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Proletari din toate țările, untțt-vă i

anul roșu
frpn al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

EVENIMENTE ■ ÎNFĂPTUIRI

Au început lucrările 

pentru releul de televiziune 

din Paring

O veste bună pentru oame
nii muncii din Valea Jiului: 
au început lucrările de ampla
sare a stației de releu pentru 
televiziune, care va asigura 
retransmiterea programelor pen
tru telespectatorii din localită
țile bazinului nostru carboni
fer. Se lucrează intens la fun
dația pilonilor pentru antenele 
releului și la amenajarea spa
țiului unde vor fi montate 
două grupuri electrogene pen
tru alimentația locală cu ener
gie electrică.

Muncitorii Uzinei de reparat 
utilaj minier din Petroșani au 
terminat confecționarea stâlpi
lor metalici pentru antene.

Cu acest prilej 72 tovarăși, printre 
care lăcătușii Popescu Victor și Di- 
bernando Iosif, ing. șef Tolvay A- 
lexiandru, tâmplarul Margbita Dio- 
nisie și electricianul Pașca Francisc 
au primit plachete de onoare și fe
licitări călduroase din partea con
ducerii uzinei, a comitetului de 
partid și de sindicat. In cinstea 
sărbătoriților, brigada artistică 
agitație și formația de muzică 
șoairă au prezentat un program 
tistic.

Construcții și constructori 
la punctul de sosire

de
u-

ar-

Li
din 
de

Prețuire pentru muncă 
îndelungată

("a semn de înaltă prețuire față 
de acei care au depus o activitate 
inctelungată în producție, la 
U.RJJ.M.P. a avut loc o adunare 
festivă în cadrul căreia au fost în- 
mînate plachete celor care au îm
plinit 25 de ani de muncă în uzină.

Constructorii de pe șantierul 
vezeni — Petroșani au predat, 
planul pe acest an, un număr 
40 de apartamente in care deja s-au 
instalat noii locatari.

Zilele acestea ei au prezentat 
pentru recepție un nou bloc cu 40 
de apartamente: blocul F 6. Stră
daniile constructorilor își văd ast
fel concluzia, rezultatul, un rezul
tat menit să satisfacă toate exi
gențele.

In imediata apropiere a acestui 
bloc se află alte două blocuri de 
cite 20 de apartamente — blocurile 
D 4 și E 5 — și ele în stadiul de 
a fi supuse în curînd recepției. 
Astfel, construcția cvartalului Li- 
vezeni V, cuprinzînd 1 460 de a- 
partamente, începută cu aproape 
trei ani în urmă, se apropie 
de sfÎTșit.
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înSîmbătă dimineața s-a înapoiat 
Capitală delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Emil Bodnăraș, membru al Comite
tului Executiv și al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., priim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, care la invitația Comitetu
lui Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam și a guver
nului R. D. Vietnam a făcut o vi
zită în această țară.

Din delegație au făcut parte to
varășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., general-colo- 
nel Ion Ioniță, membru al C.C. al 
P.C.R., adjunct al ministrului for
țelor armate, Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al 
secție la C.C al

P.C.R., șef de
P.C.R., Vasile
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DESERVIRI
cu
cu 

Pe- 
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ce 
fă-
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în raionul 
magazinului 

autoservire din centrul orașului 
troșani. Cumpărătorul își făcuse
nul pentru 200 grame de salam și 
în fața tejghelei nu mai era nici 
un client. Vînzătoarea, o femeie 
blondă, trecută de prima tinerețe, 
ceea ce te făcea să crezi că știe 
înseamnă comerț, deservire, își 
cea de lucru cu o mătură.

— Nu servește nimeni ?
Nici un răspuns. Vînzătoarea

vedea de treburi, iar clientul pier
dea timp. Ajuns la limita răbdării, 
mai încearcă o dată:

— Vă rog, aici nu servește ni
meni ?

Nici un răspuns.
Cumpărătorul a renunțat. A mers 

la casă de unde și-a cerut banii 
înapoi. Casierița, deși văzuse cum 
stau lucrurile, făcu ochii mari.

...Centrul de pîine de pe aceeași 
stradă, peste drum de magazinul 
cu chimicale. O cumpărătoare, mai 
modest îmbrăcată, ceru o pîine 
proaspătă. Vînzătoarea o apostrofă 
pe Ioc :

— Dacă-ți trebuie pîine proaspătă, 
să-ți faci! Totdeauna vii cu pre
tenții. Te știu eu...

Cînd te gîndești, vînzătoarea avea 
într-un fel dreptate: o pîine proas
pătă, în Petroșani, e un lucru ceva 
mai rar. De ce or fi pus în vitrina 
magazinului de pîine din clădirea 
sfatului popular un fel de reclamă 
cum că zilnic, în magazin, se gă
sesc produse de panificație PROAS
PETE ?

...La magazinul „Alimentara" de 
la hale. O gospodină a cerut 25 de 
ouă. Toate bune, ■ pînă la disputa 
ouălor sparte. Vînzătoarea susținea 
că la 25 de ouă, trebuie să vîndă 
cel puțin două sparte. Gospodina 
avea și ea pretențiile ei.

— Nu cumpăr ouă sparte. Cumpăr 
ouă întregi. Bănii mei sînt întregi I

Pînă la urmă n-a cedat nici una 
nici cealaltă. Gospodina și-a cerut 
banii, iar vînzătoarea și-a pus ouăle 
din nou în ladă.

*

Era în perioada pre
gătirii sesiunii cercurilor 
științifice studențești. În
tregul institut cunoștea 
efervescența proprie ți
nui asemenea eveniment. 
Sute de studenți aștep
tau cu înfrigurare mo
mentul cînd ei sau co
legii lor vor prezenta 
în fața comisiei rodul 
strădaniei a luni 
muncă pasionată.

Și iată că în timp 
Cutii erau frămîntați 
pregătirea comunicărilor, 

aveau cu totul alte 
yfrupații. In acele zile a 
qpăruf la afișier un a- 
nunț laconic: „In urma 
hotărîrii conducerii Insti
tutului de mine, următo
rii studenți au fost ex
matriculați". Urmau pa
tru nume. Cauzele aces
tei hotărîri drastice sînt 
diferite. Dar, să vă fa
cem' cunoștință cu cei 
patru „eroi".

BÎRHALĂ RODICA : 
Fată capabilă, inteligen 
tă dar... neserioasă. Re
peta anul I exploatări. 
Se baza pe priceperea 
ei și își permitea să lip
sească cu nemiluita de 
la ore. Umbla toată ziu
lica hai-hui; nici noap
tea nu avea astîmpăr în
cît lipsea deseori din 
cămin, A fost criticată 
în adunări, chemată ia 
decanat unde s-a discu
tat cu ea de mai multe 
ori, popularizată la sta
ția de radioamplificare. 
Totul a fost însă în za
dar. A 
supremă : excluderea dîn 
rîndul studenților.

FLOCA IOAN și IOVU 
IONEL au avut ambii 
aceleași „merite" : ab
sențe numeroase de ia 
pregătiri și se minării, lip
să de interes pentru pre
gătire, note slabe, nepre- 
zentarea la lucrările de

de
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control. Au iost studenți 
ai primului an... Te în
trebi : oare așa au avut 
de gînd să ia startul ce
lor cinci ani de studiu ?!

