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COMISIEI JUDEȚENE DE PARTID Șl DE STAT 
CU PRIVIRE LA DELIMITAREA MUNICIPIILOR, 

ORAȘELOR Șl COMUNELOR 
DIN JUDEȚUL HUNEDOARA

In lamina hotărîrilor Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist Ro
mân din 6—8 decembrie 1967, cu 
privire la îmbunătățirea organizării 
administrativ-teritoriale a țării $1 
sistematizarea localităților rurale, șl 
în baza Legii nr. 3Z1968, referitoare 
la asigurarea conducerii locale de 
stat în unitățile administrativ-terito
riale pînă la alegerea consiliilor 
populare, Comisia județeană de partid 
șl de stat, formată din activiști de 
partid și de stat, economiști, ingi
neri, istorici, geografi, juriști, socio
logi, etnografi, lingviști, arhitecți șl 
alți specialiști a elaborat propuneri 
pentru delimitarea municipiilor, ora
șelor și comunelor din județul Hu
nedoara.

Parte componentă a ansamblului 
de măsuri privind perfecționarea or
ganizării administrativ-teritoriale a 
țării, delimitările propuse răspund 
cerințelor majore ale dezvoltării so- 
cial-economice a tuturor localități
lor din cuprinsul județului Hune
doara.

îmbunătățirea structurii adminis
trativ-teritoriale a județului favori
zează realizarea la un nivel supe
rior a funcțiilor politice, economice 
și organizatorice ale organelor de 
partid și de stat, creează condiții 
pentru valorificarea deplină a resur
selor și inițiativelor locale, pentru 
o ma: largă cuprindere și atragere 
a maselor Ia conducerea treburilor 
de stat și obștești. Aceasta repre
zintă o expresie a dezvoltării con
tinue a democrației noastre socialis
te, a ridicării întregii activități a or
ganelor locale de partid și de stat 
pe o treaptă calitativ superioară; 
corespunzător sarcinilor complexe 
ce revin municipiilor, orașelor șl 
comunelor. In acțiunea de delimita
re a localităților și comunelor, Co
misia județeană s-a consultat cu ac
tivul de partid, cu lucrători ai or
ganelor locale de stat, cu deputați 
și cu o masă largă de muncitori din 
întreprinderi, unități agricole, sta
țiuni de mașini și tractoare, țărani, 
Intelectuali din localitățile județului.

Iu urma studiilor efectuate, Co
misia județeană de partid și do stat 
a ajuns la următoarele concluzii:

I. Cu privire la deli
mitarea municipii
lor

Prin Legea nr. 2/1968 privind or
ganizarea administrativă a teritoriu-1 
lui Republicii Socialiste România, 
votată la Sesiunea extraordinară din 
februarie a Marii Adunări Națio
nale, s-a stabilit constituirea în ju
dețul Hunedoara a municipiilor De
va. Hunedoara și Petroșani.

1. Deva
Important centru cultural, social 

șl administrativ, orașul Deva este 
reședința județului Hunedoara. Are 
65 420 locuitori și o suprafață de 
I3 250 hectare. Unitățile economice 
mai importante de pe raza munici
piului sînt: centrala termo-electrică, 
întreprinderile minieră, de materiale 
de construcții, forestieră, de Indus
trializarea cărnii, de industrie loca
lă, trustul de construcții ș. a.

Ținînd seama de așezarea geogra
fică. de faptul că o mare parte din 
locuitorii satelor Mintia și Sîntu- 
halm lucrează în întreprinderile și 
instituțiile orașului Deva, se propu
ne ca acestea să fie localități com
ponente ale municipiului Deva, iar 
satele Almașul Sec și Cozia să a- 
parțină de municipiul Deva. De ase
menea, comuna Cristur să fie co
mună suburbană, a municipiului De
va, cu organ propriu de conducere 
al puterii si administrației de stat.

2. Hunedoara
Este unul din cele mai puternice 

centre siderurgice ale țării. Are o 
populație de 84 038 locuitori și o su
prafață de 16 786 hectare. Pe raza 
municipiului Hunedoara își desfă
șoară activitatea combinatul side
rurgic, întreprinderea de construcții 
siderurgice, întreprinderea minieră, 
numeroase unități comerciale și de 
Industrie locală, instituții de cultură, 
învățămînt etc.

Ponderea producției industriale a 
municipiului Hunedoara în produc
ția totală a județului reprezintă 56 
la sută.

Se propune ca localitățile Roș, 
Groș, Peștișu Mare, Hășdat și Ră- 
oftștia să fie localități componente 
«le municipiului Hunedoara.

Avînd în vedere legăturile econo
mice, tradițiile și perspectiva dez
voltării în viitor, se propune, de

PROPUNERILE

asemenea, ca și comunele Ghețar și 
Teliucu Inferior să fie comune sub
urbane ale acestui municipiu, cu or
gane proprii de conducere ale pu
terii și administrației de stat.

3. Petroșani
Cuprinde toate localitățile din ba

zinul carbonifer al Văii Jiului, cen
tre muncitorești strîns legate prin 
Interesele lor comune economice, 
social-culturale și de muncă.

Din municipiul Petroșani fac par
te ca localități componente Dilja 
Mare, Dilja Mică, Peștera și Slăti- 
nioara. De asemenea, de municipiul 
Petroșani aparțin orașele I.upenL 
Petrila, Vulcan, Uricani precum șî 
comunele suburbane Aninoasa și 
Banița, care vor avea organe proprii 
de conducere ale puterii șl adminis
trației de stat.

In raza municipiului își desfășoară 
activitatea combinatul carbonifer cu 
subunități răspîndite în toate loca
litățile Văii Jiului, I.C.T. ParoșenI,
I. I.S. „Viscoza", unități de construc
ții și comerciale, întreprinderea fo
restieră, întreprinderea de panifica
ție, de Industrie locală, institutul de 
mine și alte instituții social-cultu
rale.

In economia municipiului predo
mină extracția cărbunelui și produc
ția de energie electrică, ponderea 
producției globale industriale în to
talul producției județului fiind de 
19.1 la sută.

II. Cu privire la deli
mitarea orașelor

Legea pentru organizarea adminis
trativă a teritoriului Republicii So
cialiste România prevede existența 
în județul Hunedoara a orașelor: 
Lupeni, Vulcan, Petrila, Uricani, Ha
țeg, Călan, Simeria, Orăștie și Brad.

1. LUPENI. Orașul este cunoscut 
ca un puternic centru al mișcării 
muncitorești și revoluționare a cla
sei muncitoare. Aici, în anul 1929, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, au avut loc luptele mineri
lor împotriva cruntei asupriri bur- 
ghezo-moșierești, pentru drepturi și 
libertăți democratice.

Orașul Lupeni cuprinde cea mal 
mare exploatare carboniferă din Va
lea Jiului, o uzină de preparare a 
cărbunelui, precum și l.I.S. „Visco
za". Este Întins pe o suprafață de 
9 268 hectare, cu o populație de
29 466 locuitori. Se propune ca a- 
cest oraș să-și păstreze actuala de
limitare administrativ-teritorială, lo
calitatea Bărbătenil de Sus devenind 
stradă a or'așului.

2. VULCAN. Acest oraș realizea
ză 6.5 la sută din valoarea produc
ției Industriale a județului. Pe raza 
orașului funcționează exploatările mi
niere ParoșenI și Vulcan, uzina de 
preparare Coroești, precum și cen
trala termoelectrică ParoșenI. Este 
întins pe o suprafață de 8 626 hec
tare, cu o populație de 23 035 locui
tori. Localitățile Jlu-Paroșeni și Dea
lul Babei, fiind strîns legate din 
punct de vedere economic și social 
de orașul Vulcan, se propune să 
facă parte din orașul Vulcan, Iar 
localitatea Jiu-Coroești să devină 
stradă a acestuia.

8. PETRILA. Este un important 
centru al extracției cărbunelui și cu
noaște o dezvoltare însemnată atît 
din punct de vedere economic cît 
și social-cultural. Pe raza orașului 
există exploatările miniere Petrila, 
Lonea, precum și o uzină de prepa
rare a cărbunelui. Este întins pe o 
suprafață de 25170 hectare, cu o 
populație de 25 677 locuitori. Intru- 
cît majoritatea locuitorilor din lo
calitățile Clmpa, Jiețl, Răscoala șl 
Tirici sînt angajați ai Exploatării 
miniere Petrila și sînt legați de via
ta economică și socială a orașului, 
se propune ca ele să fie localități 
componente ale orașului Petrila.

4. URICANI. Cel mai nou oraș 
din Valea Jiului, are o populație de 
7 765 locuitori șj o suprafață de
30 616 hectare. A cunoscut o însem
nată dezvoltare ca urmare a rezer
velor de cărbune puse în exploatare 
în această zonă. Localitatea Valea 
de Brazi și comuna Cîmpu lui Neag, 
situate în jurul orașului, se propun 
să devină localități componente ale 
acestuia.

5. HAȚEG. Are în prezent o 
populație de 6 999 locuitori, o supra
față de 6 758 hectare pe care sînt 
situate importante unități agricole, 
de industrie alimentară și locală, ale 
cooperației meșteșugărești și o în
treprindere forestieră. Se propune ca 
localitatea Nalațivad să fie localitate 
componentă, iar satele Silvașu de Jos 
și Silvașu de Sus, care sînt antre

nate în mare măsură în viața so- 
cial-economică a orașului, să fie 
sate aparținătoare orașului Hațeg.

6. CĂI.AN. Cu o populație de 
12 885 locuitori și o suprafață de 
10 612 hectare, cunoscut ca vechi 
centru siderurgic, orașul Călan de
ține în prezent 4,1 la sută din pro
ducția globală a întregului județ. 
Dezvoltarea uzinei „Victoria" Călan, 
în ultimii ani, a atras un număr din 
ce în ce mai mare de muncitori din 
localitățile învecinate.

