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Proletari din toate - țările, uniți-vd I
Anul XIX

XXIV Nr. 5370■ f'7*

, de la I.E.C. . anul trecut muncă, imobili-; ore, iar nr. 1 și i unele redusă.
în fost de

Energeticienii Paroșeni au avut serioase greutăți Turbina, a 4-a a zată peste 2 000 rotoarele generatorilor : nr. 2 au funcționat în perioade cu sarcină Printr-o muncă asiduă s-a reușit biruirea greutăților, iar a- nul 1966 a lost încheiat cu o realizare a sarcinilor de plan ,lu producția marfă în proporție de 1'53,89 la. sută, la producția globală de 100,34 la. sută, iar producția de energie termică planificată a fost -depășită; cu 2 667 Gigacalorii.Ih doririța de a evita în 1967*4 greutățile: întîmpinate în anul anterior și pentru realizarea ritmică a sarcinilor de pian au fost stabilite măsurile teh- nico-organîzat orice corespunzătoare. Astfel, la grupul 4 se
LacrăiilB consfăiuirii 
jriiM attinitatea 
ile proiectare le domeniul 
CNStrectiiloi* Joi au continuat lucrările .Consfătuirii consacrate activității de proiectare în domeniul coriștruc- țiiidr care are. loc în Capițalâ.in cursul dimineții au avut loc dezbateri pe grupe de specialitate. După-amiaZă consfătuirea și-a continuat lucrările În ședință plenară.La lucrările ședinței, au participat tovarășii : Petre Blajovici, Mihai Gere, Mânea Mănescu, cadre de conducere din ministere și instituții centrale, economiști, activiști de partid, oameni de știință, cadre didactice din îrivăță- mîntul superior.In cadrul discuțiilor, directori ai unor institute departamentele de proiectări, specialiști au abordat probleme actuale privind • proiectarea și execuția obiectivelor economice, înfățișînd experiența pozitivă din activitatea lor, ca și deficiențele existente. Au‘fost făcute numeroase propuneri menite să ducă la îmbunătățirea activității dă proiectare a obiectivelor de investiții ce urmează a fi ridicate în anii cincinalului.Lucrările consfătuirii continuă. (Ăgerpres) 
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va moderniza protecția de vid minim în T.A., protecția de secvență inversă și protecția împotriva întreruperii circulației distilatului la generator; se vor schimba 20 de serpentine economizor — treapta . a ll-a — la cazanul nr. 1: se va construi o instalație " pentru completarea cu bile a morilor de la cazanele 4—5 etc? ‘Prin traducerea* 1 îir Viață a acestor măsuri tehnico-ergani- zatorice, energeticienii din Pa- rPșeni își; vor crea Condiții pentru a obține noi succese în 
munci. Ei ' s-au > Angajat■ ; ca 
pe 196? să depășească sarcinile 
de plan cu 22 500 000 kWh la 
producția de energie electrică, 
cu 1 la sută productivitatea 
muncii, să realizeze 1 200 000 
lei economii la prețul de cost 
și 1 000 000 lei beneficii peste 
pian.

Getățenii Aninoasei și-au dc semnat candidați! pentru marea majoritate a circumscripțiilor electorale comunale, cărora, prin votul lor de la 5 martie, le vor încredința misiunea de gospodari ai treburilor obștești. Muncitori, medici, învățători, gospodine — oameni ai muncii de cele mai diverse profesii, dar pe care-i caracterizează o prețioasă trăsătură comună: grija pentru înfrumusețarea localității.Furișată printre dealuri de-a lungul văii ce-i poartă numele, Aninoasa n-a putut beneficia, din lipsă de spațiu, de tumultul intens al șantierelor ce a cuprins celelalte localități ale Văii Jiului. Și totuși, aici semnele bunei gospodăriri, roadele unei preocupări pline de dragoste și inițiativă pentru propășirea a- cestei așezări miniere-sînt prezente pretutindeni. In ultirha perioadă au fost date în folosința ; in apropierea arenei • sportive două blocuri masive cu multe apartamente. Recent și-a deschis porțile un complex de deservire al cooperativei meșteșugărești „Jiul11. Gardurile curților au fpșț a- liniate și strada principală a devenit măi largă; albia văii 
a fost corectată cu multe sute 

"de metri de diguri. In dreptul fiecărei ease de pe strada principală, din primăvară și pînă. toamna tîrziu, te îritîm- pină flori și verdeață. Fiecare din aceste realizări gospodărești poartă amprenta unei vii participări a cetățenilor care în frunte cu deputății sfatului popular au pus umărul la obținerea de noi realizări gospodărești.Medicul Niculescu Viorica locuiește într-un apartament din noile blocuri: de lingă a- rena sportivă. Deputată în sfatul popular comunal, ea a fost animatoarea acțiunii de creare a spațiilor verzi în ju-

CUZA VODA“
pe scena teatrului petroșânean

unei unui proces istoric, Mihail deși într-un- spațiu a căutat să

Unirea — eveniment politic de însemnătateistorică jn viața, patriei • noastre — a‘fost sărbătorit pretutindeni în țară cu entuziasm și adîncă recunoștință pentru cei ce au luptat și s-au jertfit. întru afirmarea națiunii, a statului na- țipnal român. . ‘Prezent la manifestările .prilejuite cu această -ocazie în Vșlea Jiului. Teatrul de stat din Petro șanj a căutat să cinstească acest eveniment prezentînd masți, 24 ianuarie, pe scena teatrului, evocarea dramatică „Cuza Vodă" de Mihăil Davidoglu. Piesă într-un act, evocarea dramatică „Cuza Vodă“ surprinde cîteva evenimente importante care au precedat actul Unirii, cit și momentele ce au urmat, pînă la abdicarea domnitorului Alexandru loan Cuza. perioadă extrem de interesantă, plină de frămîntări și lupte. Ințele- gînd Unirea ca expresie a necesități logice, rezultatul îndelungat Davidoglu, restrîns de redare, surprindă momentele cele mai caracteristice. specifice epocii arilor 1859-1866. Aducîndu-ne în scenă o tipologie de. eroi, dramaturgul a scos cu • pregnanță în evidență faptul că factorul hotă- rîtor al realizării Unirii l-a constituit voința și lupta maselor celor mai largi ale poporului care vedeau în realizarea Unirii calea spre împlinirea vechilbr aspirații de libertate națională și socială, spre o viață mai bună. Mihail Ko- gălniceanu, .Moș Ion Roată, Mircea Mălăieru, Ion Firu, Alioanei loan, maiorul Stoica, sînt eroi viabili, patrioți înflăcărați și luptători dîrzi pentru cauza Unirii. Prin ei ne este sugerată hotărîrea- nestrămutată a poporului nostru de a înfăptui Unirea, hotărîre care a fost mai puternică decît toate piedicile ridicate în calea ei , de reacțiunea internă, ca și de acele puteri europene care, urmărind să-și asigure sau să-și întărească dominația în această parte a Europei, nu vedeau cu ochi buni nașterea statului unitar român. Verbină despre acest fapt, Mihail Ko-
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27 ianuarie
1967

V

Vineri

Federale o vizită

mi-Re-

urma înțelegerii intervenite ministrul afacerilor externe Corneliu Mănescu si federal al afacerilor

cum s-a mai anunțat, afacerilor externe alSocialiste România a invitația adresată

