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ILUSTRATE
Sîntem în plin sezon de 

concedii și... de ilustrate. Nu-i 
zi ca minerii de la E. M. Vul
can să nu trimită celor de.a- 
casă scrisori și ilustrate. Mul
te ilustrate sosesc pe adresa 
comitetelor de partid, de sin
dicat și U.T.C. precum și a 
conducerilor minei și sectoa
relor. E și aceasta o formă de 
legătură cu tovarășii de mun-

instantaneu
că, cu mina. Zilele trecute, 
factorul poștal a ieșit de la 
secretariatul minei Vulcan cu 
tolba ușurată. ■ Numai ilustra
te a lăsat zece.

...Secvențe de la Mamaia, 
Eforie, Mangalia, din toate 
nestematele litoralului scălda
te de apă și soare au fost cu
prinse într-o ilustrată de pro
porții puțin obișnuite. Aeeas- 
.ta a fost trimisă Ia mina Vul
can de topograful Partos Ni- 
colae ce-și petrece concediul 
de odihnă pe litoral.

...Statuia lui Hercule, c;el ce 
potrivit legendei a ieșit , mereu 
învingător din încercările la 
care era supus de zeii din O- 

.limp,, exprimă forță, vigoare 
și sănătate. Așa se va întoar
ce din npu la muncă de la 
băile Herculane artificierul F. 
Mi hai.

Din vechea cetate de scaun 
a domnitorilor români — Tîr- 
goviște — a trimis o vedere 
a Turnului Chindiei familia 
Trăndafirescu. Familia Anghel 
a scris din frumoasa stațiu
ne balneo-climaterică Govora, 
maistrul miner Popa Alexan
dru de la Tg. Mureș. In drum 
spre litoral desenatoarea Aro- 
nescu Erica a trimis o vede
re din frumoasa capitală a 
țării. Indiferent din care col
țișor pitoresc al țării sînt tri
mise, toate ilustratele expri
mă bucuria și fericirea, mul
țumirea fierbinte adresată 
partidului iubit care le-a asi
gurat celor ce muncesc ase
menea condiții de a-și petrece 
concediile de odihnă-

C. D.

Cum putem înnobila 
personalitatea orașului

poale sluji aspectului sfrâzii ?
In sfîrșit, în Piața Victoriei din 

orașul Petroșani s-a completat ul
timul metru pătrat de asfalt, iar 
Spațiul verde din mijloc, presărat 
ici-colo cu flori și arbuști, te face 
să Uiți noroaiele, șanțurile, gră
mezile de balast ce au stăpînit a- 
ceste locuri fie pe rînd, fie toate 
deodată, timp de aproape doi ani. 
Așa cum arată acum în ansamblu, 
merge, dar chiar și numai simpla 
aducere aminte a manierei în ca
re s-a lucrat, te îngrijorează. Tă
răgănarea, întreruperile în desfă
șurarea lucrărilor, dădeau impre
sia că nu se va mai ajunge la ca
păt. Iar cînd totul părea că se a- 
propie de sfîrșit, cînd urma să se 
întindă doar asfaltul, piața a tre
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SEMNE BUNE interviu 
în aprovizionarea cu produse 
petrolifere și aragaz

Creșterea în ritm rapid a nu
mărului de autovehicule (proprie
tate de stat și particulară) impu
ne ca o necesitate stringefită apro
vizionarea ritmică cu produse pe
trolifere. In același timp trebuie 
asigurată și aprovizionarea popu
lației cu butelii- de.-aragaz intr-un- 
volum direct proporțional cu nu
mărul apartamentelor noi date în 
folosință și cu numărul apărate
lor de gătit care folosesc gazul 
îmbuteliat (în continuă Creștere 
și el). Pentru a afla cum este

SPECTACOL VALOROS
(Nicolae Radu) a com-V inert seara, sala 

Casei de cultură din 
Petroșani a răsunat de 
freamătul aplauzelor și 
ovațiilor îndelungi — 
omagiu final adus ac
torilor Teatrului Na
țional din Craiova, 
pentru arta interpre
tării impresionantei 
drdme istorice a lui 
Alex. Voitin „Procesul 
Horia“. Montat cu 
multă pricepere regi
zorală și scenografică 
(Miron NiculesCu), spec
tacolul Naționalului 
craiovean — o mani
festare caldă a patrio

tismului înflăcărat și 
totodată un vehement 
rechizitoriu la adresa 
impilatorilor țărănimii 
române. din Transilva 
nia secolului al XV III - 
lea — s-a bucurat de 
o reușită deplină:

Cei trei fruntași ai 
marei răscoale țără
nești din 1783: Horia 
lin intrepretăfea vigu
roasă și deosebit de 
expresivă a lui Vasile 
Cosma), Cloșca (Papii 
Panduru) și Cfișan 
(Remus Mărgineanu) 
— alături de care con
tele Antoniu lancovich

ASINCR0NISM8L
buit traversată de încă un șanț 
pentru îngroparea unei conducte 
de apă. N-a lipsit mult ca acest 
șanț să fie săpat în asfaltul gata 
făcut...

Aminteam această istorioară nu 
pentru a nega ceea ce s-a reali
zat, ci pentru a atrage atenția a- 
supra modului în care s-a făcut și 
care, amplificat la scara întregu
lui oraș, dă PetroșaniulUi imagi
nea unui, șantier veșnic, în care 
ciimele de cauciuc țin să rămînă 
la modă.

Iată un exemplu. O. dață^B^yap 
iiirea primăverii, I.C.Q. ^Mena
jat din npu- le verdeață
și flori 'iutîgul străzii princi
pale. farba devenise frumoasă,

Anul XIX
XXIV Nr. 5 503

Duminică 
2 iulie 

1967

asigurată acum aprovizionarea Văii 
Jiului cu . produse petrolifere și 
butelii de aragaz și ce măsuri s-au 
luat' în acest scop, am solicitat un 
interviu tovarășului Mîrza Horia, 
șeful depozitului Competrol Petro
șani.

■ ' — Cum asigurați âproyizîp-.
narea orașului cu produse

H petrolifere ?
—• Dacă înainte vreme, în unele 

perioade,’ au existat goluri în apro
vizionarea cu produse petrolifere, 

pus într-o manieră en- 
tuziastmantă drama ju
decătorului imperial —- 
au avut Cu toții apariții 
impunătoare, aureola
te, scoțînd în evidență 
dimensiunea legendară 
a figurilor istorice din 
drama lui Voitin. Ac
torii craioveni ne-au 
făcut . să considerăm, 
justificat, spectacolul 
„Procesul Horia“, aș
teptat cu real interes, 
un adevărat eveniment 
al actualei stagiuni 
teatrale.

panseluțele își răsfățau petaieie 
spreMncîntarea omului însetat de 
frumos. Dar într-o bună diminea
ță, asupra lor s-a abătut, necruță
toare, lovitura de tîrnăcop. Din pa
truzeci în patruzeci de pași s-au 
săpat gropi pentru plantarea unor 
ștîlpi din beton pentru iluminat, 
iar de la un stîlp la altui — șanț 
pentru îngroparea cablurilor elec
trice. Nimeni nu neagă necesita
tea modernizării rețelei ilumina
tului public. Dimpotrivă, era ne
cesar să. se mai strîngă stîlpii răz
leți și sîrmele acumulate ca la 
întîmplare deasupra străzilor. Dar 
de ce modernizarea rețelei de ilu
minat nu s-a efectuat la începu
tul prim*verii, înainte de amena-

I ' T' .■
b, ioNtfacu.

