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Dezbaterile din Consiliul de 

Securitate în proMema rho- 
desiană.

Acord chino-sovietic.

Rezultate neconeludente în 
prima fază a tratativelor greco- 

. cipriote.

Evoluția evenimentelor din 
Vietnamul de sud.

Apelul Comitetului grec pen
tru pace și destindere inter- 
națională.

Astăzi și la 17 aprilie ale
geri parțiale în Argentina.

s-a înapoiat
Sîmbătă dimineața. s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la Moscova, 
delegația Partidului Comunist Ro
mân care a participat la lucrările 
celui de-al XXin-lea Congres al 
P.C.U.S.

Din delegație au făcut parte to
varășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, con
ducătorul . delegației. Ion Gheorghe 

1 Maurer, membru al Comitetului E- 
xecutiv și al Prezidiului Permanent 
ăl C.C. al P.C.R., Alexandru Dră- 
ghici, membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Teodor Marinescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Moscova.
i La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tovară
șii Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Birlădeanu, Emil Bodnă- 
raș. Petre Borilă, Constantin Drăgan, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, de 

. membri supleanți ai Comitetului 
Executiv și secretari ai C.C. al 
P.CJL, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului.

conducători de instituții centrale 
și organizații obștești.

Au fost de față I. A. Iliuhin, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
șefii misiunilor diplomatice ale ce
lorlalte țări socialiste acreditați în 
Republica Socialistă România.

Numeroși oameni ai muncii a- 
flați pe aeroport au salutat cu căl
dură pe membrii delegației. Pionieri 
au oferit delegației flori.

★
La plecarea din Moscova, pe ae

roportul Vnukovo delegația a fost 
condusă de L. L Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., A. N. 
Kosîghin și D. S. Poleanski, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., V. V. Grișin și V. P. Mja- 
vanadze, membri supleanți ai Biro
ului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
I. V. Andropov, secretar al C.C. al 
P.Ç.U.S. și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membrii Ambasadei Republicii So
cialiste România la Moscova.

(Agerpres)

de

UNDE MER6EM 
AZI?

PETROȘANI
• Arena de handbal, între 

orele 9—13 — etapa interre
gională a campionatului repu
blican la juniori cu participa
rea echipelor S.S.E. Petroșani
— Sănătatea Tg. Jiu (fete); 
S.S.E. Petroșani — Sănătatea 
Caracal (băieți). Pe același te
ren șe dispută și meciul de

^handbal (campionat republican) 
între echipele S.S.E. Petroșani
— Progresul București.

• Sala constructorul, orele 
9, 11, 15 și 17 — spectacol 
pentru copii.

• Sala de sport I.M.P., ora 
9,30 — meci de volei (cam
pionat republican) intre echi
pele Știința Petroșani — Pro
gresul București.

■ Cinematograful „Republi
ca", ora 10 — simpozion pe 
tema filmului „Procesul alb".

• Terenul C.F.R., ora 11 — 
meci de fotbal (campionat o- 
rășenesc) între echipele C.F.R. 
Petroșani — Energia Paroșeni.

• Stadionul Jiul, ora 14,30
— întîlnire amicală de fotbal 
între echipele de juniori Jiul 
Petrila — Electroputere Cra
iova. La ora 16,30 — meci de 
fotbal între echipele Jiul Pe
trila — A.S.A. Tg. Mureș con- 
tînd pentru campionatul repu
blican categoria B, seria a Il-a.

PETRILA

• Teren parc, ora 10 — meci 
de volei intre echipele Prepa
ratorul Petrila — Jiul Petrila.

• Arena sportivă, ora 10,30 
— campionat republican de 
rugbi între echipele IM.P. — 
Jiul Petrila.

• Sala clubului — ora 18, 
expunerea „Să ne cunoaștem 
valorile de prestigiu" urmată 
de audiție de muzică populară 
(discuri).

LONEA
• Sala clubului, ora 10 

prezentarea temei „Tipul co-

(Continuare tn pag. 3-a)

OPINII DESPRE SOLICITUDINE 
Șl INVERSUL El
scrisori

diferitede 
vîrste. Ne 
și realiză-

Răsfoiesc vraful 
sosite la redacție.

Ne scriu oameni 
ocupații, de diferite 
scriu despre munca
rile colectivelor unde muncesc, 
despre strădaniile și meritele 
„eroilor cotidieni" ai abatajelor, 
șantierelor și uzinelor, ale oa
menilor care se situează în pri
mele rînduli ale luptei pentru 
realizarea sarcinilor primului 
an al cincinalului.

Dar autorii, scrisorilor vor
besc nu numai despre munca 
tovarășilor Iot, ci și despre via
ța și conduita semenilor lor în 
raport cu ceilalți oameni. Or, 
nu mai puțin trezesc interesul 
și aceste scrisori. Să răsfoim 
cîteva.

„Fapfe care merită laude**
Așa își intitulează scrisoarea tri

misă redacției corespondentul nos
tru Găină Petru. Iată și conținutul 
ei.

„Pe autobuzele care deservesc 
transportul în comun lucrează mulți

DAR HRANA SPIRITUALA ?
A m reținut din- 

ti-o recentă* le- 
misiune „Sfatul me
dicului" că prospe
ritatea □rganiânnilui o- 
menesc se asigură pe 
două căi principale: 
acumularea de calorii 
și acumularea de vita
mine. Fără calorii și 
vitamine viața noastră 
este de neconceput, nu 
poate exista.

De aici intenția, să 
deduc din cunoscutul 
dicton latin „Mens sana 
in corpore sana" 
spiritului sânt 
sare asemenea 
ruri vitale". Să : 
tăm, așadar, < 
posibilității găsirii co
respondentelor calori
ilor și vitaminelor pen
tru viața spirituală.

Dacă admitem ipote
za că familia, școala, 
procesul de instruire 
în general asigură ba
za pregătirii individu
lui, deci caloriile, a- 
tunci rezultă că auto- 
educarea prin carte, 
studiul individual, se
tea de a cunoaște con
tribuie la 
armonioasă 
baze, deci 
vitaminele 
Dacă aceste 
ne" lipsesc, 
rea spiritului se face 
anevoie, apare o stare 
de anemie, o anemie 
spirituală.

Secretul prosperității

‘ Că Și 
nece- 

„eüxi- 
reflec- 
asupra

dezvoltarea 
a acestei 
reprezintă 
spirituale, 

„vitami- 
dezvolta-

spirituale, care de. fapt (citește dulap pentru 
mi constituie nici 'lih căfți n. a.) iar proble- 
secret, este folosirea 
unui tonic unanim cu
noscut : CARTEA

Intenția de a cunoaș
te în ce măsură - folo
sesc locuitorii orașului 
nostru acest „tonic“, 
m-a condus la :

I. G., muncitor la un 
sector subteran, care 
mi-a . doctorat, printre 
altele: „In afară de 
ziare aproape că nu 
citesc nimic. Uneori 
simt nevoia să pătrund 
în lumea cărților, dar 
pentru asta ar trebui 
să se țină cineva de 
mine, să-mi recomande 
cărți nu numai bune, 
dar și folositoare. Cred 
că cei mai nimeriți în 
acest sens ar fi șefii 
mei imediat apropiați 
în procesul de pro
ducție",

L-am căutat pe mai
strul M. S„ șeful lud 
I. G.

