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La invitația președintelui Republicii 

Pranceze, domnul Georges Poir.p'dou, 
președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicoîae 
Ceaușescu și soția sa, Elena Ceaușescu, 
vor face o vizită oficială în Franța intre 
15 și 19 iunie 1970.

VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII TURCIA,

EXPOZIȚIE 
DOCUMENTARA

„100 dc ani 
de la nașterea 

lui V. I. LENIN"

ÎNDEMN
la curățenie

CEVDET SUNAY
la

La Craiova
CRAIOVA (dc la trimișii 

Agcrpres. Nicolae Ionescu și 
Marin Coandă) : In cca de-a 
treia zi a vizitei pe care o 
întreprinde în țara noastră, 
președintele Republicii Turcia, 
Cevdet Sunay, și soția sa, au 
făcut cunoștință cu noi aspecte 
ale dezvoltării economice și 
sociale a României. In dimi
neața zilei de miercuri înalții 
oaspeți au sosit in orașul Cra
iova.

La ura 11, avionul special 
a aterizat pe aeroportul din 
localitate, care erți pavoazat 
cu drapelele de stat ale Ro
mâniei și Turciei. .Bine ați 
venit, stimați oaspeți— se 
putea citi in limbile română 
și turcă pe o pancartei ce do
mina intrarea in clădirea ae
roportului.

Șeful statului turc este în
soțit in vizita sa dc Manea 
Mănescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. Constan
tin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat. Grigore Gea
măna. ambasadorul României 
în Turcia, general locotenent 
Constantin Popa, locțiitor al 
șefului Marelui Stat Major, și 
Tudor Jianu. directorul pro
tocolului în Ministerul Aface
rilor Externe.

Pe aeroport oaspeții sînt sa
lutați de Constantin Băbălău. 
președintele Consiliului popu
lar județean Dolj, cu soția. 
Ion Zăvăleanu, primarul mu-

nicipiului Craiova, de condu
cători de instituții din loca
litate.

De Ia aeroport, coloana ma
șinilor oficiale se îndreaptă 
spre cetatea mașinilor electri
ce de la poarta de est a ora
șului, cunoscuta uzină „Elec- 
troputere".

Aici se vizitează mai iutii 
fabrica de locomotive electri
ce și diesel-electrice. Se face 
apoi un scurt popas la secția 
de montaj și la fabrica de a- 
parataj electric și de înaltă 
tensiune, cea mai nouă uni
tate a uzinei.

Răspunzind întrebărilor puse 
de oaspeți, gazdele informea
ză că in prezent produsele u- 
zinei satisfac cerințele econo
miei naționale, ea fiind astăzi 
in măsură să producă la fie
care două zile o locomotivă 
și că o parte importantă din 
producție este destinată expor
tului. Președintele Republicii 
Turcia este informat și asu
pra altor caracteristici ale ac
tivității uzinei. In scurtele po
pasuri prin unele ateliere pre
ședintele Republicii Turcia 
discută cu muncitori și tehni
cieni, interesindu-se despre 
condițiile lor de muncă, ve
nitul pe care îl realizează și 
despre diferite aspecte ale vie
ții lor familiale.

In încheierea vizitei, pre
ședintele Cevdet Sunay sem-

nează in Cartea de onoare a 
uzinei. Oaspeții se > îndreaptă 
apoi spre poarta de vest a o- 
rașului — o altă importantă 
zonă industrială a Craiovei.

Președintele Sunay este in
vitat să viziteze Combinatul 
chimic aflat in funcțiune cu 
majoritatea unităților sale de 
producție. In hala pavilionu
lui central, oaspeții primesc 
explicații asupra profilului și 
nivelului de înzestrare tehni
că al acestui mare obiectiv 
al petrochimiei românești.

In continuare, coloana ma
șinilor oficiale parcurge în
treaga platformă petrochimică 
craioveană care numără apro
ximativ 20 de unități produc
tive, și care se întinde pe o 
suprafață de aproximativ 120 
de ha. ★

La amiază, președintele Con
siliului popular județean Dolj, 
Constantin Băbălău, și soția 
sa, au oferit, la restaurantul 
..Minerva" din localitate, un 
dejun in onoarea președinte
lui Republicii Turcia. Cevdet 
Sunay, și a soției sale.

In timpul dejunului, care 
s-a desfășurat intr-o atmosfe
ră caldă, prietenească, preșe
dintele Consiliului popular ju
dețean Dolj și președintele 
Republicii Turcia, au rostit 
toasturi.

La Constanța

Miercuri după-amiază, 
Muzeul dc istorie a parii- ■ 
dului comunist, a mișcării I 
revoluționare și democratice . 
din România, s-a deschis ex- I 
poziția documentară „100 de * 
ani de la nașterea lui V. I. I 
Lenin". “

Expoziția evocă multilate- | 
ral activitatea lui V. I. Le- . 
nin, discipol și continuator ( 
al lui Marx și Engels, fon
datorul Partidului Comunist a 
al Uniunii Sovietice și al • 
statului sovietic. Ea înfăți- | 
șează aspecte ale succeselor | 
obținute de popoarele Uniu
nii Sovietice în dezvoltarea 
industriei, agriculturii, știin
ței, tehnicii, în ridicarea stan
dardului de viață al color 
ce muncesc. Prin numeroa
se mărturii — documente, 
fotografii și diferite alte ex
ponate — expoziția redă tra
dițiile de luptă revoluționa
ră ale clasei noastre munci
toare, legăturile care au e- 
xislat între mișcarea munci
torească din România și miș
carea revoluționară din Ru
sia. prietenia frățească dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre Re
publica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică. Sînt 
expuse documente care - 
testă faptul că Lenin au 
rit cu simpatie mișcarea re
voluționară din România, 
lupta poporului român pen- . 
tru emanciparea socială, pen- I 
tru făurirea statului nostru • 
unitar. Alte materiale oglin- I 
dese activitatea internaționa- ' 
lă a partidului nostru, deta- ■ 
șament activ al mișcării co- | 
muniste și muncitorești inter- ■ 
naționale, legăturile sale de I 
solidaritate cu partidele fră- . 
țești, cu forțele progresiste, I 
antiimperialiste din lume. “

(Agerpres) |

și frumos

De la Constanța, trimișii 
„Agerpres". Ștefan Bratu și 
Nicolae Vamvu, transmit :

In cursul după-amiezii de 
miercuri președintele Republi
cii Turcia și persoanele ofi
ciale române și turce care îl 
însoțesc, au poposit pe melea
gurile dobrogene.

Pe aeroportul Mihail Ko- 
gălniceanu distinșii oaspeți au 
fost primiți cu aceleași senti
mente prietenești, de caldă 
ospitalitate, cu care poporul 
nostru i-a înconjurat in tot 
timpul vizitei în România, în
că de la sosirea lor in Capi
tală. La coborirea din avion, 
au fost salutați cordial de pre
ședintele Consiliului popular 
județean Constanța. Petre Io- 
nescu. cu soția, de primarul

municipiului Constanța. Petre 
Nicolae. și de alte oficialități 
locale.

Urările de bun .venit înscri
se in limbile turcă și română 
pe frontispiciul aerogării, ti
nere in pitorești costume na
ționale, agiiind buchete de 
flori, numeroși localnici pre- 
zenți la aeroport, dau expre
sie bucuriei locuitorilor de a 
avea ca oaspeți în aceste zile 
pe solii poporului turc.

Președintele Turciei răspun
de acestei entuziaste manifes
tări de prietenie.

După festivitatea primirii la 
aeroport, coloana de mașini 
se îndreaptă spre Mangalia.

Se trece pe lingăi platfor
ma industrială a orașului, ca-

re astăzi marchează puternic 
angajarea Constanței in pro
cesul dinamic de industriali
zare a patriei.

Coloana oficială străbate a- 
poi salba de stațiuni balneo
climaterice ale litoralului ro
mânesc. Pe întregul traseu 
mii de cetățeni, fluturind ste- 
gulețe, au venit să salute cu 
căldură pe oaspeți.

In onoarea șefului stalului 
turc și a soției sale, președin
tele Consiliului, popular jude
țean și soția au oferit un di
neu. In timpul dineului, care 
s-a desfășurat intr-o atmos
feră caldă, președintele Cev
det Sunay și președintele Con
siliului popular județean au 
rostit scurte toasturi.
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Pe mările și oceanele lumii 
se află în prezent 46 de nave 
sub pavilion românesc, ale 
căror echipaje îndeplinesc ce
rerile de transport ale unor 
întreprinderi de comerț ex
terior din țară și străi
nătate. Din radiogramele ca
re sînt recepționate zilnic la 
„NAVROM" aflăm că la An
vers este așteptat vasul „A- 
nina" cu 10 000 tone tablă, 
realizată de Combinatul si
derurgic Galați, iar „Eforie", 
cu încărcătură similară, a 
plecat spre Bilbao.

Infrumusețarea 
curățenii exemplare _ , __ _  ,...............
la ordinea zilei, care se impune in Valea Jiului. Cu toate că 
acest imperativ nu este o chestiune „de sezon", anotimpul primă
verii constituie momentul de vîrf al acestor acțiuni, pentru că 
orice neglijență, orice delăsare, orice întîrziere. poate avea 
urmări care se resimt în tot cursul anului.

