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statie de ventilatoare
funcțiune
mi- 
in- 

o 
de venti- 

Stația are o

Exploatarea 
din Vulcan a 
în funcțiune 
stație

nieră 
trat 
nouă 
latoăref 
capacitate de 5 000 mc 
aer pe 
intrarea 
ne se 
aerajul
că a cîmpului minier,

minut și prin 
ei în funcțiu- 

va îmbunătăți 
în partea esti-

unde se execută lu
crări de punere în ex
ploatare a unor impor
tante rezerve de căr
bune.

Tot aici au început 
lucrările de nivelare a 
amplasamentului viito
rului puț principaJ al 
minei. El va fi dotat 
cu o puternică mașină

de extracție cu schip, 
complet automatizată, 
care va avea o capa
citate de extracție de 
5 700—6 000 de" tone 
cărbune în 14 ore de 
funcționarei Aceasta va 
fi a 3-a instalație de 
acest tip .din bazinul 
carbonifer al Văii Jiu
lui.

Pe șantierele 
T. C. M. M.

In repausul meu
duminical

UNDE „PATINEAZA ROATA" TRANSPORTULUI
12. In biroul șefului de
T.C.M.M. de

II a intrat un 
murdare de

Ora 
lot al 
Lonea 
mîinile
Amănuntul acesta îți 
înainte ca el să se 
să-i poți ghici profesia: 
canic sau șofer.

— Vă rog să-mi dați și 
mie de lucru, se adresează el 

o „cara- 
1-a privit

la mina 
băiat cu 

uleiuri, 
permite, 
prezinte, 

me-

toată bu-

șefului de lot. Am 
sată". Șeful lotului 
descumpănit.

— La ora asta, cu 
năvoința, n-am de unde să scot
cfameni să-ți dau ca încărcă
tori, așa că...

Băiatul cel cu mîinile pline 
de ulei a oftat o dată, apoi a 
făcut „stînga-mprejur" și cale 
întoarsă la Petroșani.

In ziua aceea, mașina nr.

FAPTE LA ZI
■> Biblioteca clubului muncitoresc din orașul Uricani a 

organizat ieri, cu ajutorul liceului din localitate, o seară de 
întrebări și răspunsuri închinată apropiatului. Congres al 
sindicatelor din patria noastră socialistă.

+ Teatrul de stat din Petroșani a prezentat ieri publicu
lui petroșănean piesa de teatru „Citadela stări mată", iar azi. 
la ora 20, va da un spectacol cu comedia „Cînd vine barza".

+ Lectoratele de cultură generală organizate pentru fe
mei in localitățile Văii Jiului, se află la încheierea cursu
rilor. Comitetul orășenesc al femeilor Petroșani a pregătit 
închiderea lectoratelor într-un cadru festiv.

26 941, condusă de șoferul Ba
las Ioan aparținînd de auto
baza D.R.T.A. Petroșani a fă
cut o singură cursă plină : de
șeuri de la gaterul Lonea 
transportate la Petroșani. Pe 
foaia lui de parcurs erau tre- 
cuți ca beneficiari : T.C.M.M., 
Electromontaj și I.F.

„Cazul" ni s-a părut demn 
de atenție. Dar mergînd pe 
urma lui am descoperit și 
altceva. In ziua de 15 aprilie 
mașina 25 831, a „realizat" tot 
la T.C.M.M., 22 de km... gol 
Pe foaia de parcurs, i se fă
cuse mențiunea : „Lotul Lo
nea nu mai are nevoie de ma
șinile 26 831 și 26 964. Ciți ki
lometri plini a realizat această 
din urmă mașină în ziua res
pectivă n-am aflat.

Șe naște însă întrebarea 
firească : ce-i cu mașinile a- 
cestea care se plimbă fără a 
primi destinație precisă ? In- 
truclt sîntem la T.C.M.M., să 
vedem cum se organizează 
aici transportul la șantiere cu 
mașinile D.R.T.A. ? O parte a 
răspunsului ne-a dat-o ingine
rul Treistar Mircea, 
tului Lonea.

— Ni se întîmplă 
desea ca pe la ora 
ba chiar la 
zul de față, 
n.n.) să ne 
care vin și
fără ca noi să fi solicitat aces-

șeful

a-
1C

foarte
9 sau 

ora 12, ca in ca- 
(mașina 26 941 — 
trezim cu șoferi 

ne cer de lucru

Cea mai condamnabilă ingratitudine
angajeazăCel . ce se

în bărbăteasca bătălie a 
adincurilor se 
ză simultan la o obliga
ție de cea mai înaltă 
responsabilitate: să ve
gheze la securitatea și 
viața semenilor, a orta
cilor lui. Atunci cînd i 
se înmînează lampa de 
miner, noul lucrător al 
adincurilor este investit 
cu un tradițional și pre
țios sentiment mineresc 
— încrederea colectivi
tății. In schimb i se cere 
un singur lucru : SIMȚ 
DE RĂSPUNDERE, ÎNAL
TA RESPONSABILITATE 
FAȚĂ DE VIAȚA OR
TACILOR LUI. Este, poa
te, una dintre cele mai 
înălțătoare trăsături ale 
profilului etico-profesio- 
nal ale minerului. Dar 
este, în același timp, și 
un deziderat, o cerință 
permanentă, supremă 
pentru toți acei care în 
tovărășia luminiței plă- 
pînde a lămpii de miner 
coboară în lumea tene
brelor. Și e firesc. Aici, 
la sute de metri sub pă- 
mînt, securitatea omului, 
a colectivității chiar, nu 
poate fi chezășuită decit 
printr-o înaltă răspunde
re și conștiință profesio
nală, de un puternic spi
rit de sacrificiu de a fi 
gata oricînd pentru a ac
ționa cu îndîrjire pentru

angajea-

a-

se-

salvarea unui ortac 
juns în primejdie.

Ca la un examen 
ver și permanent, mina
îi verifică minerului me
reu, 
ceas 
ÎȘÎ 
abia 
cînd 
orizontale sau verticale 
din subteran, cînd se 
luptă cu frontul de căr
bune sau proptește ar-

zi de zi, și ceas de 
aceste calități. Cînd 
controlează lampa 
luată în primire, 
circulă pe arterele

Un caz 
de încălcare 

flagrantă a N.T.S,

măturile sub stîncă pen
tru a opune rezistență 
apăsării enorme a mun
telui — fiecare operație 
fiecare situație în care 
se află e o verificare 
un examen. Dar nu nu
mai atît. Fiecare lucru 
făcut cu temeinicie și 
conștiinciozitate retează 
unul din tentaculele pri
mejdiei. Și invers; orice 
neglijență, fușăreală, ori
ce act de iresponsabili
tate poate avea urmările 
cele mai nefaste nu nu
mai pentru cel în cauză 
ci și pentru cei din ju
rul lui. De aceea, cum 
e și firesc, o cît de mică

neglijență e socotită ca 
cea mai flagrantă și con
damnabilă ingratitudine 
a individului față de co
lectivul minier ce l-a în
vestit cu încrederea sa. 
E o fraudă morală into
lerabilă !

Să ne oprim asupra 
unui caz recent petre
cut la mina Lupeni și 
judecat cu intransigența 
cuvenită. E vorba de un 
exemplu pregnant de in
gratitudine față de în
crederea colectivă, de o 
neglijență, sau chiar mai 
mult, de un atentat ires
ponsabil la securitatea 
oamenilor din jur.

Nemeș Eugen, e un 
om tînăr, cu toate tes
tele psihofiziologice tre
cute favorabil.
în subteran de 
putui acestui 
prealabil, timp 
zile, la instructaj i 
vorbit de marile răspun
deri ce-i revin odată ce 
coboară în mină, de nor
mele sacre de conduită 
ce Ie impune specificul 
muncii în 
pe care va 
respecte cu

te mașini. Fie că mașinile stau 
în garaj pentru reparații 2-3 
ore și apoi autobaza le trimi
te direct la noi fără a ține 
cont că avem și noi o organi
zare a transporturilor care se 
face de dimineață, fie că ni 
le trimite chiar serviciul nos
tru mecanic.

— Bine, intervenim, dai 
planificarea mașinilor pe lo
turi nu se face în funcție de 
necesitățile dvs. zilnice, fă
cute cunoscut cu o zi înain
te ?

