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ÎNCHEIEREA lucrărilor sesiunii
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

de

șe- 
co-

Lucrările primei sesiuni a 
< clei de-a VI-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România au 
continuat in cursul zilei 
vineri.

Dimineața au avut loc 
dinte de lucru ale unor
misii permanente in legătură 
cu examinarea proiectelor de 
legi Înscrise in continuare pe 
ordinea de zi a Marii Adunări 
Nafionale.

După-amiază, lucrările sesiu
nii Marii Adunări Naționale 
s-au desfășurat în ședință ple
nară.

La intrarea in sală, deputății 
și invilalii au Intimpinal cu 
puternice aplauze pe condu
cătorii de partid și de stat.

in loja din dreapta incin
tei au -luat loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer,^Gheorghe Apos
tol, Chivu Stoica, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie 
Verdel, Constantin Drăgan, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Leonle Răulu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vilcu.

In loja din stingă au luat 
loc membrii Consiliului de 
Stat.

Au asistai numeroși invitați 
— activiști de partid și de 
stat, conducători ai instituți
ilor centrale și ai organizați
ilor obștești, personalități ale 
\ ieții economice, științifice $i 
culturale.

Erau prezent! șeii ai misiu
nilor diplomatice acreditați in 
(ara noastră. Au asistat, de 
asemenea, ziariști români Și 
corespondenți ai presei străine.

(Continuare in pag. a 3-a)

Expunerea la proiectul de lege cu privire 
la organizarea și functionarea Consiliului Economic,

prezentată de tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat

Tovarăși deputați,

Din însărcinarea conducerii de 
partid și a Consiliului de Stat vă 
prezint spre dezbatere și aprobare 
proiectul de lege cu privire la orga
nizarea și funcționarea Consiliului 
Economic.

Prevederile proiectului de lege se 
înscriu in contextul preocupărilor 
permanente ale partidului și statului 
de perfecționare continuă a forme
lor și metodelor de conducere și 
organizare a vieții economice și so- 
oiale, corespunzător cerințelor o- 
biective ale progresului economiei 
naționale, ale dezvoltării multilate
rale a societății noastre socialiste.

înfăptuirea cu succes a sarcinilor 
de importantă istorică trasate de

Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român a dus la dezvolta
rea în ritm susținut a forțelor de 
producție, la diversificarea econo
miei naționale, la creșterea bunăstă
rii întregului popor, la ridicarea pe 
o treaptă calitativ superioară a pro
cesului de edificare a socialismului 
în patria noastră. Dinamismul vieții 
economice, schimbările care se petrec 
continuu în nivelul și structura for
țelor de producție, ca și în sistemul 
relațiilor de producție, fac să spo
rească tot mai mult complexitatea 
sarcinilor organizatorice, Toiul și 
răspunderea partidului și statului în 
conducerea întregii activități econo
mice și sociale. Creșterea continuă 
a rolului conducător al partidului în 
societate face necesară adoptarea u-

Constituirea Grupului 
interparlamentar român

Vineri, 14 martie, a avut loc, la 
Palatul Marii Adunări Naționale, 
ședința de constituire a Grupului in
terparlamentar român din cea de-a 
VI-a legislatură.

In Comitetul de conducere al

Grupului au fost aleși deputății: Mi
hai Levente -“- președinte; Traian 
Ionașcu, Tudor Drăganu — vicepre
ședinți ; Ilie Rădulescu, Ion Mărgi- 
neanu — secretari; Stanciu Stoian 
— trezorier, precum și 25 membri.

Expunerea la proiectul de lege privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Consiliului Apărării 

Republicii Socialiste România
PREZENTATA DE

Slimali tovarăși deputată

îmbinarea uriașelor eforturi 
maselor pentru edi- 

orînduiri sociale, cu 
i pentru consolida- 

cuceriri revolu- 
care

Obiectivul fundamental, statorniG 
urmărit în întreaga activitate des
fășurată de partidul nostru, de-a 
lungul celor 25 de ani care au tre
cut de la eliberarea României, il 
constituie — așa cum viata a dove- 
’dit-o
creatoare ale 
ficarea noii < 
grija neslăbită 
rea marilor 
ționare ale poporului român, 
pentru prima oară în decursul fră- 
mîntatei sale istorii a devenit sin
gurul stăpîn al destinelor sale. înal
ta conștiință a îndatoririlor națio
nale și internaționale ce le revin, au 
determinat partidul și guvernul nos
tru să pună permanent 
preocupărilor întărirea 
de apărare a patriei și 
securității statului, ca 
primordială a menținerii neștirbite 
a independentei și suveranității na
ționale, că un factor hotărîtor de 
Care depinde îndeplinirea obligațiilor 
ce ni le-am asumat prin tratatele in
ternaționale, a sarcinii de a contri
bui activ la sporirea forței siste
mului mondial socialist. Realizarea 
acestor îndatoriri este cu atît mai 
stringentă cu cil in lume acționează 
cercurile imperialiste agresive, care 
caută să impună forța ca mijloc de 
Rezolvare a problemelor internațio
nale, creează focare de război și 
surse de încordare, atentează la li
bertatea și independența popoarelor.

Dind expresie voinlei ferme și 
unanime a întregii noastre națiuni 
ăe a apăra fără șovăire marile ei 
Cuceriri dobindite cu prețul unor 
grele lupte și sacrificii, partidul și 
|<-atul au manifestat și manifestă 
grijă neslăbită pentru făurirea și 
educarea unei armate de tip nou, ar- 
ftiata care nu cunoaște t^l mai înalt 
Qecit slujirea fără preget a intere
selor vitale ale poporului român, ale 
pU7ei socialismului și păcii. Impre- 
pjrările în care desăvirșim opera 
ae construcție socialistă, realitățile 
(urnii contemporane ne impun să 
Perseverăm în a spori potențialul 
militar al patriei.

în lumina acestor considerente 
și in conformitate cu prevederile 
(constituției noastre a fost elaborat

în centrul 
capacității 
asigurarea 

o condiție

proiectul legii de înființare, organi
zare și funcționare a Consiliului A- 
părării Republicii Socialiste Româ
nia, pe care, din însărcinarea guver
nului, îl supun Marii Adunări Na
ționale spre examinare și adoptare.

Permiteți-mi să mă opresc, pe 
scurt, asupra cîtorva dintre princi
palele atribuții ale Consiliului Apă
rării, așa cum ele sînt enunțate în 
proiect.

Consiliul Apărării este un organ 
deliberativ care are drept sarcină 
examinarea, coordonarea și soluțio
narea principalelor probleme în do
meniul apărării țării și al asigurării 
securității statului, atît în timp de 
pace, cît și în timp de război.

Ținînd seama de rolul de condu
cător politic al Partidului Comunist 
Român în societatea noastră, 
unanim recunoscut de poporul 
mân, precum și de faptul că în 
mânia intreaga putere aparține 
porului, proiectul de lege prevede 
că, pentru activitatea sa, Consiliul 
Apărării răspunde în fa(a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român și a Marii Adunări Naționale, 
iar în intervalul dintre sesiunile a- 
cesteia și față de Consiliul de Stat.

Consiliul Apărării stabilește con
cepția fundamentală a sistemului de 
apărare a țării, aprobă măsurile pri
vind organizarea generală, dotarea 
si pregătirea forțelor armate și găr
zilor patriotice, precum și planurile 
de mobilizare și folosire a lor in caz 
de nevoie. De asemenea, se prevede 
că dislocarea și redislocarea trupelor 
pe teritoriul țării, organizarea și a- 
sigurarea militară, apărarea locală 
antiaeriană, ca și aprobarea planu
rilor de dispersare și evacuare a 
populației, sînt de competenta Con
siliului Apărării.

Importanta deosebită pe care o 
prezintă înzestrarea și perfectiona
rea pregătirii forțelor armate, pre
cum și eforturile depuse in acest 
scop reclamă coordonarea corespun
zătoare a acțiunilor ce se întreprind. 
In acest scop, proiectul de lege 
stabilește că aprobarea planurilor 
referitoare la asigurarea mijloacelor 
militare pentru apărarea și securita
tea larii, ca și urmărirea realizări
lor, precum și a planurilor de mo-

rol 
ro- 
Ro- 
po-

bilizare a resurselor economiei na
ționale constituie un atribut al Con- , 
siliului Apărării.