(Continuare in pag. a 3-a)

MAȘINA DE EXTRACȚIE A 

PUȚULUI ANINOASA-SUD PU

SA DE CURÎND ÎN FUNCȚIE

SUI®?1!!1*

în prezent nu ni se mai poate re
proșa acest lucru. Primim la. timp 
întreaga oantțtăte solicitată. .Aceas
tă a 'făput ca, începînd cu . luna ,a- 
prilie a. ' c„ toate instituțiile și u- 
nitățile econpmice socialiste să aibă 
asigurată aprovizionarea la îi CU 
toate cotele de benzină, ulei ?i 
mcrtorinS contractate:

— Există stații de desface
re suficiente ?

— AVemdouă stații principale 
Una în centrul orașului Petroșani 
care funcționează pe două schim
buri și alta la' Livezeni cu program 
permanent. Ținînd seama de soli
citările ocazionate de anul turis
tic, am căutat ca la stația din Li- 
Vezeni să avem în permanență 
benzină de 98 R. Pentru desface
rea petrolului, petrosînului și neo- 
fălinei avem alte două stații la 
Lupeni și Vulcan. >■

Interviu consemnat de
D. CRIȘAN „ ' . ’

(Continuare in pag. a 3-a)

INTERIOR DIN RESTAURANTUL „TRANSILVANIA" PETRILA

Primirea de către 
oresedintele 

[dnsiiinlui de Stat, 
[him Stoica, 

a ambasadorului Pakisianului
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit în audien
ță pe Ahsan-ul-Huque, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Islamice Pakis
tan în legătură cu plecarea defi
nitivă a acestuia din România.

(Agerpres)

Plenara Comisiei 
Naționale a României 

pentru U.N.E.S.C.O.
Sîmbătă 1 iulie a avut Ioc Ple

nara Comisiei Naționale a Repu
blicii Socialiste România pentru 
U.N.E.S.C.O.

Acad. Andrei Oțetea, președin
tele Comisiei Naționale, a prezen
tat darea de seamă, relevînd' re
zultatele obținute de țara noastră 
în cadrul U.N^E.S.C.O. și contri
buția .adusă de comisie la obține
rea acestor rezultate.

In continuare prof. dr. docent 
Alexandru Bălăci, secretarul ge
neral, a expus sarcinile ce revin 
Comisiei Naționale în cadrul Pro- 

I gramului U.N.E.SC.O. pe anii 1967 
—1968, adoptat la ultima sesiune 
a conferinței generale U.N.E.S.C.O.

In legătură Cu cele1 două puncte 
ale ordinii de zi, au luat cuvîntui 
numeroși participând, care s-au 
referit lă inițiativele țării noastre 
și la reuniunile internaționale ce 
au fost și'vor fi organizate pe li
nia U.N.E.S.C.O., • la publicațiile 
Comisiei ’nâțidnale, fof-rndl-îtfd1 și1 o 
&*riă ■ s " ■' 1

(Ăge’rpres)aste..
DE BALET
. Printre, numeroasele cercuri 
care funcționează în cadrul 
Casei de. cultură a sindicate
lor din Petroșani se numără 
și Cercul de balet pentru co
pii. Acest cerc, care nu-și va 
înceta activitatea nici în pe
rioada de vară, va funcționa 
îh continuare de două ori pe 
săptâmînă în zilele de luni și 
joi, între orele 17—19. In ca
drul lui activează copii, băieți 
și fete, între 5—14 ani.
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CULTURA - ARTĂ GENURILE SCENICE (II)ISTORICUL OPEREI
Expresivitatea și mesajul

lucrâri de arta momimcnltVa
Qrice imagine plasțică, fie ea 

tUlimeqșipftal^, ca în cazul piețu- 
rij și graficii, fie tridimensională, 
6§ în cazul sculpturii — reprezin
tă o selectare din realitatea per
cepută, trăită de către artist șj 
întruchipată într-o formă defini
tă, ÎJițțvun material concret. Pen
tru educația estetică prin mijlo? 
cirfia ftrtfclpr plastice, este absolut 
necesar ca, alături de adincirea 
conținiyului, cje comentarea temei

și ideii oglindite de aytor. să se 
urmărească și mijloacele de ex
presie. aspectele tehnice ale ope
re).

Re curing Casa de cultură a sin
dicatelor din Petroșani s-a îmbo
gățit cu cîțeva lucrări valoroase 
de artă monumentală. Este vorba 
de 6 compoziții în mozaic, o friză 
intarsie ge leipn și <r-< ojnpoziție 
în metaloplastie, afțftțe în hol §i 
în '«ala de dans.

Ce a urmării colectivul de creație
Băspynzînd mai multor intenții 

și ținînd seama de puterea artelor 
plastice d? a oglindi în imagini 
caracteristice noul yremji, colec
tivul artiștilor plastici format din 
toy. Pogor Kalman și frații srilagyi 
Adalbert și £eza a VQjt șă reali? 
zeze din materiale clasice, lucrări 
cu o durabilitate îndelungată, să 
pupă fgrta expresivă a artei mo
numentale în slujba educației es
tetice a maseior.

Fiind în intenția noastră de a 
explica semnificația lucrărilor exe
cutate la Casa de cultură, ne-ain 
gdresat autorilor.

r-Ne-are orientat spre arta mo
numentală — pe-a spus tov. FODOR 
KALMAN, pentru că ea are rădă
cini adinei m tradițiile culturii r«- 
rn|ppști și peptru că, îp epoca 
noastră, ea cunoaște o mare înflo
rire. Datorită materialelor clasice 
din care se execută și care au da
rul de a rezista secole de-a ringul, 
(exemplu constituindu-1 mozaicul 
de la Istria, frescele din nordul 
Moldovei) lucrările de artă monu
mentală transmit peste ani ideile 
mai multor generații.

In lucrările de artă monumenta
lă un rol deosebit il au materialele

întrebuințate. Jg]© se cer astfel se
lectate și puse in valoare Incit să 
se cgptnpegscă armonios cy Struc
tura compozițională a tabloului sub
ordonat ideii arhitecturale și artis
tice. Aceasta presupune o viriun» 
modernă care ține seama de reali
zările șpcjpțitij contemporane, ha 
executarea lucrărilor — aici în dis
cuție — colectivul nostrp a ținut 
seama de rplul și lpcyj ipcăperiloț 
respective. In holul Casei de cul
tură, de pildă, privirea Iți este a- 
trasă de friza intarsie de lemn, de 
|8 metri lungime. Purțjnd în valoa
re calitățile lemnului, ea reprezintă 
o sinteză plastică, în viziune mo
dernă, a preocupărilor artistice ce 
se desfășoară la casa de cultură: 
muzică, teatru, arte plastice etc. A- 
ceaștă idee o exprimă și panoul, 
realizat în metal, aflat în holul de 
la intrare. Acest panou, care scoa
te în evidență frumusețea artistică 
a metalului bătut, (aramă și fier), 
determinat de locul ce-I ocupă în 
clădire, prin îmbinarea motivelor 
industriale și artistice, formează o 
unitate compozițională interesantă, 
care exprimă ideea lăcașului de 
arfă în mediul industrial al Văii 
Jiului.

