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Dăruire profesională 
și obștească

De ușă își face apa- 
• riția un bărbat în- 

virste -, se a- 
omului așezat 

unui birou :

tre două 
dresează 
în spatele

— Tovarășe vicepreșe
dinte, venii să vă în
treb dacă n-aș putea 
primi un bilet de odihnă 
pentru Sinaia. Discuția 
este întreruptă de un 
năr sosit 
birou.

— Măi 
așteptam 
litigii să 
cern cu dulapul ăla...

„Tovarășul vicepreșe
dinte" este un tînăr sub
țirel, abia trecut de 30 
de ani. Răspunde la nu
mele de Pîrțac Gheorghe 
și-i cunoscut la Dilja ca 
membru de partid activ 
și unul din cei mai vred
nici brigadieri. In urmă 
cu cîteva luni, semn că 
se bucură de prețuirea 
oamenilor, a lost ales vi
cepreședinte al comitetu
lui sindicatului de la 
E.D.M.N.

între timp

Gheorghe, 
la comisia 
vedem ce

tî- 
în

te 
de 
fa-

venea mereu: urgent 1 
Cum a lost cazul și cu 
direcționala din stratul 
3, de la orizontul 570, 
cu transversala de la nr. 
1 vest, direcționala nr. 
4—3 din stratul 3. Oa
menilor conduși de Pîr
țac — dintre ei, drept 
cei mai vrednici briga
dierul ii recomandă pe 
minerii Ștefanache Emil, 
Nagy Nicolae și Bogdan 
Dumitru, vagonetarii 
Gheorghiță Consilian și 
Băltărete Dumitru — nu 
li s-a întîmplat nicioda
tă să nu predea lucrarea 
in termen. Mai devre
me, da.

Și cînd te gîndești că 
doar în urmă cu un an 
a luat Pîrțac în primire 
această brigadă, codașă 
pe atunci...

fn ultimele luni, îm-
* preună cu brigada 

sa, Pîrțac a primit sar
cina să execute lucrări 
felurite : suitori, baione
te, transversale, direcțio
nale. Un imperativ re

f a jumătatea lunii 
mai, micul colec

tiv condus de Pîrțac și-a 
mutat sculele de la sec
torul de producție la u- 
nul de investiții; tot la 
mina Dîlja. Era nevoie 
aici de o brigadă de a- 
vansări rapide. In 23 de 
zile au săpat un suitor 
de 59 metri și au lu-

F. V.
(Continuare în pag. 3-a)

O amintire plăcută pentru brigadierul-vicepreșe- 
dinte (al doilea din stingă). Cînd lucra la sectorul 
de producție s-a fotografiat alături de trei foști 
ortaat

Un băiat a fugii de
vorba 
între-

acasă, 
este

mamei nu-mi este

I-am
m-a

ai plecat ?

Noi fuaiculare

Cabane în construcție

FORESTIERILOR

înainte de marea călătorie spre 
combinatele de industrializare.

DIN ACTIVITATEA

întreprinderea forestieră din 
troșani a fost dotată anul acesta cu 
noi instalații pentru transportul lem
nului dintre care se remarcă în mod 
special cele două funiculare de tip 
Ciucaș. Față de vechile instalații de 
funicular Wiesen și Mîneciu, tipul 
Ciucaș are un mare avantaj prin 
faptul că el se poate monta și în 
trasee curbe, în timp ce Wiesen și 
Mîneciu se folosește numai în tra
see drepte. Un funicular din noul 
tip a și fost montat în parchetul 
Valea Boului de la sectorul fores
tier Lupeni. Amintim că instalația 
de funicular Ciucaș este concepută 
și fabricată în țara noastră.

sau con- 
pentru ei, 
lor. Anul 
dat în fo- 

fores-

in ultimii nni s-au îmbunătățit 
considerabil condițiile de viață ale 
muncitorilor forestieri. O dată cu 
dotarea lor cu noi utilaje moderne, 
de mare productivitate, 
struit cabane confortabile 
și chiar pentru familiile 
trecut de exemplu, a fost
losință în cadrul sectorului 
tier Cîmpu lui Neag o cabană cu 6 
apartamente iar anul acesta se va 
termina tot acolo încă o cabană ase
mănătoare cu 8 apartamente. Alte 
cabane noi pentru forestieri se află 
în construcție la parchetele Cîm- 
pușel, Lolaia, Valea Morii și 
goru.

Brigada complexă 
de la Surupafa

Ji-

In cadrul sectorului forestier Ro
șia s-a deschis recent un nou par
chet de exploatare, numit Surupata, 
aflat în partea superioară a văii 
Polatiștei. In acest parchet lucrează 
brigada complexă cu acord global 
condusă de Mincinoiu Petru, brigadă 
care a realizat și depășit ritmic sar
cinile lunare de plan. De menționat 
este faptul că această brigadă, în
zestrată cu un ferăstrău mecanic 
și un tractor Universal 650, faso
nează, apropie și scoate pînă la ram
pa de încărcare zilnic cîte 35-40 mc 
bușteni gater și derulaj.

B. M.

acasa
apoi la căratul mărfurilor, cu căruța, 
din gară.

★

In biroul unui ofițer de miliție 
tînăr, blond, este poftită o bătrînică 
trecută de 65 de ani.

Spuneți-mi, vă rog, unde l-ați 
născut pe Nicolae ?

— Urma să fac un transport 
căruța mea. din

PĂRINȚI SI COPII
gară spre piață.

după miezul nop
ții. L-am văzut lin
gă perete și l-am 
intrebat dacă are 
ce minca, unde 
dormi. Pînă la ur- 
mine acasă. Am

Se conturează 
un nou cartier 
modern in Vul
can.

Calculele încheiate re-

■
 n ii a K1T cent arată că Intreprin-BILANJ der6a

ÎMBUCURĂTOR
lizări

de panificație 
Petroșani a în- 

liina iunie cu rea- 
îmbucurătoare în 

producție Planul global a fost realizat în pro
porție de 1®,7 la sută, iar indicele de calitate a 
fost întrecut cu 3,5 puncte.

îndeplinirea prevederilor planului a preocupat 
lună de lună colectivul întreprinderii de pani
ficație. Rezultatul acestei preocupări s-a mate
rializat prin îndeplinirea, cu 4 zile înainte 
termen, și a planului semestrial.

In urma activității neobosite desfășurate 
întregul colectiv, întreprinderea a reușit să 
pășească cu 143 000 lei planul de producție 
primele 6 luni ale anului curent. In același 
terval de timp au fost realizate și beneficii 
valoare de peste 1 700 000 lei.

Dintre lucrătorii oare s-au evidențiat enume
răm modelatoarele Maghiaru Stanca și Cristea 
Ioana, cocătorii Gimpoieru Florea, Kando Andrei, 
Constantinescu Vaier și brigadierul Bobei loan.

Prin activitatea desfășurată s-au remarcat* în
deosebi secțiile nr. " ’
Lupeni.

1

de

de 
de- 
pe 
in-
în

din Petroșani și nr. 2' din

■ ROADELE 
HĂRNICIEI

Mobila produsă în a- 
telierul de tîmplărie al 
I.O.I.L. este apreciată de 
beneficiari pentru calita
tea bună.

Am fost informat 
Paul, șeful atelierului.

de 
că 
Și 

ca-

către maistrul Solok 
aici, în cursul semestrului I s-au executat 
livrat comerțului socialist 105 garnituri de 
mere combinate tip Nădlac și 112 bucăți cana
pele tip Carpați, precum și alte produse de tîm
plărie fină.

