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DIN DECADA IN
Doar trei -exploatări

Am ăemăr&t si la-1 
na' noiembrie anevoios. 
Rainînerea îh urină la 
sfîrșitul primar decade 
se ridică din nou la 
6 409 tone cărbune pe 
combinat. Explicația: 
doar trei eXplp<MW. au 
reușit 'să-si realizeze și 
să-și depășească sarci
nile de plan F minele 
Luperii' (+ 1981 tone), 
Uricani (•+- 660 tope) și 
Petrila (H- 486 tone), ce
lelalte exploităti' âii;'-r-

UTElă lății ele -.RWU*- 
primei X&cade,: - Uenos’
— 2 685 - tone, Aninoasa
— 2 306 tone, Vulcan — 
2 061 tone, Dil ja — 1.8,66 
tone, Pa roșeai ,*r 618 
tone. Dar expUcațitermaii' 
incumbă o - prostea® iW 
lipsită de- seMifi.cMta; 
din cele 43. de sept-oaț® 
ale exploatărilor: 23r sîțit. 
sub plan, iăr«din E^lPvWO 
brigăzi miniere 148 sînt 
rămase in urmă.

respectiv, .iț$;.-in’țî^^8l,u- 
i-i.ui numere. Iată Care 
esțel*gj^>Jicatia rămineru 
în urmă cu lucrările mi
niere pe bazin de 4 6'8,2 
ml

i.iU - PE «R&SaTMi..
- E. M. lupani . ' -- W.2%

■ AriE. ISfc.bWiSani b’U -
W.-Pefrila

ihhs . wtex. #E.-S#ctoare
Seclhrul III' lupeni
Sectorul IX Ln^i 112%
Sectorul III Petrila 11-0%

i Seclbrul r-Wtffif' .. '■■’Mf-.i.
SectâVhl VIII lupeni .09%
Sectorul I Uricani 109%
Sectoral v T otiea 109% .

23 zile, 21 octoih- 
noiembrie, Pavilio- 

'de expoziții din 
din Capitală a 

‘Expoziția industrial- 
MKg U R 8 8 Deschisă 

‘mpftil^ițvrilor 
sărbătorirea

Pe combinat, bdtptnul 
de cenușă e depășit cu 
1,8. puncte. Deci, o de
pășire mai mare decit 
media depășirilor din 
ultimele decade. Cauza? 
Depășirile mari ale con
ținutului de cenușă _ ad- 
niis la majoritatea ex
ploatărilor: Adevărul’ e 
că; nici o mină nu. se în
cadrează în baremul ad- 
uii-ș de cenușă. Insă Ia 
mai multe i

depășirile 
chiar prea rr 
îpgeșțea' se. 
piljg cu o 
corițțnițtțțj.iiii^ 
de 4,9,-. punct 
de 4,8! i pum 
de 3,4 punct 
de 2 61 jbunct 
Vulcan |u o. 
2,3 puncte.

Decijatenție njafiiu-ltă 
la șisti|î vizipîî, tovarăși 
mineri I

toasdi

Dar lucrările miniere
Cu rămîneri în urmă 

au încheiat prima deca
dă și sectoarele , de in
vestiții. I.a Uricani .mi-

LA MINA VULCAN

T.C.M.M. Vulcan a 
in incinta minei din 

prelungire de la silo- 
Cele 5 ramificații; ale liniei

lungimea de 50 metri. Prig

8 noiembrie. Șantierul 
terminat un nou obiectiv 
localitate: linia ferată de 
zurlie de cărbune, 
ferate au fiecare 
darea în exploatare a acestora se va ușura ga- 
tarea vagoanelor ce-și așteaptă rindu) la silozu
rile de cărbune. încărcarea lor. Transportul pe 
ruta mină. — prepa'rație se va face astfel mai 
operativ. > • : ? .

Această lucrare, condusă de maistrul Rob Ni- 
colae și executată de brigade 'cbhșWSi^rMtW 
Gărgăriță Ioan, a primit la recepție calificativul 
FOARTE BINE. ? A

Diminca/ă ; d.b- ipgzp la
pas prin U ricani. ț > jyâg-' 
rul Sterminoș. Nu-mi pot contnilia 

■ .drumul,spre Orașul Nou deoarece ci- 
neva ,nțâ sjnga dinj risfjpierî'". 
uit in toate părțile Nufteni Dau 
să plec. Nu tac nici ,zece pași, ca 
aceeași voce bolriavă, rllgătoat. 
mă oprește : • ' ' ' '.

— Apropie-te Vino aici, pe 
dîmb; :

Mă conformez. Ajung sus în fa
ța iostei cantine-restaurahl. Ce sȘ 
iac maî departe, încotro s-o' apuc; 
nu- știu. Vocăa necunoscută mă 
scoate din încurcătură:

— intră... .
Trec pragul iostei cantine-restau- 

rant. îmi zic în gind. Qăre clădi
rea aceasta are grăi ? Imediat pri
mesc un răspuns :

— Da eu .. Vezi câ-ți cunosc gin- 
durile ? Dacă le-ai ști și tu pe ale

Xa ordinea silei
■ pe* șantiere

HHEizATIREA

Zile de toamnă cu timp potrivit 
pentru efectuarea ultimelx» -pre
gătiri. în vederea Iernii. Șantiereiș 
de construcții cunosc în ace’sjte zile 
efervescența muncii zorite dictate.si 
de faptul-că în mai puțin de două 
luni trebuie predate o seamă de o- 
■biective scadente... Sînt lucrări de 
mare urgentă, presante prin tim
pul scyri rămas pentru executarea 
lor. Paralel cu ele este însă necesar 
să-se dea atenție pregătirilor pen
tru viitor Acum trebuie pregătit 
frontul de lucru pentru 4-6' Iutii 
înainte. Dacă în aceste două iu8i 
noiembrie și decembrie — se pre
gătesc fronturile apoi constructorii 
din toate meseriile vor- avea de lu
cru ■ din plin- pe întreaga ■ perioada 
a anotimpului nefavorabil!
u Principala problemă este în mo
mentul actual începerea tuturor lu
crărilor prin săparea fundațiilor, 
turnarea betoanelgr de fundații, a 
elevațiilor, executarea 'uiripltitlMÎsrf, 
a plăcilor radiere — că toate o- 
biectivele să treacă de ■•etapă 
fundațiilor...

.Cons.tructprii depeșant-ierele 4e

fecșur

Poate 
tir;. li 
'cinețvâ 
ascul-

j,*^iP<9ctte țnip gjgtfț sfl. 
nosc.
• — De-asta te-ani chemat. 
,punîndu-ți durerițe ■ mele, 
rei' spune altora și s-o găsi 
să-mi vină in ajutor. Deci,
lă-mă. Am să-ți spun pe; scuti po
vestea mea tristă.
. „M-am născut în 1956, Tot a- 
unci am avut și botezul; Doamne 

ee-au : mai petrecut atunci părinții 
și nașii mei — cei ditî conducerea 
E.'-M. Uricani și din. serviciul ad
ministrativ al CiC.V.J.I Nu mă mai ‘ 
scoteau din alintări. In scurtă vre-
me mi se dusese veșțea în ti 
Valea ■ eram un lei de crăiasă 
tre celelalte cantine. .Toți cei 
re-mi treceau pragul, plecau 
aici satisiăcuți. Minerii uricăi 
erau mulțumiți, vorbeau cu ac 
rație de mine. Aveau de ce să 
laude. Doar eram pe vremea a<

in- 
cei ca- 

plecau de 
liricăneni 
cu admi- 
ce să ,mă 

eram pe ■ vremea aceea 
copila alintată a C.CiV.j. I Și nici

. 7T/bp de .• 
bfiie -— 12 
nul central 
Piața Scînt'ei; 
găzdlW ’

ni cădrul manifestărilor pri-: 
le iude de sărbătorirea semi- 

■ catenarului Marii Rev ■ dulii 
Socialiste din Octombrie, Ex
poziția industria!-comercială a 
U.R.S.S. a fost cea mai mate 
expoziție organizată in Ș&ăȘ.t‘ 
lin in străinătate,; atît în ceea 
ce privește isupraiața de .ex
punere, cit și in ceea ce pri
vește varietatea și -numărui 
exponatelor. ;Ea a . avut darul 
să înfățișeze poporului romun 
realizările marelui popor vecin 
și .prieten obținute m diferite 
domenii ale științei, industriei, 
coristructiilor, transportului, o- 
ctotirii sănătății, irivătămintu- 
lui și .culturii. . " / '