VĂ RECOMANDĂM :
A

Tot «lin acest g;yp face parte 
și mozaicul intitulat „Compoziție 
în albastru și roșu". Lucrare pre
tențioasă, car« face să întîraji un 
limp mai îndelungat în fata ei, mo
zaicul amintit reprezintă simbolic 
încleștarea a două mari forțe rega
te do albastru si roșu, două extre
mități ale spectrului. La un pol, e 
Pătura cu frumusețile ei neasemui
te, conturării căreia îi corespunde 
albastrul cu linii ondulate, In com
poziția noastră, roșul reprezintă for
ța creatoare a omului ilustrată prin 
linii geometrice. Roșul vădește țen? 
dipța de a stăpîni albastrul. Albul, 
care șe încadrează perfect în am? 
bianța dintre roșu si albastru- sim
bolizează familia, racreerea.

Colectivul de creație a căutat, ca, 
prin lucrările executate, să-l facă 
pe omul care frecventează Casa de 
cultură să fie atras de ele și pri- 
vindu-le să se rupă, pentru cîteva 
clipe, de preocupările Iui cotidiene 
și ș| gpste frumusețea artei. Avețn 
convingerea că, treptat, publicul va 
pătrunde înțelesul Și semnificația 
profundă a acestor lucrări și le va 
privi cu mai mare interes, apreci- 
indu-țe.

Și lucrările executate în salg 
destinată dansului se încadrează 
armonios »U ambianța arhitecturală. 
Două compoziții în mozaic cu mo
tive reprezentînd dansul, corul, 
precum și suprafețele decorative 
conferă un aspect ințim, plăcut 
sălii.

Materialele utilizate la executa
rea lucrărilor au fost impuse atît 
de arhitectura clădirii cît și de 
condițiile atmosferice din Valea 
Jiului. Lucrările de artă monu
mentală care împodobesc Casa de 
cultură ar putea fi mult scoase în 

evidență de cî
teva reflectoare 
puternice".

M. CHIOREANU

Unul gin evenimen
tele cele mai impor
tanțe ivite în istoria 
muzicii, te sfîrșjțyl se
colului al XVl-lea și 
începutul secolului al 
XVIl-lea, a fort naște
rea așa-rmmiței ciram- 
ma per inusica, denu
mită mai tîrziu operă. 
Hplul principal în 
crearea operei l-a a- 
vyt un grup de uma
niști, oameni de arta 
și poeți, reuniți în ju
rul contelui Giovanni 
Bardi, pm de înalță 
cultură din Florența 
acelor ani. Rin expe
rimentele artistice ale 
acestui cerc, care a 
rămas în istorie sub 
numele de „Camerata 
florentina", s-a născut 
prima operă „Rafne". 
a cărei muzică însă 
s-a pierdut. S-au con
servai pînâ în zilele 
noașțre operele „Euri- 
dice“ (ambele cu ace
lași nume) ale com
pozitorilor Peri și 
Caccini.

Compostorul care a 
ridicat noul gen pe p 
treaptă superioară, cre- 
înd adevărata dramă 
muzicală profund u- 
mană, a fost Claudio 
Monteverdi, autorul o- 
perelor „Qrfeu", „A- 
riatna", „Nerp" etc.

Răspîndindu-se repe
de, în întreaga Italie, 
opera se dezvoltă în 
diferite centre mai im
portante ca Roma, Ve
neția și Neapole. In 
decursul secolului 
XVII, opera se răs- 
pîngește și în alt^ țări 
ca : Franța (J. B. Lully, 
I. Ph. Rameau), Anglia

(ii. purceii) și mai 
puțin în Germania dip 
cau?a fărâmițării feu
dale existente aici.

Datorită subiectelor 
mitologice și istorice 
pe care le aborda, o- 
pera din sec. XVII a 
primit numele de o- 
pero seria (opera de 
curte). Gloria operei 
seria a fost destul de 
scurtă, în prima jumă
tate a secolului XVIII 
devenind un spectacol

GHID
MUZICAL

pur convențional, în 
care nu exista preo
cupare pentru conținut, 
ci mai mult pentru e- 
lemente de fast, de de
cor șj de virtuozitate. 
Nici chiar marii com
pozitori Rameau și 
Haendel nu au putuL 
salva opera serie de 
la această degenerare. 
In schimb. încă la în
cepu tul sec. XVIII, în 
Italia apare un nou 
gen de operă ca o 
regpție sau, uneori 
chiar pa o parodie a 
operei seria, primind 
nymele de opera buf- 
fă; ea era corespunză
toare gustylui și inte
resului unor mase mai 
largi. Primul exemplu 
clasic de operă buffă 
este Celebra „La serva 
padrona" (Servitoarea 
stăpînă) a compozito
rului G. B. Pergolesi 
(1710—1736). In sec. 
XIX opera buffă atin
ge perfecțiunea în o- 
pepa Iui Rossini „Băr
bierul din Sevilla".

Opera seria trebuia 
să găsească o cale de 
ieșire din impasul în 
oare a intrat, fiind to

tuși cea mai indicată 
să abordeze o tematică 
majoră. Această refor
mă a fost realizată de 
compozitorul G. W- 
Gluck (1714—1787) prin 
operele „Orfeu", „Al- 
ceșțe", „Ifigenia în 
Aulida" ș. a.

Incepînd cu această 
reformă, opera seria 
ya primi din nou țm 
loc de prestigiu și se 
va dezvolta alături ge 
opera buffă, O mare 
contribuție în crearea 
operei realiste, cu a- 
gînc conținut social 
ap agus-0 compozitorii 
W- A. Mozart („Răpi
rea din Serai". ..Nun
ta lui Figaro". „Dpn 
Juan“, „Flautul ferme
cat" etc.), Ludwig van 
Beethoven („Fidelio"), 
Karl von Weber („Frei- 
schiitz"), R. Wagner 
(„Tannhanser", „Maeș
tri cîntăFeți gin Num
bers", tetralogia „ine
lul nibelungilor") ș. a

In a doua jumătate 
a secolului xix, în 
italia își desfășoară 
activitatea Giuseppe 
Verdi, unul din cei 
mai mari compozitori 
de operă, care a lăsat 
creații realiste ce se 
bucură și azi de o ma
re popularitate („Tra- 
viata", „Rigoletto", „O- 
thello“, „Aida", „Fște,, 
staff", „Trubadurul" > 
etc.).

Numele autorilor de 
opere din secolele XIX 
și XX este enorm, im
posibil de amintit în 
ghidul nostru, totuși 
compozitorii Rossini, 
Puccini, Glinka, Ceai- 
kovski, contemporanii 
Britten, Gershwin, Pro
kofiev ș. a. constituie 
mărturii grăitoare ale 
interesului care s-a 
manifestat față de a- 
cest gen atît de popu- 
Iar. Af

Teodora JURCA

„ÎNAINTE de RĂZBOI"
Inșpjnată gin două piese 

ale marelui seriilor iugoslav 
Branislav Nușiei, comedia 
cinematografică „înainte de 
război" este o puternică sa
tiră socială. Filmul demască 
venalitatea, viciile și rapaci
tatea burgheziei gin Iugo
slavia antebelică. Concentra
tă în jurul „sinuciderii” in
ginerului Mateja Mărie, ac
țiunea primei părți a filmu
lui descrie evenimentul „în- 
mormîntării" presupusului si
nucigaș (eronat identificat) 

mobilizarea rudelor, ca- 
re-și exprimă o dată cu re
gretul pentru pierderea ire- 
par abilă, dorința de... moș
tenire. Falsificarea testamen
tului, devastarea vilei ..de

functului", plasarea capita
lului moștenit în afaceri bă
noase — șînt momenta im
portante ale derulării acțiu
nii filmului, înainte de... re
învierea „mortului". După 
trei ani, revenind acasă (nu 
se sinucisese) Mărie dorește 
să reintre Jn drepturile șale. 
Dar rudele bogate nu per
mit ynui „mart" să le de?-, 
moștenească. Rescoperindu-se 
apoi că o lucrare a lui Mă
rie, publicată „postum", a- 
vea un pronunțat caracter 
antistatal, rudelor li se ofe
ră soluția neașteptată de a 
scăpa de Mărie. Finalul co
mediei ni-1 prezintă pe Mă
rie în cimitir, contemplin-

du-și propria piatră fune
rară...

