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0 cerință importantă a sporirii eficienței economice 

întreținerea utilajelor miniere
In condițiile gradului ridicat de 

mecanizare a operațiilor de extrac
ție a cărbunilor în unitățile noas
tre miniere, exploatarea rațională 
a mașinilor și utilajelor, întreține
rea lbr corectă constituie o cerință 
de bază pentru desfășurarea nor
mală ■ a procesului de producție, 
pentru evitarea întreruperilor și 
avanilor. Ciocanul de abataj sau 
perforatorul pneumatic, transporto
rul cu raclete, locomotivele de mi
nă, împingătoarele de la rampele 
puțurilor, frînele pneumatice, in
stalațiile de extracție, vagonetele 
etc. sînt utilajele de mină care în
soțesc cărbunele în diferite faze 
ale procesului de producție din sub
teran și pînă la suprafață.

Colectivele minelor noastre au 
dobîndit o experiență valoroasă, în 
întreținerea și prevenirea defec
tării utilajelor principale. Maiștrii 
mecanici și energetici, echipele de 
întreținere dovedesc multă răspun
dere în efectuarea reviziilor perio
dice și reparațiilor la instalațiile de 
extracție, stațiile de compresoare, 
instalațiile de evacuare a apelor 
subterane, ventilatoare principale 
etc.

Sînt însă unele categorii de uti
laje care-nu se bucură de prea 
multă atenție cînd este vorba de 
întreținere, de reparații preventive. 
Des vitregite sînt mai ales uneltele 

Cînd a fost prezentat pri
mul spectacol la Casa de 
cultură Petroșani bucuria a 
fost unanimă. In sfirșit, dis
puneam de un adevărat edi
ficiu de cultură care să sa
tisfacă și pretențiile celor mai 
exigenți prieteni ai artei și 
culturii. Firește, de acest e- 
dificiu ne-am legat o serie 
de gînduri, de năzuințe. De 
el ne-am legat realizarea u- 
nor dorințe mai vechi. Și 
iată că de la primul specta
col au trecut multe, foarte 
multe zile, au trecut chiar 
multe luni. Au fost satisfă
cute acele dorințe de care a- 
minteam mai sus ? Și da 
și nu.

In cele ce urmează nu ne 
propunem să analizăm în în
tregime activitatea casei de 
cultură, pentru că ea cuprin

de o multitudine . de forme, 
ci ne vom opri doar asupra 
unuk.singur aspect ăl acestei 
activități șî anume, munca 
cultural-educativă de masă.

Casa de cultură organizea
ză multe acțiuni interesante 
fie la sediu, fie la stația de 
radioficare ori în întreprin
derile petroșănene. Cele mai 
multe au fost organizate la 
casa de cultură. Normal, aici 
există și condiții mai bune. 
Simpozioane, seri literare, re
cenzii, prezentări de cărți, 
conferințe — iată doar cî- 
teva din aceste acțiuni orga
nizate la casa de cultură. 
Dar nu toate din acestea au 
și reușit.

De curînd am stat de vor
bă cu cîțlva lectori care au 
conferențiat la casa de cul
tură. Majoritatea dintre ei

pneumatice. Deși s-a stabilit re
gula ca brigăzile de mineri să 
scoată prin rotație în zilele de re
paus uneltele pneumatice la ate
lier pentru spălare, revizie și gre- 
sare, nu în puține cazuri aceste 
utilaje sînt scoase la suprafață nu
mai atunci cînd nu mai merg dato
rită fie defectării, fie uzurii pneu
matice cauzată de lipsa de întreți
nere. La exploatările miniere există 
grafice pentru scoaterea uneltelor 
pneumatice la suprafață pentru re
vizii periodice, dar nu sînt respec
tate. Aceasta repercutează asupra 
randamentului muncii minerilor din 
abataje, iar pe de altă parte, cau
zează o uzură rapidă și scoaterea 
lor din funcțiune cu mult înainte 
față de prevederile normativelor. 
Prea puțin se face pentru întreți
nerea transportoarelor-utilaje care 
ocupă un loc însemnat în procesul 
de producție în subteran. Există 
norme bine stabilite privind mon
tarea, exploatarea și întreținerea a- 
cestor utilaje, dar care nu se res
pectă. Ca exemplificare, menționăm 
prevederea potrivit căreia lanțul cu

(Continuare în pag. a 3-a)

Din noul peisaj 
urbanistic al 

Petrilei
Foto: coresp.

E. Doboș

DECLARAȚIA
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
si a Guvernului Republicii Socialiste România
cu privire la situația

Comitetul Central al Partidului
Comunist Român, guvernul Repu
blicii Socialiste România și poporul 
român își exprimă profunda îngri
jorare față de evenimentele grave 
petrecute în Orientul Apropiat ca 
urmare a ostilităților izbucnite în
tre Izrael și țările arabe, care au 
provocat mari pierderi materiale 
și umane popoarelor din această 
regiune, punînd în pericol cuceri
rile democratice și independența 
statelor arabe, constituind în ace
lași timp o amenințare la adresa 
păcii și securității popoarelor din 
întreaga lume.

Desfășurarea evenimentelor a de
monstrat că folosirea forței armate

La Casa de Cultură Petroșani

Pentru cine
se organizează acțiunile ?

din Orientul Apropiat
nu poate constitui un mijloc de re
zolvare a problemelor litigioase 
dintre state, servind numai scopu
rilor imperialismului, în frunte cu 
cel american, și reacțiunii din ță
rile respective. învrăjbirea popoare
lor constituie o armă perfidă fo
losită de multă vreme de forțele 
imperialiste și colonialiste pentru 
a-și menține dominația, pentru 
a-și redobîndi pozițiile pierdute.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și guvernul Re
publicii Socialiste România s-au 
pronunțat și se pronunță pentru 
încetarea imediată și definitivă a

(Continuare în pag. a 3-a)

reproșau conducerii casei de 
cultură că nu întotdeauna 
unele acțiuni sînt bine gin- 
dite ori pregătite din timp. 
Se întrebau și pe bună drep
tate : „Pentru cine se orga
nizează aceste acțiuni ? A- 
ceasta deoarece, deși majo
ritatea lor se adresează oa
menilor maturi, la ele parti
cipă mai mult tineri de vîrs- 
tă școlară. De ce nu se or
ganizează acțiunile pentru e- 
levi în școli, unde există 
condiții la fel de bune ? De 
ce trebuie aduși aceștia ia 
casa de cultură ? Numai pen
tru a raporta că s-a ținut cu
tare acțiune la care au luat 
parte atîția auditori

(Continuare în pag. a 2-a)

înapoierea is la Moscova 
a tovarășilor

Kirolae Ceausescu ; 
si Ion Gbulie Maurei

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral, al Partidului Comunist Român 
și Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului -Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, care au participat la în- 
tîlnirea de la Moscova, s-au îna
poiat sîmbâtă la amiază în Ca
pitală.

La sosire, .pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășii Chivu 
Stoica,’ Gheorghe Apostol,. Alexan
dru Bîrlădeanu, Emil Bodnăraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Ilie Verdeț, membri și 
membri supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., mem
bri ai C.C. al P.C.R, și ai guver
nului.

Au fost de față A. V. Bașov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice .la 
București, și membri ai Ambasa
dei sovietice.

La plecarea din Moscova, oaspe
ții au fost conduși, de tovarășii 
Leonid • Brejnev, secretar geriWal 
al C.C. al P.CtU.S., ^Alexei ‘ Kost- 
ghin, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.Ș.S., 
Nikolai Podgornîi, membru, al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., A. Kirilenko, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., P. De- 
micev, membru supleant al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., D. Ustinov, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., activiști ai 
C.C. al P.C.U.S.

