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La început 
de lună SECTOARELE FORESTIERE Cu planul

Odihnă nedorită
— Frumos lucrează I 
Mecanicul Simion Mir

cea nu aude exclamați
ile privitorilor din stra
dă. Este ocupat. Cu au- 
toîncărcătorul pe care 
lucrează, încarcă cu buș
teni de fag un vagon 
tras la rampa depozitu
lui Lupeni.

Ca o sfîrlează, mași
na se repede cu fălcile 
ei de oțel 
de bușteni,

■ și-i „varsă" 
.’ Vagonu-i
intră în depozit autoca- 
‘•nionul 26 994 care a a- 
duS bușteni de la ex- 
pKatarea Bilugu. Șoferul 
oprește în mijlocul de
pozitului și desface o- 
bloanele: mașina autoîn- 
cărcătoare, din trei 
„mușcături", a și golit 
platforma. Gata I Camio
nul poate pleca înapoi 
la pădure după altă în
cărcătură. Apoi mașina 
stă! Nu are ce face I 
Autocamioanele vin rar : 
este început de lună •— 
2 decembrie — și acti
vitatea în pădure se des
fășoară slab, iar depozi
tul de lemn din Lupeni 
este aproape gol. Cauza ?

la grămada 
înhață cîțiva 

în vagon, 
plin. Iată că

verbale, foi de acord, 
bonuri de lucru. Cu o- 
chii înroșiți de obosea
lă, șeful sectorului fo
restier Cîmpu lui Neag, 
Orban, confruntă cifrele, 
face calcule, verifică, 
compară, alcătuiește si
tuații. In jurul lui, cei
lalți tehnicieni ai sec
torului, maiștri de ex
ploatare, expeditori.

— Sîntem consumatorii 
cei mai „înflăcărați" ai 
hîrtiei, spune tov. Orban 
cu ironie amară. Zile și 
nopți lucrăm numai pen
tru a alcătui „încheie
rea" lunii anterioare. 
Așa că la fiecare înce
put de lună, noi nu prea 
putem merge în pădure, 
acolo unde se hotărăște 
soarta producției fores
tiere 1

pe 11 luni a fost chiar 
depășit cu 276 m c, la 
bușteni de derulaj cu 
43 m c, la doage de fag 
cu 59 m c, iar 
snopi cu 14 
în aceste zile 
„curge" normal 
pozit.

Un aport însemnat la 
aceste realizări 
adus șeful 
complexă 
fasonatorul 
corhănitorH 
tică. Sandu 
Sîntem hotărîți ca sarci
nile anuale de plan să 
le îndeplinim înainte de 
termen !

la crăci- 
m -c. Și 

lemnul 
spre de-

l-au a- 
brigadă 

Petru, 
Vasile,

de
Pană
Виде
Bocșe Aris- 
Ioan și alții.

Transport... „defect"

Bilanț optimist

tieră 
bine

Exploatarea fores- 
Tusu, se prezintă 

— spune Pobijan 
șeful exploatării, 

calculele. Datorită 
munci ritmice, noiunei

am reușit ca în 11 LUNI 
din acest an să produ
cem 400 m c lemn 
construcții 
m c lobde distilare, 
m c lobde pentru doa
ge realizînd integral 
sarcinile de plan stabi
lite pe perioada respec
tivă, iar la bușteni de 
fag pentru gater, planul

de
rurale, 400

15

— Sînteți prima mași
nă care vine în această 
săptămînă la noi — ex
clamă muncitorii de pe 
rampa de încărcare a 
exploatării Gîrbovu, cînd 
șoferul Cocotă Aurel 
trage autocamionul la 
încărcare.

Privim curioși. In va
lea pîrîului „Nedeia" un 
tason de mii de metri 
steri de lemn de foc. A- 
lături, scocul uscat var
să din pădure noi șu
voaie de lemn. Dar în 
loc să stea în depozite
le de combustibil, lemnul

CULTURA 
ARTA

PREZENTE 
ROMÂNEȘTI
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anual îndeplinit
Colectivul de munci

tori, tehnicieni și ingi
neri de la I.P.I.P. Live
zeni și-a îndeplinit la 
data de 25 noiembrie 
planul anual la produc
ția industrială, iar în 2 
decembrie la prestații 
de servicii. Succesul a 
fost obținut ca urmare 
a sporirii productivității 
muncii cu 8 la sută. 
Pînă ieri; planul la pro
ducția 
depășit 
O dată 
planului 
vul a realizat la prețul 
de cost și economii în 
valoare de 1 250 000 Iei.

Printre cei care s-au 
evidențiat in obținerea 
acestor succese se nu
mără lăcătușii Nemeș 
Vasile, Cișmaș Ambro
zie, Pavel Gheorghe, 
Biriolan Arpad, Vătășe- 
lu Niculae, mecanicii 
Radu Stoian, Popescu

globală a fost 
cu 1,5 la sută, 

cu îndeplinirea 
anual, colecti-

Comunistal Fii- 
lop Iosif este unul 
dintre electricie
nii apreciați ai mi
nei Lupeni pentru 
lucrările de bună 
calitate pe care le 
execută.

MIHAl ȘTEFAN
ІЯ®?:*"*[Continuare în pag. 3-a)

Hîrtii. Maldăre întregi 
pe mese, dulapuri: si
tuații, tabele, procese

Valuri de... hîrtii

de grame de

MICRO ÎNSEMNĂRI

nici organe-

Iei și ospăta- 
spune :

adine al acelui „mulțumesc". Nu-și 
pun această întrebare 
le de control.

MĂRUNȚIȘULDE AUR
4ț Intri intr-un buiet — aproape ia
tă excepție — și comanzi (mai 
precis te rogi) să fii servit cu un 
țap de bere, dai doi 
r'_ sau barmanul iți

— Mulțumesc...
Comanzi cincizeci

coniac și dai trei iei.-
— Mulțumesc...
Comanzi o țuică cu sirop, dai tot 

trei lei, deși, poate, că-i de „două 
prune".

— Mulțumesc...
Comandăm, plătim preț rotund 

fi nu ne întrebăm care este tîlcul

Intr-o zi insă, un cetățean, cu 
aritmetica terminată, a făcut o 
simplă socoteală :

— Să zicem — și-a zis el — la 
„Carul cu bere", la „Jiul", la bu
fetul restaurantului „Transilvania", 

■ la „Straja", la bufetul „Cina"1 sau 
' ie alt local se pot servi pe zi 200 
fie țapi cu bere, vreo trei litri de 
coniac și vreo 5 de țuică din cea 
mai slabă. Dacă un „mulțumesc" 
costă pe consumator 20 de bani, 
suma mulțumirilor reprezintă 40 lei 
la bere, 6 lei la coniac și 10 lei la 
țuică, adică 56 lei cu semnul plus 
la ospătar sau barman. Asta în ca
zul cel mai modest...

Și. după ce și-a Încheiat cal
culul și meditația, a exclamat:

— Să știi că-i un adevărat mă
runțiș de aur !...

N-a spus-o insă prea tare să 
nu-1 audă conducerea T.A.P.L. sau 
alte organe, și ca să nu se pună 
rău cu personalul din localuri. Nu 
de alta, dar omul nu va mai „be
neficia", contra cost, de călduro- 
sA; candidul și simpaticul „mul- 
juutesc".

I. S.

CE SE POATE AFLA
Anume treburi m-au dus pînă la 

Uricani. De cînd cu drumul de 
asfalt și autobuzele I.C.O., care de 
data aceasta au circulat cu o punc
tualitate de cronometru, distanța Pe
troșani—Uricani a devenit parcă mai 
scurtă. înconjurat de munți, Urica- 
niul îi întîmpină pe oaspeții săi în- 
tr-un decor de iarnă. Zăpada a co- 
borît pînă aproape de oraș, iar Jiul 
curlje agale printre sloiurile de 
gheață.

