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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I Tovarășul Ion Oheorgte Maurer 
a primit in audiență 

pe ambasadorul Olandei

TINERETUL VĂII JIULUI 
RĂSPUNDE PREZENT

Iu vederea realizării acestor an
gajamente. zilele de marți și dumi
nică vor fi declarate zile ale mun
cii voluntar-patriotice. iar prima 
săptămină - a fiecărei luni — săptă- 
mîna colectării metalelor vechi. 
Pîtiă la 23 August a.c. fiecare tînăr 
va efectua cel pujin 50 de ore de 
muncă voluntar-palriolică.

pc fasitlcrcic ■■cil
voluntar-patriotice

Ziarul județean „Drumul 
Socialismului" a publicat, 
în urmă cu cîteva zile, Che
marea Comitetului municipal 
Petroșani al U.T.C. către ti
neretul din județul Hune
doara, cu prilejul împlinirii 
a două decenii de la des
chiderea șantierului national 
Bumbești — Livezeni. Che
marea exprimă hotărirea ti
neretului din Valea Jiului 
de a răspunde prin fapte

Chemării C.G. al U.T.G., de 
a. continua cu înflăcărare 
marea epopee a muncii vo
luntar patriotice de le șan
tierul national Bumbești — 
Livezeni. Chemarea cuprin
de, de asemenea, angaja
mentele organizației munici
pale U.T.C. privind mobili
zarea tineretului din Valea 
Jiului Ia înfăptuirea prin 
muncă voluntară a următoa
relor obiective:

Cu 16 zile 
mai devreme

La convertizorul puțului nr. 12 al minei Lupeni 
se ivise o defecțiune. Alimentarea cu energie e- 
loctrică a mașinii de extracție a fost întreruptă. 
Pentru remedierea anomaliei era necesară în 
mod obișnuit o perioadă îndelungată de timp, 
circa 30 de zile. Minerii erau alarmați. Aceasta 
ar fi însemnat și îngreunarea transportului în 
subteran. Ce era de făcut?

Convertizorul avariat a fost trimis de urgență 
la Atelierul de reparații electrice din Vulcan. 
Maistrul Olaru Teodor, de la A.R.E.V., știind 
că rebobinarea rotorului acestui convertizor 
este o lucrare dificilă, a repartizat-o celor mai 
destoinici bobinatori; tinerii Laufer Henric și 
Capriș Alexandru.

Zi și noapte cei doi bobinatori erau alături de 
utilajul defect. Lucrau în schimburi cite 12 ore 
fiecare. Fiind conștienți de faptul că aceasta 
este o lucrare excepțională, se grăbeau s-o ter
mine cît mai repede pentru ca mina să nu su
fere. Dar pentru lucrări de calitate era nevoie 
și de timp. Și ei și-au sacrificat timpul lor li
ber. In 2 iunie însă, după 14 zile de staționare, 
puțul nr. 12 al minei Lupeni își putea continua 
activitatea. Convertizorul funcționa normal. Cel 
doi tineri își făcuseră și de astă-dată, ca de a- 
tîtea alte ori, cu conștiinciozitate datoria.

P. B.
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@ îndeplinirea angajamentelor luate pe anul 
1968, la colectarea fierului vechi, înfrumuseța
rea localităților, amenajarea de zone verzi și 
parcuri pînă Ia 23 August a.c.;

© Fiecare organizație U.T.C. va depăși cu 10 
la sută angajamentul inițial de colectare a fie
rului vechi;

@ In fiecare localitate parcurile vor fi luate 
in păstrare de către organizațiile U.T.C.;

© Colectarea pînă la 1 septembrie de către 
fiecare elev din școlile generale, profesionale și 
licee, a cel puțin 4 kg. de plante medicinale ;

@ Sînt declarate ca șantiere ale muncii pa
triotice ale tineretului următoarele obiective: 
construcția șoselei naționale Bumbești-Livezeni, 
(porțiunea din județul Hunedoara), complexul de 
agrement de lingă U.R.U.M.P., stadionul sportiv 
din Vulcan.

Angajamente mobilizatoare, dem
ne de tradițiile tineretului din Va
lea Jiului 1 înfăptuirea lor presu
pune, însă, o activitate organizato
rică susținută din partea fiecărei 
organizații U.T.C. pentru mobiliza
rea pe șantierele muncii voluntar- 
patriotice, Ce măsuri s-au între
prins în'acest sens?

— Chemarea este dezbătută în 
prezent în organizațiile U.T.C. din 
municipiu. Cu acest prilej fiecare 
organizație își stabilește obiective 
concrete, își mărește angajamentele 
inițiale, ne-a spus tov. Să- 
căluș Gheorghe, prim-secreiar 
al comitetului municipal U.T.C. 
La U.R.U.M.P., s-au stabilit
grafice pe zile privind parti-

I. D.

(Continuare în pag. a 3-a)

Laboratorul chimic al secției combustibil de la 
f.E.C. Paroșeni. In exercițiul funcțiunii: șefa de labo
rator Appel Olivia și laborantele Petrescu Viorica și 
Bolofa Elena, efectuînd analiza siliciului din apă și du
ritatea apei.

Foto : C. MIHAI

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit jot 
în audientă, pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Olandei 
la București, Joost :'B'. Haverkorn 
van Rijsewljk în legătură cu pleca

rea acestuia definitivă din tari 
noastră.

La întrevedere a participat Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

(Agerpres)

Tot tepre cîteva 
„MĂRUNȚIȘURI"

IN SPATELE complexului comercial al cartie
rului Livezeni (Petroșani) un slîlp cu lampă de 
iluminat, iovii probabil de un camion, stă tntr-o 
rină, cu lampa spartă. Așteaptă intervenea sec- 
(iei rețelei I R.E.H., pentru a fi îndreptat...

IN CENTRUL Petroșaniului, acolo unde pe 
vremuri tiința o clădire vecile și un izvor uda 
mereu strada (parcul de peste drum de se-

Jurnal 
ci'racflin

diul O.C.L.) un alt „izvor" udă acum 
trotuarul. Chiar și pe timp frumos, pietonul a- 
junge acasă cu noroi pe tălpi. „Izvorul" nu e 
altceva deeft o gură de apă Spartă...

e
RECIPIENȚll de gunoi nefixafi sini răsturnați 

peste noapte de ciini vagabonzi. Dar iată că și 
recipient ii așezati in rame iau poziția „răstur
nat" in plină zi. Autor — oameni în căutare de 
sticle și borcane. Parcă ar fi timpul ca organele 
de ordine publică să curme aclivitalea acestor 
căutători de sticle.

*

IN SIR. M. EMINESCU (Petroșani) șanțul de 
scurgere a apei a fost astupat cu cenușă de lo
catari iresponsabili. Cînd plouă, apar băltoacele. 
Deputatul străzii, tov. Marcu, n-are nimic de 
spus ?

Pentru deservirea 
ireproșabilă 
a turiștilor

Dat fiind faptul că frumoasa Țară a Hațegului va fi 
vizitată, în cursul acestei veri, de un mare număr de 
turiști din țara noastră, ca și de peste hotare, conduce
rea Cooperativei meșteșugărești „Retezatul" din Hațeg 
a luat inițiativa de a organiza un ciclu de expuneri, 
la care iau parte responsabilii unităților (secțiilor) de 
deservire. In cadrul acestor expuneri li se dau respon
sabililor îndrumări asupra felului cum trebuie să se 
comporte cu clienții.

Recent, cu ocazia unei expuneri din acest ciclu, 
tov. Oliviu Săbău, juristconsultul cooperativei, și tov. 
Emil Șelariu, contabil șef, au vorbit responsabililor 
despre sarcinile care le stau în față, făcîndu-le toto
dată unele recomandări pentru o comportare civilizată 
și atentă față de clienți.

Nicu SBUCHEA
Hațeg
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@ „Examenul public^ 
al Școlii populare 
de artă

® Din creațiile 
membrilor cena
clului literar din 
Petroșani

® Ce sînt truisme
le?

S Din trecutul miș
cării teatrale în 
Valea Jiului (II)
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Dim comentariile* 
presei străine

BAZELE ȘI FRAZELE

AUTOBUZUL LOCAL pleacă din stafia Aero
port III cu pasagerii în picioare și... scaunele 
goale (caz întîmplat și în 13 iunie, ora 6,40, ma
șina nr. 1620 HD. De ce se înghesuie pasagerii 
pe interval ? Răspunsul e foarte simplu: mașina 
a fost spălată dar unele scaune, pereții laterali, 
geamurile nu s-au mai întilnil, cum era firesc, 
cu o mină grijulie care să le usuce. Ce să fie 
altceva decît superficialitate...

Francisc VETRO

Franco a adus la cunoștința Casei Albe 
că este dispus să negocieze reînnoirea a- 
cordulu'i asupra bazelor americane. între
vederile vor începe, după cît se pare la 
Washington, în cursul lunii Iunie.

La 26 septembrie va expira acordul mi
litar hispano-american, care pune la dis
poziția Pentagonului baza navală de la 
Rota, de pe coasta mediteraneană și trei 
baze ale aviației strategice.

Ar fi foarte neplăcut pentru Washington 
să piardă aceste baze. Madridul nu igno
rează acest lucru, așa Incit a pus tot felul 
de condiții în schimbul reînnoirii acordu
lui. Potrivit ziarului „Washington Evening 
Star", condițiile Madridului sînt următoa
rele : încheierea unui tratat de „apărare 
mutuală" ; ridicarea restricțiilor asupra in
vestițiilor americane în Spania, ca o con
secință a măsurilor luate de președintele 
Johnson pentru reducerea deficitului ba
lanței de plăți a S.U.A.; atitudine „mai 
favorabilă" a Washingtonului față de tra
tativele Spaniei de recuperare a Gibralta- 
rului.

Pentru a înspăimânta puțin aliatul' ame
rican, unii oameni de stat spanioli simu
lează o „poziție independentă" a țării lor 
pe arena internațională.

Luând cuvântul, la 8 mai, în Camera de 
comerț americană de la Madrid, ministrul 
informațiilor și turismului, Fraga Iribarne, 
a declarat că problema; Gibraltarului este 
vitală pentru Spania și că S.U.A. ar putea 
să se dovedească „loiale" față de aliații 
lor, cu atît mai mult cu cît, în curînd, vor 
fi angajate convorbiri importante pentru 
stabilirea viitorului relațiilor între cele 
două țări.

Așa stând lucrurile, S.U.A. sînt neliniș
tite în privința poziției spaniole. Potrivit 
aceluiași ziar; „stabilitatea regimului lui 
Franco este strîns legată de S.U.A.". Cu 
alte cuvinte, Washingtonul dispune de 
mijloace de presiune destul de eficace 
pentru a determina guvernul franchist să 
reactualizeze, fără proteste, acordul asupra 
bazelor»

&

Secție renovată
La începutul acestei șăptă- 

mîni, au fost încheiate lucră
rile de renovare a secției der
matologie de la Spitalul de 
Stat din Petroșani. A fost 
reparat acoperișul, s-a zugră
vit interiorul și exteriorul, s-a 
revopsit întreaga .parte lem
noasă. paturile necorespunză- 
toare au fost înlocuite, s-au 
instalat dulapuri noi. Drumul 
de acces spre secție a fost a- 
coperit cu piatră 
și mărginit de o 
cărămidă văruită, 
de bordură s-au 
dafini.

Acțiunea de
unităților spitalului

calcaroasă 
bordură din 

iar alături 
plantat tran-

renovare a 
continuă.