împreună cu cîțiva colegi, 
am insolit un grup, de oameni 
ai muncii din V;aiea Jiului in 
Capitală pentru a vizita ex
poziția. VizițatOrul, .mic sau 
mare, a rămas itnpfesibhat de 
gran^ițpăsa ogliădă a -realizări
lor celor 75' iepubllci sovieti
ce socialiste, de drumul glo
rios parcurs ide poporul -sovie
tic în 50 de ani, de ‘ principa
lei? etape ale consolidării 
Puterii Sovietice, de . eroismul 
omului sovietic, ^primul din lu
me, care a asaltat cu succes 
Cosmosul. Un șuvoi ■ nesfirșit 
de oameni se deplasa ca un 
fluviu viu prin lața exponate- 

în jurul copiei-machetei 
„Voit'ok",. În. mărime naturală, 
rachetă care â"" lansat pentru 
prima dată uh din in spațiul 
cosmic, agitația'■ nu a încetat 
inșicele 23 de zile de la' ora

lpcuinte au încăput unele lucrăi-i 
pr.egȘtitogfp a fronturilor de inciți' 
în vederea iernii Astfel, la două 
biottfrf < b Petroșani și aiț 
uupeni — $-a- ajuns la glisate.. iar 
ia alte 5 olbcuri se lucrează la, îun- 
4'ș-ții. Totuși sînt numai 7 blocuri 
începute... față de 
sînt pre văzute în frontul de lucru. 
Rămîneri în urmă în atacarea .fron
tului de lucru au în Șp'âțlal?șantie
rul Vulcan, unde trebuie începute 3 
blocuri în noul inicroraion IJ1 A, 
apoi șantierul Petrila, cu. blocul ile 
din «ețiă ty Și șantierul Petroșani 14 
bldcdrM» dgtipul *.

Este adevărat că toate- , aceste 
șantiere sîfft Concentrate pe finisa- 
ret' Și■ treWea unor blocuri 
tănte, dar aceste bipezi restantă 
sint tocmai acelea a căror execuție 
ă început mai tîrziu pentru că. nici 
pentru iarna trecută . șantierele, nu 
și-au făcut din timp pregătirile, ne- . 
cesare, nu au creat frOfttul de lu-

Wă* MIHAI

eu nu pieream ocazia sa le arăt 
tuturor Vizitatorilor cît smt de În
zestrată . cu o sală •-X^pțtuoasd. 
ițit un bufet ăiiăgător și o bucată 
rie căte-ia rtu-i lipsea nume. Costa 
•ertt "etr, ce-i drept, vreo 500 ooo 
lei, dar toți îmi ziceau ■■ „Tu eȘți 
crăiasa cantinelor. Iți meriți banii". 
A venit, însă, și ziua fatală. Pe 
prinfțil meu -— bpietul — 
de . iîtigă titine încă din 
știu de ce. Dar știu că 
zile bune n-am mai avut.
C.C.V.J.- și de la mina Uricani .au 
început să mă diică de țipă. Nu ■ 
re-am iacul nici un rău. Zău; jur 
pentru asta. Dar dumnealor mi-au 
pus Un.gînd. in 1965 pentru ei nici 
nu mai existam. Doar vitele - unor 
sjăterti .ce..itițrau in Încăperile mele

’ P. BREBEN

- l-au diiș
1957. Nu 

de' atunci 
Cei de la

> (Căntitișiate in pag. a S-ăR

deschiderii expoziției și pjnă 
seară, șțaivota' Închiderii. Vizi
tatori dtn toată țară, suie de 
mii,- .au; admirat- machetele pri- 
mifdfă'să^l^i;. artificiali sovie
tici ai pămfntiSuil rachetele 
șidțiirgt extraterestre din . se
ria ^C'psmbș',', ale stațiilor cos- 
mice- dProton'-; ,,Electron" și 
..Vefiâs11, rioile ’ avioane AN-32, 
Anteu, IL-62, TU-134, IĂK-40. 
Aceleași sentimente de admirație 
și în fața automobilelor MOSK- 
VICI-412 și ZAPOROJF.Ț, mo
toare tiidroglisoare de tip ..Za
rea", tipuri de tractoare, ge
neratori optici Cuantici, tele- 
viiiPare" în culori și multe alte 
exponate.

industria
.getică, optică a prezentat 
România, : 
exponate,- 
cele/ mai
tuale.' Pentru' a-fis<f'‘fâce""o’s'Wr 
pfesie cit mai completă a ex- 
porjdțefbr ar ii trebuit să ’ stai 
ore în șir să ie observi, să le 
studiezi să le admiri.

; , luarea țară a Sovietelor s-a 
orezenfat la cea mai mare sâr
ba! oprea sa cu uri bilanț de 
realități demn de primul stat 
socialist din lume, demn de 
primul stat care construiește 
comunismul.......

electronică, ■ eper- 
în 

u/i mare număr de 
realizate -la-'nivelul 

i Înalte tehnici ac-

Astăzi Expoziția industrial- 
comercială â.ijl'RtS.S' din Capi
tala- țării noastre . își Închide 
porțile.' Dar eu va lăsa 'în min
tea celor ce i-ati 
ponatele amintiri 
plăcute amintiri 
unor oameni 
urmași ai 
tnului sta! 
ai aceluia 
LENIN.'

vizitat ex- 
de neuitat, 

din -partea 
minunați, demni

întemeietorului pri- 
sdcidlist din lume, 
care â fdst marele

DINU

., 'Pe șantierul de construcții din Vulcan au în- 
cepuț.lucrările la blocul F I. Momentan, con- 
strxiycto-xîi montează scheletul metalic al viito
rului btec, ce vă fi front de lucru pentru anul 
viitor.. ; . - •

DRUMURI TURISTICE...
Dezvoltarea continuă a turismului pune și 

pentru gospodarii Văii Jiului probleme deose
bite, printre care și amenajarea de drumuri care 
să ofere posibilitatea unor comunicații lesni- 
cioase pentru turiști. Ținirid cont de această ce- 
rință, șantierul I.C.F. Valea Jiului care, constru
iește 'drumurile forestiere, și-a prevăzut printre 
lucrări și refacerea drumului Uricani — Cîmpu 
lui Neag. De asemenea, se lucrează pe traseul 
axialului forestier Cîmpu lui Neag — Cîmpușel, 
urmând ca anul viitor această arteră de circu
lație forestieră și turistică să fie definitivată 
complet — după aceasta urmind a se face și 
străpungerea pentru legătura turistică cu Valea 
Cernei. spre băile Herculane. Este interesant să 
menționăm că, pe Valea Cernei drumul forestier
— turistic a înaintat circa 45 km, îneît există 
perspectiva ca în puțini ani să avem o comuni
cație turistică cu posibilități. de transport rutier 
și pe traseul Valea Cernei — lotru — Olt, iă- 
ciBdu-se V legătură directă între băile Herculane
— Petroșani ,— Călimânești.

mele..;



DĂRUIRE

actori

D. V. SOIMOȘANU

Cerc de inițiere muzicală

Plodești

aproape 20

O <M 
logtare

.............. |<8ișJ.Șț% 
tumultul golagio'

V-am căutat entuziasmul vostru 
Ca să-l poț germipa In mine 
Pentru a mă dărui vouă totdeauna, 
Oameni!

Blaga
avut loc întîi în 
maghiară, pe a- 
scena. Nicotae 
Octavian Goga, 
Eftimiii, Tudor

Jn sllfele de 
scena ©perei 
peste 800 laureați ai 
de pe meleagurile 
Wî>ăț«me auMduf ÎP Uțaspectator 
iilor mesajul inepuizabilelor <•> 
mori spirituale ale poporului.