Aflate la extremitatea dinspre Pe
troșani, construcțiile miniere și blo
curile cartierului Sterminos, for
mează un fel de poartă a orașului, 
dar orașul proptiu-zis începe la cî- 
teva sute de metri mai departe cu 
școala nouă, frumoasă și luminoasă, 
construită aici. Blocurile, magazinele 
noi și bine aprovizionate, spitalul — 
exprimă tinerețe, prospețime, într-un 
cuvînt plac. Și totuși, aici sînt și 
unele lucruri care nu plac. Dar să 
începem cu... începutul.

Te surprinde neplăcut aspectul 
terenului din jurul blocurilor din

loan, Samoilă Nichiior, 
Busuioc loan, Bîzu Ni- 
colae, Mărăscu Gbeor- 
ghe, Flaișer loan și con
ducătorii auto Lupu A- 
ristică, Roată Vasile, 
Niță loan, Anița Leon, 
Butu Alexandru, Ungu- 
reanu Eugen.

Colectivul I.P.I.P. din 
Livezeni s-a angajat cu 
acest prilej să depășeas
că cu 6 la sută planul 
la producția industrială 
și cu 3 la sută planul la 
prestații de servicii pînă 
la sfîrșitul anului.

GUNDEL IOSIF 
corespondent

Se 
stilpii 
înaltă 
peni—Uricani.

echipează 
liniei de 

tensiune Lu-

T R E
Puștiul care a pășit 

în toamna aceasta 
pentru . prima dată 
pragul școlii, pătrun- 
zînd astfel intr-o lu
me absoldt nouă pen
tru el, nu știe că bio
grafia cartierului a 
început aproximativ 
o dată cu a lui. Pe 
cînd avea 2—3 ani
șori privea pe fereas
tră afară unde Oa
meni mari ca și tăti
cul lui făceau o trea
bă care pe el îl cap
tiva : construiau. A- 
tunci se mulțumea să 
constate că oamenii 
făceau ceva ce scăpa 
înțelegerii lui. Acum 
nu mai scapă. Acum 
știe; cartierul a cres
cut pentru că de a- 
tunci și pînă acum 
oamenii ap construit 
mereu case în care el 
și toți țîncii de virsta 
lui, cu tăticii și mă
micile lor să trăiască 
mai bine.

Cind era mic îi imi
ta pe oamenii care-i 
vedea prin geam: 
construia. Iarna căsu-

I M I I
țe din cuburi, vara 
căsuțe din nisip. A- 
cum n-ar mai face-o. 
Nu pentru că nu s-ar 
mai construi în car
tierul Iui. Se
struiește și acum. Mai 
ceva ca atunci. Blo
curile ridicate intr-un 
an se numără cu ze
cile, apartamentele cu

con-

CARNET
sutele și viața cartie
rului se socotește 
sub zece ani. Acum 
il captivează „gînda- 
cii" cei negri din a- 
becedar. Oamenii însă 
construiesc.

Zilele trecute au în
ceput săpăturile de 
fundație la un nou 
bloc. Pentru cine nu 
știe, e un fapt comun. 
Dar nu e deloc un 
fapt comun. In blocul 
acesta însemnat pe 
planurile arhitecților

cu o literă și o cifră
— G 5 — se împli
nește o cifră' rotundă
— trei mii. A început 
deci la Livezeni con
strucția celui de-al 
trei mielea aparta
ment In șapte ani și 
ceva, trei mii. Dar 
cifrele au crescut ver
tiginos în gradul de 
mărime mai ales în 
ultimii trei ani. Și 
cresc. Cresc invers 
proporțional cu tim
pul scurs. Ne-am o- 
bișnuit să vedem cres- 
cînd sub ochii noștri 
cartiere, microraioane, 
orașe. Nu 
ne bucură.

Puștiul ( 
cartierului 
construiește 
din nisip și 
pentru că are 
ocupații mai majore.

A pornit pe . drumul 
care-1 va duce la cu
noașterea ’legilor a; 
cestei creșteri desfă
șurate sub privirile 
noastre.

I..C.
I

ne

de
nu

miră,

virsta 
mai 

căsuțe 
cuburi 

acum

Festivalul filmului pentru sate
Duminică seara începe în 

ga țară Festivalul filmului 
sate. Tradiționala manifestare a ce
lei de a șaptea arte va cuprinde 
toate cele 5 648 de cinematografe 
sătești, al căror număr a crescut

INTR-0 VIZITA PRIN URICANI

I■
Sterminos 
abia acum

întrea- 
pentru.

cu aproape 500 în acest an. Festi
valul se va desfășura în două etape-: 
prima între 5 decembrie și 9 ia
nuarie, iar cea de-a doua între 16 
ianuarie și 20 februarie.

(Agerpres)

9 Sâ începem cu... începutul
V Cum e gospodarul, așa-i și ograda 
ф Nu-i criticam că se supără

Ești tentat să crezi că 
s-au retras constructorii 

de aici. S-au făcut e drept cîteva 
căi de acces și alei dar peste tot se 
văd mormane de pietriș.

Lîngă școala cea nouă se află se
diul sectorului I.C.O. Uricani, a 
cărui menire este șă asigure cură
țenia orașului. Iertată-mi fie expre
sia dar cum e gospodarul, așa-i și 
ograda, iar ograda dumneavoastră 
tovarăși de Ia sectorul I.C.O. Uri
cani este de gospodari în ghilimele. 
La geamuri niște hîrtii ce și-au pier
dut de mult culoarea inițială, în 
curte cărămizi risipite peste tot, un 
aspect de casă părăsită. Privind toa
te acestea și firma de pe frontispi
ciul clădirii, curiozitatea te îndeam
nă să te interesezi cum se ocupă de

curățenia și înfrumusețarea orașului 
acei се-și „gospodăresc" cu atîta 
„grijă" propriul sediu. Cele consta
tate confirmă tot cam la fel. Re- 
cipienții de gunoi din jurul blocuri
lor stau plini, iar alături de ei de
pozitat surplusul, dovadă că guno
iul nu s-a ridicat de mult. In jurul 
lor și pe zonele verzi este un adevă
rat rai porcesc, bine înțeles pentru 
porcinele care nu au înroșit cu 
sîngele lor zonele verzi, jertfindu-se 
pe altarul artei culinare. Am găsit 
însă și recipient! fără urmă de res
turi menajere. Erau aceia de lîngă 
Sfatul popular al orașului. Șe vede 
treaba că cei de la I.C.O. au ținut 
să arate cu cît simț de răspundere 
se ocupă de curățenia orașului. Nu

mai că cu cîțiva recipiepți fără gu
noi nu se păstrează curățenia ora
șului.

La sfatul popular, tovarășul Mo- 
goș loan, președintele,, și tovarășul 
Mihuț loan, secretarul mi-au po
vestit multe lucruri frumoase. Din
inițiativa sfatului popular, cu în
demnul deputaților, locuitorii din
Uricani au efectuat 147 322 ore de 
muncă patriotică realizînd economii 
în valoare de peste 400 000 lei. S-au 
amenajat, în acest an, zone verzi 
pe încă 5 000 metri pătrați, s-au 
plantat 1 000 de arbori și arbuști- or
namentali și multe altele. E în a- 
ceste realizări materializată munca 
a mii de oameni care trebuie res
pectată. Ori porcii, care prin exce
lență sînt rîmători fac stricăciuni 
mari în zonele verzi. Nu s-ar putea 
oare lua mășuri de sancționare a 
acelora ce lasă porcinele să circule 
în voie prin oraș ?

Tot de la tovarășii Mogoș și Ml-

D C.

(Continuare fn pag. 3-«j



STEAGUL ROȘU

CULTURĂ
Atenss

NICOLAE LABIȘ
naștere

de

Faye).

o fulgerare,

în 
puțini ce au 
la moartea

românească, sinteză 
peisajului geografic

Prof. GH. ANTOCE 
directorul 

Liceului Vulcan

decerneze premiul (si-

Renaudot este numai ono- 
el asigură cărții premiata 
foarte mare care poa?te 
pînă la 100 000 de exe’C

tre-

ELEGIE
LUI NICOLAE LABIȘ

Slht Ungur Mi, de-o vlață-ș singur parcă 
Ș1-» trist. Privesc ca tine la cornul lunii spelb 
Și nu Știu cum Îmi pare azi luna, ca o barcă 
La țirm cu puii ciutei ucise, pui de cerb.