Schimb 
de experiență

Ieri, peste 40 de șalariați 
ai T.A.P.L. Craiova au vizitat 
unitățile de alimentație publi
că din municipiul nostru, la 
invitația T.A.P.L. Petroșani. 
Vizita a fost făcută în cadrul 
schimburilor de experiență 
organizate de Ministerul Co
merțului Interior. Obiectivul 
schimbului de experiență: a- 
menajarea localurilor, lărgirea 
sortimentului de preparate și 
deservirea consumatorilor, în
deosebi în unitățile conduse 
de mandatari.
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| cei care cultivă
| cartofi
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Pentru combaterea celui 
mai păgubitor dăunător al 
culturilor de carloli-gîndacul 
de Colorado, cetățenii care 
cultivă cartofi pot găsi mate
riale de 
la sută; 
popula re 
nale din

Materialele 
gratuit, cite 30 de 
fiecare hectar cultivat cu car
tofi.

combatere 
pulbere) la 
orășenești 

municipiu.' 
se

(Detox 5 
consiliile 

și comu-

distribuie 
kg pentru

Plecarea ficlcBlict 
cctiKomicc 

fwcruaiiiciitaic
a R. >

Joi dimineața a părăsit Capitala 
delegația economică guvernamenta
lă a R.D. Vietnam, condusă de Le 
Thanh Nghi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor? 
ce muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.D. Vietnam.

Vietnam
La plecare, pe aeroportul Bă- 

neasa, erau prezenți Gheorghe Ră- 
dulescu, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
membri al conducerii unor ministe
re.

(Agerpres)

A

Im C.apâialâ deschis ieri

Lucrările 
Simpozionului european 

de hipertensiune arterială
Joi s-au. deschis în aula Institu

tului oncologic din București lucră
rile Simpozionului european de hi
pertensiune și diureză, care va dez
bate timp de două zile una dintre 
problemele importante și de mare 
actualitate — hipertensiunea arte
rială.

La lucrări participă academicieni, 
profesori universitari, cercetători 
științifici și medici din țară, precum 
și oameni de știință din 17 țări eu
ropene.

Reuniunea șliințiiică de la Bucu
rești se înscrie ca un eveniment ști
ințific de seamă având în vedere 
importanța bolilor cardio-vasculate 
în complexul obiectivelor de sănă
tate publică.

Lucrările simpozionului au lost 
deschise de acad. Th. Burghele, rec
torul Institutului medico-farmaceu- 
tic din București. A rostit un cu- 
vînt de salut, prof. dr. Ion Moraru, 
adjunct al ministrului sănătății.

(Agerpres)

LA Mint UBIHRI

A început adîncirea
La mina Uricani au început 

lucrările de adîncire a puțului 
principal de extracție nr. 3. 
Adîncirea. preconizată a se 
executa între orizonturile 500 
m — 430 m, urmărește des
chiderea rezervelor de cărbu
ne de la orizontul 430 m. Ltt

puțului nr. 3
crarea face parte din progra
mul de perspectivă privind 
creșterea rezervelor deschise 
în scopul asigurării unui co
eficient optim între lucrările 
de deschideri? și cele de pre
gătire.

Vă place frumosul 
din jurul dumneavoastră ?

CUM ÎL OCROTIȚI?
Cu siguranță mulți dintre dum

neavoastră trăiesc sentimente de 
satisfacție în legătură cu roadele 
strădaniilor gospodărești care și-au 
pus pecetea în această primăvară 
pe fizionomia orașului. Cu concur
sul „direct al primăverii", cu con
cursul oamenilor, Petroșaniul a în
tinerit. Covoarele multicolore din 
parcuri, peluzele cu flori și verdea
ță ce mărginesc artera principală,

podoaba bogată a arborilor imprimă 
orașului un spor de farmec, de 
prospețime, tonifică buna dispoziție 
a oamenilor.

Deci ne-am îmbogățit în frumu
seți. lată-le traduse în cifre:

— In primăvara anului 1968 s-au 
sădit în municipiul nostru 183 230 
de flori de talie mică și plante de 
mozaic, 96 000 flori de talie mijlo
cie, 8 300 de flori de talie mare,

La Livezeni se încarcă stîlpi de beton .pentru 

o nouă linie electrică.

s-au plantat 26 440 de arbori și ar
buști ornamentali și s-a îns'ămînțat 
cu iarbă o suprafață de 56 ha de 
zone verzi, ne-a informat tov. RU- 
SU GHEORGHE, șeful secției de a- 
menajări tehnico-sanitare a I.C.O. 
Petroșani, in continuare, „rjrădiri i- 
rul șef" ne-a înșirat zeci de nume 
latinești — denumirile sortimente
lor de flori cu care a fost împodo
bit mediul nostru urban. Nu Ie vom 
înșira. Vom mai aminti doar o sin
gură cifră, demnă de reținut: Va
loarea materialului floricol plantat 
în acest an se cifrează la 290 000 
lei.

Așadar, zeci de oameni lucrează 
zilnic în diferite colțuri ale orașe
lor noastre pentru a le spori fru
musețea, pentru a crea î.n jurul nos
tru u.n decor optimist și ca peste 
tot să se răspândească parfumul 
florilor și trandafirilor.

— Strădaniile noastre vor conti
nua, ne-a spus tov„ Rusu. Se vor 
extinde zonele verzi în jurul noi
lor blocuri date în folosință. Vor fi 
continuate plantările de diferite, sper 
cii de flori. In Piața Victoriei -A 
va amenaja u-n covor cu plante de 
mozaic. Se fac de asemenea pregă
tiri în vederea înmulțirii plantelor 
bienale și perene care vor îinpo-1 
dobi parcurile și peluzele noaslo 
în sezonul de toamnă.

I. DUBEK

(Continuare în pag. a 3-a)

VREMEA
Azi, la ora 8, temperatura 

aerului a înregistrat valori de 
plus 16 grade la Petroșani și 
plus 9 grade la Paring. Maxi
mele de ieri au oscilat între 
plus 24 grade (Petroșani) și 
plus 15 grade (Paring).

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme instabilă cu 
cerul mai mult noros. Precipi
tații sub formă de averse. 
Vini potrivit din sud.



STEAGUL ROȘU

Dialog despre

&

TRUISMELE ?

discuțiile.

©

spectacolul acesta 
între noi, au evo- 
la care așteptăm 
la artiștii amatori 
cămine culturale.

Vorbele, ca și oamenii, 
nu valorează decît dacă 
sînt la locul lor (Rivirrl)

și acele „piese" 
cu mai multă fi

rn ai multă pre-

și ei să fie la 
au însă de învățat, 
despre programul bri- 
șpune nimic... favora-

de Ja criteriul valp- 
feluritelor ambiții,

așa-zisele riscuri 
implică interpretarea

CE SÎNT

— Să-mi spui drept — mi-a zis 
puțin molfuz — în fond, de ce cro
nicile de artă, de cele mai multe 
ori, nu sî.nt obiective ? De ce nu a- 
veți în vedere faptul că cea mal

Există... climat favo-Te-nșeli.
și îndrumare competentă !

că va fi elogiat la fel ca al- 
nu întru totul reușite !
Greșit. Și noi știm că între 
de concert (sau în general, 
interpretare) și critică trebuie

VINERI 14 IUNIE 1968.

va rcco
manaam
C a r J i

ATITUDINI

ARTA
Tradițiile folclorice
ale momîrlanilor (III)

Blaga, în sala Casi-

stat „Va- PANORAMIO TEATRAL

DIN T.RECUTUL

o-

de men- 
lună mal

publicului 
mai ales 
crude ale 
cupletele

PtSO ! 
stereo)

lo- 
N.

alt eveniment demn 
s-a petrecut, cu o 
la Lonea, unde cercul cul-tu- 
„Astrei" a prezentat opereta 

noi" de Ciprian Porumbescu.

@ O nouă ediție din crea
țiile în versuri ale „poetului 
fiorilor", Dimitrie Anghel, a 
apărut în Biblioteca pentru 
toți (nr. 445).

„FANTĂ DE LUMINĂ".
Din expoziția de {olografii ION VÎNĂTORU.

folclorul a fost aproape la 
celelalte re-

SONDIND TRECUTUL JIAN

prin comicul 
prin aluziile la 
timpului, stre- 

sale. El a fost

mică derogare 
rii, din cauza 
este, stridentă, supără și nu folosește 
nimănui. De exemplu, nu știu cline 
va scrie despre spectacolul de sfîr- 
șit de an al elevilor Școlii popu
lare de artă din Petroșani, dar sini 
sigur 
iele,

De exemplu, Recsak Margareta 
Boithe Nicolae au deslușit, în due
tul din opereta „Casa cu trei fete" 
de Schubert, într-o mare măsură, 
trăsăturile caracteristice ale. bucă
ții, au reușit să capteze publicul 
prin forța emoțională. Iar Tina Ure
che, o interpretă oare în „Peste 
Mureș, peste tău" de Tiberiu Bre- 
dlceanu și-n „La tîrg badea va ple
ca" de Sabin Drăgoi, a sesizat, une
ori chiar cu înfiorare, inflexiunile 
partiturilor, cred c-a plăcut tuturor.

— 'De acord. Și Vlădău Elena a 
interpretat „Scrisoarea netrimisă" 
de Mișu , Iancu, destul de reliefat. 
Ceilalți însă...

— S-au străduit 
înălțime. Mai

-. — Cred că 
păzii nu poți

Oîn mreațiîle membrilor 
cenaclului literar din Petroșani

MÂN I A
Desprinsă rle pe o creangă de lut, 
din bărăgane de năzuințe și dureri, 
o pasăre de lumină 
zămislită 
dintr-un anotimp al crivățului 
și al speranțelor, 
dintr-un adine de iarnă 
și-a luat zborul spre cer, 
despicînd soarele in două 
și presărînd lumini

Gîî-DEAC ION
elev, Liceul Lupeni

Ce sînt truismele? Niște afir
mații gratuite, care se spun cu 
multă facilitate, care, la urma 
urmei, răsuflînd incompetență, 
slîrnesc zîmbele. In viața zil
nică. noi, oamenii recurgem, 
uneori la truisme. Mergem, de 
exemplu, la teatru. Sau la un 
alt spectacol. In pauze, ieșim 
ia o țigară. Sau să cumpărăm 
bomboane crocante. Și, pentru 
ca pauza, antractul, să treacă 
mai ușor, se-ncep
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viața 
intre 
să existe nu numai un angrenaj ar
monios, dar și o obiectivitate, o 
conștiință mereu trează. Altfel...

— Altfel, produceți consternare. 
Sau neîncredere. Și, spune-mi, ce-o 
să scrieți despre 
im care, fie vorba 
luat interpreți de 
mai mult decît de 
de la cluburi sau
Pentru ca, la rîndul lor, peste cîți- 
va ani tocmai aceștia vor fi che
mați să formeze cultura artistică a 
altora !

— Se va scrie, fără îndoială, că 
orchestra de coarde, dirijată de 
C. Barbu, a trecut cu destul succes 
„examenul", deși 
pe care le
unor partituri n-au prea existat, pie
sele orchestrale opunîndn-i o difi
cultate minoră.

— Nu crezi că 
s-ar fl putut cîntă 
nete expresivă, cu 
cizie ?

— Bineînțeles. Mai trecem insă 
ou vederea... Doar nu a evoluat Or
chestra Cinematografiei 1

— Dar despre recitatori, ce-ai 
putea afirma „pro"?

— Prea puțin. PrefeT însă să vor
besc despre recitalurile de canto.