Utecistul Iordache Samson — unul 
din cei mai buni macaragii de pe 

șantierul Vulcan

de ■ domnitorului dramaeur- tip repre- ce a erno- lui nu a pentru cei
simțul pa- rolu- nu a ci a

gălniceanu spunea : „Unirea — 
eu nu recunosc nimănui dreptul 
să zică că*i actul său individual, 
proprietatea sa exclusivă: Unirea 
e actul energic al întregii națiuni 
române...; Unirea națiunea a 
fâcut-o".Apropjindu-se eu —rStdură figura luminoasă a Alexandru Ioan Cuza, gul a făcut din el un zentativ românesc. Ceea ționat în personalitatea fost numai înțelegerea mulți și umiliți, pentru „săracii pămîntului'‘ pe care i-a înțeles și iubit, ci și patriotismul, impresionant al demnității trîei. Punerea în evidență a lui maselor în actul Unirii micșorat rolul său istoric, completat tabloul epocii.Alături de aceste figuri , luminoase, evocarea dramatică • .Cuza Vpdă“ ne-a pdus • ' în scenă si personaje negative, tipuri de an- tipatrioți.- reprezentate de boierii Alexe și Miron, coana Caliope si Marghiolita. Incult intrigant și laș în boierul Alexe este fără patrie și fără oricînd să-și vîndă a-și apăra privilegile.prezintă burghezia în ascensiune Atîta timp cît nu a ajuns la pu-

dar agresiv, același timp, ■tipul omului credință, gata tara -pentru Miron re-
C. COTOȘPAN

' ■ !
(Continuare ■ în pag. a :3-a)

grup de specialiști mi- de la întreprinderea mi- Bălan, regiunea Mureș- sosit un

Schimb 
de experiențăUn nieri nierâ Autonomă Maghiară', a în Valea Jiului pentru schimb de experiență. .Oaspeții din Bălan studiază metodele de exploatare a abatajelor cu front lung cu susținere metalică și plasă de sîrmă Schimbul de experiență_ are drept scop aplicarea acestei metode și la minele din nă- lan. La acest schimb de experiență mai participă și’ specialiști din partea Institutului de cercetări miniere din curești. Cu această ocazie peții vor vizita frontalele canizate de la minele peni și Aninoasa.

Bu- oas- me- Lu-

ac-în luna 1966 de către rninis- externe al Repu- a Germaniei de a oficială. în. această

După niștrul public ii ceptatseptembrie trul afacerilor blicii face țară.In între român, Corneliu Mănescu si ministrul federal al afacerilor externe, Willy Brandt, vizita va avea loc între 30 ianuarie și 3 februarie a.c.
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impunătoare, ce 
desfăta oricînd, 
un album de 

un carnețel de

Există undeva, departe, scu
fundat în negura nopții sau 
in ceața dimineților timpurii, 
o priveliște 
ne-ar putea, 
umplîndu-ne 
imagini sau 
impresii. Vara, acolo în liniș
tea odihnitoare a serilor calde 
și dulci se aude glasul mier
lelor, un țipăt prelung arun
cat intr-o joacă păsărească. 
Iarna, bolborosesc pe sub 
gheață pirat ele, trezind încre

IMPRESII

Zăpada era mare, 
sub picioaro. Valea 
părea pustie, tăcerea 
fagii împodobiți de 
Pustietatea e numai

menirea pădurii. Filonul ar
gintiu al mercurului se zgri
bulește de frig în capilarele 
termonvtrului. M-am aflat 
deunăzi pe aceste meleaguri. 
Intr-o dimineață de iarnă se
nină, cu bolta cerului arun
cată peste crestele pleșuve ale 
munților.
t -îșnea 
de Pești 
învăluia 
zăpadă.
aparentă. Oamenii de aici su
pun și modelează eu cutn-an- 
ță, după voie, vitregia natu
rii. Faptele acelor oameni le 
avem in conștiința noastră, iar 
rezultatele muncii lor vor stră
bate distanțe lungi. Ceea ce 
se va crea la Valea de Pești, 
aparține prezentului și viito
rului. Locul, sterp altădată, se 
va împlini, va fi cîntat pe 
strunele entuziasmului crea
tor.

Valeriu COANDRÂȘ

Fruntași în întrecere 
pe anul 1966Uricani au fost listele eu frunta- întrecerea socialistă peLa E. M. defin'!”nte sii1 în anul 1966. Tovarășul ZeleneacGheorghe, președintele comitetului sindicatului exploatării ne-a informat că anul trecut 1813 muncitori mineri, ingineri și tehnicieni ai exploatării au participat la întrecerea socialistă. Din acest număr 453 au fost declarați fruntași în întrecerea socialistă. Din totalul de 8 sectoare, trei au fost declarate, de asemenea, fruntașe și anume : sectorul II — producție, condus de ing. Victor Apostu. sectorul V — electromecanic și sectorul VI transport.



2 STRASUL RQSH.

Conștienți de receptivitatea copilului față de 
exemple, părinții caută deobicei să-i ferească de 
tot ce nu trebuie copiat. Din păcate insă, nu în
totdeauna părinții — observind nemulțumiți u- 
șurința cu care-și însușește și imită copilul exem
plele rele — se simt vinovați, răspunzători pen
tru ce poate copilul lua din propria lor purtare, 
nu văd cum unele exemple rele, date chiar de 
ei, devin o cauză a neascultării, a împotrivirii 
arătate de copil față de cerințele părinților, a

notelor sub posibilități din catalog. Cînd copilul 
beneficiază în familie și în școală numai de 
exemple pozitive, este foarte bine. Datorită aces
tor exemple bune, el merge, fără să se abată, 
pe un drum drept, bătătorit. Știm însă că oricît 
ar fi de ferit, din toate modelele umane care i 
se oferă, copilul imită fără discernămînt exem
ple bune, dar și rele. ,

Constatările făcute pe marginea unei anchete 
în cîteva școli le subscriem în pagina de față.

Copiii înțeleg $!••• judecă

EXEMPLULPERSONAL 
Șl EDUCAȚIA ELEVILOR

Am reținut doar cîteva răspunsuri ale unor elevi din cei 1 la sută care nu au un exemplu bun în părinții lor. Ce-i determină pe acești elevi să-și condamne cu a- mărăciune părinții pentru ceea ce le oferă zilnic ? Cit de mult greșesc părinții care consideră că fiii lor nu înțeleg anumite lucruri, care consideră că educația copiilor trebuie lăsată doar pe seama școlii ! Și chiar dacă numai școala ar fi nevoită să formeze personalitatea copilului lor, prin exemplul pe care-1 oferă acasă prin „sfaturile11 greșite pe care ie dau, unii părinți vin în contradicție cu cele deja însușite de elevi în școală. Și elevul își judecă părinții. Ii judecă cu asprime. Și are dreptate. Ce exemplu poate lua S. O. din Lonea de la tatăl său, care-și cumpără doar pentru el haine (copilul umblă la școală fără uniformă corespunzătoare) și

