tg. Mureș, Universitatea CAa- 
iova, Tehnometal Timișoara. După 
cum se vede, Banatu-i ,,fruncea“ 
privind numărul echipelor Cine va 
fi în frunte la finalul campionatu
lui rămîne de văzut Handbalistele 
de la S S. Petroșani fac serie cu : 
Universitatea Craiova, Voința Si
ghișoara, C.S.M. Sibiu, Construc
torul Baia Mare, I.S.E. București, 
Voința Odorhei, Universitatea Cluj. 
Universitatea II Timișoara, Univer
sitatea II București,

In etapa inaugurală a acestei noi 
ediții a campionatului republican de 
handbal jucătorii de la Știința vor 
fi gazdele colegilor lor de la Poli
tehnica II Timișoara, iar jucătoa
rele de la Școala sportivă vor fi 
oaspetele studentelor de la Univer
sitatea Craiova. In Petroșani me
ciul se va disputa pe terenul „Jiul" 
și va începe la ora 11. Iubitorii a- 
cestui popular și frumos joc- au da
toria de a susține în mod obiectiv 
echipa noastră, de a o încuraja nu nu
mai cînd conduce dar și cînd trece 
prin momente critice, de a nu da 
dovadă de subiectivism în aprecie
rea jocului și mai ales a arbitra
jului. Să cîștige întotdeauna cel 
mai bun, pe merit. Și cel mai bun 
să fie, cel puțin la noi acasă... ' 
Știința.

G. DINU

Intrare gratuită 
pentru copii

tul. Se ridică încet și porni. Pașii 
erau nesiguri și legănați precum 
gîndurile care îl dirijau. Ajunse în 
mijlocul camerei cînd soneria tele
fonului căzu ca un trăsnet în liniș
tea apăsătoare. Cu mîna tremurîn- 
dă. Rațiu ridică receptorul și simți 
că-1 părăsește și ultimul dram de 
putere. La capătul celălalt al firu
lui, ca dintr-o lume de basm, vocea 
Adelef suna ca un ciripit ce salută 
răsăritul de soare. Pentru Rațiu 
vocea ei avea ceva din clinchetul 
sticlei de Murano. Amețită de bu
curia succesului. Adela vorbea fără 
întrerupere. II liniștea pe Octavian 
că plecase la București ca să re
pete într-un laborator bine utilat 
toată gama de experiențe. încă dih 
prima , zi în apa infiltrată au fost 
identificate microorganisme vii, ca
re. cultivate în medii speciale și ad
ministrate. la cobai, au produs stă
rile de inflamații. Așadar munca 
lor a mers pe un făgaș bun. LTr- 
mează să.. Dar Raț'u nu mai auzea 
cuvintele care-i mîngîiau sufletul 
ca o briză de seară Se prăbușise 
în cel mai apropiat jilț cuprins de 
o beție amețitoare ce 1 se răspîndise 
în, tot corpul. Se simțea ca un copac 
peste care a trecut furtuna și care 
își înfige și mai adînc rădăcinile in 
pămîntul din care-și trage seva.

Tiberiu KARPATfAN

Valeria COANDRAȘ

Consiliul orășenesc pentru 
educație fizică și sport anunță 
că începînd cu acest sezon 
sportiv, toți copiii pînă la 
vîrsta de 14 ani au acces gra
tuit pe toate terenurile de 
sport, la toate manifestațiile 
sportive. Pentru ei se vor crea 
sectoare speciale. Poate așa... 
va crește și intensitatea gale
riei pentru echipele noastre.

PROGRAM DE RADIO
4 septembrie

PROGRAMUL J: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,05—8,00 Program mu
zical de dimineață; 5,30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,35 ACTUALITATEA A- 
GRÂRĂ; 6,00 Sport. Buletin mețeo- 
rutier,- 6,30 BULETIN DE ȘTIRI; 
7,00 RADIOJURNAL. Buletin me- 
teo-rutier; 7,45 Sumarul ziarului 
„Scînteia'; 8,00 Tot înainte (Emi
siune pentru pionieri); 8,20 MO
MENT POETIC; 8,25 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 9,03 La microfon, melo
dia preferată; 9,25 Sfatul medicu
lui; 9,30 De la munte, la mare; 
11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 
Cronica economică; 11,18 Parada 
soliștilor și a orchestrelor de mu
zică ușoară; 12,00 Din creația com
pozitorului H. Mălineanu; 12,15 Bi
blioteci și bibliotecari; 12,30 Cîn- 
tece și jocuri din diferite regiuni 
ale țării; 13,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 13,13 Succe
se ale muzicii ușoare; 13,30 Intîl- 
nire cu melodia populară și inter
pretul preferat; 15,00 BULETIN DE 
ȘTIRI, Buletin meteo-rutier.- 15,05