Din orașul Călan vor face parte 
ca localități componente : Batiz, Că- 
lanu Mic, Grid, Ohaba Streiului, 
Sincrai, Sîntămăria de Piatră, Streiu, 
Strei-Săcel, Streisîngedtgiu, Valea 
Sînqeorqlului, Nadăștia de Sus și 
Nădăștia de Jos.

7. SIMERIA. A cunoscut o dez
voltare însemnată, devenind un Im
portant centru feroviar. Pe terito
riul orașului se află uzina de repa
rat material rulant, întreprinderea 
„Marmura", Industria laptelui și alte 
unități economice. Are o suprafață de 
3 466 hectare și o populație de 9 934 
locuitori. Intrucît la viața economică 
șl socială a orașului participă intens 
șl localitățile Cărpiniș, Simeria Ve
che, Uroi și Săulești, se propune 
ca acestea să fie localități compo
nente ale orașului.

8. ORĂȘTIE. Orașul este un vechi 
centru istoric și cultural transilvă
nean. Are în prezent 13 009 lo
cuitori și o suprafață de 4 000 hec
tare. In anii construcției socialiste, 
tradiției culturale i s-a adăugat o 
însemnată dezvoltare a industriei chi
mice, ușoare, forestiere și meșteșu
gărești. Se propune ca orașul Orăș
tie să-șl păstreze actuala- delimitare 
administrativ-teritorială.

9. BRAD. Veche așezare a ți
nutului Zarand, are o populație de 
24 613 locuitori și o suprafață de 
19 129 hectare. A cunoscut o dezvol
tare ascendentă, dispunînd în pre
zent de importante unități economi
ce printre care: I. M. Barza, atelie
rele centrale, unitățile locale ale 
cooperației meșteșugărești, etc.

Din orașul Brad fac parte ca lo
calități componente: Mesteacăn, Po- 
tinqanl. Rnda-Brad. Țărățel si Valea 
Bradului.

Ținînd seama de faptul că între 
orașul Brad și comunele Criscior șl 
București s-au dezvoltat strînse le
gături economice și social-culturale, 
precum șl de faptul că sînt aproape 
contopite din punct de vedere geo
grafic, se propune ca satele aparți
nătoare actualelor comune Criscior 
și Bucureșci să se constituie intr-o 
singură comună — Criscior —, care 
să fie comună suburbană, cu organ 
propriu de conducere al puterii șl 
administrației de stat, care să apar
țină de orașul Brad.

La delimitarea orașelor, Comisia 
județeană de partid șl de stat a a- 
vut în vedere faptul că acestea, pe 
lînqă o economie în continuă dez
voltare, dispun șl de o bogată bază 
social-culturală. In fiecare oraș exis
tă școli generale, licee de cultură 
generală sau economice, case de 
cultură sau cluburi ale sindicatelor, 
spitale și policlinici, unități comer
ciale de stat sau cooperatiste, com
plexe de deservire, unități speciali
zate pentru întreținerea și gospodă
rirea localităților.

III. Cu privire la deli
mitarea comune
lor și satelor

La delimitarea comunelor și sate
lor, Comisia județeană de partid și 
de stat a căutat să respecte întoc
mai criteriile adoptate de Conferin
ța Națională a partidului. S-a avut 
în vedere ca fiecare comună să aibă 
dimensiuni corespunzătoare, un cît 
mai important potențial demografic, 
profil social-economic adecvat resur
selor locale, o puternică bază mate
rială, cuprinzînd unități agricole de 
stat și cooperatiste, unități comer
ciale, de servicii, căi de comunica
ții, precum și dotări social-culturale 
care să le permită o continuă dez
voltare economică și culturală. Pe 
baza acestor criterii se propune ca 
în județul Hunedoara să fie consti
tuite 52 comune, după cum urmează :

IN PAGINA a III-a
HARTA CUPRINZÎND PRO

PUNERILE COMISIEI JUDEȚE
NE DE PARTID ȘI DE STAT 
CU PRIVIRE LA DELIMITA
REA MUNICIPIILOR, ORAȘE
LOR ȘI COMUNELOR DIN JU
DEȚUL HUNEDOARA.

Nr. 
crt. Denumirea comunei Nr. satelor 

componente
Popu
lația

Satul de 
reședință

1. Aninoasa 2 6 570 Aninoasa
2. Baia de Criș 13 5 931 Baia de Criș
3. Balșa 15 4 081 Balșa
4. Baru 4 3 907 Baru
5. Băcla 4 2 286 Băcla
6. Băița 10 6 398 Băița
7. Banița •3 1 942 Bănită
8. -Beriu • 8 3 767 Beriu
9. Blăjenl 8 2 779 Blajeni

10. Boșorod 9 3 351 Boșorod
11. Brănlșoa 9 3 131 Brănișca
12. Bretea Română 13 4 444 Bretea Română
13. Buceș 7 3 672 Buceș
14. Bulzeștii de Jo 9 1 814 Bulzeștii de Jos
15. Buni la 5 1 406 Buni ia
16. Burjuc 6 1 962 Burjuc
17. Cerbăl 12 2 048 Cerbăl
18. Certeju de Sus • 9 4 606 Certeju de Sus
19. Cristur 8 4 821 Cristur
20. Crișcior 9 8 737 Crișcior
21. Densuș 7 3 073 Deo-suș
22. Dobra 14 5 421 Dobra
23. Geoagiu » 11 7 318 Geoagini
24. Ghelar 4 5 008 Ghelar
25 Gurasada 11 3210 Gurasada
26. Hărău 4 2 554 Hărău
27. ilia 8 4 944 Ilia
28. Lăpugiu de Jos 10 3 007 Lăpugiu de Jos
29 Lelese 4 1 154 Lelese
30. Lunca Cernii de Jos 8 8 509 Lunca Cernii 

de Jos
31. Luncoiu de Jos 5 2 645 Luncoiu de Jos
32 Orăștioara de Sus 8 8 463 Orăștioara de 

Sus
33 Peștișu Mic 9 1 913 Peștișu Mic
34 Pui 12 6 276 Pui
35 Rapoltu Mare 5 2 829 Rapoltu Mare
36 Răchitova 5 2 124 Răchitova
37 Ribița 6 2 781 Ribița
38 Romos^'^ 5 3 880 Romos
39 Sarmizegetusa > 12 4810 Sarmizegetusa
40 Sălașu de Sus 13 4-483 Sălașu de Sus
41 Sîntămăria Orlea 9 3 993 Sîntămăria Orlea
42. Șoimuș 10 4 575 Șoimuș
43 Teliucu Inferior 4 6 256 Teliucu Inferior
44 Toplița 8 1 875 Toplița
45 Totești y 8 024 Totești
46 Turdaș ii 4 023 Turdaș
47 Unirea 7 2218 Unirea
48 Vața de Jos 17 7431 Vața de Jos
49 Vălișoara 5 2 245 Vălișoara
50 Vețel 9 3 031 Vețel
51 Vorța 7 2 245 Vorța
52 Zam 13 3 782 Zam

La stabilirea reședinței de comu
nă s-au avut în vedere poziția geo
grafică centrală a satului respectiv, 
dotările social-culturale șl edilitare, 
căile de acces și perspectivele de 
dezvoltare ale acestora.

Ținînd seama de cerințele și do
rințele întemeiate ale cetățenilor din 
unele localități, comisia propune tre
cerea salului Băcăinți, de la actuala 
comună Aurel Vlalcu Ia comuna Și- 
bol din județul Alba și a satului Pre- 
veclori de Ia actuala comună lunca 
Cernii de Jos, la Bouțari din județul 
Caraș-Severin.

Din studiile cu privire la delimi
tarea comunelor a reieșit că, întru- 
cît pe teritoriul județului Hunedoa
ra există un număr de 10 sate și o 
localitate componentă care au mal 
puțin de 10 case și un număr foarte 
redus de locuitori, se consideră ne
cesară scoaterea lor din nomencla
torul așezămintelor rurale. Se pro
pune ca acestea să aparțină de sa
tele după cum urmează : Ciuleni de 
Toplița, Codru de Vărmaqa, Corbo- 
eni de Bănița, Drăqănești de Aurel 
Vlalcu, Frăsinei de Ciunqu Mare, 
Jiqoreasa de Bănila. Mânu de To- 
plita, Pîncota de Hărău, Valea Rea 
de Ciunqu Mare, Vintuleștl de Vă
leni și Dodoconi de Valea de Brazi

Ca urmare a dezvoltării economi
ce, sociale și culturale, unele sate 
și localități din județul Hunedoara 
s-au contopit, acestea urmînd să fi
gureze ca un singur sat. Astfel, lo
calitățile : Crișeni se contopeșle cu 
localitatea Călan; Botonl, Coasta. 
Dărăneștl, Lunca-Jiu, Gheorqhe La- 
zăr, Maleia, Surduc și Llvezeni cu 
Petroșani; Bărbătenii de Sus cu Lu
peni; Birăoni, Burdești, Moșiei cu 
Cimpa; Dobrești, lunca. Pioni, Taia 
și Predoni cu Petrila; Jiu-Coroești 
cu Vulcan; Bulzii, Mailat, Sterminosii 
cu Uricani; Firlzoni cu Valea de 
Brazi; Brătișe, Călămărești, Corln- 
dești, Dealu Racovel, Dealu Tăului, 
Frunză Verde, Golcești, Goșa. Gura 
Ruzii. Hertesti, Lunca-Brad, Măqura, 
Pîrăieni, Poienița, Slăvești și Tudo- 
rănesti cu Brad; Valea Ungurului cu 
Hațeq; Petroasa cu Baia de Criș; Bre
tea cu Balșa; Burtuca cu Roșia; Gu
ra Oandului cu Mada; Trăpărauță cu 
Stăuini; Arsuri, Botani, Căprăreștl, 
Cotești, Firma și Jitoni cu Bănită; 
Văleni cil Orăștioara de Jos; Rente- 
tea cu Rovina; Valea Pădurii cu 
Bucureșci; Străuți cu Grohot; To- 
plița cu Cîmpu Iui Neaq; Haldea eu 
Barza; Gura Putinilor cu Zdrapți; 
Suseni cu Homorod; Valea Lungă cu 
Luncoiu de Jos; Părani cu Boița ; 
Hobița Mică cu Hobița Grădiște; 

Gruelaci cu Dealu Mare. Ele urmea
ză să primească denumirea locali
tăților cu care s-au contopit.