Pagină redactată de
VIOREL TEODORESCU
Desene: A. OTINJAC

nu-1 lasă deseori să frecventeze școala, pentru a nu deveni „mai deștept decît el". Din această cauză elevul, consideră că „tata-și bate joc de mine, crede că-s mic*'.Eleva D. M. din lscroni spune cu părere de rău : „Dacă n-aș înțelege unele lucruri, aș putea să iau exemple rele de la tata. Zilnic spune în casă cuvinte urîte pe care uneori nu le înțeleg, dar îmi dau seama, că sînt ieșite din comun1*. Eleva înțelege deci, o serie de lucruri pe care poate nici nu le bănuiește tatăl său. Atenție ! B. M. din Petrila nu-1 iubește pe tatăl său pentru că „se ceartă des cu mama, nu merge uneori la lucru, nu ascultă de nimeni11, iar T. V- din Aninoasa declară despre mama sa : „mă învață numai rele, nu ține curat în casă, la noi se intră direct în casă fără să te ștergi pe picioare*1. Iată condiții în care elevii sînt nevoiți să-și formeze caracterul !
Amprenta 

dirigintelui
Dirigintele clasei este considerat ca al doilea părinte al elevului. Răspunzînd de întregul proces instruetiv-educativ desfășurat la clasa pe care o conduce, dirigintele, prin felul său de comportare, prin conduita și exemplul pe care trebuie să-l ofere zilnic elevilor săi, își atrage respectul acestora. Despre dirigintele clasei, care i-a călăuzit cu pricepere, de la început, pașii, viitorul cetățean își va aduce aminte oricînd cu plăcere. In momentul în care sfaturile dirigintelui și-au găsit ecou deplin la toți elevii clasei, se poa-

Un număr de 478 elevi (135 din clasele IX—XI și 343 din clasele V—VIII) de la Liceul din Petrila și Școlile generale nr. 2 și nr. ' din Petrila, nr. 6 Petroșani, din Aninoasa și Is- cror,1 ne-au răspuns la cîteva întrebări.Elevilor de la liceu li s-eu pus următoarele două întrebări •
— De ce și cînd îi imitați 

pe adulți ?Răspunsurile au fost foarte variate : „Cînd vrem să părem mai serioși" (7 la sută); „Cînd exemplul pe care ni-1 oferă este bun" (80 la sută) și dir, alte motive (13 la sută).
— Cînd îi ascultați pe pă

rinți și cînd nu ?Răspunsurile: „Ii ascult întotdeauna" — 75 elevi; „îi as

cult doar uneori" — 46 elevi; neclare --- 14 elevi.Elevii claselor a V—VIII-a au răspuns la următorul chestionar : — Cine-ți este exem
plu din familie, școală și so
cietate, pe care-1 urmezi i

0 STATISTICĂ
— 92 la sută din elevi indică ambii părinți; 7 la sută indică unul dintre părinți; 1 la sută din elevi nu ia exemplul părinților (1); fn l-a sută din elevi îl consideră exemplu pe dirigintele clasei, iar 20 la sută pe alți profesori.

Din afara școlii, marea majoritate a elevilor s-au abținut să dea exemple (11). Doar cîțiva au amintit de prieteni sau cunoscuți de-ai lor și de-ai părinților.
— De ce uneori nu ascul

tați sfaturile părinților ?„Ee ascult întotdeauna" — au răspuns 155 de elevi,- „Nu ascult decît uneori aceste sfaturi" — au răspuns 164 elevi; 24 de elevi au dat răspunsuri generale, sau „nu știu".Cei 164 elevi motivează ne- a cultarea astfel: — '^*t!sau obraznici" (30 la sută); „Nu vrem" (30 la sută); „Nu ne înțeleg părinții" (10 la sută); „Sîntem încăpățînați" (20 la sută); alte motive (10 la sută).

Mama elevei B. A. din lscroni dă un exemplu cît se poate mai negativ fiicei sale : „se ceartă cu tata, fuge de acasă și ne lasă pe drumuri", iar tatăl nici atît, „o bate pe mama, înjură, e mulțumit doar că nu lipsește de la locul de producție". Cînd vine de la școală și-i salută „nu-mi răspunde nimeni, stau supărați sau se ceartă". In concluzie, iată ce pot învăța copiii de la astfel de părinți.Cît de mult greșesc acești părinți ! Dacă acum copiii se mulțumesc să înregistreze, ce e bun si ce e rău din comportarea părinților față de ei, mîine poate, nu vor mai respecta pe cei care le-au dat viață, dar le-au îngreunat,-o tocmai cînd aveau mai mult nevoie de un climat și de o ambianță sănătoasă.te considera că și-a imprimat cu adevărat pecetea personalității sale, iar elevii vor găsi întotdeauna o înțelegere și un sprijin permanent în acesta. Un diriginte care 
șl-a condus clasa spre rezultate foarte bune, nebănuite la începutul acestui an școlar, am întîlnit la Școala generală nr. 2 Lonea. Numele acestui cadru didactic tînăr. cu multă dragoste pentru profesiunea aleasă, se cere a fi notat aici cu majuscule : SlRBU MIRCEA. Am stat de vorbă cu acest diriginte despre felul cum a reușit să nu aibă nici un corigent din cei 32.elevi ai clasei a V.II-a C. Procentajul de 100 la sută promovați, nu se explică decît prin munca depusă. Imprimînd elevilor o încredere deplină în forțele proprii, dezvoltînd la aceștia dragos
tea pentru învățătură, oferindu-le exemplul său de conduită morală și etică, dirigintele Sîrbu Mircea și-a atras elogiile colegilor pentru rezultatul obținut. Poate ar trebui să-i arătăm aici metodele speciale pe care le-a folosit pentru a obține acest procentaj. Dar. astfel de metode nu există. Luîn- du-și doar în serios rolul de diriginte, făcînd nenumărate vizite la domiciliul elevilor, stînd de vorbă cu părinții acestora și reușind să cunoască particularitățile individuale ale elevilor, pe baza cărora a insistat asupra lichidării lipsurilor fiecăruia în parte, dirigintele clasei a VlI-a C a făcut dintr-o clasă, care nicicînd , n-a 
fost strălucită, o clasă model. Toți elevii clasei îl stimează și-1 respectă. De ce ? Pentru că le este un EXEMPLU în toate.

Copilul meu e prietenul meu Cînd îi asculți pe părinți și cînd nu ?Tov. Duda Iordan, croitor la secția 56 a Complexului de deservire Petroșani, cunoscut prin conștiinciozitatea, punctualitatea și dragostea de muncă de care dă dovadă, ne-a dat unele detalii în legătură cu modul cum a reușit să facă din fiul său, elev în clasa a VIII-a A, un copil cu o conduită ireproșabilă.„Nu e greu să naști un copil, e greu să-1 crești — spunea cineva. Din toți factorii care concură la educarea multilaterală a copilului, exemplul personal al părinților este de o foarte mare importanță. Am căutat în permanența să fiu un adevărat exemplu pentru copilul meu. Nu am încercat să-mi impun punctul de vedere în orice problemă. Insă niciodată controlul și supravegherea asupra felului său de a gîndi și a se comporta nu a încetat. Ambianța din familia noastră, dorința mea și a soției de-al face un om adevărat își găsește la el o profundă înțelegere. Din an în an, devenind mai serios și văzîndu-mă cît citesc în orele libere, i-am insuflat o puternică pasiune pentru lectură, li cumpăr cărți (are peste 400 volume) pe care le verific să corespundă perioadei sale de vîrstă. Oriunde mergem îi explic anumite lucruri și probleme care ar putea să aibă o influență nega

Exemplul unor părinți și reversul lui

Investigația în rindurile elevilor, răspun
surile acestora, ne-au prilejuit tragerea 
unor concluzii. Una din primele condiții 
ale succesului in munca de educare a co
piilor este exemplul personal. Dacă este 
adevărat că nu putem lipsi copilul de ex
plicații și sfaturi nu-i mai puț>n adevărat 
că abuzul de sfaturi moralizatoare (de 
„teorie" și „morală" cum le numesc copiii) 
în care repetăm amenințări, lipsite de ur
mările promise — fac mult rău.