Au fost de față Teodor Mari
nescu, ambasadorul României în 
U.R.S.S., și membri ai Ambasadei 
române.

(Agerpres)

Intr-o dimineață, nu 
mă sculasem bine, cînd 
am auzit in ușă o bă
taie discretă, timidă. 
Am deschis și în prag 
mi-a apărut un om 
îmbrăcat în salopetă și 
cu șapca în mină. Mă 
implora să asist la o 
inmormîntare. Am ră
mas nedumerit:

— Cine a murit ? 
Cine ești dumneata ?

— Un binevoitor, un 
prieten al prietenilor 
dumneavoastră.

— Nu înțeleg !
— Cînd o să veniți 

la înmormântare o să 
înțelegi » Dar vă a- 
trăg atenția că înmor
mântarea nu va avea 
Igc la cimitir, ci pe 
stradă.

— Cum pe stradă ?
— O să vedeți. Ve

niți pe strada Repu
blicii, pe lingă Școala 
generală nr. .1 din Pe
troșani.

-am îmbrăcat in 
grabă, mi-am pus cos
tumul negru și m-am 
dus. Mă plimbam in 
sus și în jos dar nu 
vedeam nimic. Deodar-

Inmornr intare în plină
tă am auzit o voce 
care mă făcu să tre
sar : „Nu mă lăsați să 
mă înmormînteze de 
vie. Abia m-am născut 
și ăștia mă trimit deja 
pe lumea cealaltă".

M-am întors în 
dreapta, în stingă, ni
mic. Am auzit din nou 
vocea. M-am înfiorat. 
Apoi am auzit zeci, 
sute de voci plângă
toare. Unele păreau că 
se sufocă. M-am uitat 
din nou in jur. iNimic. 
lntîmplător mi-am a- 
runcat privirea iți jos, 
pe marginea unui ron- 
dou. Și ce văzui, zeci 
de panseluțe eu peta
lele lor albe, roșii, gal
bene mă implorau.

— Salvează-ne, știu 
că ne iubești. Noi sîn- 
tem acelea care ves
tim primăvara, care 
înfrumusețăm cartie
rele, străzile și uite în 
ce hal am ajuns. Ne 
taie cu tîrnăcodpe, cu 
hîrlețe, ne înmormîn- 
tează de vii- Șîrxt oa

meni fără suflet, fără 
simț, nu se gîndesc 
decît la ei. Uită-te de-a 
lungul rondoului că 
toate suratele noastre 
au ajuns deja pe lu
mea cealaltă.

Foileton

M-am plimbat în sus 
și în jos. Pe mijlocul 
rondoului, în locul 
gingașelor panseluțe se 
căsca un șanț adine, 
care stătea gata să mă 
înghită.

Mi-am șters fruntea 
de sudoare. Nu-mi ve
nea să cred. Am au
zit deodată în spate 
un rîs sarcastic și apoi 
o discuție: „Ce se 
plimbă cetățeanul ăsta 
pe aici de o oră ? Iși 
tot șterge fruntea, tot 
măsoară".

M-am apropiat de ei.
— Ce faceți fraților 

aici, de ce stricați ron- 
dourile, distrugeți fio-

stradă
rile ? Aici s-a depus 
muncă, s-au cheltuit 
bani...

— Dumneata nu vezi 
ce facem ? Tragem li
nia electrică, plantăm 
stilpi pentru ilumina
tul public.

— Bitie dar treaba 
asta nu putea să se 
facă înainte de a fi 
amenajate rondurile ?

— Asta hu mai știm 
noi. întrebați șefii, ei 
știu ce fac.

Rîsul a încetat. Pri
veau și ei cu milă și 
compătimire. Dădeau 
din cap fără să poată 
da vreo explicație.

Am plecat de-a lun
gul șoselei. Priveam cu 
milă, însă în același 
timp mă încerca : sta
re de revoltă împotri
va acelora care, fără 
pic de temușcare, au 
întors rondourile, pe 
dos. Mergînd îngîndu- 
rat am simțit că cineva 
mă apuCă de umăr. 
Era omul care mă in

vitase la „înmortrun- 
tare“.

— Asta este înmor- 
mîntarea la care v-am 
invitat. Ea mai durea
ză cîteva zile, pînă 
vom termina linia și- 
toate florile.

Nu i-am mai spus 
nimic. Mi-am conti
nuat drumul. Mă gîn- 
deam însă la. edilii o- 
rașului, la cei care 
s-au înmormîntat intre 
hîrtii și dosare. Păcat 
că nu au fost invitați 
la asemenea înmor- 
mîntare. Puneau și ei 
o lespede mai mări- 
șoară. Că s-ar putea 
intîmpla, dacă cumva 
o să învie florile, să 
mai facă asemenea po
cinoage. Mai ști de 
ce sînt în stare unii 
oameni ? S-ar putea 
să mute rondourile pe 
mijlocul străzii, să-și 
mai aducă aminte că 
trebuie trase cîteva 
conducte pe sub blo
curi și să le demole
ze. Vorba aceea : min
tea omului multe năs
cocește.

. F. N.

Ajunși pe rampa de încărcare, a exploatării fores
tiere Pietroasa, buștenii sînt secționați de linărul 
Ivanov Pavel. Cu ferăstrăul mecanic operația se des- 
fășoaiă rapid și fără eforturi fizice.
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CULT URĂ ARTĂ
DUILIU ZĂMFIRESCU

(45 de ani de Ia moartea scriitorului)
De curînd s-au îm

plinit 45 de ani de la 
moartea scriitorului 
Duiliu Zamfirescu, in
trat în istoria litera
turii pentru valoroasa 
sa contribuție la dez
voltarea romanului ro
mânesc.

D. 
tlfml 
dieat 
locii, 
cuțit 
tie,
al realităților 
animat de o profundă 
și constantă dragoste 
de patrie. încă din 
timpul studiilor în 
drept se simte puternic

Cuvînt 
constructorilor

La cinematograful

interesat de tot

Zamfirescu este 
intelectualului, ri- 
din păturile mij- 
dotat cu un as- 

spirit de observa- 
adînc cunoscător 

sociale,

rului,
ce se întîmplă în țară. 
Vasta sa coresponden
tă purtată cu persona
lități marcante ale e- 
pocii, Titu Maiorescu, 
Rădulescu Motru, Sex- 
til Pușcariu ne con
firmă fierbintele patrio
tism al artistului, con
știent de menirea sa. 
(Ne putem documenta 
asupra vieții de fami
lie, genezei operei și 
atitudinii 
această 
curgînd 
„Scrisori
rut recent în librării, 
sub îngrijirea criticu
lui Al. Săndulescu).

scriitorului în 
perioadă par- 
volumul de 
inedite", apă-

MEDALION

a 
apoi 

lui Titu 
Proaspătul 
drept ocu- 
posturî în

felul cum 
dreptatea, 
și vine la 

redacția

atras de literatură. 
Frecventează paralel 
cursurile Facultății de 
litere și scrie versuri 
sentimentale publicate 
în „Ghimpele". Intfă în 
cercul „Literatorul" 
lui Macedonski, 
în cenaclul 
Maiorescu. 
licențiat în 
pă cîteva
magistratură, în diferite 
orășele din țară : Hîrșo- 
va, Focșani, Tîrgoviște. 
Dezgustat de 
se împărțea 
demisionează 
București, la
„României libere", dar 
nici această muncă nu-1 
satisface. In această pe
rioadă participă însă 
activ la viața literară 
făcîndu-se tot mai cu
noscut în cercurile și 
saloanele literare ale 
vremii. Cîștigînd prin 
concurs postul de ata
șat de legație, D. Zam
firescu va pleca în 
străinătate la Roma, A- 
tena și Bruxelles. Cele 
aproape două decenii 
petrecute departe de 
meleagurile natale vor 

' fi cele mai rodnice 
pentru creația scriitb-

surprinde- 
relații so- 
capitaliste, 
acum în

ții țărănești, 
rea noilor 
ciale, cele 
ce pătrund
viața satelor, dau aces
tor romane valoarea u- 
nor fresce sociale.