Satul Baru Mic se contopește cu 
satul Baru Mare, urmînd să poarte 
denumirea Baru; satul Iivadia de 
Coastă cil Iivadia de Cîmp sub de
numirea de Iivadia; satul Tomnatecu 
de Jos cu Tomnatecu de Sus sub 
denumirea de Tomnatec; satul Ribi- 
cioara de Sus cu Rlblcioara de Jos 
sub denumirea de Ribicloara; satul 
Slbișelu Nou cu Sibișelu Vechi sub 
denumirea de Sibișel.

Pe baza studiului efectuat și a 
propunerilor făcute de unii cetățeni, 
Comisia județeană mal face urmă
toarele proniineri : denumirea comu
nelor Biilzești, Lăpugiu, Lunca Cer
nii, Sălaș, Teliuc, Vata și Luncoiu se 
stabilește după denumirea satului de 
reședință, adică : Bulzeștii de Jos, 
T.ăpiiqiti de Jos, lunca Cernii de 
Jos, Sălașu de Sus, Teliucu Inferior, 
Vala de Jos și l uncoiu de Jos.

Cele 431 sate ce rămîn urmează 
să fie constituite în 52 de comune 
cu o populație medio pe comună de 
cca. 3 800 locuitori, din care 33 co
mune sînt în zona de deal, cu o 
populație medie, de 4 211 locuitori, 
iar 19 comune în zona de munte, cu 
o populație medie do 3 076 locui
tori.

★
Avînd în vedere importanța deo

sebită a perfecționării structurii ad
ministrativ-teritoriale din județul Hu
nedoara, pentru dezvoltarea vieții 
politice și social-economice, biroul 
Comitetului județean Hunedoara al 
Partidului Comunist Român, Comite
tul executiv al Consiliului popular 
județean provizoriu au hotărît să 
supună dezbaterii publice propune
rile de mai sus. Acest lucru confir
mă consecventa cu care partidul 
nostru aplică în viață principiile fun
damentale ale democrației socialiste; 
dezbaterea cu masele largi a pro
blemelor vitale privind dez.voltarea 
societății noastre, participarea acti
vă a tuturor membrilor societății la 
elaborarea măsurilor esențiale ce 
privesc conducerea treburilor ob
ștești și de stat.

Locuitorii județului Hunedoara se 
pot adresa organelor de partid și de 
stat, comisiei județene, presei locale, 
pentru a-și expune observațiile și 
sugestiile pe care le au, în scopul 
îmbunătățirii propunerilor cuprinse 
în prezentul comunicat, urmînd ca 
după definitivarea lor, lucrările de 
delimitare a municipiilor, orașelor 
și comunelor, să fie supuse aprobă
rii conducerii de partid și de stat.

Vizita președintelui Somaliei 
dr. Abdirashid Aii Shermarke, 

în țara noastră
După trei zile petrecute in Capi

tală, președintele Republicii Soma
lia, dr. Abdirashid Aii Shermarke, 
cu soția, și persoanele din suita sa, 
au făcut, în cursul zilei de joi, vi
zite în județele Prahova și Brașov.

La Raflnăria-Brazi și Combinatul 
petrochimic-Ploiești, oaspeții au fost 
salutați de Dumitru Balalia, preșe
dintele Consiliului popular al jude
țului Prahova, Alexandru Boabă, 
ministrul petrolului și Nicolae Io- 
nescu, adjunct al ministrului indus
triei chimice.

Vizitînd rafinăria, care prelucrea
ză un sfert din producția anuală de 
țiței a țării, oaspeții s-au oprit la 
instalația de distilare atmosferică și 
în vid, realizată după proiecte și 
înzestrată cu utilaje românești. Au 
fost, de asemenea, prezentate agre
gatele complexului de cracare cata
litică a distilatelor grele și alte 
instalații de prelucrări avansate, da
torită cărora valoarea unei tone 
de țiței a sporit în ultimii ani cu 
60 la sută.

La Combinatul petrochimic, au 
fost date ample explicații în legă
tură cu procesul tehnologic. La o 
întrebare cu privire la export, s-a 
arătat că astăzi combinatul furni
zează produse chimice pentru a- 
proape 40 de țări.
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Plenara Comisiei 
municipale pentru 
răspîndărea 
cunoștințelor 
științifice

lori după-amiază a avut loc 
plenara Comisiei municipale 
pentru răspîndirea cunoștin
țelor științifice care i dezbă
tut desfășurarea cursurilor 
din cadrul universității popu
lare din Petroșani. La plouară 
au participat membrii comi
siei și lectori ai universității 
populare. Cu acest prilej, s-a 
aprobat și planul anual al co
misiei pînă la sfîrsitul anului.

Acțiuni patriotice
Succintul bilanț al acțiuni

lor patriotice intreprinse iu o- 
rașul Petrila spune mult. r\u 
lost efectuate peste 18 800 ore 
de muncă patriotică la repa
rarea și întreținerea a 35 000 
metri pătrați de drumuri și 
trotuare, reamenajarea celor 
17 fia de zone verzi etc. Pe 
strada Republicii și In cartie
rul „8 Martie" au lost plan
tate 500 bucăți arbori și ar
buști ornamentali. Se continuă 
cu plantarea a încă 451 mes
teceni, pini și paltini procu
rați din împrejurimi.

In turneu
Primele două spectacole cu 

piesa „încotro" de Otto Safra- 
nek pregătită de artiștii ama

V B t
Azi, la ora 8, temperatura ae

rului a oscilat, la Petroșeni și 
Paring, Intre plus 3 grade și 
plus 2 grade. Minima din 
cursul nopții a fost de plus 
1 grad și, respectiv, plus 2 
grade.

In secția de bobinaj greu de la A.R.E. Vulcan.

In continuare, coloana mașinilor 
a traversat Valoa Prahovei, îndrep- 
tîndu-se spre municipiul Brașov. La 
sosire, oaspeții au fost intîmpinați 
de Gheorghe Pană, președintele 
Consiliului popular județean, care 
a oferit apoi un dejun în saloanele 
hotelului Sporturilor din Poiana 
Brașov, la care au luat parte Con
stantin Cîrțină, primarul municipiu
lui Brașov, și alți reprezentanți ai 
organelor locale.

După dejun, oaspeții au vizitat 
Uzina de tractoare, unde au fost în
tâmpinați de Mihai Marinescu, mi
nistrul industriei construcțiiloi do 
mașini. Directorul general ai uzinei 
a evocat în secvențe elocvente is
toricul tractorului românesc, al că
rui act de naștere a fost semnat la 
Brașov cu aproape două decenii ia 
urmă. A reținut atenția faptul că în 
acest răstimp producția a crescut de 
70 de ori și că de pe banda do 
montaj a uzinei au ieșit peste 
200 000 de tractoare, dintre caro o 
parte au fost exportate în circa 50 
de țări.

Seara, oaspeții s-au înapoiat în 
Capitală, trecînd prin Municipiul 
Ploiești. Aici, ca și pe întregul tra
seu numeroși oameni ai muncii i-au 
salutat călduros.

(Agerpres)

tori ai Școlii comerciale din 
Petroșeni au avut loc dumini
că 14 aprilie în sala căminu
lui cultural din Cimpa șl 
miercuri 17 aprilie in sala clu
bului din Lonea. In aceste zile 
se fac ultimele pregătiri pen
tru confruntarea cu publicul 
petroșenean după care turneul 
va continua și in celelalte lo
calități ale municipiului.

Pentru 
îmbunătățirea 
alimentației cu apă

Pe Valea Taii un grup de 
cercetători efectuează în pre
zent cercetări pentru amena
jări hidrotehnice in vederea 
îmbunătățirii alimentării cu 
apă a Petroșeniului. Lucrările 
de cercetare in vederea întoc
mirii proiectului sînt executa
te de Institutul de studii și 
proiectări pentru îmbunătățiri 
funciare (ISPIF) din Rufiireșli.

„Intîînire 
cu Lucian Bîaga“

Miercuri seara, la Clubul 
sindicatelor din Lupeni, în 
fata unei numeroase asisten
țe, dr. Maniu Mircea a pre
zentat conlerința „întâlnire 
cu Lucian Blaga". Pe fundalul 
sălii trona chipul scriitorului, 
realizat de I. Tellmann. După 
ce a vorbit despre opera poe
tică, conferențiarul s-a refe
rit la întîlnirile pe care le-a 
avut, în urină cu ani, cu 
L. Blaga, la Cluj.
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PENTRU URMĂTOARELE 24 

DE ORE:
0 Vreme frumoasă și căldu

roasă. Temperatura în creș
tere. Vînt, în general, slab 
din sectorul sudic.
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SECVENJE CULTURALE
PE ECRAN

C 1 N D
i i
€ U L E G E TI

Cea mai lungă noapte
K O I) U L...