Realizarea planului pe semestrul I și livrarea 
la timp a garniturilor de mobilă se datorează 
muncii întregului colectiv, folosirii din plin a 
capacității de producție. Echipele conduse de 
tîmplarii Eva Petru, Petriș Italo, Biro Alexandru, 
au. depus toată priceperea și strădania pentru 
realizarea sarcinilor de plan și executarea unul 
lucru de bună calitate.

B. MIHAI

FONDUL DE LOCUINȚE - 
DINE PĂSTRAT Șl GOSPODĂRIT

In anii noștri orașele Văii. 
Jiului au cunoscut o dezvol
tare și înflorire fără prece
dent. Numai în șesenal,. . în 
localitățile bazinului nostru, 
carbonifer s-au construit pes
te 6 700 apartamente moder
ne, Spațioase și confortabile. 
Aceste construcții sociale 
menite să asigure oamenilor 
muncii din Valea Jiului tot 
confortul, trebuiesc păstrate 
cu grijă de adevărații gospo
dari ai bunurilor obștești.

La îngrijirea și întreținerea 
fondului de locuințe o contri
buție importantă o aduc fe
meile. Pornind de la acest 
imperativ. Comitetul orășe
nesc al femeilor din Petro
șani, îndrumat de Comitetul 
orășenesc de partid, a pus 
în centrul preocupării sale 
desfășurarea unei intense 
munci de educare a femei
lor în vederea bunei gospo
dăriri și păstrări a fondului 
de locuințe. Spre a putea cu
prinde întreaga activitate e- 
ducativă a femeilor, comite
tul de femei s-a bucurat de 
sprijinul permanent al celor

patru comitete orășenești Și 
a celor 293 comisii ale fe
meilor ce-și desfășoară acti
vitatea în localitățile bazinu
lui nostru carbonifer.

In acțiunea de educare a 
femeilor și copiilor, rezultate 
bune a dat colaborarea per
manentă între comisiile de 
femei din cartiere, deputați 
și comitetele de blocuri, ca
re sub conducerea organiza
țiilor de partid au desfășurat 
o activitate 
de educare 
tractivă, să 
să cuprindă 
de aspecte.
mei a folosit în acest scop o 
gamă variată de forme.

Astfel, în Valea Jiului func
ționează peste 400 cercuri de 
citit, în cadrul cărora s-au 
prelucrat conferințe cum sînt: 
„E casa ta, îngrijește-o", „Aici 
trăiesc adevărați gospodari" 
și altele care ilustrate cu e- 
xemple concrete au consti
tuit o bogată sursă educativă.

In cele 20 de lectorate ca
re funcționează în prezent 
s-au făcut expuneri pe tema

susținută. Munca 
trebuie șă fie a- 

suscite interes, 
o mare varietate 
Comitetul de fe-

păstrării și îngrijifiî fonatilui 
de locuințe. Tot cu aceaStă 
temă s-au organizat mai mul
te simpozioane urmate de 

. filme documentare cu carac
ter gospodăresc-educativ.

O altă formă care a dat 
roade o constituie întrecerea 
inițiată de către sfaturile 
populare pentru „Cel mai fru
mos bloc, pentru cea mai în- 

întrecerea 
îngrijită 

car-

i" și 
a mai 
mai frumos

eficiență în 
fondului de

buna 
locu-

grijită sca 
pentru „C 
stradă, cel 
tier".

O mare 
păstrare a
ințe, au discuțiile cu caracter 
educativ avute cu familiile 
cărora li s-au repartizat a- 
partamente noi. Comisiile de 
femei din cartiere au inițiat, 
de asemenea, schimburi de 
vizite între locatarii blocuri
lor cu prilejul cărora s-au 
purtat discuții transformate 
de gospodine în adevărate 
schimburi de experiență cu 
privire la modul în care sînt 
gospodărite și păstrate clădi
rile în care locuiesc.

Procurorul, de astă dată în per
soana unei femei calme, cu 
blîndă, îi adresează o altă 
bare :

— Și de ce ai plecat de 
Nicolae ? Răspunsul băiatului 
prompt:

— Asta s-a întîmplat prima dală 
în urmă cu patru ani. împlinisem, 
pe atunci, 13 ani. Am aflat într-una 
din zile că soțul 
tată; de atunci 
nu I-am mai pu
tut suferi.
spus-o și 
bătut.

— Unde
— O dată am fost Ia București cu 

un prieten. Ne-a urmărit miliția și 
am plecat la Sovata; ne-am dus iii 
munții Praidului, Ia stînă; acolo ani 
păzit o săptămînă oile. De acolo am 
plecat Ia Luduș. In alte rînduri am 
fugit singur, sau cu alți copii, la 
Tg. Mureș, Cluj.

— Dar Ia Petroșani cum ai ajuns ? 
Visul meu era să ajung dre

sor de maimuțe. Auzisem că la Pe
troșani s-a instalat un circ. M-am 
dus la Craiova Ia circ, dar nu m-r'» 
ahgajat. Am venit iar Ia Petroșani «i 
am lucrat Ia menajeria din piață,

la
încălzit mîncarea și

mă I-am poftit 
făcut focul, am 
l-am culcat. Dimineața am plecat cu 
căruța iar spre gară; i-am promis că-i 
voi da bani de tren dacă mă ajută 
la vreo 2-3 transporturi. Pe la ju
mătatea drumului văd numai că bă
iatul a dispărut din căruță. Am pre
simțit că se va întîmpla vreun ne
caz. Cînd 
fiind larg 
meră. Am

am ajuns acasă, geamul 
deschis, îl văd în ca- 
strigat după ajutor. îmi

Francisc VETRO

Continuare in pag. 3-a)

(Continuare în pag. 3-a)



2 STEAGUL ROȘU

CULTURĂ-ARTA
MEDALION

TEFAN LUCHIAN

pe Ștefan Im
personalitate 

in arta noas- 
începutul se- 
XX-lea — de

Meleagurile moldovene 
unde au văzut pentru 
prima dată lumina zilei 
Eminescu și Enescu, l-au 
dăruit culturii românești 
la 1868 și 
chian — 
dominantă 
tră de la 
colului al 
la moartea căruia (1916) 
s-a împllnti in aceste zile 
o jumătate de veac.

Pictor înzestrat cu o 
sensibilitate sufleteasca 
rar intîlnită, Luchian a 
creat opere de artă ne
muritoare care marchea
ză in timp valoroasele 
tradiții ale picturii româ
nești, purtind totodată 
amprenta unui stil per
sonal de o tulburătoare

La Sarmisegetuza
Blind, ziua mă trezește 
Cu murmuru-i frenetic, 
Sub nimbul ce-ncălzește 
Pămîntul Daco-Getic.
Și-aud, dinspre colină.
Cum glas șoptit mă cheamă 
In miresmarea plină, 
A codrului de-aramă.
Las pasul să mă poarte 
Prin
Spre 
Pe-a
Și-n

umbre foșnitoare, 
vremurile moarte, 
gîndului cărare.
frunze tremurînde

O șoaptă se alege, 
Și-n sufletu-mi pătrunde 
Cu glas de dacic rege : 
— Cînd fruntea nu se-ndoaie 
Sub jugul umilința, 
Nu-i moarte să despoaie 
Ce-au răsădit părinții. 
Am ascultat povața 
Mlndrfei, neplecată. 
Și marții i-am dat viața 
Prin cupa-nveninată. 
Prin Herul spadei mele 
M-am logodit, de-odată, 
Cu cerul plin de stele, 
Cu glia-nsîngerată.
Căci dușmanul, vremelnic. 
Sortit e-n veci să piară 
Și-al meu popor, puternic, 
Stăpîn e azi pe țară. 
Se stinge șoapta.
Și caldă se cerne inserarea, 
Sub luna care scaldă 
Din înălțimi cărarea. 
Trecînd peste coline 
Ce-n umbre se îmbracă, 
Eu simt, trăind în mine 
Din plin, mîndria dacă.