Trăim într-o epocă nouă. Tineretul se
sizează cu ușurință ceea ce e învechit din 
mentalitatea unora dintre noi și aceasta îl 
face să se îndepărteze. Ori, pentru a-l a- 
propia, trebuie să-l înțelegem. II determi
năm să urmeze sfaturile numai după 
ce, în prealabil, i-am oferit în noi un e- 
xemplu demn de urmat, un „model" la 
care să se uite cu admirație : sîrguință, 
spirit de organizare, ordine, entuziasm, pro
pria noastră muncă.

tivă asupra lui, după ce în preala- . biT îi eer părerea. Caut ca el să desprindă din noianul de fapte și întîmplări concluzii juste, să privească admirativ exemplele pozitive și să judece cu competență pe cei care se abat de la o conduită conformă cu cerințele societății noastre noi. Discut orice probleme cu copilul meu. Nu-I supun la un interogatoriu sever atunci cînd uneori e tentat să creadă în necesitatea unor apucături. Perioada aceasta prin care trece, vîrsta aceasta „periculoasă" — pubertatea —. cînd copilul încearcă să se abată uneori de Ia sfaturile noastre, cere din partea părinților o atenție deosebită Eu îi arăt că nici el nu va fi scutit de anumite plăceri și distracții însă toate la timpul lor. Discutăm împreună despre educație, literatură, viața internațională. II interesează totul și mă întreabă orice. ' Nu caută niciodată să-mi iasă din ! cuvînt. Și aceasta în primul rînd pentru că amîndoi am ajuns să gîndim la fel și în al doilea rînd pentru că apreciază experiența mea de viață, îmi cunoaște trecutul și vede în mine nu numai un părinte, ci un prieten c-u care poate să discute ce vrea, care știe să-i dea în orice împrejurare un sfat adevărat și competent".

Perioada adolescenței, caracterizată prinlr-o mare instabilitate psihică, este perioada visurilor și aspirațiilor, a căutărilor unui drum propriu. In dorința de a apărea mai repede adulți, adolescenții imită fără discernămînt atît părțile pozitive ale comportării adulților cît și defectele acestora. Aici trebuie să intervină sfaturile părinților. Aceste sfaturi, în marea majoritate a cazurilor, sînt însă acceptate numai atunci cînd nu contravin părerilor proprii ale adolescenților. Și aceasta nu numai pentru că e- levului de liceu nu-i mai piace „dădăceala", ci din dorința de independență, din dorința de a se a- firma. Să-i lăsăm să-și manifeste intenția de a „sări" peste timp, dar să veghem din umbră să nu greșească. Iată ci leva răspunsuri ale unor elevi de la liceul din Petrila a întrebarea ; „Cînd îi asculți pe 
părinți și cînd nu" ? : „îmi folosesc sfaturile părinților mei, în care am încredere, exceptînd sfaturile care decurg din mentalități învechite care, judecind logic, nu-și au rostul" (Cojocaru Viorica); „Trebuie ascultați părinții (chiar dacă uneori uită că și dînșii au fost ca noi), deoarece ne întrețin, ne-au dai viață și le datorăm totul" (Ghere- bean B.); „Cînd nu ne potrivim în păreri, nu-i ascult" (Codrea Aneta); „Cînd indicațiile pe care mi 

le dau nu-s folositoare nu le ascult" (Lunel Vasile); „Părinții trebuie ascultați totdeauna. Un copil care nu-și ascultă părinții dă dovada de o creștere slabă și de lipsă de dragoste față de cei care l-au crescut" (Bucur loan); „De obicei eu ascult părinții deoarece sfaturile lor sînt binevenite. Totuși sînt și lucruri în care n-au deloc dreptate" (Bledea Voicu); „Pe părinți îi ascult totdeauna pentru că dragostea și respectul ce le port îmi impun aceasta. Sînt și lucruri pe care le judec singur, formîndu-mi o părere pe care nu pot să mi-o schimbe" (Iopek Martin); „Cînd îmi dau sfaturi despre școală —-■ da, cind nu au legătură cu școala — nu!" (Tetra Mircea); „Cînd sînt împotriva unei prietenii nu putem să-i ascultăm" (Țandrău Maria); „Cînd exagerează cu sfaturile, nu-i ascult" (Toma Constanta).Deci, așa cum spunea elevul Barbu Mihai din clasa a X-a de ia a- celași liceu, copiii nu mai vor să fie considerați copii. Din moment ce încep să accepte conștienți sfaturile părinților — dovada apropierii maturității — să nu se exagereze cu o tutelare supărătoare care are efecte uneori dăunătoare asupra adolescenților. Să nu ne erijăm mereu în procurori improvizați numai pentru că sîntem mai în vîrstă. Copiii ne judecă.
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nasuri pentru imMinâtâftrca 
ocrotim sânâtdfii populației DESPRE CONȘTIINȚA DATORIEI

Principalele aspecte ale activității ' sanitare desfășurate în anul1966 și planul tehnico-organizato- ric al Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale pe anul în curs au făcut obiectul discuțiilor recentei ședințe de colegiu lărgit a Ministerului.In domeniul sănătății publice, în primul an al planului cincinaf — 1966 — au fost înregistrate importante realizări, Dintre acestea au fost amintite unitățile sanitare de mare capacitate date în funcțiune, creșterea numărului paturilor de spital la 117 000, crearea de noi circumscripții sanitare. Activitatea desfășurată pentru o- crotirea sănătății populației și creșterea bazei materiale a ocrotirii sănătății a avut o influență pozitivă asupra principalilor indicatori ai stării sănătății. Scăderea mortalității generale se remarcă la toate grupele de vîrstă, în special la tineret. Mortalitatea infantilă a înregistrat 44,7 la mie față de 75,5 în anul 1959, nivel, care încă nu poate fi considerat satisfăcător, după cum apreciază conducerea ministerului.Planul de măsuri tehnico-orga- nizatorice prevede pentru ar. >11967 importante măsuri de îmbunătățire în continuare a ocrotirii sănătății populației, cit și pentru înlăturarea deficiențelor care mai persistă în acest domeniu Pentru o mai mare operativitate a asistenței medicale ambulatorii programul de lucru al circumscripțiilor sanitare va fi astfel adaptat îneît să corespundă nevoilor populației. Se generalizează în mod sistematic programarea bolnavilor la consultații prin ore reținute. Asistența medicală la domiciliu va fi reorganizată, stabilin- du-se gărzi în policlinică pentru efectuarea vizitei medicale la domiciliu. Se prevede înființarea u- nor noi servicii de tratamente în policlinici, noi criterii privind internarea’ sau spitalizarea acasă, precum și. în legătură cu obligațiile ce revin de a supraveghea la domiciliu pe bolnavii cronici după părăsirea de către ei a spitalului.Irț scopul creșterii în continuare
încadrarea în muncă, 
cu jumătate de normă 
a femeilor cu copii 
sub 7 aniIn continuarea aplicării măsuri- lor legislative luate de statul nostru în scopul sprijinirii familiilor cu copii, Consiliul de Miniștri a emis recent o hotărîre cu privire la încadrarea în muncă, cu o jumătate de normă, a femeilor cu copii sub 7 ani. Ministerele și celelalte organe centrale, precum și comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și ale orașelor București și Constanța, vor lua măsuri ca unitățile subordonate să creeze condițiile necesare pentru încadrarea în muncă a femeilor cu copii pînă la vîrsta de 7 ani, care cer să lucreze o jumătate de normă. încadrarea se va face în posturi corespunzătoare calificării lor fără a se depăși indicatorii stabiliți prin planul de muncă și salarii. Unitățile vor putea angaja și fără repartiția organelor Direcției Generale a Recrutării si Repartizării Forțelor de rn’incă. femei, cu copii sub 7 ani, care cer să lucreze o jumătate de normăFemeile cu copii sub 7 ani. angajate cu o normă întreagă- vot putea să lucreze, la cererea lor și cu acordul conducerii unității, o jumătate de normă, dacă activitatea ce se desfășoară în unitate permite folosirea de angajați cu jumătate de normă. Unitățile vor stabili locurile de muncă unde se poate lucra cu jumătate de normă și vor repartiza cu prioritate in aceste posturi femei aflate în a- ceastă situație și care cer să 'u- creze în asemenea condiții.Organizațiilor cooperatiste li se recomandă să aplice în mod corespunzător prevederile hoțărîi ii.(Agerpres) 