19-21 aprilie, cinema Republica, 
Pelroșeni.

De multe ori
și-a

lumina 
aruncat sănrința,

In limpedele c in tec,
să-și întrupeze ființa.

Cînd îi culegem rodul
sa ascultăm cum sună

De zbucium și-mplinire
o inimă străbună.

Producție a studiourilor bulgare, 
filmul „Cea mai lungă noapte" face 
analiza psihologică, socială și po
litică a Bulgariei din timpul iernii 
anului 1944. Urmărind conflictele 
interioare ale personajelor, filmul 
este, în același timp, un studiu al 
eroismului în mai multe ipostaze.

Intr-o noapte, In timpul ocupației 
fasciste, un prizonier de război en
glez care reușise să evadeze nime
rește intr-un tren de călători. Pen
tru oamenii din compartiment, care

să-l salveze, aceasta 
mai lungă noapte", 
o doctoriță, un tată 
plecați să găsească

cu 
de 
un 
și 

pe 
la

vor încerca 
va fi „cea

Un țăran, 
copilul său,
lucru la Sofia, doi îndrăgostiți, 
revoluționar ieșit din închisoare 
un iluzionist vor simți fiecare, 
rînd, frica și curajul, dar, pînă
urmă, vor fi mîndri că au învins, 
reușind să-l ascundă pe prizonier de 
urmărirea fasciștilor. Cînd avioane
le americane apar și toți părăsesc 
trenul, ofițerul englez...

Dar, mai bine, vă lăsăm să ur
măriți continuarea pe ecran.

IOAN CHIRAȘ

ÎNSEMNĂRILE UNUI DEPUTAT

Cefăfenii își înfrumusețează cartierul. 
Organele în drept de ce 
sprijinul necesar ?

nu le acordă

TCLEV1ZIUNE

reco

- ne
Pe 

mul-

cu scliimbă- 
ie cunoaște 
vorbesc și 
— edilitare 

această 
cartier.
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17.30 Pentru cei mici :
ABC. La televizor: radioul I 

18,00 Drumuri și popasuri — emisi
une turistică.

18,20 Buletinul circulației rutiere.
18.30 Curs de limba rusă (lecția a

12-a).
19,00 Studioul pionierilor. Pasiune 

și inventivitate.
19.30 Telejurnalul de seară.

Buletinul meteorologic.
19,45 Studioul muzical.

Cultura muzicală de-a lungul 
timpului. Clasicismul vienez 
II : Mozart.

20,10 Reportaj ’68. in Lugojul de 
sub vii.

20,40 Cronica ideilor.
21,00 Reflector.
21,15 Film artistic: „Viața ia castel"

— film distins cu Premiul 
Louis Delluc 1966

22 45 Telejurnalul de noapte.

cu-

a 
ce- 

a-

schimbat becurile arse.
— Spuneți e treabă asta ? 

întreba nemulțumit deputatul, 
străzile noastre locuiesc foarte
ți mineri. Cite 8 ore ei stau în bez
nă, în subteran. Cel puțin seara, 
cind vin acasă să nu umble prin 
întuneric, sau să fie expuși să aibă 
de-a face cu huliganii.

In acest sens deputatul ne-a re
latat cazuri concrete petrecute nu 
de mult : împotriva unui cetățean 
pașnic s-a comis un atentat. Omul 
a fost tăiat și se află în spital și 
acum. De ce foaie acestea ?

Ei, dar precum spuneam deputa
tul s-a adresat organului în dTepI : 
conducerii secției I.R.E.H., spre a 
se curma această situație. Sesiaa- 
re<a a fost primită cu „amabilitate". 
Deputatul a fost înțeles, i s-an dat 
asigurări: fii pe pace
becuTi am primit destule 
mîine se va deplasa o 
pe teren pentru a schimba 
arse". Zilele au trecut dar 
cui continuă să „domine" 
celor două circumscripții, 
tul, cetățenii, se-ntreabă
dreptate: pînă cînd ? Poate, de as-

tă-dată, I.R.E.LL-ul va găsi de 
viință să răspundă... prin fapte.

Folosim acest prilej pentru 
reaminti citeva nemulțumiri ale 
tățenilor din acest cartier și la
dresa conducerii l.L.L. La insisten
tele lor, în toamna trecută s-au 
schimbat jgheaburile la acoperișu
rile caselor din străzile Radu Șapcă 
și Micii Klein. Jgheaburi s-au pus 
dar burlanele de scurgere au fost 
uitate.

Și încă o nemulțumire. Prin mun
că patriotică cetățenii au amenajat 
parcul din fața 
citeva doleanțe : 
tat cu bănci, să 
tea, iar copiii să 
me în teren do
privește tovarășii de la teatrul do 
stat: să sprijine acțiunea și să zu
grăvească și 
teatrului nu

Doleanțele 
tr-un imbold 
bianța urbană în care trăiesc 
bine gospodărită, mai pusă la punct. 
Așadar merită toată considerația și 
din partea color vizați...

mi- 
de- 
Am 
îm-

de piatra

teatrului. Dar au 
parcul să fie da
fin iluminat noap- 
nu-l mai transfor- 

fotbal. In ceea re it adio
SÎMBĂTÂ 20 APRILIF 

PROGRAMUL I
5 00 Buletin de știri; 5,05 Pro

gram muzical de dimineață ; 5,30
Buletin de știri ; 5,35 Program mu
zical de dimineață; 6.00—8,25 Mu
zică și actualități; 8,25 Moment
poetic; 8.30 La microfon, melodia 
preferată ; 9,00 Buletin de știri ; 9,05 
La microfon, melodia preferată ;
9.30 Unda veselă ; 10,00 Cîntă Luigi
Ionescu ; 10,10 Curs de limba spa
niolă ; 10.30 Cintece și prelucrări
de Glieorghe Dumitrescu; 11.00 
Buletin de știri; 11,03 Revista re
vistelor economice ; 11,30 Muzică
ușoară ; 12,20 Notați-vă din pro
gramele noastre; 12,22 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 13 20 Soliști și or
chestre de muzică ușoară ; 14,15
„Ranatiile, mîndră floare" — cînte- 
r e si iocuri ; 14,35 Revista șlagăre
lor: 15,00 Buletin de știri. Buletin 
meteo-rutier; 15.05 Jocuri populare; 
15.15 Muzee și expoziții; 15,25 Mu
zică; 16,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin ineteoroloqic ; 16,20 Muzică
ușoară; 16.30 Noua geografie a pa
triei (emisiune pentru școlari);
16.55 Cintece de petrecere și jocuri
populare; 17,15 Atențiune, părinții; 
17,35 Concert de muzică simfonică; 
18,00 Buletin de știri ; 18,05 Calei
doscop muzical ; 18.30 Știință, teh
nică. fantezie: 18 50 Jocuri popu< 
lare; 19,00 Radiogazeta de searî;
19.30 O melod’e pe adresa dumnea
voastră ; 20,00 Buletin de știri;
20,05 Radiomaga/in sportiv : 20,17
Muzică ușoară ; 20,30 Arii din ope
rete ; '’0,40 Romanțe; 21.00 La ba
lul de sîmbătă seara ; 22.00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 Orchestra Michel Legrand ț
22.30 Moment poetic ; 22,35 Muzică
ușoară ; 24.00 Buletin de știri ;
0 05 —6.00 Fsfrada nocturnă.

PROGRAMUL II
7,00 Jocuri populare; 7,10 Tot 

înainte; 7.30 Buletin de știri ; 7,35 
Buletin meteo-rutier ; 7.39 In ritm
de vals; 7.45 Mîndre-s cîn-
tecele noastre; 8,00 Melodiile
dimineții; 8 30 Buletin de știri; 
9,05 Prelucrări din folclor;
9.30 Muzică de estradă ; 10.00 Bule
tin de știri ; 10,05 Concerti qrossl
de Georg Friedrich ILiendel ; 10,30 
Cîntă orchestra dirijată de Jean 
Ionescu; 10,45 Album folcloric;
H, t5 Do-Re-Mi pentru copii; 11,40
Antologie corală : Corul Societății 
„Carmen" ; 12,00 Buletin de știri.
Buletin meteorologic; 12,07 Varie
tăți muzicalo; 12,45 Muzică ușoară; 
13,00 Melodii de Norii Demetriad șl 
Temistocle Popa; 13.30 .Revista re
vistelor științifice ; 13,40 Din reper
toriul interpretei Victoria Darval; 
14.00 Radiojurnal. Sport. Ruletin 
meteo-rutier ; 14,08 Concert de
prînz; 15,00 Muzică din opereta
„Amorul mascat" de Ion Hartulary 
Da relee; 15,30 Muzică ușoară; 16,15 
O operă în 30 de minute: „Poves
tirile lui Hoffmann" de Offenbach; 
1700 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 17,15 Muzică ușoară; 17,30 
Muzică populară ; 18.00 Cîntă Vves 
Montand; 18,15 Muzică populară;
18.55 Buletin de știri; 19,30 Scriitori
la microfon; 19,45 Muzică; î9„50 
Noapte bună, copii ; 20,00 Transmi
siunea concertului corului și orches
trei simfonice a Filarmonicii „Geoi- 
qe Fnescn"; 22.30 La sfîrsit de
săptămînă, cîntec. joc și voie bună; 
22.45 Melodii lirice; 23 00 Radiojur
nal ; 23,07 Muzică de jazz ; 24,00
Carnavalul ritmurilor; 0,55 Buletin
de știri; 100 Dansul continuă;
I. 55—2,00 Buletin de știri. Buletin 
meteo-rutier.

a ne in- 
din cir- 

într-una
David

O secvență din filmul „Cea mai lungă noapte .

peretele din spate al 
doar fațada...
oamenilor pornesc 
nobil : să-și vadă

omule, 
; chiar 

echipă 
becurile 

întuneri- 
străzile 

Depu ta
pe bună

E vorba de un cartier mărginaș — 
din vechea colonie a Petroșeniului 

v— pe care metamorfozele ultimilor 
ani nu și-au pus încă pțcetea. Și 
totuși, oamenii de aici țin cu tot di
nadinsul să fie în pas 
rile urbanistice pe care 
orașul. Despre aceasta 
acțiunile gospodărești
la care au participat și-n 
primăvara cetățenii acestui

— Cetățenii au efectuat peste 100 
de ore muncă voluntară la înfrumu
sețarea străzilor, ne-a informat 
nerul pensionar David Nicolae, 
putatul circumscripției nr. 52. 
curățat canalele, trotuarele, am 
prăștiat pe străzi 20 tone 
concasată.