TABLE I. N1COLAE nu 
se va mai înlîlni, foarte 
probabil, cu tablele in
stitutului din Petroșani... 
A fost student în anul 
II. Ca și tovarășa sa în- 
tr-ale isprăvilor, Birhală 
R., era un student dotat; 
colegii lui își amintesc 
că era printre primii ca
re au reușit să obțină în 
anul I nota 9 la mate
matică. Acum, din stu
dentul cel silitor și sti
mat, s-a transformat în- 
Ir-un tinăr ce produce 
ilaritate și zîmbete com
pătimitoare; asta pentru 
că a transformat unifor
ma de student într-un 
costum de un tip neo
bișnuit; manta cu mult 
deasupra genunchiului, 
cordon aproape de ge
nunchi, haine și panta
loni de un tip între 
dandy și cow-boy. Co
legii lui, uteciștii, au 
căutat să-l ajute, i-au a- 
tras atenția si cadrele 
didactice. A continuat to
tuși să lie indiferent față 
de învățătură; nerespec- 
tuos cu profesorii săi.

Patru tineri au pornit 
ia drum cu intenția să 
devină specialiști. Părin
ții lor și-au pus în ei 
nădejdea că le vor fi un. 
sprijin, că le vor aduce 
bucurie în casă. Le aduc 
insă amărăciunea unui 
insucces. Statul le-a creat 
condiții cum generații 
numai au visat iar ei, 
cei patru ex-studenți, au 
rratat cu
sprijin și. prin compor
tarea lor, au spulberat 
nădejdi, speranțe. încre
dere...

dispreț acest

FRANCISC VETRO

I

Cîteva din multele ex'emple care 
dovedesc că, deși magazinele noas
tre sînt tot mai bine aprovizionate, 
nu rare sînt cazurile cînd ele sînt 
deficitare la capitolul bună deser
vire. Mai precis, deficitare în pri
vința atenției față de cumpărător, so
licitudinii, politeții care trebuie să 
caracterizeze atitudinea lucrătorilor 
din comerțul nostru socialist.

Faptul că atitudini asemenea ce
lor exemplificate se mai întâlnesc în 
magazinele noastre constituie o do
vadă că problema deservirii Ia ni
velul actualelor cerințe nu ocupă 
încă locul cuvenit în preocupările 
conducerilor organizațiilor comer
ciale, a organizațiilor de partid, sin
dicat și U.T.G. din comerț. Buna 

se rezumă însă nit- 
cerințe 

mult mai
și rămîi
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gospodinele La casa de ma
șini a puțului cu 
schip de la Ani- 
noasa sud se e-
fectuează verifi
cări după o pri
mă perioadă de 
rodaj.

Trei dintre cei 
mai buni artifi
cieri 
lui II 
al minej 
— Curta 
Sibișan 
și Vișan Diim'rtni.

buni 
ai sectoru- 

fruntaș 
Uricani 
Vasile. 
Gavrilă

Beneficiar

care

Cinci minute. In acest interval 
scurt, patru mașini de gătit sînt 
gata pentru a fi expediate spre 
magazine. Aici ele vor fi supuse la 
cotidianul examen, riguros și exi
gent, al gospodinelor. Notele pe 
care Ie vor obține vor fi dovezi 
pentru colectivul întreprinderii „1 
Septembrie" din Satu Mare că munca 
sa se bucură de apreciere din par
tea beneficiarilor. De altfel, el este 
în posesia și a altor dovezi
alcătuiesc voluminoase dosare. Iată 
una dintre ele : „Am numai cuvinte 
de laudă pentru produsele fabricate 
la întreprinderea dumneavoastră" — 
scrie după aproape șase ani de la 
cumpărarea unui aragaz gospodina 
Ilona Lovric din orașul Timișoara. 
Lectura acestor corespondențe im
pune o constatare îmbucurătoare: 
produsele sătmărenilor pot fi întâl
nite în cele mai îndepărtate loca
lități, inițialele întreprinderii re
prezentând o marcă de prestigiu.

Preocuparea muncitorilor sălmă 
reni pentru menținerea și sporirea 
prestigiului mărcii fabricii lor se 
concretizează într-o singură direc
ție : modernizarea și perfecționarea 
continuă a tehnologiei de fabrica
ție, ridicarea calității pe această 
cale a produselor realizate aici. Iată 
un exemplu edificator: noile diuze 
de la aragaze, concepute de un co
lectiv de inovatori, măresc randa
mentul de ardere, economisindu-se 
anual peste un milion metri cubi 
de gaze. Aceasta înseamnă econo
misirea conținutului a trei-patru bu
telii pentru fiecare posesor al nou
lui tip de mașină aragaz. Aseme
nea inovații, menite să contribuie 
la ridicarea parametrilor tehnico- 
funcționali ai mașinilor de gătit, im
plicit la bunul renume al întreprin
derii, au făcut fiecare al șaselea

salariat de aici. Ele au transformai 
într-atît de mult înfățișarea produse
lor, încît construcția actualelor ara- 
gaze nu seamănă nici pe departe cu 
a primelor tipuri fabricate aici în 
anul 1957. Creații tot mai izbutite, 
culminînd cu cele purtînd numele 
de „Carpați" și „Someș", au consti
tuit o bună bază de plecare pentru 
noile modele preconizate să intre în 
fabricație în anii care urmează.

Unul dintre acestea este un pro
totip de aragaz func(ionînd pe bază 
de... petrol lampant. Realizarea aces
tui model, mărturisește inginerul șef 
Gheorghe Jula, a dat mult de fur
că colectivului condus de inginerul 
Silviu Pop. Frămîntări, păreri, stu
dii, consultări, discuții aprinse. Așa 
s-au scurs cinci luni de muncă în
cordată, pînă cînd arzătorul viito
rului „aragaz" s-a dovedit corespun
zător. Nenumărate eforturi au fost 
cheltuite, de asemenea, pentru con
strucția regulatorului de combusti
bil, rezolvarea problemelor legate de 
distribuirea uniformă a radiațiilor 
de căldură pe întreaga suprafață a 
plitei, captarea gazelor rezultate în 
timpul arderilor, prevenirea răspîn- 
dirii mirosului de petro) în încă
pere. Dar eforturile lor au fost re
compensate. La București, unde a 
fost făcută o demonstrație practică 
asupra calităților mașinii, unul din 
creatorii ei s-a transformat în... bu
cătar și cofetar. Intr-un timp scurt, 
el a pregătit fripturi și prăjituri ru
mene de lăsau „gura apă" celor ce 
le-au fost servite — gospodine, bu-

CONSTANTIN JOSAN, 
Corespondentul Agerpres pentru 

regiunea Maramureș

(Continuare to pagi 3-e) -

'deservire nu 
mai la aceste 
Sfera ei este 
cuprinzătoare 
tnl nedumerit : cum se 
în alte orașe se face atît de mult 
pe acest tărîm, iar la noi atît 
puțin ?

Să venim cu exemple. Iată-1 
fața magazinului de mobilă din 
troșani, pe cetățeanul cu mobila 
gata cumpărată. Cu ce o transportă 
acasă ? Cine-1 ajută să urce seările,

elementare. 
largă,, (triaj 
de-a drep- 
explică că

de

în
Pe-

I. B.

(Continuare în pag. 3-a)
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„in pustiul Patagoniei"

Steagul țării
In roșul tău văd luptele trecute; 
Răscoalele, revolta și urgia.
In roșul tău, e simbolul ce-ascute 
Mai dîrză, astăzi, vrerea și tăria.

In roșul tău, ce arde ca un sînge, 
E inima Partidului, cel care.
In rinduri fără număr, azi, ne strings, 
Să-ți ducă faima peste depărtare.

Iar galbenul e chihlimbarul gliei, 
Cuprins sub stema ta ce scînteiază. 
E plinea coaptă, e nectarul viei 
Și sondele lucind sub caldă rază.

Și galbenul in care-țl revezi lanul. 
E flacăra nestinsă, care suie 
Din marile furnale, cu elanul 
De muncă, cintec nesfîrșit să spuie.

Albastrul tău, ce reprezintă zarea 
Acestei țări, ce azi iși simte viața, 
E bolta ce se oglindește-n mare 
Și-n rîuri care-i scaldă fața.