Afiș radiofonic; 15,20 Etnisiune de 
cîntece și jocuri; 15,50 Potpuriuri 
de muzică ușoară; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport, Buletin meteoro
logic; 16,15 Soliști de muzică u- 
șoară; 16,40 DIN COMOARA FOL
CLORULUI NOSTRU; 17,10 ANTE
NA TINERETULUI; 17,30 Săptămi- 
na culturii bulgare; 17,50 Cîntă 
Sarita Montiel; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,05 ORIZONT ȘTIINȚIFIC; 
18,20 Muzică ușoară; 18,40 Incursiu
ne in cotidian; 19,00 Concert de 
melodii românești; 19,30 Sport; 
19,40 Varietăți muzicale,- 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARĂ. Cronica 
economică; 20,20 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră; 20,45 Vers, 
nai și strune; 21,05 TEATRU RA
DIOFONIC SERIAL: „Ursita" de 
Bogdan Petriceicu ÎTașdeu; 21,24 
Muzică ușoară; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
22,15 Muzică ușoară; 22,45 MO
MENT POETIC; 22,50 Cu muzica 
ușoară pe meridiane,- 24,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile nop
ții; 2,55—3,00 BULETIN DE ȘT’RL
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(onpiil exlraordinar al 
an EliSeraie din liieliamnl de sud
HANOI 2 (Agerpres). mez. „Independența, 

Agenția V.N.A. anun- suveranitatea, unitatea 
ță că Ia jumătatea Iu- și integritatea terito

rială a Vietnamului au 
ț- recunoscute de 

către conferința de la

nii august, într-una 
din regiunile eliberate fost 
din Vietnamul de sud, < 
a avut loc Congresul Geneva din 1954, însă 
extraordinar al Fron
tului Național de Eli
berare din Vietnamul 
de sud. La lucrări au 
participat toți membrii 
Comitetului Central al
F.N.E., reprezentanți ai transforme partea de 
partidelor politice, or
ganizațiilor de masă, 
diferitelor grupări re
ligioase, ai comanda
mentului forțelor ar
mate ale F.N.E. Con
gresul a examinat și 
adoptat programul po
litic al Frontului Na
țional de Eliberare 
prezentat de Huynh 
Tan Phat, vicepreșe
dinte al Prezidiului și 
secretar al Comitetului 
Central al F.N.E.

Sub conducerea
F.N.E., arată progra
mul, poporul sud-viet- 
namez a obținut vic
torii de prestigiu îm- popor, înfrîngerea Îm
potriva intervenției a- 
mericane, dovedind că 
el a devenit singurul 
reprezentant al eroicu
lui popor sud-vietna-

imperialiștii americani 
au sabotat acordurile 
de la Geneva, au in
stalat în Vietnamul de 
sud un regim mario
netă și au încercat să

sud a Vietnamului în- 
tr-o colonie și o bază 
militară, urmărind să 
prelungească împărți
rea țării noastre, să 
cucerească întregul 
Vietnam, astfel încît 
să-și impună domina
ția în întreaga Indo- 
chină și în Asia de 
sud-est” — se spune 
în documentul program 
adoptat de Congresul 
extraordinar al F.N.E. 
Sarcinile și obiectivele 
poporului vietnamez în 
lupta pentru salvarea 
națională sînt în pre
zent unirea întregului

tărîtă a agresiunii im
perialiste, răsturnarea 
administrației marione
tă, crearea unei noi

administrații, pe baza 
unei largi coaliții de
mocratice naționale, 
constituirea unui Viet
nam de sud indepen
dent, democratic, paș
nic, neutru și prosper 
și orientarea spre reu- 
nificarea pașnică a pa
triei. '■ ..ț

Frontul Național de 
Eliberare' se pronunță 
consecvent, pentru „u- 
nirea tuturor păturilor 
și claselor sociale, 
partidelor și organiza
țiilor politice, comuni
tăților religioase, per
sonalităților patriotice 
și tuturor forțelor pa
triotice și progresiste, 
indiferent de tendin
țele lor politice în 
lupta împotriva impe
rialiștilor americani și 
a lacheilor lor, pentru 
a restabili drepturile 
naționale sacre ale po
porului vietnamez și 
pentru a reconstrui 
țara”.

Programul reafirmă 
hotărîrea Frontului 
Național de Eliberare 
de a lupta pentru în
făptuirea ■ planului său 
politic pînă la victoria 
finală asupra agreso
rilor.