Dar, de fapt, nu pentru 
forma asupra realizărilor 
cumscripție ne-a vizilat
din zilele trecute deputatul 
Nicolae ci pentru a ne cere sprijin.

Deputatul a fost însoțit de tov. 
Tekus Francisc. președintele comi
tetului de cetățeni din circumscrip
ția 53. Amîndoi au dat glas nemul
țumirilor cetățenilor din circum
scripțiile lor. Am umblat împreună 
la diferiți „sus-puși" de la I.R.E.H. 
spre a li se rezolva o cerință edilitară 
elementară: îmbunătățirea ilumina
tului public pe străzile circumscrip
ției lor și alte chestiuni gospodă
rești.

— Am fost la conducerea secției 
I.R.E.H. Am stat de vorbă cu tov. 
fng. Samoilă, Lokhainer, cu tov. 
Coc. Am arătat că, pe sute de m(’- 
tri străzile Dacia, Micu Klein, Ară- 
danilor, Grivița Roșie și Radu Șap
că, sînt cufundate în fiecare noapte 
în beznă. De luni de zile nu s-au

din- 
am- 
mai
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PfCUNICOLAE
își 

Și

plnze, 
număr 
memo- 
nu au
popu-

în două volu- 
Filip se apro

po un portativ 
ne descoperă 

au
emoții, 

culorile 
dragostea 

i spune 
esențial

lăutar, 
afirmat 

• i-ai fi 
singe

Tînărul acordeonfst Con-
Bordeanu ne invită 

ascultăm.

partea 
pe la 
din zi 

meș- 
vioară.

cu care 
in vlrstă, 
oină la

românească
■ Picu, ne

nevoie Labiș de pre- 
Nu.
ale
din

său a 
tîrz.iu de

boierești

Franz Liszt a folo- 
din melodiile lui 

u scris ..Rapsodia 
iar Carol Miculi,

lăcașul în 
culorile 

dragostei, 
este — 

autorii!

Au sosit In librării variate sortimente de:

T. C. M. M. Pefroșeni
cu sediul in str. Viitorului nr. 33. telefon 1835,

angajează 
următorii muncitori calificați i
•zidari

• dulgheri

• pavatori
pretiiin și muncitori Recalificați penirn șantierele noas

tre din Lonea, Pelroșeni și Uricani.

Se asigură condiții de cazare și masă la cantină con

tra cost.

con-

FOTBAL

Bu-
se-

V. T.

In semifi- 
echipele 
Pro gr e-

n-a
de la Ploiești 

Argeș 5—1) în 
sfîrșit, la Bu- 
trofeului a tre-

Miercuri după-amiază, pe stadi
oanele din Sibiu, Turnu Severin, 
Brașov șl pe „Republicii", în Bu
curești, s-au disputat „sferturile de

• Performera „optimilor", Poli
tehnica Iași, învinsă cu 2—0 de 
Rapid.

Cupa României"

din activitatea de critic lite
rar și eseist desfășurată de 
Vladimir Streinu de-a lungul 
a douăzeci de ani — așa se 
pol caracteriza cele două vo
lume de „Pagini de critică li
terară" apărute, de citeva 
zile, in librării.
• Deseori ne exprimăm în 

nuanțe și semitonuri. Poate 
tocmai de aceea „Dansul lo
cului” (roman 
me) de Traian 
pie de adevăr 
liric. Autorul 
idei care 
sentimente 
sale sînt 
deoarece < 
după cum 
„principiul 
naturii".
• Nicolae Labiș — Poezii. 

Mai are 
zentări ?
reeditări 
prioarel” 
determină și 
pe cel ce nu 
biblioteca proprie vreun 
lum al apreciatului poet, 
se apropie de librărie și 
solicite aceste versori.

Oricînd, noile 
creațiilor „că- 

Mălinii Sucevei 
vor determina 
posedă încă-n

Nicolae Picu, cel mai marc 
lăutar al Bucovinei, s-a bu
curai de o faimă aproape e- 
gală cu a lui Barbu Lăutaru. 
Dacă „starostele lașilor" a 
devenit astăzi o figură legen
dară, datorită condeiului iscu
sii al marelui 
Alecsandri, 
bucovinean 
norocoasă, 
moștenite 
restrlns de
riile lui Leon Goian, 
avut darul să-i aducă 
laritatea ce-o merită.

Nicolae Picu 
cariera colindind 
Urate 
și prin 
arcușul 
bind it 
locului,
curfile boierești 
în zi, și-a perfecționai 
teșugul 
Taraful 
mai
curfilor 
vina, slirnind interesul 
păzitorilor și muzicienilor pro
fesioniști, 
sit multe 
Picu cind 
română",
cel mai de frunte compozitor 
din Bucovina, a notat și pu-

poet Vasile 
soarta lăutarului 
a lost mai puțin 

Cele citeva 
de la un 
pictori și

șl-a început 
satele răs- 

pe culmile dealurilor 
văile munților. Cind 
său fermecat și-a do- 
o faima prin 
a lost chemat

unde.

blicat o mulțime de cinlece 
din repertoriul talentatului 
lăutar. An de an, lăutarul bu
covinean și-a cîștigat noi sim
patii, deschizând alte porți și 
bucurindu-se de-o faimă tot 
mai mare In sinul celor carc-l 
chemau la serbări, nunți, pe-

Figuri de mari 
lăutari (II)

9 Melodii de Gerd Viilnov 
se intitulează discul, care re
unește vocile Iui Constantin 
Drâghici („Tango drag"), Ilin- 
ca Cerbacev („Noapte bună 
îngerașul meu"). Elena Neagti 
(„La revedere pe cine știe 
cînd") și Cristian Popescu 
Ț„Cine bate-n ușă"). Orches
tra Electrecord dirijată 
Alexandru Imre îi susține 
proțabil. Așa că...
• Cîntăreața germană 

gitte Petri, acompaniată 
orchestra lui Richard Oscha- 
nitzky, își relevă, în Impri
marea făcută la Electrecord, 
maniera sinceră de interpre
tare. Originalul dialog voce- 
pian, cu fraze în 
mental clasic, 
Bach, pune 
posibilitățile tehnice 
listei 
nală 
trei.
• 

stant-in Bordeanu ne 
să-l ascultăm, fnterpretînd 
destul de măiestrit „Invlrtita 
din Miercurea", „Ardeleana 
de la Rupea", „Joc de pe Mu
reș", „Jlana din Tilișca" și 
altele. Interpretul fiind valo
ros, sunetele Instrumentale 
se dovedesc a ft și foarte... 
discogenice. Așa că nu ezi
tați !

stil instru- 
amintlnd 

In valoare 
ale so

cii șl armonizarea origl- 
a conducătorului orches-

etalatului la
fost nelipsit 
la balurile 

din Buco- 
com-

treceri. l.eon Goian in memo
riile sale notează :

„Stăpfn pe un ton mare, vi
brant și pe un neobișnuit me
canism, clnta întotdeauna cu 

Ctnta, 
cel 
cu 
Și 

pe 
nu 
la-

ioc, ba cu patimă, 
după cit mi-aduc aminte, 
mai frumos dar și cel mai 
drag tînguitoarele doine 
ctntece de jale, 
cei mai Înaintați 
o dată îi mișca 
crimi".

Pentru muzica 
numele lui Nicolae 
sugerează amintirea unui vir
tuos care, prin transmiterea 
clntecelor populare unor mu
zicieni do talie internațională,

a contribuit la afirmarea 
impunerea frumuseților artei 
noastre populare. Figura cea 
mai proeminentă a lăutarilor 
bucovineni, Nicolae Picu. zis 
„Moș Nicolae", reprezintă ti
pul artistului autentic, răsă
rit din popor care, prin mă
iestria și talentul său excep
tional, a relevat muzica noas
tră populară cu un ceas mai 
devreme în cercurile artistice 
și In lumea muzicală cultă a 
timpului. El a sintetizat au o 
rară forță artistică încercările 
înaintașilor lui 
măiestriei sale, , 
artă, ce părecf 
noră, la nivelul 
rioare.

Este unul din 
lăutari din secolul trecut care, 
datorită fizicului său atrăgă
tor, s-a bucurai din partea 
pictorilor vremii de o atenție 
deosebită, completînd cu 
pul său prețioasa noastră 
nogralie.

Atit de mult au fost 
temporanii impresionați de ta
lentul marelui i 
unul dintre ei a 
Moș Nicolae de 
struna sub arcuș, 
dat dintr-nsa".

