
Anul XVm
XXIII Nr. 5164

Duminică
29 mai

1966

IryM ai Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc
4 pag, 25 bani

Convorbiri oficiale
româno-iraniene

Un schimb dintr-o brigadă harnică a minei Petrila 
— cea condusă de minerul Apostol Ioan, de Ia sec

torul III.
De Ja începutul anului, pe graficul de întrecere in 

dreptul brigăzii a fost înscrisă o depășire de 836 tone 
cărbune energetic.

Cărbune 
și flori
• îngemănare fe

ricită — util 
și frumos

• Climat fertil de 
afirmare a po

tențialului uman

• Pledoarie pen
tru ingeniozi
tate

adevărată cetate 
” a cărbunelui... 
Intr-adevăr, căci rodul 

muncii minerilor e pre
tutindeni prezent in a- 
cest loc : in silozul de 
brufi, pe benzile de clau- 
baj ți pe ciururile me
talice, in toate instalați
ile de spălare, preparare 
sau flatare, in aer, pe 
perefii încăperilor și 
chiar și pe fetele oame
nilor care dirijează pro
cesul complex de pre
parare. Acest „stăpin" 
omniprezent — cărbune

le — își impune aici și 
fizionomia imprimind în
tregului cadru uzinal o 
atmosferă sobră, aridă.

— Dar omul, stăpinul 
peste acest „stăpin" cum 
se simte in acest cadru ?

Am discutat această 
chestiune cu șeful pre- 
parației Lupeni, tovară
șul Ardeleanu V icțor. 
iar din spusele interlo
cutorului am refinut în
deosebi următoarele :

— Se spune că asupra 
unui poet sau artist am
bițios ambianța, mediul în 
care lucrează și creează, 
au o influentă covârșitoa
re; îi poate stimula inspi
rația sau invers; adică îl 
poate influenta pozitiv 
în activitate sau, dim
potrivă, stinjeni. Dar, de 
ce să nu fie valabilă a- 
ceasta și pentru munci
tori. Dacă prin rfatura 
ocupației muncitorul pre
parator, de exemplu, e 
obligat să lucreze in
tr-un mediu întunecat, 
imbicsit de praf de căr
bune, de ce să nu-i a- 
sigurăm peste acest ca
dru industrial un mediu 
natural mai înviorător, 
care să-i stimuleze țfo-

Ion DUBEK

(Continuare in pag. 3-a)

Simbătă dimineață la .Palatul Con
siliului de Stat au început convor
birile oficiale între președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România. 
Ion Gheorghe Maurer șl Șabinșahul 
Iranului Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr.

Au participat: din partea română 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
a] Consiliului de Miniștri, Grigore

înaltul oaspete în

După-amîază, Suveranul Iranului 
a vizitat Muzeul Satului. La intra
rea în muzeu, înaltul oaspete, îm
preună cu suita sa, a fost întîm- 
pinat de Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă.

După un cuvînt de salut rostit 
de Gheorghe Focșa, directorul mu-

Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, Ion Drinceanu, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Teheran.

Din partea iraniană — Abbas 
Aram, ministrul afacerilor externe, 
Ahmad Eghbal, ambasadorul Iranu
lui la București.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și înțe
legere reciprocă.

(Agerpres)

vizită
la Muzeul Satului
zeului, oaspeții au vizitat cîteva ca
se țărănești din diferite regiuni ale 
României.

In timpul vizitei, orchestre și for
mații de dansuri populare, au inter
pretat cîntece și jocuri din folclo
rul țării.

Șahinșahul Iranului a semnat a- 
poi în cartea de onoare.

(Agerpres)

PE ȘANTIERUL LUPENI

Ritm intens de lucru la noile obiective

CUM FOLOSIM MIJLOACELE RUTIERE
■fi. ■ -

'RAIDUL NOSTRU DE TRANSPORT 
ÎN COMUN ?

. --.
In ultimii ani, transportul rutier în comun s-a îmbunătățit considerabil.. Intre toate 

localitățile din Valea Jiului există trasee care asigură un transport în comun rapid. Măsu
rile luate în ultimul timp de I.C.O. Petroșani cu privire la prelungirea unor trasee sînt sa
lutare. Cităm, spre exemplu, introducerea de noi autobuze între Petroșani și Uricani cu 
plecări și sosiri la fiecare jumătate de oră — și lungirea pînă în Braia a traseului Co- 
roești — Lupeni Centru (dimineața). Aceste măsuri au înlăturat in bună parte aglome
rațiile din autobuzele care circulă între Petroșani — Vulcan și Lupeni. Totuși, în pro
blema transportului rutier mai sint multe de făcut Pentru îmbunătățirea lui Ia nivelul 
cerințelor actuale raidul nostru ridică cîteva probleme printre care consemnăm:

Colectivul șantierului Lupeni lu
crează intens la blocul D 3 cu 66 
apartamente. Aici, zugravii conduși 
de comuniștii Berciu Gheorghe și 
Mogcșan loan au terminat de spoit 
6 etaje și au început vopsirea în 
ulei a tîmplăriei și a bucătăriilor. 
Cu aceeași rîvnă lucrează și bri
gada de instalatori de apă condusă 
de tov. Morcșan Haralambie care a 
terminat montarea nodurilor sani
tare, iar tîmplarii conduși de Boș- 
tină Ioan au terminat de montat 
tîmplăria lă 9 etaje plus parter'; îii 
prezent montează tîmplăria la eta
jul 10.

Alături de blocul D 3, se lucrea
ză cu multă rîvnă și Ii blocul D 4. 
Aici, dulgherii conduși de Călina

loan și Matiaș Ludovic au terminat 
de montat cofrajul glisant cu 4 zile 
înainte de termen, iar mecanicii Cio- 
roianu Iulian, Molnar Dănilă, Sta
vila Nicolae montează pompele și 
yerinele pentru a putea începe gli
sarea cu 2 zile mai repede față de 
plan.

Alături de D 4, cu 10 etaje și 
66 apartamente, a început amena
jarea terenului pentru blocurile 
A .1 și A 2 cu 88 apartamente 
avînd parter și 9 etaje. Și aceste 
blocuri vor fi ridicate > cu metoda 
cofrajelor glisante, blocul A 1 ur- 
Hiînd a fi dat în folosință încă în 
acest an.

ClRSTOIU VALENTIN'
corespondent

1. SE COMPORTĂ OARE 
Întregul personal de 
SERVICIU DIN AUTOBUZE ÎN 
CONCORDANȚĂ CU CERIN
ȚELE UNEI DESERVIRI CON
ȘTIINCIOASE ȘI CIVILIZATE?

2. PASAGERII SÎNT SAU 
NU DATORI SĂ IA ATITUDI
NE FAȚĂ DE UNELE ASPEC
TE NEPLĂCUTE CE AU LOC 
APROAPE ZILNIC ÎN AUTO 
BUZE?

3. DOVEDEȘTE CONDUCE
REA I.C.O. PETROȘANI CĂ SE 
PREOCUPĂ SISTEMATIC DE 
REZOLVAREA CERINȚELOR 
CETĂȚENILOR CARE FOLO
SESC ZILNIC AUTOBUZELE?

la ce oră pleacă autobuzele. Șoferii 
opresc autobuzele la voia întîm- 
plării pe spațiul viran din cartie
rul orașului nou. Cetățenii care 
pleacă de acolo spre Lupeni sau 
Petroșani, află abia în ultimul mo
ment unde trebuie să urce, deoa
rece unul din cele două autobuze 
sosite în stație își deschide ușile, 
de regulă, cu un minut înaintea 
plecării. Aici, surprindem două as
pecte neplăcute: 1). Șoferii ar tre
bui să oprească mașinile — care 
pleacă în primul rind — într-un 
loc bine determinat și să lase des
chise ușile autobuzului din momen
tul în care sosesc. De cele mai 
multe ori ei nu deschid ușile auto

buzului pentru că... taxatoarele își 
fac casa. 2). La capătul de stație 
Uricani — și chiar în stațiile mai 
importante din Lupeni și Vulcan — 
ar fi de dorit să se afișeze orarul 
de circulație.