Cu toate <ă aceste confruntări pe 
centre nu s-au ternjjjjat, observa
torii și spectatorii timișoreni, tuni 
'cunbJda!torfi*'m diversele probleme

V-um căutat iubitiie . >ustte 
Ca să Încălzesc cu ele 
Toate inimile pâmîntului.

dansuri ro- 
iar piesa llli 

„Solda- 
fost ju- 

îp traducere ro-

„Gpșnadari}

i i > « /

Ecou la ancheta „Publicul și teatrul local“

s-au construit mii de apartamente, 
care au stabilit rin alt centru de 
greutate al orașului Întreprinde
rile economice au luat o dezvoltare 
firească, una cîte una găsindu-și 
posibilitatea de concentrare a for
țelor în inima orașului, în lăcașuri 
noi pentru, a—fi cât mai utile țicpii- 

au mutat în

4>5 noiembrie a c„ pe 
de stat ăin Timișoara, 

„regionalelor", 
hunedotene șiși neobosit ani- 

■ al vieții cultți- 
anunța ta Cluj 

spectacol, al 
trupe teatrale 

în limba ma

s-a deiavol-
In jurul 

s-a dezvoltat 
învățBitfîht supe- 

foarte apropiată cu 
scurtă pere- 

cartierul din spatele 
vecinătatea teatrului, 
săli corespunzătoare 

spațioase. Acum, 
nu se mai nu- 

iar pentru copii 
zeci de profesori

V-am căutat sentimentele voastre 
Ca să eioplesc in slincile timpului 
Statuia marilor irnmusoti

„Revista Carpațllor" 
cronici elogioase des
pre spectacolele pre
zentate de artiștii clu
jeni. Ca răspuns, trupa 
lui Matei Mlllo Între
prinde un turneu l« 
Cluj. Se stabilesc ast- 
iej relații prietenești, 
sincere, care peste ani 
ygr duce Ia o ațlpcă- 
rata mișcare de pro
movare a unui contact 
cit mai slrîns înlre dra- 
maturgiile originale ro
mânești și maghiare. In 
fruntea ei se situau 
I. I. Caragiale și Ady 
Endre. Personajele cp- 
ragialești și-au rostit 
primele replici în tra- 
dncețțe maghiară, in 
ișațțtil clujean, Premie
ra pe țară a pieșei lui 
Lucian Blaga „Zatnol- 
■SfeP '.ă :■ 
limba 
ceeași 
Iorga, 
-Victor
Mușatescd Și alții si-aii 
încrediijțM, d" «same- 
nea, piese ale lor au
tiștilor maghiari din 
Cluj. Și tradiția conti
nuă și în zilele noas
tre. Alături .• de cale 
mai valoroase lucrări 
din dramalurgid URÎ-, 
vejsală și maghiară, a- 
fișele teatrului anunță 
în permanență piese

teatrul ește în faza sa de început, 
c<i în 15-20 de mu orașul se va 
schimba mult, va avea un teatru 
mare la care le va ii drag ■ sM pe
treacă o sruirâ, ciacă-i \ 
gustul din timp.

De atunci au trecut" 
de ani. '

Orașul, îpty-adevăr. 
Uit, Popiiluli.i a c escut. 
tîHsleului industrial 
un' ipghtuț de 
riorJsfe Vîrstă 
teatrul, care, după o 
giitrart -prin 
gSrn $j din 
și-a construit 
si Wboratoare 
personalul medical 
mâță pe degete,

Dorința ținerilor de 
a-și îmbogăți necontenit 
orizontul cultural-artis
tic șe materializează pe 
diferite căi. La Institu
tul de mine din Petro
șani, spre exemplu, e- 
xistă b preocupare per
manentă atît din partea 
organizației U.T.C., a A- 
sociației Studenților, cit 
și din partea conduce
rii institutului pentru 
dezvoltarea, la studenți, 
a gustului pentru mu
zică. In acest scop, 
în curînd își va relua 
activitatea cercul de ini-

clădirt pe care le-au amenajat după 
necesități. Astăzi avem o mu 
noua, uu muzeu, o Cașă de cultură 
cu care ne uiîndrur, și în care, iu. 
ștîrșit, putem primi oaspeți din 
alte orașe

Deci, prezicerile s-au adeverit. 
Numai Toațful de ștgt a rămas par
că uitat, de unii clin foștii lui spec
tatori, VViOăA

Ir; (ala unei astfel de dezvoltări 
a orașului, și în totală contradicție 
CU acesta dezvoltate, din prietenia 
statornicită la început, astăzi nu 
mai avem decât amintirea, Locul 
btiiieloi tt'latii si ai vizitelor teci- 
proc e a fost luat de o supărare. 
Supărare, care nu se ști" de nude 
a început! Ba, noi, publicul, ne su- 
param pe actorii preferați care pă- 

, răseau orașul. Ha actorii .,e supă
rau pe public'll care frecventa din 
ce îji ce mai rar teatrul, umbrit pe 
luminile strălucitoare al<- 
rentelor sau 
al stadior.lWtd

Supărarea reciprocă mai ține par
că și astăzi. Publicul nostru, aș
teaptă însă o cotitură radicală din 
parte» tuturor faotaliUw care au 
un cuvînt de spus.

Au trecut 175 de ani 
de cînd, într-o negu
roasa seară de noiem
brie, Kotsi Patko Jănos, 
apter 
mator 
rațe, , 
prințul 
primei 
stabile, 
qhtara.

Generații de 
au predat de atunci, 
una alteia, ștaieta unor 
idealuri înalte de drep
tate socială și adevăr. 
O adevărată profesiu
ne de credință atu, 
trulpj a constat în a 
cultiva sentimentele de 
prietenie, apropierea, și 
pe lărîm teatral, înlre 
români și maghiari. 
Astfel, încă în anul 
1830, in turneele în
treprinse la Brașov și 
Sibiu, teatrul a intro- 
dps în spectacolele sale 
cîntere" si 
mânești, 
Szigljgptj Fde 
tul evadat", a 
câtă 
mâneasță. Printre spec
tatorii (recvenți ai a- 
câstor reprezentații se 
alta șj cărturarul ro
mân Gheorghe Barițiu. 
In 1860, teatrul face 
un turneu si la Bucu
rești iar Nicolâe Pili, 
mon avea să scrie în

țiere muzicală, care a 
funcționat și în anul 
precedent.

Cei 30—40 de studenți 
care frecventează acest 
cerc au posibilitatea să 
cunoască istoria muzicii, 
sa participe la audiții 
muzicale, să cunoască 
viața și activitatea lui 
J, Sțrauss, G. Verdi, R. 
Wagner, George I nescu 
ș. a.

Cercul de inițiere mu
zicală oferă studenților 
un bun prilej de a-și 
cultiva gustul pentru

V-am cântai totdeauna pe voi, oameni 
Pierdeți prin cugetările mele. 
Ca să ridic eu slovele gindirii 
Postamentul edificiilor eterne l

ROȘU

GHID MUZICAL

U C E NT C I E.

cea mai apropiată de adevăr 
premisa că puizica a luat naș»

‘timpul ajectai dat 
mare de piese d!~

consideră apariția muzicii în legă
tură cu mișcările ritmice ale mun- 

, O altă teorie, p lui 
Charles Parvvin, consideră muzica 
ca un fenomen de ordin strict bio-

primitivilor erau 
un număr foarte redus 

(2, 3 foarte rar 4) ase» 
cu cîntȘcele copiilor 

azi — exemplu cîntecuj

Finala celui de-a! VIIMea 

Concurs ai artiștilor amatori

amatori din
o impresie 

de Ta Tlfrii-

Locuitorii mai vechi ai orașului 
își amintesc cum, în urmă cu apioa- 
pe două decenii, pe la porțile ca
selor noastre poposeau mici gru
puri de străini, 
șare, care, în cuvinte alese și cu 
politicoase scuze pentru .deranj" 
ne ofertau hiană (spirituala) si a- 
clăpost. Pare, poate, paradoxală a- 
firmația, însă acești streini, ptimii 
mesageri ai Thaliei în orașul gos- 

țtru, plinț de bucuria întîlniin cu 
oameni necunpscuți, anunțau înfiin
țarea în orașul nostru a. unui lea- 
tru. Apoi, cu foarte multei lăbdure, 
printre alte amănunte de-pre viață 
lor frumoasă 

j I ; ne explicau, 
raia, de ce 
hrana — pe

: am înțeleș^o 
cei cîțiva Ici

dar plină de greutăți, 
după priceperea fiară- 
adăpostul amintit și- 
care doar mai tîrzpW 

trebuie plătite cu 
cît scria pe biletul de cu pregătire superioară. , 

intrare. Ne mai vorbeau despre tap- , S»a asfaltat sltada principală, 
tul că, din fericire pentru noi, teatrul 
s-a instalat în mijlocul cdlofeicr ' 
muncitorești, unde „va fi la îndc- 
mîna tuturor". Și, așa, din discuție 
în. discuție, din saptămînă in sîipta- 
mînă, casele noastre îi prijneau, ÎI' 
așteptau cu nerăbdare, tîrguiala 
pentru bilet (!) făcîndu-se pe loc. 
Nu uitau nio'odnt.'i sg mnintpasca cj. l^țivi.

de cultură Petroșani, 
interpreteze destul de 
țin. Cri eg„

In general, artiștii 
Valea Jiului . au lă»at 
bună în ron'fnintafea 
șoara.