Și, dac-ați observat, nimic par
că nu-i mai ușor și mai la în- 
demîna oricui decît de a îace 
„critica" spectacolului. In mij
locul îamiliei, sau între cu- 
noscuți, încep „criticile". Care 
de care mai hazardate. 
Uneori, asemenea grupuri sini 
așa de angajate în discuții, 
îneît nici nu observă că tre
zesc stupefacția auzului celor 
din jur. Desigur, veți riposta 
că oricine are dreptul să-și spu
nă opiniile despre dramaturg, 
despre sensurile piesei sau 
despre actorii interpreți. Dar. 
alenție ! Ați observat că ase
menea discuții aduc ca două 
picături de apă cu o bîrfă o- 
liișnuită ?!

Toate acesb tirade orale, 
pe care le auzi fără să vrei, 
au un efect lamentabil. Asu
pra celor care-și 
asupra 
că cei 
unele 
știi că 
fistic.

rabil
Dar, se vede de departe că inter-’ 

preții nu-s familiarizați cu scena. 
Cînd nici textul nu-i strălucit 
nici interpretii nu-s îndemnați 
terror, ceâ din exterior, adică 
sală observă deficiențele. Și e 
resc să le observe. Aș. vrea însă 
să fii de acord cu mine, că soliștii 
instrumentiști au constituit „centrul 
de greutate" al spjecta colului. Și 
asta pentrp că. majoritatea s-au „lan
sat* în 
valute 
qîndirif 
ajuns. 
Mihai 
Cristian 
gareta 
teanu Valentin 
„Menuetul" 
Toți se află aproape 
unui drum oare duce spre culmfle...

— Să nu exagerăm 1 Sînt buni in
terpret!. Atât 1 Dansatorii însă...

— Erau grăbiți. De-abia așteptau 
să revină-n culise. Nu cred că știu 
să fie veseli pe scenă. Mișcările 
nu-s prea sincronizate...

— In concluzie ?
— In concluzie, un concert 

. spectacol care st fi putut să 
' mult mai bun. Mulțumit ?

— Total. II aștept însă pe cel care 
ar fi putiut să fie 1...

V. TEODORESCU

lucrări capabile să le dez- 
maturitatea si profunzimea 

interpretative la care au 
Amiintește-ti de flautistul 
Ungureanu. de pianistele 
Gabriela și Paljanos Mar-

Sau amintește-ti 
care a

lui Mozart 
de

de Mun- 
interpretat 
la vioară, 
jumătatea

Epigrama
Elevului Gîf-Deac Ion, care a prezentat în șe

dința a doua a cenaclului literar, două producții 
literare bine realizate.
Giliie Ion, mereu citind
„Uf, ce greul... Mai am un rind 
Ce-o să iasă ? Ce-o să fie ?"

ieșit cu... poezie.
Iosif P. MIC

student la I.M.P.

Amurg
de aur 
soarelui

Sulițe 
săpau 
mormîntul în hău. 
Multe se îrîngeau, 
izbindu-se de 
plînsul mării. 
Cerul începea 
îurma de aur, 
spre pășunile 
spre izvoarele 
Iar Juceaîărui, 
temător, 
privea spre locul 
unde a pierit 
soarele.

să-și mine

nopții, 
stelelor.

Radu SELEJAN

dau seama, 
celor care „se prind" 
care spun : „piesa are 

părți drăguțe", „tu, să 
o simpatică și joacă ar- 

blonda" sau „ăla 'naltu,
cum dracu-1 cheamă, ml-a plă
cut, e dulce și joacă a-ntîia !" 
săvîrșesc qaie. De neiertat, 
prin însăși construcția lor ha
zardată 1

Este adevărat, în munca 
noastră, a tuturor, dat fiind 
faptul că nimeni nu-i arhispe- 
cialist. ca să „le știe el pe 
toate" recurgem adesea Ia vor
be comune, ia aceste truisme. 
Să ne ferim insă de ele, mai 
ales Ia teatru, să nu transfor
măm foaierele teatrului într-o 
cafenea de bîrfă ieftină semi- 
literară. Nu de altceva, 
noi înșine ne facem de

La începutul anului 1936 un grup 
de tineri din Vulcan prezenta, în 
fata publicului din Lupeni și Petro
șani. piesa „Morfina". Suma aduna
tă cu această ocazie era destinată 
strîngerii fondurilor „necesare ridi
cării unei cabane în plaiul Vulcan".

in luna aprilie a aceluiași an, clu
bul cultural („Casinoul suboficianți- 
lor") din Petroșani a realizat cu a- 
jutorul absolvenților școlilor de ar
te și meserii piesa lui I. L. Carafliale, 
„O noapte furtunoasă", prezentată 
în sala Casinoului muncitoresc (se
diul actual al Teatrului de 
lea Jiului").

Un 
ți on at 
târziu, 
ral al 
„Crai 
Reprezentațiile oferite spectatorilor 
din Valea Jiului „s-au dat în mod 
gratuit în fața unor săli ticsite și 
au plăcut foarte mult", consemnează 
ziarul local „Avîntul". O parte din

cheltuielile necesare punerii în sce
nă a operetei au fost suportate de 
direcția minelor „Lonea". Opereta 
a fost prezentată cu același succes 
în multe localități din județul Hu
nedoara.

In iunie 1936, Teatrul Național din 
Cluj a prezentat, în cadrul turneu
lui pe care-1 întreprindea prin Tran
silvania, piesa istorică „Avram lan- 
ou" de Lucian

vestita companie „Cărăbuș" condu
să de G. Tănase cu spectacolul „Pof
tă bună Ia Tănase*. Revista benefi
cia de un ansamblu impresionant, 
format din 120 de persoane, printre 
care, în afară-de-'popularul Tănase, 
amintim ne Al. Gtojiara, Nae Ro
man, Puiu Maxfibfllan, George Tres- 
tian și alții. ® atracție deosebită au 
prezentat „extraordinarii comici de 
revistă" (cum se exprimă cronica-

a DE MIINE
ia cinema „Republica'* Petroșani

a copilăriei”„Ilitima noapte
Una din cele mai recente 

producții ale studioului cine
matografic „București", filmul 
„Ultima noapte a copilăriei" 
înscrie pe generic, in rolul 
principal, numele cunoscutei 
actrițe Irina Gărdescu. Alături 
de aceasta, în filmul regizoru
lui Savel Știopul mai apar: 
Liviu Tudan, 
Livia Bădescu, 
gorescu, Vera 
stantin Diplăn 
tul, pe scurt :

După divorțul părinților, 
cian rămîne cu tatăl său, 
chirurg cunoscut. Lipsit 
grija și dragostea familiei, 
cian trece prin crizele tinere
ții cu puterile sale, incercind 

descurce singur.

expe- 
Dra- 

pentiu 
virstă

Cornel Guriță, 
Vincențiu Gri- 
Petreanu, Con
ți alții. Subiec-

MIȘCĂRII
ÎN VALEA JIULUI (II)

EATRALE

Despre tradițiile folclorice ale jie
nilor s-a scris puțin, pentru că ele 
au (ost studiate puțin. Cel care au 
simțit chemarea să le cerceteze, cu 
ani în urmă, au venit cu idei pre
concepute despre „sărăcia" folcloru
lui acestor meleaguri, deși în Valea 
Jiului
fel de bogat ca și în 
g-luni ale ferii noastre, Locuind în- 
tr-o regiune destul de izolată, locui
torii jicni și-au împletit viiața cu 
tradițiile folclorice. E drept, unele 
dintre ele s-au pierdut. Multe se 

păstrează însă și astăzi. Filiala 
a
România
dtn Valea Jiului și 

volum „in folio" de 
să includă

noului muncitoresc din Petroșani.
Anul 1938 a prilejuit iubitorilor

de teatru, locali, întâlnirea cu trupe 
de frunte ale țării. In luna martie, 
Teatrul Național din București în
treprinde un turneu prin Valea Jiu
lui cu piesa „Oameni pe un sloi de 
gheață". In rolul 
actorul 1. Pella. 
Teatrul Național 
printre spectatorii
lea cărbunelui, pe care și-i crease 
în turneele precedente, cu piesa 
„Don Carlos" de Schiller. In frun
tea valorosului ansamblu clujean se 
află actorul Ion Tîlvan. O lună mai 
târziu, Valea Jiului este vizitată de

principal a jucat 
In aceeași lună, 
din Cluj revine, 
entuziaști din Va
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@ In „Biblioteca pentru 
toți" a apărut „FAUST" al Iul 
GOETHE, în traducerea lui Lu
cian Blaga și cu o preîață de 
Tudor Vianu. „Poemul Iul 
Goethe — spunea T. Viam. — 
înlănțuie pe cititorii săi, alcă
tuiește pentru fiecare din a- 
ceșlia o experiență esențială 
a vieții, îl robește cît timp II 
parcurge și produce o neîn
cetată dorință de a-1 relua și 
gîndi din nou".

@ Colecția „Lyceum" a a- 
cordat ultimul său număr ro
manelor Iui BALZAC „EU
GENIE GRANDET" (o dramă 
a pasiunilor tăinuite, moc
nite, deși puternice și zgudui
toare) și „MOȘ GORIOT" (tot 
o dramă, dar a pasiunilor nă
valnice, desirînate, care nu cu
nosc opreliștile rațiunii, care 
nu știu să se ascundă).

@ Vocea lui ION DUCA, lî- 
năr interpret al nestematelor 
folclorice, este binecunoscută 
și apreciată. Iar orchestra lui 
Ionel Budișteanu îl susține în 
cîntecele „Floare mîndră din 
poiană", 
dra", 
și „Am avut un pui pe lume 
cu multă siguranță și 
voltură.

,,Floare mîndră
„Decît să plece mîn- 

„La marginea codrului* 
.<•

dezin-

@ Un recital ION 
Culegere (pe un disc 
de arii, din operele Traviata, 
Rigoletto, Boema, Pescuitorii 
de perle. Werther, Tosca, în 
care Ion Piso e acompania! de 
orchestra Operei bucureșlene, 
dirijată de Egizio Massini. este 
valoroasă. Iar discul se ascul
tă cu interes și plăcere.

sin gura! 
cîntă este 
este firesc 
dim fluier, 
pe morțl 

din fluier,

diție artistică bogată, că 
lor instrument din care 
fluierul. Este adevărat. Și 
să fie așa. Jienii doinesc 
joacă după fluier, jelesc 
după fluier, la nunți cîntă
numai ou fluierul își duc viața. Ima- 
ginați-vă însă un cioban la „areapa" 
oilor cintînd din vioară, acordeon 
sau saxofon !...

Dacă tradiția culturală a jienilor 
este săracă, tradiția folclorică ! este 
cit se poate de bogată. Nunțile! jie- 
ne, nedeile di.n munții și satele ,Văii 
Jiului, obiceiurile la „măsuratul oi
lor", la „ales", la „socoată" etc, le
gendele ascultate la stîni și bocetele 
la înmormîntări, sînt atâtea ocazii 
legate de bogatele și frumoasele tra
diții folclorice ale jienilor. Numai 
folcloriștii de profesie, numai cău
tătorii pasionați le pot gusta însă 
farmecul și poezia.

Academiei Republicii Socia- 
a studiat arta popu- 

a publicat 
peste 500 
obiceiurile 
Văii Jiu- 

- cred — 
volum.

pierdut unele 
momîrlanilor.

liivit ziarului „Avîntul", „a lost foar
te bine jucată".