MARIA DINCA

Cărți noi la biblioteca clubului

TIE
Intre 6—10 iulie a. c. 

pe ecranul cinematogra
fului „Republica" din 
Petroșani va rula filmul 
„Soție fidelă", o produc
ție a studiourilor din 
R.F.G.

In pitoreasca stațiune 
St. Maurice din Alpii 
Elvețieni trăiește doc
torul Fred Calonder, spe
cialist în fracturi de 
gambă. Pacienții lui se 
compun în special din 
femei bogate, tinere și 
frumoase. In goană după 
aventuri amoroase, ele 
se aruncă în brațele a- 
cestui bărbat.

Fred e însurat de mulți

Biblioteca clubului muncitoresc 
din Petrila ș-a îmbogățit zilele tre
cute cu cărți noi. Cititorii pot găsi 
acum la biblioteca noastră „Viața și 
opera lui Cuza Vodă", de C. Giu- 
rescu, „Calea Văcărești" de I. Peltz,
„Zodia înstrăinării" de Em. Galan și 
multe altele. Valoarea cărților cu 
care a fost îmbogățită recent biblio
teca este de 1 000 lei. Cu cele mai

CE SĂ CITIM ?
Printre cărțile sosite de curînd în 

librăriile din Valea Jiului reco
mandăm :

Romanul Crîngul pierdut de Ra
fael Alberti, apărut în Editura pen
tru literatură universală — 1966, 
lucrarea Critice de Titu Maiorescu, 
Editura pentru literatură — 1966; 
Balada populară românească de 
Gheorghe Vrabie, Editura Acade
miei — 1966; Apa trece, pietrele ră- 
mîn, Proverbele românilor. Biblio
teca pentru toți nr. 342.

PENTRU COPII
Caramele cu piper de Mircea Sîn- 

timbreanu. Editura Tineretului; Tl- 
vlioc Și Tivismoc de G. S. Nico- 
lăeacu-Plopșor, Editura TineretuluL

originalitate. Arta sa, pe 
lingă tendințele nova
toare de a obține sinte
ze cromatice proprii, ba
zată pe cunoașterea te
meinică a tendințelor ar
tei europene contempo
rane, dar mai ales pe 
ceea ce Grlgorescu adu
nase nou și proaspăt in 
pictura romanească, se 
conturează și se clasifi
că în opoziție cu rețe
tele sterile ale academis
mului. Luchian a căutat 
în natură, în realitatea 
vie sursele de inspira
ție.

Iubind cu pasiune oa
menii și viața, pictorul, 
deși bolnav, a călătorit 
mult pentru a cunoaște 
cit mai bine, cit mai

deaproape realitatea, zu
grăvirea căreia a dus la 
realizarea unor adevă
rate capodopere in care 
sensibilitatea artistică se 
îmbină fericit cu o gîn- 
dire adevărat româneas
că. Operele create în 
perioada maturității ar
tistice sint deschizătoare 
de drumuri, in cadrul 
unei tematici umaniste, 
in scopul sporirii expre
sivității emoționale a o- 
perelor sale.

Receptiv Ia irămintă- 
rile epocii, creează lu
crări care nu numai că 
oglindesc
dar atestă o adincă cu
noaștere a lor. Artistul 
nu este un simplu mar
tor, e un participant a-

evenimentele

PE ECRANE

s

ani și duce o viață ar- situația, susțlnînd că o-
monioasă alături de so- biectul îi aparține. Ge-
ția sa. Constanța, O ie> nerozitatea ieșită din
meie încîntătoare și in- comun ia Constanței a-
teliigentă, pe care o iu- vea să-l coste scump pe
bește sincer. Acest lucru bărbatul infidel.

noi cărți primite
lui numără în prezent peste 2100 
volume.

MAGDALENA TOPOR 
bibliotecară

„RĂSUNĂ
Așa s-a intitulat programul 

formațiilor reunite aie artiștilor 
amatori din Valea Jiului pre
zentat de curînd în localitatea 
Vulcan, intr-un irumos decor 
pitoresc, în aer liber, pe Valea 
Morii,

Incepind de la orele 13, rind 
pe rind și-au făcut în acest loc 
apariția, cu iamlliile lor, harni
cii mineri, pricepuții construc
tori, preparatorii, proiesori, 
medici, ingineri care au venit 
să-și petreacă timpul lor liber 
intr-un mod plăcut.

Festivitatea a fost deschisă 
la orele 14 de către fanlara 
clubului din orașul Vulcan, du
pă care au urmat formațiile 
Artistice ale cluburilor din lo-

tent la tot ceea ce se 
petrece în ambianța sa. 
Nemuritoare au rămas 
în acest sens tablourile 

„La împărțitul 
„Cap de

„1907", ,
porumbului", 
copil".

Luchian s-a 
vibrantă pasiune 
dlului complex al colo- 
risticii, lăsînd în urma 
sa un tezaur de neega
lat artei noastre națio
nale prin minunatele 
„Anemone", „Garoaie", 
„Maci" și mai ales na
turi moarte care sint u- 
nice în arta noastră prin 
intensa vibrațțe a senti
mentului și a coloritului.

Apreciindu-i arta, unui 
din marii iii ai poporu
lui nostru, Tudor Ar- 
ghezi, nota undeva: „In 
zugrăveala lui se oglin
dește viața în portrete 
de flori".

dedicat cu 
stu-

K. T.

FIDELA"
s-o
A-
a-

nu-l împiedică totuși 
înșele, la orice pas. 
cum întreține relații 
moroase cu Marie-Louise, 
prietena Constanței 
soția cântărețului de o- 
peră Sven Jorgensen.

Mulți „binevoitori" țin 
s-o informeze pe Con
stanța, pe căi ocolite, de 
escapadele soțului.

Constanța își adoră so
țul, e atentă cu el și pli
nă de afecțiune, oa și 
cum n-ar avea cunoștin
ță de nimic. Cînd într-o 
zi Sven năvălește înne
bunit în casa doctorului 
în mână cu „corpul de
lict", Constanța salvează

și

Aspect din sala 
expoziției de fo
tografii.

Foto :
N. Moldoveanu

biblioteca ciubu-

SS S&K 22--/.'
- wOl

VALEA JIULUI DE CÎNTEC ȘI JOC"
calitățile Lonea, Petroșani, Lu- 
peni, Uricani și Vulcan.

Pînă Ia orele 20, pe scena in 
aer liber s-au perindat toți ar
tiștii amatori din aceste loca
lități, arătîndu-și măiestria lor 

însemnări de la un spectacol
în interpretarea cîntecelor și 
jocurilor populare de pe întreg 
cuprinsul patriei.