„Dacă citesc și ce a- 
nume ? Din păcate stau 
cam prost la acest ca
pitol. Ăm foarte puțin 
timp liber la dispozi
ție. In afară de obliga
țiile de serviciu, am o 
pasiune, adică mai pre
cis două: motorul și 
pescuitul. Seara de 
abia apiuc să citesc ul
tima pagină a ziarului, 
știți pagina cu știri ex
terne. In schimb am 
cumpărat o bibliotecă

ma cumpărării de cărți 
cade în sarcina soției 
mele". .^i. v ,

In apartament ul in- 
ginetfuihii M. B. cărțile 
stau rîndutte după o 
anumită regulă. Se ob
servă că multe din vo
lumele de pe rafturi 
sínt folosite des. In 
prim plan o duzină de 
volume din lexiconul 
tehnic, cinci volume 
din manualul ingineru
lui și multe alte cărți 
de specialitate, o ade
vărată bibliotecă teh
nică cuprinzând cîteva 
sute de volume.

„Cartea, pentru 
ne, reprezintă cel 
apropiat prieten, 
bun sfătuitor. Mă 
tă la rezolvarea celor 
mai complicate proble
me pe care le ridirrâ 
producția" — mă in
formează interlocuto
rul.

Dacă sínt bine infor
mat, în sectorul pe: ca- 
re-1 conduceți lucrează 
aproape o mie de oa
meni de diferite vîrste 
și trăsături. " Cum 
zolvați problemele 
care le ridice îi, 
menii ? Pentru că 
sínt cei care. hotărăsc 
soarta producției. Ob
serv că sînteți încon-

berîu KARPATIAN 
(Continuare în pag. 2-al

mi
mai 
un 

aju-

ie
pe 

oa- 
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conducători auto vrednici, care do
vedesc preocupare față de îngriji
rea autovehiculelor, economisirea 
lubrifianților, respectarea orarului de 
circulație etc. Sînt meseriași pri- 
cepuți, evidențiați în întrecere. 
Vreau să evidențiez însă o faptă 
de altă natură, în aparență de mai 
mică importanță, însă pe care eu, 
cît și ceilalți călători, am apreciat-o 
cu deosebire. Este vorba de șofe-

rul Berceanu Gheorghe, de pe auto
buzul HD 52 882. Intîmplarea s-a 
petrecut cu cîteva zile în urmă in 
stafia Piața Victoriei din Petroșani. 
După ce a oprit mașina în stație, 
șoferul a observat printre călăto
rii din stație și un bătrînel care

PROFIL

TINÁKUL MECANIC
/~Íra 14. Prin cîteva șuie-

- râturi sirena prevesti 
siirșitul schimbului. Zumzetul 
compresorului se auzea de de
parte. Ionașcu Ilie, un tînăr de 
18 ani cu fața smeadă, radi
ind parcă toi timpul, îmbrăcat 
intr-o salopetă pătată ici-colo 
de unsoare și utei, se opri cî
teva clipe in dreptul manóme- 
trului și citi presiunea aerului. 
Luă apoi termometrul, 11 intro
duse in lăcașul de pe conduc
ta de ulei și, după ce scoase 
din buzunar uh petec unsuros 
de hîrtie, notă pe el cîteva 
cifre.. După ce își roti ochii 
iriăă o dată asupra motoare
lor și agregatelor reveni la 
măsuța așezată in mijlocul 
casei de compresoare. Deschi

de registrul de raport în care 
însenină presiunea uleiului și 
a aerului de la oompresoarele 
V1 și V2 in ultimele două ore. 
La rubrica de predare a func
ționării compresorului, după 
ce enumără cîteva miei defec
țiuni, precum și remedierea 
lor, conchise: „Predau schim
bului II ambele compresoare 
în perfectă stare de funcțio
nare". Schimbul tocmai sosise. 
Ilie mai zăbovi cîteva minute 
explicîndu-i mecanicului Biro 
loan inconvenientele surveni
te în schimbul său, apoi își 
luă geanta și o porni spre 
casă.

(Continuare în pag. 3-a)

★

strălucitori. După 
primit in organi- 
a sectorului V. 
in ședință, tova- 

și i-au

Era in primăvara anului 
1965. La sectorul V al E. M. 
Uricani se angaja un tînăr slă
buț cu ochi 
trei luni fu 
Zația U.T.C. 
Cind, atunci
rășii l-au caracterizat 
acordat încrederea lor, Ionaș
cu Ilie nu-și dădea seama 
de-1 apreciază 
muncă. '

I se părea că nu 
țuirea și stima pe
tivul i-o acordase. Dar s-a bu
curat mult. Avea pentru ce.

ortacii
cum

de

pre-merită 
care colec-

PRIMĂVARĂ. 
Grădinari pri- 
cepuți amenajează 
rondul de flori din
fața termocentra
lei Paroșeni.

Toți l-au înconjurat 
sprijinit atunci, fie cu vorbele, 
fie cu faptele laț.

Munca, strădania, pasiunea 
tinărujui mecanic l-au făcut 
încrezător in forțele sale, l-au 
făcut să devină unul din frun
tașii sectorului. Oamenii din 
secție, precum și conducerea 
sectorului ii prețuiesc munca, 
se mîndresc cu faptele lui. Și 
doar e numai un an de zile de 
cind Ionașcu llie a învățat „a- 
becedarul" meseriei sale. In
tr-adevăr „primele litere" i-au 
fost grele. Dar pasiunea pen
tru muncă l-a făcut sâ le în
vețe. Repede a învățat să ci
tească în „inima" agregatelor, 
in freamătul lor. Dar în afară 
de pasiunea . pentru muncă, 
Ilie mai are una, paralelă eu 
prima: dansul. Face parte din 
echipa de dansuri a clubului 
muncitoresc din localitate, 
de își petrece o parte 
pul liber.

Exemplu in muncă 
comportare, tînărul
Ionașcu Ilie este un om de nă
dejde al sectorului, un bun u- 
tecist, un talentat artist ama
tor, un adevărat tînăr al zi
lelor noastre.

din
un- > 

lim-

înȘi 
mecanic

VALERIU COANDRĂȘ
elev

La cooperativa „Jiul"

Petroșani

Midi le pian deoăsiti
, Lucrătorii cooperativei meșteșu
gărești „Jiul" din Petroșani au în
cheiat primul trimestru al acestui 
an cu rezultate bune. Ei au depășit 
planul trimestrial cu 7,4. la sută Ia 
producția globală, iar cu 2 la sută 
la producția marfă. Pe seama creș
terii productivității muncii cu 10 
la sută au fost realizate economii 
peste plan în valoare de 7 0C0 lei.

Printre colectivele care s-au evi
dențiat 
numără 
rie nr. 
troșani.

în obținerea succeselor se 
cele ale secțiilor de croito- 

8, 9. 21, 31 și 56 din Pe-

C. 3OAN 
corespondent
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CULTURA ARTA (Urmare din pag. i*af

„FESTIVALUL PRIMĂVERII“
IN PLINA DESFĂȘURARE

De Cîteva aii*, ta Valea Jiului 
• *»ceput festivalul cultural-airtis- 
tic ai formațiilor artistice de ama
tori sab denumirea de „Festivalul 
pom* verii".

Io tevatură cu desfășurarea aces
tei aMSrifoatiUi oidtiunate l-om so- 
Maa* pe tovarășul Cornel Heg- 
MA learatand Comitetului orășe- 
MOC peabru cultură și artă Petro - 
plai, președintele juriului festiva- 
bda*. ai ne relateze cîteva impre
sar de La prima fază locală care a 
tonta loc de curând la Lupeni. Iată 
ce ne-a relatat:

«Faalivalul primăverii", organizat 
de către Comitetul orășenesc pen- 
tn ți artă ta colaborare
eu Consiliul local al sindicatelor 
ă cooperativele meșteșugărești din 
Vai«* Jiului, e»to închinat celei 
do-a 4â-a aniversări a creării Parti
dului Comunist Român.