Comedia regizorului Vuk 
Babjc ne prilejuiește reîn- 
t'îlnirea cu cunoscuții comici 
ai ecranului iugoslav Slobo
dan Perovic, Bata Zivajino- 
vic, admirați de spectatori 
în vechile producții „Nu te 
atinge de fericire", „Bărba
ții", „Criminalul în vacan
ță", „Inspectorul" etc.

Autorii filmului nu au fă
cut — tea ce s-ar crede — 
O ecranizare după Nușici. 
Reflectînd esența celor două 
piese „Răposatul" și „O fa
milie îndoliată", ei au reali
zat o foarte inspirată come
die satirică în spiritul ma
relui dramaturg iugoslav.

Cînd într-o sală de 
spectacole ne izbește tă
cerea și — de ce să nu 
spunem — gravitatea, 
afirmăm, pe bună drep
tate, că spectatorii par
ticipă la spectacolul ce 
se desfășoară pe scenă. 
Starea de reculegere, de 
interes cu care sînț ur
mărite., din sală, deți -

aceia, care, în mod cu 
totul intimplător se... 
încumetă să vină la o 
piesă (care in genere 
entuziasmează) pe care 
n-o înțeleg îndeajuns. 
De acord, că cultura ar
tistică se formează per- 
severind in vizionarea 
a cit mai multe specta
cole. Ea nu mai este

SĂ fit LINISIE-N 
SALA DE SPECTACOLE!

O secvență din filmul „înainte de război" care va rula, îttbepînd de luni 3 iu
lie, l* cinematograful „Minerul" din Lonea.

lările acțiunii unei - 
se dau certitudinea ce
lor care-și arată măies
tria in luminile rampei 
că sînt înțeleși. Specta
torii, care-și ocupă locul 
in sălile noastre de 
spectacole sînt foarte di
feriți : din medii dife
rite, de virste diferite 
și de pregătiri intelec
tuale diferite. Toți insă 
au — sau ar trebui să \ 
aibă — același țel — de 
a vedea un spectacol ca
re să-z’ incinte sau față 
de care să-și manifeste 
uneori dezaprobarea. 
Mergînd să vizioneze un 
soectacol de teatru in 
proză la Casa de cultu
ră din Petroșani, covir- 
șitoarea majoritate a 
spectatorilor este bine 
edificată asupra locului 
pe care-l frecventează.
Publicul este însă 
spuneam, foarte diferti. 
Puțini mai sînt dintre

azi un apanaj doar a. 
unora. Dar de la justi
ficarea că acesta este 
ițn drept al tuturor ce
tățenilor, de a viziona 
spectacole, și pină la 
apariția într-o sală, ca 
cea a Casei de cultură, 
g unor oameni care nu 
înțeleg să păstreze a 
atitudine civilizată (și 
nu rare au fosț aceste 
apariții!) este totuși p 
cale lungă. Nu ne re
ferim la faptul că se 
permite intrarea în sală 
după începerea specta
colului, nici la faptul 
că unii spectatori, zvi- 
tîmpinînd dificultăți de 
adaptare fin primele 
minute și uneori in toț 
timpul spectacolului) dis
cută și se interpelează 
reciproc. Este vorba de 
cu totul altceva. Cum 
de este pasibil să nu ii 
existat nici o interdic
te împotriva celor ci-

teva spectatoare, cu co
pii mici în brațe, care 
la spectacolul, de vi
neri, al artiștilor Națio
nalului din Craigva, au 
lezat buna vizionare a 
celorlalți spectatori, tre
zind o indignare gene
rală justificată ? Se mai 
trece uneori voit cu ve
derea pătrunderea în 
sală a femeilor cu co
pii mai mici care pot 
fi, insă, stăpiniți să nu 
deranjeze mersul spec
tacolului. Să admiți in
trarea în sală a unor 
persoane, copiii cărora 
aveau nevoie de alăp
tare... in public, pentru 
potolirea... stridențelor 
sonore, este inadmisibil.

Vrem să satisfacem 
dorințele tuturora de a 
vedea un spectacol reu
șit. Dgr, de ce să Ue îm
bătăm cu apă rece, cre- 
zînd că și „micuții" din 
brgțe pot fi... liniștiți.

Chiar dacă în preala
bil n-au mai vizțanat a 
altă reprezentație teatra
lă și nu cunoșteau că 
este interzisă... partici
parea la acțiunea piesei 
a sugarilor, aceste spec
tatoare nu trebuiau, in 
nici un caz, admise în 
sală. Spectatorii au drep
tul și cer ea pe viitor 
să fie... sistate astfel de 
manifestări artistice in
fantile ’ într-o sală de 
spectacole. Mai ales la 
Casa de cultură, scena 
căreia este... inundată 
din ce in ce mai mult 
de spectacole teatral: 
valoroase.

V. ȚEODORESCl
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CĂCI LA PAGINA 100... CUM PUTEM ÎNNOBILA PERSONALITATEA ORAȘULUI
Stăteam la o masă. Singur, 

îmi sorbeam liniștit cafeaua. 
Nu fumam că... nu se mai 
fumează în cofetării. Răsfoiam 
o carte. In acest timp s-a a- 
propiat de mine un cunoscut
— să-i zicem X M-a salutat 
și s-a așezat alături. După 
cum mi-a frunzărit C#rte4, 
afectat și puțin pa nas m-a 
apostrofat :

— Pe ce, dracu’ nu-ți îngri
jești cărțile ? Ce-i cu subli
nierile astea! Și încă 
cu roșu! Parcă n-ar fi 
a ta I

— Privește ! Acum am 
luat-o. Dar toate cărțile 
mele de acasă sînt la 
tel de noi. Pentru că 
știu să le păstrez, pen
tru că-mi - place să am 
curate toate cărțile. Pă
cat de ele, zău, să le 
mîzgălești... !

Și-a învelit cu grijă, 
în hîrtie, frumosul prim 
volum din „Opere ale
se" ale lui George Coș- 
buc. L-a pus la subsu
oară. Mi-a spus că se 
grăbește și a plecat...

Era spre seară. Mer
geam la biblioteca clu
bului din Lonea să caut 
o carte. îmi ena ab
solut necesară. Cînd să intru, 
aud ca din pămînt, o mulți
me de glasuri care m^i de 
care mai subțiri, mai plângă
rețe și revoltate în același 
timp. Și paircă cereau ceva. 
Deschid, țrec pragul. Diptr-a 
privire cuprind toată încăpe
rea. Bibliotecara era... sin
gură.

— Parcă am auzit, sau... 
îi zic.

— Nu, nu vi s-a părut. Mul
te din cărțile din rafturi im
ploră îndurare, se tînguiesc 
șă nu mai fie scrijilate, îm
pestrițate cu fel de fel de 
semnături, cu înserări de „a- 
mintjri" și „souveniri", ou a- 
dunări, scăderi și notări di
verse.