Toate aceste aspecte par să fie 
socotite lucruri de importantă mi
noră de tovarășii din conducerea 
I.C.O. Petroșani, de vreme ce nu 
sînt luate în considerare. Credem 
că pentru bunul mers al transpor
tului în comun, pentru buna deser
vire a pasagerilor, sînt aspecte im
portante — chiar majore am putea 
spune și de aceea rezolvarea pro-

(Continuare in pag. 3-a)
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C U N O S
Lucrează în secția 

de reparații termomeca- 
nice a întreprinderii e- 
lectrocentrale Paroșeni. 
E văzut mereu prins de 
treburi. Cu toate as
tea, iși găsește timp să 
le dea tovarășilor săi 
un sfat, ori chiar o mi
nă de ajutor, E un om 
inalt, cu ochi negri, ce 
par mereu umbriți de 
ginduri.

Cînd în secție trebu
rile merg bine, privi
rea i se luminează. A- 
tunci ochii îi rid de o 
bucurie de el știută, 
bucurie, pe care apoi 
ne-o transmite nouă, 
tovarășilor săi de mun
că, spunindu-ne „Bine 
băieți !".

Acesta este comunis
tul Bulacu Gheorghe,

C UN
organizatorul grupei 
sindicale și unul din 
oamenii de nădejde ai 
secției de reparații ter- 
momecanice.

La ultima adunare a 
grupei sindicale, tov. 
Bulacu a venit cu pro-

DIN CARNETUL 
CORESPONDENTULUI

punerea terminării îna
inte de termen a repa
rațiilor Ia cazanul nr. 
1. Rind pe rind, s-au 
ridicat comuniștii Vîl- 
voi Nistor, Vodislav 
Victor, Mareș Gheor
ghe, Vlădoiu Gheorghe, 
Buștean Gheorghe, Bîz-

O M
die Ștefan, Anghel Ion 
și Călugăru Gheorghe. 
Cu toții au susținut 
propunerea făcută de 
organizatorul grupei 
sindicale, angajîndu-se 
să muncească în așa 
fel, incit reparațiile să 
fie executate cu 6 zile 
mai devreme.

Și angajamentul a 
fost respectat. Cei re
partizați să lucreze la 
cazanul nr. 1 au mun
cit cu însuflețire și au 
executat reparații de o 
bună calitate.

Bulacu Gheorghe este 
omul pe care îl cu
nosc, iar la întreprin
derea noastră sînt mulți 
ca el...

POPA IULIU

Lucruri minore sau 
de importanță majoră?

Orice călător, care ajunge într-o 
stație- terminus de autobuz, se in
teresează în primul rînd de orarul 
de. circulație. La ce oră pleacă au
tobuzele . și în ce direcție ? Cum 
să procedeze pentru a ajunge mai 
repede ,1a destinație? In unele ca
zuri, călătorul este nevoit să se in
formeze fie de la cetățeni, fie de 
Ia taxatoarele sau șoferii autobu- 
vHoi. Acest lucru se întîmplă de
oarece, cu excepția stației Piața 
Victoriei din Petroșani orarele de 
circulație lipsesc. De pildă, la Uri
cani, pe lîngă faptul că pasagerii 
așteaptă autobuzul fără să aibă un
de să Se adăpostească în caz că 
plouă, nu știu cu certitudine nici

Secvență grăitoare despre 
(■fSMarea modernă de azi a 
■aașahn Vulcan.



CULTURA ARTA
Minerul și lumina

MEDALION

Abia-ți mijește ziua începutul, 
Iar statele mai pîlpiie pe cer.
hi male-ncet Parfngul așternutul 
De alb omăt dîn umbrele ca pier
B* ta-ai pornit spre bezna pămjntiand. 
O datorie siintă să-mplinești..
Dm ziua fără soare-n subterană, 
A nopților lumină să-niiorețti.
Și curg din abataj, spre galerie* 
Gtrbwui știrimafi de mina ta,
Vtcind din orizonturi spre tărie 
Gu kilowații ce vor lumina.

DINCA MARIA

OARABET IBRAlLEANU
La 23 mai 6-au împlinit 93 de ani 

da la nașterea Iul Garabet Ibrăi- 
leanu, unul din cei mai iluștri re
prezentanți ai criticii științifice ro
mânești.

Născut în 1871 la Tîrgu Frumos, 
dintr-o familie mic burgheză scăpă
tata, a avut o copilărie zbu
ciumată. a fost crescut de bu
nică la Roman, unde a făcut pri
mele clase primare, șl gimnaziul. Din 
anii liceului, terminat la Bîrlad, da
tează contactul cu mișcarea socia
listă. împreună cu Ralcu lonescu-

Note de 
călătorie.,, 

în imagini
Este iau nu fotografia artă l
Rețin din coloanele unei 

reviste de specialitate urmă
torul răspuns la această în
trebare : „Regizată sau in
stantaneu, fotografia este ar
tă atunci cînd interpretează 
realitatea prin mijloacele ca
racteristice, specifice ei, clnd 
emoționează sau transmite 
sentimentele încercate de au
tor sau atunci clnd inter
pretează o anumită idee".

Cei care doresc să cunoas
că forma materializată a no
țiunii de mai sus sînt invi
tați să viziteze expoziția de 
fotografii organizată Ia clu
bul din Lupeni. Autorul fo
tografiilor, medicul 
*11. este cunoscut 
ta-i activitate pe 
rim, atît publicufui

parcurs cu o- 
călătorii In 
ți prietene.
cu care au 
exponatele.

trei 
Pe 

lost 
ele

Bocșa Io- 
prin vas- 
acest fă- 

_________ __ _____ _ din loca
litate cil și publlhthin^riifi nti' ' 
meroase alte orașe din țară 
unde a participat la diferite 
expoziții.

Realizatorul celor peste 40 
fotografii In alb-negru, cate 
împodobesc pereții sălii ac
tualei expoziții, este unul din 
„veteranii" cercului de foto- 
amatori ce funcționează în 
cadrul clubului din Lupeni 
Membru al cercului, chiar de 
la înființare, a luat parte lo 
toate expozițiile organizate 
ăe acesta, in anul 1964 lu
crările medicului Bocșa slat 
prezente la faza finală a ex
poziției pe tară, rezervată

artiștilor fotograli amatori. 
Toamna aceluiași an li aduce 
un sufragiu mull dorit in ac
tivitatea sa de fotoamatot: 
premiul II pentru lucrarea 
„Ortacii" la concursul orga
nizat de ziarul „Scînteia".

înzestrat cu un ascuțit sim; 
al observării, autorul lucrări
lor expuse, ne poartă prin 
vizorul aparatului de foto
grafiat, pe un drum de mit 
de kilometri, 
cazia unei 
țări vecine 
lingă arta 
realizate
poartă și un evident carac
ter documentar, uneori chiot 
de o manieră reușită de re
portaj. lntrucit fiind vorba 
de instantanee realizate in
tr-o călătorie cu un itinera- 
riu destul de variat, nu se 
poate vorbi de o tematică 
anume. Poate tocmai acest 
fel lejer, de a purta obiecti
vul aparatului de fotografiat 
în toate direcțiile rozei via
turilor, l-a determinat pe au
tor & dovedească-, multă sub
tilitate in realizarea acestor 
instantanee, ciulind — in 
cele mai multe dintre ca
zuri — unghiuri care solicită 
mult discernămfnt artistic, 
încercările, căutările de a 
realiza imagini din unghiuri 
cit mai 
specifică 
prezente

Faptul 
exponate 
te din numărul impresionant 
de 500 poze lucrate cu acest 
prilej, relevă exigenta auto
rului In materie de ținută ar
tistică. In acest sens, lucrările

variate și o viziune 
autorului sînt ornm- 
In toate lucrările.
că cele peste 40 de 
au fost selecționa-

„Moldava", „Turnuri", „Ea 
muzeu". „In memoriam", „Su
luri", „Peisaj acvatic", poai- 
tă mesajul principal al expo
ziției și stilul caracteristic al 
realizatorului acestor imagini.