Curățirea șanțurilor și rigolelor înfundate cu noroaiele aduse 
de apele rezultate din topirea zăpezilor, transportarea resturilor 
de zgură și gunoaie care au rămas din timpul iernii constituie 
lucrări a căror urgență se impune nu numai din motive dc 
estetică urbanistică dar și din motive de igienă publică. Zilele 
acestea, ca și :ele următoare, sînt cele mai potrivite pentru 
refacerea zonelor verzi distruse și pentru crearea de noi spații 
dc agrement. Aceste lucrări nu suferă amînarc deoarece orice 
întîrziere în plantarea arbuștilor ornamentali sau a florilor 
poate duce la eforturi și cheltuieli inutile. Acum este momentul 
cel mai potrivit pentru împodobirea balcoanelor și * 
locuințelor cu flori și plante ornamentale, pentru 
fațadelor clădirilor precum și a caselor scărilor din blocuri, 
pentru efectuarea micilor reparații.

Consiliile populare, răspunzind chemării Consiliului județean 
al Frontului Unității Socialiste au întreprins vaste acțiuni gospo-

localităților, realizarea și menținerea 
în toate orașele și comunele, este o problemă

> Continuare în pag. a 3-a

0 nouă
metodologie

lucru
Incepînd de ieri, la mina 

Paroșeni se aplică, experimen
tal, o metodologie nouă de 
evacuare din front a mate
rialului rezultat din lucrările 
dc Înaintare: încărcarea mc- 

•canizată a sterilului, cu mași
na de încărcat M.I.P., într-un 
vagonet-siloz care deversează 
conținutul lateral pe un trans
portor TR-3, montat alături de 
linia ferată.

Noua metodologie se aplică 
în galeria de aeraj pentru stra
tul 15 blocul V (ce va avea 
o lungime de 200 metri), pe 
care o sapă experimentata 
brigadă" de înaintări condusă 
de minerul Traian 
Folosirea ei conduce
cerea forței de muncă cu 60— 
80 posturi'1000 mc steril ex
cavat, la ușurarea efortului 
fizic. .

Cristian, 
la redu-

ferestrelor 
zugrăvirea

Imperative pe care colectivul E. HI. Uricani
trebuie să le onoreze de urgență

ORGANIZAREA CORECTA
țit datori să descindem la fața 
locului spre a afla în ce constau 
principalele cauze ale „scăderi
lor de nivel” în producția E.M. 
Uricani.

Ce am constatat în urma in
cursiunii ? Că întirzierile neper- 
mis de prelungite la ini tarile 
in funcțiune a capacităților de 
producție planificate, prezența 
scâzulâ a muncitorilor direct 
productivi, sînt aspectele cele 
mai neplăcute ale activității co
lectivului de aici, cauzele reali
zărilor mediocre - din ultima 
vreme. Motivarea; invocată d 
către factori răspunzători de 
bunul mers al procesului de ex
tracție. și anume că strădania 
pentru îmbunătățirea calității 
produsului extras a reclamat 
(sic 1) reducerea randamentelor 
la nivel de abataj, este șubredă, 
după părerea noastră. Se poate 
da cărbune de calitate mai bu
nă simultan cu creșterea -Ran
damentelor, evident în condi
țiile manifestării unei preocu
pări, unui interes susținui

Activitatea de producție a 
minei Uricani s-a desfășurat, 
pe primele două luni ale aces
tui an, cum s-ar spune, nici 
prea-prea nici foarte-foarte j 
s-a realizat chiar o depășire a 
volumului de cărbune brut ex
tras de aproape 1 300 de tone, 
cu plusuri (negative!). însă, la 
punctajul normei interne de ce
nușă — 2,7 (in ianuarie) și 1,7 
(februarie), fapt care a condus 
la penalizări mari, resimțite... 
din plin de către colectiv. Dar 
iată că în prima lună de primă
vară „rîul” de cărbune care iese 
din subteran la extremitatea 
estică a bazinului a scăzut brusc, 
ajungînd la ziuă cu un minus 
de 4 491 de tone. Scăderea de 
„temperatură" a făcut să se 
consemneze aici o restanță tri
mestrială de peste 3 000 de to
ne! Poate am fi fost înclinați 
să credem, totuși, in. existența 
unui accident, dacă răminerea 
în urmă înregistrată în decada 
I-a a lunii apriliej— 1 300 tone) 
nu ne-ar fi convins că gluma 
se îngroașă. Așa că ne-am sim-

toate „cotele" sistemului lehnia 
și organizatoric.

Să analizăm, succint, elemen
tele defectuoase în angrenajul 
de producție, menționate mal 
sus.

In ceea ce privește neînca- 
drarca in termenele’ prevăzuta 
dc intrare în lucru a capaci
tăților programate se cuvine 
specificat de la bun început, că 
nu s-au urmărit lucrările res
pective cu toată răspunderea, 
cu operativitate și eficiență, de 
către conducerile zonelor. S-a 
semnalat, din nefericire perioa
de destul de întinse — ne refe
rim in special la zona 
cu ponderea exclusivă 
tanța trimestrului i — 
de suficiență periculoasă 
plet nejustificată sau.

defetism nelalocul lui.
să accelerăm ritmul âctivită- 
producția tot n-o realizăm".

un 
ce 
tii.

a II-a, 
in res- 
un fel 

și com- 
uneori, 

,Da

Ing. Traian MULLER

Spectacol al ansamblului folcloric din Turcia

§

Continuare in pag a 3-a

Așteptăm rodulVitrina festivă
CRONICA calificăriicz/r/z în pagina a 2-a

ȘCOALA
de fotbal ROMÂNIAExcursie la meciul IUGOSLAVIA

EDUCAȚIE

I

București 
intilnirii

aproximativ al excursiei este 
de 96 lei. înscrierile se pri
mesc pînă la data de 30 
aprilie a.c.

fate, o excursie la 
pentru vizionarea ..........
de fotbal din 6 mai dintre 
echipele naționale ale Ro
mâniei si Iugoslaviei. Cosiul

Comisia de turism pentru 
tineret a Comitetului muni
cipal Petroșani al U.T.C. or
ganizează, in colaborare cu 
aqentia O.N.T. din locali-

Cu prilejul aniversării a 100 do ani do la nașterea lui 
V. I. Lenin vitrina librăriei Ion Creangă din Petroșani a 
fost special amenajată. In vitrină pot fi privite diferite 
ediții alo operelor marelui gindilor și portretul lui Vladi
mir Ilioi Lenin; E o inițiativă lăudabilă ce se cere extinsă. .

Ansamblul folcloric din Tur
cia condus de Halii Ogulturk, 
care se află în turneu in țara 
noastră a prezentat miercuri 
seara, sub auspiciile Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, un nou spectacol in sala 
Ansamblului Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România.

Cei 40 de membri al an
samblului au adus pe scenă 
cîntece și dansuri caracteristi
ce. din bogatul folclor turc. 
S-au succedat. într-un specta
col interesant, dansuri cu un 
ritm avîntat, pline de voiciune. 
dansuri lente dovedind grație 
și prospețime, cintece închinate

dragostei și curajului. Folosite 
pentru acompaniament sau în 
numere solistice, instrumentele 
muzicale tradiționale ca davul- 
zurna, davul-girnat-kemene, da- 
vul-saz, ou sonoritățile lor spe
cifice, au constituit o altă notă 
originală a spectacolului.

Incepind cu această vară, 
în numeroase localități din 
țară vor fi inaugurate noi 
hoteluri turistice.

Turiștii care vor poposi în 
aceste localități, printre care 
notăm Hunedoara, Cimpu- 
lung Moldovenesc, Curtea de 
Argeș. Mediaș. Suceava, Tg. 
Jiu, Timișoara, Craiova, vor 
găsi condiții ridicate de con
fort — camere de 1—2 locuri, 
modern mobilate.

Magistralei Vulca
nului nu i-ar stri
ca o mai îndelun
gă și permanentă 

îngrijire...

Foto : N. GHENA

Recent, presa noastră a pu
blicat Decretul Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România pentru stabilirea și 
sancționarea unor contraven
ții privind requlile de convie
țuire socială, ordinea și liniș
tea publică.

Elaborarea acestui impor
tant act de stat - instrument 
de însemnătate deosebită 
pentru salubrizarea morală a 
străzii — a fost așteptată și 
primită cu deplină aprobare 
de masele larqi populare. In 
societatea noastră care a cu
noscut - concomitent cu suc
cesele remarcabile repurtate 
in construcția socialistă - o 
continuă și profundă înnoire 
spirituală, manifestările înapo
iate. caracterizate prin fuga 
de muncă, viata parazitară, 
imorală, disprețul față de per
soana si liniștea celor din 
iur au devenit anacronice pro- 
vocînd indianarea si oprobriul 
public. Tot mai frecvente au 
devenit. în ultimul timp, în 
municipiul nostru, ca si în in-

treaqa tară, luările de poziț'e 
din partea cetățenilor fată de 
persoanele care, sub influen
ta unor elemente înapoiate, 
refuză să se încadreze intr-o 
muncă utilă, bat fără rost stră
zile si localurile de alimenta
ție publică, duc o viață parazi
tară De seama familiei sau 
prin înșelarea naivilor, pro
voacă scandaluri, sfidează 
bunul simt civic prin tinuta 
vestimentară si comportarea 
scandaloasă. Societatea noas
tră a făcut enorm de mult in 
crearea condițiilor care sc 
permită tuturor cetătenilo 
posibilitatea unui trai demn 
De baza unei munci cinstite, 
după capacitatea, aptitudinile 
si eforturile pe care le denti
ne fiecare. Nu trebuie să mer- 
aem mai departe de hotarele 
municipiului pentru a demons
tra acest lucru. Exploatările 
miniere, șantierele de con
strucții. numeroase alte unitâf 
economice din Valea Jiului cu
nosc o permanentă foame de