Albastrul tău lucește în oțele 
Ce apără un suveran; Poporul.
Și pentru el, in gindurile mele. 
Ridic spre ceru-albastru tricolorul.

MARIA DINCA

Miner
Dintr-un giulgiu nocturn, abisal 
el dezvelește mumia erelor 
păstrată in cripte pămintene.

Drumurile sale-n adine trezesc, 
cu vuiet păduri prăbușite 
și foșnirea lor se repetă-n turnate.

El, cel dinții pipăie rădăcina, 
unui veac cufundat in uitare 
și pașii săi măsoară milenii.

Cînd ziua-i umple privirile calme 
din noaptea-ntoarcerii-n trecut 
mai păstrează □ taină: chipul vremii I

GEO BAN

NOTE DE LECTOR

„Balade vesele și triste"
— G. Topîrceanu —

Poezia lui Topîrceanu, apărută 
recent într-o nouă ediție („Balade 
vesele și triste" în „Biblioteca pen
tru toți") își păstrează nealterate 
calitățile care i-au atras prețuirea 
maselor largi de cititori din trecut 
și de astăzi.

Trăsăturile caracteristice ale poe
ziei lui Topîrceanu rămîn fără-ndo- 
ială umorul nuanțat, lirismul au
tentic, claritatea și simplitatea. Ver
surile din ckilul „Baladelor vesele 
și triste" au un aer de ușoară me 
lancolie degradată uneori în tris
tețe. Umorul cunoaște o variată 
gamă de nuanțe, de la duioșie pînă 
la satiră.

Poetul este un sentimental de
ghizat sub masca rîsului. Umorul 
chiriașului veșnic pe drumuri, din 
„Balada chiriașului grăbit" se în
vecinează cu melancolia prezentă 
în balada „Noapte de mai". Din 
„Balada morții" se desprinde triste
țea în fața sfîrșitului inevitabil, 
căruia numai natura îi aduce ali
narea. Umorul aproape grotesc de
finește substanța „Baladei popii din 
Rudeni". „Legănându-se călare", po
pa Florea din Rudeni se conturea
ză cu plosca ridicată pe cerul gol 
al iernii geroase, căpătând „măre
ția de simbol".

Topîrceanu este creatorul paro
diilor în literatura noastră. Paro
diile lui urmăresc să caracterizeze 
un scriitor cu ajutorul îngroșărli 
trăsăturilor, repetiției și acumulă
rii retorice. Scriitorii parodiați sînt 
mai ales contemporani cu autorul: 
Octavian Goga („Mucenicii"), Ion 
Minulescu („Trei romanțe pentru 
mai tîrziu"), M. Sadoveanu („So
nete parnasiene"), Tudor Arghezi 
(„Psalm", „Menire", „Utrenie", 
„Blesteme") ș. a. In „Migdale ama
re", jovialitatea merge mînă-n mi
nă cu fantezia, susținîndu-se reci
proc. Versurile din acest ciclu res- 
pdră un umor robust, de nuanță 

populară. Intențiile sărace sînl pre
zente și aici („Bene Merentl", „Ex
punere de motive", „Ripostă") ca 
și în celelalte cicluri. Frumusețea 
imaginilor, varietatea rimelor, per
sonificările excelente, epitetele in
dividualizatoare sînt procedee ar
tistice mânuite cu o deosebită mă
iestrie de poet.

In peisajul liricii românești din 
timpul său, Topîrceanu se remarcă 
prin originalitatea mesajului liric 
îmbrăcat într-o aleasă haină artis
tică.

Prof. PASCU CONSTANTIN 
Liceul Vulcan

Receptiv și entuziast, spectato
rul contemporan se manifestă cu 
aceeași emoție și înțelegere fie că 
este vorba de teatrul actual de 
idei, fie că e vorba de nemuritoa
rele opere dramatice ale antichi
tății. Iată de ce, pentru slujitorii 
scenei este Important ce anume re
țin și subliniază ei într-o piesă, la 
ce sentimente și idei ale publicului 
fac apel, ce fel de gîndurl dezvoltă, 
care sînt realitățile pe care le fac 
cunoscute și cum trebuie Înțelese. 
Au reușit oare actorii teatrului pe- 
troșănean să răspundă acestor ce
rințe ? Vizionînd noua premieră cu 
piesa „Atrizii" răspunsul nu poate 
fi decît afirmativ. Și faptul e cu 
atît mal îmbucurător cu cit trage
dia în versuri „Atrizii", aparținînd 
dramaturgului român Victor Efti - 
miu, ne aduce în față o lume aco
perită de legende șl mituri, lumea 
antichității, mult îndepărtată de 
preocupările șl ideile epocii noas
tre. Izvorul acestei tragedii, după 
cum însăși autorul ne mărturisește, 
l-a constituit opera părintelui tutu
ror dramaturgilor, Euriplde care de-a 
lnngul vieții sale a scris peste 70 
de tragedii. Dintre acestea ne-au 
mai rămas doar șapte printre care

Dimineți
pe Paring

Tăcere,
Stelele,
Rostogolindu-se, 
înclină bolta cereasca.
— Vulpea vicleană 

inm/ădiată-n cintec —■»

Sperie iarba
Și fuge in salturi 

egale spre-na It.

Bradul iși poartă 
silueta de ace,

Pe scend -n
Spectacolul modern 

al dimineții.

Dinspre margini de noapte. 
Dau chiot cocoșii de munte. 
In svelt pas legănat, 
Peste ierburi,
Peste colții de piatră,
Iși plimbă agale,
Trupul de boare.
Lumina zorilor.
Tăcerea rămine curată

pe umerii nopții.
Ctnd vor suna-n
Granit de munți,
Culorile,
De zi.
Un strigăt numai, 
Ne va mai despărți.

GH. GRĂDINARII

t " r ..............

și trilogia „Orestia", poate cel mai 
impunător monument ce ne-a ră
mas din teatrul antic. Trilogia 
„Orestia" se compune din „Aga
memnon", „Choeforele" și „Eume- 
nidele". Victor Eftimiu a scos esen
ța dramatică din aceste trei tragedii 
și le-a condensat intr-una singură, 
„Atrizii", transportîndu-ne în Elada 

„A T li I Z I 1“ 
La Teatrul de stat din Petroșani

prehomerică, la bariera dintre pe
rioada barbară și cea a civilizației, 
perioade de trecere de la matriar
hat la patriarhat.

Tragedia „Atrizii" se desfășoară 
pe trei planuri diferite : învingerea 
Troiei, sacrificarea Ifigeniei și răz
bunarea lui Oreste și a Electrei, în
să toate converg spre același țel: 
reafirmarea ideilor de libertate și 
democrație care animase cîndva ce
tățile grecești. Această dorință de 
reafirmare a vechilor Idealuri, se

Incepînd de manii, 17 mai, Ia ci
nematograful „Republica" va rula 
filmul „In pustiul Patogotniiei", pro
ducție a studiourilor argentrniene.

Bazat pe fapte reale, filmul redă 
istoricul unei exploatări petrolifere 
deschisă în pustiul Patagoniei, la 
începutul secolului, reflectând mun
ca eroică și sacrificiile pionierilor

„Fifi înaripatul"
Mergînd pe linia realizărilor sale 

anterioare, „Balonul roșu" și. „Că
lătorie în balon", regizorul fran
cez Albert Lamorisse ne oferă și 
de această dată o fantezie cinema
tografică plină de sensibilitate, poe
zie, umor și ironie.

Un tînăr hoț de ceasuri, urmă
rit de una din victimele sale, un 
colecționar de ceasuri, se refugia
ză într-un circ, nimerind printre 
lei, spre marele haz al spectatori
lor care-1 iau drept clown. Cum 
omul-pasăre, atracția principală a 
circului, se rănește, directorul îl

File din albumul artiștilor amatori
Prin grija organelor de partid șl 

sindicale, a sfaturilor populare, în 
Valea Jiului a fost creată o puter
nică bază materială pentru desfă
șurarea unei susținute activități ar
tistice de amatori.