La Întrebarea, ce perspec
tive de dezvoltare se Între
văd acestui gen de artă — 
atît de Îmbrățișat deopotrivă 
în ultima vreme de tineri și 
virstnici — în mișcarea artis
tică de amatori, interlocuto
rul și autorul lucrărilor in a- 
celași timp, ne-a răspuns a- 
mabii: „Consider că arta fo
tografică este un gen com
plex de artă, ilare îți solicită 
atît aptitudinile în domeniul 
artisticului cît și o gamă va
riată de cunoștințe tehnice. 
Tocmai îmbinarea armonioa
să a celor două elemente de 
bază ridică fotografierea la 
rangul de artă. îmbinarea a- 
ceasta, sub raportul concep
ției artistice, separă sau de
limitează — dacă vrefi sd zi
cem așa — simpla imortali
zare de imagini pe pelicula 
totosensibilă. de realizarea 
unor poze în care amatorul 
este chemat să aducă ceva 
nou, ceva cu totul deosebit 
ca unghi de vedere, cadru, 
ori concepție in general. Fo
tografiile pe care 
realizăm, trebuie 
amprenta zilelor 
tălmăcească fidel 
tistlc — dinamica
Ir-un cuvînt, pozele trebuie 
să vorbească, să spună ceva 
nou nu numai nouă, contem
poranilor, ci și generațiilor 
viitoare" I

I

vrem să ie 
să poarte 

noastre, să 
— dar aț- 
epocii. In-

Tiber iu KARPATIAN

clubului

o serie

duni'

de lip- 
clubu-, 
la un

In ziarul nostru 
«M» 3 martie a.c. 
a apărut ancheta 
„Sînieți mulțu- 
miți de activitatea 
■oavaastră" ?

Se sesizau atunci
rai care situau activitatea 
iui muncitoresc din Petrila 
nivel necorespunzător. Și-au spus 
atunci părerea despre viata culturală 
a Petrilei numeroși factori : oameni 
cu munci de răspundere de la ex
ploatarea minieră și de la prepa- 
ratie, muncitori, artiști amatori. Și 
toți au dat același răspuns; „nu 
sîntem mulțumiți". Au spus și de 
ce nu stnt mulțumiți, și cine sînt 
vinovați de respectiva situație, și ce 
ar trebui făcut pentru ca clubul să-șl 
îndeplinească cu adevărat rolul de 
focar de cultură, de loc de agre
ment pentru oamenii muncii unde 
să-și poată petrece clipe plăcute de 
odihnă și recreere.

Au trecut de aiunci aproape 3 
luni de zile. Am stat din nou de 
vorbă cu cîtlva oameni din Petrila. 
Totl ne-au spus ca în urmă cu trei 
luni: „La noi la club 
merge cum trebuie". Și 
aceleași, constatate cu 
urmă. Nu are rost să
merăm o dată. Spunea atunci to
varășul Kalman Iosif, directorul 
clubului: „Avem o formație de o- 
pentă, formată din 60 de persoane, 
un cer la care activează 50 de oa- 
nsaoL o orchestră semisimfonică, alta 
de muzică ușoară, o formație de 
«lamuri de curtnd creată, o fan
last din 38 de persoene. Preconi-

treaba nu 
cauzele sînt 
trei luni în 
le mai enu-

zăm ca, în curînd, să înființăm pe 
lingă club și o brigadă artistică de 
agitație". Cu regret trebuie să spu
nem că „îmbunătățirile" aduse în 
trei luni de zile sînt; formația de 
operetă nu măi activează (din mo
tive subiective — înapoierea costu
melor de unde au fost împrumu
tate); brigada artistică de agitație

Rlon întemeiază în 1887 grupul 
„Orientul" în cadrul căruia se ci
teau și discutau operele clasicilor 
marxismului.
dent la 
la Iași și 
al revistelor 
cială", „Evenimentul literar", și „Lu
mea nouă", După absolvirea facul
tății este profesor la Iași și Bacău. 
Descumpănit de trădarea genero
șilor și sub influenta lui C. Stere, 
se îndepărtează de presa socialistă, 
fără a pierde „acea simpatie față 
de mase care permite scriitorului 
vadă just în viața celor 
sufletele lor".

Din 1906, timp de mai 
două decenii (1906-1910;
este conducătorul și animatorul gru
pului de scriitori de la „Viața ro
mânească". Paralel cu activitatea re
dacțională este profesor suplinitor 
la catedra 
dernă din 
trecut cu

Din 1890 este stu- 
litere și filozofie 

colaborator asiduu 
„Munca", „Critica so-

mici și
să 
în

de

de literatură română mo
leși, iar după doctorat 

teza : „Opera literară a 
d-lui Alexandru Vlahuță", profesor
definitiv.

A murit în 1936, după ce din 1933 
predase direcția „Vieții românești" 
generației formată de el: G. Căli- 
nescu, M Ralea.

Rîvna activității sale de istoric, 
critic și teoretician literar s-a con
cretizat în volumele: „Spiritul cri
tic în cultura românească", „Scri
itori și curente", „Note și impre
sii", „Scriitori români și străini", 
„Studii literare".

Prof. Ironim MUNTEAN
Liceul Petroșani

i
i

Musca Marla și Butuza Susana, artiste ama
toare la căminul cultural din Cimpa, sînt fn ace
lași timp și cititoare pasionate

lată-le răsfoind una din noile cărți împrumu
tate de la biblioteca căminului cultural.

ÎN LIBRARII

(OBdltlonarea sociali
PAVEL CÎMPEANU

Lucrarea tratează des
pre influenta orînduirii 
sociale și a mediului na
tional asupra artei, des
pre problema creației 
tistice în capitalism 
in socialism.

Autorul analizează
nomenul artistic, proce-

ar
și

fe-

La cinematograful „1 Noiembrie" filmul

DD
Romanul lui Rebreanu „Răs

coala'' oferă un material epic 
amplu, pe o multitudine de 
planuri sub forma unei nara
țiuni :ri b'i'ante. Bc unor des 
cripții obiective, realizate în 
chip magistral. Mircea Mu- 
reșan și scenaristul Petre Săl- 
cudeanu îi descoperă structura 
intlm-poematlcă. Regizorul își 
construiește filmul „Răscoala" 
după romanul cu același nume 
a] lui Rebreanu, în jurul u- 
nor metafore fundamentale

A FOST
multe. Speram atunci că 
ceva In viitor. Dar con

făcut prea 
se va face 
firmăm acum, din surse sigure și cu 
părere de rău, că de atunci nu s-a 
mal făcut nimic. Joile de tineret 
care se organizează din cînd în cînd 
la club sînt lipsite de prezenta vreu
nuia dintre membrii comitetelor 
U.T.C. pe oraș sau pe mină, sînt

DESPRE ACTIVITATEA (LI BILU 
MUNCITORESC DIN PETRILA

încă nu s-a înființat (îl); echipa de 
dansuri s-a destrămat (din lipsa u- 
nui instructor); orchestra de mu
zică populară care a activat cu 
puțin timp în urmă s-a dizolvat și 
ea,- la bibliotecă treaba a mers în
cet, iar acum biblioteca se află în 
inventar (se schimbă bibliotecare
le), situație similară cu aceea a 
clubului din Petroșani. Alte „îmbu
nătățiri" : fiind vizat de neglijarea 
activității culturale, tovarășul Muru 
Emil, directorul E. M. Petrila a so
licitat să fie inclus în colectivul de 
conducere al fanfarei (formație care 
activează în virtutea inerției de 44 
de ani) și, blneințelea, a fost indus