Mă apropii. Tixitele și în- 
ghesuitele-n rafturi își încep 
din nou canonada de rugă
minți : „Șă nu-și mai bată 
ioc de noi, să nu ne mai ru
pă, să ne păstreze ca pe ale 
lor de-acasă...".

—• Cine sînt „mizerabilii'* ?
— întreb repede și... ourios.

— Priviți-mă — mi se adre
sează „Poezii și proză" de Di- 
mitrie Anghel — iată ce „am
prentă" șj-a pus pe mine Ko- 
vacs Sofia — „baletjsta"!

Citesc! „Amintire- Cînd pe 
această foaie albă / Qchi-ți 
sar (!) arunca / Lasă o lacrimă 
să cadă / Pe iscălitura mea 
(„sărmana" I).

Răsfoiesc și alte cărți. Des
cifrez „adnotările": „C. Iri

Semne bune în aprovizionarea 
cu produse petrolifere și aragaz TELEVIZIUNE

f Urmare din pag. U

| — Cota de butelii satisface
? pe deplin cererile mereu cres-
* cînde ale populației ?
— In Valea Jiului există 16 000 

posesori de aragaze. Cota lunară 
este de 9 600 buțelij.

Ca urmare a intervențiilor re
petate făcute de Secția comercială 
a Sfatului popular al orașului Pe
troșani la Baza de desfacere a 
produselor petrolifere din Timi
șoara și chiar la minister, înce- 
pînd cu luna martie a. c. primim 
cu regularitate buteliile solicitate. 
Acum primim butelii nu numai 
de la Timișoara, ci și de la Bucu
rești și Craiova. De altfel, din lu
na februarie și pînă în prezent 
nu am avut nici o reclamați^. In 
trimestrul III, numărul posesorilor 
de gragaze din Valea Jiului va 
spori cu 2 8QQ. Desigur, vom so
licita mărirea cotei potrivit cerin
țelor sporit».
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na. Băile Govora. Acalp a fast 
(dar nu Pitită i) carte» asia" 
Pe altă pagină a aceleiași cărți 
„Cele mai drăguța fete sînt 
Nela c„ Nuți și mai drăsuti 
băieți Nicu, Igpcu, Mihai... e- 
ducator Cojocarii Gheorghe, 4 
august 1962" (în „Minerii" de 
V. Ighișev); „Citită pentru 
prima oară de eleva Rogobe- 
te Elena în anul 1965“ („Scri
eri" voi. 2 de Tudor Arghezi); 
„13.1.1965, citită de mine, pen

sionar, Taia 113“ (sem
nătură indescifrabilă, pe 
„Stanița plutitoare" de 
V. Zacrutohin); „Citită 
de Crișan Doing în data 
de 18 II 1965, Lunea. Te 
iubesc" (declarația nu-i 
făcută în nici un caz 
autorului „Călătorii prin 
Africa" — 1871 — H. M. 
Stanley); „Citită și fu
mată (!) de mine, Fan- 
tomas. Constantin Flo- 
lea, școala de mineri 
Lonea" (de mai multe 
ori semnătura plus com
pletarea „Nare (!) rost" 
la titlul cărții „Putere 
fără glorie" de Frank 
J.; „Nui (I) bună de ni
mica", D. Tirculescu 
K e n d i a n și țăra
nul" de L. Kruezow- 
ski); „Citită de Vitez 

Ioeif la data de 22 IX 1966 
(„Povestiri" de M. Sadovea- 
nu); „Nu fura această carte / 
Că te bate D-zeu / Căci la 
pagina 100 / Este scris nu
mele meu — Gore...“.

Aip renunțat. Erau prea 
multe. Și prea muiți cei pe 
care nu-i „bate" nimeni. Am 
început să caul pagina 100 
prin diferite cărți. Am găsit 
și alte nume... impuse eterni
tății, nu pentru a nu se... fura 
ci pentru a murdări cartea. 
L-am găsit pe O pagină J00 
și pe X, „amicul" care atît 
de mult iubește și îngrijește 
părțile. Insă doar pe ale sale. 
Că sînt „proprii", nu ale sta
tului. De fapt primul nume, 
prima semnătură care mi-a 
sărit în ochi a fost a „amicu
lui" X. Acest lucru m-a hotă- 
rît să caut și alțj „adepți" 
care nu știu să păstreze, să 
respecte și să iubească o car
te, Și care ar trebui puși să 
plătească aceștg volume dete
riorate. Un vechi dicton lati
nesc, care ar suna astfel în 
românește: „Cînd vrei să do
vedești prea multe, nu dove
dești nițpic" mi-a îndreptat 
gjndul spre X. Spre cel care 
mi-a reproșat că nu știu să 
păstrez p carte. Dar am să 
i-o zjp și eu: Ferice de mu
ritorii care-și dau seama ce 
vorbesc! Tu însă,.,, adică, ce 
să mai vorbim... căci la pa
gina 100...

V. T,

I-»- Ce măsuri fost luate 
pentru a livra în mod opera
tiv buteliile solicitate ?

— Ajunși o dată 1» normal eu 
distribuirea buteliilor, s-a . reat 
premisa onorării comenzilor din 
Petroșani chiar în ziua în care 
sînt făcute sau cel mai tîrziu a 
doua zi. Printre păsurile organi
zatorice luate se numără înființa
rea de puncte, fixe de distribuire 
U buteliilor în localitățile Uricanî, 
Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Pețrila 
și Lonea. Au fost programate zile 
și ore fixe de distribuire a bute
liilor în fiecare localitate. Spre a 
satisfice îp întregim? n^ceșprul de 
butelii se ține legătură telefonică 
cu sfaturile populare care ne in
formează cîțe butelii sînt necesare 
in ziua respectivă. In acest fel 
reușim să onorăm la timp toate 
comenzile. Cu o mai bună orga
nizare a muncii am URMII să asi
gurăm transportarea mai rapidă 
a buțfsyjim și produselor petro

POARTĂ ȚABANEASCA DIN CIMPA
Foto : N. Moldoveanu I

ASINCRONISNUL! 
poate sluji aspectului sfrâzil ? j

(Urmare din pag. 1) Neconcordanța în timp a lucră-®

jarea spațiilor verzi ? Și, era per
fect posibil. Doar amenajarea spa
țiilor verzi a fost efectuată de 
I.C.Q. iar instalarea rețelei de ilu
minat a I.R.E.H. Petroșani, ale că
ror sedii se află la doi pași unul 
de celălalt. Puteau lua legătura, 
pentru coordonarea lucrărilor, și 
totul era în ordine. Intr-un singur 
caz s-ar putea găsi o scuză. Și a- 
nume: Dacă pentru a ajunge de 
la I.C.O. la I.R.E.H. sau invers ar 
fi trebuit făcut ocolul pământului. 
Dar altfel ?

' Ăsihcronismul lasă urme supă
rătoare în multe părți ale orașu
lui. Ș-a înălțat o nouă și frumoasă 
clădite a poștei; în față totul e 
pus la punct, dar în spate ? Car
tierul Carpați a fost construit de 
mai muiți ani, dar terenul dintre 
acest cartier și linia ferată, apt 
pentru a fi transformat intr-un 
frumos parc, continuă să rămînă 
un maidan. In cîte planuri de în
frumusețare a orașului întocmite 
de-a lungul anilor de sfatul popu
lar nu s-a prevăzut amenajarea 
acestui teren ? Edificiul Casei de 
cultură înnobilează fața orașului, 
în față — zonele verzi sțnt ame
najate cu gust. Priviți insă peste 
drum, spre arena sportivă: gră
mezi de moloz a căror evacuare 
intîrzie de multă vreme. Pe aripa 
din aceeași parte a Casei de cul
tură, grămezi de cărbuni convie
țuiesc sub cerul liber eu grămezi 
de zgură. Aduc ele vreun aporț 
ținutei orașului, cadrează prezen
ța; lor eu vecinătatea impunătoru
lui lăcaș de cultură ?

lifere din gara Petroșani, manipu
larea lor in depozit.

