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Activitatea culturală
iu discuția Sfatului popular

Comitetul executiv al 
Sfatului popular Lupeni 
a analizat, zilele trecu
te, într-o ședință de lu
cru, desfășurarea mun
cii culturale în perioa
da de iarnă, în unitățile 
culturale tutelate de sfat.

Din expunerea prezen
tată de tovarășul Brașo- 
veanu Victor, președin
tele sfatului a reieșit că 
în această perioadă s-au 
ținut 35 de recenzii Ia 
care au participat 1415

oameni ai muncii, 18 
seri literare cu 1 144 
participanți, 9 simpozioa
ne cu 916 participanți, 
23 acțiuni cu cartea cu 
828 participanți.

Numai la biblioteca 
clubului Bărbăteni, con
dusă de tov. Zamfir Iu- 
liana au fost citite 
14 894 cărți, de către 
1 411 cititori.

EMIL TETILEANU 
corespondent

Cum pregătim adunarea generală 
a organizației de bază ?

H La școala educației partinice Punctul de

planul de muncă Щ Cum ne pre-

Simplificarea formelor 
de vînzare a mărfurilor

plecare 

zentâm în fața comuniștilor

Adunarea generală a organizației 
de bază, cu dezbaterile și confrun
tările ei de opinii, cu analizele e- 
xigente asupra modului în care 
membrii de partid își îndeplinesc 
îndatoririle, ‘osarcinile încredințate 
în vederea aplicării în viață a ho- 
tărîrilor și politicii partidului con
stituie un moment nodal al întregii 
vieți de partid, o veritabilă școală 
a educației partinice. In adunările 
generale, întruchipare a experienței 
$i înțelepciunii colective a comuniș
tilor, îți găsesc izvorul măsurile va-

loroase stabilite de multe organiza
ții de bază, între care, cele din 
sectoarele miniere III — Petrila, IV 
— Aninoasa, ПІ — Lupeni etc. pen
tru îndeplinirea ritmică a planului 
de producție, a angajamentelor lua
te în întrecerea socialistă, 
modul în care membrii 
își îndeplinesc rolul de 
înaintate, de mobilizatori 
tivelor ia realizarea planului, exer
citarea controlului asupra preocu
pării conducerilor tehnico-adminis- 
trative pentru crearea condițiilor

cu plata în rate

izvorîte din 
IX-lea Con-

adunării ge- 
depinde de

ACTUALITATEA
• Ansamblul folcloric de 

cîntece și dansuri „Perinița", 
al Sfatului popular al Capita
lei a sosit intr-un turneu ofi
cial în Valea Jiului cu un 
spectacol extraordinar, care a 
fost prezentat și în Brazilia. 
Primul spectacol a fost pre
zentat ieri la Petroșani, iar 
mîine, la ora 18 și la ora 20,30, 
va avea 
cultural 
muzicală 
semnată 
artist al

loc in sala palatului 
din Lupeni. Direcția 
a spectacolului este 

de Ionel Budișteanu, 
poporului.

• Mîine, la ora 18, în sala 
clubului muncitoresc din Uri- 
cani este programată o seară 
tematică intitulată „Geografia

O Locul de afirmare 
al zidarilor, betoniș- 
tilor și dulgherilor

O Străpungeri „la fix**

• Ritm susținut pe ver
ticală și orizontală

jncă de cițiva ani, în- 
■* treaga curte a miner a 

luat înfățișarea unui adevărat 
șantier. Se ridică hale de di
mensiuni neintîlnite pină acum 
în aceste locuri, vechiul turn 
al puțului de extracție se pier
de printre ziduri noi, macarale 
și excavatoare. Sîntem în in
cinta minei Lonea II.

Cei care au pus stăpînire 
pe incinta minei sînt construc
torii de la T.C.M.M. Secretarul 
organizației de partid al lotu
lui, tov. Preoțescu Petre, ne 
pune Ia curent cu stadiul lu
crărilor. La mașina de extrac
ție din puțul cel înalt de peste 
50 metri, durat din metal și 
beton, construcție ce domină 
de peste un an împrejurimile, 
se execută probele electrice și 
mecanice. La viitoarea baie și 
lămpărie sînt concentrate for
țele principale ale lotului: zi
darii conduși de Vasile Radu 
și Fireață Gheorghe, instala
torii 
fan, 
găzi 
Alte
niști sau dulgheri sînt plasate 
Ia atelierul mecanic și silozul 
de cărbune. In ultimele zile, 
iarna a fost puțin mai blîndă 

efervescența șantierului de 
suprafața minei a crescut 
intensitate.

electrici ai lui Badea Ște- 
lăcătușii cunoscutei bri- 
a lui Wiesnmayer Erwin, 
brigăzi de zidari, beto-

privind simplificarea 
mărfurilor cu 

acestor in- 
pentru dove-

Analizind 
de partid 

exemple 
ai colec-

Ia 
al

prestigiului internațional al Re
publicii Socialiste România"

O Teatrul de stat „Valea 
Jiului" prezintă mîine, la ora 
19, în sala teatrului un spec
tacol cu piesa „Cînd vine bar
za" de Andr£ Roussin.

• Brigada artistică de agi
tație, formația de dansuri și 
corul clubului din Petrila vor 
susține mîine, la ora 18, în 
sala mare a clubului, un spec
tacol cultural-artistic intitulat 
„In ritmul cîntecului și dansu
lui". Spectacolul este închinat 
minerilor din localitate decla
rați recent fruntași în între
cerea socialistă pe anul 1965.

materiale necesare realizării planu
lui, adunările generale duc la ridi
carea rolului conducător al organi
zațiilor de bază pentru traducerea 
în viață a sarcinilor 
Directivele celui de-al 
greș al P.C.R.

Nivelul desfășurării 
nerale, eficacitatea ei
alegerea problemelor care urmează 
să fie analizate în adunările gene
rale, probleme care se stabilesc 
intocmirea planului de muncă 
organizației de bază. Consultînd un
cerc larg de comuniști, orientindu-se 
spre cele mai actuale probleme ale 
activității sectoarelor respective, 
numeroase birouri de organizații de 
bază includ in planurile de muncă 
principalele probleme ale unităților 
in cadrul cărora activează. Printre 
problemele spre care se orientează 
marea majoritate a birourilor orga
nizațiilor de bază la întocmirea pla
nurilor de muncă se numără reali
zarea planului de producție, proble
mele vieții interne de partid, ale 
muncii de propagandă și politico- 
educative de masă, îmbunătățirea 
conducerii organizațiilor de masă etc.

Pe baza planurilor de muncă, or
ganizația de bază nr. 5 Â de la mi
na Aninoasa a analizat desfășurarea 
muncii de primire în partid,- desfă
șurarea invățămîntului de partid și 
eficacitatea lui în producție, in în
treaga activitate a comuniștilor. 
Organizația de bază nr. 3 A de la 
mina Petrila analizează periodic cum 
este mobilizat întregul colectiv la 
creșterea producției, aplicarea 
inițiativelor valoroase, crește
rea productivității muncii.

Conducerea Ministerului Comerțu
lui Interior a aprobat miercuri noile 
instrucțiuni 
formelor de vînzare a
plata în rate. Potrivit 
strucțiuni, formularele 
zile de salariat se vor găsi nu nu
mai la unitățile comerciale, ca pînă 
acum, ci și Ia organizațiile socialiste, 
care le vor completa și elibera la 
cererea angajaților dornici să facă 

.cumpărături, în rate. .Cu doyada. în
tocmită, cumpărătorul se poate'pre
zenta la magazin în cel mult 10 
zile de la eliberarea ei. Livrarea 
mărfurilor se face imediat, conco
mitent cu completarea contractului 
pe care magazinul îl va trimite ul
terior organizației socialiste din 
care face parte cumpărătorul.

In prezent, instrucțiunile ministe
rului sînt difuzate în rețeaua 
uiercială din întreaga țară.