Tot atunci, tevarttsul Mlăutl Va- 
sile, secretarul comitetului orășe
nesc U.T.C. Petrila apunea că pe 
linie de wgeninette V.VA nu s»au

O altă carență se află în 
responsabililor culturali din 
sindicale, care sînt 

de munca culturală.
dezin-

eultu- 
tineril 

și State Adrian 
am citit pagina 

despre dezintere- 
nepriceperea al
de interes și de 
persoane compe- 
nostru fată de

șicare iradiază, dină viață 
materialului faptic, 
în cadru a acestor 
fundamentale, gene- 

însăși faptica nara

pulsație
-rezcnța 

metafore 
rate de 
țiunii, compune un întreg uni
vers de relații, cu înalte va
lențe emotive fără a solicita 
artificial tensiunea dramatică 
sau sugestia poetică.
„In „Răscoala" este redat un 
moment specific al procesului 
prin care poporul nostru 
impus pe orbita mișcărilor

a artei Io ikIiHi*
248 p„ 6,25 lei 

sul de educație estetică, 
implicațiile și rolul a- 
cestuia în formarea o- 
mului contemporan, u- 
nele categorii estetice, 
cum ar fi gustul este
tic, idealul estetic etc.

Lucrarea se adresează 
unor cercuri largi de ci
titori.

colectiv, țăranii, sint 
răzvrătiți dar nu impo- 
naturii. Aderența lor la 
ce e natural, legătura cu

s-a 
re

neatractive, lipsite de un conținut 
instructiv-educativ.

Nici consiliul de conducere al 
clubului nu și-a schimbat stilul de 
muncă 
munca 
grupele 
teresati

Vorbind despre activitatea 
rală a clubului din Petrila, 
Marinescu Elena 
ne-au spus; „Noi 
în care se vorbea 
sul Unora, despre 
tora, despre lipsa 
răspundere a unor 
tente din orașul
munca culturală. $1 așteptam ca lu
crurile să se Îndrepte, să se «pe
rete ceva schimbări acolo unde era 
cașul (asa cum așteptam și noi de

altfel — N.N.). Dar 
totul a rămas 
neschimbat. Activi
tățile la club sint :

jocurile distractive, repetițiile și 
programele corului și ale orches
trei de muzică ușoară (și acestea 
destul de rare) și fanfara, care știți 
dumneavoastră cînd activează. Și vă 
spunem că petrilenii sînt dornici 
să vadă spectacole. O dovedește 
afluența de spectatori cînd vin for
mații din altă parte. Să avem și noi 
o formație de teatru, o brigadă ar
tistică de agitație, o echipă de dan
suri, o orchestră de muzică popu
lară, pentru că talente avem des
tule, posibilități de asemenea. Ce-i 
drept lipsesc instructorii. Conside
răm însă că nici conducerea clubu
lui nu se ocupă prea mult de sar
cina ce-i revine, nici nu-i ajutată 
suficient de sindicate și de comite
tele U.T.C. pe oraș șl pe mină, nici 
nu-i controlată și îndrumată mai 
mult de comitetul de partid de lă 
mină și comitetul orășenesc 
partid Petrila",

Subscriind acestor păreri, nu 
gem alte concluzii. Dăm numai 
gestia tovarășilor care răspund de 
activitatea culturală a Petrilei să 
recitească ancheta noastră pe te
ma „Sîntețl mulțumiți de activitatea 
clubului dumneavoastră V apărută 
în ziarul „Steagul roșu" din 3 mar
tie șl să tragă concluziile necesare 
Dar nu numai atît, ci să treacă la 
fapte. Poate meditează șl C.L.S. Pe
troșani la vreo ințiativfi în acest 
sens. Bine-âr fi.

D. GHBONEA

de

tra-
su-

voluționare ale secolului. Eroii 
filmului sau, cu alte cuvinte, 
eroul 
niște 
triva 
ceea
pămîntul de care sînt organic 
legați, ca și simțul lucid al 
soartei omului greu încercară 
pe aceste meleaguri de-a lun
gul multor secole de zbucim, 
le-a creat o filozofie proprie, 
care poate să semene uneori 
e resemnare, dar care e în 
realitate refuzul de a se cram
pona de ceea ce este nefiresc 
si trecător. Ei au o rară vita
litate si un neîntrecut curaj 
de a înfrunta destinul potriv
nic si de a-și apăra cu orice 
preț dreptatea.

Beneficiind de o distribuție 
'■oresnunzătoare, tipurile din 
film se impun cu aceeași te
nacitate fie că e vorba de eroi 
pozitivi fie că e vorba de ne
gativi. Cuplul Ilarion Ciobanu 
— țăranul Petre și Nicolae Se- 
căreanu — boierul fuga e ex
celent ales. Ambii au o mas
că mobilă, expresivă, definind 
condiția de clasă diferită a 
personajelor, dar și firile lor 
particulare, întrucîtva asemă
nătoare : tot atit de inflexibili 
tot atît de convinși de drepta
tea lor absolută. In jurul aces
tor două personaje de o rară 
forță interioară ni se desfășoa
ră o întreagă galerie de per
sonaje secundare dar care 
poartă toate aceeași mască 
de autenticitate — socială și 
nu mai puțin omenească: 
George Aurelian (prefectul) 
George Trestian (Talabă). Val 
Săndulescu (Strimbu), Ștefan 
Mihăilescu — Brăila (Logofă
tul), Gheorghe Cozorici (învă
țătorul), Adriana Nicolaescu 
(Nadina) șt alții.

întreg filmul redă într-o e- 
moționantă sensibilitate con
temporană sugestiile materia
lului literar, purtînd peste ju
mătate de secol revoluționar 
ecoul tragediei eroice a aces
tui pămint din care s-au în
trupat nădejdile de omenie 
ale unui popor.



CĂRBUNE Șl FLORI
fUramre din pag. l-a) 

tsnfialul, capacitatea de 
atfrmare in cimpui mun- 
cfifi

Și intr-adevăr, ia 
preparația din lu

pani întîlnești din capul 
locului această replică ce 
o dă cadrul natural, sti
mulat de milni de gos
podar harnic, arhitecto
nicii industriale. Com
plexul de clădiri din 
fier, beton și sticlă al 
uzinei e înconjurat de 
un cordon de zone verzi, 
ronduri de flori, arbori 
ornamentali. Sint elemen
te ce înviorează 'Întrea
ga atmosferă industrială, 
înfrumusețează peisajul 
uzinal,

Cînd vjh prepara
torii la lucru, u- 

zina îi tntîmpină cu flori 
și trandafiri, cu vase or
namentale și o fîntină 
arteziană ce-și împrăș
tie zglobiu lirele argin
tii pe. covorul verde dm 
jur. Pe frontispiciul uzi
nei — In locul poate ce' 
mai bătător la ochi — 
și-a găsit loc un element 
și mai inedit al frumosu
lui, o lucrare de artă —

Cum folosim mijloacele rutiere 
de transport în comun ?

(Urmare d>u pag. l-a)

blemelor legate de aceste aspect» 
este necesar să găsească loc in 
preocupările conducerii I.C.O.