— Planificarea pentru toate 
loturile se face de către res
ponsabilul cu transporturile 
din centrală. Noi, șefii de lo
turi, ne înțelegem 
Lotul Dîlja îmi dă 
una din mașinile 
acolo ? Mîine, sau
cazie, și eu îi fac același ser
viciu.

Responsabilul cu transportu 
rile de la T.C.M.M., tehnicia
nul Herlberg Osvald, comple
tează cele afirmate de șeful 
lotului Lonea astfel :

— Noi întocmim lunar, atît 
pentru parcul propriu cît și 
pentru mașinile proprietatea 
D.R.T.A., un plan de transpor
turi, In funcție de acest plan, 
D.R.T.A., ca să ne referim nu-

Nu-s pescar; altfel 
mi-aș lua și eu dumini
ca undița, rucsacul 
cizmele de cauciuc, ne
vasta și copiii... nu, nu, 
nevasta și copiii fac gă
lăgie mare și la pește 
trebuie liniște. Mai bine 
să rămînă acasă. Mi-aș 

dar, cele necesare 
pleca pe malul

Și

lua, 
și aș 
rîului nu știu care; pe 
matul din dreapta 
pe cel din stingă — asta 

aș 
care 
peș- 
nu-s

sau

între noi, 
mie astăzi 
repartiza' 
cu altă o-

I. CIOCLEI

(Continuare în pag. 3-a)

Mineri dintr-o brigadă fruntașă 
dintr-un sector fruntaș... Schimbul 
condus de Pop Ioan din brigada 
minerului Petric Simion din secto
rul V al minei Lonea.

In luna aprilie brigada și-a depă
șit sarcinile de plan cu 236 tone 
căibune.

I
3
I

nu contează 
căuta liniștea 
am nevoie și 
Iii. Ce păcat 
pescar I

Așadar, pescar nu 
dar sedentar convins 
vreau să devin. Fac 
eu mișcare. Cit pot. De 
aici ta ' Gambțrnps, 
autobuzul și înapoi 
o ocazie". Dacă nimeresc 
o zi cu soare plin n-am 
loc in autobuz la Întoar
cere. Sint prea mulți cei 
care-și petrec duminica 
la Gambrinus și împre
jurimi. Dacă nimeresc o 
duminică cu meci de 
fotbal la Aninoasa sau 
Lupeni atunci vin 
„cu o ocazie". Știți 
dumneavoastră de 
Știe și I.C.O. de ce. 
ne ar fi să nu mai știe, 
adică să am și eu un 
loc in autobuz la întoar
cere. Sau mai pe româ
nește spus : orientați-vă 
fraților în funcție de si
tuație; Dacă e o zi fru
moasă și se presupune 
„zi plină" la Gambrinus, 
dacă e meci la Lupeni 
sau Aninoasa mai știu 
eu, poate mai găsiți și 
alte considerente de ca
re țineți seama în re
partizarea autobuzelor 
pe traseu.

La Gambrinus îmi iau 
și nevasta. Acolo nu-i 
nevoie de liniște că și 
așa toată lumea face gă
lăgie. „Dă-mi o halbă!

— Și 
de 

eu și 
că

sint, 
nu 
9‘

QU 
,,cu

tot

ce.
Bi-

dă-mi un țap 1 dă-mi un 
grătar da să fie bine 
fript că am stomacul cu 
detentă". Și bietul ospă
tar, bieții ospătari că 
doi sint de obicei, nici 
prea mari nici prea lăți, 
îs mai mult decît nău
ciți de atitea cereri. Și 
se-nghesuie lumea la' 
bulei, se-nghesuie la bar 
că de-aceea sint în we
ekend. Știți dumnea
voastră de ce se-nghe-, 
suie. Știe și conducerea 
T.A.P.L., bine ar fi să nu 
mai știe, adică să orga
nizeze deservirea în 
funcție de solicitări.

Cald. Aș vrea ca in 
timp ce aștept autobuzul 
sau o „ocazie" ^mre să 
mă aducă înapoi ,îrt o- 
•rctș, să. iau o irrghetătă.. 
Și o iau. Și-mi ciirgfe* 
compoziția de ciocolată 
printre degete și-mi pă
tează pantalonii de care 
toată ziua am avut gri
jă să nu-i „înverzesc" 
in genunchi. Dacă „re
miziera" ar fi avut pă
hăruțe mai largi, mi-ar 
fi rămas și mie pantalo
nii nepătați cu cremă de 
ciocolată. „Aș, veți spu
ne dumneavoastră. În
ghețată la Surduc ? Un
de ai văzut dumneata ?“ 
Ce dacă n-am văzut Ia 
Surduc ? Sint destui re
mizieri în oraș. Mîncați 
înghețată de Ia ei și da
că nu v-o pica conținu
tul pe pantaloni să mă 
picați pe mine cu ceară.

Weekend, iarbă verde, 
bere rece, înghețată. Ci
ne mai dorește weekend 
pe o vreme ca aceasta 
ce ne încearcă nervii 
de o săptămînă ? O să 
vină iar vremea însori
tă și atunci îl veți dori 
cu toții. Pină atunci .să 
se gindească cei vizați: 
Cum ar fi să fie bine ?

Lucrează 
la înce-

T. MĂRCUȘ

subteran și 
trebui să le 
rigurozitate.

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3‘O)
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FOAIA ALBĂ

CARE SPUNE

MULTE...
Otaac compunerile elevl- 

tar daca a Vin-a. Au scris 
da^rr ce vor dori sS devină. 
Dta paopcaitiite simple, intime, 
ducere, Îmi apar in fată figu- 
tfle binecunoscute ale elevi- 
ta. Ee cîntăresc încă o dată 
mnrtiim ii'iiM ițea, sîrguința, 
numai ata și alte calități mo-

Dtntr-o dată în față îmi apare 
• foaie albă. La început am 
mat că s-a amestecat întîm- 
pUtor printre celelalte compu
neri. Titlul compunerii și sem- 
nătere elevului B. Petru, clasa 
a Vin-a îmi atrag însă atenția. 
Am rămas surprins. II cunoș
team pe B. Petru ca un elev 
vioi și prietenos. La învățătură 
e inconstant. De obicei la sfîr- 
situl trimestrelor, Petrică își in
tensifică eforturile căutînd în 
felul acesta să-și acopere lip
surile și golurile în cunoștințe. 
La orele practice în schimb e 
remarcabil.

Foaia albă m-a pus pe gîn- 
duri. Am tras fel și fel de con
cluzii. Pînă la urmă am hotă
rî! să stau de vorbă cu el. 
L-am chemat în cancelarie. S-a 
oprit în fața mea, nedumerit. 
Apoi a zărit „compunerea" lui.

— Ah ! — a spus involun
tar. ca acela care s-a framîntat 
mult pentru ce a fost chemat 
Si, acum, e foarte surprins 
fiindcă numai la asta nu s-a 
gîndit. M-a privit un timp apoi 
mi-a spus jenat:

— Vă rog să mă scuzați, to
varășe diriginte, dar despre as
ta nu am putut scrie nimic. Aș 
fi putut născoci ceva, dar... a- 
cela n-ar fi fost adevărul.

Sinceritatea lui m-a liniștit.
— N-aș crede că ai fi avut 

nevoie să născocești ceva. Dacă 
nu te-ai decis încă în alege
rea meseriei puteai scrie des 
pre frămîntările tale. Sau nu 
te-ai frămințaf niciodată ?

— Cum să nu I — îmi răs
punde rușinat. Eu aș fi vrut să 
mă fac electrician dar... tata nu 
mă lasă. Mi-a spus că în fami
lie e o tradiție ca fiecare băr
bat să fie mecanic de locomo 
tivă. Și bunicul a fost, și tata, 
și unchiul este, deci și eu tre
buie să devin mecanic de lo
comotivă.

— Si tie nu-ti place meseria 
tatălui tău ? mă interesez.

— Mi-ar fi plăcut și aceasta. 
Dar mama e de altă părere. Ea 
ar dori să mă înscriu la liceu. 
O cunoașteți pe sora mea ? Es
te acum în clasa Xl-a. Mama 
îmi spune ca nu cumva să-i re
proșez mai tîrziu că pe mine 
nu m-a dat la liceu...