■fi 
la 
în

co-

(Agerpres)

(Continuare în pag. 3-a)

Qhi a fast ifamit

ba’

ia redacție a venit un 
om. Are 67 ani. A lucrat 
timp de peste 4 decenii 
în mină. Acum e pen
sionar. A venit cu o 
plîngere, cu o reclama- 
tie în aparență
nală. Așa ni s-a pă
rut la început. Dar as- 
cultînd cu atenție, ne-am 
dat apoi seama că re
clamat ia a fost înteme
iată. Omul a fost jignit. 
Dat să lăsăm să vor
bească faptele.

Povestea a început în 
ziua de 18 decembrie 
1965. După ce a luat 
masa, pensionarul Timar 
Mihai, că despre el este 
vorba, s-a dus la bufe
tul „Mureșul" din Lu- 
oeni cu gîndul să ser
vească o sticlă cu bere.

— S-a terminat, a răs
puns în doi peri lucră
toarea Narița Ioana.

— Atunci, vd rog un 
pahar cu sifon.

— N-avem.
— După cite văd eu a-

veți, că doar acum, în 
prezența mea ați servit 
pe tovarășul de alături 
cu siîon.

— Nu te amesteca în 
treburile mele, iar dacă 
vrei neapărat să știi, află 
că l-am servit din sifo-

ATITUDINI

nul meu personal. E 
bine ?

— Așa să fie, a răs
puns omul cu resemna
re, dar nu e frumos că... 
N-apucă insă să termi
ne ce mai avea de spus, 
că vorba lui fu retezată 
de către Narița Ioana.

— Uite cine vrea să 
mă învețe ce e frumos 
și ce nu e I Abia își tra
ge sufletul și-i arde 
bere și de sifon...
apă tușește...

Omului nu-i venea

de 
De

să

Ni- 
ani 

tini-

creadă cele auzite, 
meni nu-1 jignise 
de-a rîndul. Nici în 
pul cit a lucrat in mină 
și nici după ce ieșise la 
pensie. Dimpotrivă, a 
fost apreciat și stimat 
pentru hărnicia lui. Si 
iată acum, pentru faptul 
că a îndrăznit să ceară 
un pahar cu sifon, este 
făcut „cu ou și cu oțet", 
în fața oamenilor.

Demnitatea iui de om 
cu tîmplele albite de 
anii bătrîneții îl făcea 
să ceară restabilirea o- 
noarei știrbite. Timar 
baci îi povesti cele în- 
tîmplate gestionarului 
bufetului:

— îmi pare tău, ă 
răspuns gestionarul, dar 
voi lua cele mai dras
tice măsuri.

— Nu vreau măsuri 
drastice. Vreau doar alît 
ca tovarășa ce ar putea 
să-mi fie nepoată, șă-mi 
ceară scuze pentru jig
nirile aduse.

Locul de unde 
se manipulează 
automat macaze- 
le din zona de 
activitate a ma
nevrei din stația 
C.F.R. Petroșani. 
La masa de ma
nevră — revizo
rul de ace Suta 
Gheorqhe.

Sub pămînt. Ia peste 300 
de metri își afirmă pre

zența paralelă un alt șantier.; 
cel subteran. Intrăm în lumea' 
minerilor de la investiții, stă- 
pinii orizontului 400, cotă la 
care va fi concentrat, într-un 
viitor apropiat, rodul muncii 
din abataje — cărbunele.

Străbătînd roci care-și dorm 
somnul de milenii, oamenii de 
aici au învins amenințarea a- 
pei, gațp*'' у și presiunii și au

Francisc VETRO

(Continuare în pag. 3-a)

dreptate, 
era la

comentariu 
cu omenia, 
civilizația, 

salariate 
e de prisos.

răspuns

G. ZOLD

Lucrătoarea de la tej
ghea n-a fost de acord. 
Gestionarul a promis to
tuși că măsurile nu vor 
întirzia.

Au trecut de atunci 
aproape două luni.

Intr-O zi, bătrînul Ti
mar a trecut din nou pe 
la bufet și s-a interesat 
ce anume s-a ales din 
reclamație. De data a- 
ceasta gestionarul a fost 
acela care i-a 
în doi peri:

— N-ai avut
Narița Ioana 

locul ei obișnuit, după 
tejghea. Văzind pe Ti
mar baci îndreptîndu-se 
abătut spre ieșire, i se 
adresă cu un ton batjo
coritor :

— Zici că îmi făcuși 
bucata, hodorogule ?

Apoi întoarse spa
tele, în mod ostentativ, 
spre pensionar.

Orice 
legătură 
pectul, 
pectivei 
T.A.P.L.
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!■ Alt Mastre, creștere* Și educația copiilor șe află 

ia ataatia rtreqii societăți. Școala, orgaidzațffle de pionieri 
Ш U.TJ&, l*ci da mii de profesori și învățători se ocupă în 
mod spacial de instruirea și pregătirea pentru viață a ge- 
■■toției tinere.

înainte de a merge Ia școală, grija pentru „cei șapte 
Ml de-acașă" cade exclușiv asupra părinților. Asta nu în- 
semnă nicidecum că din momentul cînd copilul a toșt ln« 
ocdințat școlii părinții nu mai au nimic de făcut. Primul 
stat cel mai cald, cel mai apropiat, care îndrumă pașii co
pilului în viață rămîne, totuși, alaiul tatălui și al mamei.

Pentru ca statul să fie întotdeauna bun, părinții trebuie 
să albă cunoștințe corespunzătoare și mai ales un tact pe
dagogic adecvat vîrstei copilului.

Da cele mai multe ori, părinții socotesc că de vreme ce 
au obținut calitatea de tată iau mamă au căpătat șt atri
butele necesare pentru educarea copiilor. Ei șe consideră 
oameni cu experiență și cred că vlrsta, mai ales, dă o anu
mită greutate sfaturilor lor.

Că nu totdeauna virata justifică și experiența ne-o de
monstrează cazurile deștul do frecvente cind părinți „In 
toată firea" dau o asemenea educație copiilor care-i face pe 
ei înșiși să exclame: CU CINE O FI SEMANÎND, CA NICI 
NOI, NICI TATA, NICI BUNICUL NU NB-AM PURTAT AȘA !

Slut părinți care își îngăduie anumite slăbiciuni „tre
cătoare" pe care, fn schimb, nu le tolerează copiilor. Pe 
bună dreptate copilul este ispitit să le adreseze întrebarea; 
DE CB VOI AVEȚI DREPTUL ȘI EU NU ?

Surprins nepregătit pentru a răspunde Ia o asemenea 
întrebare, tatăl se pronunță precipitat s DE CE ? PENTRU CA 
TU BȘTI MIC, SA MAI CREȘTI. Evident, argumentele ta
tălui nu sînt de natură aă-1 convingă pe copil, el mai de
grabă îi vor spori nedumerirea față de modul inechitabil al 
distribuirii dreptății în funcție de vîrstă.

Aspectele pe care le redăm in pagina do față arată că 
nu întotdeauna părinții' sînt înzestrați cu priceperea nece
sară șl de aceea, educația, fie că se face la întîmplare, fie 
că este, pur șl simplu, neglijată.

1. Sînteți mulțumit 
й comportarea 
fiului dumneavoastră?

Oarecum surprinși la început, 
foarte mulți părinți au răspuns 
la această primă întrebare di. 
rect, fără echivoc:

„Da, copilul meu este așa сида am 
dorit. Dar să știți că mă și ocup de 
d. Nu face nici un pas fără să-mi 
ceară sfatul" (VASILE T. Lupani)

„Am q singură fetită — ne,a spus 
tov. IERONIM RUSAN, maistru la 
UJLUJk ₽. —- dar în 15 ani n-am bă
tut-o niciodată pentru că, nu am 
avut de ce. M-am ocupat de ea, cum 
s-ar spune, „de cînd arma era pis
tol". Acum este în clasa a IX-a la 
liceu și mă mîndreșc cu ea. Să nu 
credeți că de frică nu-mi iese din 
cuvînt, ci pentru că îmi poartă res
pect. Să vă relatez o întîmplare de 
cere ее și-aduce aminte și acum i 
soția se afla în spital. Am trimis-o 
— era in clasa а Ш-а — cu zace 
lei să cumpere pline, iar eu am ră
mas să fac focul și să pregătesc ceva 
de-ale gurii. Ml в-a întors plîngtnd 
că a pierdut banii. П căzuseră cînd 
a scos batista din buzunar. Alti 
bani nu mal aveam In casă. M-am 
împrumutat la un vecin și am tri- 
■It-o din nou, S-o fi bătut 7 De 
cer.

