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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe ministrul afacerilor externe 

al Regatului Maroc, dr. Ahmed Laraki

Anul XXI (XXVI) l\r. 59S6 Vineri 24 ianuarie 1969 4 padini 30 bani

Președintele Consiliului de 
Stal al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit joi dimineața, la Pa
latul Republicii, pe ministrul 
afacerilor externe al Regatu
lui Maroc, dr. Ahmed Laraki.

La primire a luat parte Cor
nelia Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

In cadrul convorbirii au

(ost discutate probleme pri
vind relațiile dintre cele două 
țări, precum și unele proble
me actuale ale situației inter
naționale. Constatindu-se cu 
satisfacție evoluția pozitivă a 
legăturilor bilaterale, a (ost 
exprimată voința celor două 
țări de a întări legăturile de 
prietenie șl cooperare multi

laterală reciproc avantajoase. 
Totodată, a (ost exprimată do
rința României și Marocului 
de a-și aduce contribuția in 
continuare la cauza menți
nerii păcii și dezvoltării co
laborării Internationale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordiali
tate.

maselor populare

UNIREA PRIN
CIPATEIOR

NICOLAE TODER1CIU 
lector universitar 

catedra de științe sociale a 
Institutului de mine Petroșani

Propășirea social-economică și politică a Prin
cipatelor Române a fost dintotdeauna concepută 
în legătură indisolubilă cu realizarea unității 
statale. Restaurarea Daciei, refacerea „tolimii 
trupului românesc intru întregimea sa cea din
ții’ esle laitmotivul activității permanente a 
fruntașilor politici și a maselor populare din 
vremea aceea. Dacă de Ia desăvîrșirea unității 
statale românești am sărbătorit numai o jumă
tate de secol, nu trebuie să uităm că înainte de 
a forma un singur stat, românii, cunoscuți ca 
apartenenți ai aceluiași neam, formfnd o singură 
tară în cuprinsul anticei Dacii, prin trainica lor 
unitate economică si culturală dezmințeau orice 
tăgăduire a identității lor naționale.

' < eastă unitate este la fel de veche ea în
săși poporul român Evenimentele de la 1848 au 
relevat, pregnant, capacitatea revoluționară și 
spiritul politie a! poporului nostru. Bunele aus
picii sub care începe în Muntenia opera de re
novare institutinna’s nu puteau trece neob
servate.

Istoricul Jules Michelet remarca, urmărind 
dezbaterile din comisia munteană a proprietății, 
„via inteligentă a acestui popor, de la care uma
nitatea era îndreptățită să aștepte servicii im
portante*. ..îndrăznesc a spune — insista el — 
că poate in nici o țară nu s-ar fi putui găsi 
Ia locuitorii satelor un mai puternic simț stră
moșesc și, in același lunn o dreaptă și pătrun
zătoare judecată"

Concluzia istoricului venea de Ia 
popnr perfect, unitar sub raport etnic și cultural, 
avea dreptul la o țară unică".

Unirea Principalelor, intr-un singur stat, sub 
numele de România, era ..dorința cea mai mare, 
cea mai generală, firească, leaiuită ci n»anăra- 
tă‘ — spunea M. Kogălniceanu.

Cu toată împotrivirea Austriei și Turcie:. Con
ferința de la Paris, întrunită la 22 mai 1858, nu 
mai putea ignora o realitate prea evidentă. Aici, 
se elaborează „Convenția" (Constituția) Princi
patelor Unite cu obligația de a forma două gu
verne și două adunări legislative, dar cu o sin
gură comisie centrală și o Curte de casație unică. 
Această unire, pe jumătate, a constituit un 
imbold penlru realizarea mărețului act de la 24 
ianuarie 1859. Emisarii moldoveni soseau la Bu
curești iar cei munteni la Iași, schimbind gin- 
duri și planuri penlru alegerea aceluiași domn 
Id ambele principale. Revenea adunărilor electi
ve, din cele două principate, marea răspundere 
de a hotări această problemă.

sine : „un

ÎN ÎNTiMPINAREA

ALEGERILOR

DE LA 2 MARTIE
Tovarășul Hicolae Andronache

propus candidat in circumscripția 
electorală județeană nr. 97

Aproape 200 de cetățeni din circumscripția electorală nr. 
97 a orașului Vulcan au participat teri la adunarea pentru 
propunerea candidatului Frontului Unității Socialiste în ale
gerile de deputați pentru Consiliul popular județean.

In cadrul adunării, tovarășul Vasile Beleringhc, vicepre
ședinte al Consiliului popular al onașului Vulcan, a vorbit 
despre semnificația alegerilor din acest an, despre partici
parea tuturor cetățenilor, în cadrul Frontului Unității Socia
liste, la înfăptuirea mărețului program trasat de Congresul 
al IX-lea și Conferința Națională a partidului.

(Continuare în pag. a 3-a)

Muncitorul Balog Iosif
Spre sala de muzică a Clubului muncitoresc din Petrila 

se îndreptau ieri seara numeroși locuitori ai orașului — 
mineri, preparatori, gospodine, pensionari. Au venit ca să 
participe la întrunirea care urma să desemneze candidați 
ai Frontului Unității Socialiste pentru alegerile de la 2 
martie.

Adunarea a (ost descinsă de tovarășul Marica Ftorea, vi
cepreședinte al ConsiHuIui orășenesc Petrila al Frontului U- 
nității Socialiste. Vorbitorul s-a referit la importanța po
litică pe care o reprezintă evenimentul de la 2 martie, 
efervescența creatoare, în toate domeniile de activitate, cu 
care sini întîmpinate alegerile de deputați. Tovarășul Ma
rica Florea a propus apoi drept candidat pentru circum
scripția electorală orășenească Petrila nr. 31 pe tovarășul 
Balog Iosif, muncitor curelar la Preparația Petrila. Printre 
cei care au luat cuvîntul susținînd cu căldură candidatura 
făcută s-au numărat tovarășii Bertoli Carol, pensionar, Ne- 
grean Mihai, lăcătuș și Nichila loan, pensionar.

Alegătorii prezenți la întrunire au aprobat în unanimi
tate, prin vot deschis, candidatura propusă.

Stabilirea

localurilor

secțiilor

de votare

din orașe

și comune

au sta- 
vor fi 
votare

2 măr

Consiliile populare ale ora
șelor și comunelor aparținind 
municipiului Petroșani 
bilit localurile unde 
instalate secțiile de 
pentru alegerile de la
tie. Cu ocazia unui recent in
structaj au fost fixate între
prinderile și instituțiile care 
au sarcina de a amenaja lo
calurile secțiilor de votare. Cu 
acest prilej s-au precizat, de 
asemenea,^etalii îri ceea ce 
privește amplasarea cabinelor 
de votare, a urnelor.

IOAN MANAȚE 
președintele Cooperativei meșteșugă

rești „Jiul" Petroșani

I

PAGINA TINERETULUI

In stația de ga- 
zometre a minei 
Lupeni, fiecaie a- 
parat este minu
țios verificat.

In clișeu : 
aspect al stației.

Preocupări actuale la Cooperativa „Jiul 
îmbunătățirea deservirii 
lărgirea gamei de prestații

Cunoscind că, în etapa actuală, 
cerințele vieții impun ca și coope
rația meșteșugărească să-și spo
rească contribuția la efortul general 
de dezvoltare a economiei naționa
le.
vul

in centrul preocupărilor colecti- 
ii nostru se află creșterea pro

ducției bunurilor de consum, per
manenta perfecționare a deservirii 
populației. îmbunătățirea calitativă a 
muncii în toate unitățile. In anul 
1968, ca urmare a sprijinului primit 
din partea organelor de partid și de 
stat, prin transpunerea în practică a 
pJjTjlui de măsuri tehnico-organi
zatorice aprobat de adunarea gene
rală. au fost puse la dispoziția popu- 
la'.iei noi secții prestatoare de ser
vicii. Astfel, in orașul Petrila a fost 
dat in folosință un complex de de
servire care cuprinde unități de 
croitorie pentru bărbați și femei, re- 
para-j! încălțăminte. ceasornicărie, 
reparat aparate radio și televi
zoare, foto studio, frizerie și coa
fură. In întreg municipiul au intrat 
în , • J 3 unitâli noi, cu spe
cific diferit; dintre acestea. în afa
ra planului, s-au înființat trei uni
tăți — construcții metalice, foto stu
dio și instalații electrice.

Ca urmare a unei mai bune orga
nizări a procesului tehnologic, uti
lizării judicioase a spațiului, folosirii 
mai eficiente a timpului de lucru 
s-a reușit ca, in anul trecut, coope
rativa noastră să obțină rezultate 
pozitive, depășindu-și prevederile 
planului la toți indicatorii: cu 200 000 
lei la producția marfă, 3 000 lei la 
încasări de la populație, cu 54 pe- 
rc-chi la încălțăminte fețe piele, cu 
65 000 la mobilă. 133 000 lei la li-

(responsabil, 
unitatea nr. 74 
(responsabil, Cior-

cooperativei noas- 
sporile. Compara
se prevede ca vo- 
marfă să crească

vrări către sectorul socialist, iar li
vrările la export au fost realizate, 
integral. La aceste succese și-au 
adus contribuția in mod deosebit 
unitățile nr. 46 televizoare (respon
sabil, Boicescu Nicolae), nr. 62 blă
nărie (responsabil, Basarab Doina), 
secția nr. 8 croitorie (responsabil 
Crislea Beniamin), unitatea nr. 26 
monumente funerare 
Stere Gheorghe), 
instalații electrice 
nei Iosif).

Pentru acest an, 
tre îi revin sarcini 
tiv cu anii’ trecut, 
lumul producției
cu 14,4 la sută, al încasărilor de la 
populație cu 14 la sută, încălțămin
tei cu fețe din piele cu 15 la sută, 
iar livrările către sectorul socialist 
cu 30 la sută. Urmărind îndeplinirea 
sarcinilor stabilite de Congiesul al 
IV-lea al cooperației meșteșugărești, 
comitetul executiv al cooperativei 
noastre a adoptat un plan de mă
suri tehnico-organizatorice care cu
prinde sarcini ce vizează obiective 
ca : îmbunătățirea activității econo- 
mico-financiare, diversificarea pro
ducției, crearea de noi modele în ra
murile cismărie, tricotaje și croito
rie, ridicarea pregătirii profesionale 
a cooperatorilor, extinderea lucru
lui pe două schimburi la unele uni
tăți de croitorie, dotarea unităților 
cu noi utilaje (între altele, unitatea 
d'- spălătorîe-boianyerie din 
șani va fi înzestrată cu o modernă 
mașină de spălat și călcat haine), 
înființarea de noi secții presta-

(Continuare în pag. a 3-a)
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PRO Șl CONTRA
către specia
la „finalele"

Apelul lansat de noi 
lorii care au asistat 
Festivalului municipal de muzică u- 
șoară și-a găsit, în sfîrșil, ecou mai 
larg. In ultimele zile ne-au parvenit 
trei scrisori, de această dată semna
te, în care autorii își spun răspicat 
cuvintul, aprobînd sau dezaprobi ud 
hotărîrile juriului. Vom da publici
tății conținutul acestor scrisori, ru- 
minind convinși însă că e ușor să 
afirmi ferm că ți-a plăcut X și nu 
ți-a plăcut Y și, invocînd „inefabilul", 
să le abții de la a da răspuns între
bării „de ce ?" Mai greu va rămîne, 
orice ni s-ar reproșa, să definești ca
litatea unui solist sau a unei forma
ții, distingind convingător farmecul 
de nereușite. Pentru aceasta juriul 
își va spune, in curind. și el pă
rerea. Deocamdată — opinii, comen
tate mai mult sair mai puțin.

PREDA AURICA, din Live/.eni. ne 
scrie: ..Am participat la etapele fes
tivalului de la Lonea, Lupeni. Ani
noasa și Petroșani. (Aceasta da —

pasiune ! — n. r.). M-a surprins re
zultatul final. V-aș ruga să întrebați 
juriul și publicul, dacă consideră 
just clasamentul. Eu susțin că nu. 
Dacă și azi mai merge... după mus
tață (aluzia la cîștlgătorul probei so
listice e fină — n. r.), atunci nu e 
bine. Păcat de acel băiat tinăr, de 
la clubul din Vulcan, pe nume Ld- 
rinez că n-a „luat" locul întii, pe 
care-1 merita poate. Vă rog să aju
tați un așa element, să nu-1 descu
rajați că poate intr-o zi o să ne 
mîndrim cu el". Tovarășa Preda, so
listul Bebe Lorincz e mulțumit de 
decizia juriului și nici nu se gindește 
să se descurajeze.

O scrisoare pe trei pagini, scrisă 
îngrijit și cu un ..supliment’ de 31 
semnături.
am primit din partea clasei a XlI-a 
reală de la Liceul Petrila. Inlrncit 
semnatarul colectiv al scrisorii ple
dează pentru „Color ", vom încerca să 
comentăm mai mult conlraargumen- 
tcle aduse deciziei juriului; „Vizio-

nu toate ininteligibile.

