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50 de ani de la luptele

Cuvîntarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la Adunarea generală 
a compozitorilor și muzicologilor

din România con-

Stimați tovarăși.

stil de un monicnt de seamă în viața
t ural-artisticâ a patriei noastre. Cu
-t prilej doresc să vă adresez tu-

salut din partea Comi-
’lui Central al Partidului, a Cou
i-lui de Stert și a Consiliului de
u'tri. (Vii aplauze).

ti -t i • spirit cx
n atest cadru larg, in- 
igenl și constructiv, a

ic ii muzical
;entiale ale creației și 
le. a activității de di-

are a mu ziicii a muncii Uniunii
bogatul schimb de

ide i și de exp;îriență care a avut loc
i vor exern tâ. fără îndoială, o in-

rîwrire pozitiv â asupra dezvoltării
?i noastre muzicale — arlă care
«•ste un lot ma; profund ecou in 

irilor larg: a|r iubito-
riloir de trumo*s din tara noastră.

lupă cile am fost informat, in
cursul dezbate?'ilor *-au evidențiat re-
ZU1Ilatele bure oblinute in ultimii
an- . si, în acblași timp, s-au adus o
seriie de critici — se pare că în cea
ma i mare parii • indrcptălite — referi-
toa rc la unele neajunsuri atit in ce
priiceste creați a muzicala propriu-
zîsă cit și activitatea conducerii U- 
niunii. Fără îndoială că problemele 
ridicate propunerile și criticilc fă
cute de participanta ia discuții vor 
trebui studiate cu atenție și spirit 
de răspundere de noua conducere a 
Uniunii Compozitorilor, de Conrteiul 
de Stat pentru Cultură și Artă ș1 
celelalte instituții culiura'-a», tisticc 
astfel incit ele să-și găsească o cil 
mai judicioasă si rapidă soluționare, 
în interesul propășirii continue a ar
tei muzicale din tara noastră. Chiar 
dară despre unele instituții nu s-au 
făr it referiri directe, sau. din anu
mite considerente, s-a omis nomina
lizarea lor in criticile exprimate aici, 
consider suficient că aceste institu
ții au lost intr-o formă sau alta, 
vizate pentru ca și ele să tragă 
toate concluziile și învățămintele ne
cesare și să acționeze in direcția 
îmbunătățirii muncii lor.

A*, vrea să subliniez in mod deo
sebi caracterul principial al dezba
teri ’ot, care au prilejuit afirmarea 
po/’liei filozofice malerialist-dialecli- 
ce pe care se situează compozitorii 
și muzicologii din tara noastră, ex- 
prim.'ra limpede a voinței lor de a 
făuri o artă închinată cauzei desă- 
virsirii socialismului, o artă care să 
contribuie la făurirea omului nou al 

i noastre socialiste. (Vil apla
uze). Se poate spune că Adunarea 
generală a constituit o vie ilustra
re a atașamentului și adeziunii crea
torilor noștri de muzică, a tuturor 
muzicologilor, la idealurile nobile ale 
socialismului, la politica internă și 
externă a partidului, o manifestare 
puternică a dorinței și hotărî rii aces
tui important detașament al intelec

Încheierea lucrărilor 
a compozitorilor

Adunării generale 
și muzicologilor

V trieri ia amiază a a\ ut Iov, 
in sala mică a Palatului Repu
blicii. încheierea lucrărilor .4- 
dunării generale a compozito
rilor ș/ muzicologilor din Re
publica Socialistă România

la sosirea in sală, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, lori Gheor
ghe Maurer. Paul Niculescu- 
Mizil Janos Fazehaș, Ștefan 
Vnitec, Petre Lupu, Manea 
Mănos- u. Dumitru Popa, Du 
miiru Popescu. Gheorghe Stoi
ca au lost salutafi cu puterni 
ce și îndelungi aplauze. La 
ședința de includere au fost, 
dc asemenea, prezenți. mem
bri ai C.C. al P.C.R., miniștri, 
reprezentanți ai conduceai u- 
nor instituții centrale și orga
nizam obștești, conducâloii 
ai altor uniuni de creație, oa
meni (te cultură și artă.

Președmtele Uniunii Com
pozitorilor. Ion Dumitrescu, a 
salutat cu căldura prezenta, in 
țnijiocul muzicienilor, a con
ductă orilor de partid și de stal.

A luat cuvlntul tovarășul 
Nic'.Jae Ceaușescu. secretar 
general al Comitetului Central 
ol Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului do 
Slat.

Cuvlritarea a fost subliniată 
de asistență, In repetate rin- 

tualității românești c.e a-și aduce 
contribuția, împreună cu toți oame
nii de artă și cultură, cu întregul po
por. la înfăptuirea programului do în
florire materială și spirituală a pa
triei noastre socialiste. (Aplauze în
delungate).

Partidul și guvernul dau o înaltă 
apreciere bogatei și rodnicei activi
tăți desfășurate de compozitorii și 
muzicologii din tara noastră — ro
mâni. maghiari, germani și de alte 
naționalități — valorosului lor aport 
la dezvoltarea noii noastre culturi, 
la întreaga viată artistică a României 
socialiste. Am convingerea că și in 
viitor veți răspunde cu cinste cerin
țelor poporului nostru, intereselor 
construcției socialiste. (Aplauze pu
ternice).

Stima|i tovarăși.

Adunarea generală a compozitori
lor și muzicologilor are loc intr-un 
climat de profundă efervescentă so- 
cial-politică. de muncă însuflețită a 
întregului popor pentru realizarea 
programului de desăvirșire a con
strucției socialiste elaborat de Con
gresul al lX-lea și de Conferința Na
țională a partidului. Transpunerea în 
viată a măsurilor adoptate de partid 
și de statul nostru socialist pentru 
punerea tot mai largă în valoare a 
potențialului uman și material al tă
rii. a superiorității orînduirii noastre 
socialiste, asigură rezultate tot mai 
bune in toate domeniile de activitate, 
intensificarea producției industriale 
și agricole, a creației cultural-știin- 
titice, ridicarea nivelului de trai al 
populației. In societatea noastră se 
desfășoară un intens proces de per
fecționare a relațiilor de producție și 
a raporturilor dintre oameni, de a- 
dîncire a democrației socialiste, de 
promovare susținută a normelor de 
echitate și justiție socială — care sti
mulează și dezvoltă puternic valen
țele creatoare ale întregului nostru 
popor, afirmarea multilaterală a per
sonalității umane. Politica marxisl- 
leninistă a partidului, înfăptuită cu. 
perseverentă și elan patriotic de 
toti oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, unește tot mai strîns 
forțele societății, întărește necontenit 
unitatea moral-politică a poporului 
— temelia trainică, do neclintit, a 
României socialiste (Aplauze puter
nice).

Societatea pe care o edificăm are 
drept (el suprem slujirea omului, rea
lizarea celor mai înalte aspirații ale 
întregului popor. Ea își îndreaptă e- 
forturile spre asigurarea atit a unei 
înalte civilizații materiale, cit și a 
unei bogate vieți spirituale pentru 
toti cetățenii tării noastre. Societa
tea socialistă nu reduce omul la ro
lul de forță de producție — ci vede 
în el beneficiarul tuturor valorilor 
științifice și culturale produse de-a 
lungul timpurilor, factorul suprem al

duri, prin vii și prelungite a- 
plauz.e.

Mulțumind pentru frumoase
le cuvinte adresate Adunării 
generale a compozitorilor și 
muzicologilor, președintele U- 
niunii, a arătat că, in acest 
prag de nouă etapă in munca 
muzicienilor, cuvintele parti
dului, rostite cu al fia căldu
ră. Înțelegere șl competentă, 
sirii noi îndemnuri, noi linii 
directoare care vor călăuzi ac
tivitatea de viitor a Uniunii 
Compozitorilor

★
In dimineața zilei de vi

neri au fost anunțate Adună
rii generale rezultatele alege
rii. prin vot secret, a noului 
Comilel de conducere al Uniu
nii Compozitorilor, alcătuit din 
■11 de membri, șl a Comisiei 
de revizie.

In hotâririle aprobate de 4- 
dunarea generală a comoozl- 
lorilor și muzicologilor se a- 
preciază că muzica româneas
că conlemporană se distinge 
plin Inllorlrcn fără precedent 
a d leriteloi genuri, stiluri, mo
dalități de creație, prin afir
marea deplină a lat?ntelo> a- 
părtinind tuturor generalii.or. 
prin perfecționa tea conlinwi a 
măiestriei artistice. 

societății caro, pentru a-și îndeplini 
măreața misiune ce-i revine in trans
formarea lumii, iue nevoie să-și lăr
gească continuu orizontul, să-și ridice 
nivelul de conștiință, să-și perfec
ționeze caracterul, personalitatea. So
cietatea noastră socialistă a desfășu
rat și desfășoară o intensă activita
te in vederea lichidării efectelor în
delungatei perioade de exploatare și 
asuprire la care a fost osindit în tre
cut omul muncii, considerat de cla
sele exploatatoare drept simplu in
strument de muncă, sursă de profit; 
ea asigură condițiile necesare pentru 
ca masele muncitoare. întregul popor 
să se bucure de cuceririle științei și 
artei, să-și poată cultiva talentele și 
înclinațiile, să-și poată manifesta din 
plin virtuțile spirituale.

Țara noastră se mîndrește cu un 
bogat și valoros tezaur de creație 
muzicală, făurii de-a lungul secole
lor de marele artist popular anonim, 
care dă glas -■ cu o expresivitate ce 
relevă talentul și geniul artistic re
marcabil al poporului nostru - spi
ritualității noastre naționale, nobleței 
și profunzimii sufletești a oamenilor 
care au trăit, au luptat și au muncit 
pe aceste meleaguri.

Minunata noastră comoară de ba
lade, doine, hore, cintece corale și 
instrumentale, in care palpită deose
bit de emoționant aspirațiile, idea
lurile de veacuri și particularitățile 
morale ale poporului roman, precum 
șl gama largă de lucrări muzicale 
folclorice create în zilele noastre, 
oxprimind împlinirile și năzuințele 
maselor stăpîne pe destinul >or, con
stituie un patrimoniu artistic de ne
prețuit, a cărui faimă a trecut de 
mult hotarele tării. El oferă un ne
secat izvor de inspirație artistică 
pentru compozitori, un zăcămînt ne
alterat de sensibilitate creatoare, în 
stare să imprime muzicii noastre con
temporane un autentic specific natio
nal, prospețime, vigoare și origina
litate. Fără îndoială, creatorii muzi
cali din tara noastră vor ști să dea 
expresie acestui specific, (ăcînd să 
triumfe și să se dezvolte și mai mult 
talentul și aria poporului român. 
(Vii aplauze).

Este cunoscut că, in fiecare epocă, 
marea artă reflectă imperativele vie
ții sociale, idealurile oamenilor, exis
tenta, munca și preocupările celor ce 
muncesc, că marii compozitori s-au 
confundat întotdeauna cu momentele 
de seamă ale istoriei tării lor. Cin- 
tecul i-a însuflețit oclin’oară pe îna
intașii noștri în lupta pentru elibe
rarea națională și socială, pentru în
făptuirea unirii, crearea statului na
țional unita' și cucerirea independen
tei, în luota revoluționară împotriva 
exploatării și împilării. în anii de du
pă eliberare, în marile bătălii duse 
pentru victoria revoluției socialiste 
și transformarea revoluționară a so
cietății, cîntecul a sporit marele elan 
patriotic al maselor, a răscolit con

Aceste rezultate — se arată 
in hotâririle Adunării — au 
tost posibile datorită condițiilor 
create de partidul și statul 
noslru pentru dezvoltarea li
beră a personalității umane, 
pentru realizarea comuniunii 
spirituale dintre ar li st na
țiunea căreia ii aparține. Sub
liniind puternica rezonantă so- 
cial-politică și educaliv-pa- 
triolică a ariei in procesul de 
edificare a ortndufrii socialiste, 
de formare etică și estetică a 
omului nou, documentele Con
gresului al IX-lea si ale Con
ferinței Naționale 'i Partidului, 
cuvintărlle tovarășului Nico
lae Ceaușescu constituie pentru 
compozitori și muzicologi un 
prețios sprijin pe drumul cu
noașterii realităților dinamice 
ale \ ielii, al Înțelegerii înaltei 
răspunderi ce revin artistu
lui in societatea noastră.