și, datorită 
m ridicat 
multora 
muzicii supe-

puținii noștri

prof. Traian TĂMĂȘAN

• Rapid, Progresul, Dinamo 
curești și Vagonul Arad — în 
miflnale

Deținătoarea trofeului
Steaua — eliminată I

învingatoarele tran- 
cu greu rezultatul final în 
lor. Trei dintre cele 4 me- 
cunoscut cîte un cîștigător, 
Sibiu, divizionara A, EMna- 

să se impun#

namoviștii oucureștem au fost ți
nuți în șah de ceferiștii timișoreni 
o bună parte din meci, reușind 
să înscrie golul egalizator în min. 
71 (autor Naghl) și să obțină cali
ficarea abia în prelungiri prin Pîr- 
călab. Pe stadionul „Tractorul" din 
Brașov, arbitrul Z. Chifor a avut de 
condus un meci care nu „t-a pus 
probleme". Politehnica Iași a cedat 
la capătul unui meci în care 
fost aceeași echipă 
(Poli. Iași — P.C.
fața Rapidului. In 
curești deținătoarea
bnlt să-ncline steagul în fata echi
pei lui C. DTăgusin. Progresul a 
învins Steaua cu 2—1, prin golu
rile înscrise de Oaidă.
nalele „Cupei” au rămas 
hucureștene Rapid, Dinamo, 
sul plus Vagonul Arad.

finala" ale „Cupei României" la 
fotbal. Cele patru întîlniri au fost 
viu disputate, 
șîndu-și 
favoarea 
cluri au 
doar, la
mo Bacău nereușind 
în fața unei virtuale competitoare 
A — Vagonul Arad. Arădanii nu 
s-au descurajat, conduși fiind prin 
golul Iul Daniel Ene, și, forțînd rit
mul jocului, au egalat prin Petschov- 
skf III, pentru ca In continuare 
niciuna din echipe să nu poată mo
difica scorul. La Turnu Severin, di-

I. R. E. H. DEVA 
SECJIA REJELE 

„VALEA JIULUI"
Anunță întreprinderile, instituțiile, populația, că in ziua 

de 20 APRILIE 1968 se va întrerupe alimentarea oi enerqie 

electrică a consumatorilor.

după cum urmează:

intre orele 8—10 str. 6 August, I. PinliLe, Muncii, 

Ștefan cel Mare, Cinema 7 Noiembrie din Pelroșeni.

Intre orele 10—13 str. Independenței din Pelroșeni.

Intre orele 12—15 blocurile Dl, D2. D4, D6 și centrala 

termică nr. 4 din Petrila.

CETĂȚENI!
— POȘETE DE SEZON
— VALIZE ȘI GEAMANTANE PENTRU VOIAJ
— OPINCUȚE PENTRU DAME
— FELICITĂRI PENTRU DIFERITE OCAZII, FRUMOi 

COLORATE
— VEDERI. JUCĂRII ASORTATE
— ACCESORII ȘI PUCURI FILATELICE CU PREMII.

Se găsesc de vinzare la librăriile din localitățile : Deva, 
Alba iulia, Pelroșeni, Brad, Simeria, Hunedoara, Călan, Te- 
lluc, Ghelar, Cugir, Zlatna, Ocna Mureș, Blaj, Lupeni, Pe
trila, I onea, Vulcan, Urlcani și Aninoasa.

DUMINICA 21 APRILIE

9,00 Ora exactă. Cum va II vre
mea, astăzi ?

9,02 Gimnastica de înviorare.
9,10 Emisiune pentru copii și ti

neretul școlar. Ex-terra '68. 
Cum se construiește racheta 

in două trepte. Film serial: 
„Meteor XL-5”. La șase pași 
de o excursie.

10.45 Emisiunea pentru sate.
12.15 Concert simfonic. Orchestra 

simfonică a RadiotelevtziunlL
Dirpă-amiază — Fotbal i Progresul 

— Rapid. Steaua — Dinamo 
București.

18.45 Muzică populară românească.
19.15 Desene animate.
19,80. Seară de balet. Transmisiune 

de la Sofia.
19,50 Telejurnalul de seară.
20,00 Documente de piatră. DruSeta,
26.15 „Primăvara la Timișoara" — 

spectacol muzlcal-coregraflc.
21.15 Film artistici Gorăbllle lungi.
28.15 Telejurnalul de seară.

23.25 Telesport.
23.40 închiderea emisiunii.

MARȚI 23 APRILIE

17.30 Pentru cei mici i Știți să de
senați, copii ? Filmul: Bra
conierul.

18,00 In direct... Tehnologii moder
ne. Transmisiune de la Fabri
ca de tricotaje din București.

18.80 Curs de limba franceză (lec
ția a 13-a).

19,00 Pentru tineretul școlar: Ginel- 
Cinel.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Pu

blicitate.
20,00 Film serial: Thierry Ia Fronde.
20.26 Album de poezie. Lucian 

Blaga.
20.40 Istoria Teatrului românesc. 

Alexandru Davllla. Exempli
ficări din piesa „Vlaicu 
Vodă".

22,15 Arta plastică.
22.80 Divertisment mnzlcal-core- 

graflc.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
28,00 închiderea emisiunii.

MIERCURI 24 APRIIIE

17.30 Semifinala Cupei campionilor 
europeni la volei masculin; 
Steaua — Sparta Brno. Trans
misiune de la Sala Floreasca,

19,00 Curs de limba engleză (lec
ția a 13-a).

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Publi

citate.
20,00 Tineret, Tinerețe. „Festivalul 

primăverii".
20.30 Transfocator.
21,00 Avanpremieră.
21,15 Telecinemateca: „Voci In 

insulă".
22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

JOI 25 APRILIE

1F.80 Pentru cei mici : Poly și se
cretul celor șapte stele.

PROGRÂMUL
TEU
VIZIUNII 

pe 
săptămîna 
viitoare

18,00 La ordinea zilei. Organizarea 
științifică a producției și a 
muncii.

18.30 Curs de limba germană (lec
ția a 13-a).

19,00 Pentru școlari : „Scrisoare pe 
portativ".

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Publi

citate.
20,00 Film serial : Vikingii.
20.30 Mult e dulce și frumoasă...
21,00 întrebări la care s-a răspuns, 

întrebări la care nu s-a răs
puns încă,

21,40 Teleglob — emisiune de că
lătorii geografice. Japonia.

22,00 Studioul mic. „Vizita" de 
Aurel Storin.

22,80 Despre teatru, film și muzică 
cu Francoise Arnoul, Jean 
Pierre Cassel, Juliette Greco 
și Jean Paul Belmondo.

42,55 Telejurnalul de noapte.
28,05 închiderea emisiunii.

VINERI 26 APRILIE

17.30 Pentru cei mici : Țara mea. 
Filmul „Povestiri pe malul 
apei".

18,00 Stadion — emisiune de actua
litate sportivă.

18,20 Buletinul circulației rutiere.
18.30 Curs de limba rusă (lecția a 

13-a).
19,00 Antologie școlară: G. Ne- 

gruzzi.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. Publi

citate.
20,00 Studioul muzical. Cultura mu

zicală de-a lungul timpului. 
Beethoven (1).

20.30 Ecran literar.
20.50 O ilustrată din Oltenița,
21,00 Reflector.
21,15 Film artistic: „La escondida” 

cu Maria Felix și Pedro Ar
mendariz.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.10 închiderea emisiunii.

SÎMBÂTA 27 APRILIE

16,55 Fotbal: Cehoslovacia — Iu
goslavia. Transmisiune de la 
Praga.

18,45 Pentru copii. Lanterna magică. 
19,00 Curs de limba spaniolă (lec

ția a 13-a).
19,30 Telejurnalul de scară.
19,50 Buletinul meteorologic. Publi

citate.
20,00 Tele-Enciclopedia.
21,00 Intîlnire cti... Astă-seară, Ni

colae Herlea.
21.15 Film de aventuri : Răzbună

torii.
22.10 „Cintece pe toate străzile". 

Muzică ușoară românea«că.
22.25 „Canzone mio" — povestea 

canțonetei napolitane.
23.15 Telejurnalul de nP&pt»
23.25 Telesport.

23,40 Închiderea emisiunii.
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ale Consiliului, precum

menirea să

al Organi- 
(U.N.I.D.O.). 
și observa-

voltărli industriale va 
printre altele, raportul de 
pe 1967 al Secretariatului 
țiel, programul de lucru
1969, va analiza activitatea organis
melor O.N.U. în domeniul dezvoltă
rii industriale.

Ministrul afacerilor externe

m inel e

de exter-

Deschiderea celei de a 11 a
NOTĂ EXTERNĂ

activitatea

întrevederi la O. N. U
în problema Vietnamului

w. »•

Viena, re- 
țării noas-

pe 
mi

)

Ager- 
drum

se și ve- 
milionar.

președin-
O.N.U., a

convorbirile 
în Vietnam, 

nu a indicat 
vorba,

Robert Kennedy declara

aurului a cuprins 
de locuitori care

industriale al 0. N. II

NEW YORK. — Un purtător de 
cuvînt al Q.N.U. a anuntat că se
cretarul general U Thant, a avut

a fost intre- 
de Hughes cu cea mai 
discreție și in cel mai 

secret. Cind Iu orașul 
anunțai că a fost

aurului 
complet 
cu excepția 

de sud și a unor mine
mai mică din

a scăzut extrem de mult"

nu s-a

„Respectul international fată de S.ILA

al României, Corneliu Mănescu, 
a făcut o escală la Roma

ROMA. — Corespondentul 
pres, N. Puicea, transmite: In 
spre New York, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, 
tele Adunării Generale a 
făcut o escală la Roma.

Miercuri seara, ministrul
ne italian, Amintore Fanfani, a ofe
rit un dineu în cinstea oaspeteliri 
român. Cu acest prilej, a avut loc

un amplu schimb de păreri privind 
situația internaționala actuală și re
lațiile dintre cele două țări.