Prezentarea scrisorilor de 
președintelui Consiliului

acreditare 
de Stat

de către ambasadorul Marii Britanii
La 23 ianuarie 1969, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord la București, Denis Seward 
Laskey, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare.

Cu acest prilej, Nicolae Ceaușes-

cu, președintele Consiliului de Stat 
și ambasadorul Marii Britanii, Denis 
Seward Laskey, au rostit cuvîntări.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușes
cu, a avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul Marii Britanii, Denis 
Seward Laskey.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convorbire 
au participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, șl 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe.

Ambasadorul britanic a fost înso
țit de membri ai ambasadei.

ADUNAREA JUBILIARA DIN CAPITALA
CONSACRATA ANIVERSARII UNIRII PRINCIPATELOR

în 
a 

cu 
la

Comitetul municipal București al 
P.C.R. și Comitetul Executiv al Con
siliului Popular al municipiului Bu
curești au organizat, joi seara, 
sala Teatrului Uniunii Generale 
Sindicatelor, o adunare jubiliară 
prilejul aniversării a 110 ani de
Unirea Moldovei cu Muntenia — eve
niment de profundă rezonanță în 
Istoria poporului nostru, care a îm
plinit visul de veacuri al românilor 
din cele două principate, deschizînd 
drumul spre făurirea României mo
derne.

In aplauzele asistenței, în prezidiul 
adunării au luat loc tovarășii Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekaș, Ștefan Voi- 
lec, Dumitru Popa, Dumitru Popescu,

precum și tovarășii Anton Breilen- 
hofer, Ludovic Takacs, membri ai 
Consiliului de Stat, Pompiliu Maco
vei, președintele Comitetului de Stal 
pentru Cultură și Artă, Ion Iliescu, 
prim-secietar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului, 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demiei, Zaharia Stancu, președintele 
Uniunii Scriitorilor, Jean Livescu, 
rectorul Universității București, Ci
cerone Gorunescu, director general 
al Uzinelor „23 August", Cornel 
Brejbeanu, maistru la Uzinele „Vul
can", Ioana Soare, muncitoare la Fa
brica de confecții și tricotaje Bucu
rești, și Elena Batiște, studentă.

In sală se aflau membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai

guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, aca
demicieni, oameni de știință și cul
tură, numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituții ■ Capitalei, 
ziariști.

Adunarea jubiliară a fost deschisă 
de tovarășul Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capitalei.

Despre însemnătatea marelui act 
istoric al Unirii a vorbit 
Macovei, membru al C.C. 
președintele Comitetului de 
tru Cultură și Artă.

fn încheierea adunării a 
un spectacol festiv.

Pom pi li u 
al P.C.R., 
Stat pen-

avut loa 
(Agerpres)

CONFERINȚA ORASENEASCA 
A FEMEILOR DIN PETRILA

Ieri, 23 ianuarie, 
crările conferinței 
meilor din Petrila. La lucrările con
ferinței au participat, în afară de 
delegate, invitați din partea organi
zațiilor de partid, a întreprinderilor 
și instituțiilor din oraș.

Conferința a dezbătut 
desfășurată de comitetul 
al femeilor, a ales noul 
delegatele pentru conferința munici
pală a femeilor. Darea de seamă pre
zentată, discuțiile purtate au scos în 
evidență aportul însemnat al femei
lor la rezolvarea multiplelor proble
me economice, sociale și culturale 
de pe raza orașului. Un loc deosebit 
în cadrul luorărilor conferinței l-au 
ocupat problemele privind munca de 
educare, contribuția femeilor la gos
podărirea și înfrumusețarea orașului. 
Mai multe delegate, ca tovarășele 
Costea Ana, Nicoară lozefina, Mer- 
cioiu Maria, Androane Maria și altele 
au făcut prețioase propuneri privind 
îmbunătățirea muncii în viitor, a 
comitetului orășenesc al femeilor.

In cadrul conferinței s-au scos în 
evidență unele deficiențe manifestate 
în stilul de muncă al comitetului 
orășonesc al femeilor, în ultima pe
rioadă, lucru ce a dds la diminuarea 
sensibilă a realizărilor. Din lucrările 
conferinței s-a desprins faptul că, 
îndrumate permanent de organiza
țiile de partid, comitetele și comi
siile de femei au un rol deosebii de 
însemnat în înfăptuirea sarcinilor 
puse de parlid în fala întreprinderi
lor și instituțiilor. Lucrătoarele din 
domeniul ocrotirii sănătății, din co
merț în marea lor majoritate mun-

au avut loc lu- 
orășenești a fe-

activitatea 
orășenesG 

comitet și

cesc cu simț de răspundere, spriji
nind electiv înfăptuirea sarcinilor.

Conferința a adoptat un plan de 
măsuri cuprinzînd obiectivele princi
pale ce vor sta în centrul atenției 
comitetului orășenesc al femeilor. 
Printre măsurile propuse se remarcă 
preocuparea mai susținută pentru 
munca cultural-educativă, pentru mo
bilizarea mai activă a femeilor la

acțiunile patriotice, antrenarea Iar 
la o intensă activitate obștească.

Conferința a ales noul comitet o- 
rășenesc al femeilor. Ca președintă 
a comitetului orășenesc al femeilor 
din Petrila a fost aleasă tovarășa 
profesoară Budescu Emilia.

P. UNGUR

în atenția cititorilor și co
respondențllor noștri:

CONCURSUL
organizat de redacția 

ziarului „Steagul roșu"
In cinstea celei de a XXV-a aniversari a Eliberării 

patriei, redacția ziarului „Steagul roșu" inițiază un con
curs publicistic, deschis tuturor cititorilor din municipiul 
Petroșani. Concursul are drept scop : reliefarea mai preg
nantă a marilor transformări care au avut loc în viața 
economică, socială și culturală a municipiului, trăsăturilor 
moral-politice ale membrilor societății noastre socialiste, 
luptei pline de abnegație desfășurate de minerii din Va
lea Jiului în frunte cu comuniștii, pentru înfăptuirea po
liticii partidului ; realizarec unei mai strînse legături în
tre ziar și cititori, descoperirea și afirmarea de noi cola
boratori, diversificarea tematicii materialelor publicistice 
de colaboratorilor și corespondenților permanenți, stimu
larea înclinațiilor reportericești ale unor cititori, creșterea 
continuă a calității materialelor publicate 
ziarului.

Pentru concurs se pot 
următoarelor genuri :

în paginile

trimite materiale aparținind

nînd în colectiv majoritatea etape
lor acestui festival (majoritatea în
seamnă „patru'', ori ne-ndoini că cel 
31 elevi s-au deplasai în colectiv la 
Lupeni, Vulcan sau Aninoasa) ne-a 
surprins neplăcut decizia luată în fi
nal de juriu. De ce cvintetul vocal- 
inslrumental „Color" a fost clasat pe 
locul II ? Considerăm că această for
mație, stil ..beat", e cea mai valo
roasă din Valea Jiului (bine ați fă
cut, specificînd că e cea mai bună 
dintre cele stil „beat"), fapt demon
strat cu prisosință cu prilejul spec
tacolelor susținute de 
soliștii Radiotclcviziunii 
Spătarii, Gioni Dimitriu 
Lambru. Oare Luminița 
spus despre „Atlas" la fel cura a vor
bit Dan Spătarii despre „Color' ? 
(Exact, dar cu... alte cuvinte). După 
bilbiielile 
îndoim !
crobislului"
ticol a (ost criticai, de 
textul melodiei „Pletele

® reportaj

• informație (știre)

@ fotografie

PENTRU INF.1RMAȚIE

„Color" cu 
române Dan 
și Atanasie 
Dobrescu a

penibile de pe scenă ne 
(exagerați, concepția „mi- 

e evidentă). Intr-un ar- 
asomenea, 

mele". Re-

Materialele trimise pentru 
concurs vor trebui să îie inspi
rate din activitatea entuziastă 
a oamenilor muncii, romani și 
aparținind naționalităților con
locuitoare din Valea Jiului, să 
vorbească despre înnoirile prin 
care trece bazinul nostru car
bonifer, să albă în centrul lor 
omul de azi, constructor al 
unei vieți fericite, libere și 
prospere.

Autorilor celor mai bune 
materiale, primite pan’.ru con
curs și publicate în perioada 
1 februarie — 15 august a.c. 
li se vor acorda următoarele 
premii:

— Premiul 1
— Prem ul II
— Premiul III 200

500
300

iei 
lei 
lei

I

Adrian CONDOR

(Continuare în pag. a 3-a)

PENTRU REPORTAJ

Premiul I 1000
700— Pramiui II

— Premiul III 300

lei 
lei 
lei

PENTRU FOTOGRAFIE

— Premiul 1 700 lei
— Premiul II 500 lei
— Premiul III 300 lei

La stabilirea premiilor se va 
ține cont în afara calității, de 
operativitatea cu care materia
lele au fost expediate redac
ției șl de numărul materiale
lor publicate.

Rezultatele finale vor ti pu
blicate după încheierea con
cursului. Participanțil sînt ru
gați să scrie atît pe plic cît 
șl pe material mențiunea „PEN
TRU CONCURS"

In afara acestor premii se 
vor acorda șl mențiuni în re
chizite gazetărești.



2 VINERI'24 1AM 1909

CTEAGUL ROȘU

PAGINA TINERETULUI. PAGINA TINERETULUI

afirmare a tineretului
Entuziasmul și puterea de

GHEORGHE SACÂLUȘ 
secretar al Comitetului muni

cipal U.T.C.

Uleciștii, împreună cu întreg ti
neretul din Valea Jiului, au primit 
cu deosebită însullețire chemările 
Ia întrecere ale conferințelor jude
țene de partid și U.T.C., care deschid 
în fața tinerei generații un vast 
timp de afirmare a potențialului 
său creator, a priceperii șl entuzias
mului săn pe marele șantier al 
construcției socialiste.

Animați de dorința de a-și spori 
contribuția la realizarea șl depășirea 
obiectivelor stabilite de Conferința 
municipală de partid. în baza progra
mului adoptat de conferințele jude
țeană și municipală ale organizațiilor 
U.T.C.. organele și organizațiile de 
tineret din Valea Jiului pun pe pri
mul plan al activității lor, educarea 
prin muncă șl pentru muncă a tine
retului, spre a alătura efortului co
lectivelor de muncitori, Ingineri și 
tehnicieni, elanul și puterea de mun
că a tineretului.

Organizația municipală U.T.C., prin 
angajamentele luate în cinstea celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării Ro
mâniei, a celui de-al X-lea Congres 
al partidului, și-a propus ca prin 
întreaga sa activitate, să-și mobili- 
xeze toate forțele, întregul spirit 
combativ, revoluționar, pentru ca 
prezența sa în munca și viața ti
neretului să devină cît mai activă, 
cît mai eficientă.

Printre principalele sarcini stabili
te. ne-am propus mobilizarea între
gului tineret în întrecerea socialistă, 
îmbunătățirea disciplinei în muncă 
ți ridicarea continuă a cunoștințelor 
profesionale șl de specialitate.

Tncepînd din acest trimestru, co
mitetul municipal, comitetele orășe
nești ale U.T.C. vor ajuta organiza
țiile de tineret din întreprinderi pen
tru extinderea Inițiativei 
minut fructificat cu valoare 
pentru producție*.

Organele și organizațiile 
vor folosi șl extinde forme
tode specifice de activitate cum slnt: 
discuții individuale. dezbateri și 
schimburi de experiență pe teme ale 
disciplinei. îmbunătățirea calității 
produselor, reducerea prețului de 
cost, întîlniri cu specialiștii și mun
citorii fruntași etc.

De asemenea, vom extinde organi
zarea „Olimpiadelor pe meserii", a 
concursurilor „Cine știe, cîșligă", 
„Cartea tehnică șl producția" etc. In 
colaborare cu sindicatele șl condu
cerile întreprinderilor, vom antrena 
tineretul la acțiuni destinate califi
cării și ridicării calificării profesio
nale.

Vom ajuta organizațiile de pe șan
tierele de construcții pentru a inten
sifica munca polillco-educallvă în 
vederea mobilizării tineretului la în
deplinirea ritmică a planului de pro
ducție, folosirea economicoasă a ma
terialelor, îmbunătățirea disciplinei 
și permanentizarea tinerilor pe șan
tiere.

Organizațiile U.T.C. din sectorul 
de deservire vor Iniția mai multe 
acțiuni educative menite să dezvol
te răspunderea față de o deservire 
exemplară, cuviincioasă șl civilizată 
a consumatorilor.

Ne propunem, de asemenea, colec
tarea a 4 500 tone fier vechi, împă
durirea unei suprafețe de 10 ha, În
grijirea plantațiilor tinere pe o su
prafață de 15 ha, strîngerea a 2 600 
kg semințe forestiere, fructe de pă
dure și plante medicinale precum și 
alte activități prin care să contribuim 
la înfrumusețarea orașelor.

Pentru a concretiza 
cărei organizații la 
biectivelor stabilite 
necesar ca acestea 
măsuri care să ducă
rea muncii educativ-organizatorice, 
să alb^- o maximă eficiență în rezul
tatele obținute In procesul de pro
ducție, in activitate’ nhcfoa<;că p 
tineretului.

