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Intervenție 
promptă

P ra într-o simbălă 4upă- 
amiază. Schimbul I abia 

se sfîrșise. La sectorul IX al 
minei Lonea, lăcătușii de re
vizie iși terminaseră lucrările 
și se pregăteau de plecare. 
Tocmai atunci în biroul maistru
lui mecanic Buia Florian te
lefonul tîrii strident.

MIRACULOASA 
COMPORTARE A
UNOR CALUPURI 
DE GORUN

c 
A 
R 
N 
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Mai întii să iacem cunoștin
ță cu un calup de gorun: o 
bucată de lemn avînd forma 
unui paralelipiped; așezate u- 
na lingă alta, aceste calupuri 
formează- așa-zisele elemente 
de elasticitate în pereții ga
leriilor betonate. Pe cum se 
vede sini și ele bune la ceva...

Iată insă cîteva calupuri de 
gorun din pereții viitoarei ar
tere principale de transport a 
minei, care dovedesc o corn-FOILETON
portare cu totul neobișnuită. 
In loc să stea cuminte in lă
cașurile lor din zidul de beton,
calupurile se adună din cînd 
în cînd în mijlocul galeriei 
de parcă ar sta la sfat I Ca un 
calup să aibă un pic de joc 
în peretele galeriei — asta 
s-a mai întîmpiat. Lemnul era 
umed cind a fost zidit în be
ton, între timp s-a uscat șl 
micșorindu-și dimensiunile, și-a 
făcut loc. Dar de la un pie 
de joc pînă la a se aduna la 
un Ioc e prea mult 1

Faptul l-a intrigat la culme 
pe minerul Pădure Ion din bri
gada de întreținere din acea 
parte a minei pe care șeful 
de schimb „l-a luat" un pic 
cam tare :

— Bine Pădure-baci, tocmai 
dumneata pe care te știam om 
de bază ? Ai zis că ai pus ca
lupurile la ioc, și-s tot pe 
mijlocul galeriei I

Pădure știa bine că în urmă 
cu cîteva zile le pusese intr-a
devăr ia loc. Către siirșitul șu
tului luă lampa și curind a- 
junse la fața locului: calupurile 
de gorun strînse in mijlocul 
galeriei. Le puse în grabă la 
loc, necăjit că galeria n-a intrat 
încă in presiune să le strings 
un pic pe neastîmpăratele ca
lupuri I

Peste cîteva zile povestea se 
repetă din nou. Pădure, de-a 
dreptul necăjit, se hotărî să înțe
penească neobrăzatele calupuri 
cu niște pene așa ca stf rd-

в. IONESCU

(Continuare în pag. 3-a)

ÎNTRE

POUĂ

SCHIMBURI
O 0 tradiție și motivul aducerii ei 

în prim plan
• Baza materială a mulțumirii le 

sine
• Bucuriile ni le facem singuri

în viitor• 0 privire
E o tradiție împămin- 

tenilă de mult printre 
minerii din Valea Jiului 
să-și cinstească cu mici 
atenții, la ieșirea din 
șui, ortacii care au obți
nut un succes.

Miercuri, 24 noiembrie, 
cînd se aștepta ieșirea 
din șut a schimbului 1

iar schimbul al II-lea se 
șlrînsese în fața birou
rilor sectorului VI in
vestiții, fanfara minei 
răspîndea în aer acor
durile unor melodii săl
tărețe. Știam obiceiul a- 
cesta coborînd din tra
diție. Cu ce ocazie era 
aplicată tradiția ? Aveam

să aflu cu lux de amă
nunte în biroul șefului 
de sector.

Cu cîteva ore mai 
înainte fuseseră excavați 
din adine ultimii metri 
cutii de sterii din ulti
mii metri liniari de ga
lerie contind pentru pla
nul anului 1965. Secto
rul VI investiții de la 
mina Lonea își realizase 
deci, cu 38 de zile mai 
devreme, sarcinile pla
nului anual. In zece luni 
și 24 de zile au fost să- 
pați și betonați 4 260 
m 1 de galerii, puțuri și 
alte' lucfărr miniere de- 
profile diferite, cu 8 m i 
mai mult decit prevedea 
planul anual, au fost ex
cavați 47 30(1 m c de ste
rii, depășind cu 3 500 
m c sarcina de plan pe 
1965. Aveau motive să 
se bucure minerii sec
torului de investiții ? 
Da, era o bucurie legi
timă. Bucuria spontană a 
cilorva dintre ei a fost 
de altfel imortalizată de 
aparatul, fotoreporterului 
nostru, prezent și el ad- 
hoc Ia această festivi
tate.

Cele două schimburi
— I și II s-au Îndrep
tat în acordurile muzicii 
spre sala de apel a sec
torului. Cei care clădi
seră cu miinile lor suc
cesul, își stăpîneau cu 
multă demnitate bucuria 
manifestată la început. 
Erau prezenți în sala de 
apel șefii brigăzilor frun- 
așe, șeii de . schimburi
— ortacii lui Sichitiu 
Gheorghe, Simion loan, 
Miiller Eduard, Costirirrș 
Mircea, Vîrdea Avram.

Vestea bună o cunoș
teau cu toții încă de di
mineață. Locțiitorul șe
fului de sector, ingine
rul Rebedea, nu făcea 
decit să anunțe oficial 
vestea cea bună și încă 
ceva : sectorul de inves
tiții de 10 mina Lonea 
a fost primul sector ca
re și-a realizat înainte 
de termen planul anual.

Fețele minerilor deve
niseră expresive, mindre. 
Se putea citi pe ele bu
curia stăpînită de a te

I. CIOCLEI

(Continuare în pag 3-a)

— Alo, atelierul mecanic ? 
— Da.
— Locomotivei nr. 1 l-a 

plesnit bandajul și nu măi 
poate circula decît remorcată.

— Am înțeles. Vom lua mă
suri. Trimiteți-ne locomotiva, 
răspunse scurt maistrul.

După vreo cîteva minute 
meseriașii, care nu plecaseră 
încă din atelier, aflară despre 
avarie. Fără să mai aștepte 
vreo dispoziție, comuniștii Cuc 
Dumitru și Șilinca loan se o- 
îeriră să rămînă în continuare 
la serviciu. Situația era cît se 
poate de clară: dacă nu se 
luau imediat măsuri, luni di
mineața locomotiva nu ar mai 
fi putut să iasă din depoul 
C.F.I. Aceasta ar ii însemnat 
nerealizarea sarcinilor de plan 
în subteran în acea zi.

Abia sosise locomotiva cu 
pricina în depou și cei doi lă
cătuși se și apucară să-i facă 
o verificare amănunțită. Lăcă
tușii Păscuță Victor, Jurca 
Ioan, Rezi Carol și sudorul 
Greguș. Carol rămaseră și ei 
de bună voie pentru a da o 
mină de ajutor.

In dimineața următoare, me
canicul locomotivei. Mariane 
Gheorghe, anunțat încă de sîm- 
bătă seara, a plecat Ia depou. 
La toate încercările de probă, 
pe care le-a efectuat el, loco
motiva s-a comportat excelent. 
In urma intervenției prompte 
a lăcătușilor de revizie, loco 
motiva a intrat în circulație.£ . -t I « ' . ) ’ ’ I ’

STEFAN NAGY 
corespondent

O HOTARÎRE 
A UCECOM

Extinderea шішоіві de иііе a repaialiiloi 
Id oiiiililt Eoopeialiei адіадащн

Comitetul Executiv al UCECOM 
a analizat în ședința de vi
neri rezultatele obținute în ex
perimentarea sistemului de a- 
cordare de garanții, în ur
ma reparațiilor făcute de către 
cooperativele meșteșugărești la o- 
biectele de uz îndelungat după ex
pirarea termenului de garanție acor
dat la cumpărare de către întreprin
derile producătoare. Această ac
țiune consță în aceea că dacă 
obiectul reparat s-a defectat, lucră
torul care a executat reparația o 
va reface fără plată, dacă defecțiu
nea a survenit din cauza neglijen
tei sale. In cazul delectării piesei, 
atît costul acesteia cît și cel al 
muncii lucrătorului îl va suporta 
cooperativa.