Cînd al plecat supus, tu cărei oarbe legi
1 le-ai supus, pe ce ne-ntoarsă cale 
Те-al mistuit și ne-al lăsat Întregi 
Entuziasmul tău și visurile tale ?

Tu sevele — poeme, din cintece de lume 
Șt dibtr-o legătură organică cu ea
ȚI le-ai extras; și-un clntec numai al tău, anume, 
Hin de vigori din Iile trudite Izbucnea.

Eu am gustat din clntec, din cîntecele-acelea 
Șl le-am simțit tăria amețitor de-naltă
Era tăria zveltă din monumente ce le-a 
Cioplit nu știu ce meșter CU Iscusită daltă.

Sînt singur, dar îmi ești așa de-aproape 
Și Utcă-n mine seva brădetului sechelb
Șl-0 Umbră de regret că prea de vreme-n ape 
Ale neființei, ca un plins de clape
Га-al mistuit, mult prea de vreme,

puiule de cerb.

I. CIOCLEI

Dacă pasărea CU clonț 
de rubin nu i-ar fi sfîr- 
tecat viața, încremeni- 
du-1 în veșnicie în urma 
unui tragic accident de 
tramvai, puiul de cerb, 
ivit din nordul păduros 
al Moldovei, cu ochi 
vii, licărind iscoditor, cu 
nas cîrn ca de Calmuc 
și mustață voit zaporo- 
jeană, ar fi împlinit la 
2 decembrie 30 de ani.

Nicolae, fiul învățăto
rului Eugen Labiș s-a 
născut la 2 decembrie 
1935 în satul Poiana 
Mărului, comuna Mălini, 
în vecinătatea Fălticeni
lor. Clasele primare le 
face la Mălini. Urmează 
liceul la Fălticeni apoi 
în bătrînul și veșnic tî- 
nărul Iași. A ajuns cu 
studiile pînă la Școala 
de literatură M. Emines- 
cu și pînă la Facultatea 
de filologie din Bucu
rești, rămasă neabsolvi
tă din pricina acciden
tului care l-a pus capăt 
vieții în 22 decembrie 
1956, la nUmal 21 de ani. 
Ctitor la numai 13 ani 
al unui cenaclu literar, 
participă peste doi ani, 
în 1950, la consfătuirea 
tinerilor scriitori moldo
veni, cînd și debutează 
în revista lașul nou 
cu poezia Fii dîrz și 
luptă, Nicolae!, pre
ludiu al unei colaborări 
stăruitoare. In 1954 ab
solvă Școala de literatu
ră M. Eminescu din Bu
curești și se înscrie în 
același an la Facultatea 
de filologie. Citește e- 
norm de mult. II pasio
nează îndeosebi literatu
ra filozofică și științifi
că. In același timp scrie, 
scrie . cu o pasiune ne- 
maiîntîlnită. Versurile 
sale sînt publicate în 
reviste ca Viața Ro
mânească, Contempora
nul, Gazeta literară. U- 
niunea scriitorilor îl a- 
tege membru al ei. Ill 
1956 i se editează două 
volume de versuri: Pu
iul de cerb și Primele 
iubiri, care conturează 
portretul spiritual al tî- 
nărului poet comunist, 
pe care G. Călinescu l-a 
numit un poet pe deplin 
exprimat. Volumul Lup
ta cu inerția, apărut pos-

turn în 1958, înmănun
chează în general ver
suri scrise în anul 1950,

Temperament liric de 
o tulburătoare originali
tate, cu Un valoros ta
lent și inteligență artis
tică, Nicolae Labiș a
creat o poezie autentic

" " a
. , „ „ Я
spiritual al poporului ro
mân. De la transfigura
rea artistică a vîrstei a- 
dolescebtine durute, a- 
dumbrită din Primele 
iubiri, sensibilitatea poe
tului evoluează în ulti
ma parte a creației că- 
tre o poezie de interpre
tare filozofică a lumii, 
în frumuseți plastice și 
muzicale, în ritmuri ine
dite, cristalizată în vo
lumul Lupta cu inerția, 
din care cităm versurile : 
„Trăim în miezul unul 
ev aprins / Și-i dăm 
a-nsuflețirii noastre va
mă / Cei ce nu ard doz- 
lănțuiți ca noi / 1П flă
cările noastre Se des
tramă".

Adevărat spirit al a- 
dlncurilor, cuta se auto
definește, condițiile pu
rității sînt pentru poet 
cunoașterea, luciditatea, 
încleștarea cu sine în
suși, descifrînd în în
volburarea mării pro
priile frămîntări Și cău
tări creatoare. „Nemișcat 
dansam și-n mine / Ea-n 
același timp dansa / Se- 
azvirlea în lungi dulbl- 
ne / Ori în trîmbe se-az- 
virlea" (Marină).

Tot ce era fascinant 
și imprevizibil în modul 
de-a fi ai poetului s-a 
prăbușit fără noimă 
neant. Anii 
trecut de 
poetului, a cărui viață 
a fost ca 
nu l-au acoperit cu um
brele uitării, ci l-au lă
murit și mai bine adin- 
cimea operei. Vor trece 
aht $i ani, dar acela ca
re a fost poetul Nicolae 
Labiș va rămîne mereu 
durabil pe meridianul li
teraturii române, în con
știința poporului romin.

La cercul de 
artă plastică al 
clubului munci
toresc din Ltl- 
peni se desfă
șoară o rodnică 
activitate. Iată-I 
pe talen tații
piaslicieni Radu 
lean și Hegeduș 
Latăr executînd 
nul lucrări.

Decernarea premiilor
Goncourt și Renaudot

In după-amiaza zilei de 20 no
iembrie s-a anunțat numele laurea
tului premiului Goncourt pe anul 
1965. Premiul a fost atribuit profe
sorului de limbă engleză. Jacques 
Borel, pentru romanul s®u de debilt 
„Adorația". Cartea, publicată în edi
tura Gallimard, este un roman auto
biografic, străbătut de multe notații 
psihice. Borel încearcă să reînvie 
în imaginea omului matur, care este 
acum! copilul și adolescentul de odi
nioară.

Premiului Goncourt i-a urmat în 
aceeași zi decernarea premiului 
Renaudot. £1 a fost acordat docu
mentaristului Georges Perec pentru 
romanul Lucrările*', care, spre deo
sebire de dimensiunile impresionan
te ale romanului lui Borel — 602 
pagini, numără numai 118 pagini.

Juriul premiului Renaudot este 
compus numai din ziariști care, da
torita condițiilor speciale în care

trebuie să
multan cu premiul Goncourt), sînt 
nevoiți să recurgă la o serife 
manevre: ambele premii se acordă 
întotdeauna într-o luni, de aceea 
Juriul premiului Renaudot votează 
în secret încă de duminică seara. 
Dacă se întîmplă ca premiul Gon
court să fie decernat aceluiași scri
itor pe care l-a ales și juriul ’Re
naudot, aceasta din urmă trebuie 
să-și schimbe premiatul.

Premiul 
rific, dar 
uri tiraj 
ajunge și 
plare (cum a fost cazul, anul 
cut, cu romanul „Ecluza" al lui 'г*ав- 
Pierre

IN 
PE

STUDIOURI, 
ECRANE

CONVORBIREA 
NOASTRA

0 evidență precisă 
deocamdată nu avem...