Continuare in pag. a 3-a

PRIETENI
Al ARTELOR

s

I 
g

La clubul sindicatelor din 
Lupeni este prevăzută pentru 
vineri, la ora 19,30 o intere
santă activitate ce se adre
sează prietenilor artelor. Pro
gramul va cuprinde un reci
tal de muzică („Preludiu" de 
G. Enescu și „Avint" de 
Schummann. interpretate la 
pian de Ildiko Laszlo), reci
tări de poezii și o expunere, 
cu exemplificări, a pictorului 

ii Tellmann despre grayu-

Recent, la Întreprinderea de 
gospodărie locativă din Petro
șani au fost înmînate carnetele 

-~.de calificare unui număr de 06 
salariați, care au urmat cursu
rile, fără scoatere din produc
ție, în meseriile de electricieni, 
zidari, tinichigii și fochiști. Ro
dul acestor cursuri ar trebui" să 
se reflecte, de acum, în rezol
varea mai operativă a proble
melor gospodărești, în satisfa
cerea exigentelor cetățenilor pri
vind executarea unor lucrări 
de «calitate corespunzătoare.
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LECȚIILE 
de istorie a culturii 
și funcția lor formativă

Eldrlurile zilnice ale elevi
lor, la care se adaugă, pentru 
clasele mari, și perspectiva ți
nui concurs foarte exigent în 
învățSmîntul superior, lace ca 
tâmpul elevilor să fie foarte 
prețios. Admitind că există și 
unele excepții, evadarea din 
cercul preocupărilor strict șco
lare, in interesul formarii ar
tistice. se face sporadic, prin 
vizionarea unui film, urmărirea 
unor spectacole la televizor sau 
lectura unei cărți. Dar și în 
asemenea cazuri .evadarea* are 
un caracter deconectant, trebuie 
mai ales să destindă, așa îneît 
se preferă un spectacol de 
muzică ușoară sau o carte din 
colecția „.Aventura".

De aceea, nu este de mirare 
că vorbindu-li-se despre pictura 
i< m.w .iscă din a doua jumătate 
e '•ocolului al NlX-lea, elevi ai 
clasei a XH-a să nu poată da 
mai mult de 1—3 exemple de 
tablouri cind este vorba de N. 
C'rjqorescu sau Th. Aman. Cît 
despre alții, nici alîl.

La lecțiile de istorie a cultu
rii, întrebînd deseori pe elevi 
dacă au citit, să zicem, „Roșu 
și negru*. ..Război si pace* sau 
alte romane, cei mai multi răs
pund cu satisfacție, ca și cum 
asta ar însemna același lucru, 
că au văzut filmul. Dar profe
sorul de istorie, alături de cel 
de literatură, filozofie, muzică, 
desen etc. trebuie să suplineas
că, pe cit este posibil, lipsa din 
planul de învățămînt a unui o- 
biect — estetica, destinat spe
cial educării gustului artistic, 
explicării caracterului istoric 
și de lasă al artei, specifi
cului național în artă etc.

Marx spunea : ..Dacă vrei să 
le bucuri de artă, trebuie să fit 
un om cu cultură artistică". La 
formarea acesteia este chemat 
să contribuie și profesorul de 
istorie cu prilejul lecțiilor re
feritoare la dezvoltarea cultu
rii.

Acestea sînt de regulă încăr
cate sau chiar supraîncărcite 
cu date, deci obositoare. Pro
fesorul este dator să le trans
forme în lecții atractive care 
fă stîrnească interesul clasei. 
Pc-ntru aceasta, alături de exem
plele seci înșiruite in manuale, 
el trebuie să vină cu reprodu
ceri ale unor capodopere, să fo
losească citate, să citească frag
mente reprezentative etc.

Prezentarea unor personali
tăți de seamă ale Istoriei pa-

triei noastre și istorici univer
sale ca : Alexandru Macedon, 
Decebal, Traian, Ștefan cel Ma
re, Tudor Vladimirescu, a unor 
momente istorice importante, ca 
lupta de la Termopile, răscoala 
sclavilor condusă de Sparia- 
cus, răscoalele iobagilor, lup
tele eroice ale muncitorilor ce
feriști și petroliști din ianuarie- 
februarie 1933, spre a da nu
mai cîteva exemple, trebuie să 
fie și un prilej de a deuicnstra 
legătura dintre artă șl morală, 
dintre estetic și etic, dinîre bine 
și frumos.

Cei ce au luptat pentru a- 
părarea patriei, pentru elibera
rea socială sau națională, dînd 
dovadă de Înalte virtuți etice, 
au intrat nu întâmplător în 
creația populară, cît și în ea 
cultă, devenind eroi ai unor ba
lade, au fost înfățișați pe p’n- 
ze, au luat chipuri de marmu
ră sau bronz, au devenii perso
naje cunoscute ale unor piese 
de teatru sau filme.

Aș vrea să subliniez rolul 
deosebit pe care-1 are înțelege
rea factorului cultural In lămu
rirea unor importante procese 
istorice. Dau numai cîteva e- 
xemple: formarea poporului ro
mân și a limbii române, revolu
ția de la 1848, formarea națiu
nii și statului național român. 
Despre formarea poporului ro
mân este necesar să arătăm, 
alături de elementul dacic, ca
racterul cu totul excepțional al 
civilizației latine în Dacia, fapt 
care a avut ca rezultat trans
formarea teritoriului României

înlr-o „insulă a romanității* in 
această zonă europeană.

In epoca modernă este greu 
să se delimiteze presa cultu
rala de cea politică, organiza
țiile culturale aveau și scopuri, 
mai mult sau mai puțin decla
rate, politice. Este de datoria 
noastră să arătăm că marea ma
joritate a oamenilor de știință 
și artă n-au rămas indiferenți 
la evenimentele epocii, au fost 
totodată și mari cetățeni. Cînd 
vorbim de conducătorii revolu
ției de la 1848 înșirăm de fapt 
pe cei mai de seamă reprezen
tanți ai culturii românești din 
acea vreme. Mai tîrziu, în alte 
împrejurări, savanții și artiștii 
români s-au aflat alături de ță
rănime. de clasa muncitoare, de 
partidul comunist.

Aș mai arăta cît este de ne
cesar ca profesorul să fie în
totdeauna bine Informat. Elevii 
citesc cărți, văd filme, piese 
de teatru inspirate din trecutul 
istoric și sînt de multe ori ne
lămuriți, dornici de a angaja 
discuții. Mulți nu înțeleg me
sajul unor asemenea opere, 
simbolurile pe care le conțin, 
sînt atrași de unele aspecte ex
terioare și convinși că nu s-a 
respectat adevărul istoric fiind
că, spun ei. cutare personaj n-a 
murit în duel (așa cum moare 
în film), ci în toiul unei lupte 
(așa cum au învățat în carte).

De aceea trebuie să fim în
totdeauna pregătiți spre a le 
da explicațiile necesare.

Prof. Nicolae CERCHEZ

— Bucuroși de oas
peți ?

— Desigur, podiți I 1
fn Ireamălul slîrnil la 

ușa de intrare a clasei, 
aceste cuvinte, rostite de 
copii și adresate copii
lor au căpătai o semni
ficație aparte. Le-am as
cultat emofionat, lără să 
știu ce va urma, știind 
doar că particip Iu o 
șe/dloare sui generis, pe 
care elevii de clasa a 
IV-a a Școlii generale nr. 
2 din Petroșani au des
chis-o așa cum se cuvine, 
după străvechile obiceiuri 
ale păminlului, după toa
te legile politeței și ale 
sincerei ospitalități. Ceea 
ce era, cu o zi înainte, 
o simplă sală de clasă, 
devenise o „aulă" ne în
căpătoare pentru cită gă
lăgie ar li iacul copiii, 
dar capabilă, după cum

a și dovedit-o, să pri
mească toată veselia din 
inimile lor. A existat o 
singură clipă „suspenda
tă în aer", pe care mulți 
ar li înclinat să o nu
mească slinjeneală, dar 
care a condensat, fn fru
musețea ei, țoală bucu
ria nespusă a unor gaz
de de unsprezece ani, 
țoală emofia unor invi
tați de nouă ani.

Șezătoarea a început, 
invitații — ele\ i în cla
sele a ll-a A și B ale 
aceleiași școli - ocupa
seră locurile pregătite 
din timp in sală. In lața 
lor, gazdele — elevii cla
sei a IV-a B, imbrăcafi 
im pitorești costume na

.......

E încă vacanță. 

Pe străzi, pe alei, 

chiar și pe spațiile 

verzi (în lipsa te

renurilor de joa
că) copii. La orice 

oră din zi — co

pii !

E doar vacanța 

lor, a copiilor.

Foto i I. LICIU

tr-o epocă nouă, epoca cons
trucțiilor mărețe ale socialis
mului, pe harta țării apar 
noi și noi orașe, in locul 
unor sate și cătune vechi. 
Parcă din pămînt răsărind, 
apar fabrici și uzine, cartiere 
cu blocuri noi, înalte și se
mețe — mărturii ale aspira
țiilor poporului nostru pentru 
libertate, pentru o viață din 
ce in ce mai fericită. Așa a 
apărut pe harta țării orașul 
Uricani. pe care l-a vizitat 
de curînd detașamentul nos
tru, al pionierilor din clasa 
a V-a de la Școala generală 
nr. 1 din Petrila. Ne-au în
tâmpinat cartiere noi. fru
moase. Fațadele blocurilor 
scinteiau în soarele de pri
măvară. Oameni cu fețe se
nine, luminate de zimbete, 
oalde, mergeau grăbiți pe 
străzile largi, mărginite de 
șiruri de plopi. Cine oare ar 
mai recunoaște în orașul de 
azi, vechiul sat de odinioară, 
de pe malul Jiului ?