îndeplinirea tutun,. ...<»<lor obiec
tive va pretinde o participare activă, 
responsabilă din partea fiecărui ule- 
dst, noi căutări și eforturi orga
nizatorice, perfecționarea stilului de 
muncă a comitetelor U.T.C.

Sîntem încredințați că sub condu
cerea șl cu sprijinul organizațiilor de 
partid, tinerii din Valea Jiului vor 
reuși să se ridice la nivelul sarci
nilor, să răspundă și pe această ca
le, condițiilor minunate de învăță
tură, muncă și viață create de partid 
tinerei generații.

Optimism netulburat.

AGENDA

„Fiecare 
maximă

U.T.C.
șl me-

DIALOGUL NOSTRU
despre

• Ideal
• Pasiune
• Prietenie
• Perfecționare

„Las moștenire băieților șl Ielelor patriei 
noastre Iubire de tară și de grai românesc, 
dragoste de ștllnfă, optimism nelulbural, curajul 
civic de a s,-----  ' '-------
ce loc".

Fără îndoială că intrarea în drep
turi sau, ca să folosim o expresie 
consacrată, „executarea" celebrului 
testament prin care savantul de re
nume mondial, Emil Racoviță, s-a 
adresat generației de tineri care-1 
urmează pe drumul sinuos al știin
ței, al luptei pentru dezvăluirea tai
nelor naturii, s-a petrecut In depli
nătatea el, în anii socialismului. As
tăzi, mai mult ca oricînd, tinerii, 
angajați cu tot potențialul lor crea-

2.

3.

contribuția fie- 
Indeplinirea o- 
pe 1969, este 
să stabilească 
la imbunălăți-

Plenarele activelor U.T.C 
licee și scolidin

In oceste zile vor 
avea loc plenarele 
activelor U.T.C. din 
licee șl școli profe
sionale, în cadrul că
rora se vor dezba
te probleme privind 
munca 
cativă

politico-edu- 
desfășurată de

organizațiile U.T.C., 
pentru mobilizarea 
elevilor la învățătură 
și întărirea discipli
nei. In cadrul plena
relor, care se organi
zează la Indicația 
C.C. al U.T.C., se va 
analiza activitatea

depusă de organiza
țiile U.T.C. în primul 
trimestru al anului 
școlar, stabilindu-se 
măsurile necesare 
pentru îmbunătățirea 
activității în trimestrul 
II.

Informare politică
Io U.R.U.M.P.,Ieri,

în fața a peste 200 
de uteciști, a fost 
prezentată o infor
mare politică pe te
ma : Rolul conducă-

tor al partidului tn 
opera de desăvirșire 
a construcției socia
liste In patria noas
tră. Expunerea, susți
nută de tovarășul Pe
tru Bălan, membru în

biroul municipal Pe
troșani al U.T.C., a 
fost urmărită cu mult 
interes de cei pre- 
zenți, prilejuind 
dezbateri, din partea 
tinerilor.

vii

4.

5.

H. 
șani :

Cum răspunde clubul la
dorințele uleclstilor pctrllcnl ?

— Înainte vreme? Păi, atu nd, în 
urmă cu cițiva ani, aveam la Petrila 
o activitate de olub cum rar întîl- 
neai. Aveam întreceri sportive, echi
pe de box și de lupte, de tenis de 
masă, de volei, de șab și, mă rog, 
multe altele cărora li s-a dus faima 
peste „hotarele" Văii. Aveam or
chestra noastră de muzică ușoară. 
La club se organizau seri dansante, 
întîlniri interesante, reuniuni. Pe 
lîngă spectacolele brigăzilor noastre 
de artiști amatori, ne vizitau cu 
multă plăcere ansambluri artistice ale 
leaLrelor din București sau din țară, 
care aduceau in mijlocul pelrileni- 
lor - acest public primitor, entu
ziast și întotdeauna receptiv față de 
manifestările artistice de valoare — 
un cald mesaj al artei de pe alte 
meleaguri. In mare măsură activi
tățile de club care se desfășurau în 
trecut aveau ca animator dp bază, ti
neretul

Dar acum...
Deși, după nostalgia din glasul in

terlocutorului — un lÎDăr jovial, gaz
dă mai veche a noastră — bănuiam 
cam ce ar putea să însemne acest 
lapidar .acum". într-una din zile 
ne-am prezentat la fala locului. A- 
dică, in mijlocul furnicarului de li
nei i din Petrila. aflali la clubul sin
dicatului minier din localitate, trans
format in decursul anilor, dintr-un 
lăcaș în care pulsa o Intensă acti
vitate culturală, intr-o... sală de aș
teptare pentru amatorii de filme, in
tr-un club al ..tablelor" și „barbu
tului', al fumului, al pensionarilor 
care-și dispută obișnuitele partide de 
șah sau rummy, pe baza unui drept 
firesc, bineînțeles, dreptul primului 
sosit la ușa clubului.

In sala de șah interminabilele 
partide, mai mult sau mai puțin a-

noste, mai mult sau mai puțin „de 
club", se desfășoară liniștit, sub pri
virile pline de admirație (oare nu
mai admirație? Nu cumva și... ne
răbdarea de a putea ocupa o masă 
de șah?) ale uteciștilor și altor ti
neri care-și caută zadarnic, cu per
severență clipa și locul de recreere, 
de reconfortare, după o zi de mun
că încordată în abatajele minei, ate
liere sau pe șantierele de construc
ții. Din sala de șah am vrut să in
trăm în sala de tenis (dotată cu e 
singură masă, ceea ce pentru sutele 
de amatori desigur nu ajunge), dar 
a fost de prisos să deschidem ușa. 
Ceea ce a vrut tovarășul director 
să ne arate, ne-a arătat printr-unul 
din geamurile sparte ale ușii, numită 
cu multă pompă „glasvand". Am mai 
aflat apoi că și la tenis, monopolul 
e deținut de o mină de ..abonați'* 
care cu greu cedează paletele. De 
obicei, adevărații amatori obțin cu 
multă „trudă" dreptul de a juca un 
singur ..set' și, în prealabil, „cinci 
mingi pentru încălzire' numărate in
sistent și enervant de asistență. Sala 
e rece, neprimitoare, ba mal mult 
e impropriu denumită sală (de fapt 
printr-o originala improvizație cori
dorul de trecere spre toaletă, s-a 
metamorfozai în sală de tenis).

Ne-a mai fost arătată apoi o tristă 
amintire a ceea ce o dată a fost o 
elegantă masă de biliard a clubului. 
Dosită undeva într-o altă sală, masa 
după ce a așteptat zadarnic un spe
cialist care s-o recondiționeze, îșl 
trăiește impasibilă ultimele clipe îna
inte de casare, într-o lungă și la
tentă auiodegradare. datorată nu so
licitării ci, inuiilizării.

Si cam atît. In rest cinematogra
ful cu cele trei spectacole pe săp- 
tămină, un bal organizat de uteciști

o dală la două săplămîni cînd bine
înțeles, gazda nu uită să-i taxeze 
(distracția costă 1). Nu am aflat în 
schimb nimic despre cercurile tine
rilor (pentru radioamatori, filalelișli, 
de muzică, de arte plastice sau dan
suri, ca să nu mai vorbim de altele 
mai pretențioase) care cu putină 
imaginație, cu puțin spirit organi
zatoric. ar putea umple cu folos tim
pul liber al acelora care-și risipesc 
după-amiezile la promenadă, sau 
„distracții" ieftine prin cafenele 
bodegi.

La sediul comitetului U.T.C.
minei Pelrila, care cuprinde cea mal 
mare organizație de tineret din oraș 
nl s-a vorbit atit de către tov. loan 
Strofa, secretarul comitetului U.T.C. 
cit șl de al|i tineri din comitet, de

în 
și

al

necesitatea înființării unul club al 
tineretului în acest oraș. Aceasta e 
dorința tinerilor petrileni și consi
derăm că ar putea fl realizată. O- 
rașul a cunoscut în ultimii ani o im
petuoasă dezvoltare. Actualul club 
nu mai poate satisface cerințele a- 
celor care vor să-și petreacă tim
pul liber în mod plăcut și cu folos. 
Am aflat de unele proiecte privind 
modernizarea clubului minier, de în
ființarea unui bar. Toate acestea sînt 
binevepite. Dar dacă tinerelului îi 
lipsește ceva și înțelegem prin a- 
ceasta un local cît de modest unde 
să se poată 'organiza acțiuni pline 
de fantezie, menite să contribuie la 
vasta operă de educare 
Iul, această lipsă nu va 
departe romnencată prin 
unui bar.

Considerăm prezentele 
o deschidere a unei discuții, solici- 
tind organele competente — consi
liul popular orășenesc, sindicatul șl 
conducerea minei Pelrila — să re
flecte la posibilitățile de a satisface, 
pe cit posibil, dorințele tinerilor pe
trileni.

a tineretu- 
fi nici pe 

amenajarea

Ml-a lost greu să-mi găsesc un 
prieten adevărat. Cu toate acestea 
l-am găsit. De el mă legă sentimente 
mal puternice declt... zalele lui Po- 
lonlus. Ml-am dat seama de calită
țile Iul într-o împrejurare cînd, a 
dovedit o neașteptată maturitate In 
gîndlre, răspiinzîndu-ml unei proble
me ce mă frămlnta foarte mult.

4. In afară de literatură, In preo
cupările mele extrașcoiare mi-am în
scris învățarea mal multor limbi 
străine. Se spune că eșli de atitea 
ori om, cite limbi cunoști. Rămine 
să mă conving de adevărul cuprins 
In aceste cuvint»» «d d’'-'* <• -.ă-1
dovedesc.

5. Da ! Setea de cunoștere șl 
modestia, acestea sînt trăsăturile ce 
trebuie să caracterizeze linărul mo
dern din zilele noastre.

ANDREEA PETRESCU, 
spune adevărul Întotdeauna și In or/-Liceul teoretic Petroșani.

EMIL RACOVIȚA

tor dovedesc cu prisosință că știu 
aă folosească moștenirea primită. A- 
dică, Iubirea de țară și de grai, dra
gostea de știință, optimismul netul
burat, curajul de a spune adevărul 
al nenumărate alle calități care cons
tituie trăsături definitorii ale ge
nerației noastre.

Vreți să-i cunoașteți ?
Să le creionăm portretul după cum 

se prezintă, de altfel, ei singuri, 
prin confesiunile lor.

Aveți un ideal în viață ? Care anume ? Ce amintiri 
vă leagă de acest ideal ; Cum vă preocupați de rea
lizarea lui ?

Ce satisfacții vă aduce profesarea meseriei pe care 
v-ați ales-o ? Ce satisfacții vă aduce învățătura ?

Aveți un prieten adevărat ? De ce îl socotiți prieten ? 
In ce împrejurări v-ați dat seama de calitățile lui ?

Cum vă preocupați de pregătirea dv. culturală ? Care 
sînt preocupările dv. în afara producției sau școlii ?

Vă considerați modern ? Care sînt trăsăturile ce cre
deți că trebuie să caracterizeze un tînăr modern ?

STANCIU, tehnician Pelro- rețete, însă, îndrăznesc să 
cine privește muzica, poe-

elevă la

1. Idealul este viața 
clipa cind „pierzi" rostul 
pierdut și Idealul.

4. Nu ml-anj impus niciodată un 
program special de pregătire cultu
rală, ca un scop în sine. O lac din 
dorința cunoașterii, dintr-o necesi
tate căreia trebuie să-i răspund În
totdeauna, In orice împrejurare. Nu 
as putea enumera preocupările mele 
în afara școlii. Sînt sigură că aș 
omite unele preocupări.

5. Orice tînăr este modern, d.ică 
știe șl reușește să se Integreze in 
societate, să se adapteze mediului 
In care trăiește, să împărtășească 
convingerile colectivului din care fa
ce parfe.

însășl. In 
vieții, ți-al

MARIOARA RADU, tehnician to- 
pograf mina Petrila :

Te-am lntlln.it din nou, Ade
la, Gica, Coco (sau cum te-l 
II numind acum), In fafa ace
luiași păhărel cu gin, urmă
rind, candidă și visătoare, prin 
fumul străveziu ce se deșira 
prelung dlntr-o JIgară iei tină, 

• „fluctuația" de Ia Cale-har. In 
Jurul tău, etalindu-și plictisul 
după o clasică șl perfectă me
todă de a pierde timpul, ro
iau, șl acum ca și altădată, 
„sfinții" și don-juanil, aceiași 
pierde-vară, dezabuzafi de oti
ta amar de alcool, Ingurgitat 
In interminabile chefuri.