Pe baza rezultatelor bune obți
nute, în urma experimentării nou
lui sistem de lucru în unități din 
orașele București, Cluj și Iași, Comi
tetul Executiv al UCECOM a ho
tărît ca, începînd de la 1 ianuarie 
1966, sistemul de garantare a repa
rațiilor să se generalizeze în toate 
unitățile cooperației meșteșugărești.

Totodată, s-au hotărît și perioa
dele de garanție : 3 luni pentru re
parații la aparatele de radio, mag- 
netofoane, pikupuri, televizoare, in

stalații de antene de radio și tele
vizoare, frigidere cu compresie, ma
șini de spălat rufe, aspiratoare de 
praf, radiatoare, reșouri, fiare de 
călcat, ventilato|re, reparații capi
tale la autoturisme — sau pînă la 
parcurgerea a 3 000 km, ceasuri de 
masă și ceasornice tip „Stift Anc- 
ker", instrumente muzicale, lucrări 
de nichelaj și de cromaj, lucrări de 
tapițerie; 6 luni pentru dinamuri și 
electromotoare, pentru frigiderele cu 
absorbție și corpuri de iluminat, acu
mulatori, reparații de ceasuri de 
mînă și de buzunar, mașini de cu
sut, reperați» de mecanică, lă- 
cătușerie, diverse obiecte gospodă
rești, lucrări Ia mobilă din lemn și 
la mobilier metalic; 1 lună pentru 
biciclete, reparații curente la scu
tere, motorete și motociclete — sau 
pînă la parcurgerea a 1 000 km, 
autoturisme sau pînă la parcurge
rea a 1 500 km; 2 luni pentru re
parații capitale la scutere, motorete 
și motociclete sau pînă la par
curgerea a 2 000 km.

De asemenea, s-a hotărît studie
rea extinderii sistemului de garan
ție a reparațiilor și la alte lucrări 
cum sînt cele de construcție, in
stalații sanitare etc. ! e

(Agerpres)

Zi obișnuită de cum
părături în magazinul 
O.L.F. din noul complex 
comercial de la Petro- 
șanL

O INIȚIATIVĂ 
LĂUDABILĂ
Echipa de zidari condusă de Dră- 

găn Vasile ridica un nou zid la ga
rajul spitalului din Lupeni. Văzînd 
cît de mult lucru este aici, șoferii 
de pe mașinile ce se adăposteau în 
garajul respectiv au hotărît să-i 
ajute pe zidari prin muncă patrio
tică, după orele de serviciu. Și de 
atunci timp de șase săptămîni la 
rînd, aproape în fiecare zi, șoferii 
și-au adus aportul ia lucrările de 
lărgire a garajului. Ca urmare, lu
crarea a fost terminată cu 15 zile 
mai devreme și s-au realizat 20 000 
lei economii. In acest interval de 
timp șoferii au efectuat 1 955 ore de 
muncă patriotică. S-au evidential 
tovarășii Dan Ioan, lane Iancu, 
Cristoi loan și Solomon Ervin, care 
au prestat fiecare cite 80 de ore de 
muncă patriotică.

FR. COROI 
corespondent



STEAGUL ROȘU

CULTURĂ - ARTĂ PE ECRANELE DIN PETROȘANI

MKDALIOA
LIVIU REBREANU

In anul 1885, în satul Tîrlișiua
* din raionul Dej s-a născut 

■cela care avea să devină cel mai 
mar* romancier al Ardealului și 
unul dintre cei mai mări ai litera
turii române. Fiu al unui învățător, 
cu o casă de copil, Liviu Rebreanu 
a trăit Strîmtorat din fragedă vîrstă. 
Leagănul copilăriei i-a fost satul 
Maieru, pe Someș, lîngă Radna 
Veche. Aici observă el pe țăranul 
dîrz, muncitor, răbdător, devenind 
neînduplecat, pătimaș și răzbună
tor, pe țăranul ale cărui Caractere 
le va reda în nuvela „Cuibul visu
rilor1' și în romanul „Ion". După 
terminarea școlii primare, la Ma
ieru, urmează primele clase ale gim
naziului românesc din Năsăud, apoi 
trece la Liceul german de la Bis
trița și la cel maghiar din Șopron. 
După terminarea liceului pleacă la 
Budapesta, fiind nevoit Să intre în- 
tr-o școală militară. Frecventează în 
același timp cursurile Facultății de 
'litera și filozofie. Curînd însă, lovit
Sa sentimentele sale naționale, dis

prețuiește viața de cazarmă și sa 
întoarce în patrie cu urarea tată* 
lui i „St ajungi cit Coșbuc de 
mare".

in Capitală desfășoară o actlvita- 
te obscură ia diferite gazete, tra
duce, atilîzMză numeroase cronici 
teatral». Nuvelele și schițele pu
blicat» prin reviste le adună in vo
lumele t „Frăffiintări'' ți§12 la 
Orăștie), „Golanii" (1818), „Mărtu
risiri" (1016). „Răfuiala" (1919), 
„Norocul" (1921). „Calvarul" este 
un adevărat roman — miniatură, 
expresie autobiografică a dramati
cei odisei a lui Rebreanu din pe
rioada de restriște a anilor 1916- 
1918. In 1920 apare romanul monu
mental „Ion", pentru care autorul a 
primit premiul „Năsturel" al Aca
demiei Române, asigurîndu-1 bruee 
„notorietatea literari". Transfigu- 
rînd artistic frumusețile datinelor 
strămoșești, bogăția sufletească a 
țăranilor —- cobotltori din păstorii 
daci—Îndeletnicirii» oamenilor, ro
manul „Ion" este o autentică mono
grafie a satului 
ardelean.

Ulterior, autorul 
iui „Ion" publi
că numeroase ro
man» și nuvele. 
Scoate volumul 

„Trei nuvele" și 
mai apoi romanul 
„Pădurea spînzu- 
raților" care se 
înscrie alături de 
opere valoroase 
ale literaturii ro
mâne și univer
sale.

Un timp Liviu 
Rebreanu conduce 
revista „România 
literară" care a- 
lătură scriitori ca 
George Călines- 
cu, Camil Petres
cu, Perpessiclus.

După comediile „Cadrilul", „Pli
cul", „Apostolii" și unele romane 
ca „Adam și Eva" și „Ciuleandra", 
expresie a unor rătăciri ideologice, 
publică în 1932 romanul „Răscoala", 
dramă cutremurătoare a răscolitoru
lui episod din viața țărănimii din 
anul 1007.

in romanele apărute în ultima 
perioadă a vieții, „Jar" І1934), 
„Gorila" (1938), „Amîndoi" (1040), 
so risftîng oscilațiile ideologice și 
artistice ale lui Rebreanu, nefiind 
viabile în patrimoniul nostru literar.

La puțin timp după eliberare, în 
27 decembrie 1944, o boală necruță
toare curmă viața unuia dintre Cei 
mai mari romancieri români. La 
2? noiembrie ' 1965 Liviu Re
breanu ar fi împlinit 80 de ani de 
existență, vîrstă car» l-ar îl încu
nunat mai mult de succes opera 
literară șl așa destul d» vastă și 
de apreciată,

Tradus în 22 de limbi străine, Li
viu Rebreanu este, alături de Stnl- 
nescu și Caragiale, cel mai prețuit 
dintre scriitorii români de dimen
siuni universale și a cărui sevă se 
trage din pămîntul rodnic al Ar
dealului.