După cum știți, problemele apără- ; 
rii și securității stalului interesează 
deopotrivă întregul popor, toate or
ganele politice, economice și de stat. 
In consecință, proiectul de lege în-, 
scrie obligativitatea conducătorilor 
organelor centrale ale administrației 
de stat de a prezenta Consiliului A- 
părării rapoarte referitoare la înde
plinirea sarcinilor ce le revin în a- 
cest domeniu, hotărîrile Consiliului 
fiind obligatorii pentru toate orga
nele la care ele se referă.

Consider important de relevat că 
pentru unele probleme care, con
form prevederilor Constituției, sînt 
de competenta Marii Adunări Na
ționale sau a Consiliului de Stat. în 
proiectul de lege s-a prevăzut obli
gația Consiliului Apărării de a exa
mina și prezenta organelor supreme 
ale puterii de stat propuneri de pro
clamare a stării de necesitate, de 
declarare a mobilizării parțiale; sau 
generale și a stării de război. Tre
buie subliniată, totodată, îndatorirea 
Consiliului Apărării ca, în caz de 
atac prin surprindere, să ia de îndată 
măsurile necesare pentru respinge
rea atacului și apărarea tării; de alt
fel. in timp de război, Consiliul A- 
părării conduce nemijlocit operațiu
nile de luptă.

O prevedere de o deosebită însem
nătate a proiectului stipulează că 
președintele Consiliului Apărării es
te Comandantul Suprem al Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste Ro
mânia. In virtutea funcțiilor sale de 
organ deliberativ, Consiliul Apără
rii își desfășoară intreaga activitate 
potrivit principiului muncii și condu
cerii colective, principiu fundamen
tal în activitatea tuturor organelor 
statului nostru.

nor
zare care să asigure neabătyt apli
carea măsurilor și hotărîrilor de 
partid și de stat în toate sectoarele de 
activitate, precum și adoptarea unor 
metode eficiente de analiză și control, 
a unor .forme care să statueze răs
punderile precise în întreaga viață 
publică și obștească.

După cum vă este cunoscut, pe 
baza hotărîrilor Conferinței Naționale 
a partidului și a legilor adoptate 
de Marea Adunare Națională, s-au 
luat o serie de măsuri și este în 
curs de realizare programul cu pri
vare la perfectionarea conducerii, 
organizării și planificării economiei 
naționale, program menit să pună mai 
bine în valoare resursele materiale 
și de muncă, forțele motrice ale so
cietății noastre

In ansamblul 
siliului de Stat 
conducerii țării 
Adunări Naționale 
rol de mare importantă în îmbună
tățirea generală a muncii de con
ducere pe linie de stal în societatea 
noastră, pentru realizarea la un ni
vel tot mai înalt a poiAicii de desă- 
vîrșlre a construcției socialismului. 
Consiliului de Stat i s-a încredințat 
sarcina de a lua măsurile necesare 
pentru îndeplinirea hotărîrilor 
partid și de stat în domeniul pro
ducției materiale și activității spi
rituale, a căror dezvoltare este de
terminantă pentru creșterea avuției 
naționale și ridioarea bunăstării popu
lației, pentru înaintarea rapidă a pa
triei noastre pe drumul progresului 
economic și social.

In raportul prezentat la Conferin
ța Națională a partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia: ,,In 
funcție de perfectionarea muncii 
Marii Adunări Naționale se vor îm
bunătăți corespunzător activitatea și 
metodele de muncă ale Consiliului 
de Stat. Acesta trebuie să exercite 
un control mai activ — așa cum 
prevede Constituția țării — asupra 
aplicării legilor Marii Adunări Na
ționale, activității organelor centrale 
ale administrației de stat... .

In scopul creării unui -cadru or
ganizatoric mai propice -exercitării 
permanente și eficiente de către Con
siliul de Stat a atribuțiilor ce-i re
vin de a analiza și controla modul 
in care se înfăptuiește politica parti-

Tovarăși (leputali,

In încheiere, îini exprim convin
gerea că prin adoptarea de către 
Marca Adunare Națională a pro - 
tului de 10ge pe care vi l-am pre
zentat, laurim un instrument ui-< <■- 
sar și ef!cace pentru continua întă
rire a capacității de apărare a pa
triei noastre socialiste.

Președintele Consiliului de 
Stal al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu 
împreună cu președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheor- 
ghe Maurer și președintele 
Marii Adunări Naționale, Ștc-

lan Voilec, au primit, vineri 
seară la Palatul Marii Adu
nări Naționale, pe șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București, care au prezentat 
felicitări pentru realegerea în

aceste funcții, de către Marea 
Adunare Națională.

La solemnitate a luat parte 
Corneliu Mănescu. ministrul a- 
facerilor externe.

(Continuare in pag. a 3-a)

A

întrunirea

Consultativ al statelor
participante la Tratatul

de la Varșovia

forme .de conducere și organi-

17 martie a, c, se 
Politic Consultativ 
de la Varșovia.

întrunește la Budapesta Coml- 
al statelor participante la Tra-

Comitetului Politic

ITINERAR

CULTURAL

V. Crăciunescu

la sfîrșit 
de săptămînă

La I. F. Petroșani

Se vor aprinde mai 
multe lumini în 

noapte.

socialiste.
acestor măsuri, Con- 
— organ suprem al 
intre sesiunile Marii 

îi revine un

(Continuare in pag. a 3-aj
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Sc impune o mobilizare 
totala a forțelor pentru 

îndeplinirea planului 
trimestrial

Și la întreprinderea forestieră Pe-, 
troșani, ca de altfel la toate unită
țile economice din municipiul nos
tru, pregătirile în vederea îndepli
nirii și depășirii planului pe acest 
an, la toate sortimentele și la toti 
indicatorii, au început încă în tri
mestrul IV al anului trecut, iar în 
unele cazuri chiar mai devreme. De 
altfel în cadrul adunării salariaților 
cu prilejul dezbaterilor cifrelor de 
plan pe 1969 a reieșit în evidentă 
faptul că întreprinderea, sectoarele 
și exploatările forestiere, sînt bine 
pregătite în vederea îndeplinirii sar
cinilor pe acest an. în ultimă ins
tanță acest deziderat era absolut 
obligatoriu de îndeplinit, cu atît mai 
mult cu cit, în acest an, I.F. Petro
șani trebuie să renunțe la dotatii, 
să devină rentabilă.

In ce mod aceste pregătiri s-au 
dovedit a fi pe măsura sarcinilor, 
nc-o spun realizările de pînă acum.

Ce s-a realizat? In luna ianuarie 
producția globală, producția marfă 
și productivitatea muncii au fost 
îndeplinite în proporție de 125,5 la 
sută, 127,1 la sută și, respectiv, 
120,8 la sută. Mult sub posibilități a

Din lipsa unei valori...
Condiția umană, spunea un 

ginditor francez, este deter
minată direct de gradul 
socializare a individului, 
cit se integrează mai mull 
neva in viat a societății, 
cunoscinrl și coafor mi ndu-se 
normelor de conduită ale a- 
cestuia, cu ■ 
mai mult 
de ființă 
lă. Spunem - 
un om care 
plinește exemplar 
obligațiile profe
sionale in cadrul 
colectivului de 
muncă din care tace parte sau 
se conformează îndatoririlor 
civice In cadrul mk ragrupului 
in care trăiește (blog, stradă, 
cartier) — și pe care micro- 
grupul respectiv le promovea
ză intru menținerea ordine! in 
sfera sa de existentă — că 
respectivul e un om de treabă și 
nimeni nu are ce să-l repro
șeze. .Dimpotrivă, este sufi
cient să se găsească un sin
gur individ, membru al micro
grupulul respectiv care, rie- 
respecliml normele conviețuirii 
civilizate și sfidind colectivul 
respectiv, ca intre membrii 
grupului să apară anim ‘zilâli, 
ia in echilibrul general al 
conviețuirii să apară pertur
bam.

In'r-o scrisoare arlrea'ă re
dacției. un (/run dp locatari 
de pe scara a >-a a blocului 
10 din strada Unirii din car-

c/e 
Cu 
ci
rc-

Herul Aeroport reclamă toc
mai o asemenea comportare 
din partea a două vecine:
Todorișcă Aglaia și Kalman 
Margareta. Colocatarele sini
acuzate a fi cauza lipsei de 
curățenie pe scară precum și 
generatoare 
mozită/i

fost însă realizat indicatorul produc
ției marfă' vîndută și încasată — 40 
la sută fată de plan.