0 atitudine 
dublu condamnabila

In ziua de 18 mal, in autobuzul 
condus de șoferul Biro M. au ur
cat din stația „Corcești" cîțiva e- 
levi, care „fac naveta" pînă la Pe
troșani. Fără să-i bage în seamă pe 
cei vîrslnici, elevii s-au înghesuit 
gălăgioși la ușa din spate. Apoi, 
după ce autobuzul plecase, ei au 
început să fluiere și să comente
ze — folosind un jargon bulevar
dier — discuțiile taxatoarei cu pa
sagerii. Atitudinea acestor elevi, 
care nu se sinchiseau de cerințele 
"bunului simt are două aspecte dublu 
condamnabile. Nici taxatoarea sau 
șoferul, nici ceilalți cetățeni aflați 
în autobuz nu s-au sesizat de com
portarea necivilizată a elevilor, nu 
au luat atitudine. Asemenea aspecte 
neplăcute se creează și de către 
unii elevi ai liceului din Lupeni, 
de la cursul de zi, care dimineața, 
cînd urcă din Uricani, nu acordă 
prioritate persoanelor mai în vîrstă 
la urcare și vociferează gălăgioși 
In autobuz, silindu-i pe șoferi să-i 
„tempereze" (exemple concrete le 
constituie cele din zilele 27 și 30 
aprilie, 5 și 13 mai a. c.),

Bineînțeles, conducerile Liceelor 
din Lupeni și Vulcan pot și trebuie 
să-i tragă la răspundere pe elevii 
respectivi. Dar cetățenii din autobuz 
de ce nu-i pun la punbt pe loc ? 
Acest lucru ar trebui făcut întot
deauna cu promptitudine. Cetățeanul 
de azi nu poate fi indiferent față de 
educarea tinerilor în spiritul bunu
lui simț.

Atențiune, șoferi!
De multe ori, dacă aștepți în- 

tr-uha din stații de pe traseu, au
tobuzul de Liricani — Petroșani îl 
pierzi. De ce ? Fiindcă autobuzele 
nu sosesc la timp. Ori pleacă mai 
devreme, decit ora la care ai cal
culat că autobuzul ar trebui să fie 
în stație — de pildă în centrul o- 
rașului Vulcan — ori sosesc cu în- 
tîrziere. Celor care sosesc cu în- 
tîrziere nu li se poate reproșa în- 
totdeauna,- există uneori, în mod o- 
biectiv, cazuri de aglomerări a cir
culației sau a autobuzelor în stații. 
Autobuzele care sosesc înainte de 
ora așteptată, de cele mai multe ori 
nu respectă obligativitatea plecării 
sau opririi în toate stațiile. Exem
ple de acest fel există cu duiumul.

zgralitos — executată de 
cunoscutul artist grafi
cian din localitate, Teli- 
mann losil, Lucrarea ex
primă un mesaj adine, 
indemnind omul la per
fecționare prin muncă și 
instruire, la afirmarea în
tregii sale personalități 
pe marele șantier al vie
ții noi.

Valoarea acestor ele
mente, semnificația iot ? 
Floarea de pe alei, va
sele ornamentale, sau 
lucrarea de artă nu fac 
altceva decit să Întru
chipeze frumosul, ordi
nea, deci invită la fru
mos, la ordine, la per
fecțiune.

A m Înconjurat uzi- 
* * na și peste tot 

amprenta aceleiași preo
cupări — a dragostei 
pentru frumos. Pe cea
laltă parte a preparației, 
incinta uzinei e mărgi
nită de malul Jiului- 
Cîndva a iost , o haldă, 
o aglomerare de diverse 
materiale uzate, acum te 
întîmpină un peisaj ce-ți 
aduce aminte de faleza 
de pe litoral — alei cu 
flori, malul Jiului talu
zat acoperit cu covorul 
de iarbă verde, presărat

cu vaze de flori șl do
minat de o construcție 
cocheta ce amintește de 
o căsuță din povești — 
sera de flori — supra
numită și „ciuperca pre
parației11 după forma ce 
i-au dat-o gospodarii u- 
zinei. Aceasta e „fale
za". Dar fie că e vorba 
de împrejurimile porții 
nr. 1 sau 5, de incinta 
depoului de locomotive, 
a stației de epurare a 
apelor reziduale, sau de 
incinta denisipatorului, 
peste tot, In fiecare coli 
te așteaptă aceeași gaz
dă — frumosul, ordinea. 
Mai ales aici. Ia denlsi 
pator, s-au îngemănai 
ingeniozitatea cu dra
gostea pentru frumos. 
Din bazinele care ali
mentează cu apă atît 
mina cit șl preparația, 
spațiul ce le înconjoară 
a devenit un veritabil 
loc de agrement. Ame
najările din ultimul timp 
— Încălzirea cu aburi a 
apei, betonarea lundului 
bazinului etc. servesc 
două scopuri: evită
strangulările în alimen
tarea cu apă industrială 
a uzinei și exploatării 
și creează condiții nime
rite de destindere, de re

Cităm cîteva ; In seara Zilei de 12 
mai, ora 20, șoferul Argeanu C. a 
pornit autobuzul din Piața Victo
riei cu trei minute înainte de ora 
fixată, cînd trebuia să plece nor
mal, La protestele unui călător șo
ferul a răspuns prompt: eu plec 
după ceasul meu I Dar ce se în- 
tîmplă cu pasagerii care au pierdut 
autobuzul respectiv și au avut de 
rezolvat probleme importante, to
varășe Argeanu ?

Intre pra 15,30 — 15,45, la data 
de 13 mai, șoferul de pe autobuzul 
cu nr. 52 882 HD a oprit în Pe
troșani de două ori, între stații, pen
tru a permite unei cunoștințe să 
urce și să coboare unde dorește. 
In schimb, în stația „Livezeni Fa
brică" șoferul și taxatoarea (ca a- 
tîția alții obișnuiți cu un nărav ne
civilizat) au întrebat : „coboară ci
neva ?" Nerăspunzînd nimeni, șo
ferul n-a oprit. Zadarnic o femeie 
în vîrstă făcea semne disperate să 
oprească autobuzul în stație pentru 
a urca.

Același autobuz, după o jumătate 
de oră, în stația „Lopștein" din Lu
peni, n-a oprit, deși în stație se 
găseau mai multi cetățeni, dintre care 
unii erau poate grăbiți să ajungă 
în celălalt capăt al orașului mai 
repede sau să călătorească spre 
Uricani.

Autobuzul cu nr. 52 275 HD, în 
dimineața zilei de 16 mai, între 
orele 7-8, era aglomerat, venind 
dinspre Lupeni spre Petroșani. înain
te de stația din Livezeni, șoferul 
întreabă : „Coboară cineva" ? Cum 
era și firesc, nimeni nu răspunse. 
Pînă în stație mai trebuiau parcurși 
200—300 m. In dreptul stației, mai 
multi cetățeni cer să fie oprit au
tobuzul. Șoferul însă, pentru a-i „pe
depsi", n-a oprit decit dincolo de 
pod, lîngă Școala generală din Li
vezeni. O femeie i-a reproșat șoferu
lui că trebuie să parcurgă o bună 
bucată de drum pînă la serviciu. 
Șoferul i-a răspuns obraznic, în 
mod cu totul nejustificat...

Atențiune, șoferi1 Cetățenii vă 
cer să manifestați respect și o ati
tudine civilizată, tovărășească față 
de ei I

Cerem conducerii I.C.O. Petroșani 
să depisteze astfel de cazuri, prin 
aparatul ei de „controlori" și să ia 
măsuri administrative împotriva ace
lor șoferi care nu respectă regu
lamentul cu, privire la oprirea în 
stațiile obligatorii.

Necazul patrilenilor
In ultimii ani, ca urmare a con

struirii noilor blocuri, centrul de 
greutate al populației din Petrila s-a 
deplasat spre Lonea. Transportul 
în comun cu autobuzul nu ține 
însă, cont, de această realitate. 