Intr-una din. după amiezile tre
cute am vizitat Școala populară de 
artă din Petroșani. Prima cunoștin
ță am făcut-o cu... directorul șco
lii, tov, profesor Gheorghe Popa. 
Amabil, tovarășul Popa s-a oferit să 
ne conducă prin cîteva săli pentru 
a lua cunoștință, fie și parțial, de 
activitatea din școală. Spuneam par
țial, întrucît numărul mare de clase 
pe Specialități depășește numărul 
sălilor disponibile, astfel că e ne
cesară o judicioasă planificare â 
orelor. Pe de altă parte, prin în
săși specificul cursurilor, școala 
funcționează cu orar permanent, di
mineața șl după-amiază pentru a 
da posibilitate celor ce doresc să 
urmeze cursurile școlii, să vină 
•tubei cînd au timp liber. In după- 
amiaza la care ne referim, cîteva 
Clase erau la lucru! de acordeon, 
canto, vioară, de instrumente de 
suflat, de instructori coregrafici 
etc. Nu am zăbovit prea mult prin 
sălile unde își desfășurau activita
tea elevii și profesorii școlii pentru 
a nu-f stingheri. Excepție am făcut 
doar la clasa de instructori core
grafici condusă da prof. Rișco Sa
bin. Mișcarea ritmică a dansurilor 
executate de viitorii instructori co
regrafici, tinerețea și vioiciunea ce 
domnea aici ne-au determinat să 
zăbovim ceva mai mult. De altfel, 
prin aceasta am răspuns și invita

ției tovarășului prof. Rișco de a-i 
vedea la lucru elevii. I-am vă
zut șl ne-au plăcut. Ne-a plăcut în 
mod special pasiunea, vitalitatea și 
răbdarea de care dă dovadă tova
rășul Rișco în instruirea elevilor 
săi. Acest lucru, l-a subliniat și di
rectorul școlii, tovarășul Popa 
Gheorghe, în discuția ce am avut-o 
la sfîrșitul vizitei.

— Spuneați că v-a plăcut felul 
cum muncește tov. prof. Rișco cu 
elevii, pasiunea ce o depune ? E 
adevărat, muncește cu pasiune. Dar 
să știți că și ceilalți profesori ai 
școlii depun același interes și pa
siune în munca lor.

Puteți să ne dați cîteva e- 
xemple 7

—- De ce nu. Deși la drept vor
bind, ar trebui să-i dăm pe toți. Am 
să amintesc totuși pe cîțiva care 
îmi vin momentan în minte : Pataky 
Alexandru, Mihăilă Pamfil, Baxbu 
Constantin. Miclescu Alexandru, Je
le» Alexandru, Lucaci Vasile... Re
pet încă o dată, cînd v-am dat e- 
ceste nume nu m-am gîndit Să fac 
nici o diferență. Pentru mine toți 
profesorii școlii sînt la fel, cum la 
fel cu toții își fac datoria conști
incios în școală.

■— Bine, am înțeles. Spuneți-mi
cîte clase aveți ?

—• Avem mai multe. Să le luăm
pe rînd: clasa de instructori co

regrafici condusă de tov. Rișco Sa
bin, clasa de vioară la care predau 
tovarășii Pataky Alexandru și We
ber Ștefan,- clasa de pian cohdusă de 
tov. Weiss lohana; clasa de canto 
condusă de tov. Mihăilă Pamfil; 
clasa de acordeon de sub îndruma
rea tovarășilor SzabOsZloi Fran
ci sc, Lucaciu Vasile, Budai îulia 
și Drăgan Simion; clasa de instru
mente de suflat, profesori Medișan 
Nicolae, Barbu Constantin, Iorda- 
che loan, Bruneth Gheorghe; clasa 
de violoncel a tovarășului Cosmaș 
Ștefan. La acestea, mai trebuie adău
gate clasele de actorie și de instruc
tori de brigăzi artistice de agitație 
conduse de tov. Miclescu Alexandru 
și Jeles Alexandru, cea de arte plas
tice îndrumată de tov. Szilveszter 
Victor, de țesut-cusut, profesoară 
Marinescu Silvia.

— Pentru cultura generală muzi
cală, artistică și coregrafică ce ma
terii se predau.'

—■ Pentru cei de la clasele de 
muzică se predau : teorii —• solfe- 
gii, de către prof, Neag Hedvige și 
istoria muzicii, de către prof. Jutca 
Teodorina, iar la ansamblul de in
strumente, Tzuligher Iosif. Pentru 
restul claselor sînt prevăzute ore 
speciale în care li se predă elevi
lor elemente de cultură generali din 
specialitatea pe care și-au alaa-o.

—- Cîțl elevi aveți în total în 
școală 7

— Aproximativ ЭѲО. Dacă vreți vă 
pot spune cu precizie.

—• Nu. mulțumesc. Ne-ar interesa 
însă să știm din acești 300 cîțl acti
vează în formațiile artistice de ama
tori de la cluburi și cămine cul
turale 7

— Iată o întrebare la care nu avem 
prea multe de răspuns. Un lucru e 
cert. încă Sînt puțini elevi care ac
tivează în formațiile artistice de 
amatori. O evidență precisă In 
acest sena deocamdată nu avem. E 
o lipsă a noastră mai veche și ea 
pornește Chiar de la recrutarea e- 
levilOr pentru școală. Acum însă ne 
vom schimba stilul de muncă. Am 
discutat această situație și cu tov 
Mihăilă, directorul adjunct al șco
lii și de comun acord vom lua 
udele măsuri. De altfel, primii pași 
i-am și făcut. In prezent elevii noștri 
din Petroșani activează la clubul 
sindicatelor din localitate. Vom lua 
legătura și cu celelalte cluburi și 
cămine culturale.

☆
Am mulțumit tovarășului Popa 

Gheorghe pentru discuția avută, 
pentru modul sincer în care ne-a 
comunicat părerile sale. La plecare 
i-am urat succes în munca ce o 
deține ca director al școlii, ier la 
viitoarea vizită, să prezinte un bi
lanț activ: elevii școlii participă 
sută la sută în formațiile artistice 
de amatori. E o urare care, cu spri
jinul colectivului didactic al școlii, 
poate fi realizată.

C. COTOȘPAN

♦ Vittorio de Sica, autorul și re
gizorul cunoscutului film „Bandiții 
din Orgosolo", a terminat noul său 
film „Un om pe jumătate". In afară 
de regie. De Sica semnează și sce
nariul, imaginea și montarea. Fil
mul prezintă confuzia sufletească și 
decăderea morală a unui ziarist ita
lian.

Ф Scriitorul italian Carlo Levi a 
scris varianta definitivă a scenariu
lui filmului „Hristos s-a oprit la 
Eboli", după romanul cu același 
nume.

♦ Francesco Mazeli a scris Sce
nariul filmului „Inimă insensibilă", 
după romanul scriitorului contem
poran italian Carlo Casola. In rolul 
principal apare cunoscuta art# І 
Ștefania Sandrelli, *

♦ In prezent, Cayatte intențio
nează să realizeze, împreună cu 
Charles Aznavour (ca erou princi
pal), o satiră Ia adresa filmelor de 
spionaj. Titlul noii opere va fi, 
probabil, „Agentul 60‘‘, prin analo
gie Cu indicativul 007 al cunoscu
tului erou al filmului occidental de 
aventuri, James Bond.

ф Fiica lui Charlie Chaplin, Gă- 
raldine, va fi interpreta principală a 
filmului italian „Vom merge în oraș", 
care va fi turnat în Iugoslavia, în 
regia Iul Nelo Risi. Ea va da viață 
pe ecran Unei tinere evreice depor
tată de naziști într-un lagăr de 
concentrare. Scenariul este creat du
pă o nuvelă a soției regizorului, 
Edith Brook, care a stat îfitt-tf* la
găr de concentrare și a asistat'' la 
executarea părinților săi.
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Se spune că în ve
chea Grecie, itiasahil 
Diogene umbla eu un 
felinar, în plină zi, pe 
străzile orașului său, 
în căutarea unui... OM 
(a unui om adevărat I),

O fii
Dar ce, numai Dlo- 

gehe ișl căuta OMUL?
Avem $i noi dloge- 

nil noștri, care se 
„străduiesc" să găseas
că pentru funcția de 
gestionar său mînUitor 
de bunuri obștești oa
meni adevărat!, bum 
gospodari și, mai ales, 
cinstit!, oameni „potri
viți" la locul „potri
vit" I ?