...Din cele discutate cu el 
mi-am putut da seama de ade
văr. In loc de compunere, Pe
trică ne-a predat o foaie goală. 
Și aceasta mi-a povestit despre 
prăpastia aceea adîncă care des
parte uneori dorința părinților 
de dorințele și înclinațiile copi
ilor. Unde poate duce această 
lipsă a unității de vederi în fa
milie ? La slăbirea interesului 
elevului. îndemnul copilului de 
către un părinte este minimali
zat de celălalt. In felul acesta 
copilul se obișnuiește să 
vadă atît în meserie cît și în 
învățătură numai laturi întu
necoase...

Nu l-am mai reținut. M-am 
convins că trebuie să stau de 
vorbă cu părinții. Nu este totul 
pierdut. Dacă vor înțelege că 
trebuie să ne străduim împreu
nă să formăm la copii voința 
și dorința de acțiune, că nu 
trebuie să le vorbim despre ne
plăcerile momentffip ale locului 
de muncă, ci despre rezultate, 
despre succesele zilnice, totul 
se poate repara. In astfel de 
condiții nici tradiția familială 
nu va suferi. Dacă Petrică ține 
nai mult la meseria aleasă de 
el, în nici un caz nu trebuie 
influențat prin forțare. Pentru 
că trebuie știut, o carieră a- 
Mnsă bine sau mai puțin bine, 
stabilește viața ulterioară a ti
nerilor noștri..

IN INTÎLNUULE PE CARE LE-AM AVUT CU PARINȚU ORI CU CADRELE DIDAC
TICE, ADESEORI DISCUȚIILE S-AU PURTAT IN JURUL PROBLEMELOR DE EDUCAȚIE A CO
PIILOR. ȘI NU ÎNTÎMPLATOR. ÎN MUNCA DE FORMARE A VIITORILOR CONSTRUCTORI IU 
SOCIETĂȚII NOASTRE, EDUCAȚIA ARE O IMPORTANȚĂ DE PRIM ORDIN I DE FELUL CUM 
II VOM CREȘTE ȘI EDUCA VA DEPINDE MODUL CUM ACEȘTIA SE VOR INTEGRA ȘI VOR 
RĂSPUNDE CERINȚELOR SOCIETĂȚII NOASTRE.

MULTE CADRE DIDACTICE ERAU NEMULȚUMITE DE APORTUL FAMILIEI LA EDU
CAȚIA COPIILOR, CĂ UNEORI CE SE CONSTRUIEȘTE IN ȘCOALĂ SE DĂRÎMĂ ACASĂ. LA 
RINDUL LOR, PĂRINȚII IȘI JUSTIFICAU LIPSA DE PREOCUPARE ȘI ÎNDRUMARE PRIN NEA 
JUNSURILE IN PREGĂTIREA LOR PEDAGOGICĂ. „OR, NEAVlND ACEASTĂ PREGĂTIRE PE
DAGOGICĂ — SPUN EI — PROBLEMA EDUCAȚIEI CADE ÎN EXCLUSIVITATE ÎN SARCINA 
ȘCOLII". REALITATEA INSĂ NU ESTE ACEASTA. DIN CELE 24 DE ORE ALE UNEI ZILE, CO
PILUL IȘI PETRECE ÎN ȘCOALĂ DOAR 4—5 ORE IAR RESTUL ÎN FAMILIE. CINE TREBUIE 
SĂ SE OCUPE ÎN ACEST TIMP DE COPII DACĂ NU PĂRINȚII ? DECI, IATĂ CĂ ÎNTRE 
RĂSPUNDEREA PĂRINȚILOR ȘI RĂSPUNDEREA ȘCOLII EXISTA O INTERDEPENDENȚĂ, SCOA
LĂ ȘI FAMILIA COMPLETÎNDU-SE RECIPROC.

ÎN PAGINA DE FAȚĂ — NE AM PROPUS PRIN CELE CÎTEVA MATERIALE — SĂ 
PURTĂM O DISCUȚIE CU PĂRINȚII ÎN PROBLEMELE DE EDUCAȚIE A COPIILOR, FĂRĂ 
INSA A AVEA PRETENȚIA CĂ AM ABORDAT TOATE LATURILE ACESTEI MUNCI, DE ACEEA 
DISCUȚIA VA RĂMÎNE DESCHISĂ ȘI PE VIITOR.

■ Lipsa unltițll da vederi In familie 
duce la altoirea interesului elevului

| Ordinea și punctualitatea — o ce
rință principală în obținerea de re
zultate bune în muncă.

■ Exigența prea mare și indulgența 
exagerată — metode deopotrivă 
greșite de educație

■ Părinții au dreptul să pretindă de 
la copii stimă și respect

DE VORDĂ CU PĂDINin

Oe ce TntTrzie 
Lenuta ?

Eenuța e elevă în clasa I. In 
general e atentă $i disciplinată 
la lecții. învățătoarea a consta
tat că dacă receptivitatea ei 
s-ar inmănunchea cu străduința 
și dacă ar fi ordonată, ar pu
tea fi elevă fruntașă. Lauda îi 
place foarte mult și de fiecare 
dată se angajează în gînd ca 
de acum înainte să învețe și 
mai bine. Hotărîrea aceasta es
te urmată întotdeauna de dezi
luzie. De fiecare dată cînd se 
apucă de studiu trebuie să răs
colească toată camera pentru 
caietul dispărut. Astfel pierde 
mult timp cu căutatul. Iar cînd 
a dat de el, e necăjită că și-a 
găsit caietul mototolit, în lada 
de lemne printre surcele. Ci
neva l-a aruncat acolo din nea
tenție. Știe că tovarășa învăță
toare o ceartă pentru aceasta, 
de aceea cere bani de la mama 
pentru un caiet nou.

—- Doar numai ieri ai cumpă
rat un caiet nou I...

— Acela a fost cu pătrățe-
le... Cel vechi nu știu unde a
dispărut.

— Sigur că nu Știi, fiindcă

Motivarea lui Patriei
Am pornit cu presimțiri contradictorii să iac 

o vizită la familia lui Petrică, care e elev in 
clasa a V-a. Voiam sd mă conving în ce măsură 
îmi spusese adevărul. Un coleg mi-a amintit că 
miercuri, în timpul cursurilor, l-a văzut pe Pe
trică la unul din cinematograie.

— De ce ai lipsit ? — l-am întrebat ieri.
— Am fost bolnav...
Era așa de calm, de convingător, îneît am 

crezut la un moment dat că putea fi o greșeală 
a colegului.

— Să-mi aduci motivare de ia părinți l
— Da, tovarășe diriginte 1 — mi-a răspuns cu 

un glas sigur.
Astăzi, surpriza mi-a lost și mai mare, cînd 

Petrică mi-a prezentat motivarea.- „Din cauza 
durerilor de cap și de Stomac l-am reținut pe 
Petrică în pat“. Semnează mama lui Petrică.

M-am hotărît să-i fac o vizită acasă pentru d 
sta de vorbă cu mama. Era singură acasă, soțul 
ei nu sosise încă de Ia serviciu. M-a invitat în 
cameră.

— O confuzie regretabilă m-a determinat sd 
fac această vizită — am început eu.

Mama se uită mirată la mine.
— Deoarece Petrică — am continuat eu — 

mi-a predat această motivare a absențelor...
— Da... eu afti scris-o — ml-a răspuns după ce 

s-a uitat la ea.
— Numai că miercuri, Petrică a fost văzut la 

cinematograf...
S-a făcut palidă. M-am convins căci colegui 

avusese dreptate.
— Petrică, Petrică, — strigă. Apoi. — Dar tu 

la film ai fost, nu la mătușa ? Să vedeți — con
tinuă — mi-e rușine dar trebuie să vă mărturi
sesc greșeala mea. Din motive familiale nu s-a 
putut pregăti pentru a doua zi și cum n-avea 
note la mai multe materii eu l-am sfătuit să nu 
meargă la școală și să se pregătească la o mă
tușă pentru a treia zi. Acasă nu putea să rămînă, 
deoarece tatăl său era cu serviciul după masă, 
deci înainte de masă se găsea acasă și el nu în
găduie să meargă în altă parte decît la școală. 
Iacă I M-a dus in eroare, vagabondul. In loc de 
mătușă s-a dus la cinematograf.

Pînă-și lăsa ochii pîcloși în Jos, am avut timp 
să ajung la unele concluzii.

In aparență tatăl mi s-a părut mai pozitiv, dar 
nu știam precis dacă concluzia mea era justă său 
nu cumva e și el dur și prea exigent. Din răs
punsurile mamei am aflat și această problema.