Irimănuncldnd e lor iutile tu
turor generațiilor de compo
zitori, contribuția specilică tu
turor temperamentelor, ailaltă- 
Iilor stilistice, formațiilor de 
școaiu artistică, muzica româ
nea < ă de astăzi ridică pe noi 
Irep’e valoroase cuceriri ale 
Ira diei naționale In Irun'e <u 
opem lăsată de George lines- 

științe, chemind toi ceea ce avea 
mai bun națiunea noastră la realiza
rea programului Partidului Comunist, 
la munca pentru refacerea și înflo
rirea socialistă a țării.;

Poporul noslru prețuiește tot ceea 
ce s-a făurit bun în trecut în această 
sferă de creație, ca in toate dome
niile dc activitate de altfel, — și, a- 
ducind un omagiu înaintașilor, ne 
îndeplinim o sacră îndatorire atit 
față dc ci, cit și față de poporul 
nostru. In același timp considerăm 
că aceasta reprezintă un apel adre
sai oamenilor de artă de 'astăzi do a 
urma exemplul înaintașilor, servind 
cu abnegație poporul, cauza construc
ției socialiste. (Aplauze puternice, în
delungi). Alături de toti cei ce mun
cesc, creatorii de muzică și-au în
scris numele în marea cronică revo
luționară a României moderne, in 
grandioasa operă de construcție so
cială desfășurată de poporul roman.

A continua această nobilă tradiție 
militantă a muzicii noastre, în condi
țiile epocii desăvirșirii socialismului 
— ce întrece în măreție și străluci
re toate epocile anterioare din isto
ria poporului român — este o înaltă 
îndatorire de cinste pentru toți com
pozitorii din România. Creind opere 
artistice impregnante de suflul dina
mic, revoluționar al socialismului, în 
care să răsune cu putere ecoul as
pirațiilor dc azi ale poporului, com
pozitorii noștri îmbogățesc nu numai 
tezaurul culturii noastie naționale, ci 
și patrimoniul artei universale. Ceea 
ce conferă prestigiu și autoritate 
muzicii noastre în ochii celorlalte 
națiuni, ceea ce face să-i sporească 
valoarea pe plan international este 
nu imitarea sau copierea unor cu
rente sau școli „la modă" in străină
tate, ci exprimarea fidelă a persona
lității psihice și morale a poporului 
nostru, a caracteristicilor sale sufle
tești, a telurilor supreme cărora își 
consacră elanul și forțele- creatoare.

Diversitatea în creația muzicală, ca 
în toate artele, este necesară, dar 
aceasta se impune nu numai pe plan 
national. Ar fi. cred, destul de greu 
pentru iubitorii de artă caisă asculte 
una și aceeași muzică — indiferent 
dacă este compusă în România, în 
Franța. în Uniunea Sovietică sau în 
Italia; așa ar fi dacă s-ar încuraja 
tendințele — care, c drept, nu carac
terizează muzica noastră —*■ ale unor 
compozitori de a imita compozițiile 
din alte țări. Este limpede că prin 
aceasta cei in cauză nu fac un ser
viciu nici muzicii românești și nici 
muzicii universale. (Aplauze îndelun
gate). Dacă sîntem partizanii diver
sității de stiluri in creația muzicala 
pe plan național, cu atit mai mult 
trebuie să fim partizanii diversității 
pe plan internațional. (Vii aplauze). 
Nu înțeleg prin aceasta că muzicie
nii noștri trebuie să se izoleze, să

(Continuare in pag. a."2-n)

cu, inscriindu-se print r-un a- 
porl original in contextul ten
dințelor artistice Înnoitoare din 
zilele noastre.

Viata conlemporană; aspec
tele inăllătoare ale construcției 
socialiste, momentele 'trecutu
lui glorios al patriei;, marile 
idealuri umanișle, tezaurul ar
tistic folcloric și valorificarea 
iivnirată a acestuia in lumina 
cxrrerienlei moderne de crea
ție constituie sursele princi
pale de inspirație, de dinami
zate a conștiinței și îmbogăți
re a sensibilității compozitori
lor noștri. Aceste ’Clemente de 
majoră semnificație. 'precum 
și trăsăturile de originalitate 
națională și individuala, die- 
zăsuiesc irul runde rea celor 
mai de scamă creolii ale mu
zicienilor români in .patrimoniul 
artistic universal.

Adunarea generală a» com
pozitorilor și muzicologilor 
exprimă holărirea dc nezdrun
cinat a creatorilor ariei sono
re dp a-și spori elorlul pentru 
îmbogățirea culturii șh artei 
noasire ru noi valpri, pentru 
ridicarea pe noi culmi a vieții 
spiUmale in România Socia
listă.

(Agerpres)

Primire 
la C. C. 

al P. C. R.
Vineri, 13 decembrie, tovarășul 

Manea Măncscu, membru supleant al 
Comitelulul Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit delegația de acti
viști ai P.M.S.U., condusă dc Jozsef 
Balint, șef de secție la C.C. al 
P.M.S.U., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., se află într-o vizită de schimb 
de experiență în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat tovarășul Vasile Vlad, șef 
de seclie la C.C. al P.C.R.

A rost de față Jozsef Vince, amba
sador al R.P. Ungare la București.

(Agerpres)

Carierele de piatră 
ale I.I.L.

Colectivele de muncitori de 
la carierele de piatră Bolii, 
Gambrinus și Sașa din ca
drul întreprinderii de indus
trie locală din Petroșani 
și-au realizat sarcinile de 
plan anuale cu 21 de zile 
înainte de termen.

Datorită mecanizării mun
cii și creării brigăzilor com
plexe de lucru, productivita
tea muncii a fost realizată in 
proporție de 110 la sută, ob- 
ținîndu-se peste plan 4 000 
mc agregate de carieră și 
economii la prețul de cost in 
valoare de 270 000 lei. i

Atelierul de zonă 
C.F.R.-Petroșani

Atelierul de zonă C.F.R. Pe
troșani ne anunță că și-a în
deplinit planul de producție pe 
anul 1968 la data de 2 decem
brie, prin urmare cu 29 de 
zile înainte de termen.

La succesul obținut și-au a- 
dus o contribuție deosebită e- 
chipcle de lăcătuși conduse de 
Geț Victor. Straja Ioan și 
Nenu Nicolae, echipele de tim- 
plari — mecanici conduse de 
Benchea loan, echipa de for
jori a lui Hoca Avram și altele. 
Timpul de imobilizare a vagoa
nelor in reparație a fost re
dus cu 15 la sută, iar prețul 
de cost cu 9 la sută. îmbună
tățirea acestor indicatori a a- 
vut drept consecință realizarea 
unor economii estimate la 
86 000 lei.

Echipa condusă 
de Dăian loan 
de la Revizia 
de vagoane

Prinlr-o bună aprovizionare 
cu materiale și organizarea co
respunzătoare a activității, e- 
chipa de reparații condusă de 
Dăian Ioan, din cadrul Revi
ziei dc vagoane (Nod C.F.R. 
Petroșani) și-a îndeplinit sarci
nile anuale de plan cu 18 zile 
mai devreme. La vagoane re
parate prin detașare, planul a 
fost depășii cu 8, la vagoane 
clasă cu 3. la revizii interme
diare cu 23 vagoane. In tot 
timpul anului, nu s-a produs 
nici un accident la locul de 
muncă al echipei.

C. DĂNESCU, coresp.

Amenajări 
la garaj

După ce s-a ridicat, din pre- 
fabricate, un depozit pentru a- 
dăposlirea a 9 000 litri de ulei, 
iar la stația de benzină a fost 
montat un acoperiș din tablă 
ondulată, la garajul secției 
auto a I.G.C. Petroșani au fost 
înlocuite conducte de încălzi
re centrală in lungime de 120 
metri. S-a revizuit, do aseme
nea. cazanul termic. Prin a- 
ccasta se asigură încălzirea co
respunzătoare a atelierului dc 
strungăric șl a celor 12 boxe 
pentru reparația și revizia au
tobuzelor și laximelrelor.

In aceste zile au început lu
crările de montare a unei In
stalații — concepute de șeful

din decembrie 1918

Solemnitatea dep 
nnor coroane dc 
la placa comemc 
de pe locui masacrului 

din decembrie 191#
in semn de omagiu adus eroilor 

proletariatului care acum 50 de ani, 
s-au ridicat împotriva exploatării și 
asupririi capitaliste, înscriind o pa
gină de glorie în istoria poporului 
noslru, vineri dimineața, intr-un ca
dru solemn, au fost depuse coroane 
de Hori la placa comemorativă din 
Piața fostului Teatru Național, pe lo
cul unde s-a petrecut masacrul pus 
la cale de regimul burghezo-moșie- 
resc, la 13 decembrie 1918.

La solemnitate au luat parte to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, Paul 
Niculescu-Mizil, Constantin Drăgan 
Janos Fazekaș, Vasile Vilcu, Ștefan 
Voitec, Petre Lupu, Manea Măncscu. 
Dumitru Popa, Gheorghe Stoica. Con
stantin Pîrvulescu.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai organiza
țiilor obștești, vechi militanți ai miș
cării muncitorești, muncitori tipografi, 
participanți la evenimentele din 13 
decembrie 1918, delegați ai oameni
lor muncii din întreprinderile poli
grafice și din alte întreprinderi și in
stituții bucureștene, pionieri?

In sunetele imnului eroilor, la pla
ca comemorativă pe care e înscris 
cu litere de aur : „Glorie eternă eroi
lor și martirilor care au căzut in 
lupta pentru libertatea și bunăstarea 
poporului muncitor ', au fost depuse 
coroane de flori din partea Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stal și Consi
liului de Miniștri, Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor, C.C. al U.T.C. șl Consiliului 
U.A.S.R., Centralei industriei poligra

Competiții
artistice de masă

In cinstea celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării patriei, Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, Con
siliul Central al U.G.S.R. și Comitetul 
Central al U.T.C. au inițiat organiza
rea cu începere din această lună a 
următoarelor manifestări : al IX-lea 
concurs artistic pe tară al formațiilor 
de amatori muzicale și coregrafice ■, 
concursul cenaclurilor și cercurilor 
literare; Primul Festival republican 
al cineaștilor amatori,- a V-a ex
poziție bienală de artă populară a 
creatorilor populari -, Expoziția pe 
tară a artiștilor fotoamatori.

Formațiilor și soliștilor care se 
vor clasa pe primele locuri, celor 
mai valoroase lucrări literare, filme, 
lucrări de artă populară și celor 
mai reușite fotografii li se vor a- 
corda importante premii. (Agerpres)

vor fie a
In cursul zilei de ieri, tempe

ratura maximă a aerului a fost 
de minus 2 grade la Petroșani 
și de minus 8 grade la Paring.

Temperaturile minime au fost 
dc minus 6 grade, respectiv, 
minus 12 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vreme schimbătoare, 
cu cer mai mult acoperit. Pre
cipitații slabe sub formă de nin
soare.

garajului, leii., .anul Schmidt 
Marlin — de introducere a ae
rului cald la depozitul de ulei 
pentru a împiedica ingroșarea 
acestuia pe timp friguros.

Brazi 
pentru pomul 

de iarnă
In orașele Petroșani și Lupeni 

a început de două zile desface
rea brazilor pentru pomul de 
iarnă.

Unităților G.L.F. li s-au livrat 

fice și a unor mari întreprinderi po 
ligrafice din Capitală.

Pionieri au depus jerbe de flori
După depunerea coroanelor cei pre- 

zenți au păstrat un moment de re
culegere.

De o parte și de alta a plăcii co
memorative, au făcut dc gardă vete
rani ai luptelor muncitorești din de
cembrie 1918 și pionieri.

După încheierea solemnității, tova
rășii Nicolae Ceaușescu. Ion Gheor
ghe Maurer și ceilalți conducători 
de partid și de stal s-au întreținut 
cu participant la demonstrația mun
citorească de acum 50 dc ani. din 
piața fostului Teatru National.

In aceeași zi a avut loc solemni
tatea depunerii dc coroane la cimi
tirul „Reînvierea", unde sini înhu
mați o parte din eroii căzuti in lup
tele muncitorești de la 13 decembrie 
1918.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Constantin Drăgan, Ștefan Voi
tec,. Petre Lupu, Dumitru Popa. Gheor
ghe Stoica, Constantin Pîrvulescu.

Erau prezenți delegați ai oameni 
lor muncii din întreprinderile poli 
grafice și din alte întreprinderi și in 
stituții din Capitală.

Au fost depuse coroane dc fior 
din partea Comitetului Central a 
Partidului Comunist Român, Consi 
liului Central al Uniunii Generale . 
Sindicatelor din România. Comiletu 
lui municipal București al P.C.R. Co 
miletului Executiv al Consiliulu 
popular al municipiului București ș 
a unor mari întreprinderi poligrafie 
din Capitală.

După depunerea coroanelor, cc 
prezenți au păstrat un moment de rc 
culegere.

© 
©
©

ITINERAR 
la sfîrșit de 
sâptămînâ
Teatrul de stat

Teatrul de stat „Valea Jiu
lui" din Petroșani a pășit 
săptămîna aceasta in al 
treilea deceniu de existență. 
Primele spectacole din de
ceniul al treilea vor fi pre
zentate azi și mîine la sediul 
teatrului.

Azi, la ora 19, un colectiv 
de actori va susține un spec
tacol cu piesa „Croitorii cei 
mari din Valahia" de Alexan
dru Popescu, iar mîine, alt 
colectiv al teatrului va urca 
scena cu comedia lui Carlo 
Goldoni, „Hangița".