Spectacolele susținute de artiștii 
amatori vădesc talent și măiestrie. 
Dacă ar fi să alcătuim un album 
cu imagini ale artiștiilor amatori și 
spectacolelor susținute de ei, cu 
siguranță că ar cuprinde multe file, 
care mai de care mai semnificative. 
Iată două din aceste, imagini. Pe
rechea prinsă în vîrtejul dansului 
(fotografia alăturată), face parte 
din echipa de dansuri a. căminului 
cultural din Cimpa, care a prezen
tat multe spectacole de succes. Fo
tografia de jos, înfățișează orches
trele reunite de muzică populară 
din Vulcan, Lonea și Lupeni acom
paniind pe solistul vocal Ion Nâ- 
săleanu din Uricani.

impunea cu necesitate pentru că în
săși structura acestei societăți era 
primejduită datorită contradicțiilor 
interne, de lupta pentru putere și de 
discordia dintre cetăți care o măci
nau necontenit.

In centrul acestor frămîntări ne 
apare familia Atrizilor. După un ase
diu de aproape 10 ani asupra Tro- 

iei, Agamemnon se reîntoarce vic
torios, urmat de prăzi nenumărate, 
în bogata sa cetate Mikena. Popo
rul îl poartă triumfal prin cetate 
iar acasă capiii Iui, Electra, Ifige- 
nia, Chrysothemis și Oreste, îl aș
teaptă cu brațele deschise. Singu
rii care nu participă la această bu
curie sînt Klytemnestra, soția lui 
Agamemnon și Egistos, vărul lui, re
gentul. Intre cei doi, in absența lui 
Agamemnon, se naște o puternică 
pasiune. Dar și bucuria celorlalți 

care au fanat puțiul nr. 1 din Piața 
Huincul. Această povestire este re
dată în mod retrospectiv, prin cu
vântarea inginerului Emilio Ca- 
cereș, cu prilejul inaugurării monu
mentului dedicat prăimcJor explora
tori în domeniul petrolifer din pus
tiul ce se întinde între Valea Rîu- 
lui Negru și lanțul Cordilierilor.

convinge pe tînărul nostru să-l în
locuiască, să experimenteze inven
ția lui : cu o pereche de aripi ata
șate, care funcționează printr-0 
mișcare a umerilor, el va trebui 
să zboare prin arena circului. Du
pă un serios antrenament, tînărului 
îi reușește numărul omului-pasăre. 
Odată reușindu-i, el va trece prin- 
tr-o serie de aventuri, va fi pus în 
fel și fel de situații pline de haz.

Filmul „Fifi înaripatul", produc
ție a studiourilor franceze va rula 
de marți, 17 mai, la cinematograful 
„7 Noiembrie",

este de scurtă durată. Cu această 
ocazie reiese că adevărații stăpîni ai 
cetății sînt preoții, conduși de pro- 
rocul Kal-Kas. Acesta, minat de o 
veche dorință de răzbunare îi cere 
lui Agamemnon să o sacrifice pe 
Ifigenia, cea mai iubită fiică a lui, 
așa cum promisese cînd pornise ase
diul asupra Troiei. Ifigenia este sor
tită altarului de sacrificiu și însuși 
Agamemnon săvîrșește acest lucru. 
Sacrificiul dă prilejul Klytemnes- 
trei și lui Egistos să-și pună la cale 
un plan pe care-1 țesuseră mai de 
mult — uciderea lui Agamemnon. 
Hotărîrea este îndeplinită de Kly
temnestra care apoi, împreună cu 
Egistos, domnesc în mod despotic 
cetatea. Și pentru a-și desăvîrși mai 
bine opera, Electra este alungată din 
palat și obligată să se căsătorească 
cu un plugar iar Oreste, trimis de
parte de țară, pentru învățătură. Fo
cul de răzbunare al Electrei este 
menținut viu de către amintirea ta
tălui omorft. După cîțiva ani Ores
te se reîntoarce în cetate și impreu- 
nă cu prietenul său Pilade, la în
demnul Electrei își răzbună tatăl, 
omorînd pe Egistos și pe Klytem
nestra. ,

Firește, spectatorul de azi. nu pri- 4



PE DRUMURILE PUBLICE
La Lonea...

Este un lucru Îndeobște cu
noscut că circulafia pietonilor 
se desfășoară pe trotuare iar 
a mașinilor pe stradă.

Iată însă că, persoanele din 
fotograJie, nu îl respectă ci 
ciroulâ pe mijlocul străzii 1 Cu 
copii mici, cu cărucior, femeile 
respective se plimbă pe mijlo
cul străzii Republicii din Lo
nea, prin dreptul „Gării", la 
doi pași de sediul miliției...

Strada-i la discreția noastră 
— vreau să spună ele I Dar, 
atunci, mașinile să circule pe 
tțbtuar ? Cile accidente regre
tabile, zile și săptămînl de su- 
fgrință în paturile de spital, 
nu a adus acest gen de a cir
cula pe drumurile publice ce
lor care au sfidat regulile de 
circulație I

O asemenea încălcare a re
gulilor de circulație, de a um
bla pe mijlocul străzii, se prac
tică și de alți loneni. Este tim
pul ca organele locale din Lo
nea să acționeze pentru a trezi 
acești pietoni la realitate și 
a-i tace conștienți de primej
diile ce-i ameninfă dacă nu se 
conformează normelor circula
ției pe drumurile publice.

...și în Livezeni
..se poate face un trotuar 

pentru ușurarea circulației pie
tonilor. Intr-adevăr, Livezeniui 
cuprinde citeva unități econo 
mice importante, printre care:

Fabrica de produse lactate, sec
torul IJ>.I.P., atelierul de tlm- 
plărie al I.O.I.L., stația „PECO", 
depozitele de materiale ale 
constructorilor, sediul și depo
zitul I.C.M. — toate grupate 
pe un spațiu destul de mic.

Circula)ia muncitorilor intre 
aceste unități se face pe mar
ginea șoselei — plină de ma
șini — ceea ce creează peri
col de accidente. De aceea, un 
trotuar ar fi bine venit.

Se poate face ? Da, și încă 
cu destulă ușurință, îndeosebi 
pe unele porțiuni. Astfel, în
tre Fabrica de produse lactate 
și stația de autobuz din fața 
cinematografului, toată proble
ma ‘stă în nivelarea terenului 
și umplerea cltorva gropi (e- 
xistă posibilitatea amenajării 
și a unor ronduri de flori, in
stalării de bănci pentru odih
nă I). Intre cinematograf și 
strada de acces către I.P.I.P., 
punctul „forte" l-ar constitui 
retragerea unui gard : cetățea
nul respectiv este de acord, 
dacă se face trotuar I De ase
menea, pe toată lungimea dru
mului dintre șosea și depozi- 
tele constructorilor, prin retra
gerea unor garduri, actualmen
te extinse abuziv de unii ce
tățeni, se poale crea spațiu 
pentru trotuar. La fel, prin e- 
xecutarea unor mici umpluturi 
cu pămint din rovinele Jiului, 
se poate face trotuar și între 
fabrica de produse lactate — 
stația „PECO".