In luna februarie însă, s-a pro
dus o „inexplicabilă" cădere care 
a afectat negativ aproape toate sor
timentele, aproape toți indicatorii de 
plan. Ca urmare, după două luni, 
situația realizărilor pe întreprindere 
se prezintă astfel: producția glo
bală : 92,62 la sută,- producția mar
fă 88,40 la sută; producția marfă 
vîndută și încasată 66,00 la sută. In 
ce privește sortimentele, din 25 au 
fost realizate doar 9, mari rămîneri 
în urmă fiind înregistrate la bușteni 
fag (— 1 928 metri cubi); lemn de 
mină rușinoase (— 850 metri cubi); 
lemn pentru celuloză (— 700 metri 
cubi),- lobde pentru prelucrări in
dustriale (— 983 metri cubi) și lemn 
de foc (—3 359 tone)..

Care să fie cauzele acestei „inex
plicabile" căderi care au diminuat 
atît de mult realizările de pînă a- 
cum ?

Din discuțiile purtate pe această 
temă cu conducerea întreprinderii, 
a reieșit că zăpada căzută la înce
putul lunii februarie, ar fi cea mai 
importantă cauză care a împiedicat 
buna desfășurare a procesului de 
producție. De menționat faptul că 
la începutul lunii februarie, de la 
punctele de lucru înzăpezite au ple
cat peste 200 ' muncitori, efectivul 
întreprinderii devenind dintr-o dată 
deficitar. Vorbind de activitatea sec
toarelor, trebuie să amintim că sec-

R. S.

(Continuare in pag. a 4-a)

I

!
I

ale unor 
datorită 
petreceri 
găzduiesc 
se gindi 
locatari ar 
«e odihnească. In

ani- 
deselor 
ce le 
iară a 
că alfi 
dori să

alit Iși dovedește 
esența 
soc ia- .

despre Bl

B ^18Ml "ne.
/uza să achite co-
tele de contri

buție la curățenia scării 
(spun că mai bine mătură ele ; 
dar de fapt mătură murdăria 
din lata ușii lor la ușa alto
ra), se apucă de petreceri cind 
alții se odihnesc că „veselii 
musafiri" țignesc locatarii de 
pe scară, sini expresia acele
iași inadvertențe de la armo
nia generală a unui grup de 
oameni.

Asemenea neintegrări intr-un 
climat unanim acceptat se in- 
tilnesc și in alte cazuri. De 
fiecare dală dau naștere la 
discordii, la vociferări și acti
va fii penibile care nu prezintă 
cișlig de cauză pentru nici 
una din părțile .beligerante". 
Dimpotrivă. $i toate acestea 
din cauza lipsei unei valori 
morale indispensabile armoni
ei vieții noastre colective : 
respectul fală do semeni.

• Miine, ora 19, pe scena 
teatrului petroșănean se va 
prezenta in premieră piesa 
„Dona Juana" de Radu Stanca.
• Azi la ora 18, la Casa de 

cultură din Petroșani, are 
loc o seară de muzică închi
nată marelui nostru compozi
tor și interpret George Enescu.

9 Duminică, ora 11, in sala 
bibliotecii Casei de cultură va 
avea loc o dimineață de poe
zie dedicată poetului Paul Ver
laine.
• Miine, la era 10, la Casa 

de cultură, va avea Ioc și un 
recital colectiv de muzică in
strumentală, prezentat de ele
vii claselor V—VIII de la 
Școala de muzică șl arte plas
tice.

9 La Școala populară de/ 
artă, miine, lot la ora 10, se 
va prezenta un concert-specta- 
col, „producție internă" de 
verificare.

SPORTIV
• Știința Petroșani susține, 

la ora 11, pe terenul din Lo
nea, primul meci al returului 
seriei a VI-a G la iotbal dis
putat acasă. Parteneră de joc, 
Metalul Aiud.
• In campionatul județean 

au loc următoarele întîlnlrl: 
Minerul Aninoasa — Dacia O- 
răștie; Minerul Vulcan — 
C.F.R. Simeria; Minerul Uri- 
cani — Preparația Petrila; Pa- 
ringul Lonea — Minerul Teliuc. 
Exceptind întilnlrea-derbi din
tre Parîngul Lonea — Minerul 
Teliuc, care are loo la ora 13, 
celelalte meciuri se desfășoară 
la ora 11.

> Meciul de baschet de di
vizia B dintre Știința Petroșani 
— Constructorul Arad are loc 
duminică, ora 9, tn sala de 
sport a I.M.P.

S Prima etapă a campione 
tului municipal de tenis de 
masă, pe echipe, are loc dumi
nică, ora 10, cu următoarele 
jocuri: Minerul Vulcan — Vc 
ința Petroșani; Energia Paro- 
șeni — Școala sportivă Petro 
șani; Viscoza Lupenl — Jiul 
Petrila; Lițeul industrial Petro
șani — Minerul Lupenl.
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FOTOGRAFIA în

I
Secția de croitorie nr. 72 Petrila se bucură de o laigă apre

ciere in rindul publicului. Dovada ; unitatea își realizează ritmic sar
cinile de plan. Pe cele mai destoinice croitorese vi le prezentăm in 
fotografia de față : Rozalia Floreana, Maria Mihalc, Maria Begy 
și Maria Erdocozi.

Foto : E. DOBOȘ, C. BADUJA
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Microinterviu

5 minute
cu
UȘILE ÎOHHIII

Colaborator al orchestrei 
populare „Vlășceanca" din 
Giurgiu, popularul comic Va- 
sile Tomazlan a apărut re
cent, in fața spectatorilor pe- 
troșăneni, în concertul „Cfn- 
tec $i veselie*, alături de Mia 
Braia, Ion Luican și Ileana 
Constantineseu. în pauza din
tre cele două spectacole, l-am 
rugat pe „nea Vasile* să ne 
răspundă, scurt, la cileva în- 
'rebâri.

— Debutul ?

— In 1946, la teatrul „Atlan
tic". Adevăratul debut pe sce
nă a fost însă în 1949, la Sa- 
voi, în revista „Fără mănuși" 
de N. Kanner, Aurel Felea si 
Eugen Mi rea.

— O întimplare hazlie 
din cariera dv. artistică ?

— Noi, actorii Tevistei, nu 
ne facem unul altuia glume. 
Sîntem... serioși. Pentru că glu
mele scenice slnt în dauna pu
blicului. Lucrîndu-mi singur 
textele, am fost mereu preocu
pat, n-am avut timp de șotii.

— Ați apărut pe sce
nele petroșănene... ?

— De mai multe ori. Initial 
în sala Teatrului de stat și de 
două ori în acest minunat 
templu arhitectonic (e vorba 
de Casa de cultură — n. n.J.

— Ce părere aveți de 
publicul petroșănean ?

— E pretențios. Și-l stă bine. 
Ne bucură că avem cu cine 
să ne înțelegem.

— Care-i comicul dv. 
preferat 7

— Nu am. Pentru că du a- 
vem mari comici, spre deose
bire de actori dramatid...

— Totuși ?

— Gr. Vasiliu Birlic șl A- 
lexandru Giugaru.

— Dintre străini ?

— Arkadii Raikin, rusul oa
re a „venit" cu cîteva mari 
Inovații.

— Tragedieni ?

— George CaTboreanu.

— In ce companii ar
tistice v-a plăcut să lu
crați ?

— Cu Stroe, Zizi Șei ban, 
Glcă Pet-rescu. Și nu numai 
ou ei...

— Ce recomandări ați 
da tinerilor care doresc 
să „Iacă" teatru adevă
rat ?

— Să nu la în glumă aria 
scenei. Să nu spună niciodată 
că sînt valoroși, cl să-șl spu
nă în schimb „am de învățat". 
Gu cît învață mal mul!, devin 
mal buni, dar niciodată desă
vârșiți, pentru că mereu inter
vine noul, care trebuie însușii.

— Altceva ?

— Sal'tare taică, și noroc 1

V. T.

ÎN LOC DE AVANCRONICĂ TEATRALĂ

Inferprefii „Donei Juana" despre rolurile lor
Ultimele zile înaintea premierei. In atmos

fera vibrantă, încărcată de emoții a culiselor 
Teatrului de stat petroșănean, am cules dc la

cei cinci interpreți ai noii premiere „Dona 
Juana*- de Radu Stanca (Ruxandra Petru, Mi
hai Clita, Violeta Berbiuc, Ion Roxin și Florin

Plaur) cîteva impresii despre rolurile pe care 
le vor interpreta, cum își ,,vad“ personajele șl 
despre confruntarea cu publicul.