Ne-am îndreptat pașii spre 
exploatarea minieră. Am 
pătruns pe poarta mare a 
minei. Construcții mari, se
mețe se înalță în locul vechi
lor construcții ce dădeau în
tregului peisaj un aer. moho- 
rit. Oamenii munceau pe 
atunci din greu. în galerii 
întunecoase, și caii orbi sco
teau la lumină diamantul 
negru. Astăzi. însă, noi uti
laje moderne ușurează mine
rilor munca, iar cărbunele 
este scos la lumină de trenul 
electric. Piinea amară pe 
oare o cîștigau din greu mi
nerii, simbol al vieții pe care 
o ducea clasa muncitoare în 
trecut, s-a transformat în 
noua viață fericită. Nici chi
purile oamenilor, nici noua 
înfățișare a orașului, nu 
mai amintesc de ceea ce a 
fost atunci. Totul e nou, fru
mos, totul se înalță spre 
soare.

Valeria POPESCU, 
elevă în clasa a V-a A 

Și
Cristina CIMPU, 

elevă în clasa a V-a B 
Școala generală nr. 1 Petrila

jl talent
ționale — au susținui 
programul șezătoarei, cu
cerind din primele clipe 
atenția generală. Cinte- 
cele, glumele și voia bu
nă s-au revărsat din plin, 
finindu-sc lanț, asllel in
cit invitații nu au băgat 
de seamă că de fapt a- 
lenția lor e canalizată, cu 
abilitate, înspre o temă 
foarte importantă : ini
țierea in activitatea pio
nierească. Cu toții, de la 
elevii Lacrima Chircu, 
Irina Pokol, loan Ceau
șii, (arc au avut dificila 
sarcină de a Întreține 
discuțiile, și pînă la loan 
Andreș, Viorel Drăgan, 
Aurel Constantin, care 
au cintat la diferite ins
trumente, sau Viorica

Slăriculescu, Violeta Tu
bul, Eugen Enescu șl al
ții, care au recital poezii 
sau au clnlal doine, le
an dezvăluit de lapl In- 
vilaților cile ceva des
pre activitatea lor pio
nierească. Intre două 
cinlecc sau două poezii, 
pionierii de clasa a IV-a 
au discutat, cu gravitate, 
despre ce este și cum 
arată un video-telefon, 
despre un baliscal. abor
dând pe „claviatura" din
tre muzică și tehnică ce
le mai neașteptate teme. 
Nu au fost ullalc drume
țiile — cu vorba și cu 
gindul — nu* a iost uitat 
nici dansul, jocul popu
lar. Nu a lost uitat a-

prOape nimic, lotul izvo- 
rînd spontan dintr-o Iră- 
fească și sinceră dragos
te de a-i învăța pe cel 
mai mici tainele lor.

Desigur, nu putem în
cheia aceste rindurl lină 
a-i aminti pe acela Iară 
de care șezătoarea nu 
putea avea loc : in\ ă/ă- 
loarea clasei Ecalcrina 
Picnaru, comandanla de
tașamentului de pionieri 
Cornelia Dogarii, profe
soara de limba română 
Ecalcrina Mlrea. Pasiu
nea cu care s-au preo
cupat de organizarea a- 
ceslei dificile acțiuni de 
inițiere in act ivilo'ea 
pionierească, priceperea 
ce au dovedit-o in mo
delarea talentului unor 
copii aduc un plus de 
prestigiu școlii din care 
iac parte.

Ion MUSTAȚA

A

Muzeul mineritul! in Petroșani — lecție vie de istorie.

Nu s-a uscat bine cerneala dc p« 
primul număr al revistei „Măr
turisiri literare", a Liceului do 
cultură generală din Petroșani, 
și iată că cel de-aj doilea nu
măr a și ■. ăzn| lumina tiparu
lui.

Rubrica ..Tinere < ondeic* in
clude, de dala aceasta, alături 
de poezii și cîteva proze scurte. 
Intre versurile elevilor am găsit 
unele străbătute de un auten
tic fior liric, cu imagini izbuti
te, cu o tonalitate majoră, sin
gularizată. Cităm mai întiî 
„Timpul peșterilor* de Andn- -a 
Petrescu, o poezie in care 
curgerea fără margini a vre ■■ i 
primește o sugestivă întrupare 
materială : ..Timpul peșterilor4 
picură/ Picură monoton din sta
lactitele albe./ E minunat/ Să 
vezi picăturile de timp/ Cum se 
adună in căușul stalagmitelor'*. 
Interesantă ni s-a părut -i 
„Adolescență", apărută sub a- 
ccea.și semnătură. Tabloul miri
fic al acestei vîrste unice < <to 
creionat prin intermediul unor 
metafore și comparații fericite. 
Am mai găsit și alte lucrări 
reușite, precum „Menire" io 
Emilia Dascălu, „Ursită" de 
Maria Rusu, „Treceri" de Ro 
dica Cazacu etc. Există insă și 
unele poezii slabe, confuze, cu 
epitete banale, pâcătuind prin 
descriptivism.

„Mărturisiri 
literare"

O mărturie cocludentă asu
pra activității extrașcolare — 
cu profil cultural-artistic — 
a elevilor o oferă participa
rea Liceului din Vulcan la 
faza municipală a Festivalului 
județean al brigăzilor artistice 
de agitație. Microspectacolul 
lor, concentrat și cu orientare 
esențial educativă, semnalind 
aspecte pozitive și negative 
din viața elevilor, beneficiind 
de o montare ingenioasă, a 
constituit o revelație a po
tentelor artistice încă ne
valorificate (poate necunos
cute ?) și a oportunității, aces
tor forme spectaculare 
îmbină fericit latura 
ideologică cu arta. 
Lorincz, Rodica

care 
etico- 

Ilie 
Săpunaru, 

Ileana Nicula, Maria Badea, 
Anica Țiriaș — de fapt 
trebuie să numim pe 
componența brigăzii — 
făcut proba limpede și fără 
echivoc a largilor disponibili
tăți artistice ale școlilor.

Dar, ceea ce este la Vulcan 
pare o manifestare singulară, 
aproape o excepție de la 
activitatea extrașcolară mo
notonă șt schematică a multor 
școli. Posibilitatea înființării 
unor coruri, orchestre de 
muzică populară sau ușoară,

(cadrele didactice). Deci, ceea 
ce-i esențial există, in ace
eași măsură e bine să exis
te și interes, inițiativă, orga
nizare. pentru că, in fond, tot 
prestigiul școlii se consoli
dează printr-o activitate cul
tural-a rtistică 
De

RARA
AVIS!

echipe de teatru, brigăzi artis
tice de agitație (mizînd pe 
virtuțile lor moral-tămădui- 
toarej este facilitată de nu
mărul mare al elevilor (prin
tre care se află, desigur, și 
aptitudini, talente), tinerețea 
lor, dornică să se afirme și 
instructori avizați, competență

remarcabilă, 
in Valea Jiului se află 

6 licee teoretice și unul indus
trial — fără a mai socoti 
școlile profesionale și gene
rale — in concurs s-a prezen
tat doar o singură brigadă 
școlară de agitație !!!

Se pot formula rezerve asu
pra educației estetice in școli, 
a organizării plăcute și folosi
toare a timpului liber al e- 
levilor și asupra bunei 
noașteri a psihologiei 
Dar pilda Liceului din 
can poate constitui ui; 
subiect de meditație 
cadrele didactice din 
școli ale municipiului.

\
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La rubrica „Sinteze11, eleva 
Maria Rusu, din ultimul an de 
școală, semnează un veritabil 
studiu de istorie literară, inti
tulat „Eroine celebre ale lite
raturii române". Bazat pe o 
bibliografic aleasă, realizat cu 
o rigurozitate științifică demnă 
dc invidiat chiar Și de un stu
dent la litere, cu un stil agreabil, 
studiul elevei din Petroșani do
vedește sigure aptitudini de 
cercetare. Evident, unele afir
mații pot fi amendate, iar alte
le. sînt împrumutate din biblio
grafia consultată, dar aceasta 
nu scade valoarea studiului.

O rubrică demnă de atenție 
este „Cu gindul la liceul meu* 
unde profesorul Eugen Paal 
inserează prima parte a unui 
studiu monografic dedicat li
ceului petroșănean. Parcurgînd 
monografia, elevii au prilejul 
să cunoască începuturile mo
deste ale liceului lor, tradițiile 
încetățenite în timp, figuri de 
dascăli care au contribuit la 
fundamentarea eduoației mul
tor generații.

La rubrica „Inimi care ard...* 
profesorul Nicolae Chercju in 
calda evocare a activității de
puse dc profesoara Maria Tode» 
în decursul carierei sale didac
tice, ne dezvăluie un om pa
sionat pentru profesia sa. cu 
o răbdare și o bunătate fără 
margini, bucurindu-se de stima 
și prețuirea tuturor colegilor 
și elevilor.

Rubrica „Tălmăciri" conține 
o foarte bună traducere a stu
diului „Clasicism. romantism, 
baroc" de G. Călinescu. reali
zată de elevul loan Blaga.

Substanțial îmbogățit cu rub
rici și nume noi. lucrat cu o 
maximă exigență, acest număr 
al revistei „Mărturisiri lite
rare" oferă cititorului adevă
rate satisfacții spirituale. in- 
dcmnîndu-1 să aștepte cu inte
res numerele următoare.

C. PASCU

a U-a
O componentă esențială a 

învățămîntului general de 
10 ani o formează practica in 
producție, cu pondere însem
nată în programa școlară. In 
cele două trimestre ale ac
tualului an școlar, elevii din 
clasa a IX-a a Școlii generale 
nr. 3 Lupeni au obținut re
zultate remarcabile in prac
tica ce o efectuează .la Fa
brica de fire sintetice „Vis- 
coza* (bobinare, răsucire, lă- 
cătușerie. sudură). Condițiile 
prielnice învățării meseriei 
create de întreprindere, mai
ștrii și muncitorii care s-au 
ocupat de practicanți, au 
determinat o încadrare armo
nioasă a elevilor in produc
ție.