9espui acestui festival este pe 
d* o parte acela de a valorifica 
tăietorul local al Văii Jiului tar pe 
da alta porte, de a selecționa cele 
nai bune formații și pe cri mai 
bttoi artiști amatori care să se 
COBflUhMe apoi intr-un ansamblu 
pa Valea Jiului care să prezinte 
i« spectacol festiv la 8 Mat.

lacaptHul sta făcut ta Lupeni, ta 
data da 3 aprilie. La această fază 
(fOMiVaibl e organizat pe ceiitre: 
Lupani. Petroșani, Vulcan, Petrita) 
au participat; orchestrele de mu- 
nci populară și ușoară și soliștii 
cfabufaii muncitoresc din Uricani,

brigada artistică de agitație a Co
operativei „Deservirea" Lupeni, or
chestrale de mUZieă populară fi 
ușoairă împreună 0U soliștii V0C811, 
formația de dansuri populare, for
mația de balalaici, toate aparți- 
nind clubului sifidtoatetor dta Lu
peni, brigada ariiaticâ de agitație

Interviul nostru
a E. M. Lupeni, brigada artistică 
de agitație a F.F.A. „Vîscoza", or
chestra de muzică ușoară și soliști 
vocali de la I.E.C. Paroșeni.

— Ce ne puteți spune des
pre repertoriul formațiilor ar
tistice prezentate Ia concurs ?

— Aș vrea Să 
ta început faptlil 
tlile artistice au 
de »la* Stătător, 
ceput. De exemplu, 
muzică populară a clubului sindi
catelor din Lupeni ți-a intitulat 
programul „Mindre-s cîntecele 
noastre", iar cea de muzică ușoară 
„Să cânte tinerețea".

Ceea ce ne-a bucurat in mOd 
deosebit a fost faptul că orches
trele ți soliștii de muzică populară 
au valorificat folclorul popular lo
cal. Un exemplu foarte bun fi con
stituie solistul Moldovan Iacob 
din Lupeni care a interpretat două 
cântece din folclorul nou minteresc.

Repertoriul orchestrelor de mu
zică ușoară de ta Uricani și Lupeni

a cuprins melodii de muzică U- 
șoară românească. Măi puțin ăU fă
cut acest lucru orchestra și soliștii, 
de nruzică Ușoară de ta Pâfdșefiii, 

Formația de dansuri din Lupani 
a prezentat cîteva dansuri locale 
printre oare remarc „Rarul" și „Mo- 
mârlăneasca".

Dintre brigăzile artistice de a- 
giiațte a plăcut în mod deosebit 
Cea a cooperativei „Deservirea". 
Bine s-au prezentat șl brigăzile ar
tistice de agitație a Ë. M. Lupeni 
și „Vlseoza". Totuși programul bri
găzii artistice de agitație de 
Viscosa a fost prea mult axat 
aspecte negative.

— Ați feffldrcai pe cineva 
mod. deosebit f

Da, deși aceasta este numai o pă
rere a mea și menționez nu a-a făcut 
Încă nici o 
orchestrele 
ușoară din 
dansuri tot 
liști mi-au
cob, Serfezeu Maria, Țura Adriana, 
Faur Dumitru — toți din Lupeni, 
Mariana Pete* din Paroșeni și alții.

jurat în exclusivitate 
de cărți de specialita
te; nici un voluni de 
beletristică, nici un au
tor mare cunoscător al 
sufletului omenesc, nici 
un sfătuitor deci in 
oașul cind aveți de re
zolvat probleme care 
privesc oamenii, viața 
lor, preocupările; lor. 
Ce părere aveți ?

Nu primesc nici un 
răspuns ta întrebare.

I. M„ lucrător in co
merț, deschizîndu-și a- 
genda de bUZUttar Îmi 
declară :

„Nu pot concepe 
viața fără să dtesc.

ftetot orice gen de U- 
tttatară. Ie aeeaitâ a- 
gând* iun evidența a- 
locațiilor din bugetul 
med personal pentru 
„hraM Spirituală". Lu
nar cheltuiesc pentru 
procurarea de cărți în 
jur de M lei, Se în- 
limplă st primesc u- 
neori cadou cîte o car
te. Sîtrt cele mai fru
moase cadouri".

In drum spre redac
ție am surprins un tâ
năr ieșind tocmai de 
la librăria „Ion Crean
gă". Nu aim rezistat 
tentației, l-am oprit:

„Simt ajutor miner șl 
anul acesta voi termi
na liceul sefâl. Sini

foarte ocupat. O dată 
pe lăpiMnlnu reușesc 
să sacrific o după-arnda- 
zâ pentru cumpărături. 
După c* îmi MC „pli
nul" ta COtelahe maga
zine, poposesc câteva 
minute ia librărie, de 
unde nu mă întorc 
niciodată cu mine goa
lă. Citesc foarte mult, 
vreau să mă pregătesc 
bine pentru viață. 
CONSIDER CĂ DRU
MUL SPRE CULTURĂ, 
SPRE CULMILE CIVI
LIZAȚIEI, TREC PRIN 
FILELE CĂRȚILOR, 
DECI SĂ CITIM, CtT 
MAI MULT".

Aceste cuvinte din 
turnă sínt mai presus 
de otice comentariu.

la 
pe

în

tomare chiar de 
că toate forma - 

avut un program 
bogat, bine cOn- 

orchestra de

clasificare. Aș remarca 
de muzică populară și 
Lupeni și formația de 
din Lupeni. Dintre so- 
plăcut : MOldovan Ia-

MEDALION

C MBGINȚU

Unllăji cinematografice din Valea Jiului 
fruntașe pe fără

In rețeaua cinetnatograilcâ se or
ganizează în flecare an concursul 
pentru cea mal bună unitate cine
matografică din țară. Concursul are 
rolul de a prOffiova filmul româ
nesc, de a stimula acțiunile cultu
ral-educative de masă ce se orga
nizează pe marginea unor filme cu 
un bogat conținut de idei.

Pentru rezultatele bune obținute 
în 1965 unitățile cinematografice 
din Valea Jiului au cucerit în 
concurs locuri fruntașe: cinemato
graful țătesc ISCronl “ locui I pe

țarâ; cinematograful „7 Noiembrie" 
Petroșani —- locul 11 pe țară; sec
ția cinematografică a oralului 
iroșanl — locul îl pe țară.

Aceste rezultate ne obligă pe 
itor să muncim și ntai bine, să 
ganizlm eît 
îmbunătățim 
spectacolelor 
tor

mai multe acțiuni, 
substanțial

Și

Pe-

Vi- 
Or- 
să

calitatea 
deservirea oameni-

mtineii.

TUDOR 
șeful secției 

a orașului Petroșani

CĂTANĂ 
cinematografic*

¿¿aia ¿¿alaeti&tt
- 87 de ani de

O secvență díñ filmul „Procesul alb", producție a studiourilor ci- 
üéütűiögrűfice „București", ce rulează de ieri la cinematogralul „7 No
iembrie" din petroșani.

Gala Gălactiom (cu numele origi
nar Grigôrë Pișculeocu) s-a născut 
în 1879, la 10 aprili«, în Didești-Te- 
leorman. Studiile liceale le face la 
cunoscutul lice<u bucureștean Sf. 
Sava, avînd printre colegi pe T. 
Arghezi și N. D. Cocea, CU cate 
va lega 0 prietenie care nu se va 
curma pînă la moartea lui. Se în
scrie la Facultatea de teologie, dai 
numai in 1923 se preoțește. Moare 
1« 8 martie 1961.

Deși concepția creștină i-a stat 
la baza multor scrieri (în special 
cele din perioada 1920^1930), tră
sătura caracteristică și predominan
tă a operelor sale este realismul.