Scriitorul are meri
tul de a fi creat tipul 
arivistului Tănase Sca
tiu, fiu de arendaș, ca
re prin camătă și jaf 
ajunge stăpînul unei 
importante averi și te
mut politician. Inșelînd, 
atît pe țărani, cît și pe 
boierii scăpătați, el se 
căsătorește cu Tincuța, 
fiica boierului Dinu 
Murguleț, nu pentru că 
ar iubi-o, ci pentru mo-

Vă mulțumesc, prieteni 
Vouă oameni buni, 

meșteri
Care ați venit 

pe ulița copilăriei 
i-ați crescut

mîndria pe schele.

zidari.

mari.

Și
mele.

Vă

Ce

mulțumesc 
pentru aceste dimineți 

oglindesc în soare 
rubinul din pereți

Pentru casele mîndre șl noi, 
In care clădiți 

bunătatea din voi !...
IOAN CHIRAȘ

Casa fără stăpîn

LITERAR
vă gîndiți că
peste dv., că 

casă fără stăpîn 
poate s-o ocupe
ei dreptul primului c-
Este vorba de o casă

a dat 
a ră- 
și că 
avînd

„REPUBLICA", 10—14 iunie:
RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ!

Helene și , Francois 
Faustin formează un 
cuplu model de ferici
re conjugală. Din pă
cate, soția sa se află 
sub influența literaturii 
și a conferințelor des
pre psihanaliză, pe ca
re le audiază 
siune.

Un psihiatru 
o convinge că
tea și amabilitatea so
țului sînt numai o mas
că ce ascunde puter
nice drame sufletești. 
In dorința de a-1 eli-

cu pa-

la modă 
fidelita-

bera de povara acesto
ra, Helene întreprinde 
o serie de acțiuni care 
ajung să-l uimească pe 
soțul său. La sugestia 
psihiatrului, Helene a- 
pelează la anturajul ei 
feminin și prin metoda 
„transferului activ" îl 
împinge pe fidelul ei 
soț în brațele prietene
lor. Francois însă des
coperă foarte curînd 
mobilul febrilei activi
tăți și dă o lecție mon-

danelor preocupate de 
psihanaliză. Helene va 
avea astfel revelația 
nebuniei de care se în
conjurase, iar calmul și 
fericirea își vor relua 
locul în familia Faustin.

Filmul cu ascuțite 
accente satirice, inter
pretat de actori de 
prestigiu ca Fernandel, 
Sandra Milo ș. a. ră- 
mîne totuși p comedie 
bulevardieră de o va
loare discutabilă. Fil
mul este interzis tine
rilor sub 16 ani.

Autor al cîtorva vo
lume de versuri („Fără 
titlu", „Alte orizonturi",. 
„Poezii nouă"), a nu
meroase schițe și nu
vele, Duiliu Zamfires
cu s-a impus în litera
tură, în primul rînd, 
ca creator al romane
lor din ciclul Comă- 
neștenilor : „Viața la 
țară", „Tănase Scatiu", 
„In război", „îndrep
tări" și „Ana".

La confluența dintre 
veacuri, urmînd linia 
deschisă de N. Filimon 
și prefigurînd dezvol
tarea ulterioară a ro
manului, prin contribu- ■ 
ția scriitorilor realiști 
I. Slavici, L. Rebreanu 
și Cezar Petrescu, Dui
liu Zamfirescu dă pri
ma operă reprezentati
vă a romanului de tip 
balzacian sau tolstoian.

Ne vom ocupa suc
cint de primele două 
romane ale ciclului — 
„Viața la țară" și „Tă
nase Scatiu" — cele 
mai cunoscute, dar și 
cele mai realizate ar
tistic ale prozato
rului.

Descrierea aspectelor 
mai importante ale vie-

Autorul înfățl- 
cu evidentă sim- 
pe boierii 

înfățișați ca
de
fi-
cu 

pă-

șia șl blazonul fami
liei acesteia. Mojic, bă
dăran, lingușitor CU cei 
mari șl zbir cu ai săi, 
Tănase Scatiu, va avea 
un sfîrșit simbolic. In 
cursul unei revolte este 
zdrobit de țăranii răs- 
culați. 
șează, 
patie, 
neam
ind blînzi și buni 
țăranii, iubitori de 
mînt, ca de exemplu 
Dinu Murguleț, Sașa 
Comăneșteanu, Matei 
Damian.

Cu duioșie și tan
drețe este descris sen
timentul de dragoste ce 
se înfiripă între Tincu- 
ța și Mihai, Sașa șl 
Matei. Peisajul aparent 
monoton al Bărăganu
lui în diferitele anotim
puri ale anului îi su
gerează autorului pas
teluri pline de farmec. 
Opera lui Duiliu Zam
firescu s-a bucurat și 
se bucură de o con
stantă apreciere din 
partea publicului păs- 
trîndu-și pînă astăzi 
remarcabila-i valoare.

Prof. Octavia TREISTAR

Să nu 
norocul 
mas o 
oricine 
asupra 
cupant.
unde ai putea să te distrezi 
la o joie de tineret, la o par
tidă de șah sau citind o carte 
în sala de lectură. Ați ghicit. 
„Casa" e un club : clubul din 
Bărbăteni. Să ne fie iertat 
dacă eu rindurile de față de
ranjăm pe cineva.- Acel ci
neva nu poate fi decît sindi
catul minier Lupeni care pa
tronează acest club a cărui 
bibliotecă stă închisă de mai 
bine de un an; a cărui acti
vitate se rezumă la spectaco
lele de film, care se desfășoa
ră grație faptului că cinema
tograful nu aparține nici unui 
sindicat ci aparține în
treprinderii cinematografice. 
Și să nu credeți că așa a fost 
întotdeauna. Nu, n-a fost așa. 
Era o vreme cînd aici se a- 
dunau cu drag tineri stăpî- 
niți de pasiuni sau dornici de 
distracție. Dar acum nu mai 
vine nimeni. N-are la ce. Ba 
mai vine totuși cineva. De 
cite Ori un om își ia lichida
rea de la vreo întreprindere 
lupeneană, vin tovarășii de la 
clubul din Lupeni de ridică 
fișele de cititor de la biblio
tecă. Și apoi casa se scufundă 
din nou în tăcere. Dar pînă 
cînd ?

N. CARLAONȚ 
corespondent

€•

IN CLIȘEU: O secvență din filmul „Relaxează-te, draga
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Ghid muzical

Genurile scenice
Atracția spre muzică (bineînțeles 

cea din afara sferei distractive) în
cepe a se manifesta prin frecventa
rea mai mult sau mai puțin asiduă a 
spectacolelor de operă; amatorii de 
operă alcătuiesc grosul iubitorilor 
de muzică. De aceea, a ajuns o con
vingere unanimă, că muzica de ope
ră este un gen care nu necesită o 
pledoarie pentru popularizarea ei.