Al doilea război mondial și-a pus 
amprenta și asupra mișcării artisti
ce. In atmosfera sumbră creată de 
realitățile războiului, o undă de ve
selie aduce revista „Noroc Tănase" 
de Ștefan Cristodulo și V. Vasilache, 
prezentată în fața unui numeros pu
blic în ziua de 19 martie 1942. pe 
scena Casinoului din Petroșani. Ce
lebrul G. Tănase a cucerit din nou 
simpatia 
spumos și 
realitățile 
curate în
secondat de Elena Burmaz, Lili Po
pescu, Zizi Șerban, Valerica Cevie, 
Paula Georgescu, Bombonica Roman. 
Any Peter, Florica Trestian, Dan De- 
metrescu, I. Antonescu. Radu Zaha- 
rescu, Sandu Feyer, M. Preotescu, 
V. Nicolau și alții. Ansamblul mai 
cuprițjdea 60 de balerine și 12 „boys" 
(expresia aparține cronicarului 
cal). Orchestra a fost condusă do 
Patrichi.

O acțiune reușită au organizat
levele Gimnaziului industrial de fele 
din Petroșani, care la 1 aprilie 1942. 
au prezentat la Casinoul muncito
resc din localitate, în fața unei asis
tențe numeroase, formate din pă
rinți, elevi, educatori, piesa „Harță 
Răzeșul", jucată în travesti.

Turneul unor trupe renumite de
vine o tradiție în această perioadă. 
Pe lingă formații dramatice și de re
vistă asistăm acum la vizita com
paniei de operetă condusă de N. 
Vlădoianu din cadrul Ansamblului 
„Alhambra" care a oferit publicului 
petroșănean, în ztaa de 9 
1944, recitalurile, cunoscuților 
Ion Dacian, Maria . Tănase, H. 
laide, N. Gărdescu în opereta 
cota".

rul local) Stroe șl Vasilache. Orches
tra a avut la pupitru pt „maestrul 
compozitor" Gherase Dendrino. Cos
tumele sclipitoare, decorurile fastu
oase, comicul și verva inepuizabili
lor maeștri ai revistei românești au 
impresionat în mod deosebit publi
cul local.

Paralel ou vizita unor asemenea 
formații de renume, înregistrăm în 
continuare activitatea meritorie des
fășurată de formațiile locale de a- 
rnatori, sub egida unor organizații 
culturale sau școli. In aprilie 1939 
elevii din Petroșani au prezentat, în 
cadrul unui program artistic, piesa 
de teatru „Mis România" care, po-

ma' 
Clu j 
liste 
Iară 
un
pagini, fără 
și tradițiile folclorice alo 
Iui, care ar putea face - 
obiectul unui apreciabil

Spuneam că s-au 
tradiții folclorice ale
S-au pierdut, pentru că reprezentan
ții regimului burghezo-moșieresc 
n-aveau nici un Interes să le stu
dieze, să le scoată la lumină. Doar 

puterii populare s-a acordat 
cuvenită artei populare a

Marcel PAJURA

în anii 
atenția 
Văii Jiului, cu volumul amintit pu
blicat. făcîndu-se tin important pas 
înainte, privind descoperirea și popu
larizarea sa.

Pe de altă parte, se afirmă, și pe 
bună dreptate, că jienii nu au o tra-

Centenarul 
corului 
din Orăștie

Un veac de activitate artis
tică desfășurată de corul din 
Orăștie înseninează țin veac de 
simțire și afirmare româneas
că pe meleagurile hunedorene 
Răsărit Ia Orăștie, în urma 
inițiativei unor oameni de ini
mă, cu multă dragoste de po
por și de arta Iui, corul acesta 
a împlinii un destin frumos 
a fost în peimanență un me
sager al cîntecului. al porto 
Iui și al tradițiilor artistice 
străbune.

Ceea ce s asigurat realiză
rile corului din Orăștie, rea
lizări care au îmbogățit an de 
an palmaresul izbînzilor lui, 
a fost elanul, neasemuitul e- 
lan, înflăcărarea și dragostea 
față de arta poporului, mani
festate de componenții aces
tei valoroase formații artistice 
de amatori.

La împlinirea unui veac, 
Centenarul si totuși veșnic tî- 
nărul cor din Orăștie merită 
toată lauda și felicitările.

Cu ocazia sărbătoririi unui 
veac de existență, numeroase 
personalități ale muzicii româ
nești și oameni de cultură au 
transmis felicitări colectivului 
corului din Orăștie, dorindu-i 
prosperitate, activitate rodnică 
și entuziastă în munca Iui de 
păstrător și continuator al 
muzicii corale românești.

martie 
artiști 
Nico- 
,.Mas-

vîrsta marilor întrebări despre 
viață, cînd vrea să descopere 
totul dintr-o dată, nemijlocit, 
Lucian trăiește primele 
riențe ale maturității, 
goslea sa fără răspuns 
Mina, o pictoriță mai în
decit el, apoi aventura pe ca
re o consumă la mare, eu Fa
na, o colegă, îi trezesc simțul 
responsabilității pentru faptele 
sale. Împreună cu prietenul său 
Dudu, al cărui tată era grav 
bolnav, trăiește spaima marții 
unui om apropiat. La capătul 
unei veri agitate, în care s-au 
petrecut 
student 
sensul

C. PASCU
M. MUNTEANU

multe, Lucian, acum 
la Conservator, află 
adevărat ai cîlorvo

probleme esențiale ale vieții.

O scenă din Ulmul „Ultima noapte a copilăriei ,
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BACH Șl HANDEL
ALE PM1MHSMM

doi titani ai maNumele acestor 
zicii secolului al XVIH-lea sînt cu
noscute totardr celor ce îndrăgesc 
arta eîevată. Ceea ce dorim să rea- 
Sizăm în acest ghid este nu o mo
nografie a vieții lor, cî o prezenta
re a locului pe care-1 ocupă Bacii și 
Handel în istoria muzicii universa
le.

Confemporaini ai preclasicilor, 
Bach și Hande!, datorită profunzimii 
pe care au atins-o în gîndire, nu 
pot ii atașați numai acestora (cu 
toate că numeroși muzicologi îi în
cadrează în preclasicism). Bach și 
Handel se înalță ca două mari 
piscuri ce domină muzica predece
sorilor și a coutemporaiMlo.r 
sici și care pregătesc terenul 
apariția clasicismului.

IOHANN SEBASTIAN
(1685—5750) provenea dintr-o fami
lie ai căror membri, tinrp de două.

secole, s-an ocupat cu muzica. Pe 
iîngă prodigioasa activitate de com
pozitor, Bach a fost și organist, di
rijor de cor și de orchestră, iar în 
nltimii 27 de ani ai vieții 
lor al bisericii Sîînlul 
Leipzig.

Născut în același an
GEORG FRIEDRICH HANDEL, de la 
virsla de 27
Anglia unde 
ții. Probabil 
pentru care 
concomitentă, 
zitori n u 
dată.

Creația 
seri ceas că
înalt grad muzica profană mareînd 
triumful spiritului realist asupra 
mentalității mistice. Amândoi con
sacră temei religioase lucrări capi
tale — Bach, „Patimile", „Oratoriul

a fost can- 
Toma din

cu Each,

precla- 
penlru

BACH

Paști", 
cantate

„Marea 
iar 
ve- 

Ma-

sa-

sim- 
mu- 

nu
Ia

tinerească proprie pre- 
si 'rămînfarea nutetică

un preludiu, o îugă 
nu numai prilej 
lirică, dar și un

s-au

de ani, se stabilește în 
rămîne tot restu! vie- 
acesta să fie motivul 
cu toată existența lor 

cei doi mari compo- 
putut întâlni nicio-

lor a
și a

umanizat muzica bi- 
innobilat în cei mai

de Crăciun și de 
messă", numeroase 
Handel oratoriile pe teme din 
chiul testament : Samson, Iuda 
cabeiii, Saul, Debora ele.

Cu toate acestea, laicizarea
biectelor religioase era un proces 
conștient și este dovedită și de re
fuzul lui Handel ca oratoriile sale 
să îie interpretate în biserici. Afec- 
tată de gestul îndrăzneț al compo
zitorului, puterea bisericească a pus 
Iot felul de piedici interpretării ora
toriilor biblice în cadrul unor con
certe.

Cu Bach și Handel genurile in
strumentale — de la piesele pentru 
clavecin sau vioară solo, prin mi
cile ansambluri de cameră, țină la 
amplele compoziții orchestrale si 
concertante, suite, concerli grossi, 
— își consolidează autonomia cîșli- 
gată în preclasicism.

de 
act 
De 
cit

că mu- 
sau ari- 
intelec- 
anumită

la Handel ei apare de

Dezvoltarea instrumentalismului 
atinsese la Bach și Handel un punct 
de maturizare care preludia intra
rea într-o etapă nouă: aceea a 
fonismului. Astfel, datorită lor. 
zică devine capabilă să redea 
numai contemplația elevată ca
marii polifoniști, nu numai voioșia 
și seninătatea 
clasicilor, dar 
a gîndirii,

O invenție, 
sînt la Bach 
exteriorizare
logic, o elaborare intelectuală, 
aici impresia unora — de altfel 
se poate de superficială — 
zică lui Bach ar fi greoaie 
dă. Dacă la Bach conținutul 
lua’ este exprimat cu o 
austeritate.
o mare comunicativitate lirică, ceea 
ce-i face muzica mai direct accesi
bilă. mai spontană

Oricîl de mult am înainta spre 
depărtările istoriei, muzica lui Bach 
și Hande! ne recheamă constituind 
surse veșnic tinere de reqenerare 
spirituală. Vă puteți convinge de 
acest lucru dacă, rtunci cînd aveți 
ocazia nil renunțați ci audiați 
plăcere și atenție fraqmenle 
capodoperele acestor titani.

cu 
din

T. J.
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Tineretul SPORT
van jiului
răspunde
prezent 
pe șantierele
muncii
«Unitar
patriotice

(Urmare din pag. 1)

secție la ame- 
sportiv. De a- 

s-au

Campiotiahil republican 
al fcolîhr profesionale 
la lupte libere >i greco-romane

Orașul Baia Mare a găzduit, în zi
lele de 8 și 9 iunie, etapa finală a 
campionatului republican al școlilor 
profesionale, la lupte libere și gre- 
co-roma>ne, organizat de Ministerul 
Minelor.

La această competiție au partici
pat elevi de la școlile profesionale 
din Baia Mare, Deva, Lupeni, Anina 
și Petroșani.

In urma
înregistrate, pe categorii, de 
celor două școli din Valea 
sînt următoarele :

LUPTE LIBERE
Cat. 48 kg: Fehervany Ion, 

I; cat. 52 kg : Grigore 
locul 1

stantin, locul I; cat. 60 kg: Iftimie 
Stelian, locul II (toți de la Școala 
profesională din Petroșani).

10,00

11,00

11,80

meciurilor, rezultatele 
elevii 
Jiului

locul
— ■ _ " • > Gheorghe,

I; cat. 56 kg: Coroianu Con-

\T
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Ciclul
Terapia

de dimi- I

FOTOCRITÎCA Două Iunî duPă
O o

ciparea tinerilor din 
najarea complexului 
semenea, 80 de tineri liceeni 
angajat să plece mai multe zile pe 
șantierele tineretului.