Au foi Insă șl părinți care 
ne-au mărturisit că n-au avut 
nld o bucurie de pe urma со- 
plllor. Notați I nici o bucurie !...

„Pe mine să nu mă întrebi, to
varășe, că numai eu știu cum ml-am 
mlncat zilele din cauza derbedeu
lui („Derbedeul" este unicul său fiu). 
Mai are puțin și termină facultatea, 
dar tot nu cred că o să iasă ceva 
de capul lui. Parcă trăiește In 
Cosmos șl nu pe pămînt. Zice că eu 
nu l-am înțeles niciodată". (TRA
IAN В, Petrlla),

„Ferice de părinții care au bucu
rie de pe urma copiilor. Al meu nu 
e bun. Spun eu o vorbă, el zice 
petra. Am vrut să-l bat și'mi-a re- 
tezat-o scurt: îndrăznește I (Băiatul 
are acum 16 ani) (DUMITRU Z. Pe- 
trasul).

2. Jflțl cum
T|I petrece copilul dv. 
timpul liber ?

„Tocmai că nu prea știu Intot- 
deeaaa ce face și pe unde umblă. Eu, 
cuearvictal meu, nu-lpree pot cea- 
Mfc iar soția mî-eecunde de malta

ge la niște caiegi să înVețt- Îm

preună, dar știu eu ce pun ei la 
cale acolo! Orlcît m-a» strădui, nu-1 
pot controla" (NICOI.AB S. Petro
șani).

Un alt părinte, pare șă pună 
vina tot pe soție care înlesnește 
fiicei participarea la anumite 
distracții dubioase:

„Intr-o seară no-a relatat MA
RIN G. din Vulcan —• am venit 
acasă cam tîrziu și cam... afumat 
oleacă. M-am culcat, iar a doua zl 
m-am sculat pe la 0. De unde să 
știu eu că fata nu mi-a dormit aca
să, că ea a fost la o petrecere pî- 
nă dimineața ? A venit doar să.și ia 
servieta cu cărțile și-a plecat la 
școală. Abia cînd am fost chemat 
la școală am aflat cum stau trebu
rile. Numai soția e vinovată că i-a 
dat aprobare".

Tovarășul FRANCISC R. din 
Petroșani este de altă părere în 
privința cunoașterii de către pă
rinți a timpului liber al copi
ilor,

„E adevărat — spunea dînsul — 
că în multe cazuri, clnd părinții șe 
află la serviciu, copiii rămîn sin
guri acasă. N-ai cum șă-i contro
lezi personal, dar asta nu înseam
nă că tu, ca părinte, ești scutit de 
răspundere și ai dreptul să lași to
tul la voia întîmplării, Trebuie să 
te obosești pentru asta, Bunăoară, 
copilul meu; are cursuri după-amia- 
ză, iar de dimineață rămîne sin
gur acasă. Mie nu mi-e teamă că 
se ocupă cu nimicuri sau pleacă hai- 
hui pe Cine știe unde. O să ziceți 
că mă laud, dar să știți că nu exa
gerez de loc. Si nu e nici un se
cret în toată povestea asta. Copilul 
trebuie învățat să păstreze întot
deauna proporția între muncă și 
destindere,

Cu ce se aleg, în fond, acel 
părinți care-sl țin copiii din scurt 
șl totuși săvîrșesc sub ochii lor 
cel* mai grave abateri ?

3. Vi cunoașteți 
îndeajuns copilul ?

„Mă faceți să zîmbesc, tovarășe! 
Cine să-1 cunoască mai bine dectt 
mine care sînt mama lui?",

— Dar știți că a rămas corigent 
la matematică pe trimestrul 1? Gfi 
are nota scăzută la purtare? știți 
că a jignit un profesor? știți...

— Nelu meu șă fie așa cum spu
neți dvs?

Da ca craec eu, un mincinos ? 
Val, v«L și cit am crezut eu în cu- 

hglal realizată de 
N. CHERCIU

Părinții ascultă cu încredere 
sfatul dirigintei. In fotogra
fie prof. Gordin Eugenia, di
riginta clasei а ѴІЬа A de la 
Școala w. 2 Petroșani, discu- 
tînd cu mamele unor elevi.

vtatul ІиД I Nici in cămașa de pe 
tine nu trebuie să al încredere.

Dialogul l-am purtat cu ILEA
NA V, casnică din Petroșani și 
i-a ajutat să înțeleagă cit de 
mult își cunoaște propriul său 
copil.

„Eu ne-a mărturisit un me
die — am avut convingerea că fiul 
meu este Îndrăgostit pur și simplu 
de literatură. Mă rog, nu m-am su
părat. Am soeotit că e vorba de o 
pasiune care îl va determina, negre
șit, să, urmeze filologia. Acum este 
în claea a unsprezecea și stiti ce 
ml-a spus la începutul anului șco
lar ? Că el vrea să urmeze politeh
nica !!!“.

4. Aveți nevoie 
de îndrumarea școlii ?

Două răspunsuri am primit la
aeeastă întrebare:

1, UN MEDIC; „Cere-mi orice, 
dar nu-mi cere șă fac pe pedago
gul. Nu mă pricep și gata. De-asta 
nici nu prea plictisesc școala cu 
prezența mea. Dacă școala zice da, 
atunci este da și pentru mine. Ea 
(școala) știe ce trebuie făcut".

2. UN INGINER: „Mă consider 
suficient de capabil să-mi educ bă
iatul și chiar să-l ajut la lecții, da 
că e cazul. Nu văd ce îndrumare 
mi-ar putea d,a mie școala",

— Atunci de ce-1 mai trimiteți la 
școală dacă vă pricepeți atît de bine 
la toate ?

— De-aia există școală, șă-i în
vețe pe copii.

— Cu alte cuvinte tot aveți ne
voie de școală. Mai ales că băiatul 
dvs. nu stă chiar atît de strălucit 
la capitolul EDUCAȚIE.

— îl
— Mai treceți pe la școală și

veți vedea

DISCUȚIA RĂMÎNE DESCHISĂ
O PROBLEMĂ ATÎT DE DIFICILA CUM ESTE EDUCAȚIA COPIILOR RIDICA NU

MEROASE ÎNTREBĂRI LA CARE VÎRSTNICII NU SÎNT ÎNTOTDEAUNA PREGĂTIȚI SĂ 
DEA UN RĂSPUNS ECHITABIL.

LIPSA DE RABD ARE, DE TACT, NERVOZITATEA SAU PRIPEALA, CA ȘI SUB-/ 
ESTIMAREA UNOR AMĂNUNTE, APARENT LIPSITE DE ÎNSEMNĂTATE, SÎNT TOT 
ATÎȚIA DUȘMANI AI EDUCAȚIEI CARE GENEREAZĂ „REBUTURI" CU IMPLICAȚII DX 
ORDIN SOCIAL. VIAȚA NE OFERĂ LA TOT PASUL MINUNATE EXEMPLE DE PARIN'^— 
CARE SE OCUPA CU RĂSPUNDERE DE EDUCAȚIA COPIILOR LOR. ÎN ACELAȘI TIMP, 
SE ÎNTÎLNESC ȘI PĂRINȚI CARE LA ACEST CAPITOL SE PREZINTĂ COMPLET NE- 
PREGĂTIȚI.