La dineu, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, prieteneas
că, a participat, de asemenea, Cor
nel Burtică, ambasadorul' României 
la Roma.

Joi la amiază, Corneliu Mănescu, 
a părăsit Roma, plecînd cu avionul 
la New York, PREZENȚE 

ROMÂNEȘTI

FRANȚA, 
dere panoramică a 
uzinei siderurgice 
Noyelles Codanii 
diu Noyelles.

NEW YORK. — „Respectul inter
national fată de Statele Unite a scă
zut extrem de mult din cauza ob-
sesiei pentru putere a acestei țări"
— a declarat senatorul Robert Ken-
nedy într-o cuvîntare rostită mier-
curl la Portland. Criticînd cu seve-
ritate rolul |pe care Statele Unite
șf-l atribuie în afacerile internațio
nale, Kennedy a subliniat că „poli
tica externă americană s-a identifi
cat cu forța, șl această obsesie ne-a 
făcut să uităm obiectivele noastre. 
Prin exercitarea unilaterală a forței 
noastre, a adăugat el, ne-am izolat 
pe noi înșine".

Senatorul, care și-a prezentat can
didatura la învestitura Partidului

democrat pentru alegerile preziden
țiale din toamnă, a declarat că scă
derea prestigiului Statelor Unite în 
lume se dalorește faptului că ele se 
află „prea angajate în Vietnam șl 
prea puțin angajate în propria lor 
tară".

STOCKHOI M. — Intr-o 
conferință de presă ținută 
miercuri la Stockholm, Eduard 
Mezincescu, ambasadorul Ro
mâniei iu Suedia, a vorbit 
despre baza materială a turis
mului în România, precum și 
despre facilitățile acordate tu
riștilor. Cu această ocazie au 
fost prezentate filmele „Eforie 
1967", „Mînăstirile din nordul 
Moldovei* și „Brâncuși*. Au 
participat reprezentanți ai pre
sei și radioului, precum și di
rectori ai unor firme de tu
rism din Stockholm.

sesiuni a Consiliului dezvoltării

Febra 
cei 500 
mai rămas in orașul Virginia 
City din Nevada după perioa
da „boom-ului economic" cu
noscut in urmă cu un secol. 
Brusc au reapărut speranțe 
într-o nouă înflorire a acestei 
localități, care, in trecut, de
venise un simbol al îmbogăți
rii peste noapte. „Se redes
chid minele”. Zvonul s-a răs- 
pindit cu repeziciune in Vir
ginia City acum citeva săptă- 
mini, și fiecare din cei 500 de 
urmași ai unor aventurieri ce
lebri 
dea
Știrea
dovedit a fi un 
simplu zvon. Minele de aur și 
de argint din această regiu
ne se vor redeschide în cu- 
rînd. Numai că ele au un pro
prietar și acesta nu este altul 
decît multi-milionarul Howard 
Hughes, stăpînul celor mai 
mari hoteluri și tripouri din 
„Orașul jocurilor de noroc" — 
Las Vegas.

„Operația aur 
prinsă 
mare 
strict
Reno s-a 
descoperită o nouă metodă de 
extraefie a aurului din zăcă
mintele care, practic, nu mal 
puteau fi exploatate, Howard 
Hughes, definea deja docu
mentele de proprietate a unei 
suprafețe de teren de 170 
hectare, pe teritoriul căreia 
se află patru mine pătăsile. 
Aici va fi experimentată noua

cum afii 
din S.U.A., 
va permi- 

aurului și argin-
minereul carbonic 

de 90 la sută, 
de fafă, ex 

a încetat a- 
pe teritoriu) 

statului

VIENA. — Corespondentul Agerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Miercuri după-amiază s-a deschis Ia Viena cea de-a II-a Sesiune 
a Consiliului dezvoltării industriale, organ deliberativ 
zațlei Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială 
Participă 45 de țări membre 
tori.

România este reprezentată de o 
delegație condusă de Gheorghe Pele, 
ambasadorul României la 
prezentant permanent al 
tre pe lîngă U.N.I.D.O.

U.N.I.D.O. și-a început
anul trecut ca organizație speciali
zată în promovarea cooperării in
dustriale internaționale, stabilindu-șl 
sediul permanent la Viena. Potrivit 
Statutului! său, adoptat de cea de-a 
XXf-a Sesiune a Adunării Generale

catura o'! îrută in 
decil să ilustreze 
cari in Vietnamul 
numărul rănifilor

,;.AM EOST LA KHE SANH” — se intitulează cati- 
ziarul National Guardian și care nu face 
eșecul înregistrat de militarismul ameri- 
de sud, eșec ce poate fi aprecia! și după 
evacuați de aci.

miercuri o întrevedere cu ambasa
dorul S.U.A. la O.N.U., Arthur Gol
dberg, cu care a examinat „diferite 
localități posibile de a fi accepta
bile alît Washingtonului cît 
nolului" pentru 
minare de pace 
torul de cuvînt 
oare orașe este 
numai că U Thant 
băta trecută că în 
se află șl Parisul, 
secretarul general 
ține un contact" cu Hanoiul prin 
Intermediul „canalelor obișnuite".

șl Ha- 
preli- 

Purtă- 
despre

menționînd 
a confirmat sîm- 
rîndul acestora 

El a adăugat că 
al O.N.U. „men-

PHENIAN. — La 17 aprilie, anun
ță agenția Centrală Telegrafică Co
reeană, un grup de militari ameri
cani înarmați a pătruns într-un sec
tor al zonei demilitarizate în apro
piere de localitatea Masadong, a- 
flat sub controlul R.P.D. Coreene, 
atacînd un post al Armatei Populare 
Coreene. Atacul a fost respins. A- 
genția avertizează partea america
nă că va purta întreaga răspundere 
pentru consecințele pe care le vor 
avea asemenea acțiuni.

Evenimentele astronomice 
ale anului

NEW YORK. — Unul din cele mai 
importante evenimente astronomice 
ale anulud 1968 se anunță a fi apro
pierea de Pămînt a asteroidulul Ikar. 
Acesta va trece la 15 iunie la o dis
trată de 4 258 000 mile de Pămînt. 
Majoritatea astronomilor subliniază 
că nu se va produce o ciocnire în
tre Pămînt și Ikar, deoarece dis
tanța sa minimă de planeta noastră 
va fi de Î78 de ori mai mare decît 
distanța de la Pămînt la Lună.

In cursul anului 1968 urmează să 
descoperite pentru a doua oară 
comete cu orbitele deja calcula- 
dar toate acestea sînt prea sla- 
șl de aceea nu vor putea fi ur

mărite decît cu ajutorul telescoa- 
pelor mari.

Tot pentru anul acesta s-au anun-

țat două eclipse de Soare șl două 
eclipse de Lună. Eclipsa totală de 
Soare de la 22 septembrie va putea 
fi urmărită în extremitatea nord-es- 
tică a Canadei, iar zona de totali
tate va trece prin Siberia. Eclipsa 
parțială de Soare care a avut loc Ia 
28 martie a putut fi observată nu
mai în regiunile sudice ale Pacifi
cului și Antarotidei.

La 11 august va putea 
vat curentul meteoric al 
lor, iar la 13 decembrie
meteoric al Geminidelor. Ambii cu- 
renți vor fi extrem de strălucitori.

Ciclul activității solare se apro
pie de maximum și acest maximum 
se poate produce în 1968. In legă
tură cu aceasta vor avea loc, pro
babil, mai_ frecvent, aurore polare.

fi obser- 
Perseide- 
curentul

POPAS PE MALURILE FYRISULUI
Autostrada de beton 

ră în fata mașinii ca
destășoa- 
panglică

a O.N.U., U.N.I.D.O. are 
contribuie la procesul de Industria
lizare în țările în curs de dezvolta
re și să constituie un cadru propice 
de colaborare și cooperare între ță
rile membre ale O.N.U. Ca membră 
a Consiliului dezvoltării industriale, 
România contribuie în mod activ la 
abordarea constructivă a probleme
lor complexe care stau în atenția 
organizației, împărtășind propria sa 
experiență În procesul edificării 
unei economii prospere.

Actuala sesiune a Consiliului dez- 
dezbate, 

activitate 
organiza- 

pe 1968—

Stare excepțională
BAGDAD. — După cum anunță a- 

genția MEN, în regiunile nordice ale 
Irakului a fost declartă stare ex
cepțională. Această măsură a fost 
adoptată ca urmare a primejdiei pe 
care o reprezintă creșterea nivelu
lui apelor fluviului Eufrat, deter-

metodă care, după 
mă Biroul minelor 
cu sediul la Reno, 
te extracția 
tu lui din
Intr-o proporfie 

fn momentul 
trac [ia 
proape 
S.U.A., 
Dakota
de importantă 
vestul tării. „Epoca de aur" a 
statului Nevada s-a situat în
tre anii 1859—1880, după care 
minele au fost părăsite. Din- 

tr-un oraș în
floritor, Virginia 
City a ajuns să 
trăiască o a- 

devărată agonie, incadrindu-se 
în ultimele decenii in rîndul 
nenumăratelor „orașe moarte*' 
din vestul Statelor Unite Ca
pitolul fina! al acestui declin 
a fost scris anul trecut cind 
Bursa aurului de la San Fran 
cisco și-a încetat activitatea 
dui>ă ce a funcționa! timp d 
105 ani.