Casa de cultură
• Azi, la ora 12,30, la bi

blioteca Casei de cultură are 
loc expunerea „Comorile ar
tei și culturii românești". Vor 
urma proiecții ale unor lu
crări de artă aparținind ma
relui pictor Nicolae Grigo- 
rescu.

9 Tot la bibliotecă, va fi 
organizat, la ora 18. un me-

(Continuare fn pag. a 2-a)

pînă-n prezent, de către ocoa
lele silvice, primii 2 000 de 
brazi pentru desfacere către 
populație. In zilele ce urmea
ză, C.L.F.-ul va mai primi încă 
10 500 dc brazi din județul Har
ghita care vor fi puși în vin- 
zaro in unitățile din toile lo
calitățile municipiului.

Bilete 
pentru odihnă 
și tratament

Agenția Petroșani a O.N.T. 
a pus în vînzare bilele de o- 
dihnă și tratament pentru pe
rioada 1 ianuarie — 31. martie 
1969. Cei interesați își pol oro- 
cura din timp locuri in sta
țiunile Borsec. Buzias. Sovala. 
Herculanc. 1 Mai ele.
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Cuvîntarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la Adunarea generală;;
a compozitorilor și muzicologilor

din pog 1;

(gnoie^c muzica ce se creează in alte 
țări. Dimpotrivă valorile muzicale 
Int'alc în circulația internațională 
trebuie S8 fi? făcute cunoscute nu 
numai compozitorilor. ci și publicu
lui larg din lar.i noastră. Dar. în a-
< < lași timp < onsider că datoria crea
torilor noștri este ca la rîndul lor, 
onlindind specificul nostru u a lion al 
- tacă cunoscută lumii muzica, arta 
puterea de creație a poporului ro- 
m n (Aplauze puternice, indelunqi). 
> >mai astfel muzica națiunii noastre 
se urmă în mod distinct In concer
tul civilizație» mondiale aduce o con
tribuție specifică originală, la avuția 
sp:rituală a umanității.

in acest context vapălă Un bogat 
cor mut și colaborarea compozitori
lor noștri cu creatorii de muzică din 
celelalte țări, contactele internațio
nale pe plan artistic. Si — pentru 
că am fost informat că în Adunarea 
generală s-au ridicat și probleme pri
vind îmbunătățirea în continuare a 
contactelor internaționale, precum și 
studiile în străinătate - lin să subli
niez că apreciez ca îndreptățite a- 
ceste deziderate Desigur această 
chestiune nu trebuie absolutizată.

necesar să dezvoltăm contactele 
artistice cu celelalte popoare, este 
no< esar ca muzicienii noștri să stu
dieze și să învețe din lot ceea ce 
există mai bun în alte țări; să nu se 
uite însă nici un moment că ei vor 
fi mari compozitori numai în măsura 
în care vor fi legali de păminlul 
unde s-au nfisc t - rescuL (A- 
planze îndelungate puternice).

Obișnuiesc uneori 'ă mă duc la vi
sătoare și să ascult asteptînd vî- 
natul. păsările care umplu pădurea 
cu trilurile lor. Știți bine, se înlim- 
plâ uneori să se rătăcească prin pă
durile noastre și păsări ce nu sînt 
do pe aceste meleaguri. E lesne de 
observat că ele nu cîntă cu aceeași 
voioșie, cu aceeași originalitate ca 
a« -l-a rare s-au născut și au învățat 
să zboare aici. Aceasta e valabil 
și pentru compozitori. (Vil aplauze). 
R i' rindu-mă la compozitori am în 
xedore nu rătăcirea teritorială, ci 
o anumită rătăcire filozofică sau spi
rituală care îi poate împiedica să 
lip înțeleși de conaționalii lor. (A- 
planze puternice). Partidul și guver
nul nostru consideră că. parlicipînd 
tot mai activ la viata culturală a lu
mii contemporane, cunoscînd și în- 
sușindu-și cuceririle noi ale artei u- 
niversale. oamenii de artă din Româ- 
rua au datoria să afirme cu pasiune 
x a’orile spirituale ale poporului ro
mân, $â facă cunoscut tuturor ge
niul său artistic. Prin aceasta, ei în
deplinesc atît o nobilă misiune pa
triotică, cil și o însemnată misiune 
internațională. (Aplauze puternice, 
îndelungi).

Făurind asemenea opere, < ompozi- 
torii noștri se achită și de o înaltă 
sarcină socială, fac din talentul lor 
un mijloc de perfecționare morală 
și de educație estetică a omului, un 
factor de mobilizare a energiilor ma
selor in slujba progresului societă
ții. în legătură cu aceasta, pe bună 
dreptate, in Adunarea generală o 
serie de compozitori au subliniat ne
cesitatea de a se crea o muzică caje 
să vibreze- adine in conștiința ma
melor largi — înțelegerea și asimi
larea de către oameni fiind suprema 
Tatiune de a exista a oricărei arte. 
Dezvoltarea instrucției publice, ridi
carea nivelului cultural al poporului 
în anii socialismului pun în fala
< ompozitorilor noștri, ca de altfel in 
fata tuturor creatorilor de artă, exi
gente sporite pentru realizarea unor 
lucrări de înaltă tînu’.ă ?”’»îst’că bo
gate în conținut șl în același limp 
larq accesibile publicului nostru 
nou.

Oiemînd creatorii de frumos să se 
cufunde adine în clocotul vieții po
porului pentru a făuri lucrări vigu
roase, emoționante, care să sinte
tizeze mesajul umanist a) acestei 
<■ »oci. partidul nostru încurajează șl 
stimulează totodată eforturile artiș
tilor pentru perfectionarea continuă 
a măestriei, pentru inovarea mijloa- 
reloi de expresie, pentru lărgirea 
continuă a paletei de stiluri și ma
niere de creație. îmbogățirea și di
versificarea artei noastre socialiste. 
Aceste deziderate sînt pe deplin va
labile și în domeniul muzicii.

Viata culturală lot mai intensă 
din tara noastră reclamă un reper
toriu muzical multilateral, în care 
să-sj qăsească locul cuvenit toate 
genurile. Acordîndu-se prețuirea cu
venită muzicii simfonice, muzicii de 
cameră, operei și operetei, stimul ind 
eforturile pentru dezvoltarea conti
nuă a acestor genuri, uu trebuie să 
se ignore nici alte genuri muzicalo 
carp ce bucură de audientă în rin- 
dul publicului larg. Mă gindesc în 
primul rînd la muzica de masă, la 
cînfecul revoluționar, patriotic, care 
exercită o puternică înrfiiriro asu
pra '■onstiinfei politice si cetățenești 
a o imenilor muncii, care contribuie 
la cultiva-ea dragostei de patrie, a 
devotamentului pentru cauza cons
trucției socialismului si comunismu
lui O valoare deosebită are muzica 
de arest oen în educația tineretului 
și a copiilor în spiritul patriotismu
lui socialist si al internaționalismului 
proletar, în viata pionierească, în 
munca Uniunii Tinerelului Comunist, 
precum și jn cadrul bogatei șl am

plei activilâ|i artistice du amatori, 
• are se desfășoară pc întreg cuprin
sul țării. Tocmai de aceea conside
răm necesar ca muzica corală, de 
fanfară, marșurile să intre în mod 
permanent în preocupările celor mal 
de scamă compozitori ai noștri. în 
acela-i timp este locul să aiălăm 
că o răspundere deosebită in edu
cația muzicală a tinerei generalii, 
in crearea pasiunii tinerilor pentru 
cinice, are școala. Dacă gravele la
cune existente in anii tiocuțl în 
această direcție în programul de în- 
vălămint s-au înlăturat In parte, 
continuă să râmînă încă actuală ne
voia de a infringe pasivitatea unor 
cadre didactice, și, din păcate, si a 
unor organizații ale Uniunii Tinoie- 
tului Comunist, fală de activitatea 
muzicală a tineretului, fală do do
rința sa de n-și manifesta prin cîntee 
clanul, optimismul, dragostea de 
viată.

Pe bună dreptate. în cadrul Adu
nării genei alo, unii vorbitori au 
subliniat necesitatea do a se depune 
eforturi mai susținute pentru ridica
rea calității muzicii ușoare — unul 
din genurile de cea mai largă cir
culație în public si, în mod deose
bit. în masa tineretului. Desigur, o 
caracteristică a muzicii ușoare este 
aceea de factor do divertisment, dar 
aceasta nu implică lipsa calităților 
educative alo acestei muzici, a capa
cității oi do a transmite idei și sen
timente profunde. Din păcate, tre
buie să spunem că, în ultimul timp, 
în acest domeniu se manifestă nea
junsuri serioase. poate osie sectorul 
muzical undo se observă cel mai 
pregnant tendința spre imitație, în
depărtarea de specificul nostru ar
tistic national. Publicul larg solicită 
cîntece de muzică ușoară melodioase, 
scrise po versuri inspirate, care să 
spună cit do cît ceva, să dea ex
presie vie marii bogății de senti
mente. qînduri si preocupări ale o- 
mului societății socialiste să răspun
dă obligațiilor fundamentale ațp ar
tei do a cultiva gustul ales, de a 
exercita o înrhrrire binefăcătoare a- 
supra 'Onsibilitălii si conștiinței u- 
mane. Sîntem convinși că compozi
torii noștri vor «li să răspundă cu 
cinste acestei îndatoriri, așteptărilor 
milioanelor de iubitori de muzică din 
iara noastră.

în legătură cu aceasta a< dori să 
mă refer la faptul că si în domeniul 
muzicii, ca si în alto domenii ale 
ariei, se poate spune că poziția fi
lozofică a artistului este aceea care 
determină nînă L-> urmă «i caracterul 
creației sale. Consider că, pe bună 
dreptate. în cadrul dezbaterilor s-au 
ridicat si o serie do probleme pri
vind îmbunătățirea activității ideolo
gico, subliniindu-se necesitatea ca 
toii creatorii de muzică să acord"* 
atenlie parale', cu munca artistică, 
problemelor vieții sociale, pnrtrrlpă- 
rii active la întreaga muncă de 
transformare revoluționară a socie
tății. Artiștii orînduiriî noastre so
cialiste trebuie să fie partizani aci ivi 
ai ideoloqiei mățerîalist-diâloclîce în 
lupta împotriva oricăror concepții 
idealiste, retroqrade: numai asa, în 
operele lor va putea palpita cu pu
tere pulsul vieții, se vor oglindi con
vingător năzuințele fundamentale ale 
popor ulii’- noslr.i (Aplauze puternice, 
inrieluna>>

Partidul și guvernul acordă după 
cum ști'' j atentie deosebită creă
rii cor ^îlor pentru participarea tot 
ma. ,ivă a tuturor cetățenilor pa
ir:. la edificarea socialismului în 
România, la întreaga activitate de 
elaborare și înfăptuite a politicii 
noastre interne și internaționale, 
considerînd că astfel se asigură ca 
măsurile adoptate de partid și gu
vern să corespundă cil mai bine do
rințelor. intereselor sî năzuințelor 
întregului nostru popor. în aceasta 
se exprimă, de altfel, superioritatea 
orinduîrii socialiste, democrația noas
tră socialistă in plină dezvoltare; 
prin aceasta se creează condiții de 
manifestare Ijberă a omului în toate 
sferele de activitate socială. Desigur, 
pentru a făuri opere de valoare, ori
ce om trebuie să poală învăța, să se 
poată instrui,' să poată gîndi, să dis
pună de o largă libertate de activi
tate șl creație. Știu că aici s-a vor
bit in mod just despre aceasta. Li
bertatea creatorului este strîns le
gală de libertatea socială, de liber
tatea generală a poporului, de demo
crația socialistă. Această libertate 
nu este ruptă si nu poate fi ruptă 
de dezvoltarea societății noastre; 
creația, libertatea de creație se îns
criu în climatul nou în care trăiește 
și muncește întregul popor. Integrîn- 
du-se strîns în realitatea socială ge
nerală, libertatea artistică de creație 
va corespunde intereselor mersului 
nostru înainte, va contribui la dez
voltarea multilaterală a societății 
noastre socialiste (Vii aplauze).

Asa cum s-a arătat și în dezbateri, 
în muzică, ca in toate artele, un rol 
esențial în orientarea filozofică șl 
artistică a creației, în imprimarea 
unui exigent spirit de discernămînl 
în selecția valorilor, precum și în 
dezvoltarea educației muzicale a ma
selor îl an criticii, muzicologii, pu
blicațiile de artă. Critica muzicală 
trebuie să aducă o contribuție esen
țială la cristalizarea cil mai origi
nală a școlii muzicale românești 
contemporane, la promovarea unul 
larg schimb de opinii, Care să con
tribuie la afirmarea celor mai înain

tate poziții In creația muzicală, la 
îmbogățirea continuă a conținutului 
și la ridicarea nivelului ei artistic. 
In același timp, o importanta deose
bită in viata artistică are ridica
rea nivelului muncii de difuzare a 
producțiilor muzicalo în rîndul pu
blicului ; tilarmonicilo, teatrele liri
co, formațiile orchestrale de toate 
genurile și, în mod deosebit, radioul 
si televiziunea au datoria să-și spo
rească exigenta fală de valoarea lu
crărilor pe care le popularizează. A- 
ccste instituții an datoria de a tine 
scama de public, de a respecta pu
blicul difuzind opere care să cores
pundă cerințelor acestuia, obligațiilor 
încredințate de partidul, guvernul, 
poporul nostru. (Aplauze). Cred că 
tovarășii de la radio si televiziune 
înțeleg că acea-(a este o critică, 
deoarece ei nu întotdeauna proce
dează astfel.