Din felul cum s-a desfă
șurat practica pînă acum se 
conturează certitudinea că. la 
sfirșitul școlii de 10 ani, 
mulți elevi vor avea o ca
lificare completă. urrnind 
ca după absolvire să efec
tueze doar un scurt stagiu 
de verificare. Printre elevii 
cu rezultate frumoase în 
practică se numără Constan
tina Dănăcu. Mia Păunescu, 
Maria Bitmălai. Viorica Măn- 
doca. Comei Encscu și mulți 
alții.

ELOGIU
TÎRZIU

Titlul meu e greșit. Nicio
dată. spune bunul simț, nu e 
tîrziu pentru un cinstit și jus
tificat elogiu. Mai ales atunci, 
cînd la o anume cumpănă a 
vieții, istoria locurilor și oa
menilor te îndeamnă la o recu
noaștere a unor date și reali
zări pozitive din trecut.

Eu doresc, acum și aici să 
aduc un elogiu „tîrziu** de- 
funcților mei dascăli. învățăto
rilor de odinioară. Trec aslăzi 
pe străzile Văii Jiului și ure
chea mea de pedant profesor 
de limba română, înregistrează 
cu o nespusă satisfacție purita
tea și frumusețea limbii româ
nești ce se vorbește peste lot. 
Și îmj aduc aminte (să nn se 
permită această riguroasă re
constituire) de peisajul fonetic 
de acum, să zicem, treizeci de 
ani.

Valea Jiului, după primul 
război mondial era (ca și Ame
rica) un fel de „metling pot* 
(oală in care lotul fiind ames
tecat devine un aliaj unitar). 
In atlasele lingvistice ale „mu
zeului limbii" din Cluj, Valea 
Jiului are cea mai complexă 
apariție. Intre 1920 și 1930 se 
vorbeau curent pe cele două 
Jiuri, in afară de limba stră
vechilor localnici, circa 18 
limbi, fiecare din ele în 3—4 
graiuri diferite. Sînt semnalate 
8 graiuri germane, de pildă, și 
alte 4 sau 5 graiuri maghiare. 
Ucraineana, slovaca, croata, 
sîrba. ceha, poloneza, bulgara 
etc. reprezentau complexul 
slav, iar italiana, piemonteza și 
calabreza aduceau sub Paring 
melosul latin al Mediteranei. 
Erau semnalate două dialecte de 
idiș, urme de limbă franceză 
și alte urme de dialect fla
mand ; am avut și estonieni și 
turci și greci și ruși. împărăția 
chesaro-crăiască a Vienei a con
centrat aici intr-adevăr oameni 
din toată lumea. Era normal ca 
limba română, în ulițele colo
niilor miniere, să treacă prin- 
tr-o adevărată criză de crista
lizare, mai ales în primul dece
niu după Unirea de la 1918.

Două elemente esențiale au 
contribuit la purificarea și im
punerea limbii românești lite
rare pe aceste meleaguri. Pri
mul l-au constituit țăranii din 
munți, țăranii veniți din Ha
țeg sau Gorj. țăranii de peste 
tot. Transhumanta . lor ciobă
nească, comercială sau indus
trială a constituit robinetul de 
apă curentă ce s-a vărsat per- 

nianent fn oala confuză a lim
bilor de aici. In al doilea rînd, 
și aici mă apropiu dc obiec
tul omagiului meu, l-au cons
tituit bravii, eroicii învățători, 
(dascăli de școli primare) ve
niți de dincolo de munți. Nico
lae Iorga, mi se pare, a fost 
inițiatorul acelei politici cultu
rale prin care a pretins, după 
Unire, ca toți premianții tutu
ror școlilor normale (lin vechea 
țară să treacă la muncă în Ar
deal. Știa el de ce. Deși Ardea
lul în secolul al XVIII-lea și 
al XIX-Iea a furnizat dascăli 
tuturor școlilor din Principate, 
acum era momentul să se răs
plătească o datorie. Ardealul 
avea școli, avea tradiții, nu 
avea însă fermentul de unitate 
lingvistică, nu avea o dăscă
lime formată la o limbă litera
ră unitară și oficială.

îmi aduc aminte (am făcut 
școala primară în Petrila, intre 
1927 și 1931) de învățătorii mei. 
Se numeau Negulescu, Popescu, 
Fotescu, Dima, Constantinescu 
etc. Au venit săraci, copii de 
țărani săraci, dar au adus cu 
ei o inimă și un entuziasm pe 
care abia azi îl înțeleg. Ne-au 
învățat să vorbim curat, să 
cîntăm curat, să dansăm curat. 
N-au fost șovini, ne-au înțeles 
confuzia lingvistică locală. Au 
avut răbdare. Mindria lor ca 
învățători, consta in faptul 
că elevii pregătiți de ei care 
se prezintă Ia admitere în li
ceu „să nu se cunoască de unde 
sînt, să vorbească bine și 
curat românește". Nu e puțin 
lucru. E aproape totul, pentru 
o anume epocă.

De aceea, la această oră a 
limbii române din Valea Jiului, 
aduc tirziul meu omagiu de- 
funcților noștri învățători 
de altădată : Negulescu, Popes
cu. Fotescu, Dima, Constant i- 
nescu etc. ele.

IOAN D. SIRBU 
secretar literar la 

Teatrul Național Craiova

EXEMPLUL PERSONAL 
și educația copiilor

Conștient i fiind de recepti
vitatea copiilor la exemplele 
din mediul înconjurător, părin
ții — de obicei — caută să-și 
ferească odraslele de „modele" 
oare nu trebuie copiate. Din 
păcate, însă, nu întotdeauna 
părinții — observînd (mai mult 
sau mai puțin nemulțumiți) u- 
șurința cu care-și însușește 
și imită copilul exemplele 
rele — se Simt răspunzători, 
vinovați de tot ceea ce a „în
vățat" copilul, nu pricep de ce 
unele exemple bune sînt aban
donate. de ce „pildele" nega
tive, uneori date chiar de ei, 
sînt... temeinic însușite, deve
nind o cauză a neascultării, a 
notelor sub posibilități din ca
talog.

înainte de a examina, puțin 
mai pe larg, una din princi
palele cauze care aduce pe 
unii copii in situația de a nu-și 
asculta părinții, de a nu le 
urma exemplul, să ne reamin
tim cîteva din cerințele edu
oației in familie. Se zice că 
armonia familială este absolut 
necesară intr-o casă cu copii. 
De acord. Copiii au nevoie, 
pentru a se dezvolta armonios, 
de un cadru familial cit mai 
propice. In mentalitatea copi
lului se imprimă, din familie, 
ceea ce este bine să facă, ceea 
ce este adevărat, ceea ce este 
frumos. Părinții, ca primii edu
catori ai copiilor, sînt cei che
mați să lo dirijeze simțăminte
le, gindirea. comportarea. Pen
tru a ajunge să fie ascultați și 
stimați s>iu. mai precis, respec
tați și... imitați in manih .țări
le pozitive, părinții au. intr-a
devăr. mult „dc lucru". Auto
ritatea și prețuirea nu pot fi 
dobindite — oricit - ir stră
dui unii părinți — decit ducă 
sînt meritate, justificate. ‘ 'i id 
unele „învățături", unele „sfa
turi" părintești vin in conîra- 
dicție cu ceea ce copilul află 

în școală (și oricit de lipsit de 
discemămînt ar fi un copil, 
pină la urmă repet in du-i-se un 
bun exemplu, în defavoarea 
celui rău, il însușește pe pri
mul), acesta începe să-și ju
dece părintele. Și-1 judecă cu 
asprime. Și arc dreptate s-o 
facă. Pentru că, orice s-ar spu
ne, azi, de la o virstă destul 
de fragedă, copiii simt cum cli
matul nefavorabil din familie, 
exemplele proaste le afectea
ză dezvoltarea firească a perso
nalității. Și-atunci se opun, 
pur și simplu, „educației" pe 
care-o primesc din familie.

...Eleva Boia Maricica. din 
clasa a Il-a a Școlii generale 
nr. 1 Petrila, a fugit in repe
tate rinduri dc acasă, ,a fost 
găsită dormind prin uscăto- 
riile blocurilor, a fost predată 
părinților (Tiberiu Boia, vago
netar la E. M. Petrila. cartie
rul 7 Noiembrie, blocul 2, 
scara a Il-a, apartamentul 14) 
de către organele de miliție 
opnindu-i-se plimbarea fără 
țintă și rost prin diverse col
țuri ale localităților municipiu
lui. La o virstă la care alți 
copii sînt înconjurați. acasă, 
de o nespusă dragoste, cu căl
dură și înțelegere, micuța Mari- 
cica Boia declară, senină, cu
o imprevizibilă hotărire in 
glas, ia miliție, că nu se îna
poiază la părinți pentru că
„voi primi multă bălaie, și
tata și mama mă bat mereu".

Părinți al căror sentiment 
matern (sau patern) e pe cale 
de dispariție, semn al incepu- 
tului unei adinei dezumanizări, 
oameni egoiști, lași, brutali 
care-și măsoară fețele pe tru
purile plăpînde ale propriilor 
copii, părinți care, fără dram 
de tact si înțelepciune. pr >- 
voaca traumatisme morale de 
neșters — iată „e(lii'':-,->rii". 
care se doresc respectați de 

copiii lor, prețuiți, stimați, as
cultați.