■— Agenția 
septembrie 
de Miniștri

SOFIA 2 (Agerpres). 
B.T.A. anunță că la 2 
președintele Consiliului 
al R. P. Bulgaria, Todor Jivkov, și
primul ministru danez, Jens Otto 
Krag, au semnat la Sofia un acord 
de colaborare în domeniul econo
miei, industriei și tehnicii. Cu ace
lași prilej a fost instituită o comisie 
mixtă bilaterală, care va discuta 
într-un viitor apropiat programul 

dintre celecolaborării concrete 
două țări.

In aceeași zi, Jens 
ministrul afacerilor 
Bașev au semnat un acord referi
tor la desființarea vizelor între cele 
două țări

Otto Krag și 
externe, Ivan

LAGOS 2 (Agerpres) — In cursul 
unei alocuțiuni radiodifuzate, gene
ralul Yakubu Gowon, șeful guver
nului militar al Nigeriei, a declarat 
că operațiunile militare împotriva 
provinciilor secesioniste ar putea să 
înceteze dacă acestea ar pune ca
păt secesiunii ior și s-ar declara de 
acord cu instaurarea unei noi struc
turi federale bazate pe existența a 
12 state federale. „Guvernul mili
tar federal nu va accepta însă să 
negocieze cu Odumegwu Ojukwu 
(guvernatorul Biafrei), dacă acesta 
se prezintă în calitate de lider al 
rebeliunii. Provincia vestică cen
trală trebuie să-și stabilească un

nou șef care să participe la nego
cierile de pace, și acesta, trebuie să 
fie în măsură să apere unitatea Ni
geriei” Generalul Gowon a calificat 
drept inacceptabilă orice soluție 
bazată pe împărțirea federației ni- 
geriene în patru regiuni.

Forțele patriotice au atacat cu rachete 
și mortiere baza militară de Ja Da Nang

alt grup de patrioți a atacat baza 
de aprovizionare a pușcașilor ma
rini.

O altă acțiune a fost întreprinsă 
la Phu Bai, asupra cartierului ge
neral al celei de-a treia divizii a- 
merifcane de pușcași marini. In to
tal, relatează agențiile de presă, 
citind comunicatele militare de la 

sau avariate. La nu- Saigon, 135 de militari americani

SAIGON 2 (Agerpres). — Forțele 
patriotice sud-vietnameze au atacat 
vineri noaptea cu rachete și mor- 
tiere baza militară americană de la 
Da Nang, seoțînd din luptă nume
roși soldați și ofițeri. Totodată, pre
cizează agențiile de presă, șapte 
avioane care se aflau în bază au 
fost distruse 
mai șase kilometri depărtare, un au fost uciși și răniți.

S‘u-A‘= Conferința de presâ 
a președintelui

WASHINGTON 2 (Agerpres(. — 
In cadrul unei conferințe de presă,, 

’președintele S.U.A Johnson a con
firmat că el a autorizat bombarda
rea unui număr de obiective din 
R. D. Vietnam recomandate de au
toritățile militare americane. John
son a spus că nu a făcui’ și nu va 
fa, e în momentul actual nici o 
previziune cu privire la eventuali
tatea retragerii în viitor a trupelor 
S U.A. din Vietnamul de sud. Cît 
privește afirmațiile apărute în presa 
americană despre eventualitatea u- 
nei. noi pauze în bombardamentele 
aviației americane asupra R. D. 
Vietnam, el le-a caracterizat drept 
„speculații”. Johnson a anunțat că 
în lunile viitoare este proiectată ți
nerea unei conferințe la nivel înalt 
a „aliaților” în războiul din Viet
nam.

Johnson
Președintele S.U.A. a declarat că 

guvernul său nu intenționează în 
prezent să reducă cererea privind 
instituirea unei suprataxe fiscale 
de 10 la sută, așa cum a. fost pre
zentată Congresului. In legătură cu 
conflictele de muncă care iau am
ploare, el a subliniat că adminis
trația va face tot ce-i stă în putință 
pentru a evita o grevă de amploare 
în industria de automobile.

Incidente grave 
în Vieques
• 200 de militari nord-americani 

au încercat să-i împrăștie pe 
manifestanții portoricani

• Mulți civili au fost arestați

SAN JUAN 2 (Agerpres). .— In
cidente grave între militari nord- 
americani și populația civilă din 
insula portoricană Vieques au avut 
loc după ce s-a aflat că guvernul 
de la Washington a respins cere
rea locuitorilor insulei de retroce
dare a pămînturilor transformate 
în baze militare. Manifestanții au 
aruncat cu pietre și sticle asupra a 
200 de militari care au încercat să-i 
împrăștie. Poliția a trimis întăriri 
cu elicdpterele care împreună cu 
detașamentele poliției militar# m- 
torizate de la baza „Rootcr elt 
Roads” au acoperit retragerea in
fanteriștilor marini. Mai mulți ci
vili portoricani au fost arestați.