In primul rînd etimologic, cuvîn- 
tul „operă" derivă din italienescul 
opera (muncă sau lucrare) care re
prezintă o prescurtare a termenu-

Pentru cine se organizează acțiunile ?
(Urmare din pag. 1)

ce ne-au

cu munca 
local ăl

Intrebările ni s-au părut pe de
plin justificate și de aceea am cău
tat să aflăm ți părerea unor tova
răși, direct sau indirect răspunză
tori de acțiunile ce se organizează 
la casa de cultură- Iată 
relatat :

Dan Gavrilâ, activist 
culturală în Consiliul
U.G.S.R.: „E drept, la casa de cul
tură se organizează unele acțiuni 
care însă nu se bucură de o parti
cipare deosebită. Vin mal mult ti
neri de vîrstă școlară. Poate că a- 
ceste acțiuni nu sînt suficient popu
larizate, poate nu sînt, prea bine 
alese, nu prezintă un Interes deose
bit. Dar nici conducerea casei de 
cultură nu e suficient sprijinită. Ne 
gîndim la aportul comitetelor sin
dicatelor, a comitetelor U.T.C. din 
întreprinderi și instituții, care nu 
fac nimic sau aproape nimic în a- 
ceastă privință".

Miclescu Alexandru, directorul 
casei de cultură: „Adevărul e că 
nu sîntem sprijiniți. Se lasă totul 
pe seama noastră. S-ar putea ca ac
țiunile pe care ni le propunem noi 
să nu prezinte un interes deosebit. 
Dar nici nu vine nimeni cu alte 
propuneri".

Aron Nicolae, instructor: „Nu 
este adevărat că ia acțiunile orga
nizate de noi vin numai copii. Ac
țiunile sînt organizate pe categorii 
de vîrstă. E deci normal ca atunci

se apeleze la conducerile 
pentru a nu compromite 
o acțiune. Și din păcate 
cam așa stau. Unele cauze

provoacă 
vedere chiar ilaritate, e 

o ilaritate cam tristă. De 
împreună cu comitetul 

al femeilor s-a organizat

cînd se organizează acțiuni pentru 
copii să participe... copiii".

Intr-adevăr este normal ca la ac
țiunile organizate pentru tineretui 
școlar să participe elevi. Dar nu e 
normal ca la majoritatea acțiuni
lor ce se organizează la casa de cul
tură, din cauza lipsei de alt audi
toriu, să 
școlilor 
definitiv 
lucrurile
ale lipsei de auditoriu au fost ară
tate mal sus. La acestea mai tre
buie adăugat imaginația săracă a 
celor care aleg acțiunile, prezenta
rea lor șablon, în același fel dar cu 
titlul schimbat. Oamenii s-au sătu
rat de aceleași prezentări plate, lip
site de inventivitate, de gust și i- 
novațle. Acțiunile trebuie să atragă 
nu numai prin titlu, ci și prin pre
zentare, prin competența conferen
țiarului. Dar trebuie să dăm ceza
rului ce-i al cezarului. Vinovați de 
această stare de lucruri se fac nu 
numai tovarășii din conducerea ca
sei de cultură, ci și președinții de 
sindicat, secretarii U.T.C. din între
prinderile pețroșănene, comitetul o- 
rășenesc al femeilor. Multe din ac
țiunile planificate la casa de cul
tură 
puse 
tetul 
tetul 
devenit coautori 
rește, lor le revenea sarcina mobili
zării tinerilor sau femeilor la aceste

au fost inițial dezbătute și 
de comun acord fie cu Comi- 
orășenesc U.T.C., fie cu Comi- 
de femei care, în acest fel, au 

ai acțiunilor. Fi-

acțiuni. Că nu i-a mai durut capul 
după ce au planificat o acțiune, că 
nu i-a mai interesat reușita ei, o do
vedesc desele eșuări ale acestor ac
țiuni. Unele din acestea 
la prima 
adevărat, 
exemplu, 
orășenesc
simpozionul „Știința și tehnica în 
slujba gospodinei". Inițial se scon
tase pe 200 de femei la acest simpo
zion. Se scontase, pentru că dato
rită lipsei de interes din partea Co
mitetului orășenesc al femeilor, la 
simpozion au fost prezente doar... 
2 persoane. Sau : pe data de 19 mai, 
la ora 18, la casa de cultură tre
buia să se organizeze simpozionul 
„Normele de conviețuire în socie
tatea socialistă. Familia, societatea 
și viața personală". Deci un simpo
zion interesant ca tematică Ia care 
și-au dat girul și U.T.C., sindicatele, 
Comitetul de femei. Ce folos însă 
că la simpozion nu a fost prezent 
decît un singur matur și... 60 de e- 
levi ai școlii profesionale (aduși 
pentru umplutură).

Iată și un alt caz Ia fel de edifi
cator : In luna mai împreună cu Co
mitetul orășenesc al femeilor s-a 
organizat simpozionul ce a avut ca 
temă : „Sfaturi pentru tinerele ma
me". La această întîlnire la care, 
firește, trebuiau să participe cu a- 
devărat tinerele mame, datorită de
zinteresului manifestat de către Co
mitetul și comisiile de femei, la

simpozion au luat parte vreo... 60 
de bunice împreună cu nepoții lor.

Iată de ce, pe bună dreptate, se 
întrebau lectorii casei de cultură și 
ne întrebăm și noi : Pentru cine se 
organizează acțiunile la casa de 
cultură ? Pentru cine atîta timp 
cînd la acțiunile organizate pentru 
maturi participă copii, la cele pen
tru tinerele mame, participă femei 
în vîrstă, ori la cele despre fami
lie participă elevii ?

Exemplele de mai sus, credem, 
ilustrează, destul de elocvent, lipsa 
de interes, formalismul care se mai 
manifestă în planificarea, 
zarea și desfășurarea unor 
din partea celor chemați să 
buie la educarea oamenilor, 
carea nivelului lor cultural 
fesional.

De ce nu vin oamenii la
nea acțiuni ? Pentru că stnt sătui 
de platitudini, de șablonism, de lip
să de inventivitate. Mai bine să pla
nificăm acțiuni mai puține, dar 
atunci cînd le-am planificat, să fțe 
șl bine organizate, să se bucure de 
sprijin. Iar aceasta să nu fie lăsată 
numai pe seama conducerii casei de 
cultură. Coautorii lor să simtă în în
tregime răspunderea ce le revine. 
Pentru că de raportat știu să ra
porteze cifre, care din păcate nu în
totdeauna sînt reale și nu sînt un 
rezultat al muncii lor.

începe cu o 
care sinteti- 
personajelor 
opera e îm-

organi- 
acțiuni 
contri- 
la ridi- 
și pro-

aseme-

lui opera in musica sau opera sce
nica (creație muzical-dramatică des
tinată teatrului).

Așadar, opera este un gen scenic, 
în care muzica vocală și instru
mentală, mișcarea, gestul, mimica, 
de cele mai multe ori și dansul, deA- 
corația și celelalte atribute scenice' 
sînt îmbinate într-un tot unitar, cu 
scopul de a reda acțiunea unui su
biect anume ales.

Fiind un gen care are toate carac
teristicile unei lucrări dramatice, 
opera conține un prolog, adică o 
prezentare a personajelor, o dez
voltare a conflictului dramatic și 
un epilog care reprezintă rezolvarea 
conflictului.