In țoale localitățile din municipiu 
au fost fixate șantierele muncii vo- 
luntar-patriotice. Tinerii din Uricani 
vor amenaja un parc, la Vulcan 
uteciștii vor lucra la noul stadion 
sportiv și la amenajarea a două 
parcuri. La Petroșani se lucrează 
intens Ia complexul de agrement de 
Ia U.R.U.M.P., baza sportivă „Ele
vul" ; în cartierul Carpați vom a- 
menaja un solar pentru copii, iar 
la Aeroport un teren de sport. La 
Petroșani și Petrila tinerii vor lucra 
de asemenea, la demolarea locuin- 
|elor vechi. Săplămînal 1 500 de ti
neri vor fi mobilizați pe șantierele 
muncii voluntar-palriolice din care 
cîfe 200 pe șantierul Bumbești-I.i- 
vezeni.

----- @------

DE PRETUTINDENI
TIRANA. — Echipa masculină

LUPTF GRECO-ROMANE
Cat. 48 kg: Beștelea Octavian, 

Școala profesională Lupeni — locul 
II; cat. 52 kg: Iancu Gheorghe — 
locul II; cat. 70 kg: Bogdan Con
stantin — locul I; cat. 75 kg : Rad 
Mircea — locul II (toți de la Școa
la profesională din Petroșani). După 
cum se poate vedea șl din lectura- 
rea locurilor cucerite în acest cam
pionat, o comportare foarte bună au 
avut-o elevii Grupului Școlar 
nier Petroșani, care au ocupat 
mare parte din locurile I și II.

Pentru felul cum au evoluat 
întrecerile 
țiază în mod deosebit următorii 
luptători : Fehervany Ion, Grlgore 
Gheorghe, Coroîan Constantin la 
lupte libere și Bogdan Constantin, 
Beștelea Octavian la lupte greco- 
romane.

17,30

18,00

18,20
18,30

19,00

19,30
19,50

mi-
o

20,00
20,20

în 
respective, se evidein- 

deosebit
20,40

21,00
21,15

mea.

omî-

I

— Putem nota cîteva din 
înfăptuirile de pînă acum ale 
tinerilor ?

a- 
kg
10
Și

— Da. Au fost colectate pînă 
cum 1380 tone fier vechi. 700 
nlanle medicinale, s-au plantat 
ba de teren în fond forestier
25 000 de puieți de salcîm pe halde
le minelor. A fost terminat com
plexul sportiv de !-•> Grupul școlar 
Lupeni.

Dar aceste realizări sînt doar la 
început. Așteptăm mai mult sprijin 
d'n Dartea consiliilor populare — 
mă refer mai ales la asistența teh
nică pe șantierele muncii patrioti- 
<e iar din partea Șantierului de 
'■’rumuri de la Livezeni în transpor 
Crea tineretului pe șantier si asi
gurarea uneltelor necesare. In rest 
vom depune toate eforturile pentru 
mobilizarea maselor de tineri la în
făptuirea infenrală a angajamente
lor ce ni le-am asumat drept răs
puns la Chemarea C.C. al U.T.C.

MICRODIALOG

— Cît ? Cinci kilograme de ci
ment ? Nici dacă aș mătura curtea 
nu adun mai mult de o jumătate 
kilogram.

— Dar din ce cauză ? La începu
tul anului parcă aveați un stoc con
siderabil 1

— Da! Am avut peste 200 tone. 
Se părea chiar că ne prisosește, că 
avem prea mult. Din această cau
ză serviciul nostru comercial a re
nunțat la 100 tone din cantitatea 
contractată pentru trimestrul II.

— Stocul s-a vîndut ?...
— S-au vîndut și cele 196 tone 

primite între timp.
— Dumneavoastră, cei de 

poz’t ați fost consultați cînd 
cut renunțarea ?

— Nu !
— De cînd nu mai gveți 

în depozit ?
— De prin luna aprilie.
— Și cliențitor ?

la de
s-a fă-

ciment

Ioan VLAD
22,53
23,10

Curs de limba engleză (lecți
ile 11 și 12).
TV pentru specialiști 
„medicină". Tema : 
cu antibiotice, 
închiderea emisiunii 
neață.
Pentru cei mici : Țara 
Ați fost prin Breaza ? 
Drumuri și popasuri — 
siune turistică.
Buletinul circulației rutiere. 
Curs de limba spaniolă (lec
ția a 20-a).
Tinere speranțe. Emisiune 
pentru pionieri și școlari. 
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic. Publi
citate.
Actualitatea agricolă.
Studioul muzical. Cultura mu
zicală de-a lungul timpului — 
Donizetti.
Cărți și autori: „Zbor jos" de 
N. Vel ea.
Reflector.
Film artistic: , Atît timp cit
voi trăi" — producție a stu- . 
dinarilor franceze.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Ii

la
gră-

In aprilie, reierindu-se 
lucrările, de amenajare a 
dinii de vară pendinte restau
rantului „Straja" din Vulcan, 
conducerea T.A.P.L. Petroșani 
ne asigura că: „Ia 1 Mai, 
grădina va intra în funcție".

Ială-ne după două luni de 
Ia promisiune, însoțiți de fo
toreporter, pentru ■ a vedea 
stadiul în care se află lucră
rile Ia grădină. Ce am aflat 
acolo poale vedea cititorul în 
fotografia alăturată: ziduri
începute dar nelerminate, iar 
alături, aruncate alandala, fos
te mese, scaune, oale, recipi
ent, lăzi cu sticle etc., etc. De 
ce toate acestea ? Pentru că 
atunci cînd există material nu 
vin lucrătorii sectorului I.L.L. 
Altădată vin muncitorii, dar 
nu găsesc materialul necesar, 
Cînd sînt și lucrătorii și ma
terialele prezente ? Atunci oa
menii stau de mai povestesc, 
beau la... tutun și iată de ce 
avansează lucrările în ritm 
de... melc.

F. V.

și Virgjil

ringul de 
în semifi-

„pro"

de baschet Farul Constanța, care în
treprinde în prezent un turneu în 
Albania, a jucat la Shkodra cu for
mația locală Vllaznia. Baschetbaliș- 
tii albanezi au terminat învingători 
cu scorul de 73—59 (39—28). Par
tida a fost arbitrată de cuplul Du
mitru Crăciun (România) 
Karaj (Albania).

© OACKLAND. — Pe 
la Oackland (California)
nala campionatului mondial 
de box la categoria mijlocie, Emile 
Griffith a obținut o dificilă victo
rie la puncte după 12 reprize în 
fața lui Andy Heilman. Doi oficiali 
i-au acordat decizia lui Griffith, iar 
cel de-al treilea a indicat „med 
nul". Griffith urmează să-l întîl- 
nească pentru titlul 
ținătorul centurii 
Benvenutti.

® LONDRA. — 
balist englez Allan 
atacant la Fulham,
rat la echipa Leicester pentru suma 
de '.’50 000 lire. Aceasta este cea 
mai mare sumă plătită pînă acum 
peni'ii 1'ansterarea unui jucător en- 
alez.

@ TIRANA. — La Shkodra %-a 
disputat întîlnirea de fotbal dintre 
echipele „Vllaznia" Shkodra 
Albania) și Farul Constanta 
n!al eontînd pentru turneul 
n!- Fotbaliștii albanezi au 
'•’-♦oria cu scorul de 2—1.

4* ZURICH. — In primul tur al 
probei de dublu masculin din ca
drul campionatelor internaționale de 
tenis ale Elveției, care. se desfășoa
ră în prezent la Lugano, cuplul ro
mân Ion Țiriac — Ilie Năstase a 
învins cu 6—0, 6—3 perechea el
vețiană Holenstein — Siegrist.

mondial pe de- 
italianul Nino

Cunoscutul fot- 
Clarke, centru 

a fost transfe-

(R.P. 
(Româ- 
balca- 

obtinut

— Le povestim despre „renunța
re" și le mai spunem că pentru tri
mestrul III s-au cerut suplimentări 
la contract pentru cantitatea la 
care s-a renunțat în trimestrul II.

— Și sînt mulțumiți ?
_  ?!
— Dar dacă cineva are nevoie 

urgentă de un sac nnde-1 procură 1
— ?!
— Recurge Ia alte căi ? II procu

ră cumva de prin magaziile indus
triei ?

_  ?!
Cine 

a avut 
ale de
industriale Petroșani, va primi drept 
recompensă un sac de ciment (cu 
priză rapidă !) oferit de serviciul 
comercial al acestui O.C.L. Dacă-1 
va putea procura, bineînțeles pe 
alte căi, că din depozit nici vorbă...

I. M.

ghicește că dialogul de față, 
loc în depozitul de materl- 

construcții al O.C.L. Produse

V ă p i a c e frumosul
din jurul dumneavoastră ?

A

CUM IL OCROTIȚI?
(Urmare din pagi 1) indiferența și chiar rea-voința „no

ra.

RADIO
SÎMBĂTÂ 15 IUNIE

Bucuria pe oare o trezesc aceste 
realizări în sufletul majorității lo
cuitorilor nil necesită comentarii. 
Doar... cine nu iubește frumosul, 
fi orile* ?

Și totuși există și acest pol opus 
al oamenilor: lipsa de sensibilitate 
a unora față de ceea ce e frumos, 
de respectul elementar ce-1 datoresc 
față de un bun al tuturor —frumo
sul din mediul urban. Să dăm cu- 
vînlul lol „grădinarului șef".

— Mă supără cîteva lucruri. Lu
crez de dimineață de la ora patru 
în fiecare zi împreună cn colecti
vul ce-1 conduc. Scopul nostru, do
rința noastră cea mai fierbinte e 
să facem din fiecare colțișor al o- 
rașului spații ale frumosului, ale or- 
dinei. Ceea ce mă nemulțumește, 
însă, e faptul că aceste strădanii ale 
noastre se lovesc de multe ori de

flori. Știți ce fac con-

— Ați dori să exemplificați ?
— Da. S3 încep cu tovarășii de la 

construcții. Constructorii au datoria 
să predea o dată cu blocurile și 
terenurile din jur amenajate cu pă- 
mînt vegetal pentru zone verzi. 
Noi avem datoria să Ie însăinînțăm, 
să sădim
structori-i ? (Și pentru a ne edifica, 
grădinarul ne-a invitat la „fața lo
cului". In jurul blocurilor turn de 
pe strada Vasile Roaită acum se 
fac amenajările pe verticală. Peste 
molozul și bolovanii rămași după 
ce s-a retras șantierul constructo
rii aruncă cîteva camioane de pă- 
mînt și-l nivelează. Stratul vegetal 
e de 2—3 cm, în timp ce zona ver
de necesită un strat de cel puțin 
10—15 cm. iar florile cîte 25 cm. 
Altfel tot materialul floricol piere, 
nu prinde viață).

Silozul d< cărbune ui preparatei din Lupeni.

fi—

*

— Spuneți cum să creăm 
verzi sau peluze pe asemenea 
nuri? Și așa procedează construc
torii peste tot. 
pe strada 
Aeroport, 
comercial 
rul Braia

Acestea 
fac constructorii. Insă nu mai mici 
ne sînt nemulțumirile și față de 
I.R.E.H. Amenajările gospodărești 
sînt degradate mereu, ' fără milă, 
prin săpături de șanțuri pentru ca
blare, așa cum se face acum la in
trarea în cartierul Carpați. De ase
menea, în multe locuri se degra
dează zonele verzi', se rup arborii 
de către mașinile diferitelor între
prinderi, și chiar ale unor cetățeni. 
Iată cîteva autoturisme particulare 
care garează de regulă pe zone ver
zi distruqîndu-le: în Aeroport, pe 
strada Oituz blocul 6, un turism 
Skoda nr. 1 HD 3320, la blocul I 
din strada Păcii, un Renault nr. 
4 B 7951, pe Independenței, la blocul 
7 un 
multe 
liția ?