Așa se face că nor- (tot pentru 
motorul șef lonescu P. 
de la r.R.C.H. grupul 
2 șantiere Petroșani — 
edida de zor un dele
gat pentru ă-l trimite 
după zidari...

Și norocul —■ pe ca
re Diogene mi l-a avut 
— l-a scos din încurca- 
'lllrd pe el și conduce- 
"ifeh grupului. 11 chetnă 
Herghelegiu...

Avea omul ds/a toa- 
te^țalițătilâ: descurcă- 
ret;' umblat prin lume, 
ETCETERA...

Este adevărat că pe 
tonescu P. și șefii săi, 
Itu-i prea interesa â- 
ceet banal,,, etcetera, în 
eăte, după lege. Intră 
Și CINSTEA OtttuJUi I 
Căci dacă l-ar ii inte
resat, ar îl aflat că o- 
mul „ales" avea o du.

blă profesie i hoț și 
excroc, iar la activul 
sau (singurul tau... ac- 
tiv) doar.., 4 
nări penali I

Rezultatul e 
ghicit: după 
rezolujil și 
Pentru „bun de plata 
sumei de 1 270 lei, Her
ghelegiu a plecat... Ilar 
nu după zidarii de la 
Constanta, cum fusese 
vorba, ci, la... șantieiui 
T.C.M.E. Paroșeni.

Ce „pleased" pentru 
el: inginerul CRISTO- 
LOVEANU, Șeful șan
tierului, îl „căuta" pe 
Herghelegiu căci avea 
nevoie de un delegat 

angajarea 
de zidari), iar Herghe
legiu pe Inginerul 
Gristoloveanu — ușor 
de „îmbrobodit" l Și la- 
tă-1 pe omul „ales" 
(dublu delegat) încasînd 
inca 1 400 lei, după Ca
re... dus a 
ci organele de stat hu 
s-au lăsat „duse" de el 
și l-au... adus în fata 
tribunalului...

Mai „norocoși" au fost 
Insă diogenll de la 
cooperativa „Jiul" Pe
troșani. Căutau ei mai 
de mult un șef de seă- 
tie pentru reparafii ra
dio. Au „ales" ei, pînă 
l-au cules 
loan.

Avea și 
„Cilitătile" 
eejwa... fa 
piese de radio. încolo,

ei, după Ca
lași. Numai

pe... Adam

omul ăsta 
lui: Se pri- 
af aceri cu

era un băiat buh, a- 
vînd și el „lipsurile" 
lui t 14 CONDAMN Ari 
dintre care trei pentru 
sustrageri din avutul 
obștesc I Dar ce con
tează î Cinstea omului 
intră la... etcetera, 
vigilenta conducerii 
coșul de hîrtiil

Așa au gindit, 
semne, și diogenii 
conducerea f.C.O. 
troȘaiti, căci altfel cum 
l-ir fi angajat pe To- 
mescu Spiridon ca șef 
de seefie A.T.S. (apro
vizionarea Cu furaje) ? 
Ca-1 drept se pricepea 
omul fa furaje căci „fu- 
rafjajse*1 el mulji bani 
din cele patru furturi 
și a delapidare pentru 
eate fusese condamnat 
anterior I

in fata acestor e- 
hemple de Ușurința și 
lipsă de preocupare fa
tă de apărarea avutu
lui obștesc, nu poți Să 
tiu fa întrebi: au ui
tat, oare, dlogemi noș
tri Că au datoria de a 
păși proprietatea so
cialistă „CA LUMINA 
OCHILOR", că însăși 
legea le interzice în
credințarea bunurilor 
obștești, primului ve
nit ?

Nu, altceva e: Dio
gene din 
avea șl 
pe care 
tri — pe 
pierdut :

Culoarul benzn 
de transportat ste
ril la stalia de 
concasare-rambleu 
de la Dlija, termi
nat de curind.

IN SECTOARELE

FORESTIERE
(Urmare din pag. l-a)

vechea Eladă 
un... felinar, 

alogenii noș- 
semne că l-au 
VIGILENȚA I

MANIU DAVID

Fără grija zilei de mîine
Statul nostru socialist asigură celor 

In virată o bltrinete fără griji. Pentru 
cei care nu au pe nimeni, și vîr- 
sta înaintată nu le mai permite să 
se gospodărească singuri, funcțio
nează cămine de băltirii, în care li 
se asigură o viață liniștită, fără 
Stiji.

Un asemenea cămin există și la 
Petroșani. Acest cămin găzduiește 
6І de bătrîni. Pensionarii căminului 
de bătrîni au la dispoziție dormi
toare curata și spațioase, o hrană 
cc/’Xstentl, îmbrăcăminte bună și 

-antă medicală gratuită. In fie
care dimineață li se citește 
ziare și cărți, Adesea ei pot fi 
tîlniți jucînd șah său rummy, 
difuzoarele instalate în cămin îi 
formează asupra evenimentelor

r

din 
în- 
lar 
ln- 
co-

INFORMAȚIE:
In vederea îmbunătățirii aprovi

zionării populației cu petrol depo
zitul Competrol Petroșani a fixat 
următorul nou program de lucru 
la centrele de desfacere: miercu
rea, joia și vinerea de la ora 8 la 
ora 12 și după-amiază de la ora 
ÎS la 13.

Luni, marți și sîmbătă de la ora 
8 la ora ÎS,30.

tidiene, 
ședințe 
pentru a audia conferințe pe diferite 
teme. Gei mai mulți dintre ei nu 
s-au cunoscut niciodată în viață, au 
avut profesii și preocupări diferite. 
Aici însă toți trăiesc că într-o mare 
familie — familia celor ce duc o 
NHrînete liniștită, fără griji.

le Oferă muzică. In sală de 
se adună deseori cu toții

de foC stă aici în valea 
pîrîului, sub Zăpadă,

— Transportul 
slab, spune șoferul 
cotă. Multe mașini 
din lipsa pieselor 
schimb. Altele...

Intr-adevăr, în ziua de 
2 decembrie, în curtea 
autocoloanei I.M.T.F. Lu- 
peni, stăteau 15 autoca- 
mioane-platformă re
morci, basculante care, 
normal, ar fi trebuit să 
lucreze în pădure. Moti
ve ? Multe: reparații, 
revizii, piese de schimb, 
cauciucuri etc. care blo
cau aproape un sfert din 
parcul auto âl coloanei 
I.M.T.F.

Este de mirare alunei 
că lemnul stă 
iar depozitul

este 
Co

stau 
de

în pădure, 
este gol ?

☆

Zile din

C. IOAN 
corespondent

In primele 
lună, sectoarele forestie
re nu-și realizează pla
nul. Asaltul începe în 
decada a doua. Apoi, la 
sfîrșitul lunii epuizarea 
este completă încît iar 
trebuie o întreagă deca
dă I pentru revenire l

DE DE?

Ce se poate alta într-o vizită 
prin Uricani

(Urmare din pag. l-a)

huț am aflat și de numele tovară
șilor Cocheei Vasile, Motoc Nico- 
lae, Ionici loan și altor deputați 
care au desfășurat o rodnică activi
tate pentru înfrumusețarea orașului.

—• Aveți cumva și deputat! inac
tivi f

—■ Mai slnt — au răspuns în silă 
tovarășii Mogoș și Mihut.

—■ Aș putea afla cîțiva dintre ei ? 
La această întrebare mi s-a răs

puns prin tăcere. In urma insisten
țelor repetate am primit un răspuns 
eschivativ,

—■ Sînt dar de ce să-i criticăm, 
se supără.

Cu acest argument s-a pus punctul 
pe i. Deputății, cărora cetățenii 
le-au acordat încrederea alegîndu-i 
ca gospodari ai treburilor obștești 
și care n-au confirmat această încre
dere, nu sînt criticați pentru lipsă 
de activitate deoarece sînt „ocrotiți1' 
de președintele și secretarul sfatu
lui.