In acest scop opera 
uvertură (deschidere) 
zează temele ariilor 
principale. Ca formă,
partită în acte (de obicei 3 sau 4), 
alcătuite la rîndul lor, din scene. 
Deci, spectacolul de operă poate fi 
imaginat ca o piesă de teatru. în 
care acțiunea este redată, nu vor
bit, ci cîntat. Ca mijloace de rea
lizare muzicală vom întîlni în o- 
peră :

Aria — melodie care ajută la ca
racterizarea personajului respectiv, 
dîndu-i în același timp solistului 
posibilitatea de a-și arăta calitățile 
vocale.

Arietta — arie de proporții mai 
mici.

Arioso — formă intermediară în
tre arie și recitativ.

Cavatina — arie mai scurtă, cu 
evitarea ornamentelor.

Recitativul — cîntare declamată.
Ca formații vocale întîlnim so- 

lo-urile, duetele, terțetele, cvarte
tele etc. și corurile.

In operă rolul orchestrei este 
deosebit de important. Ea nu se 
poate mărgini numai la simplul 
acompaniament al vocilon, ci tre
buie să participe, împreună cu a- 
cestea, Ia 
dramatic.

Evoluția 
un proces,
tul următorului „ghid muzical".

realizarea conflictului

istorică a operei fiind 
ea va constitui subiec-

C. COTOȘPAN TEODORA JURCA
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DECLARAȚIA
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
și a Guvernului Republicii Socialiste România 
cu privire la situația din Orientul Apropiat

(Urmare din pag. 1)

tuturor acțiunilor militare din O- 
rientul Apropiat, adoptarea măsu
rilor ce se impun pentru ca aces
tea să nu mai fie reluate, pentru 
retragerea trupelor izraeliene de pe 
teritoriile ocupate, precum și a tu
turor trupelor în limitele granițe
lor dinainte de izbucnirea conflic
tului. •

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și guvernul Re
publicii Socialiste România consi
deră că pentru lichidarea urmări
lor ostilităților militare, pentru re
zolvarea problemelor litigioase din 
această zonă este necesar ca păr
țile în cauză să se așeze la maso 
tratativelor în vederea găsirii solu
țiilor corespunzătoare intereselor 
popoarelor respective, asigurări: și 
consolidării păcii.

Interesele popoarelor din Orien
tul ^Apropiat, precum și ale păcii 
.generale, cer ca între țările din a- 
ceastă zonă șă existe relații de co
laborare, să se excludă amestecul 
reacțiunii imperialiste în treburile 
lor interne, să se adopte soluții care 
să creeze o perspectivă pentru con
viețuirea pașnică a acestor popoare, 
pentru dezvoltarea acestor țări pe 
calea democrației, a progresului e- 
conomic, național și social.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și guvernul Re
publicii Socialiste România își rea
firmă declina solidaritate cu lupta 
dreaptă a popoarelor arabe împo
triva imperialismului și neocolonia- 
lismului, pentru apărarea indepen
denței naționale și a cuceririlor de
mocratice. pentru realizarea aspi
rațiilor lor de unitate națională.

Partidul Comunist Român, gu
vernul și poporul român jși mani
festă sprijinul deplin față de po
poarele care se ridică împotriva ro
biei coloniale, pentru cucerirea in
dependenței naționale, față de tine
rel ■ state care luptă pentru progres 
economic și social, pentru apăra
rea și consolidarea cuceririlor lor 
democratice.

Pronunțîndu-se împotriva tuturor 
uneltirilor reacțiunii, ale imperia
lismului în frunte cu cel american, 
la adresa țărilor din Orientul A- 
propiat, Comitetul Central al Parti

dului Comunist Român și guvernul 
Republicii Socialiste România își 
reafirmă hotărîrea de a milita cu 
toată fermitatea pentru restabili
rea păcii în această regiune a lumii.

Avem convingerea că, trăgînd 
toate învățămintele din evenimen
tele petrecute în Orientul Apropiat, 
forțele democratice, progresiste si 
antiimperialiste, forțele cărora le 
este scumpă libertatea și indepen
dența popoarelor, cauza păcii, își 
vor întări unitatea pentru a zădăr
nici planurile imperialismului, pen
tru a face să triumfe cauza păcii.

Grija pentru sănătatea oamenilor muncii îmbracă diferite aspecte. 
Unul dintre ele o prezintă păstrarea în perfectă stare de sterilitate a 
instrumentelor chirurgicale.

In clișeu moașa șefă Lazăr Ileana, de la maternitatea Petroșani, in 
sala de sterilizare.

0 eerință importantă a sporirii eficienței economice 

întreținerea utilajelor miniere
(Urmare din pag. 1)

raclete trebuie uns cu ulei ars la 
începutul fiecărui schimb sau după 
2 000 ore de funcționare, se impune , 
revizia generală, schimbarea lubri
fiantului la toate locurile de un
gere, spălarea și gresarea. De multe 
ori aceste cerințe nu sînt respectate 
și aceasta din mai multe cauze. 
Maiștrii mecanici de sectoare nu 
urmăresc, pe bază de grafice, efec
tuarea acestor lucrări. Pe de altă 
parte personalul de întreținere nu 
cunoaște temeinic aceste norme și 
atunci lucrările de întreținere se 
fac jn mare grabă, cu ocazia reme
dierii defectelor. Multe locuri de 
muncă sînt dotate cu trolii pneu
matice a căror folosire în bune con- 
dițiuni implică anumite cerințe, 
cum sînt verificarea uleiului din 
rezervor înainte de pornire, res
pectarea limitei de viteză de 0,5 m 
pe secundă la coborîre, înșurubarea 
cu doi pași ă capacelor ungătoare- 
lor la începutul fiecărui schimb, 
ungerea cablului în baie de ulei sau 
cu cana, revizia după 200 ore de 
funcționare etc. Un sondaj făcut Ia 

exploatări arată că cei care minu- 
iesc trolii-le pneumatice nu cunosc 
aceste norme și ca urmare nici nu 
le aplică. Fără o întreținere cores
punzătoare este posibil ca aceste u- 
tilaje să fie ținute în stare de func
ționare pe întreaga perioadă pre
văzută de norme pină la casare ?

In exploatările noastre miniere se 
introduc noi tipuri de utilaje mai 
perfecționate al căror principiu de 
construcție și funcționare trebuie 
cunoscute amănunțit, în vederea 
folosirii lor raționale. In aceeași 
măsură trebuie cunoscute și nor-, 
mele de întreținere. Aceste norme 
sînt cuprinse în cărțile tehnice ca
re însoțesc aceste utilaje. Nu de pu
ține ori aceste cărți tehnice sosesc 
cu întîrziere, în foarte puține e- 
xemplare sau chiar se pierd pe 
drum. Cu greu poate fi găsită car
tea tehnică a mașinii de încărcat 
MIP-2 șau cea a noului transpor
tor TR-3 deși aceste utilaje au de
venit prezente la multe locuri de 
muncă din minele Văii Jiului. In 
cazul utilajelor din import, cărțile 
tehnice se traduc cu o foarte mare 
întîrziere.