Dar 
șini, și alți cetățeni degradează 
provoacă stricăciuni în vegetația 
ornamentală. In multe locuri se a- 
runcă resturile menajere pe zone 
verzi. Cel mai mult ne doare, însă 
cînd 
teii 
fără 
câți 
tațiile. Trandafirii 
hiza cu flori 
Petroșani au 
chiar de unii 
m-am adresat 
s-a spus să prind eu elevul 
■rupe trandafirii și să-l duc la direc
țiune. Am plecat nemulțumit de a- 
cest răspuns, dar m-am străduit să 
„satisfac" această... 
Am identificat pe 
care avea brațele 
firi : Olaru Marin
B. Dar ce face conducerea liceului?

In orice caz, am dori mai multă 
considerație față de munca șl reali
zările noastre, mai 
partea miliției...

Socotim dorința 
rașului justificată. 
CERINȚĂ 1 Organele de ordine, 
cetățenii municipiului ar trebui 
fie mai mult interesați în ocrotirea 
frumosului din mediul urban, al In
tegrității parcurilor, zonelor verzi 
să riposteze mai vehement la aten
tatele indivizilor lipsiți de simț ci
vic față de realizările edilitar-gos- 
podărești!

zone 
tere-

Așa au procedat și 
și Viitorului de la 

spatele complexului 
Vulcan, și-n cartie-

Păcii 
și-n 
și la 
Lupeni.
sînt greutățile

Mercedes nr. 1 I-ID 3222 
altele. De ce nu intervine

nu numai proprietarii de

și 
mi

ma-
și

vedem arbori abia plantați, 
de la Aeroport de pildă, rupțt 
milă. Nici elevii nu sînt edu- 
să păstreze și îngrijească plan- 

plantați pe pe- 
de lîngă Liceul din 
fost rupți, distruși, 
elevi ai liceului. Cînd 
conducerii liceului ml 

care

dorință a școlii, 
unul din elevii 
pline de tranda- 
din clasa a X-a

mult sprijin

grădinarilor
Ma i miult:

din

o-
0 

toți
să

PROGRAMUL I :
de di- 
Jurnal 
poeticj

5.00 Buletin de știri; 5.05—6,00 Program muzical 
mineață; 5,15 Gimnastică; 5,30 Buletin de știri; 5,50 
agrar; 6,00-—8,25 Muzică și actualități; 8,25 Moment 
8,30 La microfon, melodia preferată; 9,00 Buletin de știrij 
9,05 La microfon, melodia preferată; 9,30 Unda veselă (relua
re); 10,00 Cîntece pentru cei mici; 10,10 Curs de limba spa
niolă (reluare); 10,30 Emisiune muzicală de la Moscova; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Inșir-le mărgărite; 11,25 
Pagini din opere; 12,00 Dialogul instrumentelor; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară și inK'pretul preferat; 13,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteorologic; 13,20 Soliști și 
orchestre de muzică ușoară; 14,00 Soliștii își prezintă ro
lul preferat: Teodora Lucacin; 14,15 Călătorie în istoria ci
vilizației (emisiune pentru tinerii ascultători); 14,40 Din 
cîntecele și dansurile popoarelor; 15,00 Buletin de știri. Bu
letin meteo-rutier; 15,05 Havaneza pentru vioară și pian de 
Salnt-Saens; 15,15 Program de cîntece populare; 15,80 Auto* 
mobil-Club; 16,00 Radiojurnal. Sport. Buletin meteorologic;
16.20 Melodii de. Ionel Fernic și Petre Andreescu; 16,30 
Corespondență specială : Sighetul Marmației. Radio documen
tar de Viorica Ghiță; 16,45 Suita „Munții Apuseni" de Marțian 
Negrea; 17,15 Memoria pămîntului românesc (reluare); 17,35 
Muzică populară interpretată de Maria Ciobanu și Alexandru 
Pintea; 18,00 Buletin de știri; 18,02 Știință, tehnică, fantezie;
18.20 Muzică ușoară de Radu Șerban; 18,35 Momente comice 
din opera .Răpirea din Serai" de Mozart; 19,00 Radiogazeta 
de seară; 19,30 O melodie pe adresa dumneavoastră; 20,00 
Buletin de știri; 20,02 Cronica literară de Ion Budescu; 20,12 
Piese alese din fonoteca noastră de folclor; 20,30 La micro
fon, Ilinca Cerbacev și Bobby Solo; 20,55 Noapte bună, co
pii !; 21,00 Romanța veșnic tînără; 21,25 Pentru tineri — mu* 
zică ușoară de.pretutindeni; 22,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 22,20 Constantin Drăghici interpretează me
lodii proprii; 22,30 Moment poetic; 22,85 Mic concert Beetho
ven; 22,55 Cavalcada ritmurilor; 23,40 Muzică populară; 24,00 
Buletin de știri; 0,05—6,00 Estrada nocturnă. Buletine de știri 
și meteo-rutiere la "orele 1 00; 2,00 și 4.00.

PROGRAMUL II:
7,00 Cîntec, joc și voie bună; 7,30 Buletin de știri.!Bule

tin meteo-rutier; 7,39 Muzică; 7,45 Matineu muzical; 8,00 
Melodii populare interpretate de Marin Chisăr; 8,10 Tot îna
inte (emisiune pe.ntru pionieri); 8,80 Buletin de știri; 9,00 
Muzică din opera „Werther" de Massenet; 10,00 Buletin do 
știri; 10,05 Cîntece distractive; 10,30 Emisiune muzicală pen
tru școlari: „Aeroportul Vacanța". Scenetă muzicală; 10,55 
Pe aripile melodiilor^ 11,30 Cît e Banatul de mare pro
gram de muzică populară; 12,00 Buletin de știri; 12,80 Se- 
lecțiuni din opereta „Silvia" de Kalman; 13,00 Portrete mu- 

. zicale; 13,30 Concert folcloric; 14,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier; 15,00 Din cele mai cunoscute melodii de dra
goste; 15,30 Caleidoscop muzical; 16,00 Din creația compo
zitorului Ion Vasilesou; 16,15 Melodii populare interpretate 
la diferite instrumente; 17,00 Radiojurnal. Buletin meteorolo
gic; 17,15 La microfon Roxana Matei și Leny Escudero; 17,43 
Muzică ușoară la masa rotundă. Participă Dorina Draghicf, 
Glcă Petrescu, Edmond Deda, Anda Gfilugăreanu, Richard 
Oschanitzki și Valeriu Lazarov; 18,55 Buletin de știri; 19,00 
Cîntece de petrecere și jocuri populare; 19,30 Odă limbii 
române (reluare); 20,00 Transmisiunea concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii „George Enescu", dirijor Edgav 
Doneux (Belgia). In pauză : Buletin de știri; 22,80 La balul 
de sîmbătă seara; 23,00 Radiojurnal; 23,07 Melodii magazin 
(reluare); 24,00 De la vals, la shake — muzică de dans; 
6,55—1,00 Buletin de știri. Buletin meteo-rutier.

Mica publicitate
VIND motocicletă ,,Jawa“ 350 crn.c perfectă stare. Con

diții avantajoase, jumătate bani, diferența con! raci mobilă. 
Independenței, barăci Hangare 1/4 Petroșani.

DUMINICĂ 16 IUNIE

8,30 Ora exactă. Cum va fi 
vremea ? Gimnastica de 
înviorare.

8,40 Pentru copii și școlari. 
9,00 Noile aventuri ale echi

pajului Val-Virtej.
10,00 Ziua aviafiei ’Republicii 

Socialiste România. Mi- 
I ling aviatic. Transmisiu-

~ ne de la Aeroportul Bă- 
neasa.

12,00 Ora satului.
13,00 Tv. pentru specialiștii din 

agricultură.
18.30 Închiderea emisiunii de 

dimineață.
14,00 Telejurnalul de prim.
14.15 Zig-zag — telemagazin 

duminical.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Telesporl.
20.15 „De pretutindeni". Micro- 

varietă/i... în deplasare.
21.30 Film artistic : Telefonis

tele.
23,10 Telejurnalul de noapte. 

] 23,20 închiderea emisiunii.I

LUNI 17 IUNIE

17.30 Pentru noi, femeile.
18,00 Actualitatea industrială.
18.30 Curs de limba franceză 

(lecfia a 21-a).
19,00 Dimineața maturilăfii.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic.
20,00 Muzică populară româ

nească.
20.20 Ce-afi dori să revedeji?
20,45 Tele-universitalca.
21.20 Film artistic : „Honore 

din Marsilia" — o come
die cu Fernandel.

22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

MARȚI 18 IUNIE
17.30 Pentru cei mici.
18,00 Tv. pentru specialiștii din 

industrie.
18.30 Curs de limba engleză 

(lecția a 21-a).
19,00 Tv. pentru școlari: Ro

mânia pitorească: „De 
la Bumbești la Livezeni..

19.30 Telejurnalul de scară.
19.50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Film serial: „Thierry la 

Fronde".
20.30 Seară de teatru „Candi

da" de G. B. Shaw.
22,31) Muzică ușoară româ

nească.
22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Închiderea emisiunii.

MIERCURI 19 IUNIE

10,00 Curs de limba Iranceză 
(lecțiile 11 și 12).

11,00 Curs de limba rusă (lec
țiile 11 și 12).

12,00 Tv. pentru specialiștii din 
industrie.

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Curs de limba germană 
(lecfia a 18-a).

18,00 Fotbal: Rapid — Loko
motiv Sofia.

19,45 Telejurnalul de seară.
20,00 Muzică populară româ

nească.
20,15 Translocator.

PROGRIMUL
fiii

pentru 
slptîmma 
viitoare

20,45 Studioul linărului inter
pret.

21,00 Avanpremieră.
21.15 Telecinemctleca : Nikolai 

Cerkasov și filmul său 
„Alexandr Nevski".

23.15 Telejurnalul de noapte
23.25 închiderea emisiunii.

JOI 20 IUNIE

10,00 Curs de limba germană 
(lecfiile 13 și 14).

11,00 Curs de limba spaniolă 
(lecțiile 13 și 14).

12,00 Închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Pentru cei mici.
18,00 Tv. pentru specialiști. 

Ciclul „Medicină".
18.30 Curs de limba rusă (lec

ția a 19-a).
19,00 Studioul pionierilor : „Ti

nere speranțe".
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologia. 

Publicitate.
20,00 Film serial: Vikingii.
20.26 Artă plastică.

20,46 Poșta tv.
21,00 Invilafie pentru ora 21,00.
21,40 Cintăreful de muzică u- 

șoară : Dick Rivers 
(Franța).

22,00 Ecran literar — revista 
Tv.

22.30 Mari interpret!.
22,55 Telejurnalul de noapte 
23,05 închiderea emisiunii.

VINERI 21 IUNIE

10,00 Curs de limba engleză 
(lecfiile 13 și 14).

11,00 Tv. pentru specialiști. 
Ciclul „Medicină".

11.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Pentru cei mici. A.B.C. 
— De ce ? : Florile.

18,00 Drumuri și popasuri.
18,20 Buletinul circtilaliei ru

tiere.
18.30 Curs de limba spaniolă 

(lecfia a 21-a).
19,00 Albatros.
19.30 Telejurnalul de scară.
19,50 Buletinul meteorologic.

Publicitate.

20,00 Aclualiluteu agricom.
20,20 Studioul muzical.
20,40 Dialog despre cultură. 
21,00 Reflector.
21,15 Film artistic : „Ocolul" 

— <> produefie a studiou
rilor din R. P. Bulgaria.