Dacă pentru atragerea publicului 
e necesar din partea colectivului 
artistic un mic sacrificiu al țdeiî 
de: propagare a artei, prin gmen-i- 
jarea unui foaier mai atrăgător, mâi 
îmbietor și mai familiar, cu fotolii 
comode, cu oglinzi ntari îtț care să 
ne( desfătăm, în pauz-s, privindu-rie... 
butomi lucioși și rochiile noi, să se 
iacă ! Dacă e necesară amenaja
rea unul mic stand, fie cu bom
boane, fie cu ilustrate, fie cu pro
gramul sălii și de ce nu chiar cu 
miri fotografii ■ reprezentînd scene 
din mesa prezentată, sau ale acto
rilor fie și din țară, una sau 
două reviste culturalo, o carte -- 
două de teatru, să se facă !

Dacă sint necesare din pai leg oi- , 
■qănolor locale măsuri: de amena
jare corespunzătoare a împrejuri- 
iv.ilor teatrului, să șe procedeze în 
consecință, cu chibzuiala dai si cu 
inițiativă. Iar publicul locui, cînd 
se va sătbra în curînd de atîțjii 
„sfinți", „baroni" șj „evadați", qî»d 
timpul va dovedi că din toată goa- ; 
na lor nu s-a ales cu nimic, își va 
Îndrepta pașii spre atest lăcaș de. 
cultură, unde i se oferă, cu activași 
plăcere ca și în urmă cu aproap" 
douăzeci de ani, hrană spirituală' și- 
adăpost.

A :« ; ■

începuturile muzicii.
Muzica în comuna primitivă

românești. î 
: ducețe si o 

aleasa.’
Pe scena durată "W 

175 de ani în urmă, 
din „căruțele ca- H’ 
tațe". si care astăzi a 
fost înălțată la rangul 
unei Instituții cu ade
vărat demne, apar ar
tistul poporului Kov<»e . 

Gydrgv, artiștii emerițl 
Dorian llona, SenkaHzkv 
Endre, Andrăsi Mărtpn, 
laureat al Premiului de 
stat și mulți alții care, 
în ultimele două dece
nii, au avut toate con
dițiile să-și afirme de
plin talentul. O pleia
dă valoroasă de regi
zori, scenografi, autori 
dramatici, legați prin 
creația lor de Teatrul 
maghiar de stat din 
Cluj, o echipă harnică 
de slujitori anonimi — 
maiștri și tehnicieni — 
dau vechii scene cluje
ne o nouă strălucire.

Alățijri de Teatrul 
Național, Opera româ
nă și maj^tiară, Filar
monica de stat, Teatrul 
maghiar a contribuit 
ca Clujul să joace un 
rol de seamă în viața 
culturală a țării.

LUDOVIC ROMAN
Corespondentul 

„Agerpres" 
în regiunea Cluj

să căutăm muzi-
pînd oamenii 

„turmă pri» cii fizice.

ale artei, și-pu exprimat admira
ți» în fața înaltului nivel artistic la 
care s-au prezentat artiștii amatori / 
din regiunea Hunedoara. s,

In cadrul programelor prezen
tate, artiștii amatori din Valea Jiu
lui »u fost răsplătiți cu vii aplaude 
și cu căldt roase felicitări

Fapiara unificată a ciiiburilof gin 
l’etrija și Lonea, dirijată, de Victor 
Gaier a prezentat, în luminițe îam- 

spii, piese,bine pregătite, executate 
cu finețe. I se poate imputa însă, 
oarecum, lipsa db orientare în gepa 

: ptiȘjșeș te * 
.. fling- numărul ’ 

repertoriu.
O execuție prompta, piecisă și o 

aleasă interpretare au dovedit cei 
31 membri ai tarafului clubului din 
Loiieâ, dirijat de prof. Popa Gheor
ghe, care a produs 4n adevărat en
tuziasm în rîndurile spectatorilor ti
mișoreni. Un interes deosebit a 
suscitat „Șuita d® melodii populare 
djn Valea Jiului", piese autentice 
și inedite, prelucrate și aranjate de 
dirijor, prin care s-a scos în relief, 
mai mult ca oricând, frumusețea și 
bogăția folclorului din Valea noastră . 

Atît „Suita din Valea /Jiului" cit si 
celelalte două piese „Invîrtira" și , 
„Riîill" au fost executate cu multă 
aciuatele si finețe.

Brigada artistică a cooperativei : 
„Jiul" din: Petroșani, instruită de 
actorul Alex, Zecu, a prezentat pro
gramul „Colocviu despre buna de
servire" la im înalt nivel artistic, 
cu itiultă vervă. De menționat că 

•■Bceastă brigadă artistică a fost, sta- 
gura selecționată din întreaga re- , 
«jiune. De asemenea, formația de 
•dansuri a cooperativ ei „Jiul" uni
ficată cu cea a cooperativei „De
servirea" Lupeni. .instruită temporar 
de Titus Burdueea maistru de ba
let la Teatrul de estradă din Deva, 
prin judicioasa alegere a pieselor 
ritmice abordate, "prin viteza și ■ 
precizia sincronă de executare, prin 
optimismul și veselia ce le dega- " •
jau în timpul executării, a cules 
ropote de aplauze binemeritate.

Solista vocală de muzică culta, 
soprana Nistpr Gabrieta. de la Casa 

a reușit să 
bine o arie

i’are paradoxal 
ca într-un moment 
trăiau în așa-numita 
mitivă" și aveau ca ocupație prin
cipală strângerea rădăcinilor co-

1 inestibile, a fructelor sălbatice, a 
insectelor sau vînătoarea în colec
tiv. șt totuși în acest decor pri
mitiv ' apar primele începuturi ale 
muzicii, primii pași în lumea tai
nică a sunetelor. MPzica din Ve
chime nu s-a păstrat, dar există 
dovezi care ne vorbesc despre e- 

: xistența ei.
Asupra originii, muzicii s-au emis 

multe ipoteze și teorii. Astfel Her
bert Spencer susține că muzica a 
apărut odată cu intonațiile gra
iului vorbiți economistul 19. Biîcher pronunțatul conținut afectiv al mu

logic, ca un mijloc de atragere « 
unui individ de sex opus, Nu este 
lipsită de interes nici ipoteza mu
zicologului francez Combarieu, ca
re susține că muzica s»ar fi născut 
din magia primitivă. Aceste teorii 
conțin mai mult sau mai puțin a- 
devăr în ele, dar ținînd cont de

zicii, 
este 
tere ca o reacție de făspuns a o» 
mului primitiv la excitațiile vieții 
exterioare, Asțțel, exprimarea sen. 
timentelor de bucurie, îndoială tea. 
ma, surpriza etc. erau redate prin 
sunete de un efect particular care 
prin înlănțuirea lor au, dus la for. 
marea unor mici melodii, Omuj 
primitiv ajunge extrem de lent să 
diferențieze înălțimea sunetului. D<j 
aceea cîntecele 
bazate pe 
de trepte 
mănătoare 
noștri de
„Melc, melc,- codobelc" cîntat np» 
mai pe două sunete............



O vizită
instructivă

Sub conducerea profesorilor Vă
cari; Vasîle si ITeglieși Livi'a ,dc la 
Liceul din Uricani, elevii claselor 
a X-a și a Xl-a au între^sirrș o vj. 
zită la exploatarea minieră din lo
calitate. Ei au vizitat atelierul me- 

secțiile sltungărie..* lăcătu- 
compreșoarele si »vem 

din incintă, ,"Tovarășul 
pr-ofasor' șypiu 

■ elev ii și ?fe-a 
t e h n o .1 o g î c 
principiul de 
i agrega*. Ble*-

Torențina, GeămbâșîiP MaȚ 
Iancu Dorina, Cică' G1ieor<;he,i 

on,- Orășan Aurel si Naqyl 
FMdîîs; 
ViSîța ‘

și-n același

cariic 
șerie, forj 
tilatoarele
Marina Constantin,: 
nitor, a îndrumat 
explicat prscesulM 
al fiecărei Șecțirj 
funcționare >1- ifiWcSt'Ț 
Vii Micu 
rin, 
Chițoiu
Carol au dovedft mult intere: 
tru a-și întregi cunoștințele 
a fost plăcută, utilă 
timp instructivă.

TODORAN

TELEVIZIUNE
12 noiembrie

9,00 Ora exacță. Cum ya fi 
vremea. : ■ _
Gimnastica de Înviorare, 
Pentru copii și tineretul 
școlar. FUm seria!: „Me
teor XL-5". După lecții. 
Aventură in Țara mu
zicii.

10.30 Emisiunea pentru sate,
12,15 Concert simfonic.
12.30 FotbaȚ: Rapid — Steagul 

Roșu. Transmisiune de la 
Stadionul 23 August.