Asa cum s-a subliniat în mod ju
dicios în cadrul adunării, înflorirea 
continuă a creației muzicale din 
(ara noastră depinde, în bună mă
sură. de calitatea și amploarea ac
tivității pe care o desfășoară Uniu
nea Compozitorilor. Nu doresc, fi
rește. să mă amestec în treburile 
interne ale Uniunii Compozitorilor, 
de aceea nu am să spun nimic des
pre activitatea ei. Doresc totuși, ca, 
in primul rînd, să felicit călduros și 
să uicz succes în muncă noului co
liviei al Uniunii Compozitorilor, ales 
de Adunarea generală, precum și 
președintelui Uniunii, tovarășului 
Ion Duni’t’i ii (Anîauze piifernicc). 
Noul comitet va înțelege, desigur, 
că nereferindu-mă la unele aspecte 
ale activității din trecut, nu înseam
nă că nu au existat lipsuri în mun
ca vechiului comitet; cred că se va 
line seama de ceea ce dumnea
voastră all spus aici, și, că noul co
mitet va lucra ceva mai bine, inclu
siv președintele Uniunii. (Vii aplauze)). 
Po bună dreptate s-a spus în adu
nare că una din îndatoririle 
principale ale Uniunii este a- 
ceoa de a stimula în •Indiil 
compozitorilor, cu sî mai multă per
severentă $i vigoare, co'ritul dezba
terilor artistice princioiale, de a mili
ta pentru o creație muzicală inspira
tă din realitățile tării noastre, stră
bătută de spirit militant, pătrunsă de 
patosul umanisinu'ui socialist, con
sacrată cauzei mărețe pentru care 
muncește și luptă întregul nostru po
por. Ca organizație obștească, inte
grală în Frontul Unităti» Socialiste, 
Uniunii Compozitorilor îi revine 
totodată sarcina de a organiza par
ticiparea tot mai intensă a compozi
torilor sî muzicologi’or la viata so- 
cial-polilică a tării, la activitatea 
generală de construcție a societății 
socialisto

As dori să mă refer, în cîteva cu
vinte, la misiunea ce revine comu
niștilor, membri ai Uniunii Compo
zitorilor — și anume aceea de a mi
lita permanent pentru înfăDtuirea, in 
arta muzicală, a principiilor politicii 
partidului nostru pentru ca în în
treaga viată cullural-artistică, muzi
cală să triumfe principiile materia
lismului dialectic, ale marxism-lenî- 
nismului. Această concepție înainta
tă trebuie să constituie un fir roșu 
al întreqii lor activități, și, aș vrea 
să subliniez, atîl a lor cil și a tu
turor membrilor Uniunii Compozi
torilor. fie că sînt sau nu sînt mem
bri ai partidului nostru. (Aplauze 
puternice).

Muzica are minunata capacitate de 
a se face înțeleasă pe toate meridia
nele ; ea are limba el proprie, inter
națională, caro nu cunoaște granițe 
și care tocmai de aceea înlesnește

Secretariatul Comitetului de conducere 
al Uniunii Compozitorilor

In prima sa ședință, noul Comitet 
de . onducere al Uniunii Compozito
rilor a ales secretariatul Comitetu
lui. Președinte al Uniunii Compozito
rilor a fost ales Ion Dumitrescu; vi
cepreședinți — Zeno Vancea și Ro

Dejun oferit de C.C. al P.C.R.
și Consiliul

Comitetul Central al Partidului Co
munist Roman și Consiliul de Miniș
tri au oferit vineri un dejun în sala 
de marmură a Casei centrale a ar
matei, cu prilejul Adunării generale 
a compozitorilor și muzicologilor.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Paul Niculescu-Mirii. .Janos Fazekaș, 
Petre Lupu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, membri ai C.C. a] P.C.R., 
miniștri, reprezerlan‘i ai vieții noas
tre culturale și artistice.

In timpul dejunului tovarășul Ni
colae Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R.. președintele Consiliu
lui de Stat, a rostit un toast în ca
drul căruia a adrossl un îndemn 
compozitorilor de a crea noi lucrări 

comunicarea directă șl apropierea 
între oameni și popoare. Muzica tre
bui»’ s<1 fie un mesager nl dorinței 
popoarelor de a Irăi in pace și bună 
înțelegere, de a pune geniul uman 
în slujba construcției, a progresului 
și bunăstării maselor și nu a răz
boiului și distrugerii. Muzica trebuie 
să fie un apel .patetic la rațiune, 
la luciditate, la răspundere fată de 
soarta omenirii, ea trebuie să con
damne forțele obscurantiste, reacțio
nare, care ațiță vrajba între popoa
re, caro încalcă drepturile suverane 
ale națiunilor, imping la înarmare, 
la război rece, la încordare și con
flicte. Muzicii românești îi revine 
Înalta menire de a purta în lume 
solia idealurilor do muncă șl creație 
pașnică ale poporului nostru, de a 
face cunoscute aspirațiile sale spre 
proqres si civilizație Compozitorii 
noștri sînt chemați să dea glas sen
timentelor internaționaliste, do soli
daritate ale poporului român cu toa
te popoarele care luptă pentru eli
berare națională și socială, împotri
va asupririi si războiului, dorinței 
sale arzătoare do pace și colabora
re nternațională (Vii aplauze).

După cum vă este cunoscut, Ro
mânia socialistă este unu) din deta
șamentele active ale marelui front 
mondial antiimperialisl; ea luptă în 
primele rînduri ale forțelor înain
tate ale lumii contemporane pentru 
triumful sqrialisnjului, pentru victo
ria idealurilor do’libertate și proqres 
soția' de democrație și pace. (Vii 
aplauze).

Partidul și guvernul tării noastre ac
ționează neobosit pentru dezvoltarea 
prieteniei >j colaborării trăiești cu 
toate țările; sociajisle. pentru întări
rea unității! sistemului socialist mon
dial. a mișcării comuniste și munci
torești internaționale, a tuturor for
țelor progresiste din lumea contem
porană. împotriva imperialismului, 
pentru preîntimpinarea unui nou răz
boi mondial. Pătrunsă de o înaltă 
răspundere pentru soarta păcii inter
naționale. România își dedică efor
turile promovării principiilor coexis
tentei pașnice intre țări cu orînduiri 
sociale diferite, zădărnicirii încercă
rilor de a se reedita epoca războiu
lui rece, de a se împinge din nou 
omenirea în cursa dezastruoasă a 
înarmărilor, militează neabătut pen
tru instaurarea unui climat de des
tindere și colaborare între popoare, 
pentru salvgardarea securității ome
nirii; și în viitor vom face toiul pen
tru a ne aduce contribuția la cauza 
progresului si păcii în lume. (Vil și 
puternice aplauze).

Stimați tovarăș/,
In încheiere, doresc să exprim încă 

o dată convingerea profundă, a con
ducerii partidului și statului că dez
baterile carp au^avut loc în cadrul 
acestei fructuoase Adunări generale 
vor constitui (uf puternic stimulent 
în evoluția ascendentă a artei noas
tre muzicale. Sintem convinși că slu
jitorii muzicii din tara noastră, care 
numără în rîndurile lor talente re
marcabile din toate generațiile — 
maeștri venerabili și tineri ce pășesc 
cu entuziasm pe drumul afirmării — 
vor dărui eroicului nostru popor tot 
mai multe TîicrărF care să-i cînte fap
tele qlorioase, să-l înaripeze în gran
dioasa operă socială pe caro o între
prindem pe pămîntul României, pen
tru victoria socialismului și comunis
mului. (Aplauze puternice).

Vă urez tuturor succese lot mai 
mari. în activitatea dv., sănătate și 
multă fericire ’ (Vii șl puternice a- 
plauze; asistența, în picioare, ovațio
nează îndelung).

meo Ghircoiașiu; secretari — Wil
helm Berger, Theodor Grigoriu, Lau- 
rențiu Profetă, 'Vasile Tomescu și 
Zoltan Aladar.

(Agerprcs)

de Miniștri
și mai valoroase, cil mai accesibile 
publicului larg, care să corespundă 
spiritului vremurilor noastre, să îm
bogățească cultura muzicală a patriei. 

Compozitorii Ion Dumitrescu, Zeno 
Vancea și Dumitru Eremia au asi
gurat conducerea de partid și de stat, 
în toasturile lor, că muzicienii din 
tara noastră vgr servi cu tot talen
tul și toată capacitatea lor munca 
de construire a socialismului în pa
tria noastră, vor depune toate efor
turile pentru ridicarea artei și cul
turii socialiste pe trepte tot mai înal
te răspunzând astfel grijii perma
nente pe care partidul o acordă slu
jitorilor artei.

(Agerpres)

In înfîmpinarea Conferinței or
ganizatei municipale a U.T.C

I inerețea front aii știloi 
de pe stratul 18

Intr-unui din frontalele sec
torului VIII al minei Lupeni, 
izvoarele diamantului negru 
sini captate și conduse către 
albia fluviului care pornește 
din adincurile acestei mine, 
de către brigada condusa cu 
pricepere de comunistul Blaga 
Mihai.

De peste 10 ani in Valea 
Jiului,- tinărul șei de brigadă 
— are abia 28 de ani — a 
in\ ățat tainele meseriei aici, 
la mina Lupeni. Ambițios și 
plin de rivnă, a reușit ca In 
mai pul in de trei ani să de
vină un miner apreciat.

Anul 196-1 a iosl pentru Bla
ga Mihai un an al Încercări
lor. Era șei de schimb in bri
gada lui Molnar, specializată 
in lucrări de pregătire. în cea
laltă parte a Văii, la noua mi
nă Dilja, lucrările de deschi
dere și pregătiri erau in toi. 
iar săparea lor la timp recla
ma mineri cu multă expe
riență. Si Molnar a plecat la 
Dilja. tn locul lui. la Lupeni, 
a lost numit la numai 2-1 ani, 
șei de brigadă. Blaga Mihai.

Lunile au trecut. Dovedind 
multă iscusință, i s-a încredin
țat conducerea unei brigăzi 
de Ironlalișli. Frontalul de pe 
stratul 18 susținut cu stilpi 
hidraulici și grinzi in consolă, 
unde tăierea se face cu have- 
7a, a pus destule probleme bri

Plecarea la Berlin a unei delegații 
a U. G. S. R. condusă de tovarășul 

Gheorghe Apostol
Vineri la amiază a părăsit Capi

tala, îndrcptîndu-se spre Berlin, o 
delegație a Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, condusă de 
tovaiășul Gheorghe Apostol, preșe
dintele Consiliului Central al U.G.S.R. 
membru al Comitetului Executiv și 
al Consiliului General al Federației 
Sindicale Mondiale, care va partici
pa, între 15 și 19 decembrie, la se
siunile Comitetului Executiv și Con
siliului General al F.S.M.

Din delegație fac parte tovarășii 
Larisa Munteanu, secretar al Consi

Itinerar la sîîrșif de săpfămînă

I 
! tI
I

I

(Urmare din pag 1) 

dalion literar „Ion Alexandru 
Brătescu-Voinești".

O Miine, la ora 10,30, bi
blioteca va găzdui o dimi
neață de poezie. Vor fi citite 
și recitate poezii închinate 
Republicii.

In sala mică a Casei 
de cultură se va desfășura, 
tot la ora 10, un concurs 
„Cine știe N.T.S., ciștigo". 
Participă saloriați ai Grupu
lui nr. 2 de șantiere „Valea 
Jiului".

> După amiază, la ora 
17, și seara, la ora 19,30, 
formația de muzică ușoară 
„Atlas" va prezenta două 
spectacole cu programul in
titulat : „Printre cîntece ș« 
glume". Pe lingă artiștii a- 
matori ai Casei de cultură, 
își dă concursul cunoscuta 
cîntăreață de muzică ușoară 
Luminița Dobrescu. solistă a 
Radioteleviziunii române, lau
reată a festivolului de muzi
că ușoară „Sofia 1968".

SClNTEILE
PASIUNII

Foto ;
A. HAVlRNEANU

I"

găzii. Tectonica, intercalațiile 
de steril, au 'încercat zadarnic 
să infringă elanul lină tulul 
șei de brigadă.

Organizind lucrul in abataj 
cum cereau condițiile, strădu- 
indu-se și reușind să realizeze 
ziua și (ișia. a dovedit și de 
astă dală că-și merită funcția. 
Și rezultatele n-au fntlrziat sd 
se vadă, tn acest an pe 11 
luni brigada a reușii să ex
tragă peste plan 958 tone de 
cărbune, să sporească cu 3 
ml/lună viteza de avansare, să 
obțină un spor de productivi
tate a muncii de la 5,40 to- 
ne/post, la 7.36 tone/post.