22.35 Seară de romanfe.
22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

SÎMBĂTĂ 22 IUNIE
17.30 Pentru cei mici. Lanter

na magică.
18,00 Stadion — emisiune de 

actualitate sportivă.
18.30 Mult e dulce și frumoasă.
19,00 Pentru școlari. La vtrsta 

voastră : Brâncuși.
19.30 Tele jurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic 
20,00 Tele-enciclopediu.
21,00 Vom reveni... peste 6 

luni.
21,10 Desene animate.
21,15 „Cheia de aur".
22.45 Film serial: „Campionii" '
23.35 Telejurnalul de noapte.
23.45 închiderea emisiunii.



STEAGUL ROȘU
VINERI 14 IUNIE 1968

dinmanifestații au £ost expulzați 
Franța -și escortați pînă Ia frontieră. 
Numărul total al cetățenilor străini 
expulzați de la începutul tulburărilor 
din Franța s-a ridicat la 73.

S.O.A. INCEARCA SA

DIN FRANȚA
CE
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BĂTĂLIEDE
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guvernamentalăȘi

R.S. Cehoslovacea
sosita

la Budapesta
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loc 
în 

la

către gu- 
aer liber, 
orașe de

merită acest lucru", 
informează, de asemenea, că
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VIETNAMUL DE SUD

HELSINKI. Delegația P.C.R., con
dusă de tovarășul Leonle Răulu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al-P.C.R., care se află 
în Finlanda la invitația Partidului So
cial-Democrat, a vizitat Uniunea cen
trală a cooperativelor de consum, 
centrul cooperatist de aproviziona
re și trustul cooperativelor de con
sum „Elanto".

Cu prilejul acestor vizite, delega
ția a luat cunoștință de organiza
rea și activitatea mișcării coopera
tiste din Finlanda. Delegația a fost 
însoțită de Unto Nieni, șeful sec
ției de studii a Partidului Social- 
Democrat din Finlanda.

Jorma Jalava, director general al 
Uniunii centrale a cooperativelor 
de consum, a oferit o masă î.n cins
tea delegației P.C.R. Au participat 
Erkki Raatikainen, secretar general 
al Partidului Social-Democrat din 
Finlanda, precum și conducătorii 
organizațiilor cooperatiste vizitate.

In cursul zilei de joi, delegația 
P.C.R. a
Wartsila
Here de 
landei •

Seara, < 
șui Oulu, 
trial și cultural din nordul Finlan
dei, unde va lua cunoștință de ac
tivitatea organizațiilor ’ locale ale 
partidului Social-Democrat și va 
vizita unele obiective economice 
social-culturale.

vizitat Șantierul 
din Helsinki și noile 
locuințe din capitala

naval
rar-
Fin-

delegația a plecat în
, important centru indus-

ora-

EVOLUȚIA SITUAȚIEI

PARIS. — Întreaga presă franceză 
de joi dimineață condamnă actele 
de violență la care s-au dedat ele
mentele extremiste în timpul de
monstrațiilor studențești de zilele 
trecute. Ziarul „L'Humanitd" critică 
atitudinea unor lideri ai mișcării stu
dențești, care „consideră în mod vă
dit că iresponsabilitatea este o vir
tute fundamentală a politicii". „Paris 
Jour" scrie la rîndul său : „Nu vom 
înceta să repetăm: într-'o țară ca a 
noastră continuarea haosului impli
că nu numai sfîrșitul libertăților fun
damentale, ci și condamnarea la 
mizerie și disperare a unui popor 
care nu

Presa
în cursul nopții s-au desfășurat tra
tative între administrație și sindica
te la uzinele Renault.

In pofida interzicerii de 
vern a demonstrațiilor în 
miercuri seara în 
provincie, au avut 
strații, desfășurate 
incidente. Numai
Poitiers s-au produs 
poliție și demonstranți.

cîteva
totuși demon- 
general fără 

Strasbourg și 
ciocniri între

*

PARIS. — După cum anunță cer
curile autorizate din Paris, după șe
dința de miercuri a Cabinetului fran
cez, un nou grup de 45 de cetățeni 
străini care au participat la recentele

Guvernul Uruguayan a de
cretat starea de urgență

BUDAPESTA. — La invitația Co
mitetului Central al P.M.S.U., joi a 
sosit la Budapesta o delegație de 
partid și guvernamentală a R. S. 
Cehoslovace, condusă de Alexander 
Dubcek, prim-secretar al C.G. al 
P.C. din Cehoslovacia. Din delegație 
fac parte Oldrich Cernik, președin
tele guvernului, și alți conducători 
de partid și de stat cehoslovaci.

La aeroport, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de Janos Kadar, prim-se
cretar al G.G. al P.M.S.U., și de alțl 
conducători de partid și de stat.

In aceeași zi, Ia Budapesta au în
ceput convorbirile între delegațiile 
de partid și guvernamentale ale Un
gariei și Cehoslovaciei.

Forțele patriotice bombardează
fl

diferite puncte strategice
S. CEHOSLOVACĂ : La 

Praga, oraș cu vechi tradiții și 
o arhitectură specifică, apar 
astăzi noi cartiere purtînd pe
cetea contemporaneității.

MONTEV1DEO. — Guvernul Uru
guayan a decretat joi după-amiază 
starea de urgență în întreaga țară, 
ca urmare a „tulburărilor și actelor 
de violență". Hotărîrea a fost luată 
după o reuniune a cabinetului în 
care a fost discutată situația inter
nă. Doi miniștri, respectiv ministrul 
culturii, Alba Roballo, și ministrul 
prevederilor sociale, Carlos Queralto, 
care s-au opus acestei măsuri, și-au 
prezentat demisia. Președintele Uru
guayan. Jorge Pacheco Areco, a ac
ceptat cele două demisii.

A tențiile de presă informează că 
do mai multe zile în capitala uru- 
gttavană au avut loc incidente în
tre politie și studenți, iar lucrăto
rii de la instituțiile publice, între 
care și instituțiile bancare de stat

au declarat greve parțiale, cerînd 
sporirea salariilor.

Mișcarea studențească din Uru
guay a atins punctul culminant 
miercuri noaptea, cînd poliția a în
cercat să evacueze clădirea univer
sității, ocupată de mai multe zile de 
studenți. Ciocnirile care s-au produs 
între agenții de poliție și 
s-au soldat cu rănirea a 10 
șl arestarea a peste 200 de 
ne. In semn de solidaritate
denții din capitală, pe întreg teri
toriul țării profesorii universitari au 
declarat o grevă de două zile. Prin
cipala cerere a studenților și pro
fesorilor uruguayeni este majorarea 
fondurilor alocate de guvern pentru 
necesitățile învățămîntului.

Atentat
comis

SAIGON. — Agenția France i 
Presse transmite că în dimineața zi
lei de joi explozii în serie urmate 
de un violent incendiu s-au produs 
în apropierea Saigonului; tirul ar
tileriei forțelor patriotice a nimerit 
în plin un depozit de muniții al 
trupelor saigoneze.

In noaptea de miercuri spre joi, 
forțele patriotice au bombardat, de 
asemenea, diferite puncte strategice 
din localitatea Ca Mau, capitala 
provinciei An Xuyen, din Delta 
fluviului Mekong. Un puternic atac

a fost dezlănțuit asupra orașului 
Phuoc Binh, situat la 105 km nord 
de .capitala sud-vietnameză. După 
o pregătire de artilerie, forțele pa
triotice au atacat 
ze, pricinuindu-le 
te.

In același timp, 
ne de tip B-52 au
nea plato urilor înalte în apropiere 
de Dak To. Agențiile de presă nu 
trjenționează dacă raidurile bombar
dierelor americane au distrus vreun 
obiectiv.

IN CLIȘEU: Blocuri turn în 
zona noilor locuințe din Praga.

unitățile 
pierderi

saigone- 
însemna-

america-

HANOI. — Corespondentei Ager- 
preș, Adrian lonescu, transmite: 
Analizînd etapele de piua acum alo 
convorbirilor de la Paris dintre re
prezentanții R. D. Vietnam și S.U.A., 
cercuri din preajma Ministerului 
Afacerilor Externe al R.D. Vietnam 
arată că delegația nord-viebnamez.ă 
a avut în vedere încă de la înce
put că guvernul american a accep
tat aceste convorbiri dat fiind eșe
cul agresiunii sale. S.U.A. încearcă 
acum să obțină la masa tratative
lor ceea ce au pierdut pe cînipul de 
bătălie, tcrgiversind abordarea 
problemei principale de pe ordinea 
de zi a convorbirilor : încetarea ne
condiționată a bombardamentelor și 
celelalte acte de război împotriva 
R.D. Vietnam. Afirmația americană 
cu privire la „agresiunea vietname
zilor împotriva Vietnamului" esle 
o absurditate. Poporul vietnamez, 
unit ca un singur om, are dreptul 
de a lupta cu toate forțele sale și 
sub toate formele împotriva agreso
rului, oriunde se află el. In 
rile de la Hanoi se sublini 
dacă americanii vor înceta 
unea, se poate ajunge la o < 
nare „onorabilă" pentru ei a 
mei vietnameze.

cerou- 
iaz.ă iă 
agresi- 

șoluțio- 
proble-

S&3
avioane 
bombardat regiu-

studenți 
polițiști 
persoa- 
cu stu-

în capitala
Guatemalei

Un nou episod al luptei
pentru putere la Saigon

ce 
va 
brl 
l-a

NEW YORK. — Din Port au Prin
se anunță că un tribunal militar 
judeca în curînd mai multiimem- 
ai grupului

Cap Haitian
Inculpații' sînt 

suveranității și 
lui național haitian și de atentat la 
viața 
surse 
unea

de exilați debarcați 
la 20 mai.
acuzați de violarea 

integrității teritoriu-

Potrivit ultimelor 
au fost ucise cel 
persoane din rlndul 
care asigurau paza

SAIGON. — . Agențiile de pFesă 
anunță că vicepreședintele regimu
lui saigonez, Nguyen Oao Ky, 
prezentat miercuri demisia

teri-

ACȚIUNI .DE HĂRȚUIRE 
A TRUPELOR BIAFREZE

LAGOS. — Unități armate ale gu
vernului de la Lagos au lansat o 
ofensivă în direcția orașului Okig- 
wi. situat în partea centrală a Bia- 
frei, afirmă surse federale citate de 
agenția UPI. Acțiuni de hărțuire a 
trupelor biafreze au 1-oc, de aseme
nea, pe șoseaua Enugu-Onitsha, lo
calități aflate sub controlul trupelor 
federale. Autoritățile militare de Ia 
Lagos au refuzat să furnizeze amă
nunte în legătură cu luptele oare 
se dau la 40 km nord de localitatea 
Umuahia, capitala provizorie a Biafrel, 
unde, de altfel, se află concentrate

principalele instituții biafreze. Refe
ritor la ostilitățile militare care se 
desfășoară în prezent în diferite 
sectoare ale frontului nigerlano-bia- 
frez, agenția UPI relatează, referin- 
du-se Ia surse militare federale, că 
trupele guvernului de la Lagos în
cearcă în prezent să blocheze toate 
căile de acces ale efectivelor mi
litare biafreze concentrate în locali
tatea Awu pentru a împiedica dis
locarea acestora spre Okigw-i, unde 
unități militare biafreze fac ou greu 
față atacurilor trupelor federale.