Ridicarea nivelului de întreținere 
a utilajelor miniere impune înlă
turarea acestor deficiențe. Este ne
cesar să se imprime un caracter or
ganizat informării tehnice a mun
citorilor care se ocupă cu repara
țiile și întreținerea acestor utilaje 
privind montarea, exploatarea, re
vizia și întreținerea acestor utilaje. 
Examinările pentru categorii su
perioare. de salarizare, cursurile de 
ridicare a calificării, propaganda 
tehnică trebuie să aibă drept prin
cipal obiectiv însușirea temeinică 
de către maiștrii și muncitorii elec
tromecanici a cunoștințelor legate 
de exnloatarea si întreținerea uti
lai' 1

Trebuie imprimat un caracter o- 
bligatoriu cunoașterii de către efec
tivele de electrolăcătuși a normelor 
de întreținere și exploatare a uti
lajelor de care răspund. întocmi
rea graficelor de revizii preventive 
și reparații) controlul tehnic, pro
curarea și difuzarea largă ă docu
mentației tehnice necesare, propa
ganda tehnică, acțiunile organizate 
în cadrul cabinetelor tehnice pot și 
trebuie să eoncure într-o mai mare 
măsură la întărirea grijii pentru 
întreținerea utilajelor. Pentru comba
terea neglijențelor, a nepăsării față 
de întreținerea utilajelor, trebuie să 
intervină și răspunderea materială. 
Aceasta constituie o imperioasă ce
rință impusă de folosirea cu efi
ciență sporită a dotării tehnice, 
menținerea în perfectă stare de 
funcționare a mașinilor si utilajelor 
miniere pentru care statul nostru a 
alocat fonduri în valoare de multe 
sute de milioane lei.

I.C.I.L. SIMERIA

Tendință spre mai bine
Aprovizionarea și deservirea lo

cuitorilor din orașul Petrila este 
asigurată de 18 unități de desface
re a produselor alimentare, 13 ma
gazine de mărfuri industriale, 11 
bufete și chioșcuri T.A.P.L. etc. 
Rețeaua de desfacere a diferitelor 
produse necesare populației din 
Petrila însumează în total 52 de 
unități. Printre unitățile nou înfi
ințate se numără : o cofetărie și 
două chioșcuri T.A.P.L., un chioșc 
de desfacere a legumelor și fruc
telor.

Pentru buna aprovizionare și 
deservire a populației din Petrila 
cu produse multe și de sortimente 
variate, merită a fi evidențiate 
colectivele unităților de desfacere 
a produselor alimentare nr. 42 
(gestionar Szatmari Petru), nr. 26 
(gestionar Poclitaru Vaier), unită
țile O.O.V.L.F. nr. 25 și 38 și al
tele.

In prezent se lucrează intens la 
noul complex comercial din car
tierul 8 Martie, iar în urma su
gestiilor și cererilor locuitorilor din 
Răscoala și Taia se vor înființa, 
în aceste două localități periferice, 
două magazine mixte.

P. GĂINĂ 
corespondent

Exploatarea 
Minieră Dîlja

Angajează imediat:

— responsabilă; 
de cantină

condiții: stagiu de 2 
1|2 ani în funcția de șef 
și șef ajutor de unitate 
de alimentație publică.

Informații supli
mentare la serviciul 
personal al E. M. Dîlja 
str. M. Eminescu nr. 22

TELEVIZIUNE
PROGRAM DE RADIO

12 iunie

11 iunie
9,00 Ora exactă. Cum va fi 

vremea ?
9,02 Gimnastica de dimineață.
9,10 Emisiune pentru copii șl 

tineretul școlar. Filmul 
serial „Meteor XL-5". Re
creația mare. Filmul „Po
vestiri pe lut".

10.45 Emisiune pentru sate.
12.15 Concert simfonic.
16,00 Magazin 111.
17,00 Aspecte de la Concursul 

internațional de atletism. 
Transmisie de la Stadio
nul Republicii. Fotbal: 
Petrolul — Rapid. Trans- 
rnisie de la Ploiești.

19,30 Telejurnalul de seară.
19.45 Interpretul preferat. Mu

zică populară la cererea 
telespectatorilor.

20,00 De toate... ca la varie
tăți !

20.50 Filmul artistic : „Giuseppe 
Verdi" coproducție fran- 
co-italiană.

22.50 Revista muzicală.
23.15 Telejurnalul de noapte.
23,25 Telesport.
23,40 închiderea emisiunii.

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical 
de dimineață; 5,30 BULETIN DE 
ȘTIRI; 6,00 Sport. Buletin meteo- 
rutier; 6,30 BULETIN DE ȘTIRI; 
7,00 RADIOJURNAL. Buletin me- 
teo-rutier; 7,45 Sumarul ziarului 
„Scînteia"; 8,20 MOMENT POE
TIC; 8,25 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
9,03 La microfon, melodia preferată 
(continuare); 9,25 Sfatul medicului : 

i Alimentația bolnavilor de ulcer în 
timpul verii; 9,30 Program muzical; 
10,10 Melodii populare; 10,25 Mu
zică ușoară; 10,40 Din înregistră
rile pianistului Alfred Cortot; 11,00 
BUT.,ETIN DE ȘTIRI; 11,03 Cronică 
economică; 11,18 Parada soliștilor și 
a orchestrelor de muzică ușoară; 
12,00 Muzică ușoară; 12,15 Biblio
teci și bibliotecari; 12 30 Melodii 
populare; 13,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 13,13 Succese 
ale muzicii ușoare; 13,30 Intîlnire 
cu melodia populară și interpretul 
preferat; 14,00 Revista cântecelor: 
15,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutier; 15,05 Afiș radiofonic: 
15,40 Radio-publicitate; 15,50 Jo
curi populare; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic;
16,15 Compozitorii noștri și opera • 
Alfred Mondelsohn; 16,40 Din co

moara folclorului nostru; 17,00 Mu
zică ușoară; 17,10 ANTENA TINE
RETULUI; 17,30 Lucrări de Iacob 
Mureșianu; 17,50 Muzică ușoară; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC; 18,40 IN
CURSIUNE IN COTIDIAN; 19,00 
Concert de melodii românești; 19,30 
Sport; 19,40 Varietăți muzicale; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ; 
20,20 O melodie pe adresa dumnea
voastră; 20,45 TEATRU RADIO
FONIC : ..MOARTEA UNUI CO
MIS VOIAJOR" de Arthur Mil
ler; 21,55 Muzică; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteoro
logic; 22,15 Cîntece de dragoste;
22,45 MOMENT POETIC; 22,50 Mu
zică ușoară; 24,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 0,05 Muzică ușoară; 2,00 Bu
letin meteo-rutier; 2,55-3,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier.

FILME
11 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Rio 
Conchos; Republica: Relaxează-te, 
dragă; PETRILA : Casa noastră; 
LONEA — Minerul : Alfabetul fri
cii; LUPENI — Muncitoresc : „33"; 
Cultural: Insulele fermecate; URI- 
CANI : Trei surori.

ANGAJEAZĂ DE URGENȚA:
— UN ȘEF DEPOZIT BRlNZETURI la depozitul halelor 

pleții Petroșani.

Condiții: studii elementare; (fără antecedente)

Salarizarea 1200 lei pe lună.
Date suplimentare se pot da la sediul Fabricii de pro

duse lactate — Livezeni, telefon 1823 sau 1824.

OFERTĂ PE SEPTICII]
Preparația cărbunelui Corcești 
(orașul Vulcan) angajează imediat
4 mecanici de locomotivă cu aburi

Doritorii se vor adresa la biroul 
personal al unității menționate. 

Sînt acceptați și pensionarii



A STEAGUL ROȘU

EVOLUȚIA EVENIMENTELOR 
DIN ORIENTUL APROPIAT
La Moscova conducătorii unor partide comuniste 
și muncitorești au adoptat o declarație comună

Patriofll sud-vietnamezi 
au atacat orașul Plelku

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
Conducătorii partidelor comuniste 
și muncitorești și ai guvernelor din 
Republica Populară Bulgaria, Re
publica Socialistă Cehoslovacă, Re
publica Democrată Germană, Repu
blica; Socialistă Federativă Iugos
lavia, Republica Populară Polonă, 
Republica Populară Ungară și 
UiR.S.S. au adoptat o declarație ou 
privire la evenimentele din Orien
tul Apropiat.