Din nou v-am auzit discu- 
tind, ca șl astă vară, plini de 
emfază, despre ultimele nou
tăți din literatură sau cinema, 
punind la punct prlnlr-un sim
plu gesl, toată pleiada de ac-

torl, autori poefl sau pictori, 
subiectul vostru prelerat, ca
lul vostru de bătaie In care 
Iragell zi de zi, ca să ne do
vediți nouă, neștiutorii, „vas-

4—5. Uneori omul citeșle cărți 
doar pentru a-și alimenta conver
sațiile, ascultă muzică doar pentru 
a marca In fața altora, chipurile, 
un anumit rang născut din snobism, 
își alege veșmintele după impresia 
pe care urmează s-o facă în public. 
Toate acestea nu denotă altceva de
clt lipsa de cultură. Aceștia nu sînt 
moderni și nici nu se preocupă cu 
adevărat de propria lor pregătire 
culturală. EI nu fac altceva decît za
darnice eforturi de „a fi la modă", 
de a simula pasiuni.

Consider că muzica trebuie ascul
tată pentru a înțelege fiorul el tai
nic, poezia trebuie citită pentru a 
înțelege omul, creator de sublim. 
Consider că o piesă de teatru poate 
fl trăită și de către spectator chiar 
dacă totoliul acestuia se află în ul
timul rînd din sală, dacă el înțelege 
cu adevărat mesajul piesei, dacă știe 
să se Integreze in acțiunea el. Aș 
regreta dacă cineva ar crede că vreau

să dau 
spun că 
zla, teatrul șl toate celelalte arte 
doar ca un scop în sine, pentru a 
se culturaliza cum s-ar spune „cu 
tot dinadinsul" nu va deveni nici
odată cu adevărat un om cult, și 
bineînțeles nici modern. Deși poate 
va reuși să lase impresia că

3. Am un prieten adevărat care 
In toate împrejurările a dovedit 
sinceritate, respect, afecțiune, încre
dere. Consider că o prietenie nu poa
te fi consolidată dccîl pe aceste ca
lități. Dacă-i lipsește una singură 
nu poale fi nunrtă prietenie ci... di
plomație.

•*’. Orice tînăr trebuie • ă se con
sidere modern. Dar a f’ modern rii 
înseamnă doar să port’ plete (mă 
refer ia băieții, miniîuno (în c'znl 
fetelor) sau să ascult’, zi de zi. me
lodiile lui Tom Jones »-• Cafe-bar. 
După părerea mea a fi modern în
seamnă a ține pasul cu viața.

MĂȚYUȘ FbANCISC, 
canic U.R.U.M.P.

lăcătuș me-

este.

MORAR ULPIA IANINA, 
Liceul teoretic Petroșani.

elevă,

în pri1. Evident, ca orice tînăr 
mul rînd vreau să devin OM. Apoi, 
prin muncă, să contribui la înlătu
rarea suferințelor semenilor mei, la 
fericirea lor chiar: să devin medic.

3. Polonius, rafinatul personaj, 
născut din pana măiastră a marelui 
Shakespeare, dădea, printre altele, 
acest sfat fiului său Laertes: „să-ți 
legi prietenii de line cu za de fier 
dar să nu-ți tocești mina tot întin- 
zlnd-o, oricărui nou venit cu caș la 
gură". Desigur nu e o rețetă unl- 
versal-valabllă, însă din tîlcul ei se 
pot desprinde multe învățături.

din nou în 
meserie. »nt 

lăcătuș mecanic m-aș face. („Dac? ar 
fi să trăiesc din nou. as trăi cum 
am trăit : nici nu rearef trocului, 
nici nu mă tem de viilor" — spunea 
în urmă cu patru secol-' un -•■'•■e 
învățat francez — n.r.). Tmi place a- 
ceastă meserie. Cînd văd cum ies 
pe poarta uzinei piesele sau utila
jele Ia care am lucrat, trăiesc un 
sentiment care nu poale fi' numit 
decît satisfacție. Mă bucur cînd tmi 
dau seama că munca mea nu a fost 
zadarnică, că a folosit șl altora.

2. Dacă m-aș afla 
situația să-mi aleg .o

IULIU PASZTERNAK, strungar 
U.R.U.M.P.

Acțiuni multiple
în perspectiva

Cel de al doilea trimestru școlar 
a început sub auspicii bune la în
vățătură. Totuși, comitetul U.T.C. 
de la Liceul din Lupeni a dezbătut 
recent acțiunile ce mai trebuie în
treprinse de către organizație, pen
tru ridicarea continuă a nivelului 
de pregătire a elevilor.

Astfel, s-au preconizat numeroase 
acțiuni pentru educarea 
Ideologică și culturală a
întărirea disciplinei în școală. In a- 
cest trimestru școlar se vor Iniția

polltico- 
elevilor,

întîlniri cu personalități de seamă 
din Valea Jiului. Pe tărîm sportiv 
se vor organiza întreceri de șah, te
nis de masă, schi șl se va înființa 
un cerc turistic. S-a mai preconizat 
înființarea unui ștand de cărți, pen-t 
tru îmbogățirea bibliotecilor perso
nale ale elevilor, pregătirea unul 
montaj muzical-literar, participarea 
la acțiuni de întiumusețare a loca
lităților ele.

1. Se vorbește, și pe bună drep
tate — despre diplomă ca fiind ates
tatul unui anumit grad de pregătire, 
certificatul unei anumite calificări. 
Viata ne scoate de multe ori în cale 
astfel de cazuri cînd, valoarea dinlo- 
mei nu mai corespunde cu valoarea 
cunoștințelor aceluia care o posedă. 
Dacă flecare dintre noi nu ne vom 
strădui să ne îmbogățim Încontinuu 
cunoștințele șl ne vom rezuma la 
nivelul de cunoștințe dobîndit la ab
solvirea școlii, aceasta nu va însem
na decît că acceptăm plafonarea, na
vigarea în apele liniștite ale medio
crității. Idealul ? A tinde către 
fecționarea continuă. Eu slnt 
profesie strungar, dar aceasta
mă împiedică ca după absolvirea li
ceului seral pe care-1 voi termina în 
curînd să-mi /continui studiile, în- 
scrlindn-mă la Institutul de mine din 
Petroșani.

per- 
de
nu

GÎF DEAG ION ★

cu perciunii 
Despre 
seară, 
lascive 
vostru

șl mini-fupe-ui. 
laptul că, seară de 
vegetali in Itncezell 

și, alectafi de propriul 
lei de a li și de a vă

Nu poți renunța la Cafe-bar?

mai scris de voi. De 
voastră zadarnică de a 

himeric pe 
co-

tele" voastre cunoștințe, „bo
gata" voastră cultură.

Am
truda
vd clădi un vis 
marginea păhărelului de 
nlac. Despre' principiile voas
tre pe care le allșafi o dală

comporta, vă admirați reci
proc : „e la Cale-bar o socie
tate..."

Am 'mai scris, despre indu
bitabilul primitivism psihic al 
pletelor nelunse, efect al lip
sei unor elementare noțiuni 
de bun simt. Dar, voi nu ple-

cafl urechea, nu Iua|i In sea
mă zâmbetul cu care oamenii 
In vlrstă, In toată lirea vă În
conjoară cind inllmplălor tre
ceți prin la{a lor.

Ai 24 de ani, Adela. Virslă 
la care Iii poli da seama de 
calitățile, de sensibilitatea su
fletească a acelor tineri care 
nu o singură rațiune de a II: 
afirmarea prin muncă, perlec- 
lionaiea. Tineri modești, 
plini 
care 
dală 
lor.

Nu ai inii Inii, 
unul din aceștia ?

Sau, cu adevărat nu poli re
nunța la „reconlortarea" de la 
Cale-bar ?

dar 
de idealuri, visători, dar 
nu șl-au desminlil nicio- 
Irumusetea caracterului

Oare, nici

Dialogul nostru cu tinerii munci
tori, Intelectuali, studențl. elevi, din 
toate domeniile de activitate, conti
nuă. In dorința de a cunoaște cit 
mai profund profilul, trăsăturile ca
racteristice tinerel generații, năzuin
țele si preocupările sale. solicităm 
tuturor tinerilor să răspundă la în
trebările dialogului nostru, cunos- 
cînd că prin răspunsurile ce le vom 
primi .vom putea oferi cititorilor o 
autentică 
care fac 
tinerilor, 
prețioasă
curs în viață.

imagine a generației din 
parte tinerii de astăzi, iar 
un exemplu viu, o călăuză 
pe drumul ce-1 au de par-

Pagină întocmită do 
I. MUSTAȚA

lntlln.it
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UNIREA PRINCIPATELOR
(Vrmarc din paq. 1)

In Molckna, la 5 ianuarie 1859, 
eslc ales ca domn cunoscutul pa
triot unionist, colonelul Alexandru 
Ioan Cnza. Manifeslatiile entuziaste 
desfășurate timp de mai multe zile 
Ia ’ași. in orașele si satele Moldo
vei, erau cea mai puternică dovadă 
cu privire la voința poporului. A- 
dunate la Ivirea zorilor pe dealul 
Mitropoliei, unde se desfășurau lu
crările adunării elective rounlene. 
masele populare din București si îm
prejurimi au exercitat presiuni pen
tru a impune alegerea aceluiași 
domn. In asemenea împrejurări, la

numărarea voturilor adunării. din 
ziua de 24 ianuarie, s-a constatat u- 
nanlmilale pentru alegerea domnului 
Moldovei și ca domn al Țării Roma
nești.

Sosirea Iul Cuza in București, la 
8/20 februarie, a prilejuit o mani
festare spontană de o măreție uni
că. Fra glasul poporului, nesilit de 
nimeni, care îsi spunea ruvînlul 
răspicai pentru a ti auzit si înțe
les de prieteni șl dușmani.

Desăvirslrea Unirii, elucidînd pro
blema de bază a organizării stalului, 
a dus la înfăptuirea năzuințelor po
porului, a Idealurilor pentru care 
a luptat secole de-a rîndnl.

W Fiți I VECHIULUI
A 47-a sesiune a Consiliului popular

Miercuri, 22 ianuarie a.c., a avui loc la Vulcan cea de-a 
47-a sesiune a Consiliului popular orășenesc. A fost anali
zat modul de îndeplinire a planului economic, social și cul
tural pe anul 1968 șl prezentat proiectul de plan pe anul 
1969. De asemenea, a lost supus spre dezbatere șl aprobare 
planul acțiunilor patriotice pe anul în curs, după care s-a (re
cul la alegerea comisiilor de judecată.

Sesiunea a aprobat proiectul de susținere a angajamente
lor Consiliului popular municipal Petroșani șl ale Consiliu
lui popular județean Hunedoara ca răspuns la chemarea la 
întrecere a Consiliului popular județean Galați, adresată 
consiliilor populare din întreaga țară.

ora; MINIER
orășenesc Vulcan

Tovarășul Nicolae Andronache 
propus candidat în circumscripția 

electorală județeană nr. 97

Curba nivelului 
de trai —- 
în creștere

(Urmare din pag. 1)

Alegerile oferă un nou prilej de 
manifestare a adeziunii depline a în
tregului popor față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, de obținerea unor noi 
succese în toate domeniile de ac
tivitate.

Tovarășul Vasile Belcringhe a pro

pus drept candidat al Frontului Uni
tății Socialiste în circumscripția elec
torală județeană nr. 97 pe tovarășul 
Nicolae Andronache, membru su
pleant al biroului Comitetului jude
țean de partid, redactor șef al zia
rului „Drumul socialismului' Deva.

Tovarășul Nicolae Andronache a 
mulțumit participanlilor la adunare 
pentru încrederea acordată.

AlTE PROPUNERI DE CANDIDAȚI
Cu prilejul adunărilor desfășurate 

teri în municipiul nostru, a continuat 
desemnarea candidaților Frontului 
Unității Socialiste, pentru alegerile 
de la 2 martie. Cinematograful din 
patul Livezeni a găzduit întrunirea 
care a desemnat drept candidați pe 
tovarășii Dîrlea George, pentru cir
cumscripția electorală județeană nr. 
63, Mfarcu Dumitru, Hristea Alexan
dru și Farcaș Emeric, pentru circum
scripțiile electorale municipale nr. 
25, 26 și 27. In orașul PETRILA au 
lost desemnați drept candidați tova
rășii Stoica Cornel, pentru circum
scripția electorală județeană nr. 79, 
Cberecheș loan și Krișlaly Ludovic, 
pentru circumscripțiile electorale mu
nicipale nr. 73 și 74, Cherecheș loan, 
Lup aș Augustin si Bertoli Ileana, 
pentru circumscripțiile electorale o- 
răsonești nr. 32, 33 și 34.

1 n circumscripțiile electorale co
munale nr. 5 și 23 din BANIȚA au 
tost desemnați candidați tovarășii 
Stoica Petru și Poenar Ileana, iar în 
circumscripțiile electorale comunale 
nr, 32 și 42 din ANINOASA tovară
șii Bornemisa loan și Palievici Ana.

In adunările electorale organizate

Ieri în orașul VULCAN au fost de
semnați candidați tovarășii Muntoiu 
Nicolae, pentru circumscripția elec
torală județeană nr. 96, Costinaș E- 
lena, Angelescu Elena, Nistor Elisa- 
beta și Huruială Zenovia, pentru cir
cumscripțiile electorale municipale 
nr. 132, 133, 134 și 135, Korcsany 
Olto, Surulescu Dan, Cazimir Cle
ment, Karoly Eugenia, Nyarady Ag
neta, Galeria Victor, Iordan Iosiî și 
Huruiala Zenovia, pentru circumscrip
țiile electorale orășenești nr. 48. 49, 
50. 51. 52. 53, 54 și 55.