14.30 Fotbal: Bulgaria — Sue
dia. Transmisiune de la 
Sofia.

18,00 Itinerar folcloric bilid-

. 0 altă caracteristică ‘ a muzicii
primitive eră cîntarea pJ o’siniiiiră 
voce (unisonii) deținîud m exclu
sivitate muzica vocală (strigăte 
ritmice). . ■

Trecerea la un stadiu mai evo
luat al comunei primitive a 'dus 
la dezvoltarea muzicii.Astfel apar 
cîntecele și dansurile războinice, 
de muncă și mai tîrziu, cîntecele 
de dragoste. Dacă în primele sta-- 
dii predomină, caracterul colectiv 
al execuției muzicii, j care era tot
odată în întregime vocală, mai tîr- 
ziu apar soliștii vocali $i cei in
strumentali. Această varietate des
tul de complexă a genurilor mu
zicii primitive aparține celor două ' 
surse: muzica, născută direct din ' 
procesul muncii și legată de mun
ca și muzica legată de magie. Pri
ma a devenit sinonimă cu '"muzica 
populară, iar cea de-a doua a de
venit mtlSica' misticp-religidasă le
gată de cult și de practicile bise-' 
yicești. ,.ș<.;

-Instrumentele muxlcale -au jucat

cim făcut

(Urmare din pag. 1)
IA, ; Ave

se adăpostească dă căldâr^^ti 
vreme tea mă maț, ^gttpoțiegpi 
exist. Apoi, a in 'ii
de lei de cunoștințe. Lucrători 
la întreprinderea electromontaj 

vețiiți cil treburi la Uricani, 
instalat... în mine. Am sțttț 
împreună,

să 
de 
că 
fel 
de
Sibiu, 
s-au instalat... în mine. 
mult sîmprcLinâ, dar nu ne-atn pu
tut împrieteni în ruptul capului: &e 
ce ? Ei niă loveau, care mai de ca
rp, pe nude nimereau, Cîwf au plg- 
^gt îțrii verigi șjii din„.,,lHRdcfi 
fie de bucurie. Credeam că vai li 
iarăși crăiasă. N-a tțecuț mult și 
dezamăgirea m-a cuprinși din pou. 
An ., verfțț, cej, de lă, minăț ți du îfi- 
civnțt ..■șăvmfi iWpțțffl uși sțrbîffipari.ă 
în fel șj , chip. Asta am Cljțir\s eu 
din crăiasa cantinelor, cămin de 
burlaci. Dar n-am lași nici cămin 

sprpp mult-: CB burlacii, după ce 
m-gu pradat șj -eli cum șiaiTupri- 
c.e.pu’t mai bine, la fel ca și (llți

reap. Gintă orchestra &e 
muzică .populara „Crișa- 
ng" a Filarmonicii de 
Stai din Oradea.
Magazin 11,1. .
Telejurnalul de seara.
Filme ac animație

1 ciuda

iSr30
10,30
19,5(î
20,Q0 Țeatru Țn studio 

pe V aiuri" de 
Teodorcscu,

21.15 Film artistic ,
, pătrată" <141-

(Premieră).
22,25 Carusel j -
22,45 Te ie jur miîtU
23,00 Tele sport.'.
23.15 Fnehideieă Ț e Misiunii.

varietăți.
de noapte

un rol important’’ încă în Condițiile 
<■< imunei primitive. La început, 
liincția lor principală era să sub
linieze ritmul și să îmbogățească 
muzica prin felurite efecte sonore, 
mai ales zgomote. Astfel s-a por
nit de la simple bătăi din palme 
rare au fost apoi înlocuite cu plăci 
do lemn sau.de metal, felurite to
be, Curind apar și instrumentele 
de suflat din base de animale sau 
din trestie, la început simple' tu
buri sonore.-Col mai tîrziu au apă
rut instrumentele cu coardă a că
ror dezvoltare ■ trebuie pusă în le
gătură cu. apariția arcului de vî- 
uătoare;- A-A ."MM-

Perioada la care ne referim:: ră- 
.uîne totuși i.-a care a de-chis dru
mul progreselor înregistrate de lim
bajul muzical pîriă în zilele noas
tre, eidd muzica devine un instru
ment de mare precizie în înregis
trarea celor mai subtile tresăriri 
alo sufletului omenesc.

Theodora JURCA 

cioburi

pllnge, 
nașilor, 

■Sfatul

locatari vremelnici, m-cțu părăsit. 
Nu mă pot abține să nu plîng cină 
îmi aduc aminte ce-am. lost șl ce-am’ 
ajuns".

Trec (IlMr-o încăpere în uita 
mă uit cum filing, pereții cu la
crimi de... tencuială, ușile- și teres
trele cu bucăți de așchii caninele 
cu țăndări de fontă’', conductele cu 
picaturi de UIN, chiuvetele și ce
lelalte instalații sanitare cu 
de uiianla. î . A-V : ■ ;: V

/ar în timp ce clădireu 
cerșind mila părinților șl a 
aceștia trimit adrese Ia
popular al orașului Urica.nl și ia 
Ț.A-P.L prin care var să instrăi- 
ne,je clădirea. In adresa nr. 8 f>2G 
din 16 noiembrie 1967 trimisă Sta
lului popular Uricani se spun (re- 
protîucem exact) următoarele i „n-a
vem un local di.șpenșabil pe care 
yi-1 putem oieri dumneavoastră". 
Și ții meni nu se deranieuzâ sfi«i 
găsească-,. o destinație acestui lo
cal, ,De ce nu se valorifică d/ept 
club, maternitate etc.). Așadar, cră- 
iașd.e lăsată să ajungă cerșetoare. 
Oare de ce ?
tâ&t. .................................................

Pregătirea frontului
de lucru pentru iarnă

silozurile
de balast necesar be 

anticipată a ar- 
pregătirea te- 

de beton si a- 
acces la obtec- 

ploile 
trans

cru corespunzător îneît întregul 
plan a fost... împins cu luni de zile 
pe mai tîrziu...
‘ Aceasta trebuie să fie o înv ală
tură pentru «pui ap 19UU ■D-eu1..șă.ț.- 
tămînile acestea să fie folosite din 
plm pentru atacarea tuturor obiec
tivelor prevăzute, pgnîndu-so în 
lucru toate cele 14 blocuri plapili- 
cate, iar pînă Ja sosirea frigului la 
obiectivele respective să fie termi
nate lucrările de fundații.

Rezolvarea acestei probleme se 
împletește însă și cu. alte aspecte 
ale activității constructorilor ea: 
asiaurarea stocurilor de ciment — 
în prezent silozurile respective 
sînt..„ geale 
tgnărilor) fasonarea 
măturilor kwtftlice, 
meinica a stațiilor 
menajarea căilor rle 
tlveie respective pentru Ca 
.sau zăpada să nu blocheze 
portul cu autocamioanele.

Rină la slîrșitnl arnilpi, constțlic- 
torii Grupului II trebuie să termine 
și să predea încă 11 blocuri cu 678 
apartamente. Este o sarcină grea 
care. cere concentrarea la maxim a 
forțelor șantierelor pentru a putea 
termină finisajele ce se executa în 
prezent. Totuși să nu se uite că 
aclirt!, în aceste două luh'i, se'hotă- 
răște și soarta planului pe o bună 
perioadă a anului viitor. Dacă acum 
se pregătește frontul de lucru ne
cesar, atunci în trimestrul J șe \a 
putea realiza dezideratul de o se 
preda 25 la sută din planul anual de 
apartamente pe 196.3. 
schimb se va trata cu ușurință a- 
ceastj problemă și nu se vor face 
pregătirile necesare pentru un frânt-, 
de lucru extins, ăttînci țh prirfiiiL

Dacă în

13 noiembrie
• petroșani — 7 Noiembrie i 
: Cine vrea s-o ucidă pe Jessie; Re

publica : Singur pe lume; °ETRll..\ 
— Muncitoresc : Juana Gallop LO» ■ 
NEA — Minerul; A dispărgț un 
Fragonard; ANINOASA Munci
toresc ; Bdib.1 Roșie Seiia f-Il; VUL
CAN - Muncitoresc: Fața pier
dută; LUPENI — Cultural i Farao
nul seria I-II; BĂRBĂTENI : Cum 
să furi un milion; PAROȘENI —- 
Energia: Rio Concho-» I R1CANI — 
7 Noiembrie: Șgpta băieți și o 
ștrengărită.