• RUXANDRA PETRU (Do
na Juano) : „Să vă spun ce 
simt acum, înainte de premi
era ? Sfnt cuprinsa fi eu, ca 
șl eroina mea, de o neliniște 
stranie șl totuși nespus de 
plăcută ; e în mine o fier
bere nâucitoare, câreia por- 
ță nu pot sâ-i pun stavilă... 
Sînt sentimente firești, cred, 
ca în fața oricărei mari con
fruntări. Dorința mea • să 
reușesc să transmit specta
torilor toata gama de senti
mente prin care trece eroi
na, sâ demonstrez, prin tră- 
Irea rolului, câ „dragostea 
și adevărul una sînt" șl că 
cine se abate de la aceste 
reguli plătește scump".

• MIHAI CLITA (Don Ju
an) : „Dramaturgul Radu 
Stanca o spulberat mitul lui 
Don Juan și ne-a înfățișat 
simplu un personaj la capă
tul căutărilor, „de veacuri 
întregi", a iubirii. In rolul Iul 
Don Juan, tocmai linia sim
plității am căutat-o, acea 
simplitate aparentă, dar atît 
de plină cu semnificații. Fi
rescul, marea căldură sufle
tească, mișcarea obișnuită 
- sînt liniile directoare ale 
rolului meu. Sper într-o de
plină reușită a noii premi
ere."

• VIOLETA BERBIUC (Fi- 
orela) : „Revers al Done! Ju
ana, Fiorela e plină de viață, 
optimistă, trăiește cu picioa
rele adînc înfipte în realita
te.

Eroina mea, Fiorela, nu 
este o slujnică obișnuită, ci 
prietena și sfătuitoarea stă- 
pînei sale. Intîlnindu-I pe 
Fiorelo, ea întîlnește dra
gostea, omul vieții ei. Visu
rile înfiripate dintr-odată în 
flința-i dornică de iubire se 
risipesc datorită suspiciunii, 
dar nimic n-o dărîmă. Fiore
la găsește suficiente resur
se ca să treacă peste mo
mentul greu, deși rămîne 
fidelă principiului că „viața 
fără dragoste e ca o scoică 
fără perlă".

• ION ROXIN (Fiorelo) : 
„Eroul lui Radu Stanca pe 
care-l interpretez e un am
basador al aventurilor amo
roase ale lui Don Juan. Iși 
iubește stăpinul, dar nu-i 
împărtășește nestatornicia. 
El este, după cum se auto
caracterizează, „omul locului, 
al păcii și al tihnei". Dorin
ța de a pune capăt aventu
rilor, nostalgia pentru soțul 
natal și cinstea sînt puternic 
reliefate în textul generos ol 
autorului. Sper să fi ajuns 
la înțelegerea și redarea ro
bustă și sănătoasă a acestui 
personaj, plin de pitorescul 
spaniol. De mîine, voi oferi 
spectatorilor prilejul să-mi 
aprecieze eforturile".

• FLORIN PLAUR (Don 
Fernando - Moartea) : „Sim
bol sau realitate ? Și una și 
alta. Să vă spun cine este 
cum îl văd, ce vreau să ex 
prim prin acest personaj ? 
Ar fi prea mult să încapă 
intr-un spațiu limitat. Vreau 
cu certitudine, însă, un lu
cru : cei cărora noi le închi
năm existența noastră - spec
tatorii — cei care ne sînt oti* 
de dragi și care... ne uită 
atît de des. să înțeleagă că 
în fața vieții trebuie să fie 
ei înșiși, fără mască, și să ex
cludă farsa din existență 
Atît".

Convorbiri consemnate de
V. TEODORESCU

Faza 
municipală 

a 
Concursului 

al IXdea
Astă seară, la Casa de cultură din 

Petroșani, se vor prezenta, în lața 
publicului și a juriului, formațiile șl 
soliștii calificați pentru întrecerile 
fazei municipale a Concursului al 
IX-lea al artiștilor amatori în urma 
etapelor orășenești de la Lonea și 
Lupeni.

Se vor perinda, In luminile ram
pei, fanfara clubului din Pelrila, ta
raful, corul, brigada artistică șl so
liștii vocali Ion Mateșan și Kantor 
Ervin de la clubul lonean, orches
tra de muzică ușoară, soliștii Lucia 
Gruieț și Antonin Udroiu de la A- 
ninoasa.

Pînă Ia închiderea ediției nu ne-au 
parvenit rezultatele întrecerii de la 
Lupeni, la care au participai forma
țiile cluburilor din Vulcan, Uricani 
și Lupeni — cîștigălorii căreia se 
vor prezenta și ei la Petroșani.

MIGALA Șl TALENT
Despre pasiunea de o 

șiață a TEOFILEI TEO- 
DOROVICf s-a mai scris. 
Aplecindu-se cu migală 
și talent asupra obiec
telor pe care le creea
ză, artista și-a dezvoltat 
o personalitate pregnan
tă, manifestată în abor
darea cu îndrăzneală a

celor mai variate proce
dee de lucru, in origina
litatea soluțiilor găsite. 
Incrustațiile în lemn, 
broderia de o factură a- 
parte, motivele geome
trice realizate din măr
gele colorate, poartă 
toate amprenta inspira

ției din arta atît de bo
gată și vie a poporului 
nostru. Artista s-a aple
cat cu deosebită dragos

te și asupra folclorului 
local, pe care l-a redat 
în multe din creațiile 
sale.

IN FOTOGRAFIE: Diverse obiecte din 
lemn cu incrustalii de mărgele și sidef în mo

tive populare, apartinînd artistei Teofila Teodo- 
lovici din Petroșani.

MEDALION

Luminița Dobrescu
Intr-o cronică TV din „Contempo

ranul", criticul Ecaterina Oproiu 
spunea cîndva despre recenta cîști- 
gătoare a „Cerbului de aur" :Lumi- 
nița Dobrescu e solară. Silueta el 
poate fi înscrisă în cataloage la 
tipul i fata modernă a anilor 6f). 
Feminină, fără patetice accente de 
mister, băiețoasă, dar cu o camara
derie care nu stinge vraja, îmbrăcă
minte fără fastul paietelor, strassuTi- 
lor, vălurilor și anti-vălurilor, mereu 
pe arcuri — ca toată generația care 
a dansat twist înainte de a învăța 
să meargă. Iată, într-adevăr, o pre
zență telegenică".

Și poate afirma cineva, care-a 
văzut-o pe tînăra, talentata, frumoasa 
noastră solistă, alături de formația 
„Atlas" pe scenele Văii Jiului cu 
două luni In urmă și acum o săptă
mână pe micul ecran, că Luminița 
Dobrescu n-are famec scenic, n-are 
acel fascinant și necesar „cîrlig® la

public ?
Nu. Pentru că acea care doar cu 

trei ani în urmă, pe scena celui de-al 
IV-lea Concurs și Festival de muzică 
ușoară de la Mamaia, nu oblinea 
nici măcar o mențiune, printr-o pu
ternică dorință de afirmare, s-a impus 
total în ultima vreme specialiștilor 
și publicului, reușind acum suprema 
performantă de a... stopa drumul

înspre străinătate al „cerbilor” româ
nești.

După turneul întreprins, împreună 
cu orchestra lui Horia Moculescu, în 
U.R.S.S. și mai ales după „bronzul" 
cucerit la Festivalul Mondial al Tine
retului de la Sofia (1968), Luminița 
Dobrescu urmărea (și cine, oare, 
dintre cîntăreli nu este preocupai de 
aceasta ?) să-și pună plenar în valoa
re calitățile remarcabile, să concluzi
oneze într-o deplină reușită succe
sele carierei ei de pină acum.

Pe scena brașoveană reflexul cali
tăților ei remarcabile, contopite cu 
esența muzicii simțite profund, s-a 
transformat în... aur.

Poate de aceea, pentru că s-a do
vedit a fi o artistă care a dăruit 
celor două piese cîntate emoționanta 
seînteie a trăirii afective, poate pentru 
exuberanța, voioșia sa tinerească 
— calități turnate în tiparele unor 
virtuți vocale indubitabile — i s-a 
decernat cel mai de preț ..cerb" la 
Brașov.

Oricare-ar fi fost considerentele și 
oriteriiie de apreciere a juriului, 
oric-î t de mare ni s-ar părea azi 
surpriza pe care nc-a produs-o de
cizia finală, un sincer „Bravo I" 
Luminiței Dobrescu.

De sîmbătă
pină

sîmbătă

Focu-i stă
la căpătîi

Pocu-1 stă Ia căpătii 
veselindu-i arătarea.
Inima inliptă-n cui,
pleacă, vine,
nu se-ndură
să se-anteslece-n măsură,
ci nd un bulgăre de jar
se așează pe cinlar
cu un miez de singe-n gură.