GOSPODARII LIVEZENIULUI 
AU CUVlNTULl

Beneficiar — gospodinele
acest scop au fost alocate fonduri 
de peste 53 de milioane. Cu ajutorul 
acestei sume se va ridica o modernă 
construcție ce va adăposti noi ate
liere. De aici vor ieși zeci de mii

*

cătari,

(Urmare din pag. l-a)

cofetari, lucrători din co
merț, specialiști în construcții de
mașini de gătit, care au lost pre-
zenți Ia „botezul" noului aragaz de
numit „Rodna".

de mașini din noile modele. Toate 
vor avea un singur destinatar —

Acum se fac pregătiri pentru 
producerea noii mașini în serie. In

gospodinele care așteaptă noile ma
șini cit mai curînd fn magazine.

s 
p 
o 
R 
T

TraCMaonaia coaapelîție de iah- 
ting liniați cu „Cupa Mamei)", a- 
tiată ia cm de-a 8-a ediție, se va 
desfășura intre 1 șl 7 hurie în 
largul portului Constanta. Vor 
participa sportivi din Bulgaria, R. 
D. Germană, Polonia $1 România.

★

In cadrul grupei finale a primei 
ediții rugbistice dotată cu „Cupa 
Fira", la care participă echipele 
Franței, italiei, României și Ce
hoslovaciei, reprezentativa tării 
noastre susține la 29 mai la Praga 
întîlniroa cu selecționata Cehoslo
vaciei,

★

LONDRA. Intr-un meci de verifi
care în vederea campionatului mon
dial de fotbal, selecționata Angliei

a tarmniat la egalitate 1-1 cu echi
pa de tineret a Angliei. Golul se
lecționatei Angliei a fost înscn» 
de Bytne.

Sfera bunei deserviri
(Urmare din pag. l-a)

să o așeze la locul potrivit î Toate 
acestea îl privesc. Magazinul a tă
iat factura și cu asta s-a spălat pe 
mâini. Nu este oare posibil să se or
ganizeze transportul mobilei, la do
miciliu, așa cum cer regulile bunei 
deserviri? Mai ales fiind ctinoscut 
faptul că pe de o parte mobila poa
te fi deteriorată la un transport fă
cut Ia întimplare, iar pe de altă par
te prețul pretins de căruțașii parti
culari, e mai mult decît „piperat".

...Citim în ziare, aflăm din a- 
nunțuri transmise la radio că la cu
tare magazin de confecm din cu
tare oraș cumpărătorul își poate pro
cura costumul la ultima probă. Este 
și firesc: un costum nou trebuie 
să placă, să incinte ochiul. De ce o 
asemenea înlesnire nu este acce-, 
sibilă și la noi ?

Des, chiar foarte des, cetățeanul 
venit în magazin după cumpărături 
se poticnește de un afiș de-a drep
tul straniu : „Aici nu se vinde". 
Aproape două săptămîni înainte de 
1 Mai în Petroșani nu s-au putut 
cumpăra costume pentru băieți din 
cauză că raionul respectiv, din 
cadrul magazinului „Țăndărică" 
era sub spectrul unui asemenea 
afiș. Se spunea că vînzătoarea era 
bolnavă. Poate fi înșă acesta un 
motiv pentru care să se suspende 
vînzarea într-un raion pe atîta 
vreme ?

Există un mare gol în ce privește 
informarea asupra produselor noi 
care apar, în privința orientării pe 
care lucrătorul din comerț trebuie 
să o exercite asupra cumpărătoru
lui ajutîndu-1 să-și aleagă produ
sul căutat. Intrați, vă rog, pentru 
edificare, în magazinul „Bijuteria" 
unde se vînd și materialele foto, 
încercați să cereți părerea gestiona
rului de aici despre proprietățile 
cutărui sau cutărui sortiment de 
hîrtie fotografică, despre un revela
tor sau altul și răspunsul îl vă da o 
ridicătură din umeri.

Apar noi detergenți, multe obiec
te de inventar casnic, aparate elec
trice menite să ușureze munca în 
gospodărie. Găsești în magazin di
ferite tipuri de aparate țle radio, 
mașini de spălat, frigidere. Dacă nu 
ești specialist, cum te descurci la 
alegere ? Iți vine în ajutor cu com
petenta necesară vînzătorul din ma
gazin ?

Sînt întrebări la care trebuie 
date răspunsuri menite să-l mulțu
mească pe cumpărător, pe minerul 
din abataje, pe muncitorul de la 
strung, pe gospodină, pe fiecare ce
tățean câre trece pragul unui ma
gazin. Sfera bunei deserviri este 
amplă, cuprinzătoare și cerințele ei 
necesită din partea tuturor lucrăto
rilor din comerț multă inițiativă, simt 
practic, receptivitate față de ceea 
ce e nou, măsuri operative din 
partea organelor de resort.

In Editura politică a apărut

Activitatea U. T. C. în școală
P. BÂRBU1ESCU
A. CAZACU
A. VASILESCU
Lucrarea înmănunchează materia

lul rezultat din munca de analiză 
a activității organizațiilor U.T.C. în
treprinse de Institutul de Științe Pe
dagogice sprijinit de Secția Școli și 
Pionieri a C.C. al U.T.C. intre anii 
1963-1965, în unele școli.

Definind locul și rolul organizați
ilor U.T.C. in ansamblul factorilor

ce-și exercită influența asupra ele
vilor, autorii subliniază, intre alte
le, specificul muncii organizațiilor 
U.T.C., cerințele pedagogice ale ac
tivității politico-educative ale orga
nizațiilor U.T.C., necesitatea adecvă
rii muncii politice educative intere
selor șl preocupărilor elevilor, pre
gătirea psihologică a elevilor pentru 
desfășurarea activității de organiza
ție, metodica șl formele activităților 
educative specifice organizațiilor 
U.T.C.

★
Campionatul categoriei A la fot

bal programează astăzi jocurile eta
pei a 21-a. Derbiul îl constituie 
meciul de la București dintre Stea
ua și lidera clasamentului Petro
lul Ploiești. Jocul are loc pe sta
dionul „23 August" cu începere de 
Ia ora 17.. Rapid București joacă 
la Pitești în compania formației lo
cale Dinamo.

Interesante, sub aspectul luptei 
pentru evitarea retrogradării, sînt 
partidele de la Timișoara (Politeh
nica — Farul Constanta) și Arad 
(U.T.A. — Siderurgistul Galați). 
In restul meciurilor se întîlnesc 
C.S.M.S. Iași — Universitatea Cluj, 
Steagul i-oșu Brașov — Știința Cra
iova și Crișul Oradea — Dinamo 
București.

(AgerpreS)

Itipoiiria le la Hanul 
a telegaiiel ie pârtii 

li meraamegiale loiaine
(Urmare din pag. 1 a)

Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe și Ion Moanigă, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Hanoi.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
salutați de tovarășii Gheorghe A- 
postol. Alexandru Bîrlădeanu, Ale
xandru Drăghici, Gheorghe Rădules- 
cu, Leontin Sălăjan, Florian Dănăia- 
che, Mihai Dalea, Virgil Trofin, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, de membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, de activiști, 
de partid și de stat.

Au fost prezenți Ho Tu Truc, 
însărcinatul ou afaceri ad-interim 
al R. D. Vietnam la București, am
basadorii R. P. Chineze, Tzen Iun- 
Ciuan și Uniunii Sovietice, A V. 
Basov.

★

La plecarea din Moscova dele
gația română a fost condusă la ae
roportul Vnukovo de K. T. Mazu
rov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., V. V. Kuznețov, prim- 
locțiitor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., P. A. Rot- 
mistrov, mareșal principal al uni
tăților blindate, și de alte persoane 
oficiale sovietice.

Au fost prezenți, de asemenea. 
Teodor Marinescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
U.R.S.S., Nguyen Van Kinh, amba
sadorul Republicii Democrate Viet
nam în U.R.S.S., Cian De-țiun, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Chineze la Moscova, colabo
ratori ai Ambasadei Române din 
Moscova.