Preocupările literare încep de 
timpuriu, dar abia după anul 1910 
îl vor consacra ca un mare proza
tor. A cultivat eu mult succes nu
vela și romanul. Tematice nuvele
lor este variată. In unele prezintă 
momente zbuciumate din lumea sa
lului (ce în cele din volumele „Bl-

la naștere “■
sericuța din răzoare", 1914; „Clo
potele din Mănăstirea Neamțu", 
1910), în altele arată dezumaniza
rea omului în goana după avare 
(„Moara lui Gallfar", „Gloria Con
stantini"). Acestora li se adaugă și 
cale care evocă momente din fră- 
mihtarile poporului nostru („Lingă 
apa Vodislavei", „Zile și necazuri 
din zaveră", „Lă Vuitori"). In nu
velele sale și în général în toată 
opera sa se constată o intenție mo
ralizatoare ta sens creștin, dar re
zultatele ta care ajunge din punct 
de vedere estetic sínt altele. Citi
torul, analizind atent nuvela, își 
dă seama că este vorba de 0 a- 
m radare a modului de acumulare 
de bunuri fără muncă.

Dintre nuvele cu subiect erotic 
(„Copca Rad vanului", „Trandafirii", 
„Solelma", „De ta noi, la Ctado- 
va") Cfea măi reprezentativă este 
„De ta nod, ta Cladova", Drama 
Borivajei, ptaiunee ei erotică, zgu-

duhoare, prezentată aid nu are e- 
chivaleint în niciuna 
sale.

A scris ți román« 
bate probleme de 
„Röxana" (1913), „Papucii lui Mah
muri" (1932), „Doctorul Taifun“
(1933), Aici, aspectele de viață pre
zentate sínt dominate de interpre
tarea mistică a realității. Lor li se 
alătură și romanul cu caracter au
tobiografic „La răspîntie de vâa- 

■curi*“ (1935),
Toate scrierile lui Gata Gatac- 

tion il prezintă ca pe un fin ana
list al pasiunilor umane, ca pe un 
posesor al simțuhii dramaticului, 
priceput povestitor. AJte note pro
prii scrisului său sínt ürismul ți 
reușita îmbinare a realului cu fan
tasticul. Valoarea artistică a ope
relor sale este dată și de fermecă
toarele părți 
seac din nici

Umanismul 
iar realismul
Galaciion ocupă un toc important 
în istoria literaturii române, 
considerat ca un prozator de sea
mă dintre cele două războaie mon
dta«,

Prof. MIRCEA MUNTEANÜ

din nuvoide

în care dez- 
conștiință :

dlacrlptive ce nu lip- 
o narațiune a sa.
Caracterizează omul 

opera. Scriitorul Gaia

Dialog cu cei ce bat la
Printre zecile de scrisori care ne sosesc zilnic ta redac

ție, nu arareori întîlnim șl o serie de încercări literare in 
versuri sau în proză. Mai mult wu mai puțin reușite, aceste 
încercări literare caută să transpună pe hirtie realitatea nouă 
a altelor noastre, oameni, fapte și simțăminte, reușind șă 
captiveze prin plasticitate ți grație ori să impresioneze prin 
vittuțiîle lor melodioase și subtilitatea lor psihologică.

Ceea ce am vrea să remarcăm de Ia început este faptul 
că majoritatea celor ce bat la porțile literaturii își prezintă 
„cartea de vizită" în versuri, ceea ce denotă o predilecție 
a creatorilor literari din Valea Jiului spre poezie.

Pentru discuția de azi am ales doar pe cîțiva, cărora am 
vrea să le comunicăm părerea noastră despre creațiile tor, 
observațiile pe care Ie avem și dacă ne e permis, »3 le 
oferim și citev» sugestii.

porțile literaturii
C&linesou Tacho

loan Tomoloagă
Vă comunicăm cu părere de rău 

cȘ nici * doua variantă a poezi
ilor „Cărbunele și focul" șl „Ge 
iubesc mai mult pe lume“ nu în- 
truBtac ctalitățRe de puMioare. Fă
ră Îndoială că față de prima va
riantă ați Înregistrat unele progre
se, Totuși n-ați ținut cont în în
tregime de sfaturile noastre. La 
dumneavoastră se simte o oarecare 
itourință fia versificare, dar aceasta 
nu e sufisant pentru a face și poe
zia. Sate adevărat căci poetul poa
te $i trebuie să transpună subiec
te și teme, sentimente, gânduri și 
ritiar neliniști despre care vorbește 
Orice om, dar ei trebuie să le 
Ottte 10 Mul săi, aparte, să le pă

trundă semnificațiile și sensurile, 
să pătrundă în domeniul esențelor 
și să nu rămînă la suprafața fap
telor. 0r, deocamdată, versurile 
dumneavoastră nu spun prea mult, 
Stat doar gînduri lipsite de haina 
frumuseții, Și apoi la dumneavoas> 
tră se simte o sărăcie în vocabular 
seu folosirea unor cuvinte al că
ror înțeles nu vă e pe deplin cu
noscut ca de exemplu în versul 
„Sub munți în straturi șl-n ritoare" 
(?!). Aceasta este urmarea unei lec
turi superficiale, insuficiente. Dacă 
vreți să creați versuri cu adevărat, 
sfatul nostru este Să Studiați și 
încă mult de tot. Nu citiți numai 
pautru detectare. Citiți pa Emlnas- 
cu, Arghezi, Bacovta, Goțbuc eto„ 
dar citindu-i deprindeți*!* Oi moș* 
teșugul poetic. Așteptăm fen vitter 
poezii mâi izbutite.

Mărturisim că poeziile dumnea
voastră „Mina de cărbuni", „Funi- 
ciilarul", „Dorul minerului" ne-au 
bucurat, ele conținind unele elemen
te poetice care se apropie de ceea 
ce se cheamă vers. Interiorizările 
dumneavoastră indișerete au multă 
obiectivitate, autenticitate, înțelege
rea faptelor și uneori gingășia su
fletească. Din păcate acestea alter
nează cu multe platitudini și pro
ză versificată nemeotoaugit, Din a- 
ceasta cauză poeziile dumneavoastră 
nu sînt deocamdată publicabile. 
Urmați același sfat: citiți, studiați 
și exersați cit mai mult. Primele 
Încercări nereușite nu trebuie să 
vă dezarmeze. Orice început e 
greu.

Cănceanu Mariana
Regretăm că trebuie să te de

zamăgim, dragă Mariana. Nai înțe
legem dragostea și admirația pe 
care o ai față de profesoara ta de 
limba română, tovarășa Dărtbanl 
Doina, căreia 1-ai dedicat poezia 
„Ora de limba română". Dar vezi 
tu, podtea, Ui are legUa eL Nu-i 
snnHMtâ numai rima. E nevoie și

de Imaginație artistică, pe care pro
babil tu, furată de admirația față 
de profesoară, ai neglijat-o. „Cu- 
vîntul trebuie să sune ca muzica..." 
spunea poetul Zabaloțki, așa că... 
Șl apoi, versurile de început ale 
poeziei „A sosit ora de română/ Cu 
fflult haz și veselie / Și-ntreag« cla
să este plină/ De risete și armo
nie.,./ contrastează puternic cu ies
tul poeziei căreia tu i-ai dat un 
aer voit serios. Nu e indicat ca la 
sosirea unei ore și mai ales de 
limba română, pe care mărturisești 
că o aștepți cu atîta nerăbdare, 
să faceți haz.

Totuși nu s-ar putea spune că 
poezia ta ne-a displăcut, Fără dis
cuție că al talent, ești cuprinsă de 
fiorul poetic dar trebuie să mai 
înveți, să studiezi mult. Cere aju
torul și sfatul profesoarei tale pe 
care sîntetn siguri că țl*l va da. 
Și crede-ne, e foarte necesar. Am 
dori ca viitoarele versuri pe care 
ni le vei trimite să le putem pu
blica. Noi așteptăm cu nerăbdare 
viitoarele tale versuri.