a accesibilității populației Ia asistența spitalicească și îmbunătățirii calității acesteia vor fi date în folosință noi spitale, maternități, policlinici și dispensare. In aceste condiții va crește cu peste 2 000 numărul paturilor de spital. Se prevede organizarea a numeroase secții spitalicești în specialitățile mai mult solicitate de populație, precum și servicii unice de laborator comune pentru spital și policlinică. Vor fi luate, de asemenea, măsuri pentru dezvoltarea unităților pentru post-cură și pentru boli cronice, în vederea descongestionării paturilor din unitățile spitalicești obișnuite.In domeniul deservirii medicale la locul de muncă sînt preconizate noi acțiuni pentru îmbunătățirea asistenței medieo-sanitare acordate în întreprinderi și pe șantiere. Un accent deosebit se va pune în examenul medical la angajare, pe asigurarea asistenței de urgență și pe supravegherea condițiilor de viață și de muncă ale constructorilor, a celor care lucrează în sectorul exploatărilor miniere, carbonifere și altele.In ceea ce privește ocrotirea sănătății mamei și copilului, precum și a tineretului, sînt prevăzute o serie de măsuri și acțiuni menite să asigure creșterea natalității, întărirea familiei.In acest an vor fi încadrați circa 1 600 de absolvenți ai facultăților de medicină generală, pediatrie, stomatologie și farmacie. Totodată se vor elabora norme și instrucțiuni mai bine fundamentate privind recrutarea, repartizarea, promovarea și transferarea personalului mediu și auxiliar sanitar.Printre hotărîrile luate în ședința de colegiu se înscrie și elaborarea unui studiu, privind organizarea asistenței sanitare în țara noastră, ce urmează să fie supus unei largi dezbateri. In ultima zi a lucrărilor, colegiul a aprobat nomenclatorul de medicamente pe anul 1968. (Agerpres) 
„ffl VNf — pe ih leaMi peiioMp

(Urmare din pag. 1)tere, se declară „progresist" convins. Dar o dată ce și-a ajuns telurile și văzîndu-și privilegile cîș- tigate puse în primejdie, pactizează cu boierimea, se unește cu ea împotriva maselor demonstrînd falsul politicianism burghez, dema gogia și lașitatea ce o caracteriza. In acest context ni s-a părut deosebit de sugestivă scenografia Elenei Zăbavă.Păstrîndu-se în coordonatele piesei, regia (Marcel Șoma), s-a străduit să dea viață personajelor, să puncteze momentele cheie ale e- vocării.O creație remarcabilă a avut Marcel Popa în Alexandru Ioan Cuza. Inteligent și stăpîn pe rol Marcel Popa a creat personajul în esențialitatea lui sufletească, într-o viziune care cucerește și convinge; Moș Ion Roată (Jean Tomescu), mai reținut la Început apoi emoțional si plin de farnec; Mircea Mălăieru (Alexandru Co-
Oameni cu o valoroasă 
trăsătură comună

(Urmare din pag. 1)rul blocurilor, inițiatoarea linei adevărate întreceri între gospodine pentru îngrijirea scăriior, a apartamentelor. Dai tovarășa Niculescu e cunos cută în întreaga comună pen tru pasiunea cu care munceș te, în calitate de medic pediatru, pentru apărarea sănătății celor mici. Iată de ce, candidatura ei pentru a fi a- leasă din nou deputată în circumscripția nr. 2 pentru sfatul popular comunal, a fost susținută cu muilă căldură de alegători.Asemenea ei, numeroși alți deputați s-au dovedit prin fapte gospodari vrednici ai

Vi s-a întîmplat și dumneavoastră, sînt sigur, să mergeți cu anumite treburi la vreun birou și să faceți cunoștință cu omul „ocupat pînă peste u- rechi". El are mereu masa plină de dosare și hîrtii care-i dau iluzia utilității lui. Acela e un hibrid între birocrat șl tipul terorizat de „ochii șefului". Cei despre care vom vorbi mai jos reprezintă tipul omului convins că și-a făcut datoria și că nu i se poate reproșa nimic.Admitem că ați comandat la „Competrol" butelie. După a- firmația funcționarului (sau funcție-- trei) de aci, știți că îr depozit există butelii pentru toate cererile. Vi se răspunde „mîine veți avea butelia comandată". Dar „mîine" n-o a- veți. N-o aveți nici poimîine. Soluția cea mai sigură de a intra în posesia ei este de a opri oricare din mașinile cu butelii, a da „de-o țuică" șoferului sau însoțitorului și treaba s-a făcut. După o săp- tămînă, pe ușa dvs. cineva a scris cu creionul : „azi 18 ianuarie, ora 14 (să zicem), fost cu butelia". Dacă v-ar fi găsit acasă, v-ar fi spus „v-am adus butelia". Dar și așa, inscripției de pe ușă nu lasă nici un dubiu că salariatul însărcinat să-ți facă acest serviciu, „și-a făcut datoria". Acesta e un fel de a-ți face datoria.Să mai admitem că în urmă cu trei săptămîni ați achitat la
CINEMATOGRAFE

28 ianuariePETROȘANI — 7 Noiembrie : Suzana și băieții; Republica ; Povestea prostiei mele; LONEA — 7 Noiembrie : Procesul profesorului Weir; CRIVID1A : Libelula; LUPENI — Cultural ; Golgota.
dreahu), Alioanei loan (Dumitru Dobrin), Postole Vasile (Ion Negrea) au fost personaje cu multă trăire; o mențiune specială pentru Eugen Apostol în rolul lui Ion Firu : dezinvolt, plin de umor și naturalețe. Stoica) a pregnantă Pînișoară,