Dar. pe Blaga Mihai. l-a 
preocupat, pe lingă realizarea 
ritmică a planului, și creșterea 
oamenilor Alături de ei fn 
frontalul de pe stratul 18. lu
crează tinerii mineri Rusan 
Nicolae și Suc Iu loan IU (ca
lificați de Blaga), Dudea lu- 
ca, vagonetar fn curs de califi
care și alfi tineri care dau bri
găzii vitalitate și tărie.

Duminică, harnicul șei de 
brigadă Blaga Mihai va aduce 
la Conferința municipală 
U.T.C. cuvintul ortacilor săi 
de la mina lupeni, căci Blaga 
Mihai este unul din delegații 
oiganizației de tinerel de la 
această mină la Conferință

I

R. S.

liului Centra) al U.G.S.R.. membru 
a) Consiliului General al F.S.M. și 
Ion Tanăsoiu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al U.G.S.R..-șe
ful Secției relații internaționale a 
Consiliului Central al U.G.S.R.

La plecare, pe aeroportul Băneasa 
au fost de fală tovarășii Constantin 
Drăgan, prim-vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., precum 
și Karl Kormes, însărcinat cu afacari 
ad-interim al R.D. Germane la Bu
curești.

(Agerpres)

Palatul cultural 
Lupeni

Spectacolul „Printre cînte
ce și glume" va ri găzduit 
astă-seară, la ora 20, de Pa
latul cultural din Lupeni, iar 
miine, la oia 11, va vedea 
lumina rampei la clubul 
muncitoresc din Petrila.

Clubul muncitoresc 
Aninoasa

A IV-o fază a feetivo!ulu’ 
municipal de muzică ușoară 
va reuni astă-seară, la oia 
18, floarea amatorismului 
Văii Jiului în sala de specta
cole a clubului muncitoresc 
din Aninoasa.

O Specialiști din minerit 
se vor întilni azi, Io ora 16,30, 
la Casa de cultură din Pe
troșani, la simpozionul „Din 
experiența C.C.V.J. și a 
S.C.S.M. privind unele pio- 
bleme de protecție o muncii 
și posibilitățile de îmbunătă
țire a aerajului in subteran". 
Simpozionul va fi urmat de 
un spectacol de muzică 
populară susținut de artiștii

Televiziune
Î4 decembrie

17,25 Telex TV.
17.30 Lumea copiilor. „Parada micilor talente" 
18,00 Mult e dulce și frumoasa - emisiune

do limba româno.
18.30 Pentru școlari : Noile aventuri ale echi

pajului Vol-Virtej. „Un baron fără greu 
tate" (II).

19,00 Telejurnalul de seară. Buletinul meteo 
rologic.

19.30 Publicitate.
19,45 Patru instrumente Flaut, clarinet, trom 

petă și un țambal.
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Invitata noastră : Riko Zarai.
21,20 Film serial „Răzbunătorii".
22,10 Avancronica duminicală.
22.15 „Micile melodii ale marelui ecran" - 

Emisiune muzical coreqrafică.
23.15 Telejurnalul de noapte
23.30 închiderea emisiunii.

l)ouâ decenii 
<le teatru în 
Valea Jiului 

A ni N URI,
AMINIIRI.

In 16 decembrie 1948 am descins 
în Petroșani în urma cererii melc de 
a fi repartizat la recent înființatul 
teatru al Văii Jiului. De la dire< lor 
și pină al ultimul angajat am găsit 
în acest teatru multă înțelegere și 
prețuire.

Și atunci ca și acum, majoritatea 
spectacolelor se dădeau în deplasa
re, iar o dată pe stagiune făceam un 
mare turneu prin toată țara. Era o 
muncă istovitoare, dar toii o făceam 
cu drag și cu simțul răspunderii. In 
afară de orașele din Valea Jiului și 
din județul nostru, dădeam specta
cole și Ia sate în săli improprii, mul
te din ele prost întreținute, fără foc, 
cu geamuri sparte dar cu spectatori 
atît de entuziaști și care ne priveau 
cu atita bucurie incit uitam pur și 
simplu de aceste neajunsuri. încet, 
încet insă lucrurile s-au schimbat; 
s-au construit săli de teatru, palate de 
cultură în care este o adevărată plă
cere să joci. De anii petrecuți ca 
angajat al Teatrului ..Valea Jiului" 
mă leagă multe amintiri frumoase pe 
care insă nu le pot depăna intr-un 
spațiu restrins. Imi permit să dau 
cîteva aspecte imuzante petrecute 
în timpul spectacolelor. Inlr-o piesă, 
doi actori trebuiau să consume pe 
scenă fiecare cite un pahar cu vin. 
Pentru a contracara fars°le repetate 
ale regizorului tehnic care avea obi
ceiul să toarne in pahare lichide cu 
gusturi neplăcute, unul din actori a 
venit la spectacol cu o sticluță plată 
în care-și pusese el vin adus din 
oraș. La momentul oportun a turnat 
vinul curat in pahare și după ce l-a 
băut a rămas surprins de gustul ciu
dat pe care-1 avea vinul. Ce se în- 
timplase? Regizorul unsese in prea
labil paharele cu gaz. Vă închipuiți 
hazul stirnit de această intimplare 
în culise.

La alt spectacol, un actor tre
buia să iioă de pe perete un afiș 
pe are-1 tăcea apoi mototol si-l a- 
runca. Inlr-o seară I s-au pus mal 
multe afișe identice, unul sub altul. 
Cind actorul rupse afișul anăru al 
doilea. Văzînd farsa el se repezi și-l 
rupse și pe acesta dar, spre marea 
lui disperare, apăru și al treilea. Pu
blicul a ris și a aolaudat, crezînd 
bineînțeles că... așa e piesa

Lăsind la o parte gluma, l-ebuie 
să mărturisesc că, in îndelungata mea 
carieră teatrală, anii petrecuti la Pe
troșani au fost cei mai rodnici. De 
cind am ieșit la pensie ru-am reîn
tors adeseori în tea'.ru si am găsit 
de fiecare dată aceeași îlmosferă »'e 
efervescentă creatoare, de entuziasm 
și dăruire. De aceea pașii mă îndreap
tă să revin adeseori in lăcașul în ca
re am slujit atîția ani.

AL JELES
actor pensionar

amatori ai Casei Js cultură 
Seara, participant la simpo
zion se vor întilni împreună 
cu familiile lor la un pro
gram distractiv tot la Casa 
de cultură.

Ș a li

Etapa a doua o câmpie 
natului municipal de șah 
programează mure ui motoa
rele jocuri : Paringul lonec- 
Știința Petroșani și J>ul Pe
trila - Utilajul Petroșani. 
Ambele întiln’rrl incei Io ora 
W.

La patinoar
S-a redeschis patinoarul 

„Preparatorul" din Lupeni cu 
program zilnic intre orele 
17-20, iar duminica și în săr
bătorile legale cu program 
intre orele 10-12 și 17-20.

Miine dimineață, la ora 
9.30, are loc pe acest pati
noar meciul de hochei din
tre echipele Preparatorul si 
Minerul, ambele din local'- 
tate. în continuo, e se va 
desfășura un concurs de pa
tinaj viteză.
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Cînd se neglijează concordanța
dintre consumurile reale
și cantitățile solicitate

ulia purtată vii Petru Co
con labil al minei 1 upenl, 

< ă In ■ anilnlu) mijloace 
normate, la mină există.

inainlal 
lansării

Din tli-( 
robă, sel 
a reieșit 
circulante
tn momentul interventei noastre, un 
suurnnormaliv de ’656 000 lei. .Cau- 
z>. -«sirii siocurilor normative — 
a n-u hii Interlocutorul — constă în 
aprovizionarea ncrilmică în special 
la lemnul de mină si plasă de slrmă 
patrii susținere, la aceasta din urmă 
valoarea surplusului do stoc 
pălind 1600 000 lei. Există in 
ga/ie și materialo, in valoare 
415 315 lei. rare au o vechime 
mare do nn an. Majoritatea 
reprezintă insă rezerva pentru
torvrnlii in caz do avarii {exem
plu • ablu do funicular)".

Dar. oare, numai aprovizionarea 
noritmi.â este cauza depășirii sto
curilor ? N-au tost cumva și altele 
care s-o . susțină" ? De acord, s-au 
primit in trimestrul 111 materiale 
rarr sint incă in stoc. Ce ne spune, 
însă, necesarul de materiale sub 
forma spec ifiealiilor. cu eșalonarea

de- 
ma- 

de 
mai 
lor
in-

pent 7'ii
Mitologia greacă atestă cx/s- 

ten|a unui zeu tinăr și frumos 
pc nume Dionysos, petrecăreț 
nevoie mare și \ eșnic însetat 
de vin. Ține-te bine anlicule 
zeu că alliel riști să cazi din 
Olimp, auzind cum un biet 
murilor Ii-a pus qind râu. E 
v orba de Goia loan, măcelar 
la unitatea de desfacere a 
cărnii din haiele orașului Pe 
troșani care aparține de l.A.S. 
Nici una, nici două, Goia loan 
e ferm hotăril, deși nu are 
decit 18 ani, să le întreacă. 
O asemenea periormanlă nu 
poale ti realiznlâ bind nicies 
lârâ un antrenament serios și 
îndelungai. Voința lui Goia 
c insă mai tare decit olelul 
vidia. Se antrenează de dimi
neață și pină seara. Adeseori 
chiar și noaptea. In ziua de 
11 decembrie era alit de an
trenat incit a coniundat car
nea de batal cu bojocii. Dădea 
cumpărătorilor de Ionic ames
tecate.

— Ce faci omule. Eu 
■ arne și-mi dai piu mi ni 7

— Dau... hic. cum... 
vreau... hic.

— Ei li vrînd dumneata 
nu vrem noi.

— Nu vă place, hîc, adio și 
am... hic... plecat.

Supăral loc. a lăsal lotul 
baltă s-a dus să-șî continue 
înecarea necazului in coniac. 
Si iată, așa a fost închisa uni
tatea pentru chel. Da, chiar

pe fiecare 
minei Lu- 
canti 1A Iile
1 — 109

103 tone, in
338 tone. Deci, In

• .xililAtilor pe trimestre 
Combinatului hi vederea 
comenzii ?

Pentru primele nouă luni 
lui curent serviciul de aprovizionare 
a solicitai 840 tone împletitură de 
sirmă. si anume ’RO lone 
trimestru. Si ca urmare, 
peni i-au fost repartizate 
următoare . in trimestrul 
tone, în trimestrul li 
trimestrul III
total 550 tone. Evident, nu putem 
eluda mențiunea că ritmicitatea li
vrărilor a înregistrat între trimes
trele II si 111 un salt brusc, genera
tor de nemulțumire. Si. totuși s-au 
primit referindu-ne la global — 
cu 290 tone plasă de sir mă mai pu
țin. Cum se explică în acest caz su
pra stocarea a ?I6 tone. Vom fi cu
rioși să aflăm măsurile pe care 
le va lua colectivul respectiv, sub 
directa 
nei, în 
si cele
trimestru) IV, și cele 250 tone pc

îndrumare a conducerii mi- 
a$a fel îneît stocul existent 
202 tone caro vor veni în

trimestrul 1 1969, și așa mai depar
te, să tio utili/ale acolo unde aces
tea iși au rostul «’labilii, cint-irit 

nu no Îndoim cu seriozitate și 
< ompolenlă. Credem că nu o bine 
să ne obișnuim cu rorurgerile re
petate privind leviziiiroa ulterioarei 
a planurilor do aprovizionare. Căci 
se știe că, în situația actuală, reve
nirile. intervențiile do modificare, au 
puține șanse să fie satisfăcute deoa
rece contractarea materialelor de 
categoria sus amintită se tace o dală 
pe an și contractele încheiate nn 
pol fi — șl e greu să fie cu ușurință 
revizuite. Furnizorul arc și cl un 
plan riguros întocmit,- prin coman
da care i-a fost lansată s-a împli
nii un fel de angajare reciprocă ce 
trebuie reciproc onorată. într-un 
cuvinl, probloma-cheie este aceasta : 
să se dea importanta cuvenită con
cordantei între 
riale «.olicilatc 
tiile specifice, 
cele mai mici
economic și ritmic în același timp 
al acestuia în procesul de producție. 
Trebuie să se statornicească o le
gătură mai concretă, mai eficace 
intre compartimentul aprovizionării 
lehnico-malerialc de la mină și sec
toarele productive, subinjelegind și 
asistenta și, îndeosebi, intervenția 
competentă a cadrelor din condu
cere.

cantitatea 
în funcție 
justificată 
detalii, și

de m a Ie
de rondi- 

pînă în 
consumul

MICROFOILETON

T. MtlLLER

Guliver!
Spun po\ osiile că e.\7.«4d 

Iară a puicilor, In care Guil
der e alolputernic. l.ăslnd bas
mul pc scama celor mici, vă 
\ om spune o poveste adevăra
tă