Prof. ANTOCE GHBORGHE 
directorul Liceului Vulcan

«Corbii"
La cinematograful „9 Noiembrie" 

rulează filmul „Corbii", o produc
ție a studiourilor spaniole.

Filmul pătrunde în lumea, venală 
a marilor industriași, demasctndu-le 
afacerile necinstite pe care-și 
clădesc averile nemăsurate.

Lui Carlos, un cunoscut magnat 
industrial, suferind de o gravă și 
incurabilă afecțiune de cord, nu 

i-au mai rămas decît trei luni de 
viață.

Carlos e conștient că creditorii și 
rivalii săi abia așteaptă ca ei să 
dea un semn de slăbiciune pentru 
a se năpusti ea niște corbi 
asupra lui și a-i lua puterea din 
mină.

Cesar, secretarul lui, încearcă 
să-1 convingă să plece undeva la 
odihnă și-i propune ca «1 să-i țină 
locul. Dar Carlos nu e de acord. Ш 
II socotește pe Cesar prea impul
siv șl sentimental pentru a putea 
conduce această întreprindere.

In cele din urmi, prin aceleași 
metode pe care le-au folosit toți 
consilierii la rîndul lor, prin ace
eași lipsă de scrupule -= metode 
învățate de la ei — Cesar s-a ridi

Atmosferă neprielnică
Oamenii muncii își petrec timpul 

liber în forme cît mai variate ; ci
tind, mergînd la cinematograf sau la 
întreceri sportiv», angtenîhdu-se în 
diferite jocuri distractive la club. 
Din păcate clubul muncitoresc din 
Lupeni nu ne mai oferă satisfacți
ile de altă dată. In primul rînd 
deoarece peste tot, în fiecare sală, 
pe coridoare e frig. Caloriferele 
stau demontate, rugîndu-se parcă 
să fie puse la locui lor, să-și exer
cite misiunea lor. E drept că se 
lucrează, dar... cu încetinitorul.

Unii iubitori al jocurilor dis
tractive au solicitat Ca sala de 
șah Șl biliard Să fie lărgită, să fie 
aduse și alte jocuri ca domino, 
remmy, șubach, îneît Oamenii mun
cii să-și petreacă plăcut timpul lor 
liber. Dar atmosfera ce domnește 
acum la clubul din Lupeni nu nu
mai că nu atrage oamenii la club, 
dar parcă îi respinge. Nu-i de mi

cat împotriva lor, devenind stapln 
al fabricii si decis să măture mes
chinăria, ambiția, oigoiiul, inte
resele particulare. El anulează Con
tractele primejdioase, lichidează co
rupția, balanțele anuale duble, mu
șamalizările la contabilitate, precum 
și toate celelalte procedee necin
stite ale conducerii de pîiiâ 
atunci, aducînd în același timp o 
serie de măsuri pentru îmbunătă
țirea producției. întreprinderea a 
fost Salvată. CcSar V» OCUpa icâu- 
nul directorial.

«Marșul 
asupra Romei*
Producție franco-italiatiă, filmul 

pornește de la marșul asupra Ro
mei ăl fasciștilor italieni conduși 
de Mussolini, în perioadă imediat 
următoare primului război mon
dial.

Acțiunea se petrece în anii 1919- 
1920, cfnd viața publică italiană es
te caracterizată'' pretutindeni do 
greve și dezordine.

Filmul este o savuroasă comedie, 
ce satirizează fascismul. Rulează ie 
cinematograful „Republica".

----- ------ — --------—- :
NOTĂ

rare atunci că nici activitatea cul- 
tural-artistică nu se mai desfășoa
ră la un nivel corespunzător. Con
siderăm că ar fi cazul și... timpul 
să se pună capăt lipsurilor ce Se 
manifestă la clubul muncitorsec din 
Lupeni,

FUlOP I. GEZA 
corespondent

In memoria 
marelui istoric

POTRIVIT UNEI HOTARÎRI 
A CONSILIULUI DE MINIȘ
TRI, INSTITUTUL DE ISTO
RIE Din bucurești al a- 
cademiei republicii so
cialiste ROMANIA VA 
PURTA denumirea de „NI- 
COLAE IORGA".

„SFÎNTU’ MITICA BLAJINII"
In vara acestui an, 

dramaturgul Aurel Ba- 
ranga a scos de sub ti
par o nouă piesă. Este 
vorba do comedia în trei 
acte „Sfintu' Mitică Bla
jinu", pe care petroșă- 
nenii au văzut-o cu pu
țin timp în urmă în pre
mieră pe țară la Teatrul 
de stat din localitate.

Mitică Blajinu — O- 
MUL, cum e denumit in 
piesă — e tipul funcțio
narului cinstit, modest, 
care ani de zile și-a vă
zut conștiincios de trea
bă, clțtlglndu-și simpa
tia ți încrederea subal
ternilor. Acest om, bla
jin, e un stint fiindcă e 
OM. Prin demnitatea sa 
de om al muncii, el are 
de luptat cu „lipitori și 
lichele, carieriști șl opor
tuniști, lingăi șl fățar
nici, Incapabili ți fills- 
UnL traflcanți de con
științe și măsluitori de 
convingeri", personaje 
care se mai tntîlnesc pe 
ici pe colo în unele pos
turi de conducere sau 
munci administrative.

Acestor oameni li se 
opune modestul Mitică 
șl dactilografa Adela, pe 
caro îi caracterizează 
cinstea, adevărul șl dem
nitatea.

Influențat de subalter
ni! săi — slugarnicul și 
lingușitorul Coliba», a* 
venturlerul Mateescu, ce
re cutreieră Europa p» 
banii instituției, de con
tabilul lonsscu, car» 
este In star» să falsifi
ce actele unor oameni 
cinstiți, directorul ia ho- 
ttrtraa să-l concedieze 
pe Mitică Blajinu chiar 

în ziua cînd acesta îm
plinește 60 de ani, iar 
pe Adela s-o trimită se
cretară la o țaoală din 
provincie. Dar cei doi 
— Mitică și Adela — 
deși șuieră mult, nu se 
dau bătuți. Conștienți 
că se află încă în pleni
tudinea forțelor de mun
că, ei intuiesc tarsa că 
Mitică ar ti vîndut arhi
va unei puteri străine, 
că acesta ar fi un aven
turier, un decăzut moral. 
Scopul lor era de a îm
piedica săvîrșlrea unor 
nedreptăți. Mintea în
gustă a directorului șl

PREMIERA PE TARA 
LA PETROȘANI

a subalternilor săi est» 
în star» să creadă a- 
ceastă năzbitl» și simt 
cum le fug* pămfntul de 
sub picioare. Mitică ți 
Adela îți joacă inteli
gent rolurile, scoțind la 
lumină adevărata față a 
lucrurilor, Ziua limpezi
rii apelor sosește. Ajuns 
director adjunct In Jocul 
Iul Colibaș, Mitică înlă
tură din funcțiile lor pe 
cel vinovsți, pe nedem
nii funcționari, iar di
rectorului Cristei II dă 
un ultim avertisment t 
„Dintre noi doi, unul 
va trebui să plece — 
spune Mitici In ceea 
ce mă privește, eu sînt 
hotărit să rtmîn".

Această uit piesă a 

valorosului nostru dra 
maturg a permis Teatru
lui de stat din Petroșani 
să înscrie fu palmaresul 
său un nou și frumos 
succes.