Dintre două
pietre țipă

Dintre două pietre țipă 
gîndul care-a fost risipă. 
Osul mortului, 
cunună și-ampletit 
din praf de lună. ■ 
tn pragul adinculul 
crește-o floare, 
cu tulpină de rugină. 
Tidvele pe ea se-anină. 
Banii-s vechi, 
păminlu-i milă 
viermele se na.șle-n silă.

De la veghe 
pin’ la somn

De la veghe pin’ la somn, 
n-a călcat picior de om. 
Soare, grădină, zăpadă 
curg spre mine să mă vadă. 
Bat cărarea-n susul nopții, 
cucuveaua strigă hoții. 
Mă opresc pe-o margină 
ajunsă paragină.
Lingă ea o umbră sură 
fără grai, fără măsură, 
încolțește, se usucă 
foșnet dorului de ducă.
Un buimac de clopot cere 
vintului, păminlului, 
patima dinlr-o muiere.

, A

Imblinzit
la ceas de veghe
Imblinzit, la ceas de veghe, 
pialră-i șarpele
din care, se cioplește, 
se-adinceșle
pe urmele prundului 
marginea rotundului.

Răsărită
din țărînă

Răsărită din țărină, 
crește-o mină 
numai os.
Semnul tace și-l deslace, 
talc firul și-l înnoadă 
piatra-n jurii-i toată oarbă, 
miez de zi fără folos.
$/ la umbra ei, 
rotirea se oprește ostenită... 
Pe ascuns, ca- o ispită, 
dintele mușcă din os. 
Umbra-n două se despică... 
Din risipă in risipă 
rătăcitul prin viață 
mușcă llămlnzil din ceață.

Printre flori
Printre flori, 
un gind de fală 
Iarba fiarelor o cată. 
Dealu-i sec, 
umbre-i petrec, 
iarba-i inllorilă-a foame, 
urlă fiara, 
lungă-i ghiara 
și ia mijloc de răscruce 
piatra se adună-n cruce. 
Răstignit, șarpele-i dor, 
dus cu fala la izvor.

Din ciclul „DESCINTECE CU 
PIATRA"

Radu SEEEJAN

POȘTA 
LITERARĂ
Profir Negrescu, Lupeni — Versi

ficați cu multă ușurință, se vede. 
Sîmburii de lirism, întrevăzuți doar 
pe alocuri, sînt însă „secați" de sevă 
prin prezența acelor lucruri comune, 
naivități. Pentru că doriți un răspuns 
precis vi-1 dăm: poeziile dv. merg 
ce merg, după care se... opresc„ Re
veniți la noi cu alte creații dar 
după ce va trece un timp.

Francisc Eiecheș, Lonea — Ne ru
gați să vă „scriem" poeziile în ziar, 
deși recunoașteți că sînt primele, din 
„cariera" dv. poetică. Dacă ar merge 
așa de ușor, cum presupuneți, n-am 
mai avea loc de poeți! Deocamdată, 
nu vă putem spune decîl că vă 
afla ți în acea fază, în care ceea ce 
doriți să spuneți depășește cu mull 
priceperea și puterile pe care Ic 
aveți.

Corvin Alexe, Petroșani — „Flux" 
și „Cronică de sezon" conțin semne 
bune, dar — credem — ar trebui să 
vă lucrați mai îndelung creațiile 
(pentru că talentul nu vă lipsește) și 
să nu confecționați facil versuri cît 
mai multe. Și căutali (poate veți găsi) 
acel sunet propriu, care să vă repre
zinte și să vă deosebească de al ți 
autori de poezie.

Nlcu Sbuchea, Hațeg — „Telegra
ma" dv. nu este „expediată" cu pri
ceperea și siguranța unei proze care 
se vrea publicabilă. Forțați o frumoa
să zonă literară, dar nu aveți 
suficient suflu spre a pătrunde în 
ea.

Augustin Țancă, l'ricani — Și 
„iana", deși spuneți că altor . critici’' 
le-a plăcut, e neconcludcntă. Reve
niți, dar mult mai tir/i.i și... atenție 
la ortografie!

Gheorghe Bozii, Petroșani — Frec
ventați ședințele cenaclului literar 
„Meșterul Manele", citiți-vâ acolo 
lucrările, și... apoi mai vedem ce va 
li.

O rubrică în premieră ! După 
cum se vede, da. Incepînd de 
azi, în flecare sîmbătă dimine- 
ta. cînd veți deschide, mai 
mult sau mai puțin nerăbdători, 
ziarul nostru, dintr-un coit 
anume al paginii a II-a vă va 
zimbi, totdeauna bine... dispusă 
o „cronică a săptămînii". Cu 
ce-o vom susține ? Cu comen
tarii lapidare Ia adresa reuși
telor săplămînii. Cine vor fi 
musafirii ? — „de-ai casei" 
sau intruși — ai acestor con
cise notații ? Oriciue va dove
di că... merită să fie iaudați 
sau criticați. Vom avea, dare, 
mereu prilejul să ferim de 
anchilozare o rubrică ce se 
vrea, în același timp creatoare, • 
instructivă, mobilizatoare, sti
mulatoare a succeselor dar și... 
severă cu supărătoarele necon- 1 
cludențe, cu cei care dorm ■ 
liniștiți „somnul mătăsii", îm
presurați, cu voia lor. de 
ambuscada lipsei interesului, 
a priceperii șl pasiunii ? Noi ; 
sperăm că da. Și nădăjduim 
că animatorii vieții spirituale 
a municipiului nu ne vor lăsa 
să căutăm subiecte ale cronicii 
de față doar in spectacolele 
vizitatorilor Văii Jiului, slnlein 
tentați să credem că, in rețea
ua instituțiilor, lăcașelor și ' 
așezămintelor noastre culturale, 
vom afla, săptămînal, „rotițe 
și 'șuruburi" care să iuncțio- ' 
neze perfect, care să se stră- 
du iască să „meargă" ireproșa- 
bil. Și că toți cei interesați ne 
vor expedia insistente apeluri . 
de a le găzdui, măcar pentru 
o săplămînă, realizările, de a ■ 
le traia cu acadele șl cu ilorl 
de stil multicolore. 1 i

Optimiști fiind, să așteptăm ■ 
prima însemnare. <

CRONICAR
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Se impune o mobilizare 
totală a îorfelor 

pentru îndeplinirea 
planului trimestrial

(Ut mure din pag 1)

torul Roșia — în 1968 sector frun
taș - pe două luni a reușit să rea
lizeze abia 66,5 la sută din plan.

Pierind pe urmele marelui acuzat
— zăpada, ajungem la următoarele 
ini. bari caro, sperăm, să ne ajute 
să d.vlegăm acea inexplicabilă că- 
de-

;. Cum de in ianuarie, cind de 
asemenea a nins din abundență, 
planul a fost totuși îndeplinit și 
depășit ?

2. Cum au fost utilizate cele 
șapte buldozere — suficiente după 
Qîte ni s-a spus - la deszăpezirea 
drumurilor de acces la stocurile 
de masă lemnoasă ?

3. Au fost oare intr-adevăr crea
te suficiente stocuri la punctele 
accesibile autocamioanelor ?

Pornind pe firul zăpezii ajun
gem la concluzia că :

• O bună parte din stocurile 
accesibile au fost epuizate in ia
nuarie.

• Buldozerele au fost rațional 
Utilizate, dar... in exploatările Stra
ja II, pirîul Stănconilor, Sohodol, 
Bilugu, Buta, Jigoreasa și Lunca 
Florii, unde se aflau stocuri in 
faza apropiat la rampele de încăr
care, s-a intîrziat cu deszăpezirea 
cite 2—3 zile sau chiar mai mult, 
pieriindu-se astfel importante can
tități de lemn care în loc să ia 
calea depozitelor au rămas înză
pezite.

© în multe cazuri, masa lem
noasă — mai ales lemnul de foc
— in loc să fie coborită și depo
zitată pe rampele de încărcare a- 
flate la vadul drumurilor auto, a 
fost lăsată în punctele unde ac
cesul mașinilor în această perioa
dă a fost practic imposibil. Și ast
fel, lemnul de foc în loc să pro
ducă căldură a fost lăsat să sta
ționeze sub carapacea de ghea
ță. Așa s-a intimplat la Bilugu, 
Mierieasa, Sohodol, Tusu și Du- 
șan.

iată cum argumentul torte — 
zăpada — iese din cauză în propor
ție de cel puțin 50 la sulă.

Dar faptele sînt consumate, ve
nirea primăverii a rezolvat o bună 
parte din aceste probleme și pro
babil necazurile din acest an vor 
folosi drept experiență pentru anul 
viitor. Experiență insă, care costă 
foarte mult!