Astfel, de un mare succes 
s-a bucurat echipa de dansuri 
a clubului sindicatelor din Pe
troșani care a prezentat „Hora 
moldovenească" și „Bîtă — cîr-

Iubitorii artei fotografice din Pe
troșani s-au și grăbit zilele trecute 
să contribuie, prin rodnica lor acti
vitate, la umplerea primei file din 
istoria Casei de cultură din orașul 
nostru care pentru mulți dintre ei 
va deveni cu adevărat o a doua casă 
în orele rezervate destinderii, crea
ției. Vernisajul expoziției de foto
grafii artistice marchează de fapt 
începutul activității artistice de a- 
matori în cadrul impunătorului edi
ficiu de cultură.

Vizitatorul constată cu satisfacție 
că fotografiile expuse au înregis
trat o evidentă „creștere" fată de 
expozițiile prece
dente. Căutările .................
asidue ale membri
lor cercului din 
Petroșani de a îm
bogăți repertoriul 
fototenic au dat 
roade bogate.

Ochiul vizitato
rului, chiar nein
struit în domeniul 
fotografiei, desco
peră cu ușurință 
subtilitatea cu 
care realizatorii 
lucrărilor au adus 
în atmoslera sobră 
a sălii de expo
ziție secvențe din 
tră contemporană, plasînd obiectivul 
aparatului de fotografiat în cele mai 
dificile unghiuri pentru obținerea 
unor efecte ce trec considerabil 
peste ceea ce se cheamă poză.

Pe lingă calitățile sale de ordin 
tehnic, lucrarea „Tot mai sus" a 
lui Ștefănescu Ioan, de exemplu, es
te nu numai o imagine reușită ci o 
adevărată lecție de istorie Autorii 
exponatelor sînt cunoscuți publicu
lui din Petroșani, fiind neobosiți mâ
nuitori ai camerei de luat vederi de 
ard de zile. Mai mult de utît, 
decursul anilor au crescut și 
alții în jurul lor. Cons tați cu 
tificată emoție că pe unele din 
ncurile expoziției s-au întîlnit două 
generații, pentru a-și fade cunoscută 
măiestria în materie : Balasko Gheor
ghe tatăl și Bela fiul, Czibula Iosif 
cu fiul său Robert expun lucrări de 
certă valoare artistică. „Careuri al
be", „Reflexe" și „Detaliu" atestă 
cu prisosință că autorul lor, Balasko 
Gheorghe, este un neobosit căutător 
al noului in arta fotografierii, un 

FRUMOSUL
IN CASA

NOUA
realitatea noas-

în
pe 

jus- 
pa-

ligul" care au fost îndelung 
aplaudate de cei peste 3 000 
de spectatori.

Șl formațiile clubului sindi
catelor din Lupeni au fost a- 
preciate de către spectatori și 

în special formația de dansuri 
care a prezentat „Dans momîr- 
lănesc" (local) și suita de dan
suri de pe Someș.

De un frumos succes s-au 
bucurat și soliștii Moldovan 
Iacob de la Lupeni pentru cîn- 
tecui „Jiule cu apă mică",

amator cu vaste cunoștințe, înzes
trat cu un ascuțit simt al obser
vării. In lucrările lui Vînătoru Ion, 
vizitatorul observă cu admirație pri
ceperea cu care autorul folosește 
efectele de umbră și lumină impri- 
mînd lucrărilor intitulate „Fantă de 
lumină", . „Coloana infinitului" și 
„Moment istoric" monumentalitate 
și un cadru adecvat. Imaginile 
„Fabricat la U.R.U.M.P." de ing. Du- 
la Aurel și „Strigătul" de Fritsch 
Eduard sînt realizate cu mult rafi
nament sub aspectul alegerii un
ghiului de fotografiere. Și „Studiu" 
de Czibula Iosif este o reușită încer

care în acest gen. 
Florile, peisajele, 
precum și instan
taneul „Prima zi 
de școală" ale lui 
Edelin Francisc a- 
duc pe hîrtia foto- 
sensibilă amprenta 
unei afecțiuni con
taminante pentru 
peisajul montan 
(servind în ace
lași timp și o reu
șită invitație la 
drumeție) și multă 
gingășie. Peisaje
le, instantaneele 
realizate de Cior

tan Leontin, Crăciunescu Elena și 
Bogdanfi Gheorghe consolidează în
tr-o manieră fericită ținuta artis
tică a expoziției în ansamblu.

Ingeniozitatea organizatorilor ne-a 
rezervat de data aceasta surprize 
plăcute: apariția in cadrul expozi
ției a unor lucrări în culori, precum 
și proiectarea de trei ori pe săp- 
tămînă (marți, vineri și duminică) a 
peste 120 diapozitive color, reali
zate de membrii cercului. Cele cinci 
fotografii color realizate de Den- 
gel Hansgeorg atestă faptul că au
torul a trecut printr-o perioadă asi
duă de „pionierat" în materie și 
mînuiește cu multă măiestrie blocul 
de filtre pentru obținerea unor cu
lori care nu numai că incintă, dar 
te invită și la meditație,

Nn putem conchide pe marginea 
acestei expoziții fără să observăm 
că o redactare mai atentă a texte
lor care însoțesc lucrările, mai le
gată de tema exponatelor, precum și 
o mai mare varietate în ceea ce 
privește încadrarea, dimensiunea' 
imaginilor ar fi contribuit și mai 
mult la reușită, '

Tiberiu KARPATIAN

Marcău Lia pentru „Bade dra 
gă", Dima Ionel cu „Mult mi-e 
dragă primăvara" și Marcăn 
Constantin pentru „Cintec din 
Oaș" și „Huțurca". Dintre tor- 
mații s-au mai evidențiat ta
raful clubului muncitoresc din 
Uricani și taraful clubului mun
citoresc din Lonea.

Programul bogat și intere
sant a satisfăcut întru totul pe 
partlcipanții la spectacol, care 
au pornit spre casele lor abia 
spre seară ducînd o amintire 
plăcută.

Cetățenii orașului Vulcan do
resc ca asemenea zile de odih
nă plăcute să se mai organi
zeze în localitatea lor.

TUDOR MOCUȚA
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Un băiat a fugit de acasă
(Urmare din pag. l-a)

luase ultimii bani, 178 de lei; vă
zuse seara cum i-am pus într-o cu
tie. Ăsta, tovarășe, putea să mă și 
omoare !

★

Nicolae R„ de fel din Cîmpia Tur- 
zii, împlinește în toamnă 18 ani. 
Fiind singur la părinți, se bucura 
de condiții de trai din cele mai 
bune. Se pare că mulți ani, nimeni 
și nimic nu i-a tulburat relațiile cu 
părinții. Asta pînă la aflarea „cru
dului adevăr" că acel căruia i-a spus 
13 ani „tată'1 nu este în fond tatăl 
său. De aici începe perioada deze
chilibrului sufletesc, a vagabondaju- 

r,‘ lui. furtișagurilor și peregrinărilor 
prin țară. Un fapt este cert: Nicolae 
R. a greșit recurgînd la părăsirea 
familiei. Dar părinții săi n-au nici o 
vină ?