DIN MULȚIMEA LOR AM ALES DOAR ASPECTE MAI SEMNIFICATIVE FĂRĂ A 
AVEA PRETENȚIA CA AM EPUIZAT TOTUL. FIREȘTE CĂ MAI EXISTA ȘI ALTE CAZURI 

„NEREZOLVATE" SAU REZOLVATE NUMAI PARȚIAL Șl DE ACEEA, CONSIDERĂM 
CA PE ACEASTA TEMA SE MAI POATE DISCUTA. TUTUROR CELOR INTERESAȚI ÎN 
CREȘTEREA ȘI EDUCAREA COPIILOR REDACȚIA LE ADRESEAZĂ RUGĂMINTEA SĂ NB 
ÎMPĂRTĂȘEASCĂ DIN EXPERIENȚA LOR, SĂ-ȘI SPUNĂ PĂREREA DESPRE ASPECTELE 
ÎNFĂȚIȘATE 1N PAGINA DE FAȚA SAU DESPRE ALTELE ÎNTÎLNITE.

Un trandafir 
împresurat de buruieni

S-a intlmplat acum doi ani- 
La începutul primăverii. Ve
nind de la serviciu, tatăl ml- 
cutei Stela C. din Vulcan a 
simțit un junghi care-i strîn- 
gea ficatul ca Intr-o menghi
nă. Clnd a ajuns acasă s-a a- 
runcat istovit în pat ți s-a 
zvîrcalit așa pînă după-amia- 
zd, fără să știe ce-) mai doa
re. Toate îl dureau. Si licatul, 
șl inima, și capul, și picioarele. 
Abia spre seară s-a mai liniș
tit, dar se simțea vlăguit de 
puteri și vorbea doar în șoap
tă. Atunci și-a privit ietîța ti, 
pentru prima dată, l-a venit 
ca o străfulgerare gindul că 
i se apropie slîrșitul. Mai a- 
vusese dureri și altă dată, dar 
acum i se părea că nu mai are 
puterea să le Învingă. Slîrșitul 
nu i-a venit‘atunci- A mai trăit 
două săptămîni. Cînd l-au dus 
la cimitir Stela impunea abia 
4 ani...

Timpul a trecut., stela a ră
mas cu mama ei, lntreținlndu- 
se amîndouă din pensie. Deși 
duceau o existență modestă, 
mama și fiica împărțeau îm
preună și bucuriile și necazu
rile.

O vreme. Stela a Iscodlt-o 
pe malcă-sa cu tel de iei de 
întrebări, voind să afle de ce 
șade tăticul „acolo" și nu mai 
vine acasă. Apoi. întrebările 
vepeau din ce în ce mal rar. 
pînă cînd fetița l-a uitat de-a 
binelea. Peste cîtva timp l-a 
Uitat și mama. Dar treptat, a 
început să uite și de Stela, o- 
cuptndu-se mai mult, de pro- 
pria-i viață. Și iată că la vîrsla 
de numai в ani Stela C. ajun
ge să tie luată în evidenta 
Sfatului popular al orașului 
Vulcan ca lăclnd parte din 
rîndul minorilor cu educația 
neglijată.

Cum s-ац petrecut lucrurile i 
De Ia o vreme vecinii au ob

servat că Stela umblă Hămin- 
dă și dezbrăcată pe stradă, fn 
timp ce mama primea acasă 
diferiți bărbați. Pe urmă nu s-a

mal asouns de fetiță, permi- 
lîndu-și anumite intimități ae 
față eu ea.

Poate că faptele ar ii trecut , 
neobservate dacă nu s-ar i> r 
ivit e primejdie pentru Stela.

Pentru a se asigura de sta
tornicia bărbaților care o vi
zitau, mama'a început să-si 
negocieze fiica. Voia s-o a- 
гипсе In mocirlă la a virstă 
cind nici n-a ajuns șă pronun
țe corect toate cuvintele, pe 
necrezut și totuși..,

După cum ne-au informat o 
parte din membrii comitetului 
de sprijin al autorității tutela
re mama Stelei ar li afirmat 
că peste cîtva timp va cișliga 
mai mulți bani: Cînd Stela 
va împlini 7 ani (I).

Stlnd de vorbă cu Stela am 
aliat o serie de fapte care 
sînt prea josnice ca să le та: 
descriem. Nu știm și nu am 
putut afla cum arată acel ..ne
nea Gheorghe" de care ne-a 
vorbit fetița, dar sîntem siguri 
că este un monstru care nu 
merită numele de om, ci doar 
oprobriul public- Pentru ase
menea pitecantrop evoluat a? 
trebui inventată neapărat o 
pedeapsă care să fie pe măsu
ra chipului său hidos, respin
gător.

*

Aceasta este pe scurt Isto
ria unui trandafir care la un 
moment dat fusese împresura' 
de buruieni. Datorită grijii co
mitetului de sprijin al autori
tății tutelare Stela a fost a- 
pătată de primejdia care o a- 
menlnța, fiind plasată provizo
riu într-o v'M iamilie. între
bată la desA ^4e dacă vreo 
să se reîntoib ^~ia mama sa. 
Stela a răspuns: Nu! Nu 
Nu !

împotrivirea ei era justifica
tă. La ce s-ar mai fi întors ’ 
Cit privește atitudinea mame 
legea trebuie să se pronunțe 
intr-un fel care să fie exempt: 
și pentru all ii.



ни ongmn
а organiza

adunarea generau 
de bază?

(Urmare din pag. ha/

UJLU.M.P. organizațiile de bază din 
secțiile mecanică, construcții me
talic*, reparații mecanice analizează 
probleme privind respectarea ter
menelor de execuție a comenzilor, 
calitatea lucrărilor etc.

Bineînțeles, preocuparea pentru 
pregătirea temeinică a adunărilor 
generale ale organizațiilor de bază 
impune respectarea indicației de 
a se anunța, ru cel puțin 5 zile 
înainte, ordinea de zi a adunărilor 
generale, dînd astfel membrilor de 
partid posibilitatea de a se pregăti 
din timp pentru dezbateri, de a ve
ni cu propuneri pentru îmbunătățirea 
muncii în domeniul care urmează să 
tio analizat.

Dar cea mai mare însemnătate 
pentru pregătirea temeinică a adu
nărilor generale este pregătirea cu 
un înalt simt de răspundere a re, 
feratelor asupra problemelor în
scrise la ordinea de zi a adunărilor 
generale. Atragerea unui cerc mai 
larg de membri de partid cu expe
riență le întocmirea acestor refe
rate. discutarea lor prealabilă in 
Ședințe de birou spre a ii îmbună
tățite, asigură acestor materiale. în 
majoritatea cazurilor un caracter a- 
nalitic, un conținut bogat în fapte 
și concluzii pătrunse de spirit com
bativ, constituind astfel o bază pen
tru discuții vil. creatoare, pentru 
elaborarea de măsuri care să ducă 
la îmbunătățirea muncii în domeniul 
analizat. Cu mult simț de răspun
dere se ocupă de respectarea aces
tor cerințe la întocmirea referate
lor ce urmează să fie puse în dis
cuția adunărilor generale, birouri
le organizațiilor de bază nr. 2 В 
Uricani, C.C.V.J., nr. 8 de la Vis
co»», nr. 3 A de la mina Aninoasa 
pi altele. In adunările generale ale 
acestor organizații de bază iau cu- 
vîntul un număr însemnat de co
muniști care combat lipsurile, fac 
propuneri de îmbunătățire a mun
cii, contribuie la stabilirea de mă
suri cere să ducă Ia ridicarea nive
lului activității organizațiilor de 
bază.

Analiza preocupării birourilor 
pentru pregătirea adunărilor gene
rale ale organizațiilor de bază arată 
însă că în acest important dome
niu al muncii de partid există *i 
anumite lipsuri.