Preocuparea noastră permanen
tă este de a asigura o aprovizio
nare ritmică : u produse petrolife
re și butelii de aragaz, să rnuncjm 
în așa fel încîț șă nu avem nici 
o reclamație Toiul este legat insă 
de evitarea golurilor în aprovizio
nare.

Concurs la ștrandul 
„Preparatorul- 1 upeni

Duminică, la ora 10, la ștrandul 
„Preparatorul" din Lupeni se va 
desfășura un concurs de înot dotat 
cu premii pentru probele : 1Q0 me
tri junioare și senioare; 100 metri 
juniori si sejșiari : âu metri copii 
tpfttei) si sărituri la Wawtoftjnă.

După împărțirea premiilor se va 
disputa meciul de polo dintre echi
pele Preparatorul l upeni și Mine
rul Lupeni. 

rilor de construcție cu cele de a- a 
menajare a spațiilor din jur se | 
manifestă supărător și în cartierul •
Livezeni. a

Evident, orașul este în continuă I 
transformare, în continuă înnoire • 
și prezența șantierului este obli- fi 
gatorie. Aceasta însă nu poate a- | 
coperi tărăgănarea, ignorarea ce- ■ 
rințelor urbanisticii și chiar aban- » 
donarea unor lucrări obligatorii | 
de refacere a străzilor și trotua- * 
rejor. Se. impune mai multă ORI- a 
ENTARE, mai multă CLARVIZIU- g 
NE în organizarea lucrărilor e-1 
dilitare, preocupare pentru COOR- _ 
DONAREA acestor lucrări. Poate g 
fi felicitată conducerea I.L.L. pen- | 
tru că schimbă acoperișul la o. ca
să veche, care nu peste mult timp 1 
ya fi demolată, iar noile blocuri I 
sînt slab îngrijite ? Pot fi trecute 
cu vederea fușerațiile atunci cînd 1 
este vorba de refacerea pavajului Ă 
după instalarea conductelor sub- • 
terane ? Nu putem făuri frumu- | 
sețea- orașului fără o exigență spo- 1 
rită față de CALITATEA lucrări- • 
lor. g

Fără o preocupare susținută pen- | 
tru coordonarea lucrărilor edilita- ® 
re, pentru calitatea lor, fără o e- a 
xigență maximă față de activita- I 
tea de gospodărire, nu putem în- 8 
registra progrese pe calea înfru- a 
musețării orașului. K

PROGRAM OE RADIO
3 iulie

PROGRAMUL I ! 7,00 RADIO
JURNAL; 7,45 Sumarul ziarului 
„Scînteia“; 8,00 Tot înainte; 8,20 
MOMENT POETIC; 8,25 La mi
crofon, melodia preferată; 9,25 
Sfătui medicului: Prevenirea pa- 
radentozei; 9,30 Program muzical; 
11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 
Cronică economică; 11,18 Parada 
soliștilor și a orchestrelor de mu
zică ușoară; 12,00 Melodii distrac
tive de Emanuel Ionescu; 12,15 
Biblioteci și bibliotecari; 12,30 Pre
lucrări din folclor; 12,45 In ritm 
de tango; 13,00 RADIOJURNAL; 
13,13 Succese ale muzicii ușoare;
13.30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 14,00 
Concert de estradă; 15,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 15,05 Afiș radio
fonic; 15,20 Cintă pentru dumnea
voastră Dan Spătaru și Petula 
Clark; 15,40 Radio-publicitate; 15,50’ 
Jocuri populare; 16.00 RADIOJUR
NAL. Sport; 16,15 Opera româ
nească și literatura; 16,40 Cîntăreti 
ai plaiurilor noastre; 17,00 „Bucu
rești oraș iubit" — muzică ușoară; 
17,10 ANTENA TINERETULUI;
17.30 Maeștri ai muzicii corale ro
mânești; 17,50 Muzică ușoară; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC; 18,20 Varie
tăți pe aceeași temă: muzică u- 
șoară; 18,40 INCURSIUNE ÎN CO
TIDIAN; 19,00 Concert de melo
dii românești; 19,30 Sport; 19,40 
Varietăți muzicale; 20.00 RADIO- 
GAZETA DE SEARA; 20,20 O 
melodie pe adresa dumneavoastră;
20.45 De la fluier la marile ansam
bluri folclorice; 21,05 TEATRU 
RADIOFONIC SERIAL : DOUĂ
SPREZECE SCAUNE de Uf și Pe
trov; 21,25 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 22,15 Muzică ușoară;
22.45 MOMENT POETIC: 22,50 
Muzică ușoară; 24,00 BULETIN DE 
ȘTIRI: 0,05 Melodiile nopții; 2,55 
—3,00 BULETIN DE ȘTIRI.

2 iulie

9,00 Ora exactă. Cum va fi vre
mea.

9,02 Gimnastica de dimineață.

9,10 Emisiune pentru copii $i ti
neretul școlar: Cabana al
bastră. Filmul serial „Meteor 
X L 5”. „TotU\ e să ai idei“ 
scenetă de Virgil Stoeneșcu.

10.45 Emisiunea pentru sate.

12.15 Concțrt simfonic.

16.15 Dialog la distqnță. Participă 
regtunile Bacău ?i Dobrogea.

20,00 Fotbal: Steaua — Foresta 
Fălticeni. Finala Cupei Ro
mâniei. tn pauză: Telejur
nalul de seară.

21.45 Film artistic: „Parisul vesel".

23.45 Telejurnalul de noapte.

23,55 Telesfort.
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Lucrările sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. au fost întrerupte pînă luni

R. D. VIETNAM

NEW YORK 1. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : După încheierea dezbateri
lor generale ale sesiunii extraor
dinare a Adunării Generale a 
O.N.U., în cadrul cărora au luat 
cuvîntul 69 de delegați, 
pă-amîază a început 
proiectelor de rezoluție.

înainte de începerea 
președintele Adunării 
Abdul Rahman Pazhwak 
nistan) a dat cuvîntul lui P. V. I. 
Solomon, reprezentantul permanent 
al statului Trinidad-Tobago, care 
a declarat că va prezenta în nu
mele a 18 țări latino-americane — 
printre care Panama, Argentina, 
Brazilia, Bolivia, Mexic, Venezue
la,' Columbia — un nou proiect 
de rezoluție. Pe biroul Adunării 
Generale se mai află alte patru 
asemenea proiecte depuse, respec
tiv de U.R.S.S., S.U.A., Albania și 

. de grupul celor 16 state (Iugosla
via și 15 state âfro-asiatice).