La URICANI au fost desemnați 
drept candidați tovarășii Caragea 
Pompiliu și Morarii loan, pentru cir
cumscripțiile electorale municipale 
nr. 192 și 195 Caragea Pompiliu, 
Capră Dan, Slancu Iulian, Dobocan 
Vasile, lonașcu Petru, Constanlines- 
cu Maria, Gruian Visalon, Oprea 
Vasile, Ladislau Ionică, Mojoalcă 
Maria, Drăghici Iosif și Radu Victor, 
în circumscripțiile electorale orășe
nești nr. 31, 32. 33, 34, 43, 44. 45, 
46. 47, 48, 50 și 22.

Dind curs documentelor colul 
de-al IX-lea Congres al partidului și 
ale Conferinței Naționale, organele 
și organizațiile de portid de pe raza 
orașului Vulcan au obținut realizări 
de seamă în toate domeniile de ac
tivitate.

Iată doar cîteva dintre acestea:

• 235 apartamente în 
blocuri cu 4—11 nivele

@ un liceu modern cu 20 
săli de clasă

9 o conductă de alimen
tare cu apă a orașului 

lucrări edilitar-gospo- 
dărești, prin contribuția ce
tățenilor, a căror valoare 
depășește 2 milioane lei.

Lucrările celei de-a 47-a sesiuni 
a Consiliului popular orășenesc Vul
can. rapoartele prezentate și discu
țiile participanlilor au reliefat trans
formările structurale survenite în 
ultimii ani în viața locuitorilor ora
șului. S-au construit sute de apar
tamente care oferă condiții optime de 
viață oamenilor muncii. Din fondul 
statului și prin contribuție voluntar- 
patriotică s-au amenajat străzi și tro
tuare pe suprafețe de kilometri în
tregi, s-a îmbunătățit alimentarea cu 
apă a orașului, s-au obținui realizări 
de seamă în domeniul edilitar-gos- 
podăresc. S-au înființai noi unități 
comerciale, s-a îmbunătățit și diver
sificat gama prestațiilor de servicii 
către populație, tot mai mulți oa
meni ai muncii s-au mutat în apar
tamente moderne, confortabile. La 
toate realizările obținute, o contri

buție de seamă și-au adus-o depută
ții, oameni care șl-au consacrat e- 
nergia și puterea do muncă spre bi
nele și bucuria semenilor lor.

— In tot Ce om înfăptuit, în mer
sul nostru sigur înainte — a spus 
in cuvintul său tovarășul Barbu Pe
tru, prim-secretar al comitetului oră
șenesc do partid Vulcan — se re
flectă politica înțeleaptă a partidu
lui, grija permanentă a stalului nos
tru pentru crearea de condiții lot 
mai bune de muncă șl de viață oa
menilor muncii.

Oamenii schimbă 
fața locurilor

Vulcanul crește vertiginos pe verti
cală și pe orizontală. Cel care l-au 
schimbat înlratîta țața sint oamenii. 
Ori de cile ori a fost nevoie, la în
demnul deputaților, sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, cetățenii Vul
canului, tineri ori virstniși, au ieșit 
la muncă pentru a-șir înfrumuseța 
orașul, cartierul, strada, blocul. Ceea 
ce s-a făcut se vede. Daț mai sînt 
încă multe lucruri de realizat.

Așa după cum afirma/ tovarășul 
Muntoiu Nicolae, director al direc
ției de gospodărire a (Consiliului 
popular județean Hunedoara — în 
anul acesta trebuie depusă o mun
că mai susținută pentru îmbunătă
țirea în continuare a alimentării cu 
apă a orașului, pentru lichidarea 
scurgerii apelor pluviale din str. 
Republicii și a apei din subsolul unor 
blocuri de locuințe, pentru pavarea 
capelelor de străzi, pentru înlocui
rea conductelor de material plastic 
folosite în unele lftstalalii de apă, 
pentru racordarea celor trei centra
le termice cu cărbune la sistemul de 
termoficare al orașului.

Despre problemele de gospodărire 
și înfrumusețare a Vulcanului a vor-

bit fi tovarășul I««c Fulvlu, directorul 
spitalului din localitate. Trandafir 
Ioan, Golgoț Carol, Bogățeanu Ni
colae, Petrescn Floarea. Cu toții s-au 
angajat sprijine acțiunile pe care 
Consiliul popular orășenesc Vulcan 
le va iniția în sprijinul hotfirîrltor 
consiliilor populare județean Hune
doara șl municipal Petroșani de a 
răspunde chemării la întrecere n 
Consiliului popular Județean Galați.

In acest sens, Consiliul popular 
orășenesc Vulcan a supus spre dez
baterea și aprobarea sesiunii un pro
iect de holărîre privind planul econo
mic local șl bugetul pp 1969. lată 
cîteva obiective moi Importante din 
acest proiect:

• Se vor construi 326 de 
apartamente

• se va da in folosință 
un complex comercial

• va fl înființată o creșă 
cu 50 locuri

• pentru îmbunătățirea 
rețelei de asistență sanita
ră se va aloca suma de 
peste 5 Atilioane lei

• mai mult de 9 milioa
ne lei vor fi destinați acțiu
nilor social-culturale.

Lufnd cuvintul, tovarășul Blaj 
Tralan, prim-vlcepreședlnte al Con
siliului popular municipal Petroșani 
o relevat realizările obținute de Con
siliul popular orășenesc Vulcan în 
anul trecut, a dat unele indicații con
crete privind sarcinile de mare răs
pundere ce revin consiliilor popu
lare in acest an.

In anul 1969, a spus vorbitorul, 
s-an alocat fonduri mari pentru gos
podărirea orașului, pentru îmbunătă
țirea asistenței medicale, pentru di
versificarea gamei de servicii pentru 
populație, pentru cultură șl țnvăță- 
mînl. Dar aceste fonduri trebuie ju
dicios folosite, în scopuri majore, In 
interesul oamenilor. Șl cetățenii să-și 
aducă mai mult contribuția la rea
lizările orașului, să fie mai activi, 
să dea dovadă de buni gospodari.

SiMBATA 25 IANUARIE

PROGRAMUL 1 :

A

îmbunătățirea 
deservirii, lărgirea 

gamei de prestații
(l rmare din pag. 1)

toare de servicii. La complexul de 
deservire din cartierul Aeroport dat 
In folosință la începutul acestui an, 
te vor deschide secții de folo- 
sludio, coafură, confecții plapume, 
croitorie femei, ceasornicărie, trico
taje. Vom acorda atenție mai mare 
consultării populației prin prezentări 
de modele noi și consfătuiri. Se 
prevede totodată creșterea numărului 
de membri cooperatori cu 50.

Id preocupările noastre vom tine, 
de asemenea, seama de neajunsu
rile care s-au manifestat în anii tre- 
cuți în activitatea unor unităli în 
ceea ce privește respectarea terme
nelor de execuție și calitatea pres
tațiilor. perseverînd pe linia lichi- 
dăr'i lor complete.

’’toii lucrătorii cooperativei noas- 
tn- - meseriașii de la unități, per
sonalul tehnic-administrativ —, sînt 
hotărîti ca. in perioada următoare, 
să depună eforturi susținute pentru 
a se achita cu cinste de obligațiile ce 
le revin, asigurînd continua perfec
ționare a deservirii cetățenilor, con
vinși fiind că în acest fel contribuie 
la creșterea nivelului de trai al oa
menilor muncii, la realizarea sarci
nilor de plan din cel de-al 4-lea 
fin al cincinalului.

PRO Șl CO
(Urmare din pag. 1)

cunoaștem că textul nu se ridică la 
valoarea adevăratei poezii, dar nu 
se deosebește cu mult de textele 
actuale ale genului muzical consi
derat ușor, ce le auzim mereu la 
radio și televiziune. (Deși, după cite 
se pare, cunoașteți textul, iar autorul 
muzicii vă este... coleg, cităm, din 
memorie, pentru alții, cîteva versuri: 
„Mi-a spus tăticul meu, că nu-i pla
ce părul meu... Mi-a spus tăticul 
meu, c-am ajuns paiață, zău... De 
mă tunde am să zac.... Unii-mi spun 
că sînt hidos, al(ii-mi zic că sînt 
frumos”. Vă place ? Vă spunem și 
mesajul : poate zice lumea — ce-o 
vrea, eu merg înainte, pe drumul 
meu. Oare așa să fie ?) Pe de altă 
parte, melodia premiată de juriu 
ca originală (Eroare ! Chitaristului 
Marcu Gheorghe i-a fost acordată 
o mențiune pentru acompaniament !) 
este de fapt melodia lansată de cele
bra The Beatles „Day Triper". Nu le 
știe omul pe toate! Ars longa vita 
brevis! (Exact ! Și pentru că nici o 
melodie lansată in acest festival 
n-a fost înlrutolul originală, juriul 
n-a acordat premiu nici unei bucăți). 
Pronosticurile comunicate în ziar au 
fost infirmate total de clasamentul 
final. Care a fost cauza acestui seism 
suferit de clasament? Să fie oare de 
vină absența fortuită a „Cotorului"

la etapa de la Lonea ? (poate I). 
Formația In acest timp a fost solici
tată de Casa de cultură pentru a-i.... 
echilibra situația financiară pe 1968. 
(De unde știți amănuntele ? Nu cre
deți că „montajul" ia care ați re
curs a fost pregătit insuficient ? Nu 
știți că din juriu nu a făcut și nu va 
face parte niciodată vreun instruc
tor al unei formații care va îi a- 
poi analizată ? Nu credeți că, aflîn- 
du-vă Ia Petrila ar trebui să vă 
stăpinească mai mult acel patriotism 
local despre care, probabil, vi se 
vorbește în ședințele U.T.C. ?)

Ce-a de-a treia scrisoare, semna
tă : Popescu Ioan și Munteanu Tra
ian din Petrila, e parcă un răspuns 
la cele afirmate de elevii din aceeași 
localitate. Spicuim : „Ne captează mult 
muzica ușoară. Am urmărit etapele 
festivalului de la Petrila și Petroșani. 
Ca locuitori ai Petrilei, desigur, că 
am „ținut" în primul rînd cu „Sin
copa" noastră. l-am susținut, la în
ceput, pe Ghiță Sabău și pe ErdOs 
Carol. Nici nu ne gîndeam ca forma
ția noastră să nu se claseze pe pri
mele tocuri. După ce-am văzut la 
„lucru" și pe celelalte formații nc-am 
dat seama că judecata noastră nu 
era obiectivă. Alte formații demons
trau calități mai evidente. Pentru 
că se discută încă mult în privința 
deja terminatei dispute pentru pri
mul toc dintre „Alias" și „Cotor", 
vom spune și noi ceva. Credem că

N T R A
formația „Cotor" s-a dovedit defi
citară în multe privințe. Orchestran- 
ții s-au dovedit a fi mai slabi și de- 
cît cei de la „Sincopa" (nu chiar 
așa!), pe care juriul n-a luat-o în 
considerație. „Cotorul" a făcut „mult 
zgomot pentru nimic". Bucățile or
chestrale erau interpretate parcă de 
fanfară, nu de o orchestră de coar
de. Soliștii vocali au fost acoperiți 
de orchestră. Ceea ge ne-a revoltat 
mult de lot a fost compoziția „Ple
tele mele", lipsită de calități muzi
cale și mesaj educativ. Pe> lingă ți
nuta, de o superioritate • nejustifi- 
oată, afișată în toate împrejurările, 
componenlii „Cotorului" au manifes
tat un profund dispreț (prea mult 
spus) fată de celelalte formații ale 
cluburilor muncitorești și chiar fa
tă de „Atlas". Clasificarea finală, 
comunicată de ziar, a venit să clari
fice o situație, să stabilească ade
văratele valori. Mărturisim că. după 
citirea rezultatului. n6-am dat sea
ma că juriul a procedat cu foarte 
multă obiectivitate și dorim să-i 
transmitem, aprecierile acestea prin 
rîndurile noastre adresate ziarului".

După cum vedeți, părerile sînt îm
părțite. Argumentele mai mult
sau mai puțin valabile. Juriul va veni 
în sprijinul... derutei unor specta
tori comunicind, în curînd, ziarului 
criteriile „judecării" 1 parliripanților 
la primul Festival municipal de mu
zică ușoară. Să așteptăm !

VINERI 24 IANUARIE

11,00 Limba rusă. Lecția 40.
11.30 Limba spaniolă. Lecția 42.
12,00 închiderea emisiunii de dimi

neață.
17.30 Telex TV.

17.35 Actualitatea în agricultură.
17.50 Actualitatea în Industrie.
18,05 Limba spaniolă — lecția 42 

(reluare).
18,30 La porțile cunoașterii — emi

siune pentru tinerel, „Originea 
și evoluția vieții pe pămînl".

19,00 Telejurnalul de seară.
19.45 2 martie 1969 — din carnetul 

scriitorului Tiberiu Utan.
20,00 Tribuna săptămînii.
20,15 „Hai să dăm mină cu mină* — 

montaj muzical-lilcrar.
20.45 Film documentar.
21,00 Filmul artistic: „Răscoafj» — 

producție a studioului „Bucu
rești".