Desigur că meritul în 
abordarea acestei piese 
revine, în primul rînd, 
regizoarei Marietta Sa
dova, Care a lucrat mult 
cu interpreții, le-a ex
plicat nuanțele de into
nare, gesturile, sinceri
tatea jocului, îneît în
tregul colectiv de actori 
a trecut cu sucjes exa
menul destul de dificil 
al acestei premiere.

La rîndul său, interpre
tarea s-a situat la Un 
bun nivel, cuprinzind 
actori talentați, cu o bo
gată experiență scenică. 
Dumitru Drăcea (Mitică 
Blajinu) a redat prin 
mijloace natural» figura 
omului cinstit ți modest, 
dar neînduplecat cind 
este vorba de demasca
rea nedreptăților, a rău
lui social. Folosind inte
ligent comicul de expre
sie $1 de caracter, acto
rul s-a contopit tn totul 
cu personajul interpretat 
in roiul directorului Ion 
Cristea a apărut talen
tatul Vistrian Roman, 
care a imprimat vocii 
suplețe, după logica si
tuației, obținînd o justă 

varietate de ton ți nu
anțe. Reușind să înlătu
re dificultatea diferenței 
de vîrstă dintre perso
naj și interpret, Vistrian 
Roman ți-a demonstrat 
încă o dată certele cali
tăți artistice, pe care re
gizoarea a știut să i le 
sesizeze și valorifice. 
Elisabeta Belba (Adela 
Cosîmbescu) a realizat 
o creație autentică, sa
vuroasă în actul II, cind 
împreună cu Mitică, au 
jucat farsa de care a- 
minteam. In rolul nefe
ricitului Mitfofan, Nico
la» Gherghe a avut o 
prezență valoroasă, tră
ind cu pasiune persona
jul interpretat. Tinerii 
Gică Balaban ți Geta 
Tudorică, activi și se
rioși, cu o atitudine îna
intată față de muncă, dar 
revoltați de nedreptățile 
ce Se fac, le-au permfs 
actorilor Marcel Popa și 
Mariana Cercel creații a- 
preciate, Mircea Pîni- 
șoară a creionat suges
tiv tipul funcționarului 
căruia nu-i place mun
ca, Care umblă din insti
tuție în instituție după 
Un Ioc mai cald, iar Ma
ria Dumitrescu (Frosa) și 
Victoria Suchici-Nedeicu 
(Doina Boboc) și-au con
ceput bine rolurile, Ale
xandru Zecu ne-a părut 
puțin declamator in ro
lul lui Mateescu, iar Ion 
Roxtrt (Colibaș) Și Flo
rin Plaur (Ioneicu) s-au 
situat pe linia unor rea
lizări lăudabile.

Scenografia, Inteligent 
concepută de Constantin 
Russu, a servit, alături 
de regla tehnică sem
nată de Geo Bucur, la 
obținerea unui succes 
valoros al teatrului.

DUMITRU GHEONEA
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Lăcătușii Feher Gheorghe, 
Filip Iosif ți Dulgheru Virgil 
au reparat concasorul mate al 
morii de rambleu de la Ani- 
abasa Piscu, intr-un timp 
scurt, redîndu-1 producției.

Plenara școlarilor
La Școala generală nr. 1 din Lu- 

pehi S-a încetățenit O tradiție. La 
intervale de două săptămîni sînt Or
ganizate plenare ale elevilor, sepa
rat cu ciclul I ți Separat cu ciclul 
II. In cadrul acestor plenare se ana
lizează situația la învățătură a fie
cărei clase in parte, afătitldu-se pro
cedeele folosite de clasele in care 
s-au obținut rezultate bune. Astfel, 
plenarele constituie un bogat 
schimb de experiență între elevi.

In dorința de a veni in ajutorul 
școlarilor care întîmpină greutăți 
ІП însușirea cunoștințelor, precum 
și CU scopul de a exercita un Con
trol măi eficient asupra respectării 
de cățre elevi a regulamentului de 
H, ufesorli dirîgințl de la aceas
tă școală au întețit în ultimă lună 

i vizitele la domiciliile elevilor. Ur- 
■t^rindu-se ca aCeSte vizite să-și 
•lingă scopul, conducerea școlii a 
solicitat sprijinul comitetului de 
părinți. Atunci cînd este cazul, 
membri ai comitetelor de părinți 
însoțesc pe profesorul diriginte fă- 
cînd împreună vizitele. Printre pă
rinții care au participat la aseme
nea Vizite se numără ing. Opri? Du
mitru, Laszlo Iosif, Nicoară Emil, 
A. NiCOriei Șl alții care, CU acest 
prilej, au împărtășit familiilor pe 
care le-au vizitat cum își ajută co
piii la învățătură.

De pe înălțimile dea
lurilor Likino și Banovo 
Se deschide întreaga pa
noramă a Belgradului. 
Privindu-1 dis-de-diminea- 
ța, învăluit îh ceață al
burie ce se revarsă va- 
luri-Valuri dintre Dună
re și Sava, orașul pare 
adormit. Curînd, îhSă, 

//animația obișnuită a ca
pitalei cuprinde princi
palele artere; este ora 
cînd schimbul trei din 
marile uzine își încheie 
programul, iar schimbul 
unu preia ștafeta, începe 
O nouă zi de muncă, lâ 
fel de obișnuită Și de 
încordată ca și celelalte, 
întreaga țară se pregă
tește să intîmpine ziua 
de 29 noiembrie, sărbă
toarea națională a Repu
blicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia.

Evenimentul are o du
blă semnificație. La 2â 
noiembrie 1943, în plin 
război de eliberare îm
potriva cotropitorilor 
hitieriști, ia Ialțe, o mică 
localitate din Bosnia, s-a 

/ntrunit cea de-a doua 
îlesiune a Vecei Popu- 

antifasciste, care a

PE URMELE MATERIALELOR
PUBLICATE

fio fost loate masori
După publicarea în ziarul „Stea

gul roșu" nr. 4 074 a articolelor 
„B vorba de pîihe" și „Magazinele 
forestiere sînt aprovizionate î“, ser
viciul comercial al O.C.L, Alimen
tara Petroșani ne-â răspuns Urmă
toarele : „Problema aprovizionării cu 
pîîne a locatarilor din Dîlja Mare 
a fost rezolvată. întreprinderea de 
panificație Petroșani s-a angajat să 
transporte plinea la Dîlja cU mij
loace auto proptii. Secția comer
cială ne informează, de aseme
nea, că S-au însiloZat cantități 
suficiente de cartofi, Ceapă etc. la 
unitățile de deservite a muncitorilor 
forestieri. Aprovizionarea muncito
rilor forestieri suferea datorită fap
tului că din depozitele I.C.R.A. Pe
troșani lipseau de mai mult timp 
diverse sortimente de Conserve de 
carne și pește. In consecință 
s-au făcut demersurile necesare pen
tru înlăturarea acestui neajuns".

ÎNTRE
DOUĂ SCHIMBURI

(Urmare din pag. l-a)

ști primul, bucurie pe 
cate el eu manile șl 
mintea lor și-o asigura
seră lună de lună. Acum 
o gustau așa cum guști 
dinlr-o Cupd un Viti to
nic.