Rezoluția celor 18 state latino- 
americane cuprinde patru para
grafe. Ea cere retragerea trupelor 
izraeliene din teritoriile pe care 
le-a ocupat în Iordania. Siria și 
R.A.U.j precum și încetarea stării 
de beligerantă în. vederea stator
nicirii unei coexistențe bazate pș 
bună vecinătate; Declarînd că 
„nici o ordine stabilă internațio
nală nu se poate baza pe amenin
țarea cu forța sau folosirea for
ței" Și că „nu poate fi recunoscu
tă validitatea ocupării sau dobîn- 
dirii de teritorii prin asemenea 
mijloace", rezoluția cere, de ase
menea, Consiliului de Securitate

vineri du- 
discu tarea

discuției, 
Generale, 

(Afga-
Ierusalim, chestiune care 

examinată de Adunarea Ge
la cea de a 22-a sesiune

să examineze în continuare, ani
mat de „spiritul urgenței", situa
ția din Orientul Apropiat cu sco
pul „de a garanta libertatea căi
lor maritime internaționale", de 
a obține „o soluționare completă 
a problemei refugiaților" și de a 
garanta „inviolabilitatea și inde
pendența politică a statelor din 
această regiune". Totodată, se a- 
rată că este de dorit stabilirea 
unui regim internațional pentru 
orașul 
să fie 
nerală 
a sa.

După ce a comunicat unele pro
bleme de procedură, propunînd ca 
termen limită pînă cînd se mai 
pot depune alte proiecte de rezo
luție ziua de sîmbătă 1 iulie, ora 
12,00 (oră locală), iar ca termen 
limită pentru depunerea de amen
damente ziua de duminică 2 iulie 
ora 11,00, președintele Adunării 
Generale a dat cuvîntul reprezen
tantului Izraelului, Abba Eban, 
care a declarat că se va ocupa 
doar de proiectul de rezoluție al 
celor 16, rezervîndu-și dreptul să 
discute măi tîrziu proiectul latino- 
american. El a precizat că „res
pinge în întregime" ' proiectul pre
zentat de Iugoslavia și de grupul 
unor țări afro-asiatice, motivînd 
că acesta ar constitui „o recoman
dare pentru reluarea ostilităților".

Intrucît nici un alt delegat nu 
s-a mai înscris la cuvînt. ședința 
a fost declarată închisă, lucrările 
Adunării Generale urmînd a fi 
reluate luni, 3 iulie.

NEW YORK 1 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U Țhant, 
a anunțat că intenționează să tri
mită un reprezentant al său în 
Orientul Apropiat care să-1 infor
meze: despre situația refugiaților 
și a prizonierilor de război, ca ur
mare a conflictului dintre Izrael 
și țările arabe. Aceasta este una 
din măsurile pe care U Thant in
tenționează să le ia pentru a a- 
duce la îndeplinire rezoluția Con
siliului de Securitate al O.N.U. din 
14 iunie care cere Izraelului și 
țărilor arabe să respecte „princi
piile umanitare privind tratamen
tul prizonierilor de război și pro
tecția persoanelor civile ’ în -timp 
de război".

NEW YORK 1. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Româ
nia, Cornel iu Mănescu, 
întrevedere cu Abdui 
Pazhwak, președintele 
Generale. a O.N.U. Cu
lej a avut loc o convorbire în le
gătură cu problemele aflate pe or
dinea de zi ă actualei sesiuni ex
traordinare a Adunării Generale.

a avut o 
Rahman 

Adunării 
acest pri-

S. U. A. au comis un nou act 
agresiv cu implicații grave

HANOI 1. — Corespondentul A- 
gerpres, Adrian Ionescu, transmi
te : Un nou act agresiv cu impli
cații deosebit de grave — violarea 
deschisă a statutului zonei demi
litarizate — reține de cîteva zile 
atenția opiniei publice din R. D. 
Vietnam, a diplomaților și ziariș
tilor acreditați la Hanoi. Una din 
cele mai sângeroase crime de pî- 
nă acum ale americanilor în nor
dul Vietnamului — astfel a fost 
caracterizată de către ziarul „Nhan 
Dan" bombardarea timp de când 
zile, fără încetare, de către avia
ție, navele de război și artileria 
gr;ea a S.U.A. a satului Vinh QU- 
ăng, situat în partea de nord â 
zonei demilitarizate, pe malul rîu- 
lui Ben Hai, la vărsarea în mare. 
Au avut loc aproximativ 200 de 
raiduri aeriene, în timpul cărora 
s-au lansat 3 700 de ■ bombe de ma
re calibru, precum și bombe cu 
bile, cu fosfor și gaze toxice, du
blate de. tirul distrugător al tunu
rilor flotei a șaptea și a obuzie
relor amplasate la sud de linia de 
demarcație. Ele au ras de pe fața 
pămîntului acest sat de 3 000 de

se întinde pe circa 2

se apreciază că acest 
premeditat, după cum

locuitori, ce 
km pătrați.

La Hanoi 
act inuman,
demonstrează și felul în care a 
fost condus atacul, face parte din- 
tr-un plan ce vizează distrugerea 
din temelii a satelor populate ce 
se găsesc în partea de nord a zo
nei demilitarizate, în intenția’ 'de 
a o transforma, ca și partea din 
sud, într-o țară a nimănui, în spe
ranța de • a perpetua divizarea 
Vietnamului și intensificarea răz
boiului de agresiune contra aces
tei țări. In sprijinul acestei afir
mații stă faptul că atacarea loca
lității Ving Quang a fost preceda
tă de răspîndirea masivă, de pro
duse chimice ce distrug vegetația 
și apoi de bombardarea satelor 
Vinh Thanh, Vinh Son și Huong 
Lap. In capitala R. D, Vietnam 
se subliniază, totodată, că această 
acțiune demonstrează că sînt în 
curs de pregătire planuri militare 
aventuriste contra R; D. Vietnam. 
S.U.A. au extins războiul terestru 
pînă la porțile orașului Vinh Linti, 
subliniază ziarul „Nhan Dan". .

Remaniere guvernamentală în Ghana
ACCRA 1 (Agrepres). — Consi

liul Național de Eliberare din 
Ghana (C.N.E.) a dat publicității

Intrimiiia Conferinței extraordinare a Organizației 
ile solidaritate a nopoarelor
In capitala R.A.U. au început 

sîmbătă lucrările Conferinței ex
traordinare a Organizației de soli
daritate a popoarelor afro-așiatice. 
Iau parte reprezentanți ai 70 de 
organizații din 50 de țări din A- 
sia și Africa, precum și 100 ob
servatori. Lucrările ei vor dura

aproximativ o săptămînă și vor fi 
consacrate discutării situației 
tuale din Orientul Apropiat.

In ședința de deschidere 
sîmbătă dimineața a fost citit
mesaj al președintelui R.A.U., Ga
mal Abdel Nasser.

ae-

de
un

Conferința de presâ 
a generalului Patakos I

1 (Agerpres). 
transmite că 
al Greciei, 
declarat, la o

— Agen- 
ministrul 
generalul 
conferin- 
de depu-

nuți politici, care vor 
în Insula Yaros. Printre 
ținuți se află avocatul 
M. Eftimios, H. Iannis — activiști
ai partidului E.D.A. — și alții.

fi trimiși 
acești de- 
Kefalidis,

ATENA 
ția Reuter 
de interne 
Patakos, a
ță de presă, că /circa 30 
tați ai Uniunii de Centru și ai 
ăltor partide, precum și majorita
tea celor 22 de deputați ai parti
dului E.D.A., se află arestați. EI 
a precizat că 15 deputați ai E.D.A. 
se află deportați pe diferite insule 
din Marea Egee. In același timp, 
el a afirmat că un lot de deținuți 
politici de pe Insula Yaros ar fi 
fost eliberat.