Pentru rîndurile de mai sus poa
te se vor supăra pe mine tovarășii 
Mogoș și Mihut, dar n-ar strica să 
dovedească și dînșii mai multă com
bativitate și mai multă grijă față 
de curățenia și urbanistica orașului, 
față de ceea ce s-a creat prin cele 
aproape 150 OO0 de ore de muncă 
patriotică.

PROGRAM DE
6 decembrie

RADIO

ANUNȚ
Іяйевпоіівгеа (шпзіі огікміа РйвдІ 

aduce la cunoștință tuturor abonaților la ener
gie electrică, care posedă chitanțe de plata ga» 
ranțiel, depusă în anii 1950 — 1965 ineluSiv Șl 
emise de I. C. O. Petroșani, că te preschimb* 
chitanțele de către I.R.E.H. la toate sectoarele 
I.R.E.H. din localitățile Văii Jiului.

Presihiffibarea я fait li mii ійм. 

Pentru aceasta, chitanțele se vor prezenta — 
în original la ghișeele I.R.E.H. din orașele 
respective, primindu-se imediat chitanțe noi.

Informații suplimentare se pot lua la shift* 
ele de plata taxelor І.С.Ѳ. și I.R.E.H.

PENTRU
L LlftA tADOlHILOR,

1—31 decembrie 1965
Magazinele de produse industriale din toate to* 
calitățile Văii Jiului au pregătit din vreme M 
bogat sortiment de S

# tricotaje
Ф articole de galanterie
(B lenjerie
O diferite pachete cu cadouri
• confecții și încălțăminte pen* 

tru toate vîrstele
din care puteți □lege pentru cei 
dragi un cadou util șl frumos.

Vizitați raioanele de cadouri sped* 
al organizate Ia toate magazinele 
O.C.L. Produse industriale Petroșani.

PROGRAMUL I: 5.00 BULETIN 
DE ȘTIRI, 5,06 intermezzo cu mu
zica ușoară, 5,40 Piese distractive 
interpretate de fanfară,- 0,00 Sport. 
Buletin' meteo-rutiet; 6,22 Jocuri 
populare; 6,30 Valsuri; 6,45 Salut 
voios de pionier,- 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 7,15 Canțoneta și in
terprets ai; 7,30 „Dragă mi-e Ol
tenia" — muzică populară; 8,00 
SUMARUL ZIARULUI „SCINTEIA",- 
8,06 Album de operetă, 8,30 La mi
crofon, melodia preferată,- 9,30 
Sfatul medicului : Scarlatina și 
prevenirea ei; 9,35 Un mare poet al 
pianului: Frădăric Chopin,- 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 Cîntece 
de dragoste și jocuri populare,- 
10,30 Prietena noastră cartea; 11,32 
Muzică ușoară; 11,43 Muzică popu
lară finlandeză,- 12,00 BULETIN DE 

V ȘTIRI; 12,10 Fragmente din opera

„Madame Butterfly" de Puccini,- 
13,29 Concert folcloric; 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 14,08 Muzică 
ușoară; 15,00 Varietăți muzicale,- 
16,00 RADIOJURNAL. Sport; 16,20 
Coruri dih opere,- 16,30 Concertul 
nr. 2 în Re major pentru vioară 
și orchestră de Mozart; 16,55 Dih 
cîntecele populare îndrăgite de 
dumneavoastră; 17,15 CAPODOPE
RE ALE LITERATURII: Trei su
rori — de A. P. CEI IOV; 17,45 So
liști ai teatrelor noastre muzicale; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI, 18,03 
ÎN JURUL GLOBULUI, 18,13 Tan- 
gouri celebre, 18,30 OBIECTIV — 
PRODUCȚIA 1966. Cu microfonul 
în Valea Moțrulub 18,50 Program 
db muzică populară; 19,20 Sport. 
Post-sctiptum,- 19,30 Călătorie mu
zicală,- 19,55 Melodia săptfimlhii; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ,

20.20 „De prin sate adunate'* — 
melodii populare; 20,45 Noapte bu
nă, copii- 20,55 Recital de operă 
Elena Cernei; 21,15 Cine știe cîș- 
tigă; 22,00 RADIOJURNAL. Sport;
22.20 Cîntecele serii, 22,40 Sona
ta pentru două violoncele și cla
vecin de Georg Philipp Telemann,- 
22,55 Muzică ușoară cu Richard 
Anthony; 23,05 Tonomat cu șapte 
note,- 23,50 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 RADIO
JURNAL; 8,15 Jocuri populare din 
Vrancea,- 8,30 Un basm popular, o 
operă de Ceaikovski: „Iolantha"; 
9,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 9,03 CE 
SÂ VEDEM? CE SA CITIM? CE 
SÂ ASCULTĂM?,- 9,13 Cvartetul 
de coarde nr. 2 opus 26 în re mi
nor de Constantin Dumitrescu,- 9,38 
Muzică populară, 9,55 Cîntă havai- 
tia,- 10,10 Cu scrisorile în față; 
10,25 Fragmente din suita „Peer 
Gynt“ de Grieg,- 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11,07 Mamaia 1963, 1964 
și 1965 — muzică ușoară; 12,00

Cîntăm patria socialistă — program 
de cîntece,- 12,15 Muzică ușoară; 
12,45 Prelucrări și aranjamente pen
tru fanfară; 13,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 13,08 Concert de prînz; 
14,00 Din cele mai cunoscute me
lodii populare; 14,30 „Dialog pe 
portativ": Muzică ușoară; 15,00
RADIOJURNAL. Sport; 15,10 Sim- 
fonietta a Il-a de Dumitru Bu- 
ghici; 15,30 Suită de balet pe teme 
din opereta „Barbă Albastră" de 
Offenbach; 16,00 Cîntece și jocuri 
de pe meleaguri argeșene,- 16,30 
Vreau să știu; 17,00 RADIOJURNAL. 
Sport,- 17,20 Arii din opere; 17,30 
In lumea chitarei; 17,40 Sfatul 
medicului: Scarlatina șt prevenirea 
ei; 17,45 Cîntece de dragoste; 18,00 
Lieduri celebre; 18,20 Limba noas
tră; 16,30 Anunțuri, reclame și mu
zică; 19,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
19,03 Noutăți pentru ascultătorii 
noștri; 19,30 AMFITEATRU LITE
RAR: Categoriile estetice de bază 
în știința literaturii; 19,50 Sona

tina pentru vioară și pian de Paul 
Constantinescu,- 20,20 TEATRU 
SCURT: Vacanțele visate —» de 
Marcel Mithoifi; 21,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 21,20 Vechi melodii 
folclorice; 21,30 MARI MUZICIENI 
AI SECOLULUI: dirijorul Karl 
BOhm; 22,30 MOMENT POETIC; 
22,40 Muzică ușoară,- 23,00 BULE
TIN DE ȘTIRI. Sport; 23,07 Dîn 
creația enesciană; 23,49 Concert de 
noapte, 0,50 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
6 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Tolba eu amintiri,- REPUBLICA: 
Cîntînd despre Arizona; PETRÎtA: 
Titanic vals,- LONEA; Zidul înalt; 
ANINOASA: Casa neter-minată; 
LUPENI — MUNCITORESC: Mar
șul asupra Romei,- CULTURAL: Că
pitanul din Tenkeș.



4 STEAGUL ROȘU

PREZENȚE ROMANEȘTI
Montevideo

MONTEVIDEO 4 (Agerpres).
La 2 decembrie 1965, Dumitru Fă

ră, ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Orientală a 
Uruguayului, a prezentat scrisorile 
sale de acreditare președintelui 
Consiliului Național de Guvern al 
Republicii Uruguay, dr. Washington 
Beltran.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliului 
National de Guvern a] Republicii 
Orientale a Uruguayului a avut o 
convorbire cordială cu ambasado
rul român.

In aceeași zi, ambasadorul Dumi
tru Fara, însoțit de membrii Am
basadei Republicii Socialiste Româ
nia din Montevideo, a depus o co
roană de flori la monumentul erou
lui național Uruguayan, Jose Ar- 
tigas.