Una din aceste lipsuri constă în

In Editura politică a apărut: 

«Șftînja — prietena noastră" 
— volumul III —

Lucrarea elaborată cu sprijinul 
unor cunoscut! savanti, academi
cieni, profesori universitari, specia
liști în diverse domenii, prezintă ci
titorilor o serie de probleme dintre 
cele mai actuale ale progresului 
științific contemporan, cum sînt : 
radioastronomia, navigația cosmică, 
natura luminii, particule și antipar
ticule, revoluția tehnico-științifică 
contemporană, teoria cîmpului elec

aceea că la ordinea de ii a adună
rilor generale slut inșcrise — încă 
de la întocmirea planurilor lunare — 
unele probleme cu caracter gene
ral. Așa procedează, de exemplu, 
birourile organizațiilor de bază I 
В de la mina Lonea, nr. 4 de la 
Viacoza, 1 A de Ia mina Lupeni, 
precum și unele organizații de ba
ză de la minele Aninoasa, Dilja 
care includ în planurile de muncă 
paobleme generale ca: analiza în- 
deplinirii planului, analiza muncii 
comitetului U.T.C. sau a comitetu- 
Iui sindicatului, analiza activității 
conducerii tehnieo-admlniștratlve, fă. 
ră să stabilească pe baza cunoaște, 
rii profunde a realității, ce anume 
laturi alo muncii trebuie analizate, 
in ce direcții trebuie îndreptată în 
primul rînd atenția comuniștilor. 
Acest mod de a aborda problemele 
pentru ordinea de zl a adunărilor 
generale imprimă atit referatelor cit 
și dezbaterilor un caracter general, 
lipsit de eficacitate.

Este pozitiv faptul că multe orga
nizații de bază își îndreaptă în pri
mul rînd atenția spre analiza în 
adunările generale a problemelor 
economice. Dar această analiză tre
buie strins legată de munca vie, 
concretă, a comuniștilor, de modul 
în care ei își îndeplinesc sarcinile 
încredințate pe linie profesională, 
cum duc la îndeplinire hotărlrile 
organelor superioare, hotărlrile pro
prii, cum mobilizează alături de ei, 
la muncă rodnică, pe ceilalți oa- 
meni ai muncii. Este de asemenea 
necesar ca. pe ordinea de zi a a- 
dunărilor generale să fie înscrise 
probleme actuale ale vieții de partid 
cum sînt preocuparea comuniștilor 
pentru întărirea rîndurilor organiza
țiilor de bază, educarea noilor 
membri de partid, comportarea lor 
ia locul de muncă, în societate și 
in familie, îndeplinirea sarcinilor 
încredințate, a muncii pe care ei o 
desfășoară pentru a fi la înălțimea 
cerințelor prevăzute în Statutul 
₽C,R.

Trebuie combătută cu toată tăria 
superficialitatea care se manifestă 
la unii membri de partid cu munci - 
de răspundere In conducerile sec
toarelor la întocmirea referatelor și 
informărilor care urmează să fie 
prezentate în fața adunărilor gene
rale. Astfel, tov- ing, Farcaș Mihai 
din organizația de bază 3 A de la 1 
mina Uricani și-a rezumat referatul 

tromagnetic, celula vie, imunitatea, 
psihicul și capacitățile omului, pre
cum și contribuția la tezaurul ști
inței mondiale a unor învățati din 
patria noastră.

Volumul mai cuprinde scurte bio
grafii ale unor mari oameni de ști
ință, un mic dicționar de termeni 
științifici, un indice de nume, fiind 
bogat ilustrat — cu fotografii si 
vignete.

(Agerpres) 

care urma să fie prezentat în fața 
adunării generale la o.,, scurtă in
formare verbală, in organizația de 
bază nr, 9 electrică de la В. M. 
Vulcan maistrul Munteanu Raul a 
prezentat un referat scris pe o pa
gină și jumătate de caiet. Se pune 
întrebarea: poate fi oare analizată 
temeinic numai în acest spațiu pro
blema respectării N.T.S., care era 
înscrisă pe ordinea de zi a adu
nării ?

Aceste deficiențe își au rădăcina 
in exigența scăzută a birourilor, in 
faptul că nu iau o poziție fermă 
față de acei tovarăși care socotesc 
că posturile de conducere pe linie 
administrativă le dă dreptul de a 
se prezenta în fața adunării gene
rale a comuniștilor cu referate în
tocmite superficial. Asemenea defi
ciențe se fnlilnesc la unele birouri 
de organizații de bază de la E. M. 
Dilja, preparația Petrila, I.O.I.L., 
I.R.T.A., și altele. Slaba preocupare 
я birourilor față de pregătirea ma
terialelor de analiză, lipsa de con
trol constituie cauza pentru care 
unele adunări generale ale organi
zațiilor de bază (sector I.L.L. Pe
troșani, I.C.O. Lupeni, nr. 12 A de 
la mina Lupeni) au trebuit să fie 
aqiînate, din pricina slabei pregă
tiri,

Creșterea rolului ^dunărilor gene- 
rata in generalizarea experienței, 
pozitive in munca de partid, în re
zolvarea sarcinilor desăvîrșirii con. 
strucției socialiste, in educarea par
tinică a membrilor organizației ce
re o muncă temeinică de pregătire 
dusă cu competență și răspundere 
de birourile organizațiilor de bază, 
Membrii comitetelor de partid re. 
partlzați să răspundă de anumite 
organizații de bază au datoria de 
a le da ajutor calificat în pregăti
rea adunărilor generale. în toate fa
zele acestei pregătiri. Pentru că de 
nivelul adunărilor generale, de o- 
rientarea lor spre principalele ve
rigi ale muncii de partid și econo
mice, de măsurile pe care le stabi
lesc în domeniul analizat, de mo
bilizarea tuturor comuniștilor la în
deplinirea acestor măsuri depinde 
creșterea rolului organizațiilor de 
bază de mobilizatori și conducători 
politici ai colectivelor de oameni 
ai muncii la înfăptuirea politicii 
partidului.

Șantiere
(Urmare din pag, l-a)

/Лиги adevărate magistrale be
tonate, Iluminate fluorescent. 
Și munca la săpare șj beto
nate continui în ritm susți
nut atlt pe verticală cit si pe 
orizontală. Brigada lui Vîrdea 
Avram sapă galeria spre pu
țul orb nr. 1, jn /инне viitoa- 
re va face joncțiunea cu oa
menii lui Cosii naș Mircea — 
core adineese puțul orb nr. 1, 
Ortacii lui Simian loan înain
tează în galeria cu direcția 
putui orb nr- 8 cite 60—70 
m i pa lună tocind și lucrări 
de calitate, li urmează cu be- 
tonarea, oamenii din brigada 
condusă de Biro Iosif, A/utatl 
de o mașină de încărcat, mi
nerii conduși de Molnar Ște- 
fan avansează cu 50 m 1 pe 
lună in galeria spre puțul de 
materiale Jieț. Mai au de să
pat aproximativ 600 m t'înă 
vor intîlni puțul de materiale 
— pe care-/ adineese ortacii 
lui Sichitiu Gheorghe, distinși 
zilele acestea cu titlul, diplo
ma și insigna de fruntași in 
întrecerea pe 1965. Dar, să nu 
omitem pe ortacii cei mai a- 
propiafi de viitorul puț cu 
schip — membrii brigăzii lui 
Muller Eduard, de asemenea 
fruntași pe 1965, plasați în cir
cuitul puțurilor gemene,

[Vnă acum, la orizontul
1 400 au avut loc 9 stră

pungeri, Și toate au ieșit „la 
fix", înseamnă- că lucrări de 
dimensiuni, forme și scopuri 
diferite ș-au întlinit așa cum 
era prevăzut în proiect. îngri
jorat, topograful care a con
dus — după cum se vede cu 
pricepere Și conștiinciozitate 

aceste lucrări, făcea deseori 
nopți albe cînd urma să se 
petreacă o astfel de întllnire 
subpămlnteană. De fiecare da
tă, emoțiile se dovedeau însă 
fără rost... Numele topografu-

Atelierul de re
parații electrice 
Vulcan. Unul din
tre fruntașii în 
întrecerea socia
listă pe anul 1965 : 
mecanicul de 
compresor Urdea 
Teodor.
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paralele
lui; Hummel Pruncise, tehni
cian iscusit, posesor al unei 
experiențe prețioase și cunos
cut la sector mai ales pentru 
zglrcenta cu care acordă cali
ficative clnd este vorba de ca
litatea lucrărilor.