In declarație se arată că situa
ția creată ca urmare a agresiunii 
Izraelului este rezultatul cîrdășiei. 
anumitor forțe imperialiste, în pri
mul rînd din S.U.A., împotriva sta
telor arabe. Declarația afirmă soli
daritatea față de lupta dreaptă a 
popoarelor arabe și condamnă agre
siunea izraeliană.

Ședința Consiliului de Securitate
■ NEW YORK 10 (Agerpres); — 

Consiliul de Securitate al O.N.U., 
întrunit vineri la 23,21 (GMT) în- 
t'r-o sesiune de urgență, a ascultat 
o informare a secretarului general 
al O.N.U., U Thant, despre apli
carea de părțile beligerante din 
Orientul Mijlociu a noii rezoluții 
cu privire la încetarea focului. 
Consiliul a constatat că, în ciuda 
mesajelor primite din partea gu
vernelor sirian și izraelian în care 
se anunță că au dat ordine de în
cetarea focului, ostilitățile totuși 
au continuat.

Consiliul a chemat ambele părți 
să colaboreze cu observatorii O.N.U. 
pentru respectarea hotărîrii de în
cetare a focului.

La deschiderea ședinței Consiliului 
de Securitate de sîmbătă dimineața, 
cpnvocat la cererea Siriei, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a dat 
citire rapoartelor primite din par
tea generalului Odd Bull, șeful sta
tului major al organismului de 
supraveghere în Palestina, și din- 
partea șefului Comisiei mixte de 
armistițiu izraelo-siriană. Aceste 
rapoarte afirmă că forțele izraelie- 
ne au cucerit orașul sirian Ku- 
neitra și înaintează spre Damasc, 
•în timp ce bombardamentele au 
continuat în regiunea de nord a 
lacului Tiberiada.

Acceptarea măsurilor practice 
în vederea aplicării 
încetării focului

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
Intr-un raport adresat sîmbătă sea
ra secretarului general al O.N.U., 
U Thant, șeful misiunii de obser
vatori ai O.N.U. în Palestina, ge
neralul Odd Bull, a făcut cunos
cut că Izraelul și Siria au accep
tat măsurile practice propuse de el 
în vederea aplicării complete și 
absolute a încetării focului — re
latează agenția France Presse.

Măsurile practice propuse de ge
neralul Bull sînt următoarele; res
tabilirea postului de control al 
Comisiei mixte de armistițiu si- 
riano-izraeliene de la Kuneitra, 
cil începere de sîmbătă ora 17,15 
GMT; dizlocarea unor observatori 
pe linia de frontieră de partea si
riană, cu începere de la 11 iunie; 
dizlocarea unor observatori pe li
nia de frontieră de partea izrae
liană, în regiunea lacului Tibe
riada, începînd din aceeași zi.

In încheierea raportului se men
ționează că celor două părți li se 
va aduce la cunoștință că înceta
rea focului trebuie să fie completă 
și absolută.

„Datoria Organizației Națiunilor 
Unite, se spune în Declarație, este 
să condamne pe agresor. Dacă 
Consiliul de Securitate nu va adop
ta măsurile de rigoare, statelor ca
re nu-și vor fi făcut datoria ca 
membri ai Consiliului de Securitate 
le va reveni o grea răspundere".

In încheiere, în Declarație se a- 
rată : „Dacă guvernul Izraelului nu 
va înceta agresiunea și nu va re
trage trupele dincolo de linia de 
armistițiu, statele socialiste, sem
natare ale acestei declarații, vor 
face tot ce este necesar pentru a 
ajuta popoarele țărilor arabe să 
dea o ripostă hotărîtă agresoru
lui, să-și apere drepturile legitime, 
să stingă focarul războiului în O- 
rientul Apropiat, să restabilească 
pacea în această regiune".

Reprezentantul Siriei,. George 
Tomeh, a cerut Consiliului de Se
curitate să ordone retragerea tru
pelor agresoare izraeliene în spa
tele liniilor de armistițiu și insti
tuirea de sancțiuni împotriva Izrae
lului, care, a spus el, este manda
tat în agresiunea sa de puterile 
imperialiste;

Sprijinind declarațiile reprezen
tantului Siriei, Nikolai Fedorenko, 
reprezentantul U.R.S.S., a cerut 
Consiliului de Securitate să ia mă
suri imediate pentru a opri și 
condamna agresiunea izraeliană îm
potriva Siriei.

Reprezentantul izraelian a negat 
acțiunile desfășurate de armatele 
țării sale.

După o pauză, Consiliul de Se
curitate și-a reluat lucrările. Se
cretarul general al O.N.U., U 
Thant, a dat citire unui nou raport 
primit din partea generalului Odd 
Bull, șeful misiunii O.N.U. de su
praveghere a armistițiului în Pa
lestina, în care acesta informează 
că în cursul dimineții de sîmbătă, 
avioane izraeliene au efectuat rai
duri asupra capitalei siriene.

N. Fedorenko, reprezentantul 
U.R.S.S., a cerut să fie luate mă
suri hotărîte pentru oprirea agre
siunii izraeliene și a subliniat că 
guvernul de la Tel Aviv trebuie să 
fie condamnat potrivit normelor 
dreptului internațional cu toată se
veritatea.

Inundații în Norvegia
Ploile care cad fără întrerupere în sud-estul Norvegiei au pro

vocat o puternică creștere a nivelului apelor. In multe regiuni au 
fost înregistrate inundații. Localitățile Lillestrom și Fet, aflate la ră
sărit de Oslo, au fost evacuate. Traficul feroviar a fost afectat. Pentru 
a se face față situației au fost folosite și unități militare.

Călătorie în jurul Pămîntului
Ann Pallegreno, în vîrstă de 36 

de ani, a părăsit vineri orașul Oak
land (statul California) la bordul u- 
nui bimotor „Lockheed Electra-10". 
plecînd într-o călătorie de 45 000 
km, în jurul Pămîntului, Călătoria 
va dura cinci săptămîni. Ann Pal-

Uganda va deveni republică
La Kampala au fost date publi

cității propunerile guvernului U- 
gandei cu privire la noua consti
tuție a țării. Potrivit acestor pro
puneri, Uganda va deveni repu
blică „cu un guvern, un parlament 
și un popor unic". Noua constitu-

U. R. S. S. a rupi 
relațiile diplomatice 
cu Izraelul

MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 
10 iunie, ambasadorului Izraelului 
în U.R.S.S. i-a fost înmînată o no
tă a guvernului sovietic în care 
se arată printre altele: „Guver
nul sovietic declară că din cauza 
continuării agresiunii din partea 
Izraelului împotriva statelor arabe 
și a încălcării grosolane de către 
acesta a hotărîrilor Consiliului de 
Securitate, guvernul Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste a a- 
doptat hotărîrea de a rupe rela
țiile diplomatice dintre Uniunea 
Sovietică și Izrael".

★

PRAGA. După cum anunță agen
ția C.T.K., la 10 iunie, însărcina
tului cu afaceri ad-interim al Iz
raelului la Praga i-a fost remisă 
o notă a M.A.E. al R.S.C. în care 
se arată că guvernul Republicii 
Socialiste Cehoslovace a hotărît ru
perea relațiilor diplomatice cu 
Izraelul.