Inițiativa organizațiilor di-partld, 
U.T.c, și sindicat de a amenaja, prin 
mlincă ■.:p4tripț||^-; o bață -'șpnrjjvă 
proprie « Grupului școlar minier 
din luponi e lăudabilă. Dornici da 
a avea unde șă facă sport, cei circa 
1 300 di* elevi a ai grupului școlar 
s-au apucat vîrtos de lucru. De la 
1 octombrie-, pe șantierul noului 

teren sportiv au lucrat zilnic 40 do 
elevi.

Conducerea lucrărilor este asi
gurată z.i de zi de Țimpea Cgrnel, 
secretarul Comitetului U.T.C. pe 
si oală se< r. tarul oiganizației de 
partid loneșcu Constantin și locți
itorul său Ioana loan. O porțiune de 
pe Valea Grafitului s-a transformat 

neted. Au început chiar 
a lerenu-

în -teren 
și lucrările de gazopare 
Iui ele fotbal.

Dată ’impui se va menține Iru- 
mns se va amenaja incă in arest an 
și pista de atletism, și încă s» l«- 
ren de volei pe lingă cele două exis
tențe. La împrejmuirea terenului cu 
gard de sirniă au contribuit in mod 
substanțial maiștrii coordonatori 
Birloci Nieolae și Petric Petru.

Mar vi dorință a elevilor este ca 
pe complexul sportiv amenajat de 
ei să aibă loc campionatele pe țară 
a școlilor ce aparțin <le Ministerul 
Minelor, le urăm să-si vadă împli
nită dorința.

trimestru NU se va putea realiza 
planul fizic prevăzut, apartamentele 
nu -se vor preda, iar restantele din 
trimestr-al I vor afecta în continuare 
realizările . de plan pe trimestrele 
uimitoare II, ill alv uliului 19tjo. 
..sa l igii -ii iiitimplat .nul a< ■•■Iu '

Pregătirea frontului de lucru pen
tru anul viitor, să constituie așadar 
una din preocupările principale ale 
< onstructorilor în această perioadă- 
Este chezășia succeselor, a realizării 
ritmice a -arcjniloț de plan în tipul 
ăn — 1968.

în atenfia consumatorilor 
de energie electri
că din Valea Jiului

Pentru buna desfășurare a încasărilor de 
trică și pentru deservirea în bune condițiujii 
Secția rețele „Valea Jiului" Petroșani anunță:

consumului de curent

ta pe trimestru,
abonatii cere nu achită factura Ia prezentare# încasatoa 
<> pot achita la ghișeu, în termen de 5 zile astfel;

URICANI — zilnic de Ia ora 7 la 10.

LUPENI — zilnic de la ora 7 la 
lat is.

15 și miercurea de la

ANINOASA —• zilnic de la ora 7

PETROȘANI 
la 12 la 19.

zilnic de la ora 7 la 15 și miercurea

PETRII-A —- zilnic de la ora 7 la 10.

LONE A — zilnic de ia ora 7 la 10.

Cei ce nu achităi facturile în termen de 5 zile de la' 
avizarea încasatoarei, vor fi decuplați.

La mutarea într-un imobil a cărui, instalație. electrică 
este legată la rețea, .consumatorii sint obligat! ca în termen 
de 3 zife să «e prezinte la întreprinderea furnizoare de ener
gie pentru încheierea contractului de utilizare a energiei 
electrice și achitarea garanției.

; 6,00 MUZICĂ Șl ACTUA-
Emisiune matinală coti- 

3,30 
mirrokm. melodia populară;

BULETIN DE ȘTIRI; 9,03 
microion melodia preîerată;

JUdio-prichindel l emisiune 
cei mici); 10,10 Revista liie- 
radio; 11,00 BULETIN DE

11,03 Cronica economică;
12,00 Citită 

și Ion Drăqji; 12,15 
12,20 Succese 
12,45 RAD1O- 
meteorologic; 

melodii’ populară 
preferat;

si a ord 
; 14,15 î

PROGRAM 
l»E RADIO

■
13 ■ noiembrie

- ‘ ' I
PROGRAMUL 1 : 5,00 BULETIN

DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical de 
diminealai 5,23 t ontiiuiatea progra
mului muzical de dimineață; 5,90 
Sport; 5 ,35 Program muzical de’ di
mineață (continuare); 5,50 JURNAL 
AGRAR ’ ---- -
'LlTÂȚI. Emisiune matinală 
dlană; 3.25 MOMENT POEȚI 
ia fi 
9,00 
Ia 
10,00 
pentru 
rară 
ȘTIRI;
11,15 Muzică ușoară
Maria Lătărețu 
BULETIN DE ȘTIRI 
ale muzicii ușoare;
JURNAL. Buletin 
12,33 Intilnire eu 
® interpretul preferat; 13,30 Pa
rada soliștilor si a or<' ■ Mn.dor de 
muzică ușoară; 14,15 EXPEDIȚIE 
PIONIEREASCĂ (emisiune-conctirs); 
15,00 BULETIN DE ȘTIRI; . 15,05 
Vechi melodii populare; 15,ÎS Afiș 
radiofonic. Emisiunile culturale ale 
săptaminii; 15.45 Cintu Salvatore 
Adamo; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 16,15 Piese alese din fono
teca noastră de folclor; 16,30 DO
CUMENTELE PLENAREI, AMPLU 
PROGRAM AL VIITORULUI; 17,10 
ANTENA TINERETULUI; 18 00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,03 Cronica 
economică; 1-3,10 Caleidoscop mu
zical; 18,30 Orizont științific; 18,45 
Muzică populara interpretată de 
Victoria Baciu; 10,00 RAD10GA- 
ZETA DE SEARĂ; 19,30 O melodie 

dumneavoastră; 20,00 
DE ȘURI; 20,03 Radio- 

sportiv; 20,15 Concert 
20,40 TEATRU 

ț“ de 
?2,00

Kim 
tțșpață în

de sextetul Victoria at 
Clark; 22,30 MOMENT 
22,35 Invitație , 1? dans;

pe adresa 
HUI liTTN 
magazin 
de îr.elod ii român ești; 
RADIOFONIC : „Omul din colț 
Sos Gyorgy; 21 40 Șlagăre; 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
teoroloqiC; 22,1 5 Muzica 
țerpretată 
surorile 
POETIC;
24,00- BL LETIN DE ■ ȘTIRI; 0,05 Me
lodiile nopții; . 2,55-3,00 BULETIN 
DE ȘTIRI.

energie elec- 
a abonaților,

sau.de
Urica.nl


In Comitetul PoliticRezoluția Cânsiliului de Securitate 
privind activitatea mercenarilor in Congo

YEMEN

'Irnidrl efititolt
NEW YORK 11. — Trimisul special Agerpres, Romulus Că- 

plesc-a, transmite: Consiliul de Securitate, care dezbate alternativ 
problema Orientului Apropiat si cea privind activitatea mercenari
lor în Cori'gd, ă'-a întrunit vineri dupa-amiază pentru a examina 
în continuare această din utmg chestiune. -

din itfw ft militate
al-Adunării Generale a O.N. U.

invitați să.par- 
de vot, repre- 
Cortgo (Kirisha-

La dezbateri șînt 
ticipa, fără drept 
zentăpții. Republicii 
sa) și ai Portugaliei, precum și ai 
statelor Burundi, Zambiei și Alge
riei. ■

Luînd cuvin tul, r-prezentauții a- 
cestor trei .state africane au decla
rat că recontc-le operațiuni ale mer
cenarilor dare au trecut granița 
congolfeză venind .dinspre colonia 
portugheză Angola ' demonstrează, 
fără putința de tăgadă,/încercările 
Portugaliei de a acționa ca un . factor 
de menținere a linduie.lilor coloniale 
în Africa. Activitatea mercenarilor 
— care au ca bazȘ- teritoriile colo
niale portugheze și sîht' aprpvizio- . 
nrți din Rhodesia de șud și din 
Republica Sad-Africană - repre
zintă doar una din direcțiile în rare

■ îsi des fășoără. el or turtle ■ epa 1 ilia, ce 
grupează alături de autoritățile de 
la Lisabona pe. cele de la Pretoria 
și Salisbury. Vorbitori' au citat in 
acest sens, o serie de articole apă
rute recent în presa occidentală și ■ 
totodată au protestat împotriva u- 
nor declarații recente .ale ministru
lui afacerilor externe, ai Portugaliei, 
care a afirmat'căi africanii ar fi in
capabili de a se guverna si. -în 
consecință, trebuie ș;ă- ruminâ s.u- . 
puși în cOnținuare dominației colo
niale. Incursiunea merepnaiilor, au 
arătat ei/'.ă fb'șt respinsă, însă" ori- 
cîud ea se poate re.peta-’și de aceea 
se impune Ca- membrii Consiliului 
de Securitate să cond^amne Pgrtu- ■ 
galia ppptru. încălcarea repetată 
rezoluțiilor Țn problema congoleză, 
să-i cmară sa respdctd cu sCYupiilo- - 
zlțaie ăcestb țfeUedujB-’fei 1'
de asemenea, tuturior statelot Să in
terzică recrutarea de . mețcepar'1 
pe teritoriile lor. Reprezentanții Da
nemarcei, Canadei, Japoniei, Bul
gariei, care au luai, de asemenea^ 
cuvîntul s-au pronunțat și ei îm
potriva acțiunilor intolerabile ale 
mercenarilor ți/ au 'sH'Wțm 
prinderea gravă care rdvț®
rităților portugheze în ceea# ce pri
vește nercspectarea rezolițjrijtffc 
Consiliului de Securitate. f^ferCa-* 
rile de disculpare ale reprezanton- 
tului Portugaliei nu aui;/țjst* con-• 
vingătoare și nu au găsit sprijin 
la nici unul dintre vorbitori.