22.35 Telejurnalul de noapte.
22.50 închiderea emisiunii.

5.05—6,00 Program muzical do di
mineață; 5,45 Gimnastică; 6,05—9.30 
Muzică și actualități; 9,30 Matineu 
literar,- 10,00 Din repertoriul corului 
Radiotelcvlziijnîi dirijat de Gheor
ghe Danga; 10,20 Muzică ușoară/
10.30 Emisiune muzicală de la Mos
cova; 11,05 Muzică ușoară; 11,45 
Sfatul medicului; 12,00 Muzică ușoa
ră de Alexandru Mandy și Ion Crls- 
tinoiu; 12.20 Cronica revistelor lite
rare,- 12.30 întâlnire cu melodia popu
lară și Interpretul preferat,- 13,10 A- 
vanpremieră cotidiană; 13.20 Soliști 
și orchestre de muzică ușoară; 14,30 
Aulomobil-Club; 14,50 Zece minute 
cu Nicu Stănescit; 15.05 Concertul 
zilei; 15,50 Așa-l jocul pe la noi/ 
16,00 Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologic; 16,10 Recital de operă Ion 
Buzea,- 16,30 Antena tineretului,- 17.00 
Cîntă orchestra Casei de discuri ,E- 
lectrecord"; 17,15 Pe teme economi
ce,- 17,45 Orizont științific; 18 05 
Muzică populară șl ușoară: 18.30 Ga
zeta radio,- 19,00 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră; 19,20 Sport/
19.30 Concert folcloric,- 20,05 Voci, 
orchestre melodii; 21,00 fn ritm de 
dans; 22,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic,- 22,20 Romanțe 
îndrăgite,- 22.40 Moment poetic,- 22,45 
Carnavalul ritmurilor; 0.05—6,00 Es
trada nocturnă

P«OGRAMUL II

Exploatarea minieră
VULCAN

ANGAJEAZĂ URGENT
• INGINER PRINCIPAL NORMATOR IN SERVICIUL 

ORGANIZĂRII MUNCII
Condiții : inginer in specialitate și stagiu de 5 ani 

în funcții tehnice superioare ;
Salarizarea : 2 550-2 750 lei/lună.

• ȘEF BIROU DEPOZITE
Condiții : Studii medii și nouă ani stagiu in funcții 

economice ; '
Salarizarea : între 1 725—2 050 lei/lună.

• CONTABIL I IN SERVICIUL CONTABIL-FINAN- 
CIAR

Condiții : Studii medii și șapte ani stagiu In funcții 
economice ;

Salarizarea : între 1 100—1 450 lei/lună.

• PLANIFICATOR I LA BIROUL APROVIZIONARE
Condiții : Studii medii și 7 ani în funcții economice 
Salarizarea ; între 1 100—1 450 lei/lună.

Relații suplimentare se vor cere la serviciul organiză
rii muncii al exploatării cu sediul fn orașul Vulcan str. 
Crividia nr. 52, în fiecare zi între orele 7-15,30. Telefon 
(automat) 71394.

7,00 iți ii i«j- folcloric muzical,- 7.37 
In sunet de fanfară; 8.10 Tot înainte 
(emisiune pentru pionieri); 8,25 Fru
mos ești, București — muzică ușoară; 
8,35 Soliști și orchestre de muzică 
populară; 9.10 Lectură in premieră;
9.30 Cintă Dan Spătaru,- 9.45 Din mu
zica popoarelor,- 10,05 Recital Arta 
Florescu și Petre Ștefănescu-Goan- 
gă; 10,30 Vreau să știu (emisiune 
de știință și tehnică pentru școlari);. 
10.55 Concert simfonic popular; 12,05 
Avanpremieră cotidiană.- 12,15 Pro
gram interpretat de orchestra sim
fonică a Filarmonicii din Ploiești; 
12,45 Madrigale.- 13,00 Emisiune de 
divertisment muzical „De la 1 la 5"; 
17,00 Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologic; 17.10 Muzică,- 17,15 Ate
neu (reluare).- 17,45 Din pîlnia gra
mofonului; 18.05 Itinerar turistic ro
mânesc,- 18.25 Din cele mai frumoase 
melodii... cele mai frumoase.- 19.05 
Muzică populară cu Stefania Rareș, 
Dumitru Sopon și Florea Cioacă r
19.30 Odă limbii române (reluare); 
20,00 Transmisie de la Iași a concer
tului orchestrei simfonice a Filar
monicii „Moldova"; In pauză i Bule
tin de știri,- 22,30 Cronica revistelor 
literare,- 22,40 Jazz; 23,07 Dans,- 0,07

0 La balul de sîmbătă seara.

BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul 1: 5,00; 5,30; 6,00; 630i 
9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 20,00; 
24.00; 1,00; 2,00; 4,00.

Programul II: 7,30; 10,00;
12,00; 14,00; 18,00; 19,00; 23.00; 
0,55.

T.A.P.L. PETROȘANI
Anunță publicul consumator, că 
în orașul Petroșani, la grădina | 
Constructorul, s-a amenajat un |
BUFET care funcționează și pe |
timpul iernii, fiind deschis zilnic 

între orele 6 — 22.
Unitatea este nermanent aprovizionată cu un sor
timent bogat de preparate din producție proprie ți | 

băuturi naturale.

SIMBATA 25 IANUARIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Judoka, agent secret; Republi
ca : Noaptea; LONEA — 7 
Noiembrie: Șoarecele din A- 
merica,- Minerul: Căderea Im
periului roman, seria I șl II; 
VULCAN: Operațiunea San 
GenarO; LUPENI — Cultural: 
Neînțelesul.

DUMINICA 26 IANUARIE

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

8,40 Pentru copii și școlari. 
Filmul artistic: „Crăiasa 
zăpezii" — producție a 
studiourilor sovietice.

10,00 Ora satului.
11.30 Tv. pentru specialiștii din 

agricultură.
12,00 De strajă patriei.
1230 Concert simfonic.
13.20 închiderea emislnnll de 

dimineață.
1530 Telex Tv.
15,35 Duminică sportivă. Re

trospectivă olimpică Me
xico 1968 (III).

17,00 Magazin duminical.
19.00 Telejurnalul de seară.
19.20 2 Martie 1969 — Mono

grafii contemporane. 
„Meșterii mari de pe Va
lea Argeșului".

19,40 Telesport.
20,00 Varietăți coregrafice.
21,00 Film artistic: „Martin 

soldat" — comedie cu 
Robert Hirsch — o pro
ducție a studiourilor 
franceze

22.30 Mnzică ușoară cu Elena 
Neagn si Jean Păup^scn.

22,45 Teleiumalul de noanle.
23 00 închiderea emisiunii.

LUNI 27 IANUARIE

17.30 Telex Tv.
17,35 Pentru specialiștii din In

dustrie. Cibernetică. „Pers
pective".

18,05 Limba franceză. Lecția 
44

18.30 Alma-Mater — emisiune 
pentru studenți.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Țara se pregătește de a- 

legeri. Știri șl reportaje 
cHn campania electorală.

19.45 Invitație la drumeție 
„Anotimpul alb". Cu tele
obiectivul prin stațiunile 
de Iarnă.

20,00 Zoo. — Din lumea fur
nicilor.

20,25 Magazin științific. Reali
zări românești în dome
niul aparaturii științifice.

20.45 „Minle sănătoasă, corp 
sănătos” — emisiune- 
concurs cu premii.

21.45 Dialog despre cultură.
22,10 Varietăți pe peliculă.
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 Închiderea emisiunii.

MAPȚ1 28 IANUARIE

1730 Telex Tv.
1735 Pentru ' l.-vi : Consultații 

la limba română (cl. a 
XII -a).

18.05 Limba engleză. Lecția 44.
18.30 Pentru copii : „Rotofei șl 

Uscățică" — scenariu de 
Valentin Silvestru.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 2 Martie 1969 — Din car

netul scriitorului.
19,45 Actualitatea economică.
20.05 Film serial pentru tine

ret: „Cutreierînd pămin- 
lul" (episodul VI).

20.30 Seară de teatru. „Doam
na zorilor" de Alejandro 
Cassona. In românește de 
Lucian Blaga. Interpre
tează un colectiv al Tea
trului „Matei M’llo" dtn 
Timișoara.

22,55 Telejurnalul de noapte. 
23,05 închiderea emisiunii.

MIERCURI 29 IANUARIE

11,00 Limba franceză. Lecția 44 
(reluare).

11.30 limba engleză. Lecția 44 
(reluare).

12,00 Tv. pentru specialiștii din 
Industrie.

1230 Închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex Tv.
1735 Tv. pentru specialiști. 

Medicină.
18,05 I Tmba germană. Lerția 40. 
1830 Club XX — emisiune 

pentru tinerel.

PROGRAMUL
TELE

VIZIUNII 

pentru 
săptămîna 
viitoare

19,00 Telejurnalul de seară.
1930 Țara se pregătește de a- 

legerl. Știri șl reportaje 
din campania electorală.

19,45 Avanpremieră.
20,00 Transfocalor. „Scrisoarea 

Inginerului J. L.".
20,40 Ecran literar.
21,00 Teleclnemaleca. Medalion 

Zbigniew Czybulski — 
urmat de filmul „Cu toa
tă viteza Înainte 1” In ca
re actorul polonez deține 
rolul principal.

22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

JOI 30 IANUARIE

11,00 Limba germană. Lecția 
40 (reluare).

11.30 Tv. pentru specialiștii din 
agricultura.

12,00 Tv. pentru specialiști. 
Medicină. Stomacul ope
rat (reluare).

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

1730 Telex Tv.
17,35 Pentru elevi. Consultații 

la chimie (cl. a VlII-a).
18,05 Limba rusă. Lecția 39.
18.30 Studioul pionierilor la... 

Timișoara.
10,00 Telejurnalul de seară.
19.30 2 Martie 1969. Din car

netul publicistului.

19.45 Medicul vă slătuiește. 
Utilitatea activității fizice.

20,00 Roman-foileton: „Forsyte 
Saga (XIII).

20.50 Antologia poeților con
temporani.

21,10 Tineri muzicieni pe pla
tou.

21.30 Prim plan. Prof. univ. Va
leria Bologa.

21.45 Studioul mic. „Prescrip
ția" — seria] polițist de 
Ștefan Berciu. Episodul 
II: „Răpirea".

22.30 Artă plastică. Prin expo
ziții.

22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 31 IANUARIE

11,00 Limba rusă. Lecția 39 
(reluare).

11.30 Limba spaniolă. Lecția 43. 
12,00 închiderea emisiunii de

dimineață.
1730 Telex Tv.
17,35 Actualitatea In agricul

tură.
17.50 Actualitatea in industrie.
18,05 Limba spaniolă. Lecția 43 

(reluare).
18.30 Emisiune pentru tineret. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Țara se pregătește de a- 

legerL Știri și reportaje 
din campania electorală.

19,45 Muzică ușoară.
20,00 Tribuna săptămînii.
20.15 Teleglob — emisiune de 

călătorii geografice. Insu
lele Azore.

20,30 Studioul muzical. Magia 
arcușului (II).

2t,00 Reflector.
21.15 Film artistic: „Casa su

fletelor pierdute".
22,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

SlMBĂTA 1 FEBRUARIE

17.30 Telex Tv.
17,35 Pentru copil. „Detectivi 

prin... telescop".
18,05 Mult e dulce și frumoa

să. Emisiune de limbă 
română.

18.30 Pentru școlari. „Aplauze 
pentru colegii noștri".

19,00 Teleiumalul de seară.
19.30 2 Martie 1969. Din car

netul reporterului.
19,45 Interpret! de muzică 

populară.
20,00 Tele-Enciclopcdia.
21.00 Un invitat pe săptămînă: 

Margareta Pislaru.
21,20 Film serial : „Sfintul". 

„Unde sînt banii".
22,10 „Triplu salt" — varietăți 

din lumea circului.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii.
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Reuniunea expertilor guvernamentali 
pentru cooperarea 

științifică și tehnică
GENEVA 23 - Corespondentul Agerpres, H. Liman, trans

mite : La reuniunea experților guvernamentali pentru coope
rarea științifica și tehnică organizată de Comisia Economică 
a O.N.U. pentru Europa, acad. Aurel Avramescu, șeful dele
gației române a propus să se acorde o atenție deosebită ți
nui domeniu de mare actualitate : cercetarea operațională.

Considerăm că cercetarea opera
țională trebuie să fie promovată 
de Comisia Economică O.N.U. pen
tru Europa, care ai putea totodată 
difuza rezultatele cercetărilor efec
tuate, ca și cele mai bune metode 
de tratare a diferitelor probleme 
economice și științifice. In vederea 
organizării acestei acțiuni, șeful de
legației române a propus un pro
gram flexibil și evolutiv. Este vor
ba, în prima fază, de organizarea 
unui seminar, cu scopul de a de
fini și de a delimita problemele ce

PREZENTE ROMANEȘTI PESTE HOTARE
HAVANA 23. — Corespon

dentul Agerpres, V. Stamate. 
transmite: La invitația Consi
liului național al culturii din 
Cuba, miercuri a sosit la Ha
vana, venind de la New York, 
ansamblul folcloric Ciocîrlia. 
Ansamblul va oferi patru spec
tacole în capitala Cubei.