— Și soțul meu îl iubește mult, doar e singu
rul nostru copil... Dar șl el greșește cerind prea 
mult de la copil. Dacă se comportă bine îl iaudă. 
dar dacă greșește niciodată nu primește înțele
gere și îngăduință din partea tatălui. Vă mărtu
risesc că din această cauză deseori ne certăm. 
Dar unde ar ajunge Petrică dacă nu i-aș tine 
eu parte ? Regret, foarte mult, mi-e rușine că eu 
l-am Învățat sd mintă, cu toate că mult timp sin
ceritatea l-a caracterizat. Totuși, soțul meu pen
tru fiecare neajuns creează o atmosferă de nesu
portat. Dacă Petrică înlîrzie cumva cînd vine 
acasă de la școală, trebuie să-l învăț sd găsească 
un motiv acceptabil pentru tatăl său. E de mi
rare că am ajuns pînă acolo îneît să md mintă, 
să mă ducă in eroare și pe mine, eu care-i iau 
apărarea ?

..Mă așadar unde aduce dualismul în edu
cație. Petrică este un copil înfricoșat, ocrotit de 
mama care, in schimb, îl apără cu mijloace ne- 
juste, incorecte. Se vede clar că tatăl este prea 
drastic, dar nu-i mai puțin adevărat că și mama 
îl rdStajd. Daca unui ar idea din exigența prea 
mare, celălalt ar prelua aceasta și ar înlocui o 
parte din indulgenla exagerată, ar putea ajunge 
la rezultate. Pentru aceasta ar trebui înțelege te 
din partea ambilor roți

Fetița cu doua fețe
Lucreția este elevă in clasa a X-a. E fruntașă 

la învățătură. La lecții este atentă. In recreații 
discută amabil cu colegii. Rîsetul ei cristalin 
umple coridorul școlii.

Cînd se pregătește o serbare școlară, rolul 
principal este al Lucreției. Se transpune în rolul 
interpretat. Ride din inimă, piinge cu lacrimi 
adevărate. Profesorul — regizot încearcă s-o 
dezobișnuiască de exagerări. Cu tact insă, fiindcă 
Lucreția este sensibili. Glodurile el însă ii zboară 
departe. Se simte pe scena unui teatru. Vrea să 
devină actriță. Făcea într-una din zile această 
mărturisire prietenelor intime. De altfel nu prea 
vorbește de visurile ei. Despre condițiile ei de 
acasă nimeni nu știe nimic.

I-am cunoscut din vedere părinții. Participau 
cu regularitate la ședințele de clasă. Sint oa
meni liniștiți, tăcuți. Nu s-au ivit probleme in 
jurul fetiței lor. Ascultau reieratui și discuțiile 
pe marginea Iul. Apoi plecau lot la tel de tăcuți.

Intr-una din zile m-am hotar» să fac o vizită 
la domiciliul Lucreției. De la început mi-a plăcut 
locuința. Era curată, prietenoasă, intr-un colț sta 
aparatul de radio și cărțile ei. Lucreția nu era 
acasă. Am iost mulțumii că puteam discuta ne
stingherit cu părinții. Le-am spus că sîntem 
mindri cu toții de Lucreția. E fruntașa școlii 
noastre. Desigur că se mîndresc și ei.

Părinții au dat din cap, încurcați oarecum. Am 
simțit că ceva nu-i în regulă. Pînă acum, m-am 
gîndit că sînt niște oameni rigizi, Închiși. De 
aceea se străduia Lucreția sd obțină recunoștința 
și stima mediului școlar. Ochii lor grăitori insă 
mărturiseau că sint oameni devotați, cu inima 
caldă. Totuși ascundeau ceva. Trebuia să aflu ce 
anume.

— Vă bucurați de Lucreția, nu-i așa ?
Mama mi-a răspuns cu un „da" nesigur. Tata 

a aprins o țigară ocolindu-mi privirea.
— Faceți orice ca să albă o viață frumoasă și 

iericită... Nu-i așa ? — am continuat eu.
— Nu-i lipsește nimic — a răspuns tatăl. Sint 

muncilor simplu, dar li procur tot ce-i trebuie.
— De bună seamă e recunoscătoare. Apre

ciază aceasta...
M-am uitat la mama. Am observat parcă ci- 

teva mărgele argintii in ochi. Nu mi-a răspuns 
nimeni. Intr-un tîrziu tatăi îmi spuse :

— Vă înșelați, tovarășe profesor. Nu-mi place 
să vorbesc despre aceasta. Mă și doare, mi-e și 
rușine, dar... nu prea ne-a-duce bucurii. E foarte 
drăguță cu alții Acasă însă e rece, închisă. Dacă 
îi spunem ceva, face un gest cu mina. Că noi nu 
ne pricepem la așa ceva. Ne desconsideră.

— lși desconsideră părinții ? — întreb cu stu
pefacție.

— Și-i rușine — continuă tata. Nu vine nici
odată cu noi. Nu ne-a chemat la nici o serbare 
a școlii.

Din răspunsurile părinților am mai aflat că a 
fost modestă, amabilă, atașată pînă a ajuns la 
liceu. In anul acesta s-a dovedit din plin că ii 
desconsideră pe părinți, îi e rușine cu ei, vrea 
să trăiască independentă.

Cum a ajuns Lucreția pînă aici ? Cine și ce 
anume a influențat-o negativ in caracterul ei ? 
De unde provine acest orgoliu ?

Vizita la domiciliul Lucreției a depășit cu mult 
timpul obișnuit. Am plecat de la părinții ei cu 
gindul plin de amărăciune. In discuția cu ei am 
înțeles de unde provine ce-a de-a doua față a 
Lucreției. Am înțeles că de fapt răsfățarea a 
cauzat denaturarea stării ei sufletești. Trebuie 
oare redoblndită recunoștința și dragostea fetiței 
față de părinți I Sigur că da I

Lucreția trebuie să se dezvețe de autoamăgire, 
de orgoliu, de înfumurare, manifestări dăună
toare, trebuie să recunoască deschis că toate 
succesele și rezultatele bune obținute se dato- 
resc dragostei nemărginite a părinților față de 
ea și la rindul ei este datoare cu recunoștință 
deosebită față de ei. Dar ca sd înțeleagă aceasta 
e nevoie și de schimbarea radicală a atitudinii 
părinților, cît și de acel ajutor pe care-i poate 
oferi munca educativă din școală precum și or
ganizația U.T.C.

ești dezordonată. Și acest caiet 
nu de mult a fost nou, de ce 
l-ai pocit așa î

— Mamă, eu cred că tu l-ai 
aruncat în lada de lemne. 
Acolo l-am găsit.

...Gînd s-a întors de la pape- 
tărie cu caietul se înserase. 
Temele sînt tot neîncepute...

Pînă dimineața ii cresc picioa
re și noului caiet. Lenuțff răs
colește din nou camera, 
scîncește, devine năzuroasă. 
Ar trebui să pornească la școa
lă. Mama e nervoasă și ea, se 
ceartă cu Lenuța. In sflrșit își 
găsește și caietul într-o carte 
de la bibliotecă pe care o ci
tise aseară tatăl. II pusese in 
locul semnului de carte. Ar pu
tea pleca, dar acum observă 
mama că îi lipsește un nasture 
de pe bluză. Cu tot protestul 
Lenuței îl coase în grabă.

■ Pomes te la școală plîngînd. 
E a patra oară cînd întirzie. 
învățătoarea o dojenește. In 
timp ce stă în fața clasei, sub 
privirile compătimitoare ale 
colegilor, se rușinează tare de 
tot, o frămîntă un gînd : Ce 
bine era dacă venea la timp cu 
caietul. Dar acest lucru e im
posibil. Se miră foarte mult de 
colegi, care nu întîrzie nicio
dată și nu se plîng că nu-și gă
sesc lucrurile.

lși amintește că a fost la 
cîțiva elevi și a văzut că aceș
tia tin lucrurile în ordine, în- 
tr-un anumit loc. Maria are * 
un dulap: în partea de sus 
ține hainele, iar jos lucrurile 
școlare. Și Lenuța a ru
gat-o pe mama să-i goleas
că măcar un sertar. I-a răs
puns : „Tu ești dezordonată, și 
așa îmi ocupi jumătate din ca
meră cu cărțile și caietele ta
le".