Ursaohl Bheorghe
Și acum tată-ne la un dialog la... 

distanță pe dibuite. Și asta dato
rită numai dumneavoaatrl, tovarlșe 
Ursachl. Ne-ați trimis o scrisoare,

o adevărata confesiune de credință. 
Nu. punem la îndoială faptul că 
sînteti din zi in zi tot mai atras 
de poezie și că aveți chiar un vo
lum de poezii. Noi vă mulțumim 
pentru bunele intenții de a ne de
dica nouă acest volum dar cum am 
putea noi să ne dăm părerea des
pre poeziile dumneavoastră dacă 
nu ara văzut nici un vers din 
ele fi In sfîrșit, ce sfat v-am putea 
da î In primul rînd dacă aveți la 
Uricani un cerc literar, citlți-le (poe
ziile) la acest cerc. Tovarășii dum
neavoastră v-ar ajuta mult. Apoi 
aceste poezii, înainte de a le trimi
te la o editură, le puteti trimite 
la o gazetă literară de specialitate 
(„Gazeta literară", „Luceafărul" 
„Tribuna", „Contemporanul" etc.) 
care v-ar putea da îndrumări pre
țioase și o părere competentă asu
pra creațiilor dumneavoastră lite
rare, Dacă doriți totuși să cunoaș
teți și părerea noastră, atunci nu 
vă rămîne decât să ne trimiteți, fie 
chiar și o parte din încărcările dum
neavoastră literare.

★
...Cu aceasta dialogul nostru cu 

cel ce bat la porțile literaturii se 
încheie pentru ziua de azi, dar el 
va continua în viitor. Așteptăm de 
ta cei cărora le-am răspuns cît și 
de la alții care fac primii pași ta 
domeniul literaturii, încercările lai 
și în măsura In care acestea cores
pund, ziarul nostru le va public*

C COTOȘMAN
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riaiaf de poeți" ™ 
t—mai dai de redtotorii 
dakakii manciforesc.

• Ia pam ora 10 — iauiaia 
aAata muKitoresc interpre
tează ciatece de masă.

• Arena sportivă, ora 14,30 
— meci de fotbal juniori și 
Maiori latre echipele Paringui 
Laaee — Minerul GBeldr.

CIMPA

■ Serbate cimpenească.

JTEȚ
• Serbare cimpenească.

Fabrica de fire artificiale Viacoza Lupeni. Un mănunchi de ffiunci- 
t&are împachetează scultittíe de mătase care au trecut ou bine examenul 
exigent al controlului dé calitate.

I.P.LP. DEVA - SECTORUL LIVEZEM
ANGAJEAZĂ IMEDIAT

3 excavatoriști calificați cu o 
vechime de cel puțin 3 ani în 
această profesie.

Salarizarea sa face în acord, conform nor
melor în vigoare«

Informații suplimentare se pot lua de la se
diul sectorului din Livezeni.

BANIȚA
• Sala căminului. cultural, 

ora 10 — intîinire Cu brigada 
științifică din Petroșani. După- 
aniaai serbare cîtnpen&ascâ.

ISCRONl
• Sala cinematografului, ora

9 — simpozion pe tema fUmu- 
lui „Lupani '20". După-ami42ă 
serbare cimpenească.

ANINOASA
• Sala clubului, ora 11 — 

concert de muzică ușoară dat 
de formația clubului muncito
resc.

VULCAN
• Terenul de handbal, ora

10 — meci intre echipele Vi
itorul Vulcan — Utilajul Pe
troșani.

• Sala de festivități a șan
tierului de construcții, ora
18.30 — consfătuire pe tema 
„Comportarea în muncă și gri
ja pentru bunul obștesc".

LUPENI
• Terenul de handbal, ora

9.30 — meci de handbal intre 
echipele Școala profesională
— Straja din localitate,

• Stadion, ora 9,30 — fotbal 
(campionat republican juniori) 
Intre echipele Minerul Lupeni 
—■ Metalul Hunedoara.

• Tot la stadion, ora 11 — 
meci de rugbi, categoria B, in
tre echipele.Minerul Lupeni — 
C.S.M. Reșița.

• Incepfnd cu ora 10 — du
minică cultural-sportivă.

URICANI
• Arena sportivă, ora 10 — 

Ebtbal, campionat orășenesc, 
între echipele Minerul Uricani
— Minerul Banița.

• Ora 10 — popice. Cam
pionat pe asociație.

• Sala clubului, ora 10 — 
dimineață de basme pentru cei 
mied.

• Sala clubului, ora 18 — 
reuniune pentru tineret.

CIMPU LUI NEAG
• Serbate cimpenească.

Selecfiuni din programul radio
Luni, 11 aprilie 1966

PROGRAMUL I: La orele 5-, 6; 7, 
10; 12; 14¡ 16; 18; 20; 22¡ 23,52 bu
letine de știri și radiojurnale; 9,35 
Suita de zece miniaturi pentru pian 
de Sabin Drăgoi; 10,30 Emisiune li
terară pentru școlari; 11,24 „Cin- 
tă viorile" ■— muzică ușoară; 12,10 
Matineu de Operă: fragmente din 
„Don Juan" de Mozart,- 13,30 Mu
zică populară cerută de ascultători; 
15, Varietăți muzicale; 16,35 Pentru 
cei îndrăgostiți,,, muzică de estra
dă,- 17,20 Actualitatea teatrală, 18,03 
In jurul globului; 18,30 Ritmurile 
cincinalului; 19, „Drumeții veseli1', 
20,20 Sport. Post-scriptum, 20,30 
„Serenada tinereții“,- 21,15 Satira 
și umorul; 22,55 Muzica ușoară vă 
Spune „noapte bună".

PROGRAMUL II : La orele 7,30; 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23: 0,52 
buletine de știri și radiojurnale, 
8,45 Din cele mai cunoscute me
lodii populare,- 9,45 De la o melo
die la alta — muzică ușoară,- 10,10 
Cu scrisorile în față; 11,30 Sonate 
pentru vioară și pian de Beetho- 
ven, 12,45 Valsuri si polei, 13,08

OPINII DESPRE 
Șl INVERSUL El 

(Urmare din pag. l-a)

n-a reușit aă urce In mașină. Șofe
rul l-a ajutat ia urcare pe bătrln și 
i-a oferit șl un loc pe una din Ca
napele. La fel a procedat șoferul și 
In apropierea stației de la U.R.U.M. 
Petroșani. In fața mașinii a apărut 
o femele cu un copil mic in brațe, 
făclnd semne șoferului să oprească. 
Văzînd umbra de îngrijorare de pe 
fața mamei cu copilul in brațe, șo
ferul a oprit mașina inainte de a 
ajunge In stație, ofetindu-1, de ase
menea, un loc pe o canapea. Abia 
atunci ne-am convins și noi, călă
torii, cît de întemeiată era îngrijo
rarea mamei șl dt de justificată a 
fost fapta șoferului. Copilul din 
brațele femeii era bolnav, iar ma
ma îl ducea la spital".

E vorba, așadar, de fapte simple, 
pentru unii poate banale. Insă e vor
ba de ceva mult mai mult — solici
tudine, atitudine atentă, plină de 
grijă fată, de semenul tău. $i aces
te trăsături în societatea noastră 
valorează foarte mult.

Vecinii „veseli“ 
din blocul B-3

O altă scrisoare ne-a fost trimisă 
de un grup de locatari din scara a 
doua a blocului B 3 din orașul Lu
peni. De data aceasta nu e vorba 
insă de „fapte demne". Cetățenii 
ne cer ajutorul in remedierea unei 
stări de lucruri care le provoacă 
multora adevărate „zile negre". 
Starea de lucruri e generată de o 
comportare ce ține tocmai de polul 
opus al buneicuviințe șt respectului 
față de semeni. Este vorba de oa
meni care atentează la un „bun co
mun" ce aparține tuturor locatari
lor — liniștea.