Spectacolele artiștilor români 
sînt așteptate cu deosebit in
teres. Ziarele centrale și ra- 
dloteleviziunea cubană au pre
zentat pe larg materiale con

I

R.D. VIETNAM: In urma 
unor bombardamente lansate 
de trupele americane, Brigada- 
Șoc de tineret 263 în timpul 
acțiunii de curățire de bombe 
a unor terenuri.

Lupte 
îndîrjite 

în Nigeria
LAGOS 23 (Agerpres). — Forțele 

federale nigeriene nu vor înceta 
lupta pînă cînd autoritățile biafreze 
nu vor renunța la secesiune — a 

’declarat șeful statului major al ar
matei nigeriene, generalul Hassan 
Katsina.

In același timp, ia Lagos s-a a- 
nunțat că în urma unor lupte îndir- 
|ite cu trupele biafreze, forțele fe
derale au capturat orașul Afaha Ise 
din sectorul llu. Ciocniri violente 
Intre tortele federale nigeriene și 
cele biafreze au avut loc și in apro
pierea orașului Owerri, ocupat de 
trupele federale cu șapte luni în 
urmă — relatează agenția United 
Press International. 

se pun urmînd ca în faza urmă
toare să se constituie un grup de 
experli care ar fi însărcinat cu sta
bilirea cadrului potrivit acestei ac
tivități și ar propune crearea unul 
centru pentru cercetarea și difuza
rea metodelor operaționale.

Sugestia șefului delegației româ
ne a fost primită cu mult interes 
de majoritatea participantilor la re
uniune, ca și de secretarul executiv 
al Comisiei Economice O.N.U. pen
tru Europa.

sacrate activității ansamblului.
CAIRO 23 — Coresponden

tul Agerpres, C. Oprică, trans
mite: La Cairo a fost inaugu
ral Tîrgul international al căr
ții. Sini prezente -100 case 
de edituri reprezentînd 32 de 
tari. Standul român prezin
tă un număr de circa 500 de 
exponate. El a fost vizitat de 
Sarwat Osasha, ministrul egip
tean al culturii și de ministrul 
orientării nationale, Mohamed 
Fayek.

URMAȘII ANGKOR-ULUI
In timpul unei călătorii prin Cam- 

bodgia am vizitat ruinele orașului 
Angkor, vechea capitală a statului 
khmerilor. Monumentele din Ang
kor, uimesc nu alît prin dimensiu
nile lor cit prin finețe, deși sînt 
făcute din piatră. Ele au fost clădi
te in secolele XII—XIV, adică cu 
300—500 de ani după întemeierea 
capitalei statului khmerilor.

Dacă la începui palatele și tem
plele orașului au fost construite din 
cărămidă, nerezislînd timpului și, 
de aceea, nelăsînd spre moștenire 
aproape nici o urmă din fosta mă
reție a capitalei, in secolul al 
Xll-Iea cărămida a fost înlocuită cu 
la teri t și gresie.

Construcțiile din Angkor sini 
vechi de peste șase secole, dar tră
săturile chipurilor și figurilor imor
talizate in piatră sînt foarte puțin 
degradate; la unele statui a dispă
rut rugozitatea naturală a gresiei, 
șlefuită fiind de miinlle miilor de 
turiști și vizitatori. Anii au subtiat 
doar mîinile unor statui ale lui 
Buda.

Gresia din care sini construite 
templele și palatele din Angkor se 
remarcă și printr-o proprietate de-a 
dreptul miraculoasă: ea își schimbă 
culoarea în funcție de ora zilei. La 
apusul soarelui, Angkor-vatul (tem
plul din Angkor) oferă o priveliște 
de neuitat. Din cenușiu devine roz, 
apoi albăstrui violet cu reflexe roșu 
închis și, în cele din urmă, devine 
cu totul negru.

Templele din Angkor nu produc

In legătură cu situația 
din Orientul Apropiat

• Vizita ministrului francez al armatei In Kuweit

• Declarafia purtătorului de cuvînt al Departamen

tului de Stat al

KUWEIT 23 (Agerpres). — Ml- 
nistrul francez al armatelor, Pierre 
Messmer, care se află într-o vizită 
oficială în Kuweit, a declarat în ca
drul unei conferințe do presă că 
Franța este gata să livreze arma
ment Kuweitului, dar că pină în 
prezent nu a fost semnat lin acord 
în acest sens.

Comentând unele informații apă
rute în presă, potrivit cărora Franța 
ar putea să trimită în Liban sau în 
alte țări arabe forte armate, Pierre 
Messmer a declarat că guvernul fran
cez nu intenționează să se amestece 
în treburile interne ale altor țări. 
In același timp, el a arătat că „mi
siunea militară franceză care se află 
în prezent în Liban examinează cu 
oficialitățile din această tară măsu
rile necesare asigurării apărării tării 
în cazul unei agresiuni din afară'.

După cum s-a mai anunțai, minis-

Criza politică din Liban 
a fost soluționată

BEIRUT 23 (Agerpres). — Criza 
politică din Liban a fost soluționa
tă : după o săptămînă de întreve
deri și convorbiri asidue, Rashid 
Karame, însărcinat cu formarea 
noului guvern, a putut să anunțe 
joi dimineața componenta cabinetu
lui său.

Criza a reizbucnit la 15 ianuarie 
a.c. cînd doi din cei 16 miniștri ai 
guvernului au anunțat că demisio
nează la numai 24 de ore după pri
mirea portofoliilor. Este vorba de 
Pierre Genayel, lider al organizației 
„Falangele libaneze", și Raymond 
Edde, reprezentant al partidului Blo
cul National. Ambii și-au prezentat 
demisiile molivînd că noul guvern 
libanez nu reprezintă toate tendin
țele politice din tară, întrucit el 
nu cuprinde nici un reprezentat al 
Partidului national liberal (o gru
pare de dreapta, dezavuată de ma
rea majoritate a populației din pri
cina politicii duse de liderul ei, Ca
mille Chamoun, fost președinte al 
tării n.r.).

In următoarele zile, celor doi mi
niștri demisionari li s-au adăugat 
alți patru (Nasri Maalouf, Hussein 
Mansour, Nassim Majdalani și Abdcl

Vietnamul de sud

Forfele patriotice au atacat 
cu rachete baza militară 

americană de la Da Nangf
SAIGON 23 (Agerpres). — Foitele 

patriotice sud-vietnameze au atacat 
joi dimineața baza militară ameri
cană de la Da Nang. După cum re
latează agențiile de presă, 22 de 
rachete au fost lansate asupra ba
zei, constituind cel mai important 
bombardament la care au fost su
puse instalațiile militare de la Da 
Nang.

In același timp, la 70 km de Sai

Impresia de masivitate. Cu toate că 
sînt destul de mari (de pildă, fața
da templului Angkor-vat este lungă 
de circa 1 700 metri, iar înălțimea 
templului Bayon, marele Angkor — 
45 metri), ele par aproape -aeriene 
datorită faptului că sînt situate pe 
coline care simbolizează munții 
Meru — centrul mitologic al creă
rii lumii. Apeeași impresie o avem 
și atunci cînd vizităm interioarele 
templului. Toate sculpturile și ba
soreliefurile (iar numărul lor este 
de mai multe mii) sînt pătrunse de 
o gratie deosebită, proprie artei ve
chi cambodgiene.

In lume s-au păstrat multe mo
numente ale culturii vechi, și fie
care dintre acestea reprezintă o 
mare valoare pentru omenire, fiecare 
are în el ceva specific, de neimi
tat. Totuși, monumentele culturii 
khmere vechi se remarcă prinlr-o 
gratie sublimă, ele sînt pline de un 
dinamism neobișnuit, de o înțelep
ciune uimitoare.

Pereții templului Angkor-vat sînt 
acoperiti cu basoreliefuri de piatră 
ce reproduc imagini din poemele 
antice Raraayana și Mahabharata. 
Episoadele de bălălij înfățișează 
lupta împotriva unor giganti care 
au invadat țaia. Do partea apărăto
rilor sînt maimuțele legendarului 
împărat Hanuman. In piatră sînt 
sculptați mii de soldați și nici o 
mișcare, nici o expresie a fetii lor, 
nici o poziție a elefanților sau a 
conducătorilor de oști nu se repetă. 
In temple se pot vedea șl nenumă

I. U. A.
Irul fiancez al armatelor a vizitat 
șl Arabia Saudilă.

★

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stal, Robert Mc Closkey, 
a declarat că Statele Unite nu au 
transmis încă răspunsul lor guver
nului francez in legătură cu ținerea 
unor consultări la New York între 
reprezentanții permanent în Consi
liul de Securitate ai celor patru 
mari puteri în legătură cu criza din 
Orientul Apropiat.

Pe de altă porte, Parker Hart, a- 
sislent al secret arului de stat pen
tru probldtticto Orientului Apropiat 
și Asiei de sud, a reafirmat că Sta
tele Unite sprijină misiunea iul 
Gunnar Jarring, reprezentantul spe
cial al secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Apropiat.

Latif Sein), astfel îneît noul cabinet 
libanez amenința să se destrame.

Reglementarea crizei, intervenită 
într-un moment ,cînd instabilitatea 
politică părea mai gravă ca oricînd, 
a constituit o adevărată surpriză.

Președintele Charles Helou a ac
ceptat demisiile primilor patru mi
niștri, iar ultimii doi, Nassim Majda
lani și Abdel Latif Sein au fost 
convinși să-și retragă cererile de 
demisie. Totodată, primul ministru, 
Rashid Karame, a desemnat alti 
tru miniștri în locul celor demisio
nari : Khalib Khouri, ministru al 
muncii și al problemelor sociale, 
Youssef Salem, ministru de externe, 
Habib Kayrouz, ministru al turismu
lui, și Mohammed Safieddin, minis
trul planului.

Noul guvern libanez, alcătuit din 
16 membri, majoritatea membri ai 
organizației i Frontului democratic 
parlamentar, al cărui lider este pri
mul ministru, urmează să se prezin
te în următoarele zile în fata Par
lamentului, pentru a primi votul de 
învestitură.

Cu aceasta se speră că instabili
tatea politică care a zguduit serios 
viața acestei tari va putea fi, în 
sfîrșit, depășită. .

gon, au fost semnalate o serie de 
ciocniri de* intensitate redusă între 
forțele patriotice și unități america- 
no-saigonezp.

Continuiadu-și raidurile de bom
bardare a așa-ziselor zone pericu
loase, avioanele americane „B-52" 
au lansat în noaptea de miercuri 
spre joi 540 tone de bombe în pro
vinciile Tai Nirih și Khe Sanh.

rate chipuri de „apsari" (dansatoare 
cerești),- toate sînt surprinse în po
ziții diferite, unele cu surîsuri ra
dioase sau viclene, altele cu expre
sia felii severă ;ca la sfinți, iar altele 
cu o ușoară umbră de tristețe. Pri
vești și le miri: ce muncă și ce

pricepere au fost necesare pentru a 
clădi asemenea monumente care au 
rezistat veacurilor.

Templul Bayon, înconjurat de un 
zid mare, are cinci porți, străjuite 
de balauri mitologici cu șapte ca
pete. El este, de asemenea, ampla
sat pe o colină. Templul are 49 de 
turnuri pe care sînt zugrăvite chi
purile unor zeități. Pereții interiori 
ai templului sînt acoperiti cu ba
soreliefuri ce oglindesc momente 
din bătălii și din viata de fiecare zi 
a vechilor khmeri. Și aici totul este 
grațios, realist și de neimitat.

La Angkor s-au păstrat bazine 
uriașe, amenajate în jurul palatelor 
și templelor. Ghidul ne-a povestit

—

O nouă criză 
guvernamentală în Bolivia

LA PAZ 23 (Agerpres). — Regi
mul militar din Bolivia cunoaște o 
nouă criză guvernamentală în urma 
demisiei ministrului de Interne, că
pitanul David Fernandez. Hotărîrea 
sa este atribuită divergentelor pe 
care le are cu președintele tării, 
Rene Barrientos, în legătură cu noul 
val de arestări declanșat în întreaga 
tară. Imediat după ce și-a prezentat 
demisia, Fernandez a dispărut și nu 
se știe unde se găsește în prezent. 
Trebuie amintit că David Fernandez 
l-a înlocuit în postul de ministru 
de interne pe Antonio Arguedas, 
care a fugit din Bolivia după ce a 
remis guvernului cuban’ o fotocopie

GREVA GENERALA ÎN COLUMBIAACT PROVOCATOR ÎMPOTRIVA 
UNOR COSMONAUȚI SOVIETICI

MOSCOVA. — Agenția TASS a- 
nuntă că miercuri în timpul primirii 
festive făcute piloților cosmonauți 
a fost comis un act de provocare — 
au fost tiase cîteva focuri în auto
mobilul în care se aflau cosmonau- 
tii Beregovoi, Nikolaeva-Tereșkova, 
Nikolaev, Leonov.