Belgrad
BELGRAD 4. Corespondentul A- 

gerpres, N. Plopeanu, transmite:
La Facultatea de filologie din 

Belgrad, acad. prof. Alexandru 
Rosetti, decanul Facultății de lim
bă și literatură română din Bucu
rești, a conferențiat despre „Situa
ția limbii române între limbile bal
canice".

„Luna-8“ la 213000 km de Pămtnt
MOSCOVA 4 (Agerpres).
La 4 decembrie, in jurul orei 18 

(ora Moscovei), stația cosmică so
vietică „Luna-8”, lansată vineri în 
direcția Lunii, se afla la o distanță 
de 213 000 km de Pămînt.

Pînă la această dată s-a realizat 
de patru ori legătura cu stația. Au 
fost obținute informații telemetrice 
și s-a calculat traiectoria zborului

Azi alegeri
Vineri la miezul nopții a luat 

sfîrșit campania electorală din Fran
ța pentru alegerile prezidențiale. 
Desfășurată pe parcursul a 15 zile, 
ea a atins în această săptămînă 
punctul culminant prin intervenția 
generalului de Gaulle, care, în ciu
da promisiunilor făcute de a nu 
se folosi de timpul ce i-a fost a- 
fectat pentru aparițiile la televi
ziune și radio, a ținut totuși să se 
adreseze alegătorilor cărora le-a 
cerut din nou să-i acorde încrede
rea.

In ultima zi a campaniei electo
rale, toți cei șase candidați, au 
apărut pentru ultima oară pe mi
cile ecrane expunîndu-și din nou, 
în linii generale, programele lor 
politice.

După cum s-a mai anunțat, aces
te alegeri sînt primele care se vor 
desfășura potrivit principiului vo
tului universal, direct și secret, 
principiu aprobat prin referendu
mul de Ia 28 noiembrie 1962. La 
ele vor participa 28 318 889 de a- 
legători din care, aproximativ 15 
milioane femei.

Faptul cel mai remarcabil al ac
tualelor alegeri este unirea, pentru 
prima oară de mai multi ani, a tu
turor forțelor de stînga în spriji
nirea unui candidat unic, în per
soana lui Francois Mitterand, lide
rul partidului Uniunea democrată 
și socialistă, care a devenit, ast
fel, principalul reprezentant al o- 
poziției. Platforma sa electorală, 
constituie, după cum a afirmat el 
însuși „linia de plecare a stîngii 
moderne". „Dezvoltînd opțiunile

In cursul vizitei în R.S.F. Iugo
slavia, omul de știință român a 
mai ținut conferința „Locul limbii 
române între limbile romanice" la 
Facultatea de filologie din Belgrad 
și la Facultatea de filologie din 
Zagreb.

Conferințele aii fost urmărite cu 
viu interes.

Geneva
GENEVA 4. Corespondentul A- 

gerpres, H. Liman, transmite:
Intre 1 și 3 decembrie a avut loc 

la sediul Palatului Națiunilor cea 
de-a 24-a sesiune a Comitetului 
pentru energie electrică al Comi
siei Economice Europene a O.N.U.

Cu acest prilej, participanții au 
ales ca președinte al Comitetului 
pe delegatul italian Dino Tonini, 
iar ca vicepreședinte pe șeful de
legației române, Adrian Georgescu, 
adjunct al ministrului energiei e- 
lectrice.

Viena
VIENA 4 (Agerpres).
In cadrul unui turneu întreprins 

în Austria, tenorul român Ion Bu- 
zea a apărut recent pe scena Ope
rei din Viena în rolul lui Edgar 
din opera „Lucia di Lammermoor"

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

stației. Potrivit acestor calcule, 
toate sistemele de la bordul stației 
funcționează normal, iar traiectoria 
de zbor este apropiată de cea cal
culată inițial.

Stația „Luna-8" a fost, lansată în 
primul rînd cu scopul de a se pune 
la punct în continuare sistemul de 
aselenizare lină.

prezidențiale
sale, se arată într-o declarație a 
Partidului Comunist Francez, Mit
terand a anticipat numeroase pro
puneri care vor servi ca bază, du
pă 5 decembrie, la elaborarea unui 
program comun de guvernare al 
tuturor partidelor de stînga care îl 
sprijină".

Observatorii politici subliniază 
anumite puncte din programul lui 
Mitterand care se bucură de mare 
popularitate cum ar fi întemeierea 
politicii externe pe principiul ne
intervenției și coexistentei pașnice, 
revenirea Franței la conferința 
pentru dezarmare, soluționarea pro
blemelor Asiei de sud-est pe baza 
acordurilor de la Geneva, iar pe 
plan intern, suprimarea existenței 
monopolurilor și sporirea construc
ției de locuințe. Nu este mai puțin 
adevărat că Mitterand se pronunță 
însă, și pentru menținerea N.A.T.O. 
și dezvoltarea Pieței comune.

Personalitatea cea mai proemi
nentă a alegerilor rămîne însă ge
neralul de Gaulle care, după cum 
subliniază „Le Monde", „se bucură 
de popularitatea personajului isto
ric pe care îl reprezintă". Cu un 
program electoral simplu, care și-a 
luat ca temă independența și suve
ranitatea Franței, pentru care a 
militat de la începutul actualului 
său mandat, de Gaulle se prezintă 
în alegeri avînd prima șansă de a 
obține victoria. Animat de dorința 
de a garanta independența și su
veranitatea Franței, de Gaulle și-a 
manifestat în programul său elec
toral intenția de a renunța la a- 
lianța atlantică pe care o censide-

La Cape Kennedy 

A fost lansată 
nava „Gemini-7"

CAPE KENNEDY 4 (Agerpres).
Sîmbătă, la ora 19,30 G.M.T., la 

Cape Kennedy a fost lansată nava 
cosmică „Gemini-7" avînd la bord 
pe cosmonauții Frank Borman si 
James Lovell. Administrația națio
nală pentru problemele aeronauti
cii și cercetarea spațiului cosmic 
a anunțat că lansarea s-a desfă
șurat în condiții normale și nava 
s-a plasat pe o orbită foarte a- 
propiată de cea stabilită prin cal
cul.

Nava cosmică „Gemini-7" dacă 
totul decurge normal, va rămîne 
în spațiul cosmic 14 sau 15 zile. 
Unul din scopurile principale ale 
experienței constă în studierea e- 
fectului asupra organismului uman 
a unui Zbor prelungit în spațiu. 
Totodată, programul prevede o în
cercare de întîlnire cu nava cos
mică „Gemini-6", ce va fi lansată 
peste cîteva zile.

R. Dominicană

Tensiune politică permanentă
SANTO DOMINGO 4 (Agerpres). 
Guvernul dominican va trebui 

să intervină pentru a interzice mi
litarilor și poliției acțiunile de in
timidare și terorizare a adepților 
Partidului revoluționar dominican, 
a declarat fostul președinte al Re
publicii Dominicane, Juan Bosch, 
și președinte al acestui oartid. Po
trivit declarațiilor lui Bosch, mili
tarii și poliția fac presiuni asupra 
unor membri ai Partidului revolu
ționar dominican în scopul de a-i 
determina să nu participe la ale
gerile generale anunțate pentru 1 
iunie 1966. In aceste condiții, a a- 
dăugat Bosch, nu se pot organiza 
în mod liber alegerile.

în Franța
ră drept o povară. „La expirarea 
angajamentelor pe care ni le-am 
asumat, adică cel tîrziu în 1969, 
va înceta subordonarea calificată 
drept integrare, prevăzută de 
N.A.T.O., care pune destinul nostru 
în mîini străine".