Să vedem cum se prezintă situația 
In luna martie cînd condițiile de lu
cru s-au îmbunătățit, cînd efectivul 
exploatării este complet.

Pină la data de 12 martie inclusiv,

procentul de realizare fa|ă do planul 
lunar, la sortimentele principale, se 
prezintă astfel: bușteni rășinoase 1 
la sută ; bușteni fag 45 la sută ; buș
teni derulaj 16 la sută ; lemn de mi
nă rășinoase 15 la sută ,• lemn pen
tru celuloză 23 la sulă i lemn de foc 
17 la sută. Deci o situație total ne- 
multuinitoare, cu atit mai mult cu 
cit planului pe această lună i s-au 
adăugat șl restantele din lunile pre
cedente, cu cit sintem aproape la 
mijlocul lunii și fiecare zi pierdută 
înseamnă noi rămîneri în urmă.

Am vizitat in aceste zile mai mul
te puncte de lucru din sectorul Ro
șia. Ce-am constatat ? Intr-adevăr, 
se simte o creștere a ritmului de 
lucru la Jigoru, Galbena, Drăganele. 
Dar nemulțumește încă modul cum 
au fost rezolvate problemele de a- 
menajare a căilor de acces, a trans
portului lemnului de foc la Dușanu, 
unde printr-o mai operativă mobi
lizare și luarea unor măsuri eficace, 
transportul lemnului de foc s-ar pu
tea face în condiții bune.

Nu putem fi de acord nici cu ati
tudinea I.C.F. șantierul Cimpa care 
refuză de peste o săptămînă să pu
nă la dispoziția l.F. Petroșani un 
buldozer pentru deszăpezirea drumu
lui de acces la Gîrbova, sectorul 
Cîmpu lui Neag, buldozer aflat la 
fata locului și care (culmea!) nu 
este utilizat. Credem că asemenea 
mod de a înțelege colaborarea ar 
trebui evitat în viitor.

După cum spuneam, pînă la sfîr- 
șitul lunii zilele sînt numărate. 
Realizarea planului la l.F. Petroșani 
cere cu stringentă intensificarea rit
mului de lucru, intensificarea trans
portului și a controlului din partea 
conducerii întreprinderii. Comitetul 
de partid trebuie să acorde o aten
ție sporită modului cum s-a mobili
zat întregul colectiv al forestierilor 
pentru realizarea planului pe luna 
martie și pe trimestrul I, să sprijine 
fiecare acțiune tehnico-organizato- 
rică menită să sporească realizările 
de fiecare zi.

„Planul pe luna martie se va rea
liza", ne-a asigurat tov. ing. Nico- 
lae Bădică, directorul întreprinderii. 
Desigur acest optimism este de ad
mirat și credem că are la bază pri
ceperea și hărnicia acestui colectiv. 
Trebuie însă insistat mult pe înde
plinirea planului sortimental, unde, 
după cum am arătat, unele sorturi 
se află în mare pericol de a nu fi 
realizate.

Este momentul să se pornească în 
plin toate motoarele colectivului 
I.F., să fie luate măsuri operative, 
astfel ca accesul la fiecare stoc de 
masă lemnoasă să fie pe deplin a- 
siguraL

Lucrările Congresului U. C. I.
BELGRAD 14 — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite: 
In cursul dimineții de vineri, cel 
de-al IX-loa congres al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia și-a conti
nuat lucrările pe comisii. După- 
ainiază s-a întrunit ședința plenară, 
sub președinția lui Marko Nikezîci, 
președintele C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Serbia. In raportul Co
misiei pentru verificarea mandatelor 
delegărilor prezentat de lelița Ra- 
doicevici, s-a menționat că la con
gres participă în total 1 287 dele
gați, membrii Comitetului Central, 
ai Comisiei de Revizie, al Comisiei 
de Control, reprezcntînd peste 
1 146 000 de membri de partid,

In continuarea lucrărilor Țvielin 
Miatovici, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., a prezentat raportul 
Comisiei pentru statut. Congresul a 
adoptat noul Statut al U.C.I.

In părtea a doua a ședinței, pre
zidată de Veselin Djuranovioi, pre
ședintele C.C. al U.C. din Muntenc- 
gru, a fost prezentat raportul Comi
siei pentru relații internaționale. 'In 
numele Comisiei, raportul a fost

Delegația P. C. 
de Iosip

BELGRAD 14. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Plopeanu, trans
mite : Vineri dimineață, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
Iosip Broz Tilo, a primit delegația 
P.C.R. condusă de tovarășul Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., care participă la lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al U.C.I.

expus de Niaz Dizdarevloi, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I. Rezoluția .Uniunea Comuniș
tilor din Iugoslavia în lupta pentru 
relații internaționale bazate pe e- 
galitalc în drepturi, pentru pace și 
socialism", a fost adopială în una
nimitate.

★

In ședința comună a Prezidiului 
și a Comitetului Executiv ale Con
ferinței Federale a Uniunii Socia
liste a Poporului Muncitor din Iu-’ 
goslavia a fost unanim adoptată pro
punerea Comitetului de coordonare 
al organizațiilor social-politico pen
tru problemele cadrelor ca Milenlle 
Popovici să fie 'desemnat candidat 
pentru funcția de președinte al 
Skupștinei Federale a R.S.F. Iugo
slavia, pe ca_re a deținut-o și pină 
in prezent.

A fost, de asemenea, adoptată in 
unanimi tale,', propunerea ca lui Mitra 
Ribicici, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al U.C.I., să i se în
credințeze mandatul pentru alcătui
rea Vecoi Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia.

R. a fost primită 
Broz Tito

La întilnire-, au participat Miloș Mi- 
nici, președintele Skupștinei R. S. 
Serbia, lakșa Pelrici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, și Au
rel Mălnășan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Belgrad.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care' s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

Senatul S.U.A. a ratificat Tratatul
de neproliferare a armelor nucleare

Miting in memoria 
martirilor câzuti 

la 13 martie 1957
HAVANA 14. — Corespondentul 

Agerpres, Victor Stamate, transmite : 
In fata Universității din I-Iavana a 
avut loc un mare miting în memo
ria martirilor căzu ți la 13 martie 
1957 in lupta împotriva regimului 
dictatorial. In tribuna oficială se a- 
flau Fidel Castro, prim-secrclar al 
C.C. al P.C. din Cuba și prim-mlnislru, 
dr. Osvaldo Dorlicos, președintele 
Republicii Cuba, și alți membri ai 
Biroului Politic, membri ai Comite
tului Central, miniștri, invitați.

Au fost prezenți, de asemenea, șefi 
și membri ai unor misiuni diploma
tice, între care și Vasile Mușat, am
basadorul României la Havana.

Cu acest prilej, Fidel Castro a ros
tit o cuvîntare în cadrul căreia s-a
ocupat pe larg de problemele învă- 
țămîntului universitar în Cuba și de 
unele aspecte legate de actuala cam
panie de recoltare și de prelucrare 
a zahărului.

ORIENTUL APROPIAT

SÎMBĂTÂ 15 MARTIE

17,30 Telex. Tv.
17,35 Medicul vă sfătuiește. 

Odihna.
17,50 Filme pentru copii. Lan

terna magică.

18.30 Pentru elevi: „Ciprian 
Porumbescu". Scenariu.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.15 Baschet masculin — Fi

nalul intilnirii dintre e- 
chipele Steaua și Dinamo 
București.

19.30 Cadran — emisiune de 
actualitate internațională.

20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Film serial : Sfîntul.
21,50 Disonanțe — emisiune 

muzical-distractivă.
22.15 Campionatul mondial de 

hochei pe gheață Ceho
slovacia — Canada. In 
pauză: Telejurnalul de 
noapte.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Senatul S.U.A. a ratificai joi cu 83 
de voturi pentru și 15 contra, Trata
tul de neproliferare a armelor nu
cleare, prezentat acestui organism 
în luna iulie anul trecut, de către 
Administrația Johnson. In cursul 
dezbaterilor aiu fost respinse propu
nerile de amendare și introducerea 
de rezerve la tratat care urmăreau 
să modifice unele clauze esențiale

privind condiționarea participării 
S.U.A. la tratat:

Ratificarea tratatului de către Se
nat, a arătat senatorul Fulbright, o- 
feră președintelui Nixon o bază ju-, 
ridică pentru a hotărî suspendarea 
construirii sistemului antirachetă 
„Sentinel", precizând că tratatul pre
vede continuarea negocierilor pentru 
a pune capăt cursei înarmărilor, ba- 
rind astfel posibilitățile de „creștere 
substanțială a armelor nucleare".