Au fost răniți șoferul automobilu
lui și un motociclist din escorta 
cortegiului. Nimeni dintre cosmo- 
nauli n-a avut de suferit. Persoana 
care a tras focurile a fost reținută 
la locul infracțiunii. Se efectuează 
cercetări.

„COSMOS-264"

MOSCOVA. — Joi a fost lansat 
în Uniunea Sovietică satelitul arti
ficial al Pămîntului „Cosmos-264" 
în scopul continuării cercetării spa
țiului cosmic, în conformitate cu 
programul anuntat anterior. Orbita 
noului satelit are următorii para
metrii : perioada inițială de rotație 
89,7 minute, apogeul la 330 km, pe- 
rigeul la 219 km. La bordul sateli
tului există un radio emițător, un 
sistem iadio pentru măsurarea cu 
precizie a elementelor orbitei, un 
sistem radiotelemetric pentru trans
miterea pe Pămînt a datelor cu'prf- 
vire la funcționarea instalațiilor si 
aparatelor științifice.

$
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® TOKIO. — Conducerile 
Partidului socialist din Japo
nia și ale sindicalelor afiliate 
la Consiliul General al Sindi
catelor au adresat joi un apel 
populației de a extinde lupta 
pentru denunțarea Tratatului 
de securitate japono-american. 
Acest apel a fost dat publici
tății la inițiativa Comitetului 
japonez de luptă împotriva 
tratatului, în apărarea păcii și 
democrației, creat de partidul 
socialist și de Consiliul gene
ral al sindicatelor pentru a 
conduce lupta în favoarea u- 
nei politici nipon? de pace, 
neutralitate și neparticipare 
la blocurile militare.

In piața gării centrale din 
Tokio a avut loc un miting la 
care Tomomi Narita, președin
tele P.S. din Japonia, a che
mat pe participant!! la aceas
tă acțiune să intensifice lupta 
pentru lichidarea tratatului ja
pono-american.

în legătură cu aceasta legenda re
gelui leproșilor, care este sculptat 
în poziție de Buda. Legenda spune 
că regele s-a îndrăgostit de un șar
pe și, în jocul lor de dragoste, ei 
s-au zbenguit într-un bazin. Din 
greșeală, șaipele a dat cu coada pes
te capul legelui. Mîniat, acesta a 
avertizat șarpele că-1 va ucide dacă 
se mai atinge de capul lui. Așa s-a 
și întîmplat. Șarpele, ametit de jo
cul dragostei, a încălcat porunca 
regelui. Atunci, regele i-a tăiat ca
pul și picăturile de sînge ce l-au 
stropit i-au provocat leziuni de le
pră...

Despre Angkor se pot scrie foar
te multe. Dar nu există cuvinte care 
să exprime toată frumusețea opere
lor poporului cambodgian, să des
crie întreaga lor strălucire miracu
loasă. Reportajul de fată nici nu 
are acest scop, intenția autorului fi
ind doar de a sublinia faptul că 
„spiritul Angkor-ului" se simte la 
fiecare pas în Cambodgia de astăzi.

Capitala Pnom Penh este un oraș 
pe deplin modern cu străzi drepte 
și intersecții normale. Orașul este 
curat, clădirile lui sînt frumoase sl 
originale. Ce-i drept, cînd vorbim 
despre aspectul contemporan al ca
pitalei cambodgiene, trebuie adău
gat că acesta nu este nicidecum un 
*raș cosmopolit, lipsit de tr.i-ăluri 
spocifice. In clădirile construite în 
ultimii ani după ultimele realizări 
arhitecturale șl tehnologice se înca
drează armonios stilul Khmer, adică 
„spiritul Angkor-ului", care le dă o 

a jurnalului liderului revoluționar 
Ernesto Guevara.

După cum s-a anunțai în capitala 
Bollviei, președintele Barrientos a 
fost nevoit să elibereze șase ziariști 
arestai! slmbăta trecută, după ce 
sindicatul saiariatilor din presă și 
alte sindicate au avertizat guvernul 
că vor declara grevă dacă ziariștii 
nu vor fi puși în libertate.

După cum s-a anunțai, președin
tele Bolivlel a instituit starea de 
urgentă sub pretext ră s-ar organiza 
un complot împotriva leqimului. De 
atunci, autoritățile au operat nume
roase arestări si au procedat la per
cheziții în sediile diferitelor partide.

BOGOTA. — In capitala Colum
biei, Bogota, și în principalele orașe 
din această tară a început miercuri 
o grevă generală a saiariatilor de 
la societățile de transporturi în co
mun, care a afectat în maie măsură 
viata economică. Sute de mii de sa- 
lariați nu au avut posibilitatea Să 
ajungă la locurile de muncă. Auto
ritățile au anuntat că 160 de per
soane au fost arestate la Bogota, 
Medellin și Caii. Numeroase per
soane au fost rănite în cursul cioc
nirilor cu politia.

Președintele Columbiei, Carlos

INUNDAȚII IN ORIENTUL 
APROPIAT

BEIRUT. — In ultimele zile, asu
pra teritoriului mai multor țări din 
Orientul Apropiat s-au abătut ploi 
torențiale care au provocat mari 
pagube agriculturii și au distrus 
case, șosele, poduri.

In mod deosebit au fost afectate 
o serie de regiuni din Liban, unde 
numeroase localități au fost izolate 
de restul tării. Inundațiile au provo
cat perturbarea traficului feroviar, 
precum și deteriorarea comunicații
lor. In prezent, legăturile telefonice 
dintre Liban și Siria au fost între
rupte.

Autoritățile libaneze au luat o se
rie de măsuri energice în vederea 
ajutorării sinistralilor și a înlătură
rii urmărilor inundațiilor.

© DACCA. — Două vase care 
navigau în apele riului Burigang 
din Pakistan s-au ciocnit în apropie
re de Dacca. Aproximativ 50 din
tre persoanele aîlale la bordul va
selor nu au putut fi găsite de echi
pele de salvare.

ÎN CALIFORNIA A FOST DECRETATA STAREA DE URGENȚA
LOS ANGELES. — Guvernatorul 

statului California, Ronald Reagan, 
a decretat starea de urgentă pe în
treg teritoriul acestui stat ca urma
re a ploilor toientiale din ultimele 
zile, care au provocat pagube în
semnate. Un număr de cel puțin 30 
de persoane au încetat din viată din 
cauza inundațiilor și alunecărilor de 
teren. In rindurile acestora se află 
10 peisoane, dintre care șase elevi, 
al căror camion a fost luat de ape
le umflate ale unui rîu.

La Glendora, o suburbie a orașu
lui Los Angeles, aproximativ 100 de 

gratie și strălucire deosebită. Chiar 
și piața centrală, acoperită în formă 
de cruce, se încadrează bine în cen
trul orașului, fără să-i strice cu ni
mic aspectul. Dimpotrivă ea îl în
frumusețează. Și în clădirea pielii 
este oglindită aita arhitecturii tra
diționale cambodgiene. Pentru trans
punerea „spiritului Angkor-ului" in 
construcția urbană modernă a de
pus multe eforturi arhitectul Van 
Molivan, ministru! învălămîntului 
public și arleloi frumoase. Monu
mentul independentei, realizat de el, 
este o construcție în formă de arc, 
situată in centrul Phom Penh-ului, 
care întruchipează în modul cel mai 
grăitor „spiritul Angkor-ului".

In timpul vizitei în Cambodgia a 
avut loc festivitatea inaugurării Tea
trului național. Dansurile executate 
de ansamblul baletului regal produc 
o profundă impresie, îndeosebi ce
lor care înțeleg și apreciază arta 
coregrafică orientală ce datează din 
vremurile cînd dansurile rituale erau 
unele dintre cele mai îndrăgite 
spectacole populare. Cînd în sune
tele muzicii fermecătoare urmărim 
evoluția dansatoarelor se creează 
impresia că acestea si-au părăsit lo
cul din templul Angkor-vat și an 
venit pe scena teatrului national. O 
asemenea impresie se formează nu 
numai datorită faptului că costumele 
lor imită întru lotul pe cele ale 
dansatoarelor din vremurile stră
vechi, ci și prin faptul că gesturile 
mîinilor si picioarelor lor imită atit 
de reușit pe cele ale nrcdecosoare- 
lor lor. imortalizate în piatră, si 
care parcă an înviat pe scena tea
trului national.

V. KIJDREAVȚEV

R. S. Cehoslovace

Congresul 
sindicatelor cehe

PRAGA 23 (Agerpres). — La Pra- 
ga se desfășoară primul Congres ol 
sindicatelor cehe, la care participă 
delegați reprezentînd peste 4 mili
oane de oameni ai muncii din re
giunile colic. In cadrul lucrărilor au 
luat cuvînlul l.udvik Svoboda, -jr°- 
ședintefe R.S. Cehoslo’ace, Oldrlch 
Ccrnik, președintele guvernului fe
deral al R.S.C. Jozef Smrkovsky< 
președintele Adunării Naționale, 
Karel Polacek, președintele Consiliu
lui Central al Sindicalelor, și alt! 
reprezentanți ai organizațiilor sindi
cale din Cehia.

Lleras Restrepo, a avut o întreve
dere cu, liderii principalelor uniuni 
sindicale, reprezentînd peste 2 mi
lioane de muncitori, intr-o încercaie 
de a evita declanșarea unei greve 
generale pe scară națională. Sindi
catele cer sporirea salariilor, îmbu
nătățirea sistemului de asigurări so
ciale și anularea măsurilor de scum
pire a tarifelor la transporturile in 
comun. Președintele Restrepo a con
vocat apoi o ședință a guvernuliîî 
său pentru a examina situația din 
tară.

• LONDRA. — Conor 
Cruise O' Brien, scriitor și di
plomat irlandez, care in peri
oada mai—decembrie 1961 a 
îndeplinit funcția de repre
zentant personal al secretaru
lui general al O.N.U. in Ka
tanga. a scris recent o piesă 
de teatru intitulată „Îngeri u- 
cigași". In piesa sa, O’ Brien 
atribuie fostului secretar ge
neral al O.N.U., Dag Ham- 
marskjold. o anumită răspun
dere in asasinarea liderului 
congolez Patrice Lumumba. 
Acțiunea piesei se desfășoară 
in Congo in perioada dintre 
iulie 1960, dala primei inter
venții a forțelor O.N.U. in a- 
ceastă Iară, și septembrie 
1961, cind Hammarskjold și-a 
găsit moartea inlr-un accident 
de avion in Rhodesia. Auto
rul piesei afirmă că Hammars
kjold ar ii favorizat îndepăr
tarea de la putere a lui Lu
mumba și că nu a intervenit 
pentru a împiedica asasinarea 
lui.

case au fost avariate și sute de per
soane au fost evacuate în urma ru
perii unui dig. La Azusa, alunecă
rile de teren au distrus mai multe 
clădiri aparținînd colegiului Azusa- 
Pacific.

© STOCKHOLM. — Vorbind in 
fața Riksdagului, ministrul suedez 
de externe, Torsten Nilsson, și-a 
exprimat părerea că recunoașterea 
R.D. Vietnam de către Suedia va in
fluenta favorabil conferința de la 
Paris în problema vietnameză. No- 
tind că Suedia este primul stal oc-
cidenlal care recunoaște R.D. Viet
nam, ministrul a reamintit că țara sa 
a fost printre primele și în cazul 
recunoașterii R.P. Chineze, Algeriei, 
Uniunii Sovietice șl chiar a Statelor 
Unite ale Americii. „In toate aceste 
cazuri, hotărîrea luată a fost realis
tă, a spus Torsten Nilsson. Sînt con
vins că același lucru se poale spu
ne și despre ultima noastră hotărîre".

VAL DE FRIG iN TURCIA

ISTANBUL. — In ultimele 48 de 
ore au murit 14 persoane în Turcia, 
ca urmare a valului de frig și că
derilor abundente de zăpadă. In a- 
celași timp, autoritățile au anuntat 
ca în diverse provincii din sudul 
tării au fost distruse aproximativ 
100 de case datorită inundațiilor, fn 
Anatolia centrală, haite de lupi au 
atacat numeroase s-; ie, iar la Istan
bul zăpada abundentă care a căzut 
a produs perturbări serioase in 
transportul public.

O PARIS. <— Confederația Gene
rală a muncii din Franța (C.G.T.) a 
hotărît ca la 12 februarie să se des
fășoare o Zi națională de acțiuni șl 
manifestări. Această zi va fi marca
tă de scurte greve, mitinguri și ma
nifestații revendicative. Celelalte 
centrale sindicale (C.F.D.T. și F.O.) 
au refuzat să participe la această 
acțiune. «-

• GENEVA. — Un grav accident 
s-a produs la Centrala nucleară de 
la I uccns (Elveția). Nu se semna
lează victime omenești. Autoritățile 
au subliniat că nici un pericol nu 
amenință populația. Pagubele m ■' - 
riale sînt însă considerabile și se 
crede că reactorul nu va mâi putea 
fi repus in funcțiune.
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