Critici ia adresa politicii economice 
a guvernului britanic
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Mesajul președintelui Mexicului 
către Congresul Național

CIUDAD DE MEXICO 2 (Agți- 
pres). — In mesajul anual adresat 
Congresului Național, președintele 
Mexicului, Gustavo Diaz Ordaz, a 
enunțat principiile politicii externe 
a țării sale. El a subliniat că Me
xicul respectă dreptul inalienabil 
al fiecărui popor de a-și alege sis
temul social pe care-1 do
rește și se pronunță pentru 
neintervenția în treburile interne 
ale altor state și rezolvarea pe cale 
pașnică a diferendelor internațio-

Adoptarea unei rezoluții 
în Comitetul special O.N.U. 
pentru decolonizare

NEW YORK 2 (Agerpres) — Co
mitetul special O.N.U. pentru de
colonizare a adoptat o rezoluție ca
re cheamă Marea Britanie și Spa
nia Ia reluarea fără întîrziere a con
vorbirilor privind Gibraltarul „pen
tru a pune capăt situației de colo
nie a acestui teritoriu”. Rezoluția — 
propusă de Irak, Chile,, Uruguay 
și: Siria apreciază că referendu
mul proiectat de Marea Britanie 
pentru 10 septembrie contravine 
rezoluției din decembrie anul tre
cut a Adunării Generale care r£- : 
comanda soluționarea problemei, 
Gibraltarului prin negocieri între 
Marea Britanie și Spania.

Pe de altă parte, Comitetul a res
pins o rezoluție britanică care pro
punea amînarea dezbaterilor pentru 
o dată ulterioară referendumului. I

nale. „Noi apărăm cu consecvență, 
a arătat președintele, iar în unele 
cazuri cu prețul unor jertfe grele 
principiul neintervenției și vom 
continua sa respectăm acest prin
cipiu”, :

Referindu-se la integrarea eco
nomică a țărilor latino-americane, 
Gustavo Diaz Ordaz a menționat că 
aceasta este o problemă în exclu
sivitate latino-americană. Avînd în 
vedere schimbul neechivalent în 
comerțul dintre țările Americii La
tine și Statele Unite, președintele 
Mexicului a arătat că „în momen
tul în care vor fi stabilite într-ade- 
văr relații echitabile în comerțul 
internațional, atunci vom putea vor
bi despre o dezvoltare economică 
egală a diferitelor zone ale lumii și 
despre progres social.

Va deveni apa printipala 
sursă de teeigie : 
pe Pămint ?

LONDRA 2 (Agerpres). — 
Fizicianul englez dr. Philip 
Little a declarat că in viitor 
apa de mare va putea deveni 
principala sursă de ■ energie 
pentru locuitorii planetei noas
tre. ; :

După părerea doctorului 
Little, atunci cind vor fi e- 

rezervele de țiței, căr- 
uraniu de pe pămînt, 
de energie vor trebui 
în oceane. Procedeul

puizate 
bune și 
sursele 
căutate
de producere a energiei din 
apa mării trebuie să fie reac
ția de sinteză nucleară, opusă 
reacției de fisiune nucleară, 
care stă la baza bombei ato
mice.

Dr. Little a declarat că, la 
o asemenea metodă de obți
nere a energiei, apa de mare 
va trebui comprimată pînă 
cind va începe să degaje e- 
nergia termică care, la rindul 
ei, va fi folosită pentru ob
ținerea energiei electrice. :

LONDRA 2 (Ager
pres). — Ocupîndu-se 
de politica econohfcă 
a guvernului laburist, 
săptămînalul „ Tri
bune”, exponent al 
cercurilor aripii de 
stînga a Partidului la
burist, cheamă guver
nul să nu se limiteze 
numai la remanierea 
cabinetului, ci să re
vizuiască întregul com
plex al politicii sale 
economice. Pînă în _ _
prezent, constată săp- cluzia că guvernul și 
tămînalul, nu există conducerea Partidului 
vreun indiciu al unor 
schimbări noi impor
tante. Principalul scop 
al politicii guvernului 
rămîne întărirea pozi
ției lirei sterling că 
valută internațională. 
In același timp, nu
mărul șomerilor va 
crește, deși probabil 
într-un ritm mai scă
zut decît pînă acum.