PROGRAMUL I :

6,05 Muzică populară; 7.00 Con
certul dimineții; 8,00 Radiojurnal. 
Sumarul presei; 8,15 Ilustrate muzi
cale; 9,00 Radiomagazinul femeilor,- 
9,30 Corul de copii al Radi oțele viziu
nii; 9.45 Arii din operete; 10,00 Ora 
satului; 11.05 Avanpremieră cotidia
nă,- 11.15 Inlilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 12.00 De 
toate pentru toți; 13,00 Estrada du
minicală,- 14,30 Unda veselă; 15,00 
Sport și muzică; 17,40 Trei dansuri 
de Theodor Rogalski; 18,05 Noi în
registrări de muzică populară; 18,30 
Teatru scurt; 19,00 Varietăți muzi
cale,- 19,30 . lancu Jianu" — Serial 
radiofonic pentru tinerii ascultători 
(XV); 19,45 Arii celebre din opere,- 
E0.00 Radiojurnal. Sport, 20,10 Agen
dă folclorică; 21,00 Alegeți ritmul 
preferat; 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport; 22.20 Noutăți de 
muzica ușoară; 22,30 Moment poe
tic; 23,00 Muzică de dans; 0,05—500 
Estrada nocturnă.

instrumentale; 8,10 Teatru radiofonic 
pentru copii; 9.00 Compozitori de 
muzică ușoară; 9,30 Radio publici
tate; 9,45 Tineri interpreți ai fol
clorului nostru; 10,03 Avanpremieră 
cotidiană; 10,13 Soliști de muzică 
ușoară; 10,45 A 7-a artă; 11,00 Con
certul capodoperelor; 12,30 Cintec, 
joc și voie bună; 12,50 Sonatina 
pentru mina stingă de Dinu Lipatti; 
13,00 Radiojurnal; 13,10 Caleidoscop 
muzical,- 14,00 Cîntăreți de operă și 
muzica populară,- 14,20 Opereta 
„Prințul din Madrid" de Francis Lo
pez,- 15,30 Cine știe ciștigă. Tema: 
Ion Creangă; 16,00 Cintece și jocuri,- 
16,15 Pagini corale alese; 16,30 Mu
zică ușoară,- 17,00 Revista literară 
radio; 17,30 Caravana fanteziei; 18,30 
Romanțe și cintece bătrînești; 19,05 
Melodii magazin; 20,00 Capodopere 
ale genului liric: „Aurul Rinului" 
de Richard Wagner; 20,46 Melodiile 
tinereții; 21,00 Radiojurnal; 21,10 Or
chestra de muzica populară a Radio- 
televiziunii; 21,30 Studioul de poe
zie,- 21,50 Canțonete; 24,00—1,00 Ca
valcada ritmurilor.

- BULETINE DE ȘTIRI : Pro- 
W gramul I: 6,00; 11,00; 16,00;
Q 18,00: 24,00: 1.00: 2,00; 4.00.
® Programul 11 : 6.30; 7.30; 10,00: 
® 19,00; 23,00; 0,55.

PROGRAM! L n :

6,00 Melodii care străbat lumea; 
7,00 Răsună cîntecul și jocul pe 
meleagurile patriei; 7,37 Divertis
mente pentru fanfară; 8,00 Valsuri

LOTO
La tragerea Loto din 14 martie 

1969 au fost extrase din urnă urmă
toarele numere:

Extragerea I : 66 78 83 41 80 56 
12 44 23 42 69 25.

Fond de premii; 772374 lei.
Extragerea a Il-a : 10 34 20 65.
Fond de premii: 411 194 lei.

IERUSALIM 14 (Agerpres). — Pri
mul ministru desemnat al Israelului, 
Golda Meir, și-a încheiat consultă
rile in vederea formării noului gu
vern. Partidele membre ale coali
ției guvernamentale au căzui de a- 
cord asupra politicii preconizate de 
noul prim-ministru care, relevă a- 
gentia Unlled Press International, nu 
se va deosebi fn esență de cea a 
predecesorului său, Lovi Eshkol. In 
ce privește lista noului guvern, pe 
care d-na Meir urmează să o pre
zinte parlamentului luni, aceasta nu 
va aduce, potrivit agenției citate, 
nici o schimbare fată de fostul ca

GUNNAR JARRING A SOSIT 
LA BEIRUT

binet.

Vietnamul de su«l

BEIRUT 14 (Agerpres). — Gunnar 
Jarring, reprezentantul special al se
cretarului general al O.N.U. In Oficii, 
tul Mijlociu, care a sosit vineri la 
Beirut, a avut o Întrevedere cu mi
nistrul de externe al Libanului. Yous
sef Salem. In cursul întrevederii au 
fost discutate probleme referitoare 
la evoluția crizei din Orientul Mij
lociu și la modalitățile do aplic" o 
a rezoluției adoptate de Consiliul <!•. 
Securitate la 22 noiembrie 1967.

înainte de a sosi in capitala l i- 
banului, Gunnar Jarring a efect uat 
vizite în R.A.U., Iordania si Israel.

Patrioții își continuă acțiunile 
de atac și hărțuire

SAIGON 14 (Agerpres). — Conli- 
nuîndu-și acțiunile de alac și hăr
țuire, incepind din delta fluviului 
Mekong pina în regiunile septen
trionale ale Vietnamului de sud, 
forțele Frontului Național de Elibe-

• NEW YORK. — Experți în probleme nucleare din 18 
țări se vor intîlni la Viena in zilele de 17—21 martie, pen
tru a adopta un raport cu privire la folosirea energiei nu
cleare in scopuri pașnice in țările in curs de dezvoltare, s-a 
anunțat la sediul O.N.U. Urmează să fie prezenți reprezen
tanți din Brazilia, Canada, Cehoslovacia, Danemarca, Franța, 
Ghana, India, Italia, Japonia, Republica Malgașă, Mexic, Pa
kistan, Polonia România, U.R.S.S., R.A.U., Marea Britanie și 
S.U.A.

Reuniunea va fi prima de acest gen. O a doua reuniune 
este prevăzută să se țină la New York în zilele de 16—27 
iunie, pentru a definitiva raportul, care va fi trimis apoi spre 
examinare Adunării Generale a O.N.U. din toamna aces
tui an

rare se găsesc , in cea de-a 20-a zi 
de la declanșarea ofensivei lor ge
nerale împotriva obiectivelor mili
tare americane și saigoneze. In 
noaptea de joi spre vineri, coman
damentul trupelor S.U.A. a făcut 
cunoscut că F.N.E. „a bombardat alte 
15 obiective militare". In nordul tă
rii, o unitate a infanteriștilor marini 
americani a fost surprinsă printr-un 
alac cu grenade și arme automate 
și apoi încercuită. Primind sprijinul 
unor unități de artilerie și al eli
copterelor. militarii americani <m 
reușit să spargă încercuirea, dar cu 
prețul unor pierderi în oameni și 
materiale. In regiunea deltei Me- 
kongului, patrioții au atacat cu mor- 
tiere unități ale saigonezilor aflate 
în apropierea localităților Tri Ton, 
Vi Thanh, Kien Thien, Long My și 
Ba Long.

-------•-------

Convorbirile
Tulburări în R. P. a 
Yemenului de Sud

După cum relatează agenția M.E.N., 
în regiunea Awalek din nordul Re
publicii Populare a Yemenului de 
Sud au reînceput tulburările. In 
cursul unui Congres popular care a 
avut loc, adaugă agenția citată, mi
niștrii de interne și apărării ai 
R.P.Y.S. au declarat că guvernul sud- 
yemonit va lua măsuri deosebit de 
severe împotriva mișcărilor contra
revoluționare și a oricăror persoane 
oare se opun actualei politici a țării.

• HANOI. — Forțele apărării an
tiaeriene ale R. D. Vietnam au dobo- 
rît un avion american de recunoaș
tere fără pilot deasupra provinciei 
Nam Ha. In acest fel, numărul avi
oanelor americane doborîte. în R. D. 
Vietnam a ajuns la 3 269.

• SOFIA. — La Sofia s-au încheiat 
lucrările celei de-a treia sesiuni a 
Comisiei mixte bulgaro-suedeze de 
colaborare tehnico-științifică. Proto
colul semnat prevede lărgirea cola
borării dintre cele două țări.

Este amenințată Anguilla ?

Prezentarea ca
ricaturală a modu
lui în care revista 
„U. S. News" a- 
preciază lipsa de 
orientare a econo
miei americane In 
acest moment.