CIUDAD DE GUATEMALA. 
Două bombe puternice au lost 
aruncate asupra clădirii Insti
tutului de cercetări militare 
din Ciudad de Guatemala de 
către un grup de persoane ne
cunoscute, 
inior mafii 
puțin trei 
militarilor
institutului. S-a anun/at, de a- 
semenea, că șeful celui de-al 
doilea corp al politiei împre
ună cu adjunctul său au fost 
răniți in urma atacării cu gre
nade de mină a automobilului 
in care se aflau. Au fost răniți 
trei militari din garda biblio
tecii naționale și doi polițiști 
care se aflau în apropierea lo
cului unde s-a produs atenta
tul. Au fost arestate cinci per
soane, dintre care două femei, 
despre care se crede că ar fi 
autorii atentatului.

Reuniunea

Kenya, Tanzania și Uganda 
vor intra în Piața comună

Tanzania 
26 iulie, 

Piața co- 
miercuri 

din Bru- 
asocierea 
trei țări

Acordul nu prevede 
de ajutor financiar din 
lor șase" pentru țările

nici un 
partea „ce- 
asociate.

fel

și-a 
din 

funcția de șef ai Comitetului de au
toapărare din Vietnamul de 
Observatorii 
consideră că 
seanrnă de fapt încă un pas spre 
debarcarea lui Ky din guvern, ară- 
tînd că în ultimul timp el n-a mal 
participat la nici o activitate poli
tică. Așa-zisul președinte - al Vietna
mului de sud, Thieu, urmărește să 
înlocuiască unul după altul, după 
cum apreciază agenția Associated 
Press, pe toți funcționarii superiori 
care-1 sprijină pe Ky. De fapt, men
ționează aceeași agenție, mulți 
suporterii lui Ky au fost uciși 
Saigon de rachetele trase din 
șeală din elicoptere americane.

Acesta constituie încă un episod 
al permanentelor dispute pentru pu
tere din cadrul 'atît de discreditatu
lui regim saigonez, care se mențl-

ne numai datorită prezenței pe 
toriul sud-vietnamez a celor peste 
o jumătate de milion de soldați a- 
mericaui.

președintelui Duvalier. Citind 
oficiale, știrile arată că acți- 

de debarcare s-a soldat cu un 
total. Numeroși membri ai ex-

pediției au fost uciși, iar cei captu
rați au fost duși la Port au Prime 
pentru a ti interogat: de o Icomisie 
specială și de președintele Duvalier 
personal.

In același timp, cercurile ! exilați- 
lor haitieni din New York an de
clarat că un grup de 150 dej oameni 
debarcați în Haiti controlează re
giunea de nord a Insulei și 'Inc 
lupte împotriva trupelor guverna
mentale.

sud. 
politici de la Saigon 
această demisie în-

dln 
la 

gre-

„Clubului celor zece'66

Un nou accident 
„Starfighter“

BONN, 
de tipul
Bundeswehrului, s-a 
propiere de orașul 
lotul și-a pierdut 
83-lea „Starfighter" 
riene vest-germane
șește. Aceste accidente au provocat 
moartea a 42 de piloți.

Tulburări rasiale în Pritchard

- Un nou avion militar 
„Starfighter", aparținînd ■ 

prăbușit în 
Immenstedt, 
viața. Este 

al forțelor
care se prăbu-

a-
Pl- 
al 

ae-

CIOCNIRI INTRE STUOENȚI SI POLIȚIE 
IN ARGENTINA

BUENOS AIRES. — Poliția a re
curs, Ia cîini și gaze lacrimogene îm
potriva studenților care au ocupat 
clădirea Universității din orașul ar
gentinian La Plata. Mai mulți stu
denți au fost răniți și au fost o- 
perate numeroase arestări. In urma 
acestor manifestații guvernul argen-

tinian a instituit cenzura asupra 
turor informațiilor referitoare 
mișcările studențești transmise 
radio și televiziune.

tu
ia 
le

Grev«a 
feroviarilor 
di ai Zambia

HAGÂ. — Miercuri s-a desfășurat 
la Haga o reuniune a miniștrilor ad
junct! de finanțe din țările mem
bre ale așa-numitului „Club al ce
lor zece". Timp de mai multe ore, 
el aiu dezbătut o serie de propuneri 
menite să scoată din impas Fondul 

■Monetar International, care nu poa
te face fată cererilor de împrumut 
formulate de unele țări membre, 
printre care Marea Britănie și Franța. 
I-n comunicatul comun dat publicl-

BRUXELLES. — Kenya, 
și Uganda vor semna, la 
un acord de asociere la 
niutiă, s-a anunțat oficial 
la sediul Comisiei C.E.E. 
Kelles. Negocierile vizînd 
la Piața comună a celor
est-africane au început în anul 1965. 
Acordul va expira la 31 mai anul 
viitor, urmînd să fie reînnoit perio
dic. După cum informează agenția 
U.P.I.. Consiliul de asociere, C.E.E. 
— țările afro-malgașe se va întruni 
luna viitoare la Kinshasa (Congo) 
pentru a analiza prevederile acor
dului de asociere dintre „cei șase" 
și cele trei țări susmenționate, după 
care va urma semnarea acestuia de 
către părțile interesate. Acordul de 
asociere prevede desființarea recipro
ca a tarifelor vamale pentru o se
rie de produse. Cu toate acestea, 
principalele produse de export ale. 
țărilor africane, cum ar fi cafeaua, 
condimentele și ananasul, au fost 
contingentate. Agenția citată amin
tește că în 1966, Kenya, Tanzania și 
Uganda au înregistrat un deficit de 
2 milioane dolari în schimburile lor 
cu Piața comună.

Presupusul asasin al lui Martin
Luther King va

LONDRA. — James Earl Ray, 
presupusul asasin al liderului 
populafiel de culoare din 
S.U.A., Martin Luther King, a- 
restat ta 8 iunie pe aeroportul 

; din Londra, în momentul cîhd 
se pregătea să plece spre Bru
xelles, va fi remis autorități
lor judiciare americane. La 13 
iunie ministrul de interne al 
Marii Britanii, James Calla
ghan, a semnat o autorizație 
în baza căreia autoritățile ju
diciare engleze vor putea în
cepe procedura de extrădare. 
Cererea de extrădare a Iui 
James Earl Ray a fost remisă 
oficial Ministerului Afacerilor 
Externe al Angliei la 12 iunie 
de către Ambasada S.U.A. din

fi extrădat
Londra, care la rlndul său a 
transmis-o Ministerului de In
terne.

Asasinul prezumtiv al pasto
rului Martin 
compărut la
T ribunaldlui 
Street, fiind 
re ilegală în

'șaport falș,
port ilegal de arme. Tribuna
lul, după o ședinfă, care nu a 
durat mai mult de un minut, 
a hotărit ca James Earl Ray 
să rămină în detențiune în 
Marea Britănie pînă la 18 iu
nie. In momentul de fată el 
se află închis la închisoarea 
Wandsworth.

Luther King „ a 
10 iunie in fufa 

londonez din Bow 
inculpat de intra- 
Anglia cu, un pa- 

precitm și; pentru
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tații la sfîrșitul întîlhirii se mențio
nează că miniștrii ău ajuns la o 
concordanță > de vederi asupra a 
trei din problemele de pe ordinea 
de zi. In primul rînd, ei au apro
bat în principiu propunerea F.M.I. 
privind participarea „celor zece" 
(S.U.A., Marea Britanic, Canada, Ja
ponia, Suedia și țările membre ale 
Pieței comune, cu excepția Luxem
burgului) Ia finanțarea creditului de 
745 milioane dolari acordat Franței. 
Date precise asupra participări' 
concrete a fiecărei țări la acoperi
rea sumei retrase de Franța vor fl 
publicate în zilele următoare la se-

F.M.I. S-a aflat, totuși, că prin- 
țările oare vor contribui 
substantial sînt R.F.G. și

WASHINGTON. — In localitatea 
Pritchard (statul Alabama) au izbuc
nit miercuri seara tulburări rasiale. 
Sute de negri au organizat un marș 
spre municipalitatea orașului în semn 
de solidaritate cu campania 
lor din Washington. Pentru

Acuzarea unor
din Alabama

săraci- 
dlsper-

sarea demonstranților, poliția a fă
cut- uz de produse chimice toxice. 
In urma ciocnirilor care au avut 
loc, mai multe persoane au fost ră
nite. Au 
arestări.

fost operate peste 150 de

LUSAKA. — Numeroși muncitori 
feroviari din capitala Zambiei, Lu
saka, și din alte orașe au declarat 
grevă revendicînd îmbunătățirea sis
temului de salarizare. ® comisie 
guvernamentală examinează în pre
zent revendicările feroviarilor.

agenții

prima dată, guver-

cel
Ita

asemenea, „cei zece” au
Ia o înțelegere în ce privește 

contribuției fiecăruia, 
împrumutului de 1,4 

F.M.I.-tiluf

a-

diul 
tre 
mai 
lia.

De 
juns 
reîmpărțirea 
la finanțarea
miliarde dolari solicitat 
de Marea Britănie încă din noiem
brie anul trecut, imediat după de
valorizarea lirei sterline. In fața u- 
nor asemenea cereri, echilibrul 
F.MJ, ale cărui rezerve de împru
mut nu depășesc, după unele surse, 
un miliard de dolari, se află în pe
ricol.

In. sfîrșit, „cei zece" au dezbătut 
îndelung modul de aplicare a acor
durilor generale de împrumut. S-a 
hotărît ca în actuala stare de lu
cruri să nu i se facă nici o modifi
ca re 
nul 
s-au 
ziția
valuate la 6 miliarde dolari.

și nici să nu lie ridicat olafo- 
resurșelor. pe care „cei zece" 
angajat să le pună la dispo- 
F.M.I. Aceste rezerve sîn,t e-

WASHINGTON. — Pentru 
nul Statelor Unite a acuzat opt agenții din sta
tul Alabama de discriminare în angajarea ne
grilor la lucru.

Potrivit acuzării, discriminarea violează statu
tul federal și regulamentele care cer o bază 
reală de selecție a angajaților și arată că „a- 
ceste agenții privează în mod sistematic pe ce
tățenii de culoare de posibilitatea de a fi numiți 
în acele posturi pentru care ei au pregătirea ne
cesară". Dintre cei 3 071 de funcționari ai aces
tor agenții, numai 87 sînt negri.

In actul de acuzare se menționează că Alaba
ma este singurul stat care „a refuzat să adopte 
regulamentele necesare cerute de guvernul fe
deral încă din 1963 
minării rasiale".

Cutremure 
în Japonia

pentru interzicerea

TOKIO. — Trei cutremure de pămînt 
tensitate medie au fost înregistrate în 
de nord a insulei japoneze Honshu și în 
Hokkaido. După părerea specialiștilor, epicen
trul cutremurelor se află sub fundul oceanu
lui, la o profunzime de 60 000 metri. Zguduirile 
seismice au fost resimțite mai ales în prefectura 
Iwate, unde circulația feroviară între diverse 
localități a fost întreruptă. Populația a fost a- 
vertizată de primejdia unor noi cutremure.

La Tokio și în alte localități din centrul Ja
poniei au fost înregistrate cutremure de intensi
tate mai mică.

de in- 
partea 
Insula

discri-
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REPUBLICA MALGAȘĂ: Bazarul din Tanana
rive este un adevărat muzeu de artă popularii. 
Deosebit de frumoase sînt articolele din fibre, 
din rafie — uriașele coșuri, farfurii, pălării îm
podobite cu ornamente în culori vii. Ele sînt 
împletite de femeile de naționalitate meiiiia, 
care trăiesc în împrejurimile orașului Tanana
rive. și în regiunea centrală muntoasă a Mada
gascarului.

IN CLIȘEU: Aspect de Ia bazarul din Tana
narive.
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