Iată părerea procurorului care a 
anchetat cazul, tovarășa Pătrulcă 
Maria :

„Părinții lui Nicolae s-au despăr
țit cfnd băiatul avea un an. Mama 
s-a recăsătorit curînd. Cei doi soți 
s-au îngrijit de creșterea și educa
rea copilului care n-a cunoscut alt 
lată decît pe soțul mamei sale. La 
9 ani Nicolae, a fost înfiat de so
țul mamei astfel că acesta a deve
nit, legal, tatăl său. Copilul s-a

dezvoltat normal fizic și intelec
tual; dar, învățătura nu prea i-a plă
cut. Din această cauză, precum și 
pentru unele prietenii cu băieți răi.
din cînd în cînd 
cite o corecție, 
față de copil 
rintească. Dar,

tatăl i-a mai aplicat 
Comportarea lui 

a fost însă pă- 
intr-o bună zi.

copilul a aflat că tatăl său nu-i este 
tată firesc. Rămîne pe ginduri, co
lindă singur, ore în șir, străzile și 
se întoarce abia seara tîrziu acasă.
Tatăl îl ceartă. îl bate chiar. Copi
lul îi aruncă în față : „N-ai dreptul 
să mă bați, nu ești tatăl meu !“. 
După aceea, fuge pentru prima dată 
de acasă.

Din cazul Nicolae R. reiese lim
pede necesitatea ca părinții să fie 
sinceri față de copii; să le aducă 
Ia cunoștință în momentul potrivit, 
cu tact, adevăratele legături dintre 
ei. Aceasta pentru a păzi copilul de 
tulburările sufletești pe care i le-ar 
prilejui aflarea, în mod brutal, a a- 
devărului.

Analizînd cauza care l-a condus 
pe mulți copii la manifestări nega
tive, s-a constatat că aceștia pro
vin din familii destrămate (prin di
vorț sau deces); înliațl ulterior de-al 
doilea soț ei află totuși adevărul. Și 
cazul lui Nicolae R. a confirmat că 
acest procedeu este greșit 1".

Deci, atenție părinți care înfiați 
copii!

Așezată intr-un cadru natural montan atrăgător și 
avînd un personal de deservire atent, primitor, ospita
liera cabană Cîmpu lui Neag este vizitată cu plăcere 
de turiști în orice sezon.

Fondul de locuințe — 
bine păstrat și gospodărit
J (Urmate din pag. l-a)

In cadrul întrecerilor care s-au 
organizat în localitățile Văii Jiului, 
pentru înfrumusețarea străzilor, car
tierelor, orașelor și îmbunătățirea 
gospodăririi fondului de locuințe 
s-au efectuat de către femei peste 
600 000 ore de muncă patriotică. In 
aceste acțiuni s-au evidențiat în 
mod deosebit comisiile de femei 
din cartierele Braia și Viscoza III 
Lupeni, Constructorul — Petroșani, 
George Coșbuc — Vulcan și Evl- 
dențiaților din Petrila.

Paralel cu acțiunile pentru îm
bunătățirea gospodăririi și păstrării 

locuințelor, comisiile de femei 
din cartiere s-au preocupat de mo
bilizarea femeilor la amenajarea și 
extinderea spațiilor verzi precum 
și de păstrarea celor existente în 
jurul blocurilor. In aceste acțiuni 
au fost antrenați și pionierii în u- 
nele localități cum este Vulcanul

Deși s-au obținut unele reali
zări, nu s-a făcut încă totul în di
recția înfrumusețării spațiilor din 

z jurul blocurilor de locuințe. Comi
siile de femei vor trebui să-și în

drepte mai mult atenția spre edu
carea pedagogică a mamelor.

Mișcarea de femei are un însem
nat rol în activitatea multilaterală 
pe care partidul o desfășoară pen
tru educarea cetățenească a oame
nilor muncii pentru respectarea 
normelor de conviețuire socială, 
cultivarea dragostei și a grijii fa
ță de bunurile create prin munca 
întregului nostru popor.

Mai sînt însă multe de făcut în 
ceea ce privește educarea femei
lor, a mamelor în deosebi în car
tierele noi unde se simte lipsa e- 
ducației cetățenești a gospodinelor. 
Sint încă destule cazuri de lipsă 
de gospodărire a unor spații folo
site în comun în noile blocuri date 
recent în folosință, de degradare a 
zonelor verzi și peluzelor cu flori 
de către copiii nesupravegheați.

Femeile din Valea Jiului nu tre
buie să uite nici un moment că 
fondul de locuințe este un bun 
obștesc oare ne aparține. Cum îl 
păstrăm și îngrijim așa îl avem. 
Să desfășurăm deci o intensă mun
că educativă de păstrare și îngri
jire a lui, să combatem cu tărie 
pe toți acei ce le deteriorează.

Excursie colectivă
In cadrul numeroaselor acțiuni 

incluse în planul de muncă al Co
mitetului sindicatului T.C.M.M. pe
troșani se numără și organizarea 
unor excursii. Potrivit prevederilor 
planului, comitetul a organizat în 
luna iunie o excursie colectivă în 
comuna Vladimirl din regiunea Olte
nia. La excursie au participat 45

muncitori fruntași și evidențiați în 
întrecerea socialistă, printre care 
șeful de brigadă Voicu Petru, zida
rii Vasile Nicolae, Szekely Iosif. 
Chelaru Gheorghe și alții.

Cu prilejul excursiei ei au vizi
tat Muzeul „Tudor Vladimirescu" 
amenajat în casa memorială unde 
s-a născut eroul.

SPORT
Intîlnîre amicală 
de fotbal 
Portugalia- 
România

LISABONA. Reprezentativele de 
fotbal ale Portugaliei și României 
se în-tîlnesc astăzi la Porto într-un 
meci amical, care pentru gazde con
stituie o ultimă verificare în vede
rea participării la campionatul mon
dial din Anglia.

De menționat că este cea de a 
3-a întîlnlre dintre cele două for
mații. In meciurile de anul trecut, 
din preliminariile campionatului 
mondial vlotoriile au fost împărți
te : 2—1 la Lisabona în favoarea 
fotbaliștilor portughezi și 2—0 la 
București în favoarea fotbaliștilor 
noștri.

In ultimele meciuri de verificare 
echipa Portugaliei a arătat o formă 
bună, printre învinșii ei numărîn- 
du-se reprezentativele Danemarcei 
(3—1) și Uruguayului (3—0).

Din echipa portugheză în jocul 
de astăzi nu vor lipsi cunoscuții 
internaționali Carvalho, Augusto, 
Eusebio, Torres, Simoes. In echipa 
României nu va juca aripa dreaptă 
Pîrcălab (accidentat), astfel că an
trenorii Ilie Oană și Ștefan Covaci, 
vor alinia următoarea formație pro
babilă : M. lonescu — Popa, Nun- 
weiller III, Dan, Mocanu — Gher- 
gheli, D. Popescu — Marcu, Dridea, 
Dobrin, Sorin Avram.

★

Stațiile noastre de radio vor 
transmite în întregime desfășurarea 
acestei partide, începînd din jurul 
orei 22 (ora României). Transmisia 
se va face pe programul I.