— Să vină neapărat mama azf 
la ora șase la ședința cu pă
rinții — continuă învățătoarea 
cu dojeneala. Nu știu ce va 
spune dacă îi povestesc că tu 
în fiecare zi întîrzii.

Lenuța și-a anunțat pă
rinții- Mama a început să 
se pregătească de pe la ora 
cinci. Lenuta învăța. Adesea se 
uita la ceas și ofta. Arătăto
rul cel mare a aiuns la sase 
fără nouă și mama tot nu era 
pregătită.

— Mamă, grăbește-te că în- 
tîizii. Ne-a spus tovarășa învă
țătoare că începe la șase fix..

— Ia, nu mă sîcîi atîta — 
se înfurie mama. Vezi că aș 
pleca dar nu-mi găsesc pere
chea la ciorapi. Hai mai bine 
și ajută-mă s-o căutăm.

— Mamă, spuse Lenuța, cînd 
în sfîrșit la șase și cinci eta 
gata de plecare. Astăzi o să-ți 
spună tovarășa învățătoare că 
eu mereu întîrzii de la școală.

— Mă voi rușina din nou pen
tru tine, dezordonată, ce ești! 
— îi răspunse mama și ieși pe 
ușă...

Pagină redactată de 
CONSTANTIN COTOȘPAN, 

prof. JUHASZ ZOLTAN 
și prof. FERENCZY MIHAI
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im» ]a aceasta, ne reparti
zează un număr de mașini, 
număr pe care noi îl divizăm 
la loturile noastre în funcție 
de necesarul stabilit la în
ceput de lună, al fiecărui lot. 
Loturile au obligația ca de 
cîte ori survine o schimbare 
în necesarul lor de mașini, 
să ne comunice. Planul de 
transport de care vorbean. 
se întocmește de coîuun acord 
cu conducerea autobazei 
D.R.T.A. Uneori însă acest 
plan e diminuat de ei, ceea ce 
nouă ne dăunează.

La serviciul planificării al 
autobazei D.R.T.A. am aflat 
altceva: că planul lunar de 
transport pe care îl înaintează 
beneficiarii autobazei, deci și 
T.C.M.M., este de multe ori 
un plan „ca să fie" și nu 
unui judicios gîndit, care să 
aibă în vedere condițiile în 
care vor lucra mașinile.

Ne oprim cu constatării- 
aici. Defecțiuni în organizarea 
transporturilor pe șantiere e- 
xistă. Ele sînt ocazionate în 
mod aproape egal de autoba
ză și de T.G.M.M.

Se impune, în concluzie, ca 
la stabilirea planului de trans
port ambele unități să plece 
de la condițiile și posibilită
țile existente. Repartizarea 
mașinilor la loturi să se facă 
nh „la mica înțelegere" între 
șefii de loturi ci pe baza ce- 

A rerilor făcute de aceștia cu e 
zi înainte, astfel ca fiecare 
lot să știe pe ce mijloace de 
ransport se poate bizui și să 

le încadreze cu personalul ne
cesar.

Autobaza D.R.T.A. să anunțe 
beneficiarii (în speță pe 
T.CM.M.) de cîte ori una din 
mașinile planificate pentru ei 
rămîne în garaj pentru repa
rații, ca la rîndul său aceștia 
să înștiințeze la tiiapigMmCfefe 
de lucru respective.
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Primul schimb a luat sfîrșit. Mem
brii grupei sindicale nr. 3 din sec
torul de transport al minei Vulcan 
s-au îndreptat spre sala de ședință. 
Avea loc obișnuita adunare lunară 
a grupei.

In adunarea lunară a grupei sin
dicale se trec în revistă realizări
le, se evidențiază acei ce le-au în
făptuit. Atenția este îndreptată în
să spre dezvăluirea lipsurilor și de
ficiențelor, spre luarea de măsuri 
eficiente pentru remedierea lor. Spre 
acest scop sînt îndreptate gîmdirea 
colectivă, inițiativa și ideile izvo- 
rîte din mase.

Adunarea grupei sindicale a în
ceput. Tovarășul Dragomir Alexan
dru, organizatorul grupei sindicale 
prezintă un scurt referat urmat de 
un altul din partea conducerii teh- 
nico-administrative a sectorului pre
zentat de maistrul electromecanic 
Andraș Mihai. Urmează discuțiile la 
care se înscriu mulți din cei pre- 
zenți. Discuțiile sînt axate îndeo
sebi pe deficiențele ce se cer re
mediate în mod operativ. Redăm 
doar cîteva din ele care exprimă în 
mod grăitor preocuparea colectivu
lui sectorului pentru buna desfășu
rare a transportului.

ANGHEL AUREL. La orizontul 535 
unde lucrez, în circuitul de trans
port intră multe vagonete defecte, 
fapt ce creează pertu,rbații în des
fășurarea transportului, E necesar 
ca echipa de reparare a vagonete- 
lor să fie mai exigentă față de ca
litatea lucrărilor executate, pentru 
a nu ne produce greutăți în mun
că.

BARAC CONSTANTIN.
După cum știm cu toții, produc

ția extrasă pe puțul 7 vest crește. 

h

Pentru a se extrage la timp întrea
ga cantitate de cărbune e nece
sar să se monteze un troliu. Greu
tăți întîmpinăm și din cauza meca
nicului Ursu loan care, din cauza 
neatenției, provoacă uneori caram
boluri. E timpuil să lucreze mai cu 
atenție, iar în caz contrar să fie 
schimbat din această muncă de răs
pundere.

VIJDEA MIHAI.
Intr-adevăr mecanicul Ursu lu

crează neglijent, producînd multe 
greutăți cuplătorilor. In altă ordine 
de idei vreau să arăt că șl eu am 
făcut greutăți în activitatea tovară
șilor mei de muncă prin absențele 
nemotivate de la serviciu. Mă anga
jez aîci, în fața adunării să lichi
dez cu abaterile de la disciplină.

Ge bine ar fi dacă angajamentul ar 
fi urmat de fapte.

In cadrul adunării grupei sindi
cale au făcut propuneri prețioase 
Csiki Alexandru, Popa Gheorghe, 
Costea Dumitru, Esler Ioșif, Buică 
loan și alții.

Faptul că în adunarea grupei sin
dicale se fac propuneri multe și 
importante pentru îmbunătățirea 
transportului în subteran e foarte 
bine. Bine este că și o bună parte 
din ele sînt traduse în viață. E 
bine, dar se poate și mai bine. Este 
indicat, spre exemplu, să se stabi
lească termene și responsabilități 
precise pentru traducerea în viață 
a propunerilor făcute, ca la aduna
rea următoare să fie informați 
membrii de sindicat asupra stadiu
lui înfăptuirii lor. De asemenea, 
trebuie să se acorde mai multă a- 
tenție întocmirii referatelor pre
zentate, să se combată cu mai mul
tă tărie abaterile de la disciplină, 
de la N.T.S., lipsa de grijă față 
de utilaje și alte încălcări ale 
disciplines

Adunările lunare ale grupelor sin
dicale dau rezultate i bune cînd sînt 
bine organizate,- tratează cu com
petență problemele cele mai impor
tante, iar propunerile sînt înfăp
tuite în mod operativ. Să facem deci 
în așa fel încît într-adevăr aceste 
adunări să-și atingă școpul pentru 
care sînt organizate, să fie EFI
CIENTE i

D. C.

Comentatorul ziarului „Tbe 
New York Times*' semnează un 
articol în care se ocupă de e- 
fectele negative pe care le are 
asupra aliaților atlantici domi
nația economică a S.U.A. Sub
liniind că pe calea exporturi
lor de capital monopolurile a- 
mericane au ajuns să controle
ze 60 ia sută din industria pe
trolieră a Ca
nadei, 52 la su
tă din indus
tria minieră, 35 
la sută din in
dustria Mrttel

ți aproape în întregime indus
tria cauciucului, autorul preci
zează că șî chiar cei mai buni 
prieteni ai Statelor Unite în
cep să fie nemulțumiți de in
fluența lor economică asupra 
problemelor interne canadiene. 
Monopolurile din Statele Uni
te Iau hoțărîri privind investi
țiile, producția, piața internă 
canadiană, problemele angajării 
și chiar ale costului vieții din 
Canada, cea ce a ștîrnit protes
tul „prietenilor". Ministrul de 
finanțe din Canada, Mitchell 
Sharp, a publicat, precizează 
ziarul, un „manifesto", in care 
a cerut revizuirea relațiilor, 
pe care el le-a denumit, de 
„dominație” ale Statelor Unite 
asupra economiei canadiene.