Și iată că acum, speranfeit 
au renăscut. Vremea aventu 
rierilor, a căutătorilor de aw 
a apus insă pentru totdeauna 
în S.U.A. In locul lor și-au fă 
cu! apariția afaceriști de tipul 
lui H. Hughes care string aur 
atft de ta mesele de loc, cit 
și din mine. In ce-i privește 
pe locuitorii din Virginia Citv 
le-a rămas și lor o preocupa
re : intre ei se desfășoară în 
aceste zile o dispută aprinsă 
ducă Hughes vu redeschide 
mai inlîi minele de aur 
pe cele de argint I

I. RETEGAN

în nordul Irakului
minată de ploile torențiale care s-au 
abătut asupra regiunilor muntoase.

Guvernul republicii a format un 
comitet ministerial însărcinat cu a- 
doptarea măsurilor necesare în ve
derea preîntîmpinării

Cei cinci gemeni 
nu au supraviețuit

inundațiilor.

Incidente tragice
RALEIGH. — In urma unor inci

dente care s-au produs în închisoa
rea centrală din Raleigh (Carolina 
de nord), cinci deținuți au fost uciși 
și alți 75 răniți de către poliție. Di
rectorul adjunct al închisorii a făcut 
apel Ia ajutorul 
înăbuși o grevă 
cLarată în semn 
va tratamentului
în închisoare. Polițiștii 
focul în plin asupra deținuților.

politiei pentru a 
a detinutilor — de-- 
de protest împotrl- 
la care sînt supuși 

au deschis

★

NEW DELHI. — In localitatea in
diană Allahad din statul Uttar Pra
desh au avut loc noi incidente între 
musulmani șl hinduși, care s-au sol
dat cu moartea a șase persoane.

măsuri pentru 
unor noi inci-

Autoritătile au luat
a preveni izbucnirea 
dente între cele două comunități.

î
)
I

)
{
»
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TEHERAN. Cei cinci gemeni 
născut: în localitatea iraniană Kha- 
liber nu au trăit decît patru zile. 
Născuți prematur, gemenilor nu H 
s-a putut asigura asistența medicală 
necesară pentru a supraviețui, de
oarece elicopterul care transporta 
incubatoarele pentru cei cinci nou- 
născuți nu a putut ajunge la Klia- 
liber din cauza timpului nefavorabil.

se 
o 

strălucitoare, cînd dreaptă, ca o li
nie trasă cu rigla de un elev con
știincios, cînd unduită cochet pe 
după păduri de molizi și mesteceni. 
Călătorim spre Uppsala — vechea 
capitală a Suediei — într-o zi de în
ceput de aprilie neobișnuit de fru
moasă pentru aceste pămînturi ale 
Nordului. Mașini, numeroase mașini, 
semn al unui trafic intens, se scurg 
în sens opus pe șosea. De-o parte 
și do alta a autostrăzii pe care îna
intăm, un peisaj extrem de variat, 
minunat mozaic de culori: lacuri, 
deasupra cărora sclipește argintie 
crusta ’ qhetii ce încă persistă; pă
duri în care verdele aprins al coni
ferelor se împletește cu albul mat al 
mestecenilor; căsuțe grupate, cu a- 
coperișuri roșii; ogoare îngrijit lu
crate, în care surprinde culoarea 
gălbuie a brazdelor răsturnate; ici- 
colo stînci de o culoare vineție, ri
sipite neglijent.

După 
glindă 
strucții 
lui, în
norama

Originile orașului se pierd în ne
guri de legendă. Nordul cunoaște 
Uppsala din timpuri străvechi, 
oarece 
mărilor
ridicat 
făceau

XII, Uppsala devine principala așe
zare religioasa a Suediei, reședința 
arhiepiscopului bisericii luterane sue
deze. In a doua jumătate a secolu
lui XIII s-a ridicat Domul — cea 
mai mare catedrală gotică din Scan
dinavia, cu turnuri zvelte și simetri
ce de înălțimi amețitoare: 118 me
tri.

Urcăm pe colinele de lingă Fyris, 
să vizităm această veche ctitorie ex
celent conservată. Inaugurată în 
1435, la aproape un secol de la în-

NOTE DE DRUM

ce traversăm rîul Fyris, o- 
de apă a străvechilor con- 
ridicate aici de mîna omu- 
fața noastră se deschide pa- 
largă a Uppsalei.

de- 
al 
au 
se

acei temerari naviqatori 
septentrionale, vikingii, 

aici un templu în care 
sacrificii umane. In secolul

ceperea construcției, catedrala păs
trează osemintele regilor Gustav 
Vasa, întemeietorul statului național 
suedez, Johan II, precum și ale al
tor însemnate personalități istorice. 
Ea adăpostește, de asemenea, rămă
șițele celui mai mare naturalist al 
vremurilor sale — savaptul-botanist 
care a conceput nemuritoarea „Sis
tema naturae", Carol von Linne. A- 
cum acest loc unde zac „Osa Caroli 
a Linne — Botanicorum Princeps" 
(osemintele lut Carol de Linne — 
principele botaniștilor) a devenit un 
adevărat loc de pelerinaj ca și mu
zeul Linne din apropiere, modesta 
casă în care a trăit renumitul sa
vant.

Castelul din Uppsala este un alt 
punct de atracție pentru vizitator. 
Cuprins de flăcările unui puternic 
incendiu în 1702, el a fost distrus 
in parte, fiind restaurat doar de cu- 
rînd. In acest castel, de culoare ciu
dată, cărămizie, croit din linii armo
nioase, rotunjite — ceea ce de la 
distanță il face să semene cu trei 
sfere suprapuse — a avut loc înco
ronarea regelui Gustav II Adolf, ne
potul regelui Gustav Vasa, și abdi
carea solemnă în 1654 
Kristina, care a trecut la 
Marea sală a castelului 
sită și în prezent pentru festivități. 
Intr-una din aripi se află acum 1 
ședința guvernatorului districtual, 
rotirile administrației și arhivele 
rasului.

Uppsala este cunoscută insă 
un centru universitar cu vechi 
strălucite tradiții. Aici și-a deschis 
porțile, în 1477, prima universitate 
din Suedia, una din cele mai vechi 
din lume. In prima jumătate a se
colului XVII, orașul devine principal 
centru de cultură, frecventat de di
plomații și oamenii de stat ai tim
pului. Studenții din întreaga lume 
se adunau aici, mai ales în jurul 
savantului Linne și a școlii acestuia.

Gustavianum, cea mai veche clă
dire a Universității, cuprindea un 
renumit amfiteatru anatomic. Astăzi 
găzduiește colecții de pictură, sculp
tură și antichități scandinave și cla
sice.

a reginei 
catolicism, 
este folo-

re- 
bi- 
o-

ca
și
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„COSMOS-214
MOSCOVA. — In Uniunea Sovie

tică a fost lansat satelitul artificial 
al Pămîntului „Cosmos-214". La bor
dul satelitului este instalată apara
tură pentru continuarea explorării 
spațiului cosmic, potrivit programu
lui anunțat de agenția TASS 
martie 1962.

Cutremur
de pâmînt

e.n. cu litere de aur și ar- 
perqament purpuriu. O altă 
este, de asemenea, marea 
Nordului, tipărită de Olaus 
în anul 1593 Ia

în Iugoslavia
Veneția, 
și vechi 
poporu- 
află un

in prezent, Universitatea din Upp
sala are circa 20 000 de studențl. 
Cluburile studențești se bucură de 
o largă autonomie în administra
rea căminelor șt cantinelor.

Renumită ca posedind cea mai 
mare colecție de cărți din Suedia 
este și biblioteca Universității cu
noscută în toată lumea sub numele 
de „Caria rediviva". Aici se qăsesc 
peste 1 milion de volume, reprezen- 
tind diferite epoci și culturi din di
ferite țări, și 30 000 de manuscrise, 
între care multe de o valoare inesti
mabilă, cum sînt „Codex argenteus" 
sau Biblia de argint, traducere go
tică a bibliei, scrisă în jurul anu
lui 500 
gint pe 
raritate 
hartă a 
Magnus
„Caria rediviva" păstrează 
monumente de cultură ale 
lui român. Astfel, aici se 
exemplar din Liturghierul de la iași 
(1679) primit la 30 ianuarie 1685 de 
învățatul suedez Sparwenfeldt de la 
spătarul Nicolae Milescu și un ma
nuscris slav care cuprinde Tîlcul 
Evangheliilor de Teofilact.

Uppsala — important centru cul
tural, economic și administrativ al 
Suediei de astăzi, păstrătoare atentă 
a vechilor tradiții, al cincilea oraș 
ca mărime al tării... Reluăm, cu im
presii de neuitat, într-un amurg de 
piele cenușii, firul autostrăzii îndrep- 
tindu-ne spre alte locuri interesan
te din această frumoasă țară a Pe
ninsulei Scandinave.

V. CHIȘU

BELGRAD. — După cum 
nuntă agenția Taniug, joi di
mineața în zona de vest a 
Macedoniei s-a produs un 
puternic cutremur de pămînt. 
Cutremurul, care a avut o in
tensitate de gradul 6—7, a 
produs panică în rîndul popu
lației, care a părăsit locuințe
le ieșind în stradă. S-au 
registrat pagube materiale.

Cutremurul de joi a fost 
de-al 1 253-lea înregistrat 
zona orașului Debar, care 
avut de suferit de pe urma 
mișcărilor seismice din 30 no
iembrie anul trecut. Potrivit 
părerii specialiștilor, aceste 
mișcări seismice durează tn 
zona epicentrului mai multi 
ani pină se calmează.

U.R.S.S. Astrahan. Pe cursul inferior al Volgăi, o dală 
cu zilele călduroase de primăvară, a început sezonul de 
pescuit. Cantități importante de pește intră în întreprinde
rile de specialitate, unde so pregătește batogul, icrele, care 
se bucură de mare căutare.

In clișeu. Pregătirea peștelui pentru prelucrare la între
prinderea de producție a batogulut șl icrelor „Caspica".

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