PROGRAM DE RADIO
4 iulie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 5,15 Gimnastica de învio
rare; 5,25 Program muzical de dimi
neață; 5,30 Actualitatea agrară;
5.40 Program muzical de dimineață; 
6,00 Sport. Buletin meleo-rutier; 
6,15 Program muzical de dimineață;
6.40 Recomandări din program; 6,45 
Program muzical de dimineață; 7,00 
RADIOJURNAL. Buletin meteo-ru- 
tier; 7,30 Melodii distractive; 7,45 
Salut voios de pionier; 8,00 SU
MARUL ZIARULUI „SCÎNTEIA", 
8,06 Drag mi-e cîntecul și jocul;
8.30 La microfon, melodia preferată:
9.30 Sfatul medicului : Importanța 
respectării regimului alimentar în 
ulcer,- 9,35 Jocuri populare; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI, 10,15 Cîntă 
Ion Cristoreanu; 10,30 ROZA VÎN- 
TURILOR; 10,55 Suita lipovenească 
de Sabin Drăgoi; 11,20 Afiș radio
fonic,- 11,30 Să cîntăm — muzică

• ușoară,- 12,00 BL7LETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic; 12,10 Potpu

riuri din opereta „Fetița olandeză" 
de Kalman; 13,15 Ți-am dedicat o 
melodie,- 13,30 Cîntece și jocuri 
populare îndrăgite de ascultători; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutier,- 14,08 Pagini alese din 
muzica de estradă,- 14,40 Piese in
strumentale de mare popularitate; 
15,00 Cîntăreți ai plaiurilor noastre; 
15,20 Anunțuri, reclame,- 15,30 Ca
leidoscop muzical; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic,-
16.15 Melodii fredonate de toată 
lumea; 16,30 Din comoara folclo
rului nostru; 16,50 Pagini din ope
reta „Culegătorii de stele" de Flo
rin Comișel; 17,02 Surîs muzical;
17.15 ODĂ VITEJILOR; 17,40 Me
dalion muzical —- George Grigoriu; 
18,00 IN JURUL GLOBULUI; 18,15 
Cînd înflorește dragostea; 18,25 
Vechi melodii populare; 18,40 RIT
MURILE CINCINALULUI, 19,00 O 
melodie pe adresa dumneavoastră; 
19,30 Melodia zilei; 19,35 Varietăți 
muzicale; 20,00 RADIOGAZETA DE

SEARĂ,- 20,30 Mic concert folclo
ric; 20,50 Cine știe cîștlgă; 21,20 
PENTRU PRIETENII MAGNETOFO
NULUI; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,20 Jazz de 
ieri și de azi; 22,45 Meditație... cu 
muzica ușoară; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
4 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Noaptea Iguanei; RepublicaIn 
genunchi mă întorc la tine,- Stadion: 
Un surîs în plină vară; PETRILA: 
Caporalul și ceilalți; LONEA — Mi
nerul : Fata din junglă; LIVEZENI : 
Cineva acolo sus mă iubește; ANI- 
NOASA : Marylin; VULCAN : Răs
coala; CRIV1DIA : Pe urmele iui 
Ahmed; PAROȘENI: îndrăznețul 
Pardaillan,- LUPENI — Cultural: 
Procesul alb; Muncitoresc: Crimina
lul în vacanță; BĂRBĂTENI: Boc
celuța,- URICANI: Dincolo de ba
rieră.

Dăruire profesională 
și obștească

(Urmare din pag. l-a) 

crat totodată la o trans
versală intermediară- For
țele brigăzii s-au con
centrat apoi spre alt o- 
btectiv, de asemenea ur
gent : transversala prin
cipală a blocului VI. Va 
fi calea pe unde va ieși 
spre lumină cărbunele 
smuls din stratele blo
cului VI. Ortacii lui Pir- 
țac, topograiul, inginerii, 
maiștrii — așteaptă cu 
înirigurare întilnirea sub
pământeană cu brigada 
lui Soialvi, prevăzută a 
avea loc. peste cîteva 
zile.

A trecut de ora
* ■ primului. La se

diul sindicatului, dacti
lografa lucrează de zoi. 
Intră un bătrînel și în
treabă de vicepreședinte.

— A plecat In mină. 
Are brigadă complexă. 
După ora două și jumă
tate îl găsiți precis.

Timp de o lună, Pîrfac 
îl înlocuiește pe preșe
dintele plecat în conce
diu. Și astiel, își împar
te ziua de muncă Intre 
sediul sindicatului și 
transversala principală 
de fa orizontul 570.

Către ora 3, la comi
tetul sindicatului au ve- 
nit oameni cu treburi di- 
ferite : unii se interesea
ză de o excursie ce ur
ma să lie organizată, al
ții cer vicepreședintelui 
o semnătură pentru an
gajare. Numai Inginerul 
Munleanu, șeful sectoru
lui de producție, a venit 
cu un scop aparte; să-l 
convingă pe Pîrțac să 
vină, împreună cu bri
gada, înapoi fa sector. II 
întreb pe inginer care 
este cauza rechemării:

— Foarte simplă.- a 
fost cea mai bună bri
gadă de pregătiri din 
sector. Avansa cite 60— 
70 metri pe lună I

Grupul școlar minier Lupeni
arc vaiatie mii de maițtri imunii

Se pof angaja maiștri electromecanici și e* 
lectricienl, care au ca studii școli tehnice de 
maiștri în specialitatea respectivă, sau școli •- 
chivalente.

Informații suplimentare se pot obține la se
cretariatul școlii, zilnic între orele 9—13.

Inspectoratul sanitar de stat
PETROȘANI

Angajează imediat conducător au
to. Salarizarea conform H.C.M. 940/1965.

Informații suplimentare la adminis
trația instituției din localitate, str. 30 
Decembrie nr. 1

I. C. R. M. Petroșani
Str. Republicii nr. 96

Angajează de urgență:
— Un șef birou revizie gestiuni

CONDIȚII: studii medii și 6 ani în funcții economice. Salari
zarea între 1 325—1 550 lei.

Informații la telefon 580.

Lampa de siguranță cu benzină trebuie să îndeplinească următoa
rele condiții: sticla să se îmbine perfect cu sitele și rezervorul, să nu 
curgă benzină din rezervor, sitele să fie curate și să nu fie deterio
rate, sticla să nu fie spartă sau crăpată, închizătorul magnetic să fie 
blocat, fitilul și aprinzătorul să funcționeze perfect, vîrful cârligului să nu 
lovească sitele.
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VIAȚA IJyTERJWAȚIOWALĂ
Luptă navală 
în raza portului Haifong

HANOI 2 (Agerpres). — In după- 
amiaza zilei de 1 iulie, nave de 
război și avioane de luptă ameri
cane au bombardat ambarcațiuni 
de pescuit ale R. D. Vietnam care 
navigau în raza portului Haifong, 
anunță agenția V.N.A. Unități ale 
Armatei populare vietnameze au 
dat o ripostă hotărîtoare agresori
lor care au pătruns în apele teri
toriale ale R. D. Vietnam. Ele au

Scrisoarea unui număr de femei 
din R. D. Vietnam 
către femeile americane

HANOI 2 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. a dat publicității textul scri
sorii adresate de un număr de fe
mei din R. D. Vietnam către fe
meile americane cu prilejul apro
piatei sărbătoriri a zilei de 4 iulie 
— Ziua independenței S.U.A. După

„Insultă adusă 
demnității umane”

DAMASC 2 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al Siriei 
a dat publicității o declarație în 
care condamnă bombardarea de că
tre aviația americană a suburbiilor 
Hanoiului și a Haifongului. Purtă
torul de cuvînt al ministerului a 
declarat că acest act constituie „cea 
mai mare insultă adusă demnității 
umane în timpul nostru". El a men
ționat că bombardamentele recente 
reprezintă, în același timp, „o sub
minare a Națiunilor Unite și a a- 
dăugat că „forțele progresiste din 
lume vor reacționa la aceste rai
duri nu numai în vorbe".