(Agerpres)

vește un asemenea spectacol ca pe 
o reconstituire a unei lumi dispă
rute. Spectacolul contemporan tre
buie să țină seama de cerințele e- 
vidente ale contemporaneității, să 
ne ofere emoții și comunicări prin 
mijloace artistice moderne, care ne 
sînt proprii. Iar acest lucru nu poa
te fi realizat decît prin sinceritate 
și înțelegere profundă a conflictu
lui dramatic al piesei. Este tocmai 
ceea ce și-a propus și a reușit să 
redea colectivul teatrului petroșă- 
nean avind ca regizor pe Ion Ol- 
teanu, artist emerit Intelegind de 
la bun început că trebuie să creeze 
un spectacol contemporan, regizo
rul si actorii au pornit în redarea 
acestuia nu de la latura exterioară 
a teatrului antic ci au pătruns în 
adîncurile sensului dramatic al tex
tului. Echilibrul dramatic care creste 
pe măsură ce ne apropiem de des
fășurarea conflictului, dozarea ac
țiunii dramatice, plastica mișcării 
personajelor și a grupurilor de eroi, 
naturalețea și sinceritatea lor, au 
dat spectacolului o înțelegere mo
dernă a antichității.

Pornind de Ia adevărurile istorice 
cuprinse în piesă, regizorul a reu
șit să depășească pericolul de a 

face o reconstituire muzeistică și a 
creat oameni vii.

La rindul său colectivul de actori 
și-a lăsat din plin amprenta în 
această montare. Agamemnon, in in
terpretarea lui Tudor Branea ne 
apare ca un personaj plin de vi
goare. inteligent dar crud și totuși 
slab în fața destinului. Personajul 
capătă accente de măreție regească 
și de neputință; se zbate între da
toria față de zei — adică față de
slujitorii săi, preoții — și dragostea
de tată. Am 
o mai mare 
nor replici 
pătrunderea 
nestra, în 
tei emerite,

sugera totuși actorului 
atenție la claritatea u- 
cheie și 'mai ales la 

în sală; Klvtem- 
interpretarea artis- 

Ana Colda, a vă
dit sobrietate și naturalețe,- este vi
brantă și emoțională în îrămintărlle 
ei de mamă și îndrăgostită. Carmen 
Honcearec a avut in Electra poate 
cel mai greu rol al piesei. Tinără 
absolventă, ea a avut de luptat cu 
lipsa' de experiență scenică și difi
cultățile rolului. Compunîndu-și cu 
grijă momentele, ea a fost plină de 
noblețe, dramatism și eroism, străbă 
tind o întreagă gamă de virtuozitate 
artistică ceea ce a constituit o mare 
victorie pentru începutul ei de ca

rieră. Am dori totuși să acorde o 
mai mare atenție sublinierii momen
telor celor mai importante, precum 
și ușoara cîntare a versului; Fgis- 
tos, uzurpatorul, ne apare in înțe
legerea lui Vistrian Roman ca un 
parvenit de neam mare, ca un ti
ran fără pic de omenie și înțelege
re, ca un personaj total „negativ1'. 
El a avut statură și prezență, dar 
credem că ar fi bine dacă pe viitor 
actorul s-ar preocupa de o gamă cit 
mai variată de mijloace actoricești, 
atît în ce privește plastica de 
scenă cît mai ales, expresia ver
bală. Uneori simplicitatea și natura
lețea ar putea duce spre simplism 
și cotidian banal; Kasandra ne a- 
pare ca un personaj luat din altă 
lume decîț cea a Mikenilor. Mijloa
cele pe care le-a întrebuințat actrița 
Elisabeta Belba, ne arată grija pen
tru corectitudinea scenică. I-am su
gera poate o mai mare bogăție de 
sentimente, o mai mare nuanțare, 
pentru reliefarea diferitelor momente 
ale tragediei sale,- Than este un per
sonaj care a ridicat probleme des
tul de dificile actorului Gheorghe 
Iordănescu dar care au fost rezol
vate cu succes; Ly este unealta și 
sluga ce nu pregetă să urmeze 

sfaturile și poruncile stăpînei. Așa 
o vede Carmen Tautu și dacă s-ar 
gîndi la încă puțină variație în mij
loacele scenice poate că n-ar stri
ca; Oreste, Dumitru Dobrin apare 
conturat cu multă grijă și fără în
cărcături. Ar trebui totuși să acorde 
o atenție mai mare la gestică și 
dicțiune; Pilade nu a pus multe pro
bleme actorului Mihai Clita care l-a 
compus cu grijă. $1 el trebuie însă 
să acorde o mai mare atenție dic- 
ției și vocii; Mariana Cercel s-a 
apropiat cu gingășie și înțelegere de 
Iflgenia. Ea iubește și se jertfește 
iar jertfa ei a fost profund drama
tică; Menelaos, creionat de Mircea 
Pînișoară, ne aduce în scenă un 
erou fără profunzime. Am propune 
interpretului să reflecteze asupra u- 
nor mijloace actoricești și mai bo
gate pentru a întregi imaginea a- 
cestui celebru personaj mitologic. 
Elena, întruchipată de Viorica Suciu 
Tifor, este un personaj plin de 
savoare, liiat din galeria antică și 
prezentat într-o manieră modernă; 
Plugarul, în interpretarea Iul Du
mitru Drăcea, ne apare calm, senin, 
plin de căldură și înțelegere; 
Chrysathemis, fără personalitate, dar 
ca un copil ascultător. Așa ne-o 

prezintă Paulina Codreanu și așa 
credem că e bine. Corpul de an
samblu a susținut toate momentele 
în care-și dă concursul, ajutînd la 
unitatea spectacolului.

Două contribuții considerabile și 
în același timp determinante în 
reușita spectacolului: costumele 
arh. A. Ivăneanu-Damaschin și sce
nografia Iui Aurel Florea. Concep
ția regizorală, cea scenică și cos
tumele s-au îmbinat de această dată 
în mod fericit dînd un limbaj sce
nic fără ostentație. Blocurile ma
sive de piatră, ciclopice, care su
gerează clar apăsarea destinului și 
neputința eroilor, fundalul frumos 
și sugestiv, costumele care ne-au 
încîntat prin frumusețea, autentici
tatea și originalitatea lor au consti
tuit factori importanți în succesul 
spectacolului.

Spectacolul „Atrizii" aduce colec
tivului teatrului petroșănean sufra
gii unanime șl demonstrează o dată 
mai mult potențele și valorile de 
care dispune. Presupunem că acest 
succes va fi doar o treaptă spre 
desăvîrșire, Iar viitoarele, premiere 
vor ținti și mai sus.

CONSTANTIN COTOȘPAN 
ION TIFOR
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Vizita In Danemarca a delegației M.A.N.
de tovarășul Ștefan Voitec

COPENHAGA 14. — Trimisul
special Agerpres, Nicolae Ionescu, 
traasaite: Simbătă, delegația Ma
rii ABanări Naționale a Republicii 
Socialiste România, condusă de to- 
vafășal Ștefan Voitec, președintele 
M-A-N. a făcut o vizită la primă
ria oiasotai Copenhaga. Aici, oas
peții au fost intimpinați de preșe- 
dăaAele Folketingului (parlamentu- 

Jofios Bornholt, de președinte
le Consiliului Municipal, Henry 
Stji-iuguist, de primarul general 
al Copenhaga i, Urban Hansen și 
de alte persoane oficiale, deputați 
și membri ai Consiliului Municipal. 
<î ituiîml delegația română, președin
tele Consiliului Municipal a amin
tii cn satisfacție rezultatele favo
rabile ale vizitelor reciproce în 
cele două țări întreprinse nu de 
mult de edilii orașelor Copenhaga 
și București. Am fost profund im
presionați — a declarat el — d>e 
avântul care caracterizează dez
voltarea economică a țării dv.

In răspunsul său, tovarășul Ște
fan Voitec a subliniat impresia fa
vorabilă pe care frumosul oraș 
Copenhaga a produs-o asupra mem
brilor delegației.