A ctivitatea sectorului de
* • investiții o conduc doi 

ingineri inimoși — Cioată Con
stantin. considerat drept unui 
din specialiștii minei in lucrări 
de investiții, secondat îndea
proape de un inginer mai tî- 
năr pe nume Rebedea Miron. 
De întrebi de activitatea pre
zentă sau perspectivele sec
torului vel primi răspunsuri 
precise, argumentate, în cu
noștință de cauză. Am aflat 
de la cei doi ingineri amănun
te dăspre bătălia finală cere 
se dă în acest an in vederea 
punerii în funcție a modernului 
put cu schip șt a mașinii de 
extracție multicablu, a com
plexului de Ia orizontul 400; 
se lucrează intens la trecerea 
căii ferate, pe mii de metri, 
de la un ecartament la allult 
intense pregătiri sînt legate de 
organizarea unei avansări ra
pide (a fost de fapt scopul u- 
nai călătorii de studii între- 
prinsă de inginerul Cioată în 
toamna trecută la minele din 
Sllezla) aplicarea perfora/u/ut 
umed la toate locurile de mun
că a fost preocuparea de că- 
pătîi, timp de peste o lună.

utomentul punerii în tunc- 
dfl ție a acestor luerări- 

cheie nu mai este o dată în
depărtată. Evenimentul cel mai 
de seamă va fi desigur acela 
clnd, prin puțul gigant, vor II 
scoase Ia lumină primele tone 
de cărbune. Oamenii de la 
cele două șantiere paralele 
muncesc cu slrg, cu pricepere 
pentru a grăbi apropierea a- 
cestui eveniment.

PROGRAM DE RADIO
19 februarie

PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Clntece vesele șl 
jocuri populare; 5,40 Piese inter
pretate de fanfară; 6,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru- 
tier,- 6,22 Hore și sirbe,- 6,30 Anun 
țuri și muzică, 6.45 Salut voios de 
pionier; 7,00 RADIOJURNAL. Spori 
Buletin meteo.rutier,- 7,15 Muzica 
ușoară; 7,30 Opereta în interpreta 
rea soliștilor noștri; 7,45 Cîntă Lo
lita și Peter Hinnen — muzică u- 
«oară: 8,00 SUMARUL PRESEI;
8,0B Muzică populară românească 
și a naționalităților conlocuitoare.
8,30 La microfon, melodia prefera
tă; 9,30 Sfatul medicului : Scarla
tina! 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,05 Muzica de estradă; 10,30 Ro
za VÎnturilor; 11,00 Concertul în 
la minor pentru pian și orchestră 
de Schumann; 11,31 „Tare mi-e 
neicuța drag" — cîntece și jocuri 
populare; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic; 12,10 Din 

viata muzicală a orașelor patriei 
Cluj; 12,45 REVISTA REVISTELOR 
ECONOMICE; 13,00 Dansuri din a- 
perete; 13,30 Melodii de ieri, inter- 
preți de azi; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 14,08 
Muzică populară la cererea ascul
tătorilor,- 15,00 „Cînt pentru tine' 
— muzică ușoară; 15,30 Piesa sim
fonică „Arcade" de Aurel Stroe, 
Concertul pentru orchestră de A- 
natol Vieru; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 16,30 
Emisiune muzicală de la Moscova; 
17,00 Lieduri pe versurile poeților 
noștri clasici; 17,15 RADIOSIMPO- 
ZION; 17,35 Orchestra de estradă 
a Radiotelevlziunii; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,03 DE ZIUA CEFE
RIȘTILOR; 18,18 Pentru iubitorii 
operei: Cunoașteți și recunoașteți;
18,30 ȘTIINȚĂ, TEHNICĂ, FANTE
ZIE; 19,00 Muzică ușoară interpre
tată de Jacques Dou-аі,- 19,15 Sport. 
In actualitate — campionatul mon

dial de fotbal; 19,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 La 
microfon Roxana Matei; 20,45 Noap
te bună, copii; 20,55 Romanțe și 
amintiri,- 21,15 Vă invităm la dans; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport, Bule
tin meteorologici 22,20 Sultă de 
ritmuri; 23,00 ESTRADA NOCTUR
NĂ — o nouă emisiune bilunară 
realizată de redacția „Satiră șl u- 
mor". „Estrada nocturnă va reuni 
artiști fruntași ai genului din țară 
și de peste hotare; 23,52 BLILETIN 
DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II, 7,30 RADIOJUR
NAL, Sport. Buletin meteo-rutier,- 
7,50 Miniaturi instrumentale! 8,00 
Fragmente din pastorale „Acis ș> 
Gaiateea" de Haendel; 8.30 „Cît e 
tara-n lung și-n lat" — program 
de melodii populare,- 9,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 9,27 Intermezzo cu mu
zica ușoară,- 10,00 Clntece închina
te Republicii; 10,30 Soliști de mu
zică populară; 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteorologic,- 11,07 
Muzică din opereta „Cînlec gitan' 
de Maurice Yvain,- 11,45 Geruri din 

opere,- 12,00 Formații de muzică 
ușoară; 12,30 Cîntă Slmion Pop, 
Iile Udilă și Ion Oprea — muzică 
populară; 13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
13,08 Caleidoscop muzical; 14,00 
Din operele lui Verdi; 14,30 In dru
meție — muzică ușoară; 15,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin metep- 
rutier; 15,10 Cîntă ansamblul Ar
matei; 15,30 Melodii popu-l-are de 
pe plaiuri oltenești; 16,00 Muzică 
de balet; 16,30 DE CE ? DE UNDE î 
DB ClND î (emisiune pentru capii); 
16,50 Valsul „Aur și argint*' de 
Lehar,- 17,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologici 17,20 Cîntă 
Rita Streich — arii din operete;
17.30 Capodopere ale literaturii 
„CĂLĂTORIILE LUI GULIVER" de 
J. Swift; 18,00 Avancronica muzicii 
la radio; 18,20 O tînără interpretă 
a cînteculul popular: L-ivia I-Icău;
18.30 Anunțuri, reclame și muzică; 
19,00 BULETIN DE ȘTIRI; 19,03 
„Iml place să cînt" — muzici u- 
șoară; 19,30 EDIȚIE RADIOFONICA
— MIHAIL SADOVEANU; 19,50 
Dansați in ritmul proferai- 2RJ0

Din pîlnia gramafonului; 20,45 Scri
itori la microfon,- 21,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
21,20 Voci de azi: Zinca MtlanOV 
și Cesare Siepl; 21,45 Mic dicțio
nar de muzică ușoară (literele V 
și W); 22,45 Canțonete de De 
Curtis și Tagliaferri; 23,00 BULE
TIN DE ȘTIRI. Sport; 23,07 Din 
creația mozartiană; 23,50 La balul 
de slmbătă seară; 0,52 BULETIN DB 
ȘTIRI; 0,55 Ritm și Visare; 1,52 BU- 
LETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
t9 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE- 
Muncile lui Hercule, REPUBLICA: 
Oameni și drapele; LONEA — MI
NERUL : Doi băieți ca olinet cdl- 
dă.- 7 NOIEMBRIE: Preludta II; 
ISCRONI; Judex; CR1VIDIA: Strâ- 
inul; PAROSENI ■ Oudeamuț ІЯІ- 
tur.
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ф RAGA. — La Praga a 
foat dai publicității un comu- 
■icat al Federației Sindicale 
Meudiale în care se protestează 
Шфоігіѵа intensificării măsu
rilor represive adoptate re
el de junta guvernamentală 
dta Ecuador. F.S.M. cheamă pe 
toți oamenii muncii și sindica
tele să-și exprime solidaritatea 
c* poporul și oamenii muncii 

Ecuador care luptă pentru 
democrație și respectarea 
drepturilor sindicale, se arată 
fo comunicat.