Cu uriașul dh[ basme am fă
cui cunoștință ’------ ’ r ~
magazinul de 
poarta numele, 
lui i s-a dai o 
tare" : Guliver
Urmă, iar in magazin vfnzăloa- 
rea Milos Ana e atotputernică. 
I'a sc simte in unllalc mal ce
va ca Guliver In Tara piti
cilor. fn găteli fierbe măceșe, 
pe cărucioare pune lemne, iar 
copilul ei nu dorește "a i>ă- 
rialii sd-i cumpere jucării: 
are in magazin de țoale, la 
discreție. $1 după ce „/e pune 
la punct’, Milaș Ana Ic pune... 
fn vinzare Dar nu cu prețul

obișnuit. ci <u sup,aptei ( "in 
părătorul Schmidt Allied a
plătit pentru un < osmonaul
miniatural descompletat Tjd 
Ici, cu 20 do Ici mai mult de 
di prețul de vinzare Via Iar, 
la lupeni s-au cam 'o. nib/of 

âlă lor iile lui Guliver in ta
ra piticilor. Au începui .< <) 
Inloriile" mercantile ale vlrrzd- 
loarei Milos la II întrece ne 
Gulh er I

vecinul său. Orlov Alese, doi
mea < ti aparalul do radio la 
cap. Mân *-a tăcui ■dă pin pe 
„Mamaia’. Fără „bilei’ de li- 
loial. Cind s-a trezii vecinul, 
Iti radioul de unde nu-i I La 
st iul timp lucrătorii 
l-au găsit 
Man. Deși 
Ieșit 
deferii justlllel, 
llină .<nneorhli’ 
la

miliției 
sub salteaua . lui 
tra oprii, lotuși a 

ii... muzică. Ilolul, Hind 
a primit o 
Mii In Mama

L

la I.upeni. la 
jucării, care-l 
Aici, basnm- 

a/lă „inlerpre- 
e piezcnt pe

Fără „Mamaia"
in... concediu

Man Dumitru nu-i meloman 
fie felul lui. Dar vroia să albă 
un aparat de radio portativ, 
(are să-l „qidllc" la ureche 
cind umblă teleleu pc stradă. 
Aparate cu tranzislori erau 
suficiente la magazin; Man 
Insă le ocolea pe aqelea .- cos- 
Iau bani. El vroia unul gratis. 
Cum să-l procure ? In limp ce.

Cu trudă a crescut Gabor 
loan din Vulcan trei copii: 
doi bălcll șl o lată. Acum, cel 
trei copil ișl au rostul lor : 
Visaton e șofer la garajul 
LG.c. lupeni. loan c pensio
nar. iar Viorica s-a căsătorit. 
Pc bălrin l-au lăsat in plata 
domnului ca și cind n-ar II 
tatăl lor. La cel 72 !e ani. 
Gabor loan are. nevoie de atu- 
torul copiilor sui. Vrea să he 
Intrelinul. Iar ei II .plasează" 
cu pe o minge de la umil la 
nilul: ...Să le tind Cl I’. .Si Ic. 
lină cal’. „Du-le la ei 1“ O- 
mul a cerul ajutorul tribuna
lului pentru a fi intrelinul de 
proprii săi copii. Ca să \e/i 
pe cine creșlil

P. BREB EX'

1)1 MIMCA 15 DFCI MURII:

Ori I!

La tragerea din 13 decembrie 1968 
au fost extrase din ti.rnă următoa
rele numere:

69 71 7*1 35 30 40 42 65 87 88 44 58.

Fond de premii: 875 813 lei.

Realizările unui magazin
Magazinul alimentar cu autoservi

re nr. 42 din cadrul noului complex 
comercial din Petrila (responsabil 
Iov. Satmari Petru) te îmbie cu 
trine aranjate cu mult gust.

De cum intri, ești intîmpinal 
obișnuita întrebare: „Ce doriți", 
poi ești îndrumat către locurile 
de se află mărfurile căutate. Și,
pă cum este știut, solicitudinea, a- 
trage cumpărătorii. O dovedește fap
tul că, pe cele II luni trecute din 
anul curent, sarcinile de plan ce au 
revenit acestei unități au fost înde
plinite în proporție de 110,6 la sută.

cu
A-

nn-
du-

operei
rin Cumișeu 
Avanpremieră 
trate muzicale, 
pentru toll; Estrada
minicală; I 1.00 Radiojurnal; 
Unda veselă; 17.00 Concert
după-amiază; 18 05 Intilnire «o 
India populară sl Inferprrtul prr-f. 
rai; 18.30 Teatru scurt: Pic-nic pe 
cimpul do hiplâ de Fernando Arabal; 
19,05 Varietăți n 
Jianu. Serial rad 1 > 
ril ascultători; 19 
Zonaida Pally.- 
Sport; 20.10 Agi 
Cavalcada ritmu - 
nai. Buletin •
22.20 Cintă Con.......... . .
De dragoste. Versuri de Zaharia 
Slancu; 23,00 Emisiunea do divertis
ment muzical „De la I la 5"; 3,00— 
5.00 Estrada nocturnă.

R.l '

Valoarea loiala a mărfurilor desfă
cute în acest interval de timp însu
mează 11 100 000 lei. din care mărfu
rile peste prevederile planului sini 
estimate la 750 000 lei.

Printr-o mai bună gospodărire a 
fondului do mărfuri, ca și prin aten
ția ce s-a acordat utilizării cil mai 
judicioase a ambalajelor s-au obți
nut economii la cheltuielile de cir
culație a mărfurilor de peste 16 000 
lei.

PROGRAMUL II :

melodii; 7.006,00 Voci, orchestre,
Cîntece ciobănești si jocuri populare; 
7,37 Divertismente pentru fanfară; 
8,10 Teatru radiofonic pentru -opii; 
9,00 Soliști de muzică ușoar-L )?() 
Radio-publicitatc; 9.45 Din repcrii .il 
lui Alexandru Grozută,- 10.03 Xvaj. 
premieră cotidiană; 10.13 Medai.nn 
Temislocle Popa.- 10.45 A 7-a arta; 
11,00 Concertul orchestrei simlonice 
a Filarmonicii ..George Enescu"; 1300 
Radiojurnal, 13,10 Caleidoscop muzi
cal; 14,00 Noutăți pentru iubitorii le 
folclor,- 14,20 De la operetă, la operă,- 
15,00 Revista melodiilor,- 15,30 Con
curs cu public,- 15,55 Muzică; 
Cîntăreți celebri și folclorul;
Cîntă ansamblul polifonic din Paris 
dirijat de Charles Ravier,- 16,30 Jazz 
17.00 Revista literară radio; 17.30 Ca 
ravana fanteziei (emisiune pentru ti 
neret); 18,30 Românie; 19.05 Melodi 
magazin,- 20.00 Panoramic opera,- 20 4 
Orchestra de estradă a Radiolelevi 
ziunii; 21,00 Radiojurnal; 21.10 Cin 
tece și jocuri populare; 21.30 Sli 
dioul de poezie,- 21.50 
23,07 Festivalul muzical internaliorn 
„Flandra 1968".- 24.00—1.00 Dans.

funded măcelarul
chel să Iacă chel. Dar 

era să uit. Antrenamentele le 
icce numai cu băuturi lari. 
Așa că i-a tras cu coniac din 
acela cu trei ••lele pină cc 
stelele au apărui și pe bolta 
azurie. Dionysiacele bacanale 
le-a continuat apoi la restau
rantul .Minerul’. Și așa a 
băut pină s-a făcui praf. Apoi, 
fură bătui împodobit cu frun
ză de vi|ă a lui Dionysos a 
pornit să măsoare drumul in 
lung și-n lat. După un ase
menea chei, cluar și Dionysos 
ar li iacul un pic de repaus. 
Goia loan insă nu se da bălul 
nici mori de... beat. A doua 
zi, pe la ora 9. s-a învoit de 
la... bec și s-a dus să-și con
tinue antrenamentul. Cumpără
tori! au rămas mască văzind 
rum li se închide ușa in nas. 
iar 
batal a 
schimb Goia loan, a plecat 
mai tragă ci leva coniacuri, 
acum spunefi, nu are Dionysos 
motiv de îngrijorare că va fi 
in scurtă vreme întrecut ? Mai 
mare motiv de îngrijorare ar 
trebui insă să aibă linurul 
Goia. Panta beției este abrup
tă și alunecînd pe ea s-ar pu
tea Irezi în prăpastia dezo- 
noarei, a necinstei.

Opreșlete, tinere. Goia pînă 
nu este prea tirziu.

pentru îmbunătățirea
deservirii

I
- MAISTRU

Canțonete
- MAISTRU

MAISTRU

MAISTRU
cr

Ide.

dor

Angajează imediat

le aplică ?

I6.O(-
16

bunătatea de came 
rămas nevîndutâ.

Buletine de știri: Programul 
I: 6,00; 11,00; 16.00 18,00; 21,00; 
1,00; 2,00; 4,00. Programul II: 
6,30; 7.30; 19.00; 23,00

Emil TETILEANU
Lupeni

Ioan CHIRAȘ 
corespondent

O propunere

lecuit

CINEMATOGRAFE
DI MINICA 15 DECEMBRIE

Dumitru 
Cpt. Ioan

„Straja 
DIN VULCAN

a fost...
Năravul barmanei

Nu putini sint cetățenii care plea
că nemulțumiți din unele unități ale 
T.A.P.L. Petroșani pentru că ospă
tarii. barmanii diluează băuturile, 
vind cu suprapret, dau lipsă la gra
maj. Aceste lucruri le știe foarte bine 
șî < on du cerea T.A.P.L. dar măsurile 
elicienle pentru curmarea lor se la
să incă așteptate. Sancțiunile blinde 
care s-an aplicat unor barmani n-au 
tăcut altceva decit să le mențină pe 
inai departe preocupările necinstite, 
ajutindu-i in acest fei, in mod indi
rect bineînțeles, să ajungă la închi
soare. Este concludent in acest sens 
cazul barmanei Csiki Silvia de la bu- 
1« tul „Hale' din Pctroșai'. De fapt, 
Csiki Silvia a fost avertizată nu o 
dată pentru vinzare cu lipsă la gra
maj și suprapret. Conducerea T.A.P.L. 
a luat insă măsuri biinde: a mu
tat-o de la un bar la altul, ultima 
dată — de la bufetul ,.Șiretul" din 
Vulcan la bufetul Hale' din Petro
șani.

Da; <d $i lupul care-și schimbă 
doar părul, nu și năravul, barmana 
Csiki Silvia si-a schimbat numai lo
cul. Ca urmare. în luna octombrie 
a c., a fost trimisă in judecată pen
tru vinzare cu lipsă la gramaj, fiind 
cercetată în libertate. Conducerea

T.A.P.L nu i-a aplicat vreo sancțiu
ne, cel puțin schimbarea locului de 
muncă, fiind lăsată să-și profeseze 
în continuare meseria și... mica ciu
peală. La 15 noiembrie a.c. a fost din 
nou prinsă vinzind cu suprapreț și 
lipsă la gramaj. Organele de miliție 
au trimis-o iar in judecată și tri
bunalul i-a schimbat, de dala a- 
ceasta, locul de muncă : la închisoa
re. pentru 5 luni.

Se spune că năravul din fire n-are 
lecuire. Oare chiar așa să fie? Mai 
ales că la Csiki Silvia năravul nu-i 
din fire ci... de la bar.

Credem totuși că năravul oi — de 
a vinde cu suprapret și cu lipsă la 
gramaj — ar fi avut lecuire, dacă to
varășii din conducerea TjX.P.L. Pe
troșani i-ar fi aplicat la timp măsu
rile disciplinare corespunzătoare, da
că n-ar fi lăsat-o să comită în con
tinuare abateri de la disciplina mun
cii, ajungind în cele din urmă la în
chisoare. Pentru educația lucrătorilor 
din comerț sint destule metode pe 
care conducerile unităților respective 
le pot aplica. De ce nu

GHEONEA 
DURECI

PETROȘANI - 7 Noiembrie : Neînțelesul ; Republica : 
Heroina ; PETRILA : Duelul lung ; LONEA - Minerul : 
Viva Mario ; ANINOASA : Aventurierii ; VULCAN : Ulti
ma noapte a copilăriei ; LUPENI — Cultural : testamen
tul unui pașă ; Muncitoresc : Topkopi ; PAROȘENI : Omul 
pc co o-l iubesc ; URICANI : Republica Skid.

Exploatarea miniera
DÎLJA

PETROȘANI
A n u n f ă Jl

scoaterea la concurs a următoarelor nosturi :

PENTRU ATELIER

PENTRU TRANSPORT

MINIER PRINCIPAL

ELECTROMECANIC

Concursul va avea loc la E.M. Dîlja, in ziua de 21

decembrie 1968.

• E. M. DÎLJA ANGAJEAZĂ, DE ASEMENEA, FĂRĂ

CONCURS, SECRETAR CONTABIL CU 1/2 NORMA

ȘCOALA DE CALIFICARE.