„Familia Șerban Gheorghe, cate 
locuiește în comun cu familia Rtja 
îoan, are un „obicei*' care devine 
tot mai supărător. Aduce in apar
tament diferiți prieteni și Împreună

Concert de prînz,- 14,30 „E primă
vară" — muzică ușoară, 16, Vechi 
melodii populare; 16,30 Vreau Să 
știu,- 17,40 Sfatul medicului, 1B 
Poezia românească și muzica, 18,20 
Limba noastră. Vorbește acad. prof. 
Al. Graur; 19,30 Teatru radiofo
nic; 20,39 „Mărturisiri pe portativ" 

■— muzică ușoară; 21,45 Mari diri
jori ai secolului; 22,30 Moment 
poetic, 23,39 Concert liric.

Cinematografe
11 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE, 
Procesul alb, REPUBLICA: Pingui
nul,- PETRlLA: Tom Jones, LÓ
MBA ; In compania lui Max bin
der, L1VEZENI: Asta-i tot ce s-a in- 
tîmplat; ANINOASA: Samba, VUL
CAN: Sărutul, CRIV1DIA i Jungla 
tragică; PAROȘENI: Spre culmi, 
LUPENI — MUNCITORESC: Romu- 
lus și RemuS; BĂRBATENI: La 4 
pași de infinit, URICANI, Autori
zație de căsătorie.

SOLICITUDINE

pun la cale cîte un „chef nocturn" 
care nu contenește mai pină dimi
neață. Ceilalți locatari CUm să se 
mai poată odihni 1 Asemănător se 
întîmpiă și cu familia Sima Vasile. 
In zilele de salariu și avans aparta
mentul acestei familii devine parcă 
un local de petreceri. Aparatul de 
radio este pus ia maximum, iar noi, 
vecinii sintem obligați să le ascul
tăm chiuiturile și tropăiturile, A» 
ceasta familie nu se ocupă nici de 
educarea copiilor pentru a păstra 
liniștea pe scară.

Un singur lucru am dori să în
țeleagă vecinii noștri, fie că lucrăm 
In schimbul de dimineață, fie de 
noapte, avem nevoie de odihnă. Or, 
în asemenea condiții ne putem o- 
tifhni 1

Ne asociem opiniei semnatarilor 
scrisorii. Vecinilor „veseli" le a- 
tnintim o idee expfimaită întf-0 re
centă anchetă publicată în presă, 
aceea că „relațiile de bună veci
nătate depind întru totul de nivehil 
de civilizație, buna creștere, serio
zitatea, răspunderea civică". Le re
comandăm să mediteze asupra â- 
cestor cerințe.

Un magasln mie 
eu neglijentă multa

Și acum încă o scrisoare trimisă 
de un cetățean din Dărănești. Au
torul ne sesizează o stare de lucruri 
supărătoare dintr-o unitate comer
cială din Satul Peștera Bolii.

„In satul Peștera Bolii, relatează 
corespondentul, funcționează un ma
gazin alimentar care se află în sub- 
ordinea gestionarului din comuna 
Banița. Magazinul e toarte solicitat. 
De aici se aprovizionează popu
lația din localitatea Peștera Bolti, 
cetățeni din cătunul Jupănosele, sa
tul Arsuri, din Dărănești, din par
tea dinspre Petroșani ■ comunei Bă- 
nița, precum și muncitorii fores
tieri de la exploatările din jur. Ce 
se întîmpiă Insă ? Magazinul e si
tuat într-o încăpere redusă -— 3/3 
m. Dar, în această unitate mică și-a 
găsit adăpostul multă neglijență. 
Mai mult de o treime din magazin 
e ocupată de butoaie și ambalaje, 
îneît cetățenii care vor să cumpere 
ceva sînt nevoițl, indiferent de 
plouă sau nu să stea afară la tind, 
chiar sub streașină clădirii. Nu sînt 
respectate nici regulile de igienă în 
acest magazin. Cînd se descarcă 
pîinea din mașini și nu mai încape 
în lăzi, este aruncată direct pe du
șumea. De multe ori vlnzătoarea 
permite să servească in magazin u- 
nele cunoștințe ale ei, fără ca aces
tea să aibă vizitele medicale nece
sare unui vinzător. Uneori nici 
programul magazinului nu este res
pectat. Vînzătoarea închide ușa ma
gazinului in nasul cumpărătorilor 
spunind că se pregătește pentru 
servirea muncitorilor forestieri.

Solicităm organelor competente 
de a lua măsuri pentru remedierea 
acestor neajunsuri".

Noi adresăm vtnzătoarel din a- 
cest magazin o singură întrebare: 
Care este răspunderea ei față de 
obligațiile ce le incumbă deservi
rea Civilizată, conștiinciosâ a cum
părătorilor, față de cerințele comer
țului socialist ?

Socotim necesar să se intereseze 
de răspunsul Ia această întrebare 
și conducerea O.G.L Altaret^paL.

T.A.PaLa Petroșani 
anunța, publicul consumator ca la res
taurantele

Minerul-Petroțani 
Cina»Lupeni 
Transilvania-Petrila

SE POATE PETRECE C SEARĂ PLĂCUTĂ
unde se servește un bogat sortiment de prepa

rate culinare și de băuturi.
Programul muzical este asigurat de formații 

orchestrale noi.

I.R.E.H.-Oeva — Sinii Relele „Valea Jiilii"
PETROȘANI

ANGAJEAZĂ
La Petroșani: 10 electricieni
LaJIulcanj 4 electricieni

3 lAcâtuși
1 sudor
1 for jar
3 distribuitori materiale

La Uricani: 2 electricieni
Pentru lămuriri suplimentare, cei înferesafi 

se vor adresa la Secția rafele din Petroșani, 
str. Republicii nr. 60, telefon Int. 543.

DE MUNCA UNDE Ml FOST CHE M Ați PENTRU 
PUȘCARE,REFUZAȚI EXECUTAREA PUȘCĂRII 
PUIA CE LOCUL DE rwnCĂ nu MM prezintă pericol
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[nsiliil ie SMBfilalB Acord chîno-sovietic

s-a în-

YORK 9 (Agerpres). — La 
CBerea guvernului britanic, Consi- 
riri de Securitate al O.N.U. 
tttenat smbătă Ia ora 16,06 G.M.T.
patru a lua în discuție problema 
itodesiană.

■eproentautul permanent al Ma
rii Britanii ia O.N.U., lordul Cara- 
tri, a prezentat proiectul de re
acție englez în oare face apel la 
Ctaririfinl de Securitate „să acțio- 
Ot cu rapiditate și eficacitate în- 
tr-O staatie deosebit de gravă". In 
roolntae se cere autorizarea „de 
• folosi forța, dacă va fi necesară.

pronun- 
Olandei.
Appolo 

africane

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
La Moscova a fost semnat un 
nou acord chîno-sovietic cu 
privire la transportul aerian 
civil. Noul acord îl înlocuiește 
pe cel încheiat între U.R.S.S. 
și R. P. Chineză în 1954.