Componenta noului guvern
dominîcan

SANTO DOMINGO 2 (Agerpres). 
Noul președinte al Republicii Do
minicane, Joaquin Balaguer, a a- 
nunțat miercuri componența guver
nului său, in care a inclus 12 mi
niștri reprezentând șase grupări 
politice dominicane. Dintre aceștia, 
Martinez Francisco (ministru al fi
nanțelor) și Jose Brea Pena (mi
nistru al comerțului și industriei) 
sînt membri ai Partidului Revolu
ționar Dominican, condus de Juan 
Bosch. Un alt membru al aceluiași 
partid. Antonio Casasnovas Garri
do, a fost numit ministru fără por
tofoliu. Ca ministru al forțelor ar
mate a rămas generalul Enrique

Irak

Particjpanții 
la lovitura de stat 
vor fi deferiți justiției

BAGDAD 2 (Agerpres). — Consi
liul de Miniștri al Irakului s-a în
trunit sub președinția premierului 
Abdel Rahman Al Bazzaz într-o șe
dință extraordinară, anunță postul 
de radio Bagdad. Primul ministru 
irakian, Bazzaz, a expus cu acest 
prilej un raport în legătură cu si
tuația internă după eșuarea lovitu
rii de stat și arestarea inițiatorilor 
ei.

Agențiile de presă anunță, ci
tând surse bine informate de la 
Bagdad, că, în timpul incidentelor 
dintre trupele guvernamentale și 
unitățile participante Ia lovitura de 
stat, opt persoane au fost ucise, iar 
14 rănite. După terminarea inves
tigațiilor, participanții la complot vor 
fi deferiți justiției și condamnați.

scufundat o navă americană obli- 
gînd pe celelalte să se retragă.

Comentînd această nouă acțiune 
a Statelor Unite — arată agenția 
V.N.A. — observatorii din Hanoi 
au declarat că este falsă afirmația 
agresorilor americani, potrivit că
reia nave de patrulare ale R.D. Vi
etnam ar fi provocat navele de răz
boi americane la 100 de km în lar
gul coastei în apele internaționale.

ce se trec în revistă atrocitățile 
comise de trupele intervenționiste 
americane în Vietnamul de sud și 
rezultatele distrugătoare ale bom
bardamentelor aeriene asupra re
giunilor populate din R. D. Viet
nam, în scrisoare se arată: „Pen
tru apărarea vieții fiilor și fraților 
voștri, pentru liniștea căminelor 
voastre, protestați cu și mai multă 
energie împotriva războiului ame
rican de agresiune în Vietnam. 
Cereți ca guvernul S.U.A. să înce
teze definitiv și necondiționat bom
bardarea Vietnamului de nord și 
să retragă toate trupele și bazele 
militare americane din Vietnamul 
de sud, să fie respectată indepen
dența și integritatea teritorială a 
Vietnamului, populația din Vietna
mul de sud să fie lăsată să-și re
zolve treburile proprii pe baza pro
gramului Frontului Național de E- 
liberare din Vietnamul de sud. In 
această epocă de lupte grele, noi 
sîntem' profund recunoscătoare po
porului american, inclusiv mame
lor americane pentru sprijinul lor 
călduros".

Perez y Perez, care a ocupat a- 
ceeași funcție în guvernul provi
zoriu condus de Hector Garcia Go
doy. Pentru prima dată într-un gu
vern dominican a fost inclusă o 
femeie, Altagracia Bautista de Sua
rez, în calitate de ministru al 
muncii.

După anunțarea componenței gu
vernului, președintele Balaguer a 
expus unele aspecte ale viitoarei 
sale politici externe. El a declarat 
că se pronunță în favoarea men
ținerii de relații diplomatice cu toa
te țările Americiî Latine, „fără să 
ne preocupe caracterul instituțiilor 
de acolo". Președintele dominican 
nu a abordat direct problema re
tragerii forțelor interamericane de 
pe teritoriul țării, dar — după cum 
subliniază corespondentul agenției 
U.P.I., el a lăsat să se înțeleagă 
în mod evident că se pronunță 
pentru retragerea acestora. Bala
guer a spus că guvernul său va 
sprijini Organizația Statelor Ame
ricane „astfel încît țara să nu mai 
fie invadată de trupe străine și 
drapelul să nu mai fie umilit".

Dispută pentru arma 
cu care a fost ucis Kennedy
NEW YORK 2 (Agerpres). — 

Curtea de apel din Atlanta (stalul 
Georgia) urmează să se pronunțe a- 
supra dreptului de posesiune a ar
melor folosite de Lee Oswald, asa
sinul prezumtiv al fostului președinte 
John Kennedy. Cazul a fost înain
tat Curții la cererea unui colecțio- 
ner pe nume John J. King, hotărît 
să intre în posesia acestor arme 
care i-au fost confiscate, după ce el 
le cumpărase. Autoritățile federale

Declarația 
Partidului Comunist 
din Argentina

BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — 
Partidul Comunist din Argentina a 
dat publicității o declarație în ca
re arată că în urma loviturii de 
stat, săvîrșită de militari în Argen
tina, se desfășoară o campanie de 
represiuni împotriva elementelor 
democratice, a partidelor politice. 
In urma înlocuirii constituției cu 
așa-zisui „statut revoluționar", pre
ședintele țării are puteri nelimitate 
— subliniază declarația. El va de
ține, în același timp, puterea legis
lativă, executivă și judiciară.

Declarația arată că actualul re
gim încearcă să încheie „un armis
tițiu între muncitori și patroni, în
tre țărani și moșieri, pentru a stă
vili împotrivirea clasei muncitoare 
și a o împiedica să lupte pentru 
drepturile sale". Partidul Comunist 
arată că în țară sînt destule forțe 
pentru a împiedica aceste atacuri. 
Trebuie unite toate forțele progre
siste în vederea susținerii unui pro
gram comun de luptă pentru satis
facerea imediată ă cerințelor lor, 
pentru libertăți democratice, pentru 
eliberarea deținuților politici, pen
tru o politică externă iubitoare de 
pace.

Cipru

Eliberarea unor 
persoane sechestrate

NICOSIA 2 (Agerpres). — Guver
nul cipriot și conducătorii ciprioți- 
lor turci au eliberat vineri persoa
nele sechestrate în cursul ciocniri
lor dintre cele două comunități ale 
insulei. Este vorba de cei șase ci- 
prioți turci arestați de autorități la 
21 iunie, în urma schimburilor de 
focuri care au avut loc în localita
tea Mora, precum și de patru ci- 
prioți greci sechestrați de conduce
rea comunității turce. (Doi dintre 
aceștia din urmă fuseseră arestați 
încă din martie, iar ceilalți doi în 
cursul incidentelor semnalate în 
ultima vreme în Cipru).

Observatorii politici sînt de pă
rere că această măsură este de na
tură să contribuie la relaxarea si
tuației din insulă. Se pare că ho- 
tărîrea a fost luată și în urma in
sistentelor reprezentantului specia] 
al secretarului general al O.N.U. în 
Cipru, Carlos Bernardes, pe lingă 
guvernul cipriot.

RHODESIA

Sabotaje și acțiuni de protest 
ale populației de culoare

SALISBURY 2 (Agerpres). ,— Un 
adevărat val de sabotaje, precum 
și alte acțiuni de protest ale popu
lației de culoare s-au înregistrat în 
ultimul timp în Rhodesia, în spe
cial în capitală și în marele oraș 
Bulawayo.