Informații suplimentare se pot primi zilnic 

serviciul organizarea muncii al E.M. Dîlja.

Spitalul uniîicat

MECANIC AUTO
Condiții de angajare și salarizare conform nomen

clatorului.
Informații suplimentare se pot lua zilnic, între orele 

7—15, de la serviciul administrativ al spitalului, telefon 
nr. 1430.

Macazinul alimentar cu autoservi
re situat în cartierul Braia din l.u- 
peni cunoaște în zilele de plată a 
salariilor precum și la sfîrșit de săp- 
tămînă, o mare afluență de cumpără
tori. In aceste zile, singura „casă" 
a magazinului nu face fată. Se creea
ză aglomerații. Cumpărarea produse
lor este mai îngreunată decit la un 
magazin obișnuit care nu este ame
najat pentru autoservire.

In numele mai multor cumpărători 
din acest cartier, propunem conduce
rii O.C.L. Alimentara din Petroșani 
să dispună înființarea a încă unei 
casierii în această unitate, astfel ca 
magazinul să corespundă cu adevă
rat scopului unui magazin de auto
servire : să asigure operativitate și 
rapiditate în desfacerea mărfurilor.

T. A. P. 1
PETROȘANI9

Vă invită să petreceți
REVELIONUL
53AS S3AS3 82AS8S2AS

la unul din restaurantele

Minerul"
...Carpați" 
„Parîngul"
„Hai la noi" 
DIN PETROȘANI

„Cina" 
„Minerul"
DIN LUPENI

„Transilvania1 
„Cărbunele"
DIN PETRILA - LONEA

unui meniu la restauran-Costul
tul Minerul din Petroșani este do 
75 lei, iar la toate cefelalte res
taurante și bufete de 50 lei

€> Restaurantele și bufetele vă 
oferă un sortiment bogat de rinud 
din podgoriile Murfatlar, Aibă Iu» 
lio Cotnari, Odobețti și altele

® Antren, dans și muzică oint) 
în zori.

® Program special prezentat de 
actori și cintâreți din B'icures’i.

Nu întirziatî, rețineți
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Semnarea protocolului româno Evoluția situației
sovietic privind schimburile din Orientul Apropiat

de mărfuri pe anul 1969 • R.A.U. REFUZA TRATATIVE DIRECTE CU ISRAELUL

• O REZOLUȚIE A 
RALE A O.N.U

COMITETULUI POLITIC AL ADUNĂRII GENE-

13 — Corespondentul 
Cristoloveanu, transmi- 

decembrle 1968 la Mo<- 
închelat tratativele și a

MOSCOVA

ic* : La 13

fost ■■mnal protocolul privind livră
rile ^-rlptoce de mărfuri pe anul
IQT.’i intr. Republica Socialistă Ro
mân \r șl Luiunea Sovietică. Trata- 
tiv. - au desfășurat inlr-o almosfe-
ră prietenească.

Protocolul prevede creșterea cu 6 
la sută, fată de anul 1968. a schim
bului de mărluri între cele două 
țări, care reprezintă circa 815 mi
lioane ruble.

«-■>r,h’:ra Socialistă România va 
lh ra U.R.S.S vase maritime și flu
viale, mașin'* unelte, utilaj olertro- 

țovi dc oțel, produse petro- 
hcre'tca, produse chimire, 
de larg consum si altele, iar

Uniunea Sovietică va livra României 
utilaje do ridicare, transport și cons
trucții de drumuri, mașini unelte, 
automobile, cocs, minereu de fier, 
laminate feroase, bumbac șl alte 
mărfuri.

Protocolul a fost semnat din împu
ternicirea guvernului Republicii So- 

România de cătic Gheorghe 
ministrul comerțului exterior, 
împuternicirea guvernului 

de către N. S. Patolicev. mi- 
comeitului exterior.

l<

?r<?

cialisle 
Cioară, 
Iar din 
t RS.S. 
nistrul

La semnarea protocolului au lost 
do fală M. A. Leseciko, vicepreșe
dinte ol Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Teodor Marinescu, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia în Uniunea Sovietică, și A. V. 
Rasov. ambasadorul U.R.S.S în Ro
mânia.

- Mahmud 
externe al 
a ndrcsul 

un mesaj lui Gunnar Jarring, iri- 
misul special al secretarului gene
ral al O.N.U. in Orientul Mijlociu, 
în caro expune punctul do vedere -ii 
tării salo în legătură cu situația 
«lin această regiune

In mesajul ministrului 
se precizează că numai 
rea rezoluției Consiliului 
ritate al O.N.U. poale aduce pacea 
in Orientul M’jlociu". Totodată, se 
arată că’ „Republica Arabă Unită 
refu/T tratative directe cu teme- 
lui".

în încheierea mesajului se subli
niază că .R.A.U. este gala să co
opereze cu Gunnar Jarring în ve
derea realizării unei soluționări e- 
chitabile si pașnice a situației din 
Orientul Miîloriu"

CAIRO 13 (Agerpres'. 
Riad, ministrul afacerilor 
Republicii Arabe Unite,

de ‘xleiuo
„îndephni- 
de secu-

miletul poljtic special al Adunării Ge
nerale a O.N.U a cerul guvernului is
raelian sa ,.ia inaMi! ile cele mai urgen
te șl eficace* pentru a da posibili
tatea arabilor - ărc s-au refugiat in 
urma evenimentelor din iunie 196? 
să se întoarcă m teritoriile părăsite. 
Comitetul a recomandat, do aseme
nea. prelungirea piua la 30 iunie 1972. 
a serviciului de ajutor pentru refu
giat» palestinieni

★

ITALIA 4r

NEW YpRK 1.: (Agerpres). — Re
prezentantul permanent al Israelului 
la O.N.U., Josel Tckoah, a avut o în
trevedere ,particulară cu secretarul 
general al Organizației Natlunllo: 
nite, U Thant. După cum preci.o 
un purtător de cuvinl al Secretaria
tului O.N.U., intilnirea a azut loc 
la cererea lui U Thant și s-au discu
tat probleme roleritoare la situația 
din Orientul Apropiat.

VIETNAMUL DE 
SUD : Instantaneu 
pe străzile Salgo- 
nulul ; armamentul 
american este prin
cipala marfă 
transport.

Noul guvern a depus
iurâmînîul

ROMA 13 (Agerpres). — Vineri 
a avut loc solemnitatea depunerii 
jurâmintului noului guvern italian, 
prr-zidal de liderul democral-creștin 
M-n’ano Rumor. Guvernul urmează 
să Drimească învestitura in cele 
două camere ale Parlamentului ita
lian. iar primul ministru a anunțat 
că intenționează să completeze pro
cedura parlamentară cel mai tîrziu 
pînă la sfîișitul lunii. Coaliția gu
vernamentală de centru-slinga. cons
tituită după declanșarea crizei de 
guvern de la 19 noiembrie, cuprinde 
27 dp miniștri - 17 democrat-creș-
tini 9 socialiști și un republican.

Principalele portofolii au fost îm
părțit^ în felul următor: de Martino 
(sorialis’l virenrnmier . Pietro

cxter-Nenni (socialist) — afacerile 
ne ,• Emilio Colombo (democrat-creș- 
lin! - liezorerie; Luigi Preti (socia
list) — buget ; Oronzi Reale (repu
blican) — finanțe; Franco Restivo 
(democrat creștin) — interne.

Reprezentanții celor trei partide 
politice participante la coaliția gu
vernamentală au căzut de acord 
asupra unui program care include 
o serie de reforme ce nu fuseseră 
realizate în timpul precedentului gu
vern de centru-stînga, printre care 
cea privitoare la învățămint, la spo- 
lirea locurilor de muncă pentru în
lăturarea șomajului, la sporirea pen
siilor etc.

LONDRA 13 (Agerpres). — 
declarație făcută la Londra, 
se află in vizită oficială. 
Irul de 
Eban, 
căuta 
tarea 
pline 
în continuare eforturi 
zarea unei păci 
ceaslă regiune". El a spus 
nu va reveni la <i'mlia care a pre
cedat conflictul din 
1967, fără negocieri în 
' este frontierele.

Totodată, ministrul 
externe 
Unită că ar fi adoptat 
negativă în ceea ce 
unei soluții pentru 
rienlul ^’-iloriu.

Intr-o 
unde 

minis- 
Abba 

va

făcută la 
in vizită 

externe al Israelului, 
a precizai că Israelul 
să respecte acordul do înce- 
focului dar pe ba/' unei do- 
reciprocități si că 'va depune 

*i pentru „reali- 
pormanonte în a- 

țara sa

vara anului 
ceea ce pi i-

israelian de 
a acuzat Republica Arabă 

,o atitudine 
privește găsirea
situai ia din O-

NEW YORK 
Cu 91 de voturi 

(Israelul)

4r

13
pentru, unul îmoo-

9 abțineri

(Agerpres).

e
Mitinguri și demonstrații

la Ciudad de Panama

li

SUEDIA : Aspect de lucru 
la Șantierele navale Aren- 
dals din Gothenburg.

Mișcarea 
de eliberare 

națională 
din Angola 
se extinde

BRAZZA\ ILLb . (Agerpres). — 
Președintele Mișcării populare pentru 
eliberarea Angolei (M.P.L.A.), Agos
tino Neto, a acordat presei un inter
viu in care a vorbit despre succesele 
luptei de eliberare națională din An
gola despre stadiul ei actual și des
pre greutățile întimpinate. Mișcarea 
de eliberare condusă de M.P.L.A. a 
cunoscut perioade de avint și de 
regres a spus Nelo. In ciuda acestei 
stări de lucruri, elementul esențial 
al activității noastre constă în fap
tul că mișcarea de eliberare se ex
tind- continuu, cuprinzînd pături lot 
ma largi ale poporului. Portugalia 
înlimpină in, prezent serioase greu- 
tăti inlrucît este nevoită să chel
tuiască peste 40 la suta din bugetul 
national centru susținerea operațiuni
lor militare din Angola.

Activitatea M.P.L.A., a subliniat 
Neto. exercită o influență considera
bilă asupra întregului continent afri
can. și io primul rînd asupra mișcă
rilor de eliberare națională din Africa 
de Sud. Din aceste motive. R.S.A. și 
Rhodesia acordă sprijin Portugaliei, 
unindu-și eforturile în vederea per
manentizării dominației lor in partea 
de vid ■» continentului african.

CIUDAD’ DE MANAMA. — In di
ferite .pundle aid capitalei panameze 
au avut loc joi mitinguri și demon
strații cu (.prilejul aniversării a 21 
de ani de la maiilc manifestații stu
dențești organizate împotriva trata
tului prin care S.U.A. au căpătat 
drepturi asupra zonei Canalului Pa
nama. Grupuri de studenți au pă
truns in zona Canalului Panama, dar 
au fost îndepărtați de unități ale pa
zei nord-americane. Un mare miting 
s-a desfășurat in incinta orașului u- 
niversilar. caro era înconjurat de 
trupe panamez?. In mai multe rîn- 
duri, unitățile gărzii naționale 
tras focuri de armă în aer și
procedat la arestări în rîndurile stu
denților.

au 
au

® BERLIN. — Vineri, 
începui ședința Camerei 
R. D. Germane. I rmează 
minate proiectele de lege
nul economiei naționale și bugetul de 
stat pe 1969

la Berlin a 
Populare a 
să fie exa- 
privind pla-

uj
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S. U. A.

"ÎNTREVEDERE
NiXON-JOHNSON

Președintele ales al Statelor Unite, 
Richard Nixon, a avut joi după- 
am'dză o întrevedere cu președintele 
Johnson. în cadrul căreia an fost a- 
bordale problemele Orientului Apro
piat situația din Vietnam și o serie 
de alte probleme internaționale.

Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, 
Georqe Christian a declarat ziariș
tilor că cei doi oameni de stat au 
mai discutat probleme privind viito
rul Congres, viitorul cabinet și rela
țiile acestuia cu actualul guvern. Pre
ședintele Johnson l-a informat pe 
Richard Nixon despre cele trei me
sa- pe care le va prezenta luna vi- 
îto-sre Congresului — despre starea 
Uniunii, cu privire la buget și ra- 
pori-rl economic.

Președintele Johnson s-a arătat dis
pus .a aibă întilnlri cu fiecare mem
bru al noului cabinet, înainte de 20 
ianuarie, cind urmează să aibă loc 
transferul dc funcții la Casa Albă.

De asemenea, președintele Johnson 
a anunțat pe Richard Nixon că a dat 
instrucțiuni membrilor actualului ca
binet să ..coopereze cil mai mult po
sibil cu- viitorul guvern".

In legătură cu contactele pe care 
Johnson le va avea cu membrii nou
lui cabinet, s-a anunțat că primul cu 
care se va intîlni săplămina viitoare 
esle noul secretar de stat William 
Rogers.