Ceea ce eleva M. B. antici
pase, mama sa, Tudora Boia, 
chemată la ordine, la miliție, 
avea să susțină cu tărie. Copila 
adunată de pe drumuri a fost 
întâmpinată cu jigniri și ame
nințări, cu cuvinte pe care 
hirtia refuză să le suporte. O 
întrebare adresată școlii in care 
învață minora M. B. : „Cine 
credeți că trebuie să amintească 
părinților elevilor Școlii gene
rale nr. 1 Petrila, că legile ță
rii pedepsesc aspru lipsa <le în
grijire și educare a copiilor in 
familie ? Eleva Maricica Boia 
poate va fi fost și in școală 
„răsplătită- cu note mici pen
tru... condițiile improprii in 
care era nevoită șă-și pregă
tească lecțiile, pentru „spriji
nul" acordat de școală familiei 
acesteia ? Și poate in caietul 
învățătoarei clasei sînt notate 
„n" vizite la familia B. catego
risite ca... ineficiente ? Presu
puneri, probabilități. Cort este 
că, in nici un caz. n-j degeaba 
minora și-a luat — cum se 
spune — „lumea in cap", ple- 
cind hoinară.

...Elevul Oprișa Petru, din 
clasa a IV-a, tot din Petrila, 
intr-o seară de martie, aproape 
de miezul nopții (in .orice caz 
după ora 23), sumar in brăcat, 
încerca intrarea restaurantului 
„Transilvania". Dorea să cum
pere 6 sticle de bere. Organele 
de miliție il interoghează 
scurt și află : părinții. ambii, 
sint sănătoși tun, stau la căl- 
durică, au chef de „udăturică" ; 
elevul are la trei materii șco
lare note sub limita de trecere; 
a mai făcut asemenea servicii 
nu dc puține ori : pentru a 
doua zi nu și-a pregăti lec
țiile. Iată ceea ce înregistrează 
copiii din „educația" pe care o 
primesc in familie, iată ce 

„modele" trebuie să se copieze 
din familie de către unii elevi. 
De aici, din aceste exemple re
probabile se nasc, inițial, mani
festările de împotrivire ale e- 
levilor la cerințele bunei clu- 
eații propagate în școală : de 
aici, din aceste exemple de . a 
mai josnică factură se nasc, 
ulterior, actele viitorului infrac
tor minor. Și-aceasta, de ce ? 
Pentru că unii părinți nu 
știu să facă educația copiilor 
lor ? Nu. Pentru a feri pe 
copii de exemple rele nu este 
nevoie de o școală a părinți
lor, de lectorate eu mame și 
de dirigenții ou participarea 
taților. E nevoie de o cit de 
infimă cantitate de înțelepciu
ne din partea celor care au 
plămădit și au dat țării cons
tructori ai viitoarei societăți 
(amintiți-vă, de la televiziune, 
confesiunile înțelepte ale bă- 
trînei • țărănoi moldovenie 
care a crescut 14 copii, azi 
„oameni mari") pentru a-i feri 
de exemple nocive, de a le 
pune în față pilde grăitoare de 
dreptate, cinste, modestie, ade
văr. Aceste lucruri sînt scrise, 
răspindite in fel și chip azi, 
cunoscute și... uitate — in 
parte — reauzite. recitite și, 
iarăși, uitate (de către unii 
părinți).

Dacă școala poate face ceva 
in această direcție, atunci să 
reamintească — prin orice po
sibilități — părinților elevilor 
săi că, azi, copiii le vor urma 
conștienți, sfaturile numai după 
ce in prealabil le-au oferit, in 
ei, exemple demne de urmat, 
modele la care să se uite cu 
admirație : sirguință, spirit de 
organizare, ordine, disciplină, 
entuziasm, propria-le muncă 
onestă.

Prof. Viorel TEODOKESCU, 
Ion DURECI, 

maior de miliție
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NOTĂ SCURTCIRCUIT!
ta cuidțcnio și frumos

< Urmare din pag. I
dâvcșfi, la carp sini antrenate foaie întreprinderile și instituțiile, 
școlile, organizațiile de masă și obștești, deputății, masele de 
cetățeni. Spre deosebire «le anii trecuți aceste acțiuni sc desfă
șoară permanent, in toate zilele cîild timpul este favorabil, nu 
numai in zilele de sărbătoare sau repaus legal.

Pe cil de importantă este susținerea acestor acțiuni prin 
participarea masivă a tuturor cetățenilor la activitatea de 
înfrumusețare și curățenie a localităților, pe atit de necesară 
este în același timp respectarea unei stricte discipline cetățenești 
pentru a păstra si dezvolta ceea ce s-a făcut. Este inadmisibil ca 
fn timp ce se cheltuiesc importante fonduri pentru ridicarea 
nivelului urbanistic al municipiului, pentru înfrumusețarea 
curățenia localităților, eforturile materiale și umane să se 
pească. Sau. cum s-ar spune, este inadmisibil ca in timp ce unii 
clădesc, alții să strice. Nu se |>oale tolera ca in timp ce consili
ile populare cu sprijinul larg al populației, plantează arboret 
<)• curativ <au trandafiri, alții să-i snutlgă: nu se poate îngădui 
ca in timp ce mase de cetățeni amenajează cu multă trudă 
spații cu zone verzi, alții să calce in picioare iarba proaspăt 
fncoȚită. sau să smulsă florile. Atitudinea acelor cetățeni lipsiți 
d< .i -pou .îhr ale si bun simț civic care lasă vitele, animalele 
proprietate personală — porci, ciini. păsări — pe străzi, trotuare, 
z-ui, verzi, sau a acelora care aruncă pe ferestre diferite resturi 
mu scutură de pe balcoane covoarele in capul trecătorilor, nu poate 
decit <i stirne’scă indignarea justificată a 
a omenea manifestări, care contravin regulilor de 
civilizată, considerăm că nu este suficientă munca de 
Reprezentanții autorizați ai consiliilor populare, organeh 
ordine trebuie să aplice împotriva acestora măsurile 
nn nite <i-i trezească la realitate, să-i determine să-și 
că trăiesc intr-un mediu civilizat, care obligă in egală 
loți cetățenii la respectarea ordinei și curățeniei.

•Apelul adresat de către Comitetul executiv al 
popular municipal tuturor cetățenilor A'ăii Jiului de 
peți nici un efort pentru înfrumusețarea tuturor 
pentru asigurarea și păstrarea curățeniei, trebuie s 
pretutindeni ecoul cuvenit.

Să facem cit mai frumoase, cit mai curate și mai atrăgătoare 
casele, parcurile, zonele și spațiile verzi, străzile și trotuarele, 

si comunele din întregul nostru municipiu. Este doar 
orașul in care trăim și locuim .'

cetățenilor. Fală de 
conviețuire 

educare, 
de 

legale 
dea seama 
măsură pe

Consiliului 
a nu precu- 
localităților, 

>ă găsească

Nimic mai neplăcut seara 
decit un scurtcircuit, care 
te lasă, pe neașteptate, in 
bezna nemiloasă a nopții. 
T.ifturilo sc opresc, calorife
rele nu mai încălzesc și, dacă 
n.u ai fost prevăzător și nu 
ți-ai cumpărat o luminare, 
riști să nu mai cinezi. Cu 
toate strădaniile echipei de 
intervenție pentru remedie
rea urgentă a întreruperii. 
Consecințele unui scurtcircu
it strat nedorite atit. de către 
(locatari cit și de Secția de 
•distribuire a energiei elec
trice, pentru care timpul de 
stagnare însemnează un mi
nus de producție gfbu de re
cuperat. Desigur, salariații 
S.D.E.E. sc preocupă do evi
tarea pe cit posibil a scurt
circuitelor. Dar locatarii ? Au 
.și locatarii aceeași preocu
pare de a evita întreruperile 
în alimentarea cu 
electrică ?

Spre surprinderea 
constatăm că scurtcircuitele 
sint cauzate, nu de puține 
ori. chiar dc către unii loca
tari care. 
„specialiști11.
lor în vigoare, leagă si dez
leagă contactele electrice cu

energie

noastră

considerindu-se 
contravin legi-

noeoași ușurință cu caro 
gă și dezleagă o fringin'- 
•uscat mifc.

Locatarului Irimie Mun 
nu din cartierul Aeroport, 
mecanic de locomotivă la 
Depoul C.F.R., i-a fost do- 
branșată coloana de alimen
tație cu energie electrică 
pentru neplata taxelor către 
S.D.E.E. In ziua do 31 martie 
(la două zile de la debran- 
ișarc) locatarul a încercat 
să-și introducă singur circui
tul electric, în apartament. 
Cum ora do așteptat, a pro
vocat un scurtoirouit ale că
rui urmări s-au soldat cu o 
întrerupere de curent de 3 
ore pentru zeci de iparla
mente precum și cu distru
gerea siguranțelor și a con
tactelor la tabloul de distri
buire.

In urma acestor ,
inițială neachitată de 
(în valoare do 102 

mai adaugă una. și 
aceea cuprinzind pa- 
produse în urma
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suri la întrebările tele
spectatorilor.

19,35 O interprets a cintccu- 
popular : l-lorica

18.05 Film 
Twist"

serial : 
(VI).

„Olh or
20,10

Romul Ladca. 
Reflector,

18,35 Mulf e dulce și (ru 20,20 Seară (le teatru Tv.
irwi ;)'-â Emisiune de ..Răpirea prea frumoa-
limbă .și literalii râ ro- sej sabine".
mână. 21,20 .■A nu nț uri publici (ale.

19,00 Tcleju malul de seeră. 21,25 Cuvintiij lui L<r*nin.
19.25 Actual ilatca in econn- 21,10 Avanpremieră.

mie. Muncă salar iu, un 22.00 Telejurnalul dc noapte.
raport direct. Râ.spun- 22,10 Anfigona — o produc-

tie a televiziunii ceho
slovace.

22,55 Motive cu variați 
emisiune d< 
ușoară.

23,10 închiderea emisiunii.