împrospătare a lorțelat 
n reparatorii iubesc 

* frumosul; Fie că-s 
lingă sitele Zimmer sau 
hiaroclcloane, frt tlotațle 
sau la silozuri, in orica
re colț al uzinei, ajun
ge ca omul să-și arunce 
privirea peste geam pen
tru ca de dincolo de 
zgomotul și mediul sobru 
să le surîdă florile, să 
le incinte privirile zo
nele verzi ce Ie odih
nesc, și le stimulează 
capacitatea.

Cine creează Și men- 
tine acest climat Încon
jurător ? Ni s-a vorbit 
despre acțiunile patrio
tice lunare ce le între
prind salariații uzinei 
spre a Întreține rondu
rile și aleile, pajiștele 
și ilorile, ni s-a vorbit 
de pasiunea muncitorilor 
David Alexandru, Bala) 
Ioan și Puican Ioan tn 
executarea obiectelor or
namentale, a funcționa
rilor lacob Marin, Ghile- 
san Francisca și Nagy 
Elisabela în întreținerea 
zonelor verzi și a alei
lor din jurul uzinei.

Frumosul are, așadar, 
un generator generos la 
preparație: pasiunea și 
dragostea oamenilor.

producind nemulțumiri în rînSul ce
tățenilor, îndeosebi In orele de 
vîrf. Stația terminus a traseului Pe
troșani — Petrila se află în capătul 
de jos al cartierului de blocuri „8 
Martie" din Petrila. Ca urmare, au
tobuzele Petroșani — Lonea sînt 
de obicei — arhipline. In orele cînd 
ies, sau se îndreaptă de acasă spre 
mină sau către preparație, o mare 
parte din muncitori și funcționari 
parcurg distanțele de la domiciliu 
la serviciu pe jos. Fie că autobu-1 

_zele vin în dreptul stației „Mină" 
arhipline și nu opresc, fie că multi 
din cetățeni preferă să nu mai aș
tepte douăzeci de minute, pînă 
cînd sosește autobuzul care circulă 
la Lonea. Acest necaz al petrile- 
nilpr poate fi rezolvat prin prelun
girea traseului Petroșani — Petrila 
pînă lîngă blocurile turn. Discuții în 
jurul problemei respective se poartă 
de mult timp, ca urmare a sesiză
rilor repetate de noi către conduce
rea I.C.O. Petroșani. Dar măsuri con
crete nu s-au luat. Posibilități pen
tru întoarcerea autobuzelor la ca
pătul acestui traseu există’. Enume
răm din acestea doar două: 1). Au
tobuzele să ocolească blocul F 2, 
ultimul bloc turn dat în folosință: 
2). In spatele blocului 13 din noul 
cartier există un teren viran 
care poate fi folosit drept cap de 
stație.

In locul discuțiilor sterile folosiți 
aceste posibilități reale, tovarăși de 
la I.C.O. Petroșani, pînă cînd pro
blema va putea fi rezolvată defini
tiv, într-un fel sau altul.

Raid realizat de V. STRAUȚ 
cu concursul posturilor de co
respondenți de la Uricăni, Lu
peni, Vulcan și Petrila.

PROGRAM
30

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 5,30 Gimnastica de în
viorare; 5,40 Program muzical de 
dimineață; 6,00 Sport. Buletin me- 
teo-rutier,- 6,10 Program muzicăl de 
dimineață; 6,15 Transmitem pentru 
sate- 6,22 Program muzical de di
mineață; 8,00 SUMARUL ZIARU
LUI „SCÎNTEIA"; 8,30 La microîon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul medi
cului : Cîteva probleme ale puber
tății,-. 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,05 Din cîntecele și dansurile 
popoarelor; 10,30 „FRUMOASĂ 
EȘTI, COPILĂRIE" — Pagini lite
rare din viața copiilor din țara 
noastră; 11,00 Două lucrări de tine
rețe ale lui George Enescu; 11,25 
Surîs pe portativ; 11,45 Prelucrări

Cadru natural plin de pitoresc alpin din punctul turistic Clmpușal, 
situat Ia poalele munților Retezat.

ANUNȚ
Preparația cărbunelui Gonești

Angajează
O Un maistru întreținere cale (pi

cher). Concursul pentru ocuparea postului respectiv 
va fi organizat în ziua de 6 iunie a.c., ora 10, la se
diul preparației din Vulcan;

0 Un merceolog I aprovizionare
Cel interesa)! se vor adresa cu cererile la 

biroul personal al preparației.

I.R.E.H. - Secția rețele Petroșani
ANGAJEAZĂ

i contabil I abonați — 
salar 1 025 — 1 175 lei

Mtil: 2 ani vechime In lontlii economice

Este interzis ca în timpul cuplării sau decuplării vago- 
netelor să se introducă capul sau corpul între vagonete.

FII ATENT I NU ÎNCERCA SĂ CUPLEZI SAU SA DECUPLEZI VA- 
GONETELE ÎN TIMPUL MERSULUI. FĂ ACESTE OPERAȚII NUMAI IN 
TIMPUL ÎN CARE CONVOIUL DE VAGONETE STA PE LOC.

DE RADIO
mai

de folclor de George Vancu,- 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin me
teorologic; 12,10 Șelecțiuni din. ope
rete vieneze,- 12,30 Piese distractive 
interpretate de fanfară; 13,15 „Cu 
brațul plin de flori" — muzică u- 
șoară; 13,30 Muzică populară la ce
rerea ascultătorilor; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteo-rutîer; 
14,08 Două cîntece cu Maya Casa- 
bianca,- 14,15 Soliști, orchestre, me
lodii; 14,50 Arii din opere interpre
tate de Mihail Arnăutu; 15,00 Cin- 
tece și jocuri din diferite regiuni 
ale patriei; 15,20 Caleidoscop mu
zical,- 16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,20 Porma- 
lia The Shadows; 16,30 Muzică popu
lară interpretată de 'Cornelia Bălu, 
Ion Albeșieami și Iosif Mihut; 17,00

Medalion muzical: Radu Șerban, 
17,15 ACTUALITATEA TEATRALĂ,- 
17,40 Mihail Jora în arta corală ro
mânească,- 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,03 IN JURUL GLOBULUI; 18,13 
Cîntece populare de dragoste; 18,30 
RITMURILE CINCINALULUI; 18,50 
Vali Niculescu și Cornel Finățeanu 
interpretează duete din opereta „Vă
duva veselă" de Lehar; 19,00 DRU
MEȚII VESELI. Emisiune-concurs 
pentru elevi; 19,45 Jocuri popu
lare,- 1955 Melodia zilei: ,,Twist" de 
Marcel Ionescu; 20,00 RADIOGA- 
ZETA DE SEARA; 20,20 Sport; 20,30 
Tinerețe și ritm — muzică ușoa
ră; 20,45 Noapte bună copii; 20,55 
Pagini din operele lui Lortzing; 21,15 
Satira și umorul; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 Fragmente orchestrale din o- 
pere; 22,45 „Reverie" — muzică 
ușoară; 23,52 BULETIN DE ȘT1RL
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NEW YORK. Cei doi ziariști 
britanici David Johnstone și 
John Hoare, care încearcă să 
traverseze Atlanticul la bor
dul unei ambarcațiuni cu ra
me, au pierdut orice contact 
cil restul lumii. Serviciile a- 
mericane au anunțat că de 
miercuri nu mai au nici o ves
te despre ei. Johnstone și 
Hoare au părăsit localitatea 
americană Virginia Beach sîm- 
băta trecută, propunîndu-și să 
traverseze Atlanticul și să par
curgă 4 820 km în 55 zile.

HELSINKI 28 (Agerpres). — Noul 
guvern finlandez condus de Rafael 
Paasio, președintele Partidului so
cial-democrat, a depus vineri jură- 
mîntul -în prezența președintelui 
Finlandei Kekkonen.