Anguilla, mica insulă din Arhipe
lagul Antilelor, care a intrat in‘is
torie expulzând cu forța un ministru 
britanic, este gata să se transforme 
intr-un „mic Vietnam" dacă Marea 
Britanie ar încerca să reia cu forța 
controlul asupra insulei — a decla
rat președintele Ronald Webster în- 
tr-un interviu acordat ziarului Daily

• ULAN BATOR. La . Ulan Bator 
au avut loc tratative între reprezen
tanți ai guvernelor R. P. Mongole și 
Franței in legătură cu colaborarea 
culturală dintre cele două țări. A- 
genția Monțame anunță că, in urma 
tratativelor, a fost semnat un plan 
de colaborare culturală mongolo-fran- 
cez pe anii 1969—1970.

• LONDRA. — Joi seara, Came
ra Comunelor a aprobat cu 232 vo
turi, contra 62, politica guvernului 
britanic față de Nigeria.

Deputății conservatori s-au abținut 
de la voi. Deputaților liberali care 
au votat împotrivă li s-au alăturat 
30 de deputat; laburiști.

Telegraph. R. Webster a menționat 
că Anguilla dispune de forțe sufi
ciențe pentru a respinge orice ten
tativă de debarcare a fregatei „Mi
nerva”, aparținind flotei regale bri
tanice, care se află în prezent în 
apele insulei învecinate, Antigua.

Inundații în Iran

9“ a sporii 
Unite de a îi

șansele Statelor 
încerca debarcarea 

primilor cosmonaufi americani 
pe Lună în iunie sau iulie, se 
apreciază după încheierea că
lătoriei de 6,2 milioane Iun 
în jurul Pămintului a cosmo- 
naulilor James McDivitt, Da
vid Scott și Russel Schweic- 
karl.

Programul de debarcare a 
primilor americani pe Lună 
cuprinde încă o etapă preli
minară — zborul circumlunar 
al navei cosmice „Apollo-10". 
data căruia urmează să fie a- 
nunfată spre sfirșilui lunii 
martie. Se crede că „Apollo- 
10“ va fi lansat la 17 mai, 
avînd la bord pe Thomas Staf
ford, John Young și Eugene 
Ceman. Cu acest prilej, modu
lul lunar experimentat de cei 
de pe „Apollo-9" Intr-un zbor

numai 15 km de Lună.
In pofida zvonurilor care 

circula in rindul ziariștilor a- 
llafi la centrele spațiale Cape 
Kennedy și Houston, potrivit 
cărora echipajul navei „Apol- 
fo-10" s-ar pregăti pentru de
barcarea pe Lună, conducăto
rii Administrației naționale 
pentru problemele aeronauticii 
șl cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) subliniază că o nouă- 
repetlfie generală este nece
sară și nu se poale renunța 
la verificarea modulului in 
spafiul din imediata apropiere 
a satelitului natural al Pămin
tului. Se subliniază astfel că 
na\ igafia in apropierea l unii 
poate li complicată de concen
trările de masă, de natură să 
iniluenteze puternic orbita li
nul cor/) aliat in imediata a-

de Ia N.A.S.A., care au detec
tat unele defecte minore la 
diverse aparate ale rachetei 
purtătoare „Saturn 5' și ale 
navei cosmice t Apollo-9", apre
ciază că o nouă repetiție ge
nerală va permite o rodare 
mal bună a vehiculului spatial 
construit din nu mai puf in de 
6 milioane de piese.

Decizia definitivă
viitorul programului american 
de debarcare pe Lună urmează 
să fie luată după ascultarea 
relatărilor 
naufi ai 
care timp 
zenla în 
făcute in
evoluții in jurul 
Ei se ailă in prezent la bordul 
portavionului „Guadalcanal", 
unde au fost supuși unui prim 
examen medical.

In urma puternicelor inundații din 
regiunile de nord-vest ale Iranului, 
mii de oameni au rămas fără adăpost, 
pagubele materiale fiind considerate 
foarte mari.

Inundațiile au fost provocate de 
revărsarea riurilor, ca urmare a u- 
nor puternice și îndelungate ploi to
rențiale.

Pentru a acorda ajutor sinistraților, 
în regiunile afectate de inundații au 
fost trimise de urgență subunități 
militare.

• BATA. — Președintele Guineei 
Ecuatoriale, Francisco Macias Ngue- 
ma, a avut întrevederi cu trimisul 
special al secretarului general al 
O.N.U.. Marcial Tamayo, și cu am
basadorul Spaniei la Bata, Pan de 
Soraluce. Francisco Macias a arătat 
că tara sa se pronunță pentru în
cheierea unui nou acord cu Spania, 
care să înlocuiască acordul provizo
riu semnat la 12 octombrie 1968 șl 
pe care Guineea Ecuatorială îl con
sideră nul. Pe de altă parte, pre
ședintele Macias a declarat că tara 
sa dorește să primească împrumuturi 
din toate țările pentru a face față 
actualelor dificultăți economice.

anglo-vest- 
germane

PARIS 14 (Agerpres). — In cadrul 
unei a doua runde de convorbiri 
dintre cancelarul Kurt Georg Kiesin- 
ger și președintele de Gaulle au fost 
reluate — după cum relatează agen
ția D.P.A., „sub forma unor conside
rații generale" — problemele politice 
vesl-europene, tinîndu-se in special 
seama de relațiile franco-vesl-ger- 
mane. Au fost, de asemenea, . atinse” 
problemele în legătură cu Uniunea 
Europei Occidentale. Pe planul pro
blemelor tehnice, îndeosebi de ordin 
economic, relatează cercurile citate 
de agenția D.P.A., au fost discutate, 
în primul rînd, criza monetară din 
noiembrie 1968 și repercusiunile ci. 
Președintele de Gaulle și cancelarul 
Kiesinger au căzut de acord asupra 
necesității de a se îmbunătăți me
canismul de informare reciprocă și 
de a se crea „un fel de organism 
coordonator pentru cazuri de criză". 
Cancelarul Kiesinger ar fi evocat în 
această privință măsurile luate intre 
timp de guvernatorii principalelor 
bănci centrale, de a se întruni in 
termen de 12—24 ore, în situații de 
criză. Cercurile citate, care s-au ex
primat în termeni destul de rezer
vați în legătură cu desfășurarea 
convorbirilor franco-vest-germane la 
nivel înalt, adaugă că a fost aborda
tă cu același prilej necesitatea unei 
îmbunătățiri a cooperării economice 
dintre cele două țări.

Noua convorbire de vineri dintre 
generalul de Gaulle și cancelarul 
Kiesinger a fost urmată de o ședință 
plenară, cu participarea premierului 
francez, Maurice Couve de MurviUe, 
și a membrilor celor două delega
ții. Făcind un bilanț provizoriu al 
convorbirilor care au avut loc pînă 
acum, agenția France Presse arată 
că obiectivul lor esențial a constat 
'in „încercarea de a realiza o apro
piere a aprecierilor asupra situa
ției generale".

privind

celor trei cosmo- 
navei „Apollo-9", 

de 12 zile vor pre- 
detaliu observațiile 
timpul celor 151 de 

Pămintului.
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Din presa străină

„Da, în Biafra are ioc 
1 un genocid"

PARIS 14 (Agerpres). — Fostul 
ambasador al Franței in Nigeria, 
Raymond Offroy, a vizitat din nou 
această tară, de dala aceasta in ca
litatea sa de deputat.

„Da, in Biafra are loc un geno- 
.cid" — a afirmat el intr-un articol 
publicat de cotidianul „Le Figaro". 
Drama foametei depășește in oroare 
tot ceea ce s-ar putea descrie. ’ \ a- 
luările cele mai demne de crezare 
oscilează iu jurul unui milion 
de mor|i in Biafra, in cursul a doi 
ani, dintre care din rindul unități
lor combatante doar 25 000. Datori
tă luptelor au pierit 125 000 de ci

vili. Aproximativ 850 000 și-au pier
dut deci viața datorită consecințe
lor groaznice ale războiului, circa 
jumătate din numărul lor fiind co
pii pînă la 12 ani, secerați de boli 
și subnutriție. Subliniind aceste as- 
pecle ale tragediei nigeriene, depu
tatul francez apreciază ca „no găsim 
in fata unuia din cazurile prevăzute 
prin convenția asupra genocidului, 
care precizează că sini culpabili de 
această crimă cei ce supun în mod 
intenționat un grup uman la condiții 
do existență ce antrenează distruge
rea sa fizică totală sau parțială".
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