Ultimul a luat cuvîntul repre
zentantul Congoului (Kinshasa) care 
a declarat că rezoluția pe> care O 
va adopta Consiliu în această pro
blemă nu trebuie să fie un scop 
în sine, ci' un mijloc’ căre să dea

Să,posibilitatea poporului congelez 
trăiască în pace.

Consiliul de Securitate se va în- 
trutii din nou pentru, a rdlită deli- 
berSrdle, în legătură cu ițipftr 
nile - mercenarilor, marți 
amiază. .“■■■■

Tot vineri. Comitetul pentru te
ritoriile neăutonqțn^ Si sub: tutela 
al Adunării Generale a O.N.U. a 
votat cu o majoritate covîrșitoaro 
în favoarea unui proiect de rezo
luție prezentat de. peste 50. 'coau
tori, . care condamnă Portugalia 
pentru, politica sa colonialistă și 
ceje tutuijdț'ș.stătelor'.șă. ajute pȘftjB* 
lația teritoriilor coloniale .portu
gheze să-și dobîndească indepen
dență,'/ ■ . ... /'...'o Uit; .ț -.I,.

Rezoluția cere, de asemenea, tu
turor statelor și în primul rînd a- 
liațiior din N.A.T.O. ai- Portugaliei 
să se abțină de la orice formă de 
ajutor militar acordat.. Portugaliei, 
inclusiv vînzarca de arme și echi
pament militar „sau instruirea de 
soldați în cadrul sau îhYrfera, caș 
drului organizației hl.A/T.O. Ea 
cere, de asemenea, abținerea de la 
orice sprijin ■ fj^ai.'di.ae Către Por-<: 
lugalia, precum Și încetarea inves
tițiilor străine în acesta tară.

împotriva ■ pr’diectuhii de rezolu
ție ah votat Portugalia, Republica 
Sud-Africană, S.U.A-, Anglia, Aus
tralia. Olanda, Noua Zeelandă și 
Spania. ,.‘.Ă
■Rezoluția urmeâlțfî să fie supusă 

Șpre aprobare Adunării Generale.

1U-
după-

.Js4Q^QV:A.^U^4='\'J-<£pr^... . - 
Președintele provizoriu al(1.Ecuadd- 

■ rului, £)ttp Ar.o.ștopna Gorțiez, a e- 
wrdaF^iimal • f^f<^ntaift*il agen

ției de piysă „Novosti" din U R.S.g. 
publicat de ziarul „Iz

vestia" în care a declarat că baza 
^p^țicir externe a Ecuadorului o 
constituie respectarea fermă a prin
cipiului neamestecului în treburile 
interne.

Referindu-se la relațiile Cu cele
lalte țări din ASterica Lafină, Ar®- 
semena a arătat că în prezent 

mtșcaren

; f S A N Aj^gt’ (A g)■, 
drSfi!
Ydnitri ■țâu,‘' 
șp'Sg'e''jk'—ș 
©grisîbtflfcjj; 
al.:' Y cmejțM^Jr 
făni.ș.(Eț-"'^ȘjȘ^® .că; ,7.. ...
au fost efectuate din motive de se- 
gitritate, fată a se urmări anihila
rea vreunui anumit grup politic. 
Mîntre 'cei arestați’Se află . doi' foști 
miniștri precum și fost-ul guverna
tor al Tdeziilm, Ageiltra Rbuter 
nunță că la Taoz au avut loc ma
nifestații înipotirvâ nouluF' guvern, 
jtfeferindu-sd la ac.estdâ, prețedin- 

. tele hiani a declarat că la de
monstrații ap participat mici gru
puri subversive/ Pe de altă parte, 
se anunță că familiei fostului pre
ședinte Sallal i. s- a permis sa plece 
la Bagdad.

MMk
■■'clfe 

'pet-
/'iov11uraț: ds stat, 
teșțf ațoștatșî', '20: de 
a declarat președintele 
Prezidențial repiiblfcan 

Abdul Raliiuap; tri- 
acește arestări

NEW YORK 11 (Agerpres). •
Comitetul 
neral.
ciiție 
mării

In 
Politic al Adunării Ge- 

a ©.N.U. a fost luată în dis- 
problema folosirii fundului 
și a resurselor acestuia ir. 

țRORpri pașnice. , i, ;
Primul vorbitor, ministrul ue ex

terne al’ Irlandei, Frank Aikefi, a 
arătat că aruncarea deșeurilor ra
dioactive și industriale în oceane 
amenință viitoarea £Xpl:&stâtîe a 
«șlffi maH®-ate re^or ' 
surse naturale din lume. El a cerut 
ca agențiile Internationale să-și 
intensifice efortwrW W'M*
stitui un control internațional asu
pra acestor reziduri. A luat apoi 
cuvîntul reprezentantul Uniunii So
vietice, sWf-
fiiind că m -s® 
tru folosirea pașnică a oricărui 
mediu pe care oamenii îl pot cu-

vor fi necesare o perioadă de timp 
și materialul adecvat înainte ca 
ON.IJ. să poată da o legislație po- 

> 1‘rîWă ' pentru viitoarea exploătare 
â fundului mării.

, In intervenția sa, șeful delegației 
!. MMoi. dr. Wahbi El Bouri,; a; .atras 
■ atențța asupra ■ pericolului pe* caTe

11 reprezintă concurența dintre ma
rile puteri pentru folosirea bogăți
ilor ; iTicirii în lipsa unui sistem de 

‘ copțrol internațional. Un prim re
zultat al concurenței

i rea prăpastiei dintre națiunile bo- 
’ gșite și cele săi ace. El s-a referit,.' 

de asemenea, Ia pericolul poluării
- apelor cu deșeuri radioactive și in- 

dastrîale ‘

ar fi adînci-

eerl: El Șî-ă exprimat părerea că

JMMMBNk MBM** * *®Pas
N<W YORK. țl (Agerpres) — 

Sam Bowers ,a ră jitor- imperial* al 
organizației rasiste %Ku'-KÎnX-K1âh, 
recunoscut vinovat. în urmă cu ttsți 
săptamini de a ti participat la. ăSș- 

‘sniarca a-trei militâ’n^^entru drep
turile civile și care a fost pus în li
bertate proyizotie pe cauțiune, a 
fost din nou arestat vineri,
preiină- cu alți ti ei membri ai Ku- 
Kliix^fah-uluL-'Pe data aeeasta, el 
este implicat in legătură Ou un alt 
asasinul, .cel al 
negru -Vdthbn Daiu»er, Hfat
— ...

i OIMHftl * ;

ijn-

1 
j

tiu strîngerea relațiilor între țările 
lâtibo-americane în domeniul cul
turii și economiei. Stringerea rela
țiilor economice între țările iatino- 
amârioăira, a subliniat Al, va fi cea 
mai bună premisă pentru constitui- 
rea și dezvoltarea industriei qrele

bțsală: «• AransformăWor - 
pe Continent. ”‘;' R

Președintele s-a pronunțat pentru 
dezvoltarea jAlatiilor comerciale gu 
țările socialiste și a declasat'că E- 
euadorul a- obținut în acest dorae- 
niu'®Allate remarcabile.