EVOLUȚIA EVENIMENTELOR 
DIN VIETNAMUL DE SUD
O încordarea se menține
9 Evacuarea din Da Nang a civililor și a 

personalului auxiliar al trupelor americane

VARIETĂȚI
Avion bicicletă

a fost 
avion 
cărui 
lemn,

TOKIO 9 (Agerpres). — Re
vista japoneză „Asahi Gurafu" 
relatează că pe aerodromul 
JTyofu" de lingă Tokio 
experimentat recent un 
'bidcietă. Aparatul al 
schelet este format din
acoperit cu polisterol, a fost 
construit în laboratoarele Fa
cultății de fizică a Universită
ții Nihon din Tokio. Lungimea 
avionului-bicicletă este de 6 
metri, înălțimea de 4, distan
ța între aripi de 22 metri, 
greutatea de numai 50 kg. 
paratul nu dispune la bord 
volan sau aparate speciale, 
poate fi pus în funcțiune 
ajutorul mușchilor omului
al unor pedale asemănătoare 
celor de la bicicletă. Pentru 
a fi pus în mișcare „aviatorul" 
trebuie să depună un efort e- 
chivalent cu 0,3 C.P. Aparatul 
se ridică la o înălțime de pes
te 2 metri deasupra solului și 
atinge o viteză de aproximativ 
30 km pe oră.

iar 
A- 
de
El 
cu
Și

Bacterii
30—40

care trăiesc 
de secole

CAIRO 9 
crobiologul Donald B. Johnston 
de la Universitatea din Cairo 
țr descoperit îrttr-o cărămidă a 
marelui templu al lui Amon 
din Luxor bacterii care trăiesc 
de 30-40 de secole. Dr. Johnston 
consideră că ele au reușit să 
teziste prin fenomenul numit 
de ei „închistare" la condițiile 
nefavorabile și la timp.

(Agerpres). — Mi-

SCURTE

pentru a preveni încălcarea embar
goului asupra petrolului" impus 
Rhodesiei. In sprijinul proiectului 
de rezoluție britanic s-âu 
țat reprezentanții S.U.A. și

Reprezentantul Ugandei, 
Kironde, în numele țărilor
membre ale Consiliului de Securi
tate, a prezentat un amendament 
la textul britanic în oare cheamă 
guvernul britanic „să 
toate mijloacele, inclusiv 
mată, pentru a înlătura 
minoritar ai coloniștilor 
desia" și să treacă la

folosească 
forța ar- 

regimul 
din Rho- 
aplicarea 

Declarației O.N.U. privind acorda
rea independenței țărilor 
relor coloniale.

A luat apoi cuvîntul 
tantul U.R.S.S. la O.N.U., 
care a declarat 
damentele aduse 
zoluție britanic 
africani.

și popoa-

reprezen- 
Morozov, 

că sprijină amen- 
proiectului de re

de către delegații

0
a

PENH 9 (Agerpres). — 
Cambodgiei a dat publi- 
declarație în care acuză 
de noi acte provocatoare

PNOM 
Guvernul 
citații, o 
Tailanda
la granița țării sale. In declarație 
se arată că, ia 3 aprilie, 50 de sol
dați tarlandezi au pătruns pe teri
toriul Cambodgiei și au atacat un 
post de graniță. Potrivit corespon
dentului agenției Associated Press 
din Pnom Penh, guvernul Cambod- 
giei califică acțiunile de acest gen 
ale Tailandei drept „acte de agre
siune".

Apelul Comitetului grec pentru pace 
și destindere internațională

ATENA 9 (Agerpres). — Comi
tetul grec pentru pace și destindere 
internațională a adresat tuturor 
partidelor politice, organizațiilor 
obștești și sindicale din Grecia un 
apel cuprinzînd 10 propuneri, care 
să asigure Greciei înfăptuirea unei 
politici naționale de pace și inde
pendență. Propunerile prevăd inter
zicerea zborului avioanelor cu în
cărcătură nucleară deasupra terlto-

râului Greciei, scoaterea din țară 
a rezervelor de focoase nucleare 
și lichidarea bazelor militare stră
ine, denunțarea tratatului greco- 
american din 12 octombrie 1953, 
ieșirea Greciei din N.A.T.O., pre
întâmpinarea înarmării nucleare a 
Germaniei occidentale, condamna
rea războiului ca mijloc de regle
mentare a litigiilor, dezvoltarea re
lațiilor de prietenie cu țările ve
cine.

SAIGON 9 (Agerpres). — In Viet
namul de sud situația se menține 
mai departe încordată, relatează în 
telegramele lor agențiile de presă.

Tensiunea provocată de criza po
litică ce durează de peste o săp
tămână preocupă în mod serios atît 
cercurile guvernamentale de la 
Saigon cit și comandamentul tru
pelor americane. încercând să-și 
consolideze situația în regiunea I 
tactică, guvernul l-a numiit sîmbătă 
dimineața pe generalul Ton That 
Dinh în funcția de comandant al 
acestei regiuni militare, în locul 
generalului Nguyen Van Chuan. A- 
genția U.P.I. menționează că gene
ralul Dinh este cunoscut ca un e- 
lement foarte dur, care în timpul 
regimului lui Ngo Dinh Diem a 
participat la acțiunile de reprimare 
a manifestațiilor budiste antiguver
namentale. Pe vremea aceea, el fu
sese numit guvernator militar al 
Saigonului, cu misiunea specială 
de a reprima aceste manifestații. 
După înlăturarea Iui Diem, genera
lul Dinh s-a alăturat, noii condu
ceri militare, fiind însă ulterior 
schimbat și el din funcții.

Pe de altă parte, datorită accen
tuării manifestărilor antiamericane.

care au căpătat „o turnură foarte 
periculoasă" (ELP.I.), la Da Nang a 
început evacuarea masivă a civili
lor și a personalului auxiliar al 
trupelor americane. Vineri dimi
neața au fost evacuate 700 persoa
ne. Grupurile evacuate erau înso
țite de pușcași marini americani, 
bine înarmați, pentru a le asigura 
protecția. Hotărîrea privind evacua
rea personalului din Da Nang a 
fost luată în urma reuniunii de vi
neri noaptea a juntei militare de 
la Saigon, la care a participat și 
generalul Westmoreland, comandan
tul trupelor S.UA. din Vietnamul 
de sud.

Corespondentul agenției Reuter 
transmite din Da Nang, că trupele 
antiguvernamentale de la Da Nang, 
„Angajate într-un război ai 
lor cu trupele americane", 
nuă să-și mențină pozițiile 
jurul orașului și pe drumul
ce spre marea bază militară ame
ricană.

Situația nu este mai puțin încor
dată nici la Saigon, adaugă Reuter, 
unde demonstrațiile antigwverna- 
mentale și antiamericane continuă, 
in ciuda interdicțiilor de circulație.

nervi- 
conti- 

împre- 
ce du-

S. U. A.

Continuă represiunile împotriva acelora 
care dezaprobă agresiunea din Vietnam

Rezultate neconcludente în prima fază 
a tratativelor greco-cipriote

ATENA 9 (Agerpres). — Prima 
fază a tratativelor gireco-cipriote, 
oare se desfășoară de mai multe 
săptămâni la Atena, s-a încheiat fă
ră rezultate concludente. Potrivit 
unor surse autorizate citate de a- 
genția Reuter, între membrii gu
vernului grec există divergențe de 
opinii în legătură cu proiectul de 
compromis elaborat în vederea re
glementării diferendului dintre pre
ședintele Makarios și generalul Gri
vas, comandantul șef al forțelor 
armate cipriote, cu privire la pro
blema competențelor în conducerea 
armaței. Deși nu au fost încă dez
văluite amănunte asupra acestui 
proiect, sursele amintite relatează 
că primul ministru grec, Stepha-

ȘTIRI
+ ROMA. Corespondentul Agerpres, I. Mărgineanu, 

transmite: In editura „Paoline" a apărut romanul „Viața la 
țară" de Duiliu Zamfirescu, cu un cuvînt introductiv asupra 
vieți* și operei scriitorului de Eliseo Scarabosa. Romanul 
este tradus de Olga Tarenz.

ROMA. Conferința internațională pentru reforma a- 
grară a Organizației Națiunilor Unite va avea loc la Roma, 
cu începere de la 20 iunie. Vor fi prezentate rapoarte pre
gătite 
pante, 
a luat

de Secretariatul O.N.U., de F.A.O. și țările particl- 
Pînă în prezent, 124 de țări și-au anunțat intenția de 
parte Ia această conferință.
CAPE KENNEDY. Pe poligonul de la Cape Kennedy♦

a fost lansată vineri după-amiază o rachetă purtătoare de tip 
„Agena",, care a plasat pe orbită, lă altitudinea de 800 km, 
un „Observator astronomic orbital". Potrivit comunicatului 
N.AS.A, „Observatorul astronomic orbital" este un satelit 
la bordul căruia se află instalate 10 telescoape prin interme
diul cărora se vor putea face observații asupra corpurilor 
cerești.