Președintele Nasser 
a renunțat Ia hotărîrea 
de a demisiona

CAIRO 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Adunării Naționale a Re
publicii Arabe Unite, Anwar El 
Sadat, a dat citire scrisorii pe ca
re i-a adresat-o sîmbătă Gamal 
Abdel Nasser, prin care acesta a- 
duce la cunoștință că a renunțat 
la hotărîrea de a demisiona din 
funcția de președinte al R.A.U. A- 
rătînd că motivele care au dictat 
această atitudine sînt întemeiate, 
președintele Nasser afirmă în scri
soare că a hotărît să rămînă în lo
cul pe care poporul vrea să-l o- 
cupe „pînă la sfîrșitul perioadei 
care va permite să fie eliminate 
sechelele agresiunii".

★
CAIRO. Ziarul de seară „Al Ma

sa", care apare la Cairo, a făcut 
cunoscut că Adunarea Națională a 
R.A.U. a aprobat în unanimitate 
proiectul de lege care îi acordă 
președintelui Gamal Abdel Nasser 
toate împuternicirile necesare pen
tru mobilizarea completă a popu
lației și restabilirea potențialului 
militar și politic al țării.

legreno este cea de-a doua femeie- 
pilot care intenționează să efectue
ze un asemenea zbor, după ce în 
urmă cu 30 de ani Amelia Earhart 
a eșuat o asemenea încercare cu 
un aparat asemănător care s-a pră
bușit în Pacific.

ție desființează statutul federal al 
țării și lichidează regatele ..tradi
ționale" aflate pe teritoriu! săJ.
- Proiectul noii constituții va fi 
prezentat spre discutare Parlamen
tului, la sfîrșitul acestei luni.

SAIGON 10 (Agerpres) — In 
noaptea de vineri spre sîmbătă, 
forțele patriotice sud-vietnameze 
au lansat o puternică acțiune îm
potriva orașului Pleiku, capitala 
provinciei cu același nume, unde 
se află statul major al celei de-a 
doua regiuni tactice americano- 
sud-vietnameze. Acțiunea, preci
zează corespondentul agenției 
France Presse, a constat din ata
curi simultane cu folosirea mor-

Ministrul ie ultim! al franței ou va oailiripa 
la Mile [onsiliului ntiuisierial al C.E.E.

LONDRA 10 (Agerpres). — Co
tidianul londonez „Times" relevă 
că ministrul de externe al Fran
ței, Couve de Murville, a anunțat 
că nu va participa la lucrările 
Consiliului Ministerial al C.E.E. 
de săptămîna viitoare de la Lu
xemburg, care ar urma să dezbată 
cererea Marii Britanii de aderare 
la Piața comună. Couve de Mur
ville a trimis o scrisoare oficială 
în acest sens ministrului de ex
terne al Belgiei, Pierre Harmel și 
președintelui în exercițiu al Con
siliului ministerial al C.E.E. Renaat 
van Elslande. Intîlnirea Consiliu
lui Ministerial al C.E.E., anunțată 
pentru 12 iunie, a fost hotărîtă la 
sugestia guvernului belgian, întru- 
cît intîlnirea recentă a „celor 
șase" nu a reușit să abordeze ce
rerea britanică, datorită faptului 
că miniștrii de externe ai Fran
ței, Italiei și R.F.G. nu au partici
pat la lucrări.

„Times" lasă să se înțeleagă că

MoUHitarea orbitei satelttolil
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
a anunțat că a procedat Ia o mo
dificare a orbitei satelitului „Lu
nar Orbiter-4“. Apoluna a fost re
dusă de la 6 160 km la 4 560 km, 
iar periluna de la 2 600 km la 76 
km. N.A.S.A. a precizat că aceas
tă operațiune a fost efectuată prin 
aprinderea de două ori o motoru
lui de control al vitezei satelitu
lui. Se vizează plasarea lui „Lu
nar Orbiter-4“ pe o orbită simila
ră cu cea pe care urmează să fie 
plasat „Lunar Orbiter-5“, scontîn- 
du-se, de asemenea, pe obținerea 
unor observații privind misiunea 
lunară a acestuia din urmă, „Lu- 

Patru gemeni născufi precoce
LONDRA. Patru ge

meni, două fetițe și 
doi băieți s-au născut 
cu 10 săptămîni mai 
devreme în localitatea 
Gellionen din Wales.

Cei patru, cîntărind 
fiecare aproape un ki

logram și jumătate, au 
fost născuți de Mar
jorie Price, în vîrstă 
de 28 de ani. După 
cum a relatat medicul 
spitalului din Gellio
nen, atît starea sănă
tății mamei cit și a

Grevă în Ecuador Accident grav
Peste 2 500 de funcționari ecua- 

dorieni au declarat grevă, cerînd a- 
chitarea salariilor restante. In ace
lași timp, 900 de profesori și învă
țători și-au întrerupt activitatea din 
aceleași motive.

Manifestații studențești 
Circa 1 000 de studenți au manifestat sîmbătă pe străzile orașului 

Pusan din Coreea de sud, protestînd împotriva falsificării rezultatului a- 
legerilor legislative care au avut loc in Coreea de sud joi și în care 
președintele Pak Cijan Hi și-a asigurat majoritatea. „Să organizăm noi 
alegeri în locul celor falsificate", era scris pe pancartele purtate de stu
denții manifestanți.

Intre poliția trimisă să reprime manifestația și student! au avut Ioc 
ciocniri.

Pusanul este al doilea oraș ca mărime din Coreea de sud. 'f

tierelor împotriva a trei obiective 
distincte: centrul de antrenament 
al unor trupe guvernamentale, o 
tabără americană și un depoziț a- 
merican de camioane, toate situate 
în orașul Pleiku sau în apropierea 
lui.

Acțiunea, lansată de pairioți, pre
conizează agenția Associated Press, 
a provocat pierderi grele trupelor 
americano-saigoneze.

preconizata întîlnire de luni de la 
Luxemburg s-ar putea să nu' mai 
aibă loc. Un purtător de cuvin! 
belgian a declarat că guvernul său 
a avansat o nouă propunere, ca 
intîlnirea să se țină la 20 iunie, 
iar în cazul că reprezentantul ■ ■ .~an- 
ței nu va putea să participe niei 
atunci, guvernul belgian va suge
ra și alte întîlniri, pînă cînd mi
nistrul de externe al Franței va 
putea să participe.

Rezervele de aur 
ale Franței au crescut

PARIS 10 (Agerpres). — Rezer
vele de aur și de valută liber con
vertibilă ale Franței au crescut în 
luna aprilie 1967 c# 88 milioane de 
franci, cifrîndu-se la sfîrșitul lunii 
aprilie la 28 252 milioane francă.

„lunar 0rbiter-4“
nar Orbiter-4“ și-a încheiat sâp- 
tămîna trecută misiunea sa ini
țială, care a constat în fotografie
rea a 99 Ia sută din suprafața vi
zibilă a Lunii.

Președintele R.F.G. 
vizitează Canada

OTAWA 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Federale a Ger
maniei, Heinrich Lubke, a sosit în
tr-o vizită oficială de o saptămînă 
în Canada. El va avea convorbiri cu 
primul ministru, Lester Pearson,, și 
cu alte persoane oficiale canadiene.

celor patru copii, care 
au fost puși în incur- 
bator, este satisfăcă
toare.

Marjorie Price mai 
este mamă a încă pa
tru copii.

NEW YORK Un automotor s-a 
ciocnit vineri cu un tren de marfă 
de 160 vagoane. în apropiere de 
gara Lancaster (Pennsylvania), pro- 
vocînd accidentarea a 4Ș*perșț>ăne.

la Pusan
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