O privire retrospecti
vă lăcutâ de către se
cretarul comitetului de 
partid și țelul exploa
tării, într-Un trecut apro
piat amintește de un 
sector care număra, la 
înființare, doar două bri
găzi. Importanța iui a

crescut apoi firesc, așa 
cum cresc oamenii, ajun- 
gînd în medie lă iî bri
găzi, capabile să execu
te lucrări pretențioase 
în genul celor pe cate 
le reclama sistematizarea 
minei și centralizat ea 
producției la puțul eu 
schip. O altă privire th 
viitor arată necesitatea 
imperioasă 0 dezvoltării 
Sectorului. Dezvoltarea 
aceasta e dictată de

ales Comitetul național 
de eliberare a Iugosla
viei, ca organ Suprem al 
puterii executive. Doi 
ani după aceea, la 29 
noiembrie lâ43, Aduna
rea constituantă a adop
tat o declarație procla- 
mînd Iugoslavia Repu

Lilca. Aceste lucrări ur
mau să fie gata în de- 
cembrie-lanuarie. La u- 
ziha DJuro Djekoviei, 
din Slavonski Brod, s-au 
terminat probele loco
motivei Diesel „Del- 
1650" — de 1 650 С. P. 
Cursa de probă s-a des

giunea autonoma Kosovo 
și Metohia). De la înce
putul anului șl pine în 
present, consttuetatli de 
locuințe din Kralevo 
(Serbia) au dat în folo
sință apartamente pentru 
375 de familii.

$i editurile âu pregă

LA BELGRAD,
ÎN AJUNUL ANIVERSĂRII
blică Populară Federa
tivă.

Zilnic, presa consem
nează rezultatele obți
nute în producție de oa
menii muncii din Iugo
slavia, Din Macedonia 
se anunță intrarea îh 
producție a hidrocentra
lei Globocița, de pe rîul 
Trhi Drin; din Croația 
se relatează punerea în 
funcțiune a primului ge
nerator de la centrala 
hidroelectrică Seni, din

fășurat în cele mai bune 
condiții, urmînd ca pro
ducția în serie să încea
pă curînd. Ahual pe por
țile uzinei vor Ieși 3o de 
asemenea locomotive.

Rezultate bune în pro
ducție au obținut $i co
lectivul întreprinderii de 
mașini unelte din Jelez- 
nik, minerii Și ffietalur- 
gițtii din Vareș, munci
torii, inginerii și tehni
cienii de Ia Combinatul 
dâ lignit din OblllCi (Re

tit cîteva lucrări în cin
stea aniversării. Astfel 
au fost strînse într-un 
volum o serie de lucrări 
despre bătălia din Valea 
rîuiUi Netetva, din tUh- 
pui războiului de eiibCr 
rare.. Autorii sînt 8Й 
participanți la evenimen
tele de atunci. Prefața 
volumului este semnată 
de președintele republi
cii, I. в. Tito. „in bătă
lia de pa rîul Nereiva 

se sene in prefața «*-

Miraculoasa comportare 
a unor calupuri de gorun

(Urmare din pag. i-a)

mind pe veșnicie aobld. &6t 
în momentul cînd ridică secu
rea W înțepenească cu pane 
primul calup, se opri. O între
bare care Ia început și-o puse 
doar în treâct», acum ti chi- 
nuia : cum se tace că aceste 
calupuri de gorun ies din tid Și 
se adună In mijlocul galeriei ? 
O iac singure ? Se hbțătî Ca 
din cînd In cînd, cînd poate, 
la începu! sau la sflrșit de 
șut, să treacă pe aici Și su 
vadă, cum stau lucrurile.

Timp de mal multe zile Pă
dure a cOborît mal repede ih 
mihă și înainte de a Se apuce 
de lucru cotea ?â stingă pe 
galeria Cu primita ca sd VCtfd 
ce-i fee calupurile, lineari 16 gă
sea la loc, alteori erau adu
nate în mijlocul galeriei, Ca 16 
șezătoare. Intuitiv Ș/-e dat Sea
ma că pentru a dezlega enig
ma, trebuie să lucreze meto
dic, să observe ceea ce se în- 
tittipiâ tn jur, căci calupurile de 
gorun, deși deveniseră neastîfri- 
părate, păstrau cea mal adînCS 
tăcere asupra aventurii lor.

Pădure observă mai Mii că 
numărul chiupurilor care dezer
tau de la locurile lor din zi
dul de beton era aproximativ 
același: Ю, îl, 12, de cele 
măi multe M unSpretece. Re
ținu acest amănunt. Observă 
apoi întâ un element pe cm 
re-i socoti importam t calupurile 
se adunau în mijlocul tăcutei 
galerii numai In schimbul tntîi. 
iBUurt I Dar calupurile nu se a- 
vânturau în fiecare a: In unele 
file da, în altele nu. Utftiăti Șl 
acest lucru, și reținu alte con
statări : In zilele de duminică, 
nu observă niciodată nici q 
mișcare. Lunea — curios lucru 
— © săptătnlnA da una hu. Mar
țea nu. Miercuri calupurile de 
gorun au de regulă adunare 
generală. Joi, miei o mișcare, 
pentru ca vineri să fie isrâțl 
zi de adunare pentru calupuri. 
Simbătă, ca și lunea: o săptă- 
mină da, una nu. Reținu aten
ția încă un e/emeni .• Pddure 
găsi lingă un câmp o zecied 
de dubă. Avea deci, de-o face, 
cu cartofori.

Deșî-i aproape de pensie, 
mmetui Pădure nu și-a irostt

niciodată IImpui de lucru în 
mu», a muncit totdeauna 
ѴІН68, afeturi de ortacii săi, 
în abataj, ia înaintări, la în
treținere — acolo unde a tre
buit. iată că acum, ca să dez
lege enigma va trebui să piar
dă un șut — deel sd vadă cu 
ochii lui ce se întîmplă Cu Ca
lupurile. Cine venea mai tîrziu 
decît ei pe galeria aceea tă
cută, și apoi pleca devreme 
de hu-i întllneă niciodată ?

Ga să dezlege acest incit
ed nod, încercă să găsească 
legătura dintre „adunările" ca
lupurilor de gorun și alte feno
mene, doat-doăr de va putea 
ajunge la dezlegarea enigmei. 
Observă, bunăoară, dacă nu 
CUiiiVO călupurile își iăc de cap 
iii preajma zilelor de salariu, 
cum se întîmplă eu una cate 
în aceste zile înfundă bufe
tele. bar rezultatele n-au fost 
certe. Făcu legătura CU StatCă 
timpului, Cu fazele Iubii, Cu 
presiunea atmosferică, dar ni
mic sigur.

Cînd fu pe punctul să re
nunțe la cercetări și să treacă 
la înțepenirea Cu pene a ea- 
mpurilot de gorun, îi vini îdeea 
de a face legătura dintre năz
drăvăniile calupurilot de gorun 
și activitatea componenților e* 
etapei de fotbal & minei. In- 
tt-adevăt zilele de meci sau de 
antrenament erau zilele In ca
te caluputile de gorun stăteau 
cuininte în iăcașele lor. In zi
lele iti cate veneau la „mun
că", calupurile aveau „aduna
rea". $l-n plus acel obsedant 
număr unsprezece, ți cartea 
de joc.,,

Da, ei sîht, fotbaliștii...
Continuă observațiile, ca să 

fie sigur. Cînd, deodată, în or
dinea pe care o descoperise se 
făcu vraiște. In zilele in care 
înainte erau cuminte, acum ca
lupurile făceau „adunare", îh 
gtlelalte -—.îie că se adunau, 
lit Ci nu, Totul era dat pește 
Cap Pădure se hotărî în Sîîrșîl 
să ie înțepenească. Sd stea 
acolo unde au fost pltse.

Si-n sinea lui se mustrd cd 
ddduse vtno pe fotbaliștii din 
echipa minei.

P. S. Pădure nu aflase ce 
luase sfîtșil tutui campionatu
lui regional de fotbal...

creșterea in Viitorul Cin
cinal a producției de 
cărbune a exploatării.

Privind fețele hotătite 
ale celor din sala de a- 
pel iți dădeai ușot sea
ma că dezvoltarea a- 
ceastn se va analiza pe 
baza acestei existente e- 
nergu clocotitoare.