Corespondenții agențiilor de pre
să relatează 
tranzit" din 
nați recent

BONN 1 (Agerpres). — Cance
larul Georg Kiesinger și ministrui 
său de externe, Willy Brandt, au 
cerut președintelui Johnson să a- 
mîne pentru o dată ulterioară vi
zită pe care urma să o facă la 
Washington la 7 și 8 iulie. Un co
municat oficial, publicat la Bonn, 
precizează că dezbaterile care vor 
avea loc în problemele de politică 
internă, atît în sînul guvernului, 
cît și în grupurile parlamentare, 
„reclamă prezența la Bonn a șefi
lor de partide ale coaliției guver
namentale". Un purtător de cu- 
vînt al Casei Albe a declarat că 
„președintele regretă faptul că can
celarul nu poate veni acum, dar 
că înțelege poziția acestuia".

Corespondenții de presă arată 
că această hotărîre a conducători
lor politici de Ia Bonn se datorea
ză gravității situației economice a

țârii. După cum se -știe, după o 
perioadă de avîn-t, care a durat 
mai mulți ani,' economia vest-ger- 
mană a intrat într-o perioadă de 
recesiune, unul din rezultatele că
reia a fost și demisia fostului gu
vern condus de Ludwig Erhard. 
Actualul cancelar, Kiesinger, rela
tează agenția U.P.I., dorește să ob
țină săptămîna viitoare, consimță- 
mîntul cabinetului său și al depu- 
taților celor două partide guver
namentale pentru planul său fi
nanciar prevăzut pe o perioadă de 
cinci ani. Sursele bine informate, 
precizează aceeași agenție, decla
ră că cancelarului îi este teamă 
că, dacă va lăsa parlamentul să 
intre în vacanță înainte de a a- 
proba planul său financiar, acesta 
nu va putea fi aplicat decît după 
șase săptămîni. Economia vest-ger- 
mană nu poate însă aștepta un 
timp atît de lung.

vineri o proclamație prin care sînt 
numiți 17 comisari ai guvernului, 
care vor prelua conducerea dife
ritelor ministere. Comisarii intră

. în funcțiune de la 1 iulie. Trei 
dintre aceștia sînt membri ăi 
C.N.E. Potrivit proclamației, a fost 
constituit un Consiliu Executiv, 
cuprinzînd 21 de membri, respăc- ‘ 
tiv cei 7 membri ai C.N.E. și cei 
14 comisari. Se menționează că 
sarcina acestui Consiliu Executiv 
este „conducerea generală și con
trolul guvernului". >1

Președintele C.N.E., generalul 
Ankrah, preia, totodată, portofo
liul apărării, în timp ce vicepre
ședintele C.N.E., șeful poliției, J. W. 
Harley, se va ocupa de afacerile 
interne și externe ale țării, iar 
generalul A. A. Afrifa preia. por
tofoliul finanțelor. Printre ceilalți 
14 comisari figurează Victor Owu- 
su, la justiție, R. S. Amegașhie, 
pentru problemele industriei, K. G. 
Bonusu, pentru problemele /infor
mațiilor, iar E. Akwai, pentru pro
blemele sănătății. ’

că în închisoarea „de 
Atena au fost inter- 

peste 20 de noi deți-

se vor Mile
(Agerpres). — Pentru 
industria carboniferă

Io R.LG. 
DOI fflloe

ESSEN 1 
a-și adapta
actualelor posibilități de desfacere 
și puternicei concurențe internațio
nale, Republica Federală a Ger
maniei va trebui să-și reducă, în 
continuare, pînă în anul 1970, pro
ducția de cărbune cu încă 40—50 
milioane tone, a declarat. într-o 
conferință de presă, ținută la Es
sen, dr. Friedrich Funcke, preșe
dintele celui mai mare concern 
minier vest-german — „Geisen- 
kirchener Bergwerks Ag“. Deci, a 
conchis Funcke, noi închideri de 
mine și o concentrare- mai mare a 
extracției de cărbune vor fi ne
cesare.

Ședința C. C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia

La Belgrad au început lucrările 
celei de a șaptea ședințe a Comi
tetului- Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Pe ordinea de zi se află: unele 
probleme ale situației internațio
nale și relațiile internaționale; pro
bleme privind dezvoltarea și reor
ganizarea U.C.I.; probleme actuale 
ale luptătorilor din războiul de e- 
liberare națională; raportul de ac
tivitate al Comitetului Executiv 
al CC. al U.C.I. și unele proble
me curente.

Președintele U.C.I., Iosip Broz 
Tito, a vorbit despre unele pro-

bleme ale situației și relațiilor in
ternaționale.

Acord comercial 
polono-chinez

La Varșovia a fost semnat un 
acord între Polonia și R. P. Chi
neză cu privire la schimbul de 
mărfuri și plăți pe 1967. Acordul 
prevede sporirea volumului schim
burilor față de anul trecut.

NAVIGATOR
William Willis, un marinar in 

vîrstă de 74 de ani, a început vi
neri traversarea Oceanului Atlan
tic pe bordul unei ambarcațiuni cu 
o lungime de 4 metri. El a decla-

TEMERAR
rat că speră să parcurgă în apro
ximativ 100 de zile distanța de 
3 000 mile marine, care desparte 
regiunea cea mai estică a coaste
lor Ș.U.A. de portul englez • Ply
mouth.

Furturi de copii în Ceylon
Potrivit datelor poliției ceylone- 

ze în fiecare lună dispar aproxi
mativ 200 de copii de vîrstă șco
lară. Intr-o singură zi poliția a în-

Schimbări în guvernul 
Republicii Dominicane

laLa un an după instalarea sa 
putere, președintele Republicii Do- 
minicare, Joaquin Balaguer, a o- 
perat o serie de schimbări în gu
vernul său. Remanierea afectează 
pe miniștrii educației și lucrărilor 
publice,- un miniștru fără porto
foliu, precum și o sehle ’ dnj ilte 
funcții ministeriale mai rwicL

Acțiuni ale pafriofilor din Aden
ADEN 1 (Agerpres). — La Aden 

patrioții arabi continuă acțiunile 
împotriva autorităților britanice și 
ale așa-zisei 
de sud. După 
rezervoarelor 
conductei de
companiilor petroliere 
vineri, pe aeroportul din Aden s-a 
produs o altă explozie. A fost com
plet distrus un avion ,

M$ways“. stibMi 
paniei britanice „. 
ration". La locul

mare incendiu. Forțele

Federații a Arabiei 
aruncarea în aer a 

de combustibil și a 
petrol aparținînd 

britanice,

produs un
aeriene britanice și securitatea fe
derală au deschis o anchetă în rîn- 
dul lucrătorilor aeroportului.

registrat 26 de asemenea cazuri. 
Furtul copiilor, după părerile ex
primate în presa ceylgneză, a de
venit o problemă națională. In 
ultimele luni, ziarele au publicat 
știri despre descoperirea -a trei a- 
devărate lagăre de muncă pentru 
copii. Asemenea lagăre au fost 
descoperite în Manenara si în a- 
propiere de Trinkomali.

al companiei
Idfurfi a -coBS-j

.Airways Corpo- 
exploziei s-a
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Mercenari pentru „Republica Biaîra“
Autoritățile federale nigeriene 

au făcut cunoscut că liderii mili
tari din provincia de est care re- 

. cent s-a desprins din federație sub 
de „Republica Biafra", ar 

recftltâ mercenari.
- - * -

Guvernul de la Lagos a adresat 
un nou apel tuturor 
continentul african, 
nu acorde nici un fel 
gimului Iui Ojukwu

țărilor de pe 
cerîndu-le să 
de sprijin re-

Tiparul: I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