ORIZONTURI 
ECONOMICE

Guvernul S.U.A. a propus relații comerciale 
normale cu fările socialiste
Preocupat de o serie de pro

bleme cărora trebuie să le facă 
față comerțul exterior ameri 
can, $1 în special, de balanța 
de plăți externe care de cîțiva 
ani continuă să Înregistreze de
ficite considerabile, guvernul 
Statelor Unite a propus de cu- 
rînd Congresului american să 
adopte o legislație menită să 
ducă la stabilirea de relații co
merciale normale cu țările so
cialiste din Europa. In legătură 
cu aceasta, ziarul „New York 
Times" publică un articol în 
care subliniază că pentru ca 
această legislație să fie efi
cientă ește necesar să țină

La Santiago de Chile s-a des
chis sesiunea Comisiei econo
mice a O.N.U. pentru America 
Latină (C.E.P.A.L.). Participanții 
la sesiune au luat în dezba
tere problemele situației eco
nomice a țărilor latino-ameri- 
cane, perspectivele de dezvol
tare a comerțului, industriei și 
agriculturii din America La

tină, precum și 
probleme lega
te de pregăti
rea Conferinței 
O.N.U. pentru 
comerț și dez

voltare, care va avea loc în 
1967.

In cadrul ședinței de des
chidere, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Chile, Ga
briel Valdes, a arătat că po
poarele latino-americane suferă 
de foamete, mizerie, și boli. „In 
America Latină, a spus el, 60 
la sută din populație este a- 
nalfabetă și lipsită de drep
turi, iar o treime nu dispune 
de nici un fel de proprietate 
care să-î permită să-și cîștige 
existența".

Ministru] chilian a arătat că 
„hotărîrile cu privire la Ame
rica Latină, adoptate la Confe
rința O.N.U. pentru comerț șl 
dezvoltare de la Geneva din 
anul 1964, nu au fost puse în 
practică și au înșelat așteptă
rile. Acțiunile practice nu au 
urmat cuvintelor frumoase'1, a 
declarat ministrul chilian.

seama de o serie de măsuri 
urgente. „Pentru sporirea sub
stanțială a acestor relații co
merciale vor fi necesare, se 
spune în articol, cel puțin trei 
măsuri esențiale: să se pună 
capăt barierelor tarifare discri
minatorii, care, în prezent, îm
piedică vînzările de produse 
din țările socialiste europene 
în Statele Unite; să fie înlătu
rate toate obstacolele legale 
din calea extinderii creditelor 
comerciale normale și la aces
te țări; să se revizuiască res
tricțiile impuse de guvernul 
S.U.A. asupra exporturilor de 
produse așa-zlse strategice".

Cea mai condamnabilă ingratitudine
r

nun i ajr

T. A. P. L. Petroșani

(Urmare din pag. l-a)

Ulterior, I s-a vorbit, de 
asemenea, despre aceste 
norme, iar în fiecare zi, 
atât la ieșire cit și la 
intrare în mină îi atră
geau atenția inscripțiile 
unor panouri mari de la 
gura minei să fie mereu 
atent asupra celor uni 
elementare reguli de 
protecție. N-a auzit Ne
meș Eugen, de la secto
rul II al minei Lupeni 
tot ce i s-a vorbit ? N-a 
văzut tot ce scria pe a- 
fișele de la gura minei ? 
Puțin probabil. Cert e 
însă că le-a ignorat to
tal, le-a nesocotit in
tr-un mod revoltător. Și 
iată cum: Intr-una din 
zile, fiind repartizat ca 
mecanic de crațer la 
axul colector nr. 2, s-a 
retras într-un loc mai 
ferit, în nișa întrerupă
toarelor. A desfăcut prin 

forțare Lampa de sigu
ranță „Wolf", cu ajuto
rul unei lițe a produs 
un scurtcircuit intre 
bornele lămpii, a scos o 
țigară din buzunar și a 
aprins-o, fumînd apoi li
niștit. A nesocotit peri
colul în care se afla atîf 
el cit și cei din jurul 
lui, a ignorat cel mai 
periculos dușman al mi
nerilor — metanul, a ui
tat de Încrederea ce i-au 
acordat-o oamenii din 
abatajele din jur cît și 
întreg colectivul minei 
odată ce a fost încadrat 
în subteran. A săvîrșit 
cel mai condamnabil act 
de necugetare, de ușu
rință. Și probabil nu pen
tru prima oară. Doar a- 
vea un pachet de țigări 
ascuns mai de mult du
pă bandaje. Norocul lui, 
și nu numai al lui, că 
în cele cîteva minute cît 
își fuma țigara, probabil.

nu se cumulase metanul. 
Dar dacă... 11

Să nu mai insistăm, 
însă, asupra acestei po
sibilități și a riscului 
ce-1 prezenta. Să amin
tim în schimb și despre 
un alt om lipsit de răs
pundere, și el tot meca
nic de crațer — Gali 
Gheorghe, în prezența 
căruia Nemeș Eugen își 
fumase țigara. Gali 
Gheorghe s-a dovedit 
ceva mai conștient de 
riscul țigării lui Nemeș. 
Dar, vai, rit de timid a 
încercat să-l aducă la 
realitate 1 I-a atras aten
ția că... în mina fumatul 
e interzis, că a doua zi 
o să-l denunțe. Dar die 
ce nu i-a smuls țigara 
din gură 1 De ce nu l-a 
tras de urechi șl nu l-a 
demascat pe loc in fața 
superiorilor ?

In fine; cazul pe cît 
de Ușuratic a fost săvîr

șit, pe atît de vehement 
a fost judecat și con
damnat de minerii Lu- 
peniului. Consiliul de 
judecată tovărășească de 
la exploatare a hotărît 
într-o adunare publică 
scoaterea din mină a 
lui Nemeș Eugen, desfa
cerea contractului său 
de muncă și trimiterea 
sa în fața instanțelor ju
decătorești cerîhd să fie 
judecat tot în public, în 
fața colectivului minei.

Nemeș Eugen nu va 
mal avea, așadar, prile
jul să fumeze în mină, 
nici să atenteze la secu
ritatea tovarășilor lui 
prin actele sale irespon
sabile. Dar cazul lui are 
semnificația unul semnal, 
a unui veritabil apel la 
vigilență, la exigență și 
intransigență față de toți 
cei care calcă în picioa
re normele de securitate.

Anunța publicul consumator că s-au 
redeschis în raza orașului spațioase și 
confortabile grădini de vară

„PARC"
„GAMBRINUS" 

„CONSTRUCTORUL" 
terasa „MINERUL"

unde se pot servi în permanență dife
rite preparate la grătar și un sortiment 
bogat și variat de băuturi

SPORT
In prezența a peste 45 000 de spec

tatori s-a disputat la Leeds meciul 
de baraj al semifinalei „Cupei ora
șelor tîrguri" între formațiile Leeds 
United (Anglia) și Real Saragosa 
(Spania). Victoria a revenit fotba
liștilor spanioli cu scorul de 3-1 
(3-0).

★
In cea de-a doua semifinală a 

„Cupei orașelor tîrguri" la fotbal, 
desfășurată la Londra între echi
pele Chelsea și F. C. Barcelona, fot

baliștii englezi au obținut victoria 
cu scorul de 2-0 (0-0).

★

Reprezentativa de fotbal (tineret) 
a țării noastre susține în această 
lună o nouă întîlnire internaționa
lă. In meci revanșă, la 19 mai, la 
Timișoara, echipa română va întîlni 
selecționata similară a Austriei. Du
pă cum se știe, în întîlnirea de la 
Eisenstad victoria a revenit echi
pei noastre cu școrul de 1-0

★

Primul meci al finalei „Gupei 

campionilor europeni" la volei 
(masculin), care opune formațiile 
românești Dinamo și Rapid, se va 
disputa sîmbătă 14 tnai, cu începe
re de la ora 17,30, în sala Pavilio
nului Expoziției Economiei Națio
nale.

★
Finala probei de simplu bărbați, 

din cadrul turneului international 
de tenîs de la Roma, a fost cîști- 
gat de australianul Tony Roche, 
care l-a învins pe italianul Nicola 
Pletrangeli cu 11-9. 6-1, 6-2.