O atitudine la fel de intransigen
tă a manifestat-o șeful statului la 
penultima sa apariție la televiziune 
și față de Piața comună. După ce 
a provocat actuala criză din acest 
organism economic, cu prilejul dis
cutării la 30 iunie a problemei fi
nanțării politicii agricole comune, 
de Gaulle a ținut să avertizeze că 
Franța se opune încercărilor de a 
atenta la suveranitatea sa prin a- 
doptarea de către „cei cinci" a u- 
nor măsuri supranaționale. ■

De asemenea, de Gaulle se pro
nunță în programul său în favoa
rea extinderii relațiilor cu țările 
socialiste pe care le consideră ca 
un factor hotărîtor în înțelegerea 
între popoare.

Trebuie subliniat că anumite 
puncte din programul său suscită 
critici mai mult sau mai puțin as
pre, mai ales cînd este vorba de 
menținerea forței de șoc a Franței, 
sau de politica de stabilitate eco
nomică care urmărește, printre al
tele, frîriarea revendicărilor oame
nilor muncii cu privire la mărirea 
salariilor.

Confruntarea de astăzi este im
portantă si prin aceea că s-a rea
lizat o unitate a forțelor de stînga 
pe baza unui program ale cărui ja
loane merg mult dincolo de 5 de
cembrie.

I. SOCACIU

Sesiunea extraordinară
a Consiliului ministerial al 0.II.A.

ADDIS ABEBA 4 (Agerpres).
La Addis Abeba continuă lucră

rile sesiunii extraordinare a Con
siliului ministerial al Organizației 
unității africane consacrată exami
nării situației create în Africa, în 
urma proclamării unilaterale a in
dependenței Rhodesiei. Participan
ts la reuniune examinează căile șl 
măsurile preconizate de țările afri
cane și de Comitetul militar al ce
lor cinci al O.U.A. împotriva regi
mului minorității albe de la Salis
bury. Vicepreședintele Tanzaniei, 
Rashidi Kawawa, a declarat în cu- 
vîntul său că Anglia face totul 
pentru a amîna problema, în așa 
fel, încît să ofere lui Smith timp 
să-și consolideze pozițiile. „Confe
rința, a spus el, trebuie să demon
streze că Africa are curajul și do
rește să lupte pentru principiile pe 
care deseori Ie-a promovat în ca
drul diferitelor foruri internaționa
le. Demnitatea, prestigiul și liber
tatea în Africa depind în mare mă
sură de felul în care noi vom re
zolva problema rhodesiană.

In același timp, fostul ministru 
al afacerilor externe al guvernu
lui constitutionalist condus de co
lonelul Caamano, Jottin Cury a a- 
rătat că „Republica Dominicană 
trăiește într-o permanentă tensiune 
politică, ca urmare a acțiunilor gru
părilor reacționare, sprijinite de 
forțele de ocupație interamericane". 
După încetarea acțiunilor militare, 
a afirmat Cury, au fost asasinați 
III constituționaliști. El a subliniat 
că forțele militare interamericane 
poartă întreaga răspundere pentru 
faptul că în Republica Dominicană 
„nu este pace și nici democrație". 
16 000 de soldați străini, dintre ca
re majoritatea soldați americani țin 
tara sub ocupație, a declarat Cury. 
Aceste trupe comit acte de teroare 
și violență, Republica Dominicană 
fiind, de fapt, condusă de aceste 
forțe

Explozie la Saigon
SAIGON 4 (Agerpres).
Corespondenții din Saigon ai a- 

gențiilor occidentale de presă a- 
nunță că sîmbătă-dimineața s-a pro
dus o puternică explozie la o clă
dire în care se aflau încartiruiți 
soldați și ofițeri americani, situată 
chiar în centrul Saigonului. Explozia, 
afirmă agenția Reuter, a fost auzită 
în întreaga capitală sud-vietname- 
ză. Corespondentul agenției ame
ricane U.P.I. relevă, de asemenea, 
că explozia a fost atît de puterni
că, încît întreaga fațadă a clădirii 
atacate și mai multe etaje ale a- 
cesteia au fost complet distruse. 
Citînd cifre preliminare, aceeași a- 
geriție anunță că circa 50 de mili
tari americani și 50 sud-vietnamezi 
au fost uciși sau răniți.

Dupâ impasul 
de la Harad

SANAA 4 (Agerpres).
Primul ministru al Republicii A- 

rabe Yemen, generalul Hassan al 
Amry a vizitat pentru a doua oară 
în decursul ultimelor zile localita
tea Harad, unde se desfășoară lu
crările conferinței de reconciliere 
națională din Yemen. Potrivii rela
tărilor agenției M.E.N., premierul 
yemenit a avut convorbiri cu mem
brii delegației republicane la con
ferință. Observatorii politici apre
ciază că aceste convorbiri s-au re
ferit la stadiul actual al lucrărilor

Conducătorul delegației ghaneze, 
Kojo Botsio, a arătat că țările a- 
fricane trebuie să-și coordoneze 
acțiunile pentru a lichida regimul 
lui Smith. Sancțiunile economice 
împotriva Rhodesiei sînt insufi
ciente, a adăugat el, întrucît auto
ritățile de la Salisbury obțin tot 
ceea ce au nevoie prin intermediul 
Republicii Sud Africane și Portu
galiei.

Intr-o declarație făcută1 după șe
dința de vineri, Diallo Telli, secre
tarul general al O.U.A., a anunțat că 

cele 36 de țări participante Ia 
sesiune au adoptat o rezoluție 
cuprinzînd hotărîrea de a sus
penda imediat toate relații!' 
economice, inclusiv acorduri e 
comerciale și financiare, CU 
Rhodesia, de a bloca toate con
turile rhodesiene în bănc^j a- 
fricane. De asemenea, comuni
cațiile prin radio, telefon și 
telex cu Rhodesia vor fi sis
tate, transporturile suspendate, 
iar avioanele sud-rhodesiene 
nu vor primi drept de survol 
pe aeroporturile africane. Do
cumentele de călătorie, elibe
rate de actualul guvern de Ia 
Salisbury vor fi considerate 
nule, iar facilitățile pentru 
Rhodesia — anulate. Partici
panții la sesiune au lansat un 
apel către toate țările prietene 
să sprijine măsurile preconi
zate. Consiliul ministerial a 
cerut grupului țărilor africane 
la O.N.U. să voteze pentru in
stituirea embargoului asupra 
livrărilor de petrol către Rho
desia.

PE SCURT
LONDRA. Luînd cuvîntul vineri 

seara la postul de radio și televi
ziune din Londra, liderul Partidului 
conservator Edward Heath a cerîtt 
primului ministru Wilson să nu fo
losească forța armată împotriv*«ou- 
vernului sud-rhodesian. Heat 
subliniat că deși Partidul conser. 
tor aprobă trimiterea de trupe bri
tanice în Zambia, insistă ca aceste 
forțe „să rămînă sub control bri
tanic".

TOKIO. Ministerul Afacerilor Ex
terne al Japoniei a dat publicității 
o declarație în care se arată că 
Japonia nu va mai acorda sub nici 
o formă ajutor Rhodesiei și va sis
ta exporturile de arme către a- 
ceastă țară.

BERLIN. La Deutsche Staat- 
soper din Berlin a fost pre
zentată opera Don Carlos de 
Giuseppe Verdi. In distribuție 
au figurat cunoscuți artiști ai 
operei berlineze, precum și ar
tiști străini. Baritonul Nicolae 
Herlea, artist al poporului al 
Republicii Socialiste România 
a interpretat în limba italia
nă rolul marchizului de Posa. 
Publicul berlinez a aplaudă;!? 
îndelung pe artistul român.

conferinței

conferinței, care în urmă cu cîteva 
zile au intrat în impas. Republica 
Arabă Unită și Arabia Saudită, 
semnatare ale acordului de la Jed
dah, în virtutea căreia a fost con
vocată conferința de la Harad de
pun eforturi în vederea înlăturării 
acestui impas. Potrivit declarației 
șefului delegației R.A.U. ia lucră
rile conferinței „R.A.U. și Arabia 
Saudită colaborează în vederea rea
lizării aspirațiilor tuturor arabilor 
și aplicării riguroase a acordurilor 
de la Jaddah". : S.
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