începutul și dovada 
erau aici: planul unui 
an a fost realizat în 10 
luni și 24 de ziie.

se poate apune ca s-a 
hoțărît soarta revoluției 
noastre. Qcupanții ger
mani și italieni, ajutați 
dfe armata ustașe și de 
eetnicil lui Dtaja Mihai- 
lovici, au dezlănțuit cea 
mai măre ofensivă îm
potriva armatei noastre 
de eliberare națională. 
In aceasta bătălie, osta
șii noștri e-au acoperit 
de glorie, Diviziile ger
mane și italiene au su
ferit mari pierderi, iar 
cetnicii, care, împreună 
eu germanii șl italienii, 
asaltau pozițiile hOaStre, 
au primit o asemenea 
lovitură îneît, după a- 
ceeâ, nu s-âu mai putut 
reface".

O altă lucrare apăru
tă este aceea ă lui Bro
nislav Bej o viei, intitula
tă „In tabăra dușmanu
lui". Acțiunea se petrece 
la Kraguevaț Șl relatea
ză despre începuturile 
luptei împotriva fascis
mului în R.S.F. Iugosla
via.

N. PLOPEANU, 
Corespondentul Agerpres 

la Belgrad

PR06HAM DE RADIO
20 noiembrie

PROGRAMUL It 5,00 Buletin de 
Știri; 5,0S Estrada dimineții; 6,00 
Sport. Buletin meteo-rutier; 6,22 
Cîntărețiî setului; 6,45 Salut vo
ios de pionier; 7,00 Radiojurnal. 
Sport; 7,30 Călătorie muzicală prin 
regiunile patriei; 8,00 Sumarul zia
rului „SCînteia"; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul me- 
diCUiui : Cura de fructe in sezo
nul de iarnă, 9,50 Rapsodia alba
neză nr. 3 de Rămadali Sokoti, Noc
turnă pentru violoncel și pian de 
Nicola Zoraci; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Cîntece și jocuri popu
lare; 10,30 Prietena noastră cartea; 
11,23 Muzică ușoară,- 11,45 Inter
pret de muzică populară : Maria 
Schipor și Ștefan Stroe; ÎS,00 Bu
letin de Știri. Buletin meteorolo
gic,- 12,13 Matineu de operă; 13,30 
Din folclorul muzical al popoare
lor,- 14,00 Buletin de știri; 14,08
Soliști de muzică ușoară: Mina,
Nicolăe NițeSCU și Sâcha DieStel; 
15,00 Varietăți muzicale; 15,40 Cti 
prilejul Sărbătorii Naționale a Re
publicii Socialiste Federativ* iu
goslavia — Program muiltâl fol
cloric,- 16,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 17,00 Cincispre
zece mihute cu orchestra Paul 
GherttZer; 17,15 Oameni de seatnă 
din istoria culturii: Emil Racoviță; 
18,00 Buletin de știri; 18,03 In ju
rul globului; 18,13 Cîntă orches
tra Popa Boston; 18,30 Obiectiv »» 
Proddcția 1988; 18,50 Program pen
tru iubitorii muzicii populare; 19,20 
Sport. Post scriptuhi; 19,30 Muzică 
ușoară; 10,55 Melodia săplămîhii: 
„Visul meu, viața mea" de Aurel 
Giroveanu; 20,00 Radiogazeta de 
seară; 20,20 Trei interpret! din trei 
regiuni : Victoria Baciu, Marin Chi- 
săr și Aurel Gore; 20,45 Noapte 
bună, copii; 20,55 Arii din opere;
21.15 Satira și umorul; 22,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologia;
22.15 Pagini clasice în ritm de 
dans; 22,55 Noapte bună, vă urea
ză muzica ușoară; 23,50 Buletin de 
știri.

PROGRAMUL II: 7.30 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier; 7,50 Mi
niaturi de estradă; 8,15 CînteCe și 
jdCuri populare,- 9,00 Buletin de 
știri- 9,03 Ce să vedem ? Ce Să ci
tim ? Ce să ascultăm 7; 9,35 Para
da instrumentelor populare; 10,10 
Cu scrisorile în față; 10,25 Uver
tura „FâilSt" de Wâgner; 11,00 Bu
letin de știri. Buletin meteorolo
gic,- 11,10 Orchestrele de muzică 
Ușoară Cornel Popescu și Vadim 
Liudvikovski; 12,00 Melodii popu
lare albaneze; 12,10 Interpfeti de 
muzică ușoară,- 13,00 Buletin de 
știri; 13,08 Concert de prînz; 14t00 
Tineri interpreți de muzică papu-. 
Iară; 14,30 Ecoul festivalurilor de 
muzică ușoară, Cîntece premiate 
la Mamaia și San Remo; 15(00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteo-ru- 
tier,- 15,30 Selecțiuni din opereta 
„Veronique" de Messager,- 16,10 
Itinerar folcloric muzical; 16,30 
Vreau să știu,- 17,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 17,30 
Orchestra Roger Roger,- 17,40 Sfa
tul medicului: Cura de fructe îh 
sezonul de iarnă; 17,45 Cîntă fbf- 
Wtația Institutului de științe ecdfib- 
tnice; 18,00 Mari interpreți; 18,2o 
Limba noastră. Vorbește acad, prof. 
Al. Graut; 18,30 Anunțuri, reclame 
Sl muzică; 19,00 Buletin de Știri; 
19,05 Cîhtă pentru dumneavoas
tră Rofcâna Matei, France Gâll și 
Pino DânaggiOf 20,00 Arii din ope
rete interpretate de Teodora LU- 
caciti; 20,20 Teatru scurt: Amur
gul unui cocor — de scriitorul ja
ponez Junji Kinoshita; 21,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteoro
logic; 21,15 De la o melodie la 
alta,- 21,50 Mari muzicieni ai Seco
lului : Dinu Lipatti; 22,30 Moment 
poetic î Autumnale; 22,40 La mi
crofon Jean Ionescu și Brenda Lee; 
23,00 Buletin de știri. Sport; 23,50 
Cîntece și ritmuri de pretutindeni; 
0,50 Bulelin de știri.

Cinematografe
20 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRÎa î 
Corbii,- REPUBLICA ; Marșul asupra 
Romei,- PEtRUA .- 7 ani de căsni
cie,- LONEA: Săritură în întune
ric; LIVEZENI : Un enoriaș ciudat; 
ANINOASA : Cu mîihile pe oraș; 
LUpeni — Muncitoresc -. Valea 
vulturilor,- CULTURAL: A trecut b 
femeie.
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LUCRĂRILE O.N.U. Acad. Ilie Murgulescu ales membru
• Adoptarea unei rezoluții a delegației române
• întrevedere Malița-U Thant
• hi Comitetul de tutelă

NEW YORK 27 — Trimisul spe
cial, Agerpres, Nicolae Ionescu 
transmite:

In cadrul lucrărilor Comitetu
lui economic și financiar al Adu
nării Generale — consacrate exa
minării activității Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U. — a fost 
luat în discuție proiectul de rezo
luție privind „punerea în valoare 
și utilizarea resurselor umane", e- 
laborat și prezentat din inițiativa 
delegației române. La acest proiect 
s-au asociat în calitate de coautori 
delegațiile 
Austriei, 
Japoniei, 
R.A.U.

NEW YORK 27 — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite :

La 26 noiembrie, Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerile» 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, însoțit de ambasadorul Mi
hail Hașeganu, reprezentant per
manent al României la O.N.U., a 
avut o întrevedere cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant, 
cutiile, care au avut loc cu 
prilej, s-au referit la unele 
bleme aflate pe ordinea de
actualei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.