Pentru prima dată din 1948, în 
guvern este reprezentată și Uniu
nea democrată a Poporului Finlan
dez (din care fac parte comuniștii) 
și Uniunea democrată a muncitori
lor și micilor agricultori.

i

ROMA 28. — Coresponden
tul Agerpres, 
transmite : 
Lincei din 
ședință a 
perți care 
rea hărții

. operă ce se realizează în co
laborare internațională sub e- 
gida U.N.E.S.C.O. La această

I. Mărgineanu. 
La Academia Dei 

Roma a avut loc o 
Comitetului de ex- 

lucrează la întocmi- 
imperiului roman —

ședință au participat profeso
rii universitari români M. Ma- 
crea și D. Tudor.

Țâra noastră întocmește sin
gură un sector al hărții și a- 
nume Dacia și Dobrogea. Ea 
participă, de asemenea, împre
ună cu țările vecine ia întoc
mirea unui alt sector.

Evoluția situației din Vietnamul de sud
ROMA. La Roma s-a anunțat 

că președintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei, Aldo Moro, 
va face o vizită oficială în Re
publica Federală Germană, Ia 
27—29 iunie, la invitația can
celarului Ludwig Erhard, 
mul ministru italian va fi 
soțit de ministrul afacerilor 
teme, Amintore Fanfani.

Declarafia

Pri- 
în- 
ex-

agenjiei TASS

Fa-NEW YORK. In orășelul 
yette din statul Mississippi, un 
rasist alb a tras focuri de ar
mă și a rănit un tînăr de cu
loare de 16 ani care se îndrep
ta la o adunare a militanților 
pentru drepturi civile. Agre
sorul a fost arestat.

MOSCOVA. După cum trans
mite agenția TASS, la Mosco
va s-a aflat o delegație a con
cernului de automobile „Re
nault" care a discutat posibili
tățile participării la dezvolta
rea construcțiilor auto în U- 
niunea 
condusă 
rectorul 
portului,
privire la vînzarea utilajului 
și proceselor tehnologice pen
tru industria de automobile 
sovietice și în special pentru 
reconstrucția uzinei de auto
mobile de mic litraj „Moskvici".

MOSCOVA 28 (Agerpres). — A- 
genția TASS a dat publicității o de
clarație în care se arată că cercu
rile conducătoare ale Uniunii So
vietice studiază cu atenție nota a- 
dresată de guvernul Siriei membri
lor Consiliului de Securitate în le
gătură cu agravarea încordării la 
frontierele siriene și în Orientul 
Apropiat. „Uniunea 
arată în declarație, nu 
va rămîne indiferentă 
cercările de încălcare 
tr-o regiune situată în 
propiere a frontierelor, șale".

în 
Sovietică, 

poate și 
față de 
a păcii 
imediata

se
nu 
în- 
în-
a-

SAIGON 28 (Agerpres). — Ulti
mele evenimente din Vietnamul de 
sud demonstrează că acțiunile re
presive ale guvernului de la Saigon 
au avut un rezultat contrar celui 
așteptat: în loc să tempereze Opo
ziția populației, ele au provocat 
reacții și mai violente împotriva ge
neralului Ky.

In semn de protest față de atitu
dinea guvernului, budiștii au ho- 
tărît să anuleze toate ceremoniile 
religioase prevăzute pentru cele
brarea nașterii lui Buda. Această 
hotărîre, menționează agențiile de 
presă, a provocat o vie neliniște în 
cercurile guvernamentale, dată fiind 
semnificația acestor ceremonii pen
tru- adepții religiei budiste. In mare 
grabă, generalul Ky a emis simbătă 
dimineața o circulară către toți 
membrii cabinetului, cerîndu-le să 
ia „masuri energice" pentru a-i de
termina pe budiști să organizeze 
sărbătorile tradiționale. Liderii bu

Sovietică. Delegația, 
de M. Mesoune, di- 

pentru problemele ek- 
a avut convorbiri cu

ARGENTINA

PRAGA. Geologii cehoslovaci 
au descoperit recent o nouă 
sursă de gaze naturale în re
giunea Moravia de nord. Spe
cialiștii apreciază că de acolo 
se vor putea obține anual cir
ca 30 milioane metri cubi de 
gaze, care vor contribui la sa
tisfacerea necesităților de com
bustibil ale bazinului carboni
fer și ale industriei metalurgi
ce din Moravia de nord.

BOGOTA. Cea de-a doua 
conferință a Frontului partiza
nilor din sud a adoptat hotă- 
rîrea privind crearea Forțelor 
armate revoluționare din Co
lumbia, care vor cuprinde de
tașamentele de partizani „Mar- 
quelalia", „El pato" „Guaya- 
bero" și alte grupuri.

Comandamentul Forțelor ar
mate revoluționare a cerut po
porului columbian să sprijine 
lupta justă a partizanilor.

ULAN BATOR. In R. P. Mon
golă au luat sfirșit conferin
țele orășenești și regionale ale 
P.P.R.M., convocate în întîm- 
pinarea celui de-al XV-lea Con
gres al P.P.R.M. Au fost discu
tate proiectul noului program 
al partidului, proiectul de di
rective ale Congresului cu pri
vire la noul plan cincinal, u- 
nele probleme organizatorice 
și au fost aleși delegații ia 
Congres.
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Dezvăluiri privind activitatea 
de spionaj ale S.U.A.

diști, precizează corespondenții de 
presă, par hotărîți să nu revină a- 
supra măsurilor luate. In plus, Ia 
Saigon s-a anunțat că în fața Insti
tutului budist urmează să aibă loc 
duminică dimineața o mare demon
strație antiguvernamentală organi
zată „în memoria celor căzuți la 
Da Nang, Iuptînd împotriva gu
vernului generalului Ky".

In capitala sud-vietnameză abundă 
măsurile restrictive pe care auto
ritățile, ifitate și neliniștite, le iau 
împotriva populației. Sîmbătă dimi
neața, o mare manifestație antigu
vernamentală organizată la Saigon a 
fost împrăștiată cu ajutorul armelor 
și al gazelor lacrimogene. Pentru 
a împiedica organizarea altor de
monstrații, politia saigoneză a insti
tuit un control riguros asupra prin
cipalelor puncte din oraș, în timp 
ce populația a fost obligată să 
poarte cărți de identitate, verifica
te periodic de poliție. De asemenea, 
au fost efectuate numeroase razii 
„pentru depistarea persoanelor sus
pecte", în realitate pentru a îm
piedica organizarea de noi demon
strații de protest.

Ilina Iii H.M. Mriia
CIUDAD DE GUATEMALA . 28 

(Agerpres). — Junta militară din 
Guatemala a anunțat că Hector 
Mendez Delariva, vicepreședinte al 
Congresului și lider al Partidului 
democratic instituțional, a fost ră
pit vineri. Se presupune că răpirea 
ar fi fost organizată de Forțele ar
mate de eliberare — o organiza
ție care a trecut la lupta armată 
pentru a se opune represiunilor for
țelor guvernamentale. Prezumția 
pornește de la faptul că aceeași or
ganizație a inițiat, la 4 mai a. c„ 
răpirea a altor două oficialități 
Baltasar Morales, ministrul informa
țiilor, și Romeo Augusto de Leon. 
președintele Curții Supreme din 
Guatemala, cerînd în schimbul e- 
liberării lor punerea în libertate a 
28 de fruntași politici guatemalezi 
arestați preventiv înaintea organi
zării alegerilor prezidențiale din a- 
ceastă țară.

Inflație în Uruguay
(Agerpres). — Intr-o co- 
din Montevideo, ziarul 

„Frankfurter Rund-

BONN 28 
respondență 
vest-german 
schau" arată că în Uruguay situa
ția economică se caracterizează 
printr-o inflație galopantă. Din 1959 
costul vieții a crescut anual în 
medie cu 105 la sută, ceea ce în
seamnă o sporire de 7 ori. Venitu
rile familiilor din Uruguay au ră
mas cu mult în urmă față de nive
lul prețurilor. Lupta oamenilor 
muncii pentru condiții mai bune 
de viață a sporit în intensitate. 
Astfel, în anul 1965 numai în ca
pitala Uruguayului, Montevideo, au 
avut loc peste 1 000 de greve.