El și-a exprimat, de asemenea, 
convingerea că vizita pe care a în
treprins-o in țara noastră delega
ția Folketingului, ca și actuala vi
rilă în Danemarca a delegației Ma
rii Adunări Naționale, vor contri
bui într-o măsură însemnată la 
apropierea și la o mai bună cu

Un succes al oamenilor muncii
din Italia

ROMA 14. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite: 
Camera Deiputaților și-a îmcheiiat 
dezbaterile asupra proiectului de 
lege privind așa-numita „cauză 
dreaptă" în problema concedieri
lor. Este o lege care trebuie să 
vină în sprijinul oamenilor mun
cii. apărindu-i de concedierile ne
motivate la care recurg conducerile 
întreprinderilor, iar Camera Depu- 
tațiior a aprobat-o cu o mare 
majoritate de voturi, 422 de depu
tați au votat pentru, iar 32 împo
trivă.

De mulți ani masele de oameni 
ai muncii din Italia, sub conduce
rea sindicatelor, luptă pentru a ob
ține legi care să le apere intere
sele. încă din anul 1957, Giuseppe 
di Vittorio, care era secretar ge
neral al Confederației Generale a 
Muncii din Italia, a propus intro
ducerea unei asemnea legi, iar de

O fuzionare și o grevă prelungită
De trei săptămîni Ia 

New York continuă 
greva lucrătorilor de 
la ziarele „New York 
Herald Tribune", 
„World Telegraph and 
Son" și „Journal A- 
■erican", fără să se 
întrevadă perspectivele 
aaei reglementări ime
diate a conflictului 
care a provocat-o. în
cepută la 24 aprilie, 
greva a fost declarată 
în semn de protest îm
potriva concedierii a 
2 000 de ziariști și 
muncitori tipografi în 
urma fuzionării celor 
trei ziare într-unul sin
gur — „World Journal 
Tribune", avînd în plus 
o ediție de seară — 
„The World Journal". 
Motivul invocat de 
noua administrație a 
ziarului ar fi lipsa de 
mijloace financiare. 
Conform datelor fur
nizate oficial, pierde
rile globale suferite 

noaștere reciprocă a popoarelor Ro
mâniei și Danemarcei, la intensifi
carea colaborării fructuoase și 
multilaterale între cele două țări 
pe plan economic, cultural și știin
țific — pentru care există cele mai 
favorabile premize.

A urmat o discuție prietenească 
între membrii delegației române și 
personalitățile daneze prezente și 
a fost vizitată clădirea primăriei 
orașului.

In aceeași zi, membrii delegației 
române, însoțiți de Simon From, 
prim-vicepreședinte al Folketingului, 
și membri ai parlamentului, au 
vizitat fabrica de bere „Carlsberg" 
— cea mai mare și mai modernă 
întreprindere de acest gen din nor
dul Europei. Conducerea întreprin
derii a oferit apoi un dejun în 
cinstea delegației române.

După-amiază, oaspeții au vizitat 
orfelinatul memorial „Jacob Mic- 
haelsen", iar apoi au făcut o plim
bare prin „Jaegersborg Deer" 
(Parcul căprioarelor).

Seara, membrii delegației Marii 
Adunări Naționale au participat la 
un dineu oferit la „Palace Hotel" 
de Președintele Consiliului Munici
pal al orașului Copenhaga. La di
neu au participat președintele Fol
ketingului, Julius Bornholt, și alte 
persoane oficiale.

Au luat parte Constantin Bă- 
beanu, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al României la Copenhaga 
și membri ai ambasadei.

atunci această problemă a fost 
ridicată de nenumărate ori în par
lament atît de deputății comuniști 
ciît și de socialiști. Acum, după vo
tul din Cameră, urmează ca le
gea să fie discutată în Senat. Ea 
specifică faptul că nu se admit 
concedieri din motive politice, 
sindicale sau religioase. Astfel, 
noua lege reprezintă o mare vic
torie a oamenilor muncii din 
Italia, deoarece limitează discri
minările politice, precum și cele 
împotriva conducătorilor sindicali 
din întreprinderi, acum cînd ma
rile monopoluri au declanșat o a- 
devărată ofensivă, intensificând* con
cedierile și cerând autorităților să 
consimtă la înghețarea salariilor. 
Deși nu garantează pe deplin stabi
litatea locului de muncă, legea 
îngrădește puterea marilor monopo
luri și înseamnă un pas înainte 
în lupta oamenilor muncii pentru 
apărarea drepturilor lor.

de cele trei ziare în 
ultimul an s-ar ridica 
Ia 13 milioane dolari. 
Ceea ce statisticile co
municate de adminis
trația ziarului „World 
Journal Tribune" as
cund, este că de fapt în

nului pe care revista 
„Newsweek" îl numea 
recent „maladia ziare
lor". Este vorba, după 
cum subliniază aceeași 
revistă, că „un număr 
îngrozitor de mare de 
ziare au devenit um

NOTĂ EXTERNĂ
aceeași perioadă editu
rile de care aparțin a- 
ceste ziare au obținut 
împreună venituri de 
500 milioane dolari. E- 
xistă însă și un adevăr 
necontestat de nici 
una din părțile in 
conflict: două din cele 
trei ziare, „Journal A- 
merican", „World Tele
graph and Sun" au 
pierdut în ultimii zece 
ani nu mai puțin de 
300 000 de a bo na ți- A- 
ceastă pierdere se dato
rează de fapt fenome

flate și goale" ceea 
ce explică lipsa de in
teres față de ziarele 
respective a multora 
dintre cititori.

Fuzionarea celor trei 
ziare newyorkeze a 
însemnat în mod prac
tic pînă în prezent, da
torită grevei lucrători
lor de la aceste ziare, 
o hotărîre care seamă
nă, mai de grabă, cu 
o încetace a apariției 
acestora. Noul ziar și 
ediția sa de seară nu 
am văzut lumina tiparu

PREZENȚE 
ROMÂNEȘTI

PARIS 14. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: Guvernul francez a 
conferit lui Mihnea Gheor
ghiu, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă din Republica Socialis
tă România, crucea „Ordinul 
artelor și literelor" în gradul 
de ofițer, pentru merite deo
sebite in domeniul artei și 
culturii.

Distincția a fost înmânată 
Ia Cannes in prezența unor 
personalități franceze și străine 
de Andre Holleaux, director 
general al Centrului național 
al cinematografiei franceze, în 
numele Iui Andre Malraux, 
ministru pentru afacerile cul
turale.

Cu acest prilej, Andre Hol
leaux și Mihnea Gheorghiu au 
subliniat posibilitățile de dez
voltare a colaborării culturale 
româno-franceze.

întrevedere Kosîghin-Nasser

ALEXANDRIA 14 (Agerpres). — 
La reședința de vară a președinte
lui Nasser d'in Alexandria a avut 
loc sâmbătă o întrevedere între 
președintele Consiliu hui de Miniș
tri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin și 
președintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser.

La convorbirile care au avut loc 
au participat Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
UjR.S.S., și ceilalți membri ai de
legației guvernamentale sovietice.