• PARIS. — ba 17 februa
rie la baza franceză de la 
Hammagnir (Sahara) a fost 
lansat satelitul francez „D-l-A". 
Treisprezece minute după lan
sare la Centru] de control de 
la Bretigny s-a anunțat că 
satelitul s-a plasat pe o orbită 
apropiată de cea prevăzută în 
calcul.

- • LONDRA. — Camera Co
munelor a aprobat miercuri 
seara, după lungi dezbateri, 
un nou decret al guvernului 
britanic privind extinderea 
sancțiunilor economice împo
triva Rhodesiei de sud. Potri
vit noului decret vor îi in
terzise în viitor importul și 
exportul de crom și tutun sud- 
rhodesian.

• PRAGA. — Uzinele „JA- 
WA" din Praga au început pro
ducția unor noi motociclete 
cu capacitate cilindrică de 125, 
175, 250 și 350 cmc. Ele înlo
cuiesc tipurile de motociclete 
care se produc la uzinele 
„JAWA" de peste zece ani 
și care sînt acum depășite 
din punct de vedere tehnic. 
Noile motociclete sînt mai pu
ternice și pot dezvolta o vi
teză mai mare.

• WASHINGTON. — De
partamentul de Stat al S.U.A. 
a anunțat că William Bundy, 
asistent al secretarului de stat 
pentru problemele Extremului 
Orient, va pleca luni în Asia 
de sud-est unde va vizita Fi- 
lipinele, Taiwanul etc. Pro
blema vietnameză va fi u- 
nul din principalele puncte 
incluse pe agenda discuți
ilor a declarat Robert McClos
key, secretarul de presă al 
Casei Albe.

• BUDAPESTA. — După 
cum anunță agenția M.T.I., G. 
Kallai, președintele guvernului 
revoluționar muncitoresc-țără- 
nesc ungar, și persoanele ca- 
re-1 însoțesc, au sosit la 16 
februarie în capitala Kuweit
ului. La aeroport oaspeții au 
fost întîmpinați de primul mi
nistru Jaber al Ahmed al Ja
ber și de alte persoane ofi
ciale. In aceeași zi, G. Kalla: 
a avut o convorbire cu setul 
statului, emirul Abdullah Al- 
Savlim As-Sabah.

• MONTEVIDEO. — Lucră
torii din transporturile munici
pale din capitala Uruguayu- 
lui au declarat grevă pe ter
men nedefinit. Greviștii re
vendică majorarea salariilor.

• WASHINGTON. — Mi
nistrul Apărării al S.U.A. a a- 
nunțat miercuri că în perioada 
1 ianuarie — 8 februarie a.c. 
321 de militari americani au 
fost omorîți în acțiuni directe 
în luptele cu forțele patrio
tice sud-vietnameze. In ace
eași perioadă, numărul milita
rilor americani răniți s-a ridi
cat la 2153, iar al celor dațl 
dispăruți a fost de 195.

PE SCURT

Lucrările Comitetului
celor 18 de la Geneva

GENEVA 17. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite: In 
ședința de joi a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare șeful 
delegației sovietice Semion Țarap- 
kin a prezentat nota adresată de 
guvernul sovietic guvernului Sta
telor Unite referitoare la prăbu
șirea bombardierului american în 
Spania. El a cerut ca nota să fie 
difuzată ca document oficial al 
Comitetului. Subliniind că „cel pu
țin una din armele nucleare pe 
care le purta bombardierul nu a 
fost găsită", guvernul sovietic con
sideră că acest accident este foarte 
grav, el constituind o violare di
rectă a prevederilor tratatului de 
Ia Moscova din 1963, precum și 
a convențiilor internaționale exis
tente. Nota subliniază primejdia 
contaminării apelor pe o rază mult 
mai vastă decît aceea a regiunii 
în care s-a produs accidentul și 
ridică problema dreptului de zbor 
al avioanelor americane încărcate 
cu armament nuclear în afara gra
nițelor proprii.

Aceste acțiuni, se menționează în 
document, ar putea duce la izbuc
nirea unui război datorită unui ac-

ădent. Pentru a nu se repeta ase
menea accidente primejdioase pen
tru securitatea tuturor națiunilor, 
afirmă nota guvernului sovietic, es
te necesar ca zborurile de acest 
fel să fie interzise de îndată. De
legatul sovietic a cerut ca Comi
tetul celor 18 pentru dezarmare să 
adreseze țărilor interesate un apel 
în acest sens.

In continuare a luat cin intui 
șeful delegației canadiene E. L. M. 
Burns, care a cerut să se treacă Ia 
discutarea problemelor nediscmi- 
nării.

Au mai luat cuvîntul delegații Po
loniei și Statelor Unite.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Pi
lotul cosmonaut Valeri Bîkovski a 
publicat în revista Sovietică „Avia
ția și Cosmonautica" un amplu arti
col despre modalitățile de realiza
re a zborului în Lună. Autorul in
dică trei posibilități de a se rea-

Evoluția evenimentelor
Dominicanădin Republica

SANTO DOMINGO 17 (Ager
pres). — Greva generală, care a 
paralizat timp de șapte zile în
treaga activitate în Republica Do
minicană, a luat șfîrșiț miercuri 
seara. Cu două ore înainte de înce
tarea ei, președintele guvernului 
prdvizoritl, Garcia Godoy, a rostit 
o cuvîntare la postul național de 
televiziune, cerînd tuturor salaria- 
tilor din instituțiile și întreprinde
rile de stat să reia neîntîrziat lu
crul. Referindu-se la unele știri pri
vind o criză iminentă a guvernu
lui provizoriu, Godoy a precizat 
că nu va delega 
unei alte persoane 
pecta prevederile 
țional, prin care a 
acest post, 
guvernului

puterile sale 
și că va res- 
actului institu- 
fost instalat în

rămînînd în fruntea 
pînă în luna iunie.

cînd vor avea loc alegerile gene
rale. El a anunțat că a ordonat din 
nou ofițerilor de extremă dreaptă 
din armată, Juan de los Santos 
Ceșpedes și Acinto Martinez Azo 
să părăsească țara. Godoy a pre
cizat că aceștia sînt singurii re- 
preîfentânți fflai importanți ai ele
mentelor de, dreapta din armată 
pare au refulat să respecte ordi
nul guvernului.

Cu toate că greva a încetat, si
tuația la Santo Domingo se men
ține încordată. Pe străzile orașului 
continuă să patruleze trupe ale for
țelor interamericane staționate în 
această țară și grupuri de polițiști, 
ca urmare a incidentelor declanșa
te săptămîna trecută și soldate cu 
numeroși morți și răniți.

încheierea conferinței miniștrilor 
informațiilor din țările arabe
DAMASC 17 (Agerpres). — In 

capitala Siriei a luat sfîrșit cea 
de-a treia conferință a miniștrilor 
informațiilor din țările arabe. La 
lucrări, care s-au desfășurat cu 
ușile închise, au participat miniș
tri din toate țările arabe cu ex
cepția Tunisiei, precum și secre
tarul general al Ligii Arabe.

Miniștrii informațiilor se spune 
în comunicatul publicat la înche
ierea lucrărilor, au examinat re
comandările Comitetului perma
nent al Ligii Arabe pentru pro- ' 
blemele informațiilor privind proiec
tele de coordonare a acțiunii de 
informare arabe atît în interiorul 
țărilor respective cît și în afara 
lor. Rezoluțiile reafirmă atașamen
tul față de solidaritatea arabă și 
aprobă bugetul Comitetului pentru

problemele informației p- anul 
1966-1967.

Conferința a hotărît convocarea 
la 5 martie a Comitetului perma
nent al Ligii Arabe pentru pro
blemele informațiilor într-o reuniu
ne excepțională în vederea studie
rii anumitor chestiuni cu caracter 
urgent.