★
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

Senatorul William Fulbright, preșe
dintele Comisiei senatoriale pentru 
afacerile externe, și-a exprimat spe
ranța că administrația președintelui 
ales Richard Nixon va acționa pen
tru a pune capăt cit mai repede con
flictului 
nistrație 
războiul 
— și de 
zlție in 
greșelile

vietnamez. ..Această admi- 
nu este răspunzătoare de 
din Vietnam — a spus el 
aceea nu se află într-o po- 
care ar trebui să justifice 
din trecut".

CARACAS 13 (Agerpres). — Pre
ședintele ales al Venezuelei, Rafael 
Caldera, a declarat joi, în cadrul pri
mei sale conferințe de presă, ținută 
după ce a obținut victoria în alege
rile de la 1 decembrie, că „consideră 
necesare relațiile cu țările socialiste". 
Președintele venezuelean a declarat 
pe de altă parte, că nu intenționea
ză să devalorizeze moneda națională 
și va căuta să ducă o politică eco
nomică, urmărind să mențină conver
tibilitatea monedei și să atragă capi
talurile străine.

Intre timp, la Caracas au început 
primele contacte intre liderii dife
ritelor partide in vederea formării 
unei viitoare coaliții guvernamentale, 
deoarece Partidul social-crestin. al 
președintelui Caldera, nu deține ma
joritatea în Congres. Conducerea 
partidului Mișcarea electorală a po
porului a făcut cunoscut că ar fi 
dispusă să participe la o asemenea 
coaliție alături de social-creștini. O 
poziție similară a formulat și parti
dul Forța democratică populară.

REDAGȚ1A Șl ADMINISTRAȚIA» Petroșani, str. Republicii nr. 90. Tel. 1662, 269 (G.C.V.J.)

e scurt Cambodgia respinge
ca nefondate

declarațiile
© NEW YORK. — Comitelui pentru teritoriile sub tu

telă și neautonome al Adunării Generale a O.N.U. a votat 
joi o rezoluție prin care se cerc Marii Britanii să acorde in
dependența Omanului.

Rezoluția a fost propusă de un grup de 25 de state afri
cane și asiatice. Ea a fost aprobată cu 58 de voturi, 17 con
tra șl 18 abțineri. In timpul voiului, delegația Marii Britanii 
a părăsii sala de ședințe.

In același timp, Comitetul a hotărit să amine studierea 
situației din insulele Fiji — teritoriu din Oceanul Pacific ad
ministrat de Marea Britanic, pină la cea de-a 24-a sesiune a 
Adunării Generale, care va avea loc in 1969. O recomandare 
în acest sens a fost trimisă Adunării Generale.

Ronald Zieqler dezminte
WASHINGTON. — Ronald Zieg

ler, purtătorul de cuvînt al preșe
dintelui ales al S.U.A., Richard 
Nixon, a declarat joi că misiunea 
lui William Scranton, care s-a îna
poiat din turneul întreprins în 
Orientul Apropiat, în calitate de 
trimis special al președintelui Nixon, 
a avut un caracter de „informare la 
fața locului". El a precizat că toate 
comentariile făcute de Scranton în 
cursul turneului reprezintă pro
priile sale păreri, și nicidecum punc
tul de vedere al noii administrații.

Scranton, potrivit
Unite urmează să

în

Tailandei la O.N.U.

® STOCKHOLM. — Ministrul culturii al R. D. Vietnam, 
Hoang Minh Giam, și reprezentantul permanent al Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul de sud la București, 
Nguyen Duc Van, care se află în vizită la Stockholm, pen
tru a participa la conferința internațională cu privire la Viet
nam. au fost primiți joi de ministrul de externe suedez, Tors
ten Nilsson, șl de ministrul învățămintului, Olof Palme. „Cei 
doi miniștri suedezi ne-au invitat la o intilnire și am fost 
ioarte fericiți de acest gest de prietenie față de poporul viet
namez. Ei ne-au reafirmat sentimentele de prietenie și de so
lidaritate ale poporului și guvernului suedez față de cauza 
poporului vietnamez", a declarat Hoang Minh Giam într-o 
conierință de presă

Ziegler a dezmințit afirmațiile că 
Sci anton ar fi declarat că Admi
nistrația Nixon a propus un nou 
plan de pace in Orientul Apropiat.

Dezmințirea se referă la o declara
ție atribuită lui 
căreia Statele
prezinte un nou plan de pace 
Orientul Apropiat la scurt timp du
pă instalarea Administrației Nixon 
la Casa Albă, la 20 ianuarie. Zieg
ler susține că este vorba de o gre
șeală de traducere și că Scranton 
ar fi afirmat textual următoarele: 
„Desigur, col mai important aspect 
al

NEW YORK 13 (Agerpres). -- Re
prezentantul permanent al Cambod- 
giei la O.N.U . Huot Sambath, a a- 
dresal președintelui pe luna in curs 
al Consiliului de Securitate o scri
soare in care respinge ca nelondale 
declarațiile Tailandei in legătură cu 
acțiunile trupelor cambodgiene pe te
ritoriul tailandez. In scrisori adre
sate de reprezentantul Ta’lanrtei 'a 
O.N.U. președintelui Consiliului de 
Securitate in lunile ianuarie si mar
tie a. c. se arată că în limite octom
brie 1967 și martie 1968, trupe cam
bodgiene ar fi pătruns pe teritoriul 
tailandez. ucigînd persoane civile

După cum au arătat cercetării-- a- 
mănunțite, se spune în scrisoarea 
Cambodgioi nici un soldat cambod
gian nu a pătruns in această peri
oadă pe teritoriul tailandez. Dimpo
trivă. toate incidentele de frontieră, 
care s-au petrecut la granița cambod- 
giano-tailandeză. au fost provocate 
de soldați! tailandezi. Ca urmare a 
acestor acte agresive, scrie reorezen- 
tantul cambodgian. 22 de civili cam- 
bodgieni au fost uciși, iar alti 19 au 
fost răniți.

ținută joi scara.

a 
de
a 
pial".

politicii actualei administrații și 
Administrației Nixon este acela 
a obține o reglementare pașnică 
conflictului din Orientul Apr o-

Mari inundafii 
Brazilia

al succeselor 
patrioților din Laos

X1ENG KUANG. — Detașamentele 
Frontului Patriotic din Laos (Neo 
Lao Ilaksat) au scos din luptă in 
cursul lunii noiembrie 1 059 militari 
din rindul forțelor inamice, au dis
trus 25 do avioane ale acestora și 
au capturat importante cantități do 
armament — informează un comuni
cat transjnis de agenția Khaosan 
Pathel Lao.

Comunicatul precizează că in luna 
noiembrie aviația americană si-a 
intensificat bombardamentele asupra 
provinciilor laotiene eliberate, îm
prăștiind „totodată o mare cantitate 
de substanțe toxice în aceste *zone< 
în cursul acestor bombardamente au 
fest ucise sute, de persoane, în mare 
parlo copii si Jomei.

4) ADEN. — Frontul de eliberare 
a Golfului Persic ocupat, a dat pu
blicității un comunicat în care se 
arată că în timpii1 unui mac cu 
mortieie au fost uciși sau răniți 65 
de militari făcînd parte din trupele 
sultanului Said Ben Timur al sulta
natelor Mascat și Oman. Un atac 
lansat asupra taberelor militare ina
mice din, provincia Dofar, s-a soldat 
cu distrugerea! cîtorva piese de ar
tilerie si a cinci vehicule militare.

• BUENOS AIRES. — Ministrul 
afacerilor* externe al Argentinei, Ni- 
canor Costa Mendez, a declarat că 
Marea Brllanle și Argentina „au a- 
juns la unele .puncte de înțelegere" 
in cei doi ani de tratative duse în 
legătură cu viitorul insulelor Falk
land. Mendez a reafirmai poziția ță
rii sate, potrivit căreia suveranitatea 
argentiniană asupra insulelor nu poa
te fi tăgăduită și nu depinde de do
rințele celor aproximativ 2 000 de lo
cuitori, originari in maro majoritate 
din Marea Britanic.

— Soliile a 15 de- 
spanioli au declarat 
împotriva condițiilor 

ținuți aceștia la inchi-

• MADRID, 
ținuți politici 
greva foamei 
în care sînl
soarea „Carabanchel". De asemenea, 
56 de deținuți politici au refuzat să 
primească hrana proteslind in felul 
acesta contra refuzului autorităților 
de a le îngădui să fie vizitați de 
membrii familiei in condiții normale.

* LAGOS. — In regiunile Ikol Ek- 
pene și Abak se află peste 500 000 
de refugiați, a declarat Michael O- 
gon, comisarul Nigeriei federale pen
tru acordarea de ajutoare,‘in cadrul 
unei conferințe de presă care a a- 
vut loc la Lagos. In cursul ultimelor 
trei săptămîni, a precizat el, la Lagos 
au sosit peste 3 000 de tone de ali
mente și medicamente, care urmează 
să fie transportate în aceste regiuni 
cu ajutorul a 20 de camioane ale 
Crucii Roșii Nigeriene și a două e- 
licoptere, puse la dispoziție de 
U.N.I.C.E.F. (Fondul Națiunilor Unite 
pentru copii).

RIO DE JANEIRO 13 (Agerpres). — 
Inundațiile din Brazilia. începute a- 
cum cîteva zile continuă să facă ra
vagii. După cum relatează ziarul 
„Jornal do Brazii", joi ploile toren
țiale nu încetaseră, iar rîurile au 
continuat să se reverse. inundînd re
giuni întinse, mai ales în statele Mi
nas Gerais și Bahia, unde numeroase 
orașe sînt izolate, și o mare parte 
a populației a rămas fără adăpost și 
hrană. Forțele aeriene au intervenit 
pentru ajutorarea sinistraților. distri
buind cu ajutorul elicopterelor ali
mente și medicamente, dar unele o- 
rașe nu pot fi ajutate nici pe a- 
ceastă cale, devenind inaccesibile 
din cauza apelor în creștere.

Explozie nucleară

Descoperirea ruinelor orașului subterană în S.U.A

antic Sybaris
13 | Agerpres i. 

atomică

PHILADELPHIA. — In ca
drul unei conferințe de presă, 
care a avut loc joi la Phila
delphia, o echipă de arheologi 
americani șl italieni a anunțai 
că vara trecută, după opt ani 
de cercetări, au descoperit rui
nele orașului antic grecesc Sy- 
baris. Această cetate a fost ridi
cată de vechii greci in Italia 
peninsulară in anul 720 Î.e.n. 
Sybaris, apreciat ca cel mai ma
re, cel mai bogat și mai luxos, 
dar și cel mai decadent oraș 
unde locuitorii duceau o viată 
caracteristică prin rafinament, 
voluptate șl gratie, se găsește 
acum la 4—5 metri sub pă
mint pe țărmul Goliului To
rente din Calabria (Italia). 
Ruinele, care acoperă o cir
cumferință de aproape 10 Am, 
sini dispuse intre albiile se
cate a două rluri — Crathis 
și Sybaris, la un km și jumă
tate de țărmul Mării Ionice.

Membrii expediției au uli-

li/.al pentru prima oară in ar
heologie un instrument desti
nat explorării spațiului cos
mic — magnelometru cu ce
siu — aparat capabil să loca
lizeze obiecte ce se găsesc 
pină la o adine ime de 6 metri 
și poale să Iacă distincția in
tre piatră

Sybaris i 
orașe ale 
loc exact 
descoperit, 
s-a datorat faptului că cetatea 
a lost înghițită de ape. Potrivit 
legendelor antice, crotonia/il 
din Peloponez ar ii deviat 
cursul celor două rîuri pentru 
a scuiunda orașul. Sliinfa mo
dernă apreciază Insă că din 
punct de vedere tehnic 
ceva ar fi imposibil 
val. Se considera că 
dispărut in 
torilă unui 
rle pămint, 
maree.

și argilă, 
esle unul din rarele 
antichității, al cărui 
nu fusese niciodată 

Această anomalie

anul 500 
puternic 

urmai de

așa 
de reali- 
orașul a 
î.e.n. da- 
culremur 
o uriașă

WASHINGTON
Comisia pentru energia atomică a 
Statelor Unite a anunțat că la poli
gonul din Nevada a fost efecltntî o 
explozie nucleară subterană. Fste cea 
de-a 32-a experiență nucleară efec
tuată de S.U.A. do la începutul a- 
nului

Comisia a anunțat, d** asemenea, 
că la 18 decembrie va fi efectuată o 
nouă explozie subterană, extrem dc 
puternică, la 180 milo nord-vest de 
orașul Las Vegas. S-a precizat că a- 
ceastă explozie va fi resimțită pînă 
la o distanță de 250 mile de centrul 
de experimentare.

A
întrunirea

Consiliului Europei**'
PARIS. — Consiliul Europei, al

cătuit din miniștrii de externe a 18 
state vest-europene, s-a întrunit vi
neri la Paris sub președinția minis
trului afacerilor externe al Franței, 
Michel Debre. Pe ordinea de a 
sesiunii figurează probleme legate 
de relațiile țărilor membre ale Con
siliului european și alte țări euro
pene, dezvoltarea tehnologică 'Ic.
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