(onslăluiiea lemratnililoi unor oailiils [ononisle 
Kill liiile Emoții ottideolale

VIENA 14. Corespondentul Ager
pres, P. Stăncescu, transmite: La 
Viena a avut loc o consfătuire a 
reprezentanților unor partide co
muniste dih țările Europei occi
dentale. Ordinea de zi a întîlnlrr 
a cuprins un schimb de păreri 
asupra noilor posibilități ale for
țelor clasei muncitoare și democra
ției, pentru unirea lor împotriva 
monopolurilor, pentru democrație 
și progres social. La consfătuire 
au luat parte delegațiile partidelor 
comuniste din Austria, Belgia, Ber
linul occidental, Cipru, Danemar
ca, R. F. Germană, Elveția, Fin
landa, Franța, Grecia, Italia, Lu
xemburg, Norvegia, Spania, Sue
dia. Partidul Comunist din Portu
galia a trimis la consfătuire o ex
punere scrisă în problema aflată pe 
ordinea de zi.

lui și, după cît se 
pare, abonații lor se 
mulțumesc deocamdată 
să citească alte ziare. 
După „consecvența" 
cu care administrația 
noului ziar respinge 
revendicările greviști
lor și prelungirea pe 
o perioadă nelimitată a 
conflictului dintre ea 
și greviști s-ar putea, 
de asemenea, considera 
ca problema mijloacelor 
financiare, care a con
stituit motivul conce
dierii celor 2 000 de 
ziariști și muncitori ti
pografi, nu este atît de 
acută pe cît a fost 
amplificată. Rămîne de 
văzut cît timp patrona
tul se va lipsi de veni
turile pe care le-ar ob
ține prin apariția ziare
lor respective după sa
tisfacerea revendicări
lor greviștilor.

L PUȚINELU 

încheierea convorbirilor 
dintre miniștrii apărării
ai R.F.G. și S.U.A.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Vineri s-au încheiat convorbirile 
dintre miniștrii apărării ai R.F.G. 
și S.U.A., Kai-Uwe von Hassel și 
Robert McNamara. Ministrul vest- 
german se află într-o vizită în 
S.U.A., începând de săptămâna tre
cută. In comunicatul dat publicită
ții după convorbiri se spune că cei 
doi miniștri „au discutat pe larg 
problemele ce s-au ivit în N.A.T.O. 
ca urmare a recentelor evenimente". 
Ea au căzut de acord asupra con
tinuării activității NA.T.O. Totoda
tă, cei doi interlocutori au trecut 
în revistă „cu satisfacție" rezulta
tele obținute de așa-numitul „Co
mitet McNamara" în „obținerea u- 
nei . participări mai mari a puteri
lor nenucleare în planificarea și 
în consultările nucleare din Alian
ța atlantică". McNamara și von 
Hassel au semnat un acord privind 
achiziționarea de către S.U;A. a u- 
nui anumit număr de tunuri de 
producție vest-germană. Valoarea 
acestei tranzacții nu a fost dezvă
luită.

Intr-o conferință de presă ți
nută după întrevederea cu Robert 
McNamara, ministrul vest-german 
al . apărării, Kai-Uwe von Hassel, a 
declarat însă că Germania occiden
tală nu este în măsură să-și res
pecte angajamentul de a cumpăra 
din Statele Unite, pînă la 30 iunie 
1967, armament și material militar 
în valoare de 1 350 000 000 dolari, 
întrucît ea „întîmpină mari difi
cultăți".

In cursul dezbaterilor s-a făcut 
o trecere în revistă a marilor lup
te sociale și politice în diferite 
țări. Participant^ la consfătuire au 
emis părerea că dezvoltarea aces
tor acțiuni la care să fie raliate 
și alte pături sociale antimonopo- 
liste, este susceptibilă să ducă la 
obținerea acelor reforme care sînt 
necesare pentru a reduce forța po
litică și economică a monopolurilor, 
pentru a obține o democratizare 
efectivă a vieții publice și a netezi 
drumul spre socialism. Partidele 
comuniste au hotărît să prezinte 
propuneri pozitive pentru a căror 
examinare și aplicare ele doresc 
realizarea unei înțelegeri.

In. comunicatul dat publicității la 
sfîrșitul consfătuirii se subliniază 
că atmosfera caldă și frățească în 
care s-a desfășurat consfătuirea a
constituit o expresie a sentimente
lor de solidaritate care leagă parti
dele comuniste, în ciuda condiți 
ilor deosebite existente în fiecare 
tară în parte.

FRANȚA

Jiliim ptolio pace 
Id Vietnam

PARIS 14. —. Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite : 
Vineri s-a desfășurat în Franța pri 
ma din cele trei zile de acțiune 
pentru pace în Vietnam, organizate 
de Mișcarea tineretului comunist. 
Această zi a fost marcată prin 
numeroase manifestații de stradă, 
mitinguri și marșuri ale păcii, cît 
și prin organizarea unor conferin- 
țe-diiscuții. La fiecare din aceste 
manifestări, activiști ai organizați
ilor tineretului comunist au aduna- 
semnături pe o petiție către pre
ședintele Johnson, petiție ce va fi 
remisă duminică Ambasadei S.U.A. 
din Paris de o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist din Franța.

PE SCURT
• BUDAPESTA — In capi

tala R. P. Ungare au luat sfîr 
șit lucrările Conferinței inter
naționale care a discutat sar
cinile sindicatelor și organiza
țiilor de masă pentru lichida
rea analfabetismului. După cum 
s-a mai anunțat, la conferință 
au participat reprezentanți din 
nouă țări arabe și africane re
cent eliberate și din opt țări 
socialiste, printre care și din 
Republica Socialistă România. 
Conferința a adresat o chemare 
către toți pedagogii din lume 
să contribuie la lichidarea a- 
nalfabetismului care afectează 
încă peste 50 la sută din popu
lația lumii.
• NEW YORK. — Franklin 

Roosevelt, fiul fostului pre
ședinte al Statelor Unite, a 
anunțat joi că a intrat în cursa 
electorală din partea Partidului 
Democrat pentru postul de gu
vernator al statului New York. 
El este a treia personalitate 
democrată care și-a anunțat o- 
ficial candidatura pentru acest 
post, ceilalți doi fiind Eugene 
Nickerson, membru al guver
nului local, și Howard Sa
muels, industriaș din statal 
New York.
• WASHINGTON. — dr- 

perți din 40 de țări au fost in
vitați de S.U.A să participe Si 
o conferință privind comunica
țiile prin sateliți care se va 
ține la Washington între 16 și 
27 mai a.c. Obiectul acestei 
reuniuni, care se va desfășura 
sub auspiciile Uniunii Interna
ționale pentru Comunicații, 
este de a furniza țărilor în 
curs de dezvoltare informații 
tehnologice și practice pri
vind comunicațiile prin sate 
liți.

TOKIO. — Uzinele de avia
ție ale companiilor japoneze 
„Kawasaki" și „Fudzi Dziuko 
Kio" au primt comenzi din 
partea Statelor Unite pentru 
construcția de elicoptere mili
tare destinate armatei ameri
cane. Ziarul „Nihon Keizai" 
scrie că continuarea escaladă
rii războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam a dus la situația ca 
uzinele de armament ameri
cane să nu mai poată face^ 
față cerințelor Pentagonului

LISABONA. — La 12 nu&t* 
guvernul portughez a acorda^1! 
formal Germaniei occidentale 
aprobarea pentru punerea în 
aplicare a proiectului de ex
tindere a bazei aeriene vest- 
germane de la Beja. Ziarul 
„Welt der Arbeit" (R.F.G.) re
latează că la această bază vor 
fi staționați un efectiv de 
7 000 soldați și 1 500 instruc
tori vest-germani.

• WASHINGTON. — Co
misia pentru energia atomică 
a S.U.A. a anunțat că la poli
gonul pentru experiențe nu
cleare din Nevada a fost e- 
fectuată vineri o nouă explo
zie nucleară subterană - a cin- 
cea din ultimele nouă zile. 
Aceasta este cea de-a 19-a ex
periență nucleară subterană e- 
fectuată de S.U.A. anul acesta 
și a 77-a de la semnarea. în 
august 1963, a Tratatului pentru 
interzicerea experiențelor nu
cleare în trei medii.

• CIUDAD DE PANAMA.
O navă de patrulare panameză 
a capturat vasul de pescuit 
sub pavilion nord-american 
„Island Day" care a fost sur
prins în apele teritoriale pa 
nameze.
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