Mihai Clita (maior avut o apariție mai doar în final; Mircea în rolul lui Mihail Ko-gălniceanu, uneori declamator și neconvingător; Florin Plaur a surprins cu finețe coordonatele sufletești ale boierului Alexe; Ion Roxin în rolul boierului Miron —bun în general deși a avut unele ezitări. Două apariții feminine : Carmen Tăutu (coana Caliopo) și Paulina Codreanu (Marghiolița) e- pisodice dar utile.
★Partea a doua a spectacolului a cuprins un recital de poezii închinate Unirii cnlminînd cu un final impresionant în care cei de pe scenă și-au unit glasurile cu cei din sală cîntînd „Hora Unirii".

localității. Tovarășii Kracov- schi Andrei și Tornuța Olga, muncitori Ia mină, care au fost desemnați drept candidați ai F.D.P. în viitoarele a- legeri, au mobilizat cetățenii din circumscripțiile lor la înfrumusețarea . străzilor, construirea de podețe, săparea unor șanțuri de canalizare a torenților. Tovarășii Simo Iosif, Sichitiu Elena, Dezrobitu Virgil și alți militanți activi pentru înfrumusețarea localității, se numără printre can- didații F.D.P. cărora, prin votul lor, cetățenii Aninoasei le vor încredința sarcina de mare răspundere de a-i conduce spre noi realizări gospodărești.

casieria administrației de clădiri din Livezeni, taxele pe care le datorați pentru încălzire. Peste aceste trei săptămîni cineva sună la ușa dv. Deschideți. „Aveți o somație de plată din partea administrației de blocuri". O somație, e un semnal de atenție pentru cel ce uită să-și achite obligațiile dar e un afront pentru cel ce și le face. Funcționara trimisă pe teren, însă, procedează fără a- legere. A, primit un teanc do somații și trebuie să le dislri-
OPINIIhuie. N-aveți încotro, o luați. A doua zi vi se cer scuze; bineînțeles, scuze pe baza chitanței pe care o prezentați. Bunul simț al funcționarei de aici, corectează procedura mecanicistă a funcționarei de pe teren. Pe aceea n-a mai interesat-o că în lungul răstimp de trei săptămîni cineva și-a achitat obligațiile. Ea a primit ordin de „sus" să rezolve problema somațiilor. Și a rezolvat-o. A făcut pe poștașul și cu asta și-a făcut datoria.Și, in sfîrșit, a treia „ipoteză". Sînteți în biroul unui director. Cineva vine cu o cerere, dar e avertizat de la început : „să nu-mi ceri cutare lucru că nu-ți dau". Dar omul tocmai pentru asta a venit. Insistă, se roagă „faceți o excepție, pentru mine". După multe

PROGRAM DE RADIO
28 ianuarie

PROGRAMUL I : 6,25 Program muzical de dimineață; 6,35 Anunțuri și muzică; 6,45 Emisiune pen
tru pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 Cîntă fanfara; 7,30 Program de muzică ușoară; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 Cîntece de voie bună; 8,25 MOMENT POETIC; 8,30 La microfon, melo
dia preferată; 9,30 Sfatul medicului. Alimentația rațională în timpul iernii; 9,35 Orchestra de muzică populară a Casei de cultură din Costești, regiunea Argeș,- 16,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 Program de madrigale; 10,15 „Do- broge, mîndră grădină" — emisiune de folclor; 10.30 EMISIUNE MUZICALA PENTRU ȘCOLARI; 10,55 Pagini din literatura clavecinului; 11,20 REVISTA LITERARĂ RADIO; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 Legendele Olimpuiui pe scena lirică : „Prometeu" de Doru Popovici: 12,30 Lucrări ccrale pe Versurile poeților noștri clasici; 12,45 Călătorie muzicală în circuit; 13,30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14.08 Concert de estradă; 15,00 Album folcloric; 15,20 Caleidoscop muzical; 16.00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; ÎS.15 Piese instrumentale; 16,30 Emisiu
ne muzicală de la Moscova; J7.U0 Pagini corale; 17,10 Mituri și le
gende; 17,40 Muzica și dansul: 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 

T. A. P. L. Petroșani
Anunță publicul din Valea Jiului 

că în ziua de 28 ianuarie a. c., 
orele 11, va deschide la restau
rantul „Minerul" din Petroșani, 

0 EXPOZIȚIE DE ARTA CULINARA 
cu vînzare, profilată pe preparate din vînaf și 

de cofetărie-patiserie.
Seara va avea loc în localul restaurantului o petrecere tami- 

liară, unde se vor servi tot ielul de preparate din vînat și un 
sortiment bogat de diferite prăjituri.

Refrene vocale Mady Bolea acompaniată de orchestra Dezi- 
deriu Munteanu.

rugăminți, „intransigentul" director se lasă înduplecat. A- probă dar și avizează pe solicitant : „a doua oară să nu mai vii că nu-ți mai apreb". Cu aceasta, de acum, a fost a treia oară cînd „își calcă pe inimă". Dar și-a făcut datoria. L-a avertizat că atunci cînd nu știi să te gospodărești și vii să-ți completezi lipsurile din întreprinderea ta tot cerînd mereu de la alții, te faci do rîs și-i mai încurci .și pe aceia de la treburile lor. învățătura de minte nu prinde în acest fel, pentru că ulciorul merge de prea multe ori la apă. E ® pseudo împlinire a datoriei.Situațiile pe care le-am înfățișat mai sus nu-s de loc ipoteze. Sînt fapte, din păcate reale, pe care am avut ocazia să le înregistrăm în memorie. Și dacă nu apar aici nume de oameni, e pentru că ne-am propus să vorbim în general de un anumit fel de a-ți face datoria.Corespondența directă între modul de a-și face datoria al funcționarului „ocupat pînă peste urechi", de Ia început, și autorii acestor întîmplări culese din realitate, e evidentă. Și unul și celălalt e convins că și-a făcut datoria. O singură întrebare ar mai trebui să-și pună: cînd, cum și la ce servește achitarea lor de datoria profesională ?
TH. MĂRCUȘ

IN JURUL GLOBULUI; 18.15 Varietăți muzicale; 18,40 ȘTIINȚA. TEHNICA, FANTEZIE; 19,00 O 
melodie pe adresa dumneavoastră: 19,30 Concert de melodii românești; 20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ 20,20 Sport: 20,30 Concert de melodii românești (partea a H-ă); 21,05 UNDA VESELA;21,35 Prima întîlnire, primul daps; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 22,20 Seară de dans; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.
In Editura Politică a apărut:

i



4 STEAGUL ROȘU

Vizita ministrului 
comerțului exterior 
al României în FranțaPARIS 26. — Corespondenții A- gerpres, Al. Gheorghiu și Georges Dascal, transmit : După o serie de întrevederi avute la Paris cu membri ai guvernului francez, cu reprezentanți ai Consiliului național al patronatului francez, cu conducători ai unor firme industriale importante, precum și. după vizitarea unor instalații și întreprinderi industriale, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, Gheorghe Cioyă, împreună cu Ion Morega, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, a plecat joi dimineața cu avionul spre Saint-Nazaire, unde a vizitat Șantierele navale ale Atlanticului, Pierre Loygue, vicepreședinte-director general al Șantierelor navale ale Atlanticului, a dat explicații în legătură cu funcționarea diferitelor sectoare. El a menționat că în a- nul 1968. cînd vor fi terminate lucrările de extindere și modernizare, aceste șantiere vor fi cea mai importantă și cea mai bine utilată întreprindere de construcții navale din Europa.Conducerea șantierelor navale a oferit un dejun în cinstea oaspeților români.
Prima etapă a tratativelor ungaro- 
vest-germane s-a încheiattură cu posibilitatea stabilirii deBUDAPESTA 26 (Agerpres). — Rolf Lahr, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale a Germaniei, care a făcut o vizită de cîțeva zile în R. P. Ungară, a părăsit joi Budapesta, plecînd spre patrie. El a dus tratative în vederea extinderii relațiilor ungaro-vest-ger- ffiane și în acest cadru, în legă