PETKOȘANI
ie: Comisarul X * 

mie albastre (16—19 aprili •); 
Republica: Reconstituirea '16 
— 19 april • ) . LONEA — 7 
Noiembrie : .Jude cata (16-18 
aprilie) ; Minerul : Taina leu
lui (16—19 aprilie) : ANINOA- 
SA : Indrăgostiții din Marona 
(lfi—17 
Bătălia pentru Roma. 
I șl IT (16- 
PENI — Cultural : Urmărirea 
(15—19 aprilie); URICANI: 
Judoka, •creț (17—18

factura 
locatar 
lei) se 
anume, 
gubele 
scurtcircuitului și bineînțeles, 
penalizările de rigoare.

Cine mai încearcă ?

Ținuta morală a străzii
Urmare din pag. I

forte de muncă. Numai cine 
nu vrea să muncească nu gă
sește astăzi de lucru în Va
lea Jiului !

Parazitismul social nu este 
caracteristic societății socia
liste. In societățile capitaliste, 
bazate pe exploatarea omu
lui de către om, acesta cons- 

ie intr-adevăr un flaqel. 
nărui ridicat al elemente- 
antisociale si parazitare 

este propriu țărilor capitaliste 
care, in momentele de criză, 
de conjunctură nefavorabilă, 
nu pot asiaura de lucru unei 
mari părți a populației, care 
este aruncată in stradă, pra
dă foamei si mizeriei, și unde 
lipsa unei educații civice să
nătoase se face mult resim
țită. Ceea ce este caracte
ristic societății socialiste este 
tocmai reversul acestei situa
ții. robustețea morală a imen
sei majorități a populației, 
scăderea continuă a 
lui elementelor ----------
parazitare. Dacă în ultima vre
me se manifestă o atitudine 
mai intransiaentă, intolerantă 
fată de asemenea elemente, 
acest fapt se datorește toc-

_ număru- 
antisociale,

mai creșterii aradului de con
știință, de responsabilitate so
cială si exiqentelor etice ale 
oamenilor muncii fată de acei 
core continuă să săvirșea: ă 
acte incompatibile cu finuta 
morală a omului societății so
cialiste. fată de cei care în
calcă ordinea, stinqherind e- 
xercitarea drepturilor prevăzu
te de Constituție tuturor ce
tățenilor.

Consecvent principiilor u- 
manismului socialist, stalul 
nostru a depus si depune în 
continuare eforturi pentru e- 
ducarea tuturor cetățenilor in 
spiritul moralei noi, pentru 
dezvoltarea simțului datoriei de 
a munci cinstit, pentru res
pectarea requlilor de con
viețuire socialistă. Școala, ins
tituțiile cultural-educative, or- 
aanizatiile de stat $i obștești 
desfășoară o vastă si susținu
tă muncă de educație in acest 
scop. Această activitate nu 
poate fi limitată insă la mun
ca de lămurire. Pentru ele
mentele nărăvite în rău, asu
pra cărora sfaturile $i îndem
nurile nu mai au efect, trebuie 
folosite metode si mijloace a- 
decvate de constrînqere. Cel 
care a săvîrsit o faptă în-

Ailefism

S
județului

Hunedoara O
R

Simbătă și duminică, pe pista 
(le tartan a stadionului Repu
blicii din Capitală, s-au des
fășurat întrecerile de baraj la 
atletism pentru promovarea in 
divizia secundă a țării. Și-au 
disputat șansele reprezentat i- 
x«-le județelor Hunedoara, Su
ceava. Caraș-Severin. Ilfov și 
S.S.E. II București. Unul din 
antrenorii lotului hunedorean, 
prof. Ion Ciofică ne-a transmis 
ieslea îmbucurătoare câ atle- 
ții noștri au avut o compor
tare excelentă, obținind cele 
mai bune rezultate, revenind 
astfel in divizia B. La acest 
succes.
și-au adus-o și atleții de 
Jiul Petroșani, selecționați 
reprezentativa județului, de 
căror pregătire se ocupă cu 
pricepere și pasiune prof. Ion 
( iofică. Astfel, Mariana Gheor- 
ghiță și Nicu Borca au ciștigat 
primul loc in probele de 100, 
r.-spectiv 100 metri garduri, 
Lorela Untaru și Georgefa Ni- 
c*«lescu s-au clasat pe locurile 
III și IV ia 800 metri plat. 
Benjamin Țipțer a ocupat lo
cul IV la aruncarea discului, 
cu 34,16 m. aducind puncte pre
țioase echipei in clasamentul 
general pe județe.

Să sperăm că in acest an 
etleții județului nostru ne vor 
reprezenta cu cinste in divizia 
B. vor obține rezultate care să-i 
ducă spre div izia A și nu spre 
retrogradare ca anul trecut.

îmbucurătoare 
noștri au axul 

• excelentă, obținind 
diate, 

în divizia B. L;
<> contribuție de seamă 

la 
in 
a

Staicu BÂLOI 
corespondent

isprăvi, la

recepție

17,30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.

aprilie): VULCAN: 
seriile 

>—19 aprilie); LU-

sculptorul

I
I
I
I

VERA LUNGU — Moralizînd fără glorie I

ADALBERT STIFTER Vechea pecete
I
I

CORIGENTUL DE LA VOLAN

infracțiuni, 
prevede pe- 
- va fi de

Noul volum al poetei Vera Lungu se caracterizează 
printr-un lirism dens, sugestiv. Poeziile sint aproape toate 
apărute in presa literară.

Corespondente

Volumul cuprinde șapte povestiri (Vechea pecete, 
Gran.it, Cristal de munte etc.) ale clasicului Adalbert Stifter 
(1805 — 1868) care prin proza lui plină de poezie și culoare 
a adus o însemnată contribuție la îmbogățirea patrimoniu
lui literaturii austriece.

dreptotă împotriva sosetațu. 
împotriva ordinei publice și a 
liniștii trebuie să simtă rigo
rile legii. .Tocmai acestui scop 
servteste noul Decret al Con
siliului de . Stat. Aplicarea pre
vederilor acestui decret - se
vere dar echitabile — împotri
va celor care se sustrag de la 
îndatorirea cetățenească de 
a-si asiqura mijloacele de e- 
xistentă prin muncă, tinzînd 
la practicarea unui mod de 
viată parazitar. împotriva a- 
celora care tulbură ordinea și 
liniștea publică - este vorba 
aici; bineînțeles, de faote care 
nu se consideră 
pentru care leaea 
depse mai aspre .
natură să aducă la realitate 
pe acei care î$i permit să sfi
dezi morala, ordinea si liniș
tea 1 publică.

Nțasele larai de cetățeni, 
oraânizatiile de masă și ob- 
stesii, colectivele de muncă 
din întreprinderi si instituții, 
care au primit cu vie satisfac
ție Decretul Consiliului de Stat, 
vor acorda întrequl sprijin or- 
aanelor de ordine, procuratu
rii si justiției, aducîndu-$i con
tribuția la prevenirea si com
baterea manifestărilor antiso
ciale, contrare requlilor de 
bună-cuviintă. ce exprimă con
cepții străine principiilor noi, 
de viată socialistă.

Trenuri cu supratonaj
Trei dintre trenurile care 

au plecat in cursul nopții de 
ieri și alaltăieri din gara 
Petroșani pline cu cărbune 
și material lemnos, au fost 
supraîncărcate cu 1 112 tone. 
Asta înseamnă practic încă 
un tren, lung de 37 de va
goane. Meritul revine colec
tivului din turele conduse de 
Constantin Jumanca și Ioa- 
chim Oprea, operatorilor pro
gramatori Ion Bol dura și 
Iulian Geamănu, cit și șefilor 
de manevră Dumitru Mură- 
reț și loan Ungur care au 
reușit acelistă performanță 
în condițiile unei regulari
tăți la îndrumare a trenurilor 
de 100%, a unei reduceri a 
staționării la incărcare-des- 
cărcare a vagoanelor 
peste 2 ore și a unei 
folosiri a vagoanelor.

A 2 se pregătește de

„Micii zburdă p< 
Hai să n<* jucăm, copii

ALAIN DECAUX — Dosarele secrete 
ale istoriei

Director al rev istei ..Histoire pour lous" (..Istoria pentru 
toți") și redactorul omisiunii radiofonice -Tribuna istorici". 
Alain Decaux a desfășurat o activitate prodigioasă in do
meniul istoriei romanțate. A scris numeroase volume con
sacrate diverselor aspecte istorice enigmatice, toate apărute 
după cel dc-al doilea război mondial. Iată doar citeva ti
tluri dc capitole : Strania misiune a lui Rudolf Hess ; 
Moartea ciudată a lui Mussolini ; Enigma lui Martin 
Bormann : Misterele lui Rasputin : S-au rezolvat oare 
enigmele lui Richard Sorge?: Roosevelt a dorit, oare Pearl 
Harbour ?. Imbinînd vasta erudiție cu un remarcabil talent 
și cu pasiunea pentru descifrarea misterelor istoriei, Decaux 
este un autor citit și apreciat.

I
I
I

ORGANIZAREA CORECTA

La blocul de locuințe A 2 
ou 20 de apartamente de la 
Lonea, după ce finisajele in
terioare au fost in general 
terminate, s-a trecut recent 
la tencuirea fațadei. Cu alte 
cuvinte constructorii se 
pregătesc să-1 recepționeze 
înainte de data programată, 
adică pînă la finele acestei

ISTVAN TOMORKENY — Apă sălbatică
Proza scurtă a scriitorului clasic maghiar oferă citito

rului un tablou inedit : lumea foarte puțin cunoscută a 
pălmașilor și nisiparilor de pe Valea Tisei așa cum era la 
sfirșitul secolului trecut.