+ NEW YORK. Greva lucrătorilor de la podgoriile din 
regiunea orașului Delano din California, care a durat șapte 
luni, a luat sfârșit cu victoria greviștilor. Începută in luna 
septembrie anul trecut greva a paralizat activitatea pe o 
suprafață de 19 000 ha de teren.

+ BONN. Germania occidentală este gata să sporească 
personalul pus la dispoziția diverselor organisme ale N.A.T.O. 
când Franța se va retrage din comandamentele integrate ale 
acestui bloc a declarat într-un intervin ministrul apărării al 
R.F.G_ Kai-Uwe von HasseL El a spus că autoritățile vest- 
germane sînt interesate în primul rind în funcțiile care ar 
oferi ofițerilor Bundesirehmtai posibilitatea să ia parte într-o 
măsură mai mare la sotațMmana diverselor probleme mili
tare de importai^ă specială pentru R-FXL

}
t

nopoulos, a adus o serie de amen
damente formulei de compromis, 
în favoarea generalului Grivas. Se 
pare, însă, că ministrul de externe 
grec, Tsirimokos, nu este de acord 
cu această ultimă formă a proiec
tului, considerînd că ea nu ar fi de 
natură să-l satisfacă pe președin
tele Makarios. Proiectul elaborat 
de guvernul grec a fost înmînat 
vineri de ministrul grec al apărării 
Gostopoulos, ministrului de exter
ne cipriot, Kyprianu, care se află 
incă la Atena, unde își continuă 
de câteva săptămâni consultările cu 
reprezentanții guvernului grec. In 
cursul aceleiași zile, Kyprianu a 
fost primit de regele Constantin.

Totodată, vineri s-a reîntors la 
Nicosia generalul Grivas, după vi
zita pe care a întreprins-o în ca
pitala Greciei, unde a avut o serie 
de întrevederi cu oficialitățile din 
Grecia.

NEW YORK 9 (Agerpres). — In 
Statele Unite continuă acțiunile de 
represiune împotriva acelora care 
își manifestă dezaprobarea față de 
războiul de intervenție pe care 
S.U.A. îl duc în Vietnam. Victima 
acestor acțiuni a fost de această 
dată profesorul Arthur Rosenberg 
de la școala din orașul Mamaro
neck (Statul New York), care a 
primit înștiințarea că la terminarea

anului 
tru că 
triva războiului din Vietnam Arthur 
Rosenberg a declarat anul trecut 
o grevă a foamei de 10 nie Sn 
semn de protest împotriva * inter
venției S.UA. în Vietnam, iar apoi 
a participat la o dezbatere publică 
la care a cerut încetarea agresiunii 
și retragerea trupelor americana 
din Vietnamul de Sud.

ISTANBUL

școlar va fi concediat pen- 
s-a pronunțat deschis împo-

Manifestații studențești antiamericane
ISTANBUL 9 (Agerpres). — In 

cursul zilei de vineri Ia Ankara au 
avut loc manifestații studențești 
antiamericane. Agenția Associated 
Press informează că studenții ma- 
nifestanți au avariat un automobil 
în interiorul căruia se aflau cinci

americani. La Istanbul, împotriva 
unei manifestații asemănătoare au 
fost trimise numeroase detașamen
te de poliție care au folosit bas
toanele de cauciuc. Un purtător de 
cuvânt al poliției a declarat ziariș
tilor că 13 manifestanți au fost a- 
testați. X

i

Astăzi și la 17 aprilie alegeri parțiale în Argentina
BUENOS 

gerpres).
In două 

Argentina, 
respectiv Catamarca, 
avea loc luna 
alegeri parțiale. In pro
vincia Mendoza urmea
ză să fie aleși guverna
torul, viceguvernatorul, 
12 senatori și 36 de 
membri ai Camerei De- 
putaților în timp ce în 
cea de-a doua provincie 
vor fi aleși 12 senatori 
și 30 de membri ai Ca
merei provinciale a de
putățiilor.

Inițial, 
Catamarca 
proiectate 
de 10 aprilie a. c. dar, 
printr-o hotărâre de ul
tim moment, autoritățile 
locale au amînat aceste 
alegeri pentru data de 
29 aprilie a. c. Motivul 
oficial al amânării ale
gerilor l-a constituit pre
textai că nu s-au ter
minat pregătirile privind 
organizarea alegerilor.

AIRES 9

provincii 
Mendoza

(A-

din 
și 

vor 
aceasta

în provincia 
alegerile erau 
pentru ziua

In rândul opoziției se s- 
firmă, potrivit agenției 
Prensa Latina, că amîna- 
rea alegerilor din aceas
tă provincie urmărește 
de fapt câștigarea de timp 
în favoarea oandidaților 
partidului de guvernă- 
mînt Uniunea civică ra
dicală a poporului. De 
altfel, sâmbătă, la Cata- 
marca, capitala provin
ciei cu același nume, a 
avut loc o puternică de
monstrație a peroniști- 
lor împotriva manevre
lor oficiale.
intervenit folosind gre
nade lacrimogene pen
tru a împrăștia pe de
monstranți. Numeroși de
monstranți au fost răniți. 
S-au operat arestări în
tre care se
senator 
fostul 
mando 
deri ai 
niște.

Cercurile politice din 
Buenos Aires acordă 
importanță acestor ade-

Poliția a

află fostul 
Vicente Saado, 

guvernator Ar- 
Gasas și alți li- 

opoziției pero-

REÖACfjTA SI AlAUNlmRATIA : Petroșani, str. Republicii nr. 56. TeL interurban 37?, automat 269.

actual 
lumina

geri, pe oare le consi
deră ca un test al cli
matului politic 
argentinian în 
recentelor disensiuni din
rîndurile forțelor pero- 
niste ca și a semnelor 
de slăbire a influenței 
Partidului Uniunea ci
vică radicală a po
porului condus de pre
ședintele țării, Arturo 
Illia. Potrivit relatărilor 
corespondenților occi
dentali de presă, se con
sideră, că deși cercurile 
militare au dezmințit 
zvonurile privind nemul
țumirea lor față de re
gimul președintelui. Illia, 
așteaptă, după cât se pa
re, să cunoască rezulta
tele acestor alegeri, îna
inte de a trece la o ac
țiune menită 
dice 
ri-lor

La 
dații

să împie- 
întărirea susținăto- 
lui Juan Peron.
rîndul lor, candi- 

peroniști se prezin
tă dezbinați la alegeri 
după ce în rîndurile lor 
s-a produs o sciziune. O

fracțiune a partidului 
este condusă de soția 
lui Juan Peron și afir
mă sprijinul deplin față 
de fostul președinte, aflat 
în prezent în exil la 
Madrid, în timp ce a 
loua fracțiune, care are 

"n frunte pe liderul sin
dical Augusto Vandor, 
se pronunță pentru „pe- 
ronism fără Peron". Pen
tru a evita surpriza u- 
nei victorii a peroniști- 
lor. Partidul radical 
poporului s-a aliat 
provincia Mendoza 
Partidul conservator, 
mînd un bloc antipero- 
nist. Observatorii din 
Buenos Aires consideră 
că o victorie a sprijini
torilor lui Peron va a- 
vea drept rezultat • 
nouă agravare a situa
ției politice din Argen
tina, oare în ultimele 
luni a prezentat nume
roase semne de încor-

al 
în 

for-

dare.
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