Laser 
pentru telecomunicațiiMOSCOVA 26 (Agerpres). — Un grup de oameni de știință sovietici, sub conducerea lui Aleksandr Prohorov, Laureat al Premiului Lenin și al Premiului Nobel, a realizat un nou tip de laser puternic care poate fi folosit pentru telecomunicații terestre și cosmice.Cu ajutorul unei raze invizibile, care poate transmite o cantitate uriașă de informații, se va putea comunica la distanțe mari pe orice timp. Pentru asemenea telecomunicații nu vor constitui piedici nici ceața, nici norii.
2000 de docheri pakistanezi 
au declarat grevăCARACI 26 (Agerpres). — Peste două mii de docheri din portul pakistanez Caraci au declarat miercuri grevă, revendicînd majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. In urma încetării lucrului, în port sînt imobilizate 36 de nave.
Urmările inundațiilor catastrofale 
din Brazilia

RIO DE JANEIRO 26 (Ager
pres). — Cei 4 milioane de locui
tori ai orașului Rio de Janeiro sînt 
amenințați cu perspectiva înde
lungată a lipsei de energie elec
trică, apă potabilă și alimente 
proaspete după inundațiile catas
trofale de la începutul săptăminii. 
Ultimele știri apreciază numărul 
morților între 300 și 600 de per
soane, iar distrugerile din regiu
nea devastată sînt incalculabile. 
„Valea fluviului Paraiba — rela
tează agenția France Presse — a 
devenit o imensă groapă comună

Noi incidente între politie 
și demonstranțiMANAGUA 26 (AgerpreB). — Noi incidente au avut loc miercuri în capitala Nicaraguei, Managua, unde au reînceput demonstrațiile antiguvernamentale. Poliția a deschis focul asupra mulțimii care a încercat să organizeze o manifestație, o persoană fiind ucisă și alte două rănite. Demonstrația urma să aibă loc pe străzile principale ale capitalei dar, cu puțin timp înainte de ora 17, cînd a- ceasta trebuia să înceapă, toate intersecțiile au fost ocupate de detașamente ale poliției, care a a- tacat pe manifestanți cu grenade cu gaze lacrimogene și apoi a deschis focul împotriva lor. Focuri de armă s-au auzit și în alte cartiere ale orașului, în special în zona unde se află închisoarea „El Hormiguero", unde s-au strîns un mare număr de femei pentru a se interesa de soarta rudelor lor dispărute în ultimele zile. S-a anunțat că printre cei a- restați se află și Jorge Cardenas, directorul ziarului de opoziție „La Prensa", care a fost interzis de autorități. Guvernul a suspendat, de asemenea, trei posturi de ra

relații diplomatice.Intr-un interviu acordat, înainte de plecare, unui corespondent al agenției M.T.I., Rolf Lahr a declarat că tratativele pe care le-a dus în Ungaria au fost rodnice.
IniOFflarea dimie lăiile arabe si loiiwiile 

netroliere străine a intrat într-n nana iatăCAIRO 26. — Corespondentul Agerpres, C. Oprică, transmite : încordarea dintre țările arabe Și companiile petroliere străine a intrat într-o nouă fază după ce guvernul irakian a adresat un ultimatum societății „Iraq Petroleum Company" cerîndu-i să pună capăt situației grave create prin o- prirea conductei care transporta țițeiul din nordul Irakului spre Mediterană pe teritoriul sirian. Guvernul irakian a dat un termen de o săptămînă, care expiră la 27 ianuarie, pentru ca „Iraq Petroleum" să reia pomparea petrolului pe conductă.In cercurile politice irakiene, subliniază cotidianul „Al Ahram", se arată că bătălia petrolului interesează întreaga lume arabă, ea făcînd parte din lupta pe care popoarele libere trebuie să o ducă împotriva monopolurilor.In cercurile politice, scrie ziarul „Al Akhbar", se consideră că I.P.C. a lăsat în mod intenționat criza să atingă acest grad, spe- rînd să împingă Irakul la presiuni asupra Siriei, pentru ca aceasta să renunțe la revendicările sale.

unde sute de cadavre sînt încă a- 
coperite sub tone de nămol". Nu
mărul celor dispăruți este în pre
zent imposibil de precizat datorită 
întreruperii comunicațiilor cu zo
nele sinistrate. Se crede că nume
roase așezări și case izolate au 
fost distruse de inundații și alu
necări de teren.

Trupe și pompieri lucrează la în
depărtarea urmelor catastrofei în 
regiunea Serra das Araras. unde 
autobuze, camioane și automobile 
de pe șosele au fost luate de 
ape.

NICARAGUA LUPTELE DIN VIETNAMUL DE SUD

dio ale opoziției acuzate de a fi „incitat la violență".Potrivit agenției Associated Press, la Managua circulă știri privind faptul că numărul morți- lor în cursul tulburărilor de duminică și luni este mult mai mare decît cifra anunțată de autorități. Liderii opoziției afirmă că au fost ucise între 300 și 400 de persoane. Surse guvernamentale au anunțat, de asemenea, că un număr neprecizat de persoane au fost arestate.
Ministrul, apărării al S.U.A. 
a declarat:
0 „NU SE ÎNTREVEDE ÎNCĂ UN SFÎRȘIT AL RĂZBOIULUI DIN VIETNAM"
0 „NOI ȘI ALIAȚII NOȘTRI NU AVEM NIMIC DE CÎȘTIGAT DACA VOM CRITICA POZIȚIA GUVERNULUI FRANCEZ"WASHINGTON 26 (Agerpres). — Ministrul apărării al S.U.A., Robert McNamara, a fost audiat miercuri de Comisia Senatului pentru forțele armate și cheltuielile militare, în legătură cu cererile Administrației Johnson privind sporirea alocațiilor bugetare destinate Pentagonului. Cea mai mare parte a depozițiilor lui McNamara s-au referit la războiul dus de S.U.A. în Vietnam. El a declarat că Statele Unite intenționează să continue trimiterea dr trupe în Vietnamul de sud, dar, după cum a pretins el, „într-un ritm mai încetinit decît pînă acum". Minis-

Atitudinea oficială irakiană, adaugă ziarul, a împrăștiat însă iluziile societății.
CURSE MARITIME REGULATE 
ÎNTRE POLONIA Șl VENEZUELACARACAS 26 (Agerpres). — In portul La Guaria din Venezuela a sosit nava poloneză „Jeromski", care a deschis cursele lunare regulate între Venezuela și Polonia. Aceasta va permite extinderea schimburilor de mărfuri între cele două țări.Nava poloneză va mai ancora în cîtevă porturi din Ecuador și Columbia.