(Agerpresj
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Cu prilejul șederii 
și guvernamentale

la Pekin a delegației
române care a vizitat

de partid
R. D. Vietnam

Prezente r
• PRAGA • ATENA

Convorbiri cu premierul 
Cio En-lai

— Corespondentul A- 
Gălățeanu, transmite: 

„ vice- 
Central 
Chinez, 

Stat al 
convor- 
membru 
al Pre-

PEKIN 12. 
gerpres. I.
J<* dimineață, Ciu En-lai 
președinte al Comitetului 
ai Partidului Comunist 
premier al Consiliului de 
R_ P. Chineze, a avut o 
hire cu Emil Bodnăraș, 
ai Comitetului Executiv și
zkEului Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, prim-vicepreședinite al Con- 
săliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, șeful delega
ției de partid și guvernamentale 
române care a venit la Pekin, 
după vizita făcută în R. D. Viei- 
TW»

Din partea română la convor
bire au luat parte Paul Niculescu 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al Comitetului Cen
tal al Partidului Comunist Ro
mân, general-colonelul Ion Ionlță, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist 
junct al ministrului 
mate ale Republicii 
mânca, Vasile Vlad,

pleant al 
Partidului 
secției relațiilor externe a C.C. al 
P.CjR., Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe a! 
Republicii Socialiste România, Au
rel Duma, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Pekin.

Din partea chineză la convotr- 
b:re\au luat parte Cen I, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Li Sien- 
nien, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P. C. Chinez, vice.pre- 
mler al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze,
pleant al C.C. 
Siao Guan-hua, 
trului afacerilor

Convorbirea a
Biosferă 
nească.

Comitetului Central al 
Comunist Român, șeful

Giao I-min, membru su- 
al P. C. Chinez, 
adjunct a.1 minis- 
externe, și alții, 
decurs într-o at-

tovărășească și priiete-

Dineu la Ambasada 
Română din Pekin

Român, 
fonțelor 

Socialiste 
membru

ad-
ar- 

Ro- 
su-

PEKIN. — Corespondentul Ager
pres, I. Gălățeanu, transmite: To
varășul Emil Bodnăraș, conducă
torul delegației de partiid și gu
vernamentale române, oare a vizitat

RĂZBOIUL DIN VIETNAM
Acțiuni deosebit de puternice 
declanșate de patrioți

SAIGON 12 (Agerpres). — Agen
ția de presă Eliberarea relatează 
că, în cursul luptelor desfășurate 
la 21 și 22 aprilie, forțele patrio
tice din provincia sud-vietnameză 
Gia tai au scos din luptă 500 de 
militari inamici, dintre care 450 a- 
mericani. In cursul acțiunilor deo-

sebit de puternice declanșate de 
forțele Frontului Național de Elibe
rare, a fost atacat și un aeroport 
american din apropierea orașului 
Pleiku. 58 de avioane americane 
au fost distruse sau avariate de 
focul armelor grele ale patrioților 
sud-vietnamezi.

Centre populate și industriale 
din R. 0. Vietnam bombardate 
de avioanele americane

Stare excepțională 
în Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA 12 (A- 
gerpres). — Junta militară din Gua
temala a decretat miercuri institui
rea „stării de urgență" pe întreg 
teritoriul țării pentru o perioadă de 
30 de zile, acordîndu-și dreptul de 
a opera arestări și dețineri de per
soane, fără nici un ordin judiciar, 
sub pretextul luptei împotriva „ac
tivității subversive". Această acțiu
ne a fost întreprinsă chiar în ziua 
cînd președintele juntei, colonelul 
Enrique Peralta Azurdia, trebuia să 
apară în fața 
justiție pentru 
vind situația 
soane a căror
rîție a fost denunțată de 
armate revoluționare, o organizație 
care duce lupta armată împotriva 
actualului regim, 
publicat la numai 
alegerea lui Juiio 
gro ca președinte

Prin decretul juntei, 
Azurdia a fost însărcinat să ia toa
te măsurile pe care le consideră 
necesare „pentru restabilirea ordi
nii publice", au fost suspendate ga
ranțiile și drepturile cetățenești sta
bilite prin constituție și a fost or
donată mobilizarea tuturor forțe
lor armate. Toate reuniunile publice 
au fost suspendate +

HANOI 12 (Agerpres). — La 10 
mai numeroase grupuri de avioane 
americane au pătruns în repetate 
rînduri în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam bombardînd și mitraliind 
centre populate și industriale din 
provinciile Ha Tinh, 
Thanh Hoa, Nam Ha, 
Lao Cai, insulele Hon 
vincia Thanh Hoa și 
tuată în partea 
militarizate.

Nghe An,
Yen Bai și 
Me din pro-
Con Co, si

de nord a zonei de-

Curții supreme de 
a da explicații pri- 
numeroaselor per- 
arestare sau dispa- 

Forțele

Decretul a fost 
cîteva ore după 

Cezaro Montene- 
al Guatemalei. 

colonelul

R. D. Vietnam, a oferit joi seara, 
în saloanele Ambasadei Republicii 
Socialiste România din Pekin, un di
neu în cinstea conducătorilor chi
nezi. Au participat Ciu En-lai, vi
cepreședinte al C.C. al P.C. Chi
nez, premier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Cen I, mem
bru ai Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat, Li Sien-niien, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Chinez, vicepreimier al Con
siliului de Stat, Giao 
bru supleant a.l C.C. 
nez, Siao Guan-hua, 
ministrului afacerilor
Lu Pin, președintele Asociației 
prietenie, chino-română.

Tovarășii Emil Bodnăraș și 
En-la,i au toastat
nla profundă dintre poporul ro
mân și poporul chinez, pentru co
laborarea frățească dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Chineză, dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Chinez.

Din partea română 
membrii delegației de 
vernamentale române
ma, ambasadorul Republicii 
liste România la Pekin.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

I-min, 
ail P.C.

adjunct 
externe,

mem-
Chi- 

al 
și 

de

Ciu
pentru priete-

au participat 
partid și gu
și Aurel Du- 

Socia-

Corespondentul Agerpres, A. 
Liță, transmite : La 11 mai a 
început cel de-al 21-lea festi
val muzical „Primăvara la 
Praga". La festival participă 
17 țări, printre care și Repu
blica Socialistă România, care 
este reprezentată de mezzoso- 
prana Elena 
Ion Buzea 
Constantin.

Festivalul 
4 iunie, cu i 
va ii interpretată simfonia 
IX-a de Beethoven.

Cerrtei, tenorul 
dirijorul Marin

se 
un

va încheia la 
concert la care 

a

Corespondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie, transmite r Pro
fesorul arh. Grigore Ionescu, 
director al Direcției monu
mentelor istorice din Republi
ca Socialistă România, a ținut 
la Atena o conferință în ca
drul Asociației internaționale 
sud-est europene. Conferința, 
intitulată „Arhitectura și pic
tura moldovenească in veacu
rile XIV—XVI", însoțită de 
proiecții și de Ulmul „Comori 
de artă monumentală", a avut loc 
la Muzeul bizantin din Atena.

A. Kosîghin a vizitat 
barajul de la Asuan

ASUAN 12 (Agerpres). — La 
12 mai membrii delegației guver
namentale sovietice, condusă de 
Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. care 
efectuează o vizită în Republica A- 
rabă Unită, au vizitat barajul înalt 
de la Asuan. Delegația a fost în
soțită de președintele Gamal Ab
del Nasser și de alți conducători 
de stat din R.A.U. Cu acest prilej, 
la Asuan a avut loc un miting al 
prieteniei dintre popoarele celor 
două țări la care au luat cuvîntul 
Gamal Abdel Nasser și Alexei Ko
sîghin.

PE SCURT

Consiliul de Securitate
va dezbate problema rhodesiană

că problema rhode- 
luată în dezbaterea
Securitate marți, 17 

africane — Mali, Ni- 
— membre ale Con- 

au remis

NEW YORK 12 (Agerpres). — La 
Organizația Națiunilor Unite s-a a- 
nunțat oficial 
siană va fi 
Consiliului. de 
mai. Trei țări 
geria. Uganda
siliului de Securitate, 
Consiliului proiectul de rezoluție e- 
laborat de grupul african la O.N.U. 
în care se cere ca guvernul brita
nic să folosească toate mijloacele 
necesare, inclusiv forța, pentru 
înlăturarea. regimului rasist șud- 
rhodesian și pentru aplicarea ime
diată în privința Rhodesiei a De
clarației O.N.U. privind acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale.