' „Tribune” califică re-

manierile din cabinet 
și hotărîrea primului 
ministru Wilson de 
a-și asuma
asupra .Ministerului E- 
cononjiei drept o ,,re- 
amplasare a orches
trei” care nu poate fi 
în măsură să scape 
Anglia de fenomenele 
negative care se ma
nifestă în prezent.

Un alt săptămînai 
laburist, „New States
man” ajunge la con-

laburist au hotărit să 
redistribuie locurile în 
cabinet în ajunul con
gresului sindicatelor 
britanice și a confe
rinței Partidului labu
rist pentru a influența 
pe membrii de rînd 
ai sindicatelor și ai 
Partidului laburist, ne
mulțumiți de politica 
guvernului. Săptămî- 
nalul subliniază că

pentru a fi reușită o 
asemenea încercare 
Trebuie însoțită de- o 

controlul revizuire > radicală a 
întregii politici.

Săptămînalul' .„Eco
nomist”, organul ■ cer
curilor de afaceri, ca
racterizează pașii tă
cuți de guvern d ipt 
o „iluzie a acțf aii” 
în condițiile în mare 
„probabil că el nu 
poate întreprinde di
rect acțiuni eficiente”. 
Această opinie, care 
lasă să se. întrevadă 
că de fapt nu guver
nul ci cercurile mo
nopoliste sînt cele, ca
re hotărăsc în ultimă 
instanță, este susținu
tă și de ziarul „Times”, 
care subliniază că „e 
timpul ca guvernul să 
înțeleagă dacă nu a 
înțeles acest lucru că 
el poartă răspundefea 
unei strategii economi
ce dictată de alții”.

Succese repurtate de patriofii angolezi
DAR ES SALAAM 2 (Agerpres). 

Intr-o declarație făcută la Dar es 
Salaam, reprezentantul 
populare pentru eliberarea Angolei. 

, (M.P.L.A.) a anunțat că în cursul 
lunilor iunie-iulie patrioții ango
lezi au obținut noi succece în

lupta împotriva colonialiștilor por
tughezi. Numai într-o . singură pro- 

Mișcării vincie din estul Angolei, patrioții
au scos din luptă peste 200 de mi- 
litari portughezi, au doborît trei" 
avioane și au capturat o mare can
titate de arme șl echipament.

Manifestație reprimată 
de poliție la Belo Horizonte

Poliția din orașul Belo Horizonte, capitala statului brazilian Mi
nas Gerais, a folosit grenade cu gaze lacrimogene și furtunuri cu apă 
pentru a împrăștia cîteva sute de profesori ce au organizat o manifes
tație în semn de protest împotriva întîrzierii plății salariilor. Manifes
tanții au- fost atacați în momentul cînd se îndreptau spre palatul gu
vernatorului statului și scandau lozinci antiguvernamentale. In ciuda 
acestui atac, num eroși demonstranți și-au continuat marșul. Mai multe 
persoane au fost arestate.

Proiectul unui nou port bulgar 2
Consiliul de Miniștri al It. P. Bul

garia a aprobat recent • proiectul 
Construirii: unui port maritim Var- 
na-Vest, în raionul lacului Boles
lav, prin care se vor asigura capa
cități pentru un trafic de mărfuri

de aproximativ patru milioane to
ne. Construcția acestui nou port a 
fost, impusă de .creșterea transpor
turilor maritime ale Bulgariei.

Noul port va fi legat de Marea 
Neagră printr-un canal. '
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O victorie a forjelor de stînga 
din Australia

aleși repreznetanți ai aripii de stin
gă a sindicatelor. In Comitetul e- 
xecutiv a fost, de asemenea, .ales 
Alex Mac Donald membru al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Australia. -președintele 
Consiliului ■ Sindicatelor dm statul 
Queensland. Ji', '

Congresul Consiliului Sindicate^ 
lor din Australia, care a avut loc- 
la Melbourne, s-a încheiat printr-o 
victorie a forțelor de stînga în ca
drul alegerii organelor de condu
cere ale consiliului. Din cele șapte 
locuri reprezentînd grupurile in
dustriale în consiliu, în șase au fost

Inundațiile din Mexic
Aproape 10 000 de persoane au trebuit să fie evaciBte în urma inun

dațiilor provocate în Mexic în ultimele două săptămîni de ploile abun
dente. Inundații sînt semnalate în S state mexicane, și Biroul meteor» 
logic federal nu prevede pentru următoarele zile o ameliorare a . con
dițiilor atmosferice.
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