Dis- 
acest 
pro- 
zi a

al Academiei Cehoslovace
PRAGA 27 — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Liță, transmite:
Zilele acestea la Praga s-au des

fășurat lucrările celei de-a 21-a a- 
dunări generale a Academiei Ce
hoslovace de Științe. Au luat par
te academicieni, oameni 
cercetători, membri ai 
științifice ale academiei, 
cipat, de
Koucky, secretar 
din Cehoslovacia, 
da, vicepreședinte 
ționale a R. S.
Jiri Hajek, ministrul învățămîntu- 
lui și culturii, și alții.

☆

prezentat
Mur- 
des- 

u- 
eco-

C. 
vorbit

Algeriei, Australiei, 
Chile, Franței, Iranului, 

Libanului, Marocului, 
Somaliei, Sudanului, U-

сгаідеі și Iugoslaviei.
Proiectul a fost 

de delegatul român, 
gescu. După ce a
pre importanța factorului 
man în procesul dezvoltării 
nomice și sociale, reprezentantul 
țării noastre a subliniat rezulta
tele importante obținute de Roma
nia, ca urmare a faptului că pune 
în centrul întregii sale construcții 
utilizarea rațională a resurselor 
umane și dezvoltarea multilaterală 
a personalității omului. Examinînd 
diversificarea activităților O.N.U. 
în domeniul resurselor umane, vor
bitorul s-a referit la necesitatea 
de a se coordona numeroase ini
țiative și acțiuni pe care diferitele 
instituții și organisme ale Națiu
nilor Unite le-au întreprins pînă 
acum în mod disparat.

După expunerea făcută de dele
gatul român, au început dezbate
rile pe marginea proiectului pre
zentat.

In cursul aceleiași ședințe pro
iectul de rezoluție intitulat „Pu
nerea în valoare și utilizarea re
surselor umane" a fost supus la 
vot și adoptat în unanimitate.

27 (Agerpres). 
tutelă al O.N.U. a 
voturi și 17 abți- 
care cere Marii Bri-

NEW YORK 
Comitetul de 

adoptat cu 77 
heri o rezoluție
tanii să respecte integritatea teri
torială a insulei Mauritius și să-i 
acorde imediat independența. Rezo
luția exprimă îngrijorarea față de 
ntentiile guvernului englez „de a 

detașa o parte a insulelor de la 
teritoriul Mauritius, în scopul creă
rii unei baze militare" și cere 
vernului britanic să renunțe 
acest proiect.

In aceeași ședință, Comitetul
tutelă a adoptat cu 80 voturi, contra 
3 și 12 abțineri o rezoluție care 
cere Marii Britanii să acorde ime
diat populației Insulelor Fiji drep
tul la autodeterminare și la in
dependență.

gu- 
la

de

VARIETĂȚI
• Gară cu cel mai lung пиша

LONDRA.
Stația de cale ferată cu cel mai 

lung nume din lume va fi în
chisă. Aceasta este urmarea măsu
rilor luate de autoritățile britanice 
în cadrul programului „raționali
zări în domeniul căilor ferate". 
Stația denumită, spre uimirea mul
tora, Llanfairpwllgwyngyllgocer- 
ychwyrrdrobwllllantysilogogogoch. 
și-a atras atenția colecționarilor de . 
tichete. Un tichet de peron pentru, 
această gară depășește 16 centi
metri, întrucît pe un astfel 
tichet este 
me (57 de 
abatere de 
lui este o

Frantisek Sorm, președintele aca
demiei, a prezentat raportul cu pri
vire la activitatea Academiei Ce
hoslovace de Științe și sarcinile a- 

pe perioada următorului 
discuțiile pe 
adunarea ade știință, 

colegiilor 
Au parti- 
Vladimir 

al P.C.
asemenea,

C.C.
Vaclav Sko- 

Adunării Na- 
dr.

al
dr. 
al

Cehoslovace,

cesteia 
plan cincinal. După 
marginea raportului, 
ales noi membri și membri cores
pondenți ai academiei. De asemenea, 
au fost aleși ca membri ai acade
miei 12 personalități de frunte ale 
vieții științifice internaționale prin
tre care și acad. Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România.

de 
imprimat întregul nu- 
litere) al gării. Orice 
la „ortografia" nume- 
„greșeală grosolană".

CONFERINȚA O.S.A

Crearea forței interamericane 
a fost amînată

RIO DE JANEIRO 27 (Agerpres). 
Statele Unite au hotărît să ami

ne pentru „o epocă mai favora
bilă" proiectul lor de creare a u- 
nei forțe interamericane — scrie 
corespondentul agenției France 
Presse la Conferința extraordinară 
de la Rio de Janeiro a Organiza
ției Statelor Americane. Delegația 
S.U.A., condusă după plecarea lui 
Dean Rusk de Averell Harriman, 
a întreprins o ultimă încercare de 
a obține adeziunea țărilor sud-a- 
rriericane la proiectul american al 
forțelor interamericane — de fapt 
forțe polițienești — dar, în gene-

Comunicatul comun 
bulgaro-etiopian

SOFIA 27 (Agerpres).
In comunicatul dat publicității 

după încheierea vizitei în Etiopia 
a lui Todor Jivkov, primul minis
tru al R. P. Bulgaria, se arată că 
acesta a discutat cu împăratul

Ian Smith amenință...
BONN 27 (Agerpres).
Șeful regimului rasist al Rhode

siei, Ian Smith, a acordat un in
terviu ziarului vest-german „Sud- 
deutsche Zeitung" în care a re
curs la amenințări la adresa ce
lor care ar încerca să aplice 
sancțiuni împotriva regimului său. 
„Sfătuiesc pe toată lumea, a de
clarat Smith, să nu dea dovadă de 
naivitate încercînd să întreprindă 
acțiuni armate. Este cunoscut că, 
alături de Republica sud-africană, 
noi dispunem de cea mai bine do
tată mașină de război pe continent". 
Smith a lăsat să se înțeleagă că 
el 
tar 
cu

acordat ziarului „Die Welt" Smith 
a arătat că va accepta noi trata
tive cu Anglia, numai cu condiția 
ca guvernul englez să recunoască 
oficial „independența" Rhodesiei. 
Răspunzînd la întrebarea dacă în
trevede în viitor crearea unui gu
vern la Salisbury, care să țină 
seama de interesele majorității a- 
fricane, Smith a vorbit în termeni 
jignitori la adresa nivelului cul
tural și poliție al populației afri
cane din Rhodesia.

Haile Selassie I despre dezvolta
rea relațiilor între cele două sta
te și unele probleme internațio
nale. A fost subliniat cu satisfac
ție că colaborarea dintre Bulgaria 
și Etiopia în domeniul economiei, 
științei, tehnicii și culturii se dez
voltă cu succes. Cele două părți 
au căzut de acord să stabilească 
noi domenii pentru dezvoltarea 
lațiilor bulgaro-etiopiene.

A fost exprimată îngrijorarea 
rioasă în legătură cu situația
Vietnam și s-a exprimat convin
gerea că problema vietnameză poa
te fi rezolvată pe baza acordurilor 
de la Geneva din anul 1954. Cele 
două părți sprijină propunerea cu 
privire la convocarea unei confe
rințe mondiale pentru dezarmare, 
precum și cererea de a se declara 
Africa și alte regiuni ale lumii — 
zone denuclearizate.

re-

se- 
din

se poate bizui pe pactul mili
eu Republica sud-africană și 
Portugalia. Intr-un alt interviu

Ce ascunde noua amlnare a vizitei lui

O 
a 
a

hotărîre
Adunării Naționale 
Ghanei

sînt de acord 
de guvernul de 
cere din nou 

cancelarului Er

sînt dispuși să răspundă 
cererilor nucleare ale

ACCRA 27 (Agerpres).
Membrii Adunării Naționale a 

Ghanei, reuniți în ședință extra
ordinară, au aprobat, Ia cea de-a 
treia citire, un proiect de lege pri
vind apărarea țării. Prin textul 
proiectului de lege, guvernul Gha
nei este împuternicit să adopte 
măsurile pe care le crede de cu- 
vință în cazul unui conflict 
rezulta din actuala criză 
siană.