In proiectul de rezoluție se con
stată că situația din Rhodesia 
sud reprezintă 
adresa păcii și

ționale și se cere tuturor state
lor, îndeosebi Republicii Sud-Afri- 
cane și Portugaliei, ruperea com
pletă a tuturor relațiilor economice 
și a legăturilor de transport cu 
Rhodesia de sud.

Se propune Marii Britanii — în 
baza art. 7 din Carta O.N.U. — să 
folosească forțele sale armate pen
tru a interzice transporturile, în
deosebi de petrol și produse pe
trolifere, către Rhodesia.

Consiliul de Securitate, 
în proiectul de rezoluție, 
gliei să aibă consultări cu 
torii partidelor politice
din Rhodesia în scopul instalării u- 
nui regim care să corespundă nă
zuințelor poporului Zimbabwe.

9 MOSCOVA. Agenția 
TASS transmite că la Moscova 
a fost semnat un protocol re
feritor la suplimentarea livră
rilor reciproce de mărfuri în 
tre U.R.S.S. și Franța. Cu a- 
cest prilej, părțile au relevat 
faptul că in anul 1965 schim
bul de mărfuri dintre cele 
două părți a sporit conside
rabil.
• WASHINGTON. Adminis

trația națională pentru aero
nautică și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) intenționea
ză, relatează agenția A.P., să 
efectueze la 30 mai prima în
cercare de a lansa o navă 
cosmică, echipată cu instalații 
de televiziune pe suprafața Lu
nii. Lansarea va fi efectuată 
cu ajutorul unor rachete de ti
pul „Atlas-Centaur". Stația de 
televiziune urmează să trans
mită pe Pămînt fotografii ale 
solului lunar, precum și date 
asupra temperaturii, cîmpuiui 
magnetic etc.

ț

de
o amenințare la 
securității interna-

DE JANEIRO 12. Corespon- 
Agerpres, V. Oros, transmi-

prin care se
alegerilor din
avea loc în

Un nou act instituțional în Brazilia
RIO 

dentul
te: Președintele Castello Branco a 
semnat un nou act complimentar, ai 
nouălea la număr, 
fixează termenele 
acest an, care vor
Brazilia. Potrivit acestui act, la 3 
octombrie vor avea loc alegeri ia 
posturile de președinte și vicepre
ședinte, un alt scrutin este prevă
zut pentru 3 septembrie, cînd ur
mează să fie desemnați noii gu
vernatori în 11 state braziliene, iar 
la 15 noiembrie va avea loc scru
tinul privind alegerile generale. 
Pentru alegerile prezidențiale, pînă 
în prezent au fost desemnați doar 
candidații guvernamentali, generalul 
Costa e Silva, actualul ministru al 
apărării al Braziliei, pentru postul 
de președinte, și Pedro Aleixo,. mi-

nistrul justiției, pentru postul de 
vicepreședinte. Singurul partid ofi
cial de opoziție, Mișcarea democra
tică braziliană, nu și-a desemnat 
încă candidații. Potrivit noului act 
instituțional, guvernatorii vor fi 
aleși nu direct, cum se făcea pînă 
acum ci de adunările legislative ale 
statelor respective.

In cercurile politice braziliene 
se apreciază că noul act institu
țional va da guvernului președinte 
lui Branco un control mai amănun 
țit în dirijarea și urmărirea alege
rilor în intenția de a asigura can 
didaților oficiali maximum de șanse.

Dezbaterile

Danemarca intenționează să se retragă 
din A. E. L. S.

COPENHAGA 12 (Agerpres).
Intr-un discurs pronunțat 

curi seara în fata Camerei 
merț din Bergen (Norvegia), 
tnil afacerilor externe al
mareei, Per Haekkerup, a sublinia! 
că Danemarca intenționează să pă
răsească Asociația Europeană a Li-

mier- 
de co- 
minis 
Dane-

Schimb (A.E.L.S.) după 1 
1967. Declarația ministrului 

scrie agenția 
Presse, este deosebit de

berului 
ianuarie 
de externe danez.
France
semnificativă dacă se tine cont că 
ea a fost făcută cu o zi înainte 
de deschiderea sesiunii Consiliului 
Ministerial al A.E.LS.

LONDRA 12 (Ager 
preș). — Opoziția con
servatoare a depus în 
Camera Comunelor o 
moțiune de cenzură îm
potriva ministrului avia
ției, Fred Mulley, acu- 
zîndu-1 că i-a indus în 
eroare pe deputați, as- 
cunzînd unele aspecte 
ale contractului de vîn- 
zare a avioanelor și e- 
chipamentului militar ae
rian, încheiat în 
brie 1965 cu
Saudită. Vorbind
martie despre acest con-

decem-
Arabia 

în luna

se arată 
cere An- 
conducă- 
africane

150000 de lucrători 
italieni în grevă

ROMA 12. Corespondentul Ager- 
pres, I. Mărgineanu, transmite : Cei 
peste 150 000 de lucrători din sec
torul transporturilor în comun din 
întreaga Italie au declarat o grevă 
de 24 de ere protestînd împotriva 
înghețării salariilor și cerînd înce
tarea concedierilor, libertăți sindi
cale și încheierea noului contract 
colectiv dc muncă. Greva este spri
jinită de sindicatele pe ramură a- 
părtinind celor trei centrale ■— Con
federația Generală a Muncii din 
Italia, Confederația Sindicatelor 
Oamenilor Muncii din Italia 
Uniunea Italiană a Muncii.

• BELGRAD. Producția de 
cărbune și energie electrică în 
bazinul Kosovo înregistrează 
o creștere continuă, scrie zia
rul „Privredni Pregled". In pe
rioada ianuarie — martie, în 
bazinul din Kosovo s-au extras 
851 367 tone lignit, din canti
tatea de 3,7 milioane tone pla
nificată pentru acest an, depă- 
șindu-se cu 7 000 tone produc
ția din primele trei luni file 
anului trecut. rC ANKARA. La 11 mai au 
început în sudul Turciei ma
nevre ale forțelor militare te
restre, aeriene și maritime.

9 BONN. In cadrul politicii 
de înarmare urmată de guver
nul de la Bonn, marile compa
nii industriale vest-germane 
sint tot mai mult antrenate în 
producția de armament. Zilele 
acestea, 
A.D.N..
și firma 
primit o 
tantă, și
construirea în

după cum anunță 
concernul Telefunken 
Rheînmetall A.G. au 
nouă comandă impor- 
anume proiectarea și 

serie a unui
tanc prevăzut cu un tun anti
aerian și cu instalații electro
nice. Cele două firme vor pro
duce noul tanc în colaborare 
cu uzinele Porsche.

din Camera Comunelor
tract, Mulley a declarat 
că acesta nu este inclus 
în acordul de compen
sație, in cadrul căruia 
Statele Unite se anga
jează să cumpere din 
Marea Britanie echipa
ment militar și să faci
liteze vînzarea unui
semenea echipament în 
terțe țări. Ministrul a- 
viației a afirmat de da 
ta aceasta 
Comunelor 
mal ca în 
compensare
Unite să fie

a

în Camera 
că era nor- 
acordul de 
cu Statele 

inclus și

contractul cu Arabia 
Saudită. Punîndu-se la 
vot moțiunea de cenzu
ră, ea a fost respinsă 
cu o majoritate de 90 
de voturi.

Răspunzînd unui depu
tat laburist de stingă 
ministrul apărării, Denis 
Healey a declarat că gu
vernul britanic nu in
tenționează să vîndă ar
me Vietnamului de sud, 
însă și-a precizat ca o- 
biecliv să vîndă Statelor 
Unite echipament militar 
în valoare de 325 mili-

pane dolari, în următo
rii 12 ani, pentru a com
pensa cheltuielile în de
vize rezultînd din cum
părarea avioanelor „F- 
111". Healey a’ adăugat 
că, conform unui acord 
de principiu încheiat cu 
Statele Unite, Marea 
Britanie își propune, de 
asemenea, să vîndă ar
mament țărilor terțe. în 
aceeași perioadă de timp, 
pentru a totaliza suma 
corespunzătoare prețului 
avioanelor _F-111".
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