:•

Declarațiile 
președintelui Nasser

1. PARIS 11 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acprdat revistei franceze 
„I’Eveniment", președintele Nas , 

va red .%e' 
chide Canalul de Suez mai înainte 
ca Israelul să-și retragă trupele 
din deșertul Sinai. El a adăugat că 

.țara sa este hotărîtă să aștepte.
In legătură cu problema convie

țuirii arabilor cu poporul izraelian, 
Nasser a spus că „putem trăi îm
preună în aceeași casă, dar nimeni 
nu poate să ocupe întreaga casă, 
izgonindu-i pe ceilalți". ’ ...?

in cursul unui incendiu în locutota a declarat că R.A.U. nu 
Dahmer, care era. liderul secției 

din Pascagoula (Mississippi) a A- 
sociațief naționale pentru propăși- 
'rea popu lației de culoare, și-a atras , 
ura Kian-pltii pentru' că a clțgmat 
jpe negri să se folosească de drep
tul lor la t>ot. La Î0 ianuarie 1964, 

șo bombă incendiară o fost aruncată 
in Idcuinta sa. Un număr de 12 ra- 

jsiști’au fost arestați ’ pentru acest 
^atentat, ca urmare a Utiui. denunț, 
.printre ei af]M'du-se‘ .-ți Bptyers, dar 
toți au fost puși. îtj. litiextate .pe. 
cauțiune. j „ - „ ■ . '

Cîteva zile mai tîrziu, Lowers și 
alțî trei membri ai Klan-ulpi au ră
pit pe un oarecare Jack Whtkins și 
5au încercat să-i smulgă o decora
ție Înregistrată pe bandă de mag
netofon, care să confirme că el ar 
k,.,obiiaivt,3 prin, forță, în prezența 
unor polițiști federali, din partea 
altei persoane, denunțul împotriva

Y2 pnerțibri rât Ku- K’iix-Klah-n- 
luL tilțiu^ît Wațkins a refuzat, el a 
tost bătut, pus să-și sape o groapă, 
dar .pînă la sfîrsit a teușiț să fugă. 
El a. depus o plîngere la poliție și 
alacerba < venit vineri în fața tri
bunalului In urina acestei plîngeri, 
„Vrăjitorui imperial" Bowers și 
rom pitch săi au . fost din nou ares
tați sub acussitia de r^hp, «me
ni nțări si folosirea forței.

VIEȚNAMmOEJUD 
Recunoașteri oficiale

SAIGON 11 (Agerpres). — Co- 
l mandamentul S.U.A. din Vietnamul 

de sud a anunțat oficial că tru
pele americane, angajate de șapte 
zile în lupte cu forțele patriotice 
sud-viețnameze în regiunea Dak 
To, au înregistrat 247 morți și ră- 
niți. La 
Hoa, un 
doborît. 
orașului
dat pozițiile americane cu mortie- 
re. Forțe ale F.N.E. au atacat, de 
asemenea, și o tabără militară a 
primei divizii de infanterie ameri
cană de la Phu Loi la 23 kilometri 
nord de Saigon.

18 kilometri sud de Ah 
elicopter american a fost 
In imediata apropiere a 
Hue, patrioții au bombar-

Rezultatele experimentării
(lSaturn-5“

Lupte violente 
în Aden

~ tRieviziurțe. sovietice au anun-
'că in Uniunea Sovietică a luat liință un institut 

f0 obiectelor zburătoare neidentiiicate. Institutul 
(trfatia^ 13' ' " va culege ÎKformațn destinate să clarifice numeroase fenomene, Sîmbătă dimineața,' 'siWațit?

Aden s-a înrăutățit Toate agențiile 
de presă anunță că între trupele 
britanice și elemente din rîiîduT 
Frontului Național de Eliberare, din 
Arabia de sud s-au desfășurat timp 
de peste două ore lupte, ,dșos«țbiț.»„, 
de violente, în cursul cărora. en
glezii au folosit care blindate, ra
chete, mortiere. Corespondentul;’ ai’- 
genției France Presse remarcă în 
telegrama sa că pentru prima oară, 
în ultimele două luni, soldații bri- au luat parte patru mii de persoa- 
tanici au recurs la arme grele.

—- Cabina
„Apollo-4",. 
joi seara 
Pacificului 

zbor orbital

inclusiv de- 
americanilor 
a declaratîncă obscure, cate au fost 'observate in decursul ultimilor ani în 

U.R.S.S.

La Hanovra a avut loc vineri o 
mare demonstrație împotriva PartP 
'tfulifi hătenal 'dethoefat de extrei 
mă dreaptă. Demonstrația, la care

ne, a fost organizată cu prilejul 
congresului partidului, care se des-

fășoară în acest oraș. In cuvîntă- 
rile rostite în fața demonstranților 
ș-a cerut, interzicerea organizațiilor 
neonaziste si unirea forțelor demo
cratice din R.F.G. în lupta împo
triva pericolului extremismului de 
dreapta.

0 TOKIO. — Guvernul japonez 
a hotărît, pentru prima dată, să 
îngrădească încercările companiilor 
americane de a-și întări pozițiile 
economice în Okinawa. Este vorba 
de cererea adresată autorităților 
insulei de a interzice companiilor 
străine, si în primul rînd celor a- 
mericane, să înființeze întreprinderi 
în care să dețină mai mult de 50 
la șută din capital.

Conferinfa ..Taurus-Express4*
In capitala Libanului 

s-au încheiat lucrările 
conferinței care ar eu- . 
nit părțile interesate în ’ 
dezvoltarea comunica
țiilor feroviare între 
țările din Orientul . A-

propiat. Conferința de
numită reuniunea ,,Tau
rus-Express", . a adoptat 
o serie de rezoluții pri
vind: dezvoltarea schim
burilor între... Marea 
Mediterană .și Golful

Persic. Acestea vor fi 
ușurate prin terminarea 

.construirii' căii ferite 
ce va lega rețeaua' 
roviară a Irakului 
porturile fiassorah 
Oum-Qasr, situate
țărmul Golfului Persic.

fe-
de

P®

REDACȚIA. ȘI ADMINISTRAȚIA t Petroșani str. Republicii nr. 44, Tel 1662, 269 (G,G,V.J.)

1967. Alături de aceste 
lucrări pentru preveni
rea unui nou incendiu, 
N.A.S.A. este preocu
pată însă gi de conse
cințele recentei redu
ceri substanțiale a btt- 
getului ei. ’ - ‘

Nu trebuie uitat, sub
liniază . specialiștii,..': că 
drumul spre Lună . ră- 
mine presărat de cap
cane. In pofida marilor 
greutăți, purtătorii de 
cuvînt ai. N.A.S A. de
clar J că ’ primul -cos- 

ar
putea debarca pe Lună 
înainte de sfîrșitul a- 
nulul 1969. In acelașfN 
timp, ei subliniază că 
pînă atunci trebuie să 
aibă loc șase sau șapte 
zboruri cu cabina „A- 
polio", la început fără, 
apoi, cu echipaj, zbo
ruri care "vor fi ' mult 
mai complicate decît 
cel '-.: eiectuaU^de „A- 
pollo-'4“. .,. yjțA ■ ...., .

NEW YORK 11 (A
gețjares). 
spațială 
„pescuită" 
din apele 
după' un
de mai multe ore, se 
află la bordul port
avionului „Bennington", 
care se îndreaptă ' spre 
portul Pearl Harbour. 
(Hawai), unde este aș
teptat. să sosească.

Intr-Un bilanț al ex
perimentării super-ra- 
chetei „Saturn-5" și a 
cabinei ,,Apollo-4", tri
misul, special al agen
ției France Presse la 
centrul spațial Cape 
Kennedy, subliniază . că 
reușita de joi înlătură 
parțial impresia, 
cută lăsată de 
diui izbucnit in 
rie intr-o cabină:_
cest tip și care a Cod- îrl prezent in a încheia 
tal viața a trei cosmo-: 
nauți. Zborul cabinei a 
permis culegerea mior 
informații științifice im-

neplă- 
iricen- 
ianua- 
de a-

portante și „capătă o 
importanță deosebiți) 
pentru toate .. zborurile 
Viitoare, 
barcarea 
pe Lună",
Robert Seamans, direc
tor adjunct al Adrni-' 
nistrației naționale pen
tru problemele aero
nauticii și cercetarea 
cp a ț i Ului cosmic 
(N.A.S.A,). Sam Phil
lips, directorul progra
mului „Apollo". a men
ționat la rlndul său că
următoarea lansare va. monaut , american 
avea loc ia începutul 
anului viitor cînd va 
avea loc o nouă veri- 
licăre a cabinei. (Joi 
s-a urmărit înainte de 
toate încercarea „scu
tului" ei termic). De 
fapt, sarcina speciajiș-

/. tiloramericani coristă

Tiparul LP.H. Subunitatea Petroșani

lucrările legate de mo
dificările ce. au tost 
aduse cabinei după ca-, 
tastrofa din ianuarie
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