0 LONDRA. Șeful mișcării pronaziste britanice, Colin Jordan, a fost condamnat la 18 luni închisoare pentru propovâduirea urii rasiale. Unul dintre adiuncții săi, Peter Pollard, acuzat de propagandă antisemită și ură rasială, a fost pus sub supraveghere timp de trei ani.
0 NEW YORK. Furtuni violente s-au abătut 

asupra statelor Missouri, Iowa și Illinois, provo- 
cînd moartea a șase persoane și rănirea altor 
200. La Kansas City, St. Louis și Orrick — ora
șele cele mai greu lovite — au fost distruse 
sau avariate Sute de clădiri.

0 MADRID. Aproximativ 3 000 de muncitori de la Uzina de aparate electrice de uz casnic a companiei „Marconi" din Madrid au declarat grevă, revendicînd îmbunătățirea salarizării.
• CARACAS. Intr-o regiune muntoasă din 

vestul Venezuelei a căzut un obiect despre care 
se crede că ar fi o parte componentă a unui 
satelit artificial. Inscripțiile găsite pe resturile 
obiectului nu au permis autorităților să stabi
lească naționalitatea satelitului.

0 BERLIN. Ekaterina Furțeva, ministrul culturii al U.R.S.S., a sosit miercuri în Republica Democrată Germană, unde, la invitația ministrului culturii al R.D.G., Klaus Gysi, va face o vizită de o săptămînă.
• TBILISI. Pe cursurile a 15 rîuri de munte 

din Gruzia vor fi construite puternice centrale

electrice. Această republică, care a produs anul 
trecut 7 miliarde kWh dispune de uriașe re
surse acvatice, a căror putere se ridică la 120 
miliarde kWh pe an.

0 DETROIT. Două dintre cele mai mari firme americane constructoare de automobile, „General Motors Corporation" și „Chrysler Motor Company", au anunțat intenția de a proceda la o nouă reducere a producției de automobile, datorită scăderii generale a vînzărilor de la începutul acestui an.
0 TOKIO. Gospodăriile și întreprinderile in

dustriale din orașul japonez Marioka și din 
împrejurimi primesc acum curent electric de la 
prima uzină geotermică a țării. Ea funcționează 
cu aburi fierbinți avînd o temperatură de 200 
grade C, care sînt dirijați de la o adîncime de 
1 000—1 500 metri spre o turbină specială.• KINSHASA. Guvernul congolez a adoptai o hotărîre privind construirea Ia Kinshasa a unei clădiri destinate să adăpostească cea de a 4-a Conferință a șefilor de state și guverne ai țărilor Africii, care va avea loc în capital? congoleză in iuna septembrie a. c.

0 OTTAWA. In cercurile financiare din Ca
nada se consideră că intențiile guvernului ca
nadian de a restrînge operațiunile băncilor 
străine de pe teritoriul țării riscă să determine 
o încordare a relațiilor canadiano-americane.

SAIGON 26 (Agerpres). — O importantă luptă a avut loc miercuri între o unitate a Frontului •Național de Eliberare și una sud- coreeană, în provincia Phu Yen. la 350 km nord-est de Saigon. Timp de patru ore. adversarii au desfășurat o bătălie corp la corp, soldată cu pierderi de ambele părți.Agenția France Presse transmi te că în provincia Quang Tri, la 20 km nord-est de orașul Hue, un camion militar transportînd soldați saigonezi a sărit în aer ca urmare a exploziei unei mine plantate de patrioți. Sînt de înregistrat numeroși morți și răniți.

trul a recunoscut că, în ciuda e- forturilor întreprinse de S.U.A. în Vietnam, „nu se întrevede încă un sfîrșit al războiului" și că „nu au fost obținute rezultatele dorite în eforturile noastre de a elimina forțele de partizani din unele regiuni specifice". McNamara a a- firmat, totodată, că acțiunile în vederea „pacificării Vietnamului de sud (termen sub care autoritățile de la Saigon desfășoară campania de regrupare a populației sud-vietnameze în centre aflate sub controlul lor N. R.) merg foarte încet și chiar dezamăgitor".Referindu-se la problemele N.A.T.O., McNamara a declarat că, după părerea guvernului S.U.A., „forța militară și, înainte de toate, unitatea politică a puterilor N.A.T.O. din Europa trebuie să fie menținută". In legătură cu părerile privind faptul că N.A.T.O. trece printr-o perioadă de criză, șeful Pentagonului a afirmat că, „în fapt, este vorba de o ajustare la împrejurările și vremurile aflate în schimbare". Abordînd problema relațiilor dintre S.U.A. și Franța, McNamara a spus că „guvernul a- merican ar fi preferat o atitudine diferită din partea Franței, dar atît noi, cît și aliații noștri nu a- vem nimic de cîștigat dacă vom critii.a poziția guvernului francez". Ministrul american a indicat, totodată, că Statele Unite nu intenționează să procedeze la retragerea trupelor lor din Europa occidentală, cel puțin pînă la sfîrși- tul anului fiscal 1967—1968.

Pe de altă parte, agențiile de presă relatează că deasupra aeroportului Song Be, Ia 120 km nord de Saigon, un avion de observație american s-a ciocnit, cu un elicopter, provocînd moartea a cinci piloți și rănirea gravă a altor doi. La 530 km nord de capitală, în apropiere de Quang Ngai, patrioții au doborît un elicopter de tipul „Ch-46“, folosit pentru transportul trupelor de pușcași marini.Referindu-se la situația din Delta Fluviului Mekong, agenția U.P.I. scrie că primele unități a- mericane, cu un efectiv de 1000 de oameni, au început miercuri să se deplaseze spre interiorul deltei, unde se crede că există concentrate forțe ale patrioților. Comentînd această acțiune, corespondentul U.P.I. arată că purtători de cuvînt militari americani au fost nevoiți să recunoască faptul că americanii nu exclud eventualitatea unei înfrîngeri.
Remaniere 
guvernamentală 
în GabonLIBREVILLE 26 (Agerpres). — Președintele Gabonului, Leon Mba, a procedat la o remaniere guvernamentală. Ea a afectat Ministerul Finanțelor, unde a fost numit Pierre Mebaley, care pînă acum a ocupat postul de ministru al muncii și problemelor sociale și ministerul pentru problemele culturii, tineretului și sportului, unde a fost numit Augustin Bomba. Ministru al muncii și problemelor sociale a fost numit Benjamin Ngubu.In afară de aceasta, la ordinul președintelui republicii au fost făcute modificări în cadrul unor ministere, în conducerea unor instituții de stat și, în special, în organele securității de stat.Motivele acestei reorganizări nu sînt încă cunoscute.
Ministrul ateilor externe 
al Poloniei vizitează franțaPARIS 26 (Agerpres). — Joi a sosit la Paris Adam Rapacki, ministrul afacerilor externe al R. P. Polone, care la invitația guvernului francez, va face o vizită oficială de trei zile în Franța. Ministrul de externe polonez va fi primi! de președintele Charles de Gaulle și va avea convorbiri cu primul ministru, Georges Pompidou. In aceeași zi, oaspetele polonez a fost primit de ministrul de externe, Couve de Murville.
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