In cursul zilei de joi, o puter
nică explozie s-a produs într-o fa
brică din Bulawayo, o șarjă incen 
diară a explodat în centrul comer 
cial al orașului, în timp ce mai 
multe sute de negri încercau să in
cendieze alte uzine din localitate 
Ei au fost însă împrăștia ți de pu- 

afirmă că armele în cauză au fost 
procurate de Oswald sub titlul de 
împrumut șî deci el nu era proprie
tar al lor. Autoritățile au cerut 
Curții să rezolve cazul înainte de 
luna noiembrie cînd uimează să in
tre în vigoare o lege prin care 
orice persoană posedînd un corp 
delict confiscat după asasinarea u- 
nui președinte al S.U.A. capălă 
dreptul de a cere guvernului o 
compensație monetară corespunză
toare.

Problema aderării Angliei la Piaia tormina - 
ohietlul UEor lialalive tare se anuală ăiiidle
PARIS 2 (Agerpres). — Cu prile

jul vizitei pe care premierul fran
cez, Pompidou, o va face la Lon
dra la 6„ 7 și 8 iulie, problema ade
rării Angliei la Piața comună ur
mează să facă din nou obiectul 
unor tratative care se anunță difi
cile. Potrivit observatorilor din Lon
dra, citați de agenția Reuter, obiec
tivul ' principal al vizitei lui Pompi
dou este să convingă pe premierul 
Wilson să se declare de acord cu 
negocieri preliminare anglo-franceze, 
înainte ca guvernul britanic să 
facă o nouă încercare în vederea 
aderării sale la Piața comună.

Unul din principalele scopuri ale 
vizitei Iui Pompidou este, potrivit 
cercurilor menționate, să convingă 
pe Wilson că Franța nu dorește in
trarea Angliei în Piața comună „cu 
orice preț, ca într-o oarecare aso
ciație comodă a liberului schimb", 
ci numai în cadrul acordului de la 
Roma. „Noi nu vrem, a spus o ofi
cialitate franceză, ca intrarea An-

,,Starea de asediu66 
în Guatemala a fost ridicată

CIUDAD DE GUATEMALA 2 (A- 
gerpres). — In cadrul unei cere
monii care a avut loc vineri la Ciu
dad de Guatemala, Julio Cesar 
Mendez Montenegro a fost instalat 
oficial în funcția de președinte al 
tării. Concomitent a avut loc insta
larea vicepreședintelui Clemente 
Marroquin Rojas.

Noul președinte al Guatemalei a 
fost ales la 6 martie a.c. El a în
vins în cadrul alegerilor preziden
țiale pe candidatul oficial, colonelul

TAILANDA

împrumutul S.U.A. destinat sporirii 
„eficacității poliției64
BANGKOK 2 (Agerpres). — Gu

vernul Tailandei a semnat cu Sta
tele Unite un acord în virtutea că
ruia S.U.A. vor acorda Tailandei un 
împrumut de 357 milioane bați des
tinat sporirii „eficacității poliției" 
Tailandei. Potrivit acordului, în Tai- 

ternice forțe polițienești, care, ca 
de obicei, au adus cîini polițiști 
special dresați.

SCURTE ȘTIRI
BERLIN. Walter Ul- 

bricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., a pri
mit o delegație a Parti
dului Socialist Italian 
al Unității Proletare în 
frunte cu Tullio Vec- 
chietti, secretar al 
P.S.I.U.Pi Au fost de fa
ță prof. Kurt Hager, 
membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G. 
și Hermann Axen, mem
bru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al 
P.S.U.G.

NEW YORK. David 
O’Brien în vîrstă de 19 
ani, membru al Comite
tului american de coor
donare a acțiunilor ne
violente ale studenților, 
a fost condamnat de 
un tribunal din Boston 
la închisoare pe ter
men de patru ani, pen
tru „vina" de a-și îi 
ars livretul militar în 

semn de protest împo
triva războiului din 
Vietnam. Comitetul a 
organizat în fața tribu
nalului din Boston o 
demonstrație de solida
ritate cu O'Brien.

RANGOON. Președin
tele Consiliului Revo
luționar al Uniunii Bir- 
mane, generalul Ne 
Win, care a întreprins 
o vizită oficială în R.S. 
Cehoslovacă și în Re
publica Socialistă Ro
mânia, s-a înapoiat 
sîmbătă la Rangoon.

PNOM PENH. Agen
ția cambodgiana de 
presă anunță că unită
țile antiaeriene ale for
țelor militare cambod
giene au doborît la 24 
iunie în provincia Ra- 
tanakiri două avioane 
militare americane ca
re au violat spațiul ae
rian al Cambodgiei.

gliei în Piața comună să însemne 
sfîrșitul Pieței comune".

O barieră serioasă în calea ade
rării Angliei la Piața comună a fost 
tot timpul insistența guvernului bri
tanic de a apăra interesele ei în 
ce privește agricultura, Common- 
wealthul și Asociația Europeană a 
Liberului Schimb. La aceasta se- 
adaugă faptul că, după părerea gu
vernului francez, o premisă pentru 
aderarea Angliei la Piața comună 
este și stabilitatea lirei sterline — 
un alt factor care a determinat re
zervele de pînă acum ale Franței. 
In apropiata sa vizită la Londra, 
spun cercurile citate, premierul 
Pompidou, împreună cu ministrul 
său de externe, Couve de Murville, 
urmează să sublinieze necesitatea 
„unei monede britanice neamenin- 
țațe, asigurată încă înainte de în
ceperea negocierilor pentru adera
rea la Piața comună". Toate aceste 
probleme explică dorința guvernu
lui francez de a se organiza nego
cieri preliminare anglo-franceze.

L-
Juan de Dios Aguilar, sprijinit de 
junta militară guatemaleză și pe co
lonelul Miguel Angel Ponciano, re
prezentant al cercurilor de extremă 
dreaptă.

Intr-un prim decret semnat de 
președintele Montenegro, a fost ri
dicată „starea de asediu" instaurată 
în Guatemala de la data de 10 mai. 
Decretul restabilește totodată ga
ranțiile constituționale care au fost 
suspendate la aceeași dată.

landa vor fi create, cu ajutorul 
S.U.A., grupuri speciale pentru in
struirea, pregătirea și organizarea 
operațiilor de curățire împotriva for
țelor patriotice care activează-* în 
regiunile muntoase din nord-estul ; 
țării. Aceste grupuri vor fi înzes
trate cu 22 de elicoptere. Supli
mentar, în regiunile din nord-estul 
Tailandei vor fi instituite alte 50 de 
posturi de poliție. Agențiile de pre
să relatează că, în această parte a 
Tailandei, se semnalează în ultima 
vreme o creștere a rezistenței ma
selor populare și a forțelor patrio
tice împotriva politicii de aservire 
a Tailandei intereselor S.U.A în sud- 
estul Asiei.

CIUDAD DE MEXI
CO. Portul mexican 
Tampico a fost inuhdat 
datorită revărsării ape
lor fluviului Panucio. 
Armata mexicană a in
tervenit pentru a acor
da ajutor sinistraților 
începi nd evacuarea a 
peste 52 000 de persoa
ne rămase sau amenin
țate să rămînă fără a- 
dăpost. Activitatea in 
port a fost paralizată.

LONDRA- La Londra 
a fost vîndută unui 
bibliofil din New York 
o carte rară cu suma- 
record de 90 000 lire 
sterline. Este vorba de
o lucrare din anul 1 480 
a editorului englez, 
William Caxton. care
pînă acum nu a fost 
studiată de bibliografi. 
Cartea cuprinde „Me
tamorfozele" poetului 
latin, Ovidiu, și a fost
editată după o trad’i- : 
cere englezească folo-~ 
sită de William Shakes
pare.
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