S-a hotărît ca cea de-a patra con
ferință a miniștrilor informațiilor 
din țările arabe să aibă loc în 
luna februarie 1967.

O DECLARAȚIE A M. A. E. 
AL R. D. GERMANE

BERLIN 17 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Ger
mane a dat publicității o decla
rație în care denunță ca ilegală 
ținerea în Berlinul occidental a 
conferinței primilor miniștri ai 
landurilor vest-germane, conferință 
care urmează să aibă loc la 18 
februarie, 
declarație, 
urmărește 
sfcreze că
prezenta un land a Republicii Fe
derale Germane. „Este însă un fapt de 
necontestat că Berlinul occidental 
nu a fost niciodată și nici nu va 
fi o parte componentă a R. F. Ger
mane. Convocarea acestei conferin-

țe într-un oraș situat în afara teri
toriului 
mele și 
tional", 
tie.

vest-german încalcă nor- 
uzanțele dreptului interna
se subliniază în declara-

Prin aceasta, se arată în 
guvernul vest-german 

în mod vădit să demon- 
Berlinul ocidental ar re-

liza un astfel de zbor. Prima este 
trimiterea unei nave cosmice di
rect de pe Pămînt spre Lună. A- 
ceastă metodă prezintă însă incon
venientul că necesită imprimarea 
celei de-a doua viteze cosmice na
vei cosmice cu o greutate utilă 
foarte mare.

Cea de-a doua posibilitate constă 
în realizarea zborului spre Lună 
de pe o orbită circumterestră, așa 
cum s-a realizat aselenizarea 
țiilor din seria „Luna”, iar 
de-a treia metodă
preconizată în proiectul 
„Apolon", care prevede 
spre Lună a unei nave 
orbită circumlunară.

In încheierea articolului său, 
cosmonautu-1 Bîkovski subliniază 
că deși ultimele realizări ale cos
monauticii apropie ziua viitoarelor 
călătorii spre satelitul natural al 
Pămîntului, 
liza numai 
garanția că 
întoarce pe

sta- 
cea 
ceapoate fi 

american 
trimiterea 
de pe o

acest lucru se va rea- 
atunci cînd va exista 
oamenii se vor putea 
Pămlnt

Grav 
înfr-o

accident
mină din R.F.G...

DUISBURG 17 (Agerpres). — 
Miercuri s-a întâmplat un grav ac
cident la mina de cărbuni „Rossen- 
ray" (concernul Krupp) din Kamp 
Lintfort, în apropiere de Duisburg. 
Agenția D.P.A. anunță că, în urma 
exploziei unor emanții de gaze Й»- 
tr-o galerie aflată la 700 m adîn 
cime, dintr-un grup de 20 mineri 
13 au fost uciși și 4 s-au putut sal
va. D.P.A. adaugă că nu există 
speranțe pentru salvarea restnlui 
de 3 mineri. Ancheta deschisă a 
stabilit că accidentul s-ar datora 
funcționării defectuoase a instala
ției de aerisire din galeria acci
dentată.

...și înfr-o galerie 
din munții Alpi

BERNA 17 (Agerpres). — Ип ac
cident tragic s-a produs miercuri 
într-o galerie subterană din mtm- 
ții Alpi, în apropiere de frontîâra 
italo-elvețiană. Săpată la o altitu
dine de peste 2 000 metri, gale
ria era menită să asigure aprovi
zionarea cu apă a unei centrale 
hidroelectrice aflată în prezent în 
construcție. Din cauza degajtuii u- 
nei cantități importante de gaze 
toxice, 17 persoane au fost asfi
xiate. .

Acesta 
semnalat
luni pe șantierele 
elvețiene. (Da 30 august 1965, un 
număr de 90 de persoane au pie
rit ca urmare a prăbușirii unui 
ghețar asupra șantierului barajuhii 
de la Matmark).

este al doilea accident 
în cursul ultimelor șase 

hidroelectrice

Erhard propus succesor 
al lui Adenauer

BONN 17 (Agerpres). — La 16 
februarie, Comitetul executiv al 
Partidului guvernamental, Uniunea 
creștin-democrată, a ajuns la un 
compromis în ce privește desemna
rea candidaților pentru posturile 
de președinte și vicepreședinte al 
partidului. După o săptămînă de 
tratative și dezbateri aprinse, Co
mitetul executiv a hotărît să re
comande Congresului partidului, 
care va avea loc între 21-24 mar
tie la Bonn, alegerea cancelaru
lui Erhard în fruntea partidului. 
Totodată, Rainer Barzel, conducă
torul fracțiunii parlamentare creș- 
tin-democrate, a fost desemnat can
didat pentru postul de prim-vice- 
președinte al partidului.

După cum relevă agenția D.P.A.,

rezultatul dezbaterilor a demon
strat că Barzel, a cărui opoziție 
față de Erhard a fost sprijinită 
de Adenauer, „nu are în partid 
numai prieteni, ci și dușmani, care 
vor urmări îndeaproape viitoarea 
sa ascensiune politică".

Compromisul realizat miercuri nu 
a rezolvat însă toate problemele. 
Comitetul executiv a hotărît crea
rea unei comisii speciale însărci
nate cu „reorganizarea posturilor 
cheie ale partidului". Cercurile din 
Bonn se întreabă, pe de altă parte, 
dacă Barzel va ocupa singur vice- 
președinția partidului, sau va tre
bui să împartă unele funcțiuni cu 
una sau alte două personalități po
litice.

Dezbateri In Comisia senatorială pentru problemele 
forțelor armate ale S. U. A.

Smith oferă guvernului S.U.A. 
ajutor pentru războiul 
din Vietnam

SALISBURY 17 (Agerpres). — 
Primul ministru rasist al Rhodesiei 
de sud, Ian Smith, a adresat o 
scrisoare Camerei de Comerț din 
Los Angeles, în care arată că este 
gata să acorde guvernului S.U.A. 
„un ajutor real" în războiul din 
Vietnam. In schimb, eJ cere „prin 
analogie compasiune și înțelegere" 
din partea S.U.A.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA > Petroșani, str. RepubBdi

WASHINGTON. 17 (A- 
gerpres). Discuțiile înce
pute miercuri în cadrul 
Comisiei senatoriale pen
tru problemele forțelor 
armate ale S.U.A în le
gătură cu cererea pre
ședintelui Johnson de a 
se acorda credite supli
mentare în valoare de 
4,8 miliarde dolari pen
tru finanțarea războiu
lui din Vietnam, dove
desc existența in sena
tul american a unor ad
versari ai politicii de es
caladare a războiului, 
promovată de guvernul

american. Imediat după 
începerea dezbaterilor 
senatorii Wayne Morse 
și Ernest Gruening au 
prezentat comisiei un a- 
mendament la legea pri
vind creditele suplimen
tare pe anul financiar 
în curs, potrivit căruia 
nici un militar american 
nu va putea fi trimis în 
Asia de sud-est decît 
dacă își exprimă în mod 
liber voința în acest 
sens sau dacă există o 
autorizare expresă a

Congresului în sensul 
trimiterii de noi unități 
ale forțelor armate e- 
mericane în această par
te a lumii. Morse a 
subliniat în intervenția 
sa că președintele John
son greșește cînd afli- 
mă că opinia publică a- 
mericană este în gene
ral favorabilă continuă
rii războiului din Viet
nam. Dimpotrivă, a spus 
el, „opinia publică este 
favorabilă păcii, iar ma
sacrarea nord-vietname- 
zilor nu duce la pace".

Senatorul democrat 
Russel Long s-a decla
rat în sprijinul politicii 
guvernului în Asia de 
sud-est, precum și în fa
voarea rezoluției adop
tate de Congres după 
incidentele din golful 
Tonkin prin care pre
ședintelui Johnson i s-au 
acordat împuterniciri 
speciale în legătură cu 
situația din Vietnam. Se
natorul Albert Gore a 
pledat în favoarea „pru
denței și moderației", în 
războiul pe care S.U.A. 
îl duc în Vietnam.
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