Conferința de presă a lui Dean Rusk
MONTEVIDEO 28 (Agerpres). — 

Ziarul Uruguayan „Epoca", publică 
o serie de dezvăluiri privind acti
vitatea serviciilor
S.U.A. în Argentina. După cum a- 
rață ziarul, în această țară vecliîle 
planuri americane de spionaj cu
noscute sub denumirea de „Came
lot" (în Chile) și „Simpatice" (în 

căpătat o altă formă, 
că firma nord-ameri- 
instalată la Buenos

Columbia), au 
„Epoca" arată 
cană „Inra"

Algeria
Naționalizarea 
companiilor străine 
de asigurare

Aires a pus în circulație un ches
tionar cuprinzînd 75 de puncte care 
nu au nimic comun cu produsele pe 

de spionaj — ale care le fabrică. Ele se referă de fapt 
lă activitatea peroniștilor, a sindi
catelor, a forțelor armate argenti- 
niene, precum și la o serie de pro
bleme cu caracter politic sau mili
tar. Astfel de sondaje, scrie ziarul, 
fac parte din politica de amestec în 
treburile interne ale țărilor latino- 
anrericane pentru a împiedica auto
determinarea liberă a popoarelor 
continentului, după exemplul ames
tecului american în Republica Do
minicană și Vietnamul de sud. O 
asemenea politică nu se bucură de 
nici o popularitate.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Secretarul de Stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a ținut vineri o conferință 
de presă la care a anunțat că la 
31 mai își va începe vizita în Fin
landa și Norvegia, după care va 
pleca la Bruxelles pentru a parti
cipa la sesiunea de primăvară a 
Consiliului ministerial N.A.T.O. La 
înapoiere se va opri 
va avea întrevederi 
vest-german Ludwig 
ministrul de externe

EI a făcut apoi o 
vistă a problemelor
naționale. Referindu-se la apropiata 
sesiune
N.A.T.O. de la Bruxelles, Rusk a 
declarat

la Bonn unde 
cu cancelarul 
Erhard și cu 
Schroder.
trecere în re- 
situației inter-

a Consiliului ministerial

că în cursul ei vor fi

ALGER 28 (Agerpres). — Preșe
dintele 
voluției 
Houari 
simbătă 
ruia, 
asigurare din Algeria 
sub controlul statului, 
crețului, companiile particulare de 
asigurări, în special cele străine, 
care realizează anual venituri în 
valoare de aproximativ 200 milioa
ne de dinari (circa 14 milioane lire 
sterline) însumînd 2 la sută din 
produsul național global, își vor 
înceta treptat 
lor îl vor lua 
de asigurare.

Consiliului Național al Re
din Algeria, 

Boumedienne, 
un decret în ’ 

toate companiile

, colonelul 
a semnat 

virtutea că- 
străine de 

sînt trecute 
Potrivit de-

activitatea, iar locul 
societățile naționale

Un nou „a r t i c o I"
TOKIO 28 (Agerpres). 

drul livrărilor efectuate 
japoneze trupelor americane dislo
cate în Vietnamul de sud a apărut 
un nou „articol". După cum anun
ță agenția „Kyodo Tusin", compa
niile japoneze „Fudzi Zukoghio" și 
„Kavasaki Koku" au primit comenzi 
din partea S.U.A. de a construi e- 
licoptere capabile să transporte la 
bord 25 de persoane Tailanda și 
Coreea de sud, care participă ală
turi de S.U.A. la extinderea agre
siunii din Asia de sud-est, au soli
citat și ele firmelor japoneze ace
lași lucru. Astfel, alături de arma-

— In ca
de firmele

Descoperirea unui mare zăcâmînf de petrol
RIO DE JANEIRO 28. — Cores

pondentul Agerpres, V. Oros, trans
mite : După cum se anunță din Bo
gota, în jungla Amazoanelor din 
sudul Columbiei, în apropierea 
frontierei cu Ecuador și Peru, a fost 
descoperit un mare zăcâmînt de pe
trol. Prospecțiunile au fost efec
tuate de „Texas Petroleum Com
pany" și „Gulf Oil Company" cu 
ajutorul unui echipament adecvat

condițiilor din junglă, utilizîndu-se 
inclusiv elicoptere. Au fost perfo
rate mai multe puțuri și rezultatele 
au fost „necrezut de bogate". Des
coperirea a prilejuit zvonuri pri
vind existența altor terenuri boga
te în țiței în jungla Amazoanelor. 
A devenit cunoscut că o serie 
comnanii străine fac pregătiri 
tense pentru noi prospecțiuni 
acea zonă.

de 
in- 
în
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mentul și napalmul cu care Japo
nia asigură, potrivit presei din a- 
ceastă țară, armata americană din 
Vietnamul de sud în proporție de 
90 la sută, vor apare în curînd dea
supra junglelor vietnameze și eli
coptere fabricate în Japonia.

studiate probleme importante cate 
decurg pin hotărîrea Franței de a 
se retrage din numeroase activități 
ale N.A.T.O., precum și în legă
tură cu insistența acesteia cu privire 
la retragerea de pe teritoriul Fran
ței â personalului militar și insta
lațiilor militare ale celorlalte țări 
membre ale N.A.T.O. „Hotărîrea gu
vernului francez, a spus el, ridică 
în fața miniștrilor țărilor membre 
ale N.A.T.O. probleme care trebuie 
rezolvate".

El a respins categoric ideea, pre
conizată de numeroși senatori ame
ricani, referitoare la reducerea efec
tivelor de militari ai S.U.A. aflați în 
țările membre ale N.A.T.O.

In legătură cu criza politică din 
Vietnamul de sud, Rusk a făcut din 
nou apel la liderii budiști și oficia
litățile saigoneze să încerce să ajun
gă la o înțelegere cu privite la 
„problemele divergente". EI a recu
noscut că puternicile demonstrații 
antiguvernamentale și antiamericane 
au determinat evacuarea cetățenilor 
americani aflați la Hue.

In altă ordine de idei, Rusk s-a 
pronunțat pentru progrese în rela
țiile Est-Vest.

Accident aviatic
PARIS 28 (Agerpres). — Po

trivit relatărilor agenției France 
Presse, un accident fără pre
cedent a avut loc vineri după- 
amiază pe teritoriul Spaniei. O 
escadrilă de șase avioane de 
vînățoare franceze de tipul 
„Mystere-IV", care urma să ia 
parte la un miting la Rocio, 
s-a prăbușit din lipsă de car
buranți deasupra regiunii spa
niole Huelva. Piloții s-au 
vat. In legătură cu acest 
cident, la Paris a fost dat 
blicității un comunicat al
nisterului Armatelor al Fran
ței, în care se arată că, dato
rită condițiilor meteorologice 
deosebit de grele cele șase a- 
vioane n-au putut ateriza pe

sal-
ac-
pu-
Mi-

fără precedent
aeroportul San Pablo din lipsă 
de carburanți. Comunicatul pre; 
cizează că a fost deschisă n 
anchetă.

Accidentul a provocat o vie 
surpriză in Spania și Franța. 
Presa franceză de simbătă iși 
pune întrebarea cum s-a putui 
ca aceste avioane, aflate într-o 
astfel de dificultate, să nu ii 
putut fi ajutate să aterizeze cu 
ajutorul mijloacelor moderne 
le pe sol ?

Avioanele „Mystere-IV", ca
re se află în dotarea forțelor 
aeriene militare franceze din 
1954, sînt folosite de numeroa
se țări vest-europene. Costul 
unui astfel de avion se ridică 
la 3 milioane franci.
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