De asemenea, președintele 
Nkrumah, este împuternicit să de
creteze mobilizarea militarilor, pre
cum și a tuturor celorlalte per
soane care deservesc forțele ar
mate.

de 
ca 
din 
ces 
se

ce ar 
rhode-

a- 
mo- 
atit 

de-â

WASHINGTON 27 (Agerpres).
„Majoritatea observatorilor poli

tici din Washington, scrie agen
ția France Presse, 
că gripa invocată 
la Bonn pentru a 
amînarea vizitei
hard în S.U.A. are un caracter di
plomatic".

Mai multe ipoteze au fost for
mulate în cercurile care urmăresc 
îndeaproape evoluția problemelor 
vest-europene și ale Alianței 
tlantice asupra adevăratelor 
tive ale acestei amînări, cu 
mai mult cu cît ea este cea
patra schimbare a datei inițiale a 
vizitei. Prima ipoteză și care pare 
justificată, scrie France Presse, 
este că Germania federală nu do
rește să angajeze convorbiri atîta 
limp cît întrevederile ministrului 
apărării al S.U.A. Robert McNama
ra de la Londra și Paris nu vor 
releva în ce măsură aliații din

N.A.T.O. 
favorabil 
Bonn-uluî. La Washington se cre- 

că Erhard preferă să aștepte 
diversele idei emise de aliații 
N.A.T.O. asupra căilor de ac- 
a R.F.G. la arma nucleareă să 
contureze mai precis înainte

de a verii să discute cu președin
tele Johnson. Se emite, de ase
menea, părerea că Erhard a pre
ferat să plaseze vizita sa în S.U.A. 
după întrevederile Wilson-Johnson, 
câre vor avea loc la Washington 
la 17 decembrie. In sfîrșit, se a- 
preciază în aceleași cercuri, că nu 
este imposibil ca Erhard să fi do
rit să cunoască înaintea vizitei sale 
și rezultatele alegerilor preziden
țiale din Franța de Ia 5 decembrie. 
Anumiți observatori politici 
capitala. Statelor Unite leagă 
anumită măsură amînarea 
Și de divergențele existente 
nul guvernului de la Bonn

din 
într-o 
vizitei 
în sî- 
privi-
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ral, ele „au preferat să nu se 
vorbească despre aceasta la ora 
actuală", iar șase delegații și-au 
exprimat opoziția fermă față de 
proiect (Mexic, Chile, Uruguay, 
Columbia, Ecuador și Peru). Pu
nerea Ia vot a acestei probleme pu
tea Să ducă la apariția unor di
vergențe atît de grave îneît Sta
tele Unite, după cum menționea
ză A.F.P., „au bătut în retragere".

O altă preocupare serioasă a de
legației americane a constituit-o 
proiectul de rezoluție al Colum
biei privind reafirmarea principi
ilor neintervenției în treburile in
terne și externe. In urma unor 
presiuni ale delegației americane 
(Harriman a avut, de exemplu, con
vorbiri consacrate acestui proiect 
cu miniștrii de externe ai Mexicu
lui și statului Chile), proiectul de 
rezoluție a fost trecut spre studiere 
într-o comisie. Aceasta înseamnă 
de fapt — după cum scrie United 
Press International — înmormînta- 
rea lui.

Pe de altă parte, Ia Rio de Ja
neiro s-a anunțat oficial că con
ferința extraordinară a Organizației 
Statelor Americane, începută la 
17 noiembrie, se va încheia marți, 
30 noiembrie.

• Furt din Biblioteca 
Vaticanului ,.'■V

CETATEA VATICANULUI. K\.
Poliția Vaticanului împreună OL* 

poliția italiană fac cercetări pen
tru descoperirea persoanelor care 
au furat obiecte de valoare din 
Biblioteca Vaticanului, cea mai 
bogată din lume în manuscrise la
tine, grecești și din perioada Re
nașterii. Printre acestea se află 
manuscrisul „Cantonierului" lui 
Francesco Petrarca (1304-1374), 
conținînd 366 de poeme și cîteva 
poezii în manuscris ale lui Tor
quato Tasso (1544-1595), autorul 
cunoscutei lucrări „Ierusalimul eli
berat".

Minerii din Rehr ашнііШІ 
ti muilerl io n»ă

BONN 27 (Agerpres).
Minerii din regiunea Ruhrului 

(R.F.G.) sînt amenințați cu conce
dieri în masă, ca urmare a pro
iectului de închidere a aproxima
tiv 30 de mine. Proiectul face 
parte din așa-numitul „program e- 
nergetic", preconizat de ministrul 
economiei Schmucker și potrivj^ că
ruia producția de cărbune > G. 
trebuie redusă. Ziarul „Neue Jiei- 
ne-Zeitung" subliniază că guver
nul Germaniei federale, „a uitai 
promisiunea" făcută în cadrul canv 
paniei electorale pe cînd se afir
ma că vor fi luate măsuri pentru 
„protejarea producției de cărbune".

SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI
BUDAPESTA. Agenția M.T.I. rela

tează că la 26 noiembrie Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., a avut o convorbire cu 
delegația Partidului Comunist din 
Grecia condusă de K. Koliannis,

prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Grecia.

PEKIN. La 26 noiembrie, Мао 
Tze-dun, președintele C.C. al P.C, 
Chinez, a primit delegația mili
tară a regalului Cambodgiei, con
dusă de 
adjunct 
ministrul

I.on Noi, prim ministru 
al Regatului Cambodgiei, 
apărării naționale.

tor la politica nucleară a R.F.G. și 
la cererile formulate de aceasta.

Avînd în vedere complexitatea 
acestei probleme și improbabilitatea 
adoptării unor hotărîri definitive 
la Washington și Londra, în capitala 
S.U.A. se exprimă rezerve în le
gătură cu o eventuală hotărîre fa
vorabilă unei participări active și 
concrete a Germaniei occidentale 
la mînuirea armamentului nuclear 
al Alianței atlantice. Rezerve în 
legătură cu un eventual succes al 
vizitei lui Erhard în S.U.A. mani
festă și o serie de ziare vest-ger- 
mane. Astfel, cotidianul „Die An- 
dere Zeitung" scrie : „Este evident 
faptul că, în S.U.A., în ultimul timp, 
au crescut mult acele forțe care 
pretind președintelui un refuz ca
tegoric al pretențiilor Bonn-ului". 
La rîndul său, „Stuttgarfer Zei
tung" afirmă: „Este puțin proba
bil că reprezentanților veșț-ger- 
mani li se Va îndeplini dorința".

Potrivit unui comunicatPARIS.
dat publicității de Organizația in- 
ter-africană a cafelei (I.A.C.O.), A- 
dunarea generală a organizației a 
exclus Portugalia din I.A.C.O. 
tărîrea Adunării generale a 
aprobată în unanimitate și a 
pusă imediat în aplicare.

F >- 
fost 
fost

agenției 
B.B.C. a 
prezinte

LONDRA. Potrivit 
Reuter, conducerea 
hotărît vineri să nu 
Ia televiziune un film în le
gătură cu efectele pe care 
le-ar putea avea asupra An
gliei un război nuclear. A- 
ceastă hotărîre a fost deter
minată de impresia pe care 
numeroasele scene de groa
ză, ar fi putut-o lăsa asupra 
telespectatorilor.

Autoritățile s-au opus pre
zentării filmului pe ecran, 
fncă de la terminarea Iui în 
luna august.
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