Urmare din pag. 1

Deci, treaba ' merge cum merge, 
n-are rost să ne zbatem. învi
nuirile nu-s gratuite, și iată ar
gumentele : neputința intrării în 
funcțiune a frontalului la 1 mar
tie din pricina lipsei de dotare 
(furnizorul s-a „apărat" cum 
că... trimestrul expiră la 31 
martie...), s-a preconizat a fi 
compensată prin cărbunele ex
tras din abatajele 7/2 și 7 a/2, 
din blocul II nord, care trebu
iau să producă. Acest fapt nu 
a fost posibil, zile întregi s-au 
tot tărăgănat lucrările, și așa 
Inlîrziale prin ami narea pregă
tirii prealabile a fronturilor in 
cauză. Și, astfel, s-a ajuns ca 
la un moment dat factorii de 
conducere ai zonei să înceteze

Toți campionii
județeni, la lupte

greco-romane
sînt din

i sport Jiul Petrila a găzduit duminică etapa 
a campionatului republican individual de lupte 

'.a întreceri au participat

Sala de 
municipală < .
greco-romane rezervată seniorilor. L< 
luptători de la Utilajul, Știința Petroșani, Jiul Petrila. lată 
ciștigătorii, in ordinea categoriilor : 48 kg — Laurian Manațe, 
Utilajul; 52 kg — loan Bogotieru, Utilajul; 57 kg — ion 
Bovența, Știința; 62 kg — Ioan Carabineanu, Știința; 
68 kg — Romeo Voicinovschi, Jiul; 74 kg — loan Kiss, 
Jiul; 82 kg — Iosif Kadar, Utilajul; 90 kg — Josif Fabian, 
Utilajul.

Deoarece secțiile de lupte din Deva și Hunedoara nu 
au avut reprezentanți la acest stil, etapa municipală este 
considerată și județeană și ciștigătorii amintiți vor reprezen
ta județul Hunedoara la etapa de zonă care Va avea loc in 
zilele de 24—26 aprilie a.c. la București.

B. STAICU

aproape orice impulsionare a 
activității in acest sens, că și 
așa nu se mai poate scoate 
paguba... (adică cele peste 7 000 
tone planificate din frontul 
lung). Asemenea optică nu este 
de loc recomandabilă, și aștep
tăm pe viitor o schimbare radi
cală de poziție, în legătură cu 
zona a Il-a. In caz contrar, 
vor deveni obișnuințe procen
tele de realizare a normei de 
56, 65 și 69 la sută (?!), cu 
care se „laudă* brigăzile 
conduse de Dumitru Vișan, Cor
nel Baliș, respectiv, Miron Nă- 
săleanu. Nici cadrele medii teh
nice nu și-au adus, in măsură 
suficientă, aportul jn organiza
rea procesului In subteran, In 
onorarea corespunzătoare a în
datoririlor ce le revin. Putem 
nota pe maistrul Ioan Bumbuc, 
care nu s-a sinchisit să ia mă
surile ce se cuveneau pentru li
chidarea acumulărilor de metan, 
ceea ce a atras după sine opri
rea temporară a unor locuri de 
muncă (abatajul cameră nr. 15, 
blocul IV). Maistrul de trans
port Iordache Papuțoaie, nu a

asigurat o dirijare, la nivelul ce
rințelor, a aprovizionării punc
telor . de încărcare cu cele ne
cesare (axul 1, suitorul nr. 3).

O altă latură negativă a ac
tivității de producție a minei 
Uricani este, cum am văzut, sla
bul coeficient de prezență al 
oamenilor direct productivi. Atît 
cele 300 de nemotivate consem
nate, în medie, lunar, cil șl 
creșterea sistematică a număru
lui foilor de boală (de la 2 800, 
în ianuarie, la 2 591, in martie) 
sint semne de rău augur.

Sub îndrumarea comitetului 
de partid, comitetul de direcție 
al exploatării, organizația de 
sindicat și U.T.C. trebuie sd se 
preocppe din ce in ce mai 'in
sistent, folosind mijloacele po
trivite. și metodele eficace, neu
tru con/unclura specifică a mi
nei, de înlăturarea definitivă a 
manifestărilor de indisciplină, 
de curmare a „inflației" foilor 
de boală, a lipsurilor nejusti
ficate de la locul de muncă. 
Numai așa activitatea de ansam
blu fși va putea regăsi echili
brul.

Elevii liceului la 
acțiuni gospodărești

Sinlem puși, volens-nolens, 
din nou in siluafia de a ne 
releri la un caz destinat să a- 
rate felul cum NU TREBUIE 
să se comporte un șofer, in
diferent care ar fi mobilul 
„pornirii" sale, lată despre 
ce este vorba. Deunăzi, 
plină amiază, așteptam, 

din Uri- 
care să 
Petroșani, 

n-are rost
,picant"

in 
In

slalia „mina nouă" 
câni, sosirea cursei 
mă transporte la 
Referitor la mine, 
să adaug amănuntul 
că mă aflam în mare grabă. 
Despre tovarășa mea de... su
ferință, Cornelia Bulzan, cas
nică de pe acele meleaguri, 
se cuvine, insă, să amintesc 
iaplul că femeia in virstă res
pectabilă (imi asum răspunde
rea pentru \ alabililalca apre
cierilor), era nerăbdătoare să

ajungă mai repede la Vulcan, 
la fiica ei. Aceasta o rugase 
să vină mai repede fn ziua cu 
pricina, fiindcă era nevoie ca 
bunica să stea cu nepoțica, 
care nu avea mai mult de 3 
luni, pină ci nd dînsa — elevă 
in clasa a Xll-a la secția iără 
frecventă a liceului din Lupeni 
— avea să-și susțină unul din
tre examene. Așa că. inimă 
maternă — n-ai ce-i tace — 
femeia noastră se precipitase 
să răspundă chemării...

...Dar iată că la o distantă 
de circa 40 de metri de indi
catorul și adăpostul pentru pa
sageri al stafiei unde stăteam 
(ce „naivi" 1...), in spatele u- 
nei curse locale, oprește auto
buzul cu numărul 31-HD-1703. 
Se cere să specific delaliul că

prin parbrizul mașinii se ve
dea tabela indicatoare URI
CANI — PETROȘANI. altfel 
nu dădeam fuga spre ea... Dar 
șoferul, urgent, lasă cițiva că
lători și ocolind obstacolul din 
fa(ă, trece, val-virlej, pe lin
gă noi, tăcind cu tifla semne
lor noastre disperate. Așa că, 
alături de bunica întristată, am 
înțepenit cu buzele umflate...

Voi considera conjunctura 
cea mai favorabilă pentru in
culpat. Să presupunem că au
tobuzul ar ti fost de Lupeni și 
că urma să se retragă la garaj. 
De ce, insă, șoferul nu s-a 
conformat regulilor elementare 
ale profesiunii sale, care pre
văd schimbarea tabelei indica
toare și nu a avut atila urmă 
de bun simț să încetinească și

sd ne pună la curent cu inten
ția retragerii ? Repet, am la
cul supozifia aceasta, căci e 
toarte greu să acorzi circum
stanțe atenuante unui om cu 
o astfel de comportare.

Nu mai știu dacă fiica to
varășei Cornelia Bulzan, a ră
mas sau nu corigentă din cau
za intîrzierii forțate, „cadoul'' 
șoierului nostru. Vreau să cred 
că nu s-a petrecut nimic ne
plăcut. Dar, cu siguranță, șo
ferul de pe autobuzul cu nr. 
31—HD—1703 este, deocam
dată, corigent... La bună pur
tare, la respectul pe care s-ar 
cuveni să-l mani Iesle pentru 
cei cărora are datoria să le 
stea la dispoziție fără... pene 

intrări in reparație...

Acțiunea de înnoire și în
frumusețare a localității în 
care trăiesc a cuprins aproa
pe toți locuitorii orașului U- 
ricani. La ea s-au antrenat, 
cu entuziasmul și energia 
specifică tinereții, și elevii 
de la zi și seral iști ai liceu
lui din localitate, impărțiți 
în două brigăzi de muncă pa
triotică. Prima brigadă, for
mată din 80 tineri, printre 
care se aflau Gheorghe Cică, 
Erica Mogoș, Constantin Do- 
bîrceanu și Andrei Fiorea au 
astupat un șanț de circa 200 
metri lungime și au reparat 
gardul din spatele liceului. 
Alți 30 de elevi au greblat 
și curățat 500 metri pătrați 
de zonă verde.

Expunere 
despre Lenin

timp ce elevii de la zi 
in vacanță, seraliștij in- 
cu sîrg. Spre a îmbina 

producție și

® De citeva zile, salariații S.T.R.A. Petroșani beneficiază de 
un teren propriu reamenajat pentru practicarea sportului 
orele libere. Este vorba despre terenul de handbal, situat >>>< 
departe de atelierele secției, în vecinătatea Școlii generale nr, 2, 

șoferi și mecanici auto, a 
zgură roșie.

Inițiativa reamonajării
din cadrul S.T.R.A.

in 
nu

" —. .......... ,, ■/'-VI ‘1 III. _,
Ia capătul unui șir de ore de muncă patriotică efectuate de 

fost curățat, nivelat și așternut cu

terenului

Intemperiile au fost învinse
O ploaie torențială și uneori 

cu rafale puternice ce s-a abă
tut încă din zorii zilei de dumi
nică asupra masivului Paring 
și a continuat in tot timpul des
fășurării concursului a pus la 
grea încercare pe cei 30 de 
concurenti, reprezentanți ai șco
lilor din Valea Jiului, care s-au 
bătut, pină la epuizare peutru 
obținerea celor mai bune rezul
tate, vizînd ocuparea primelor 
locuri în clasament. încă de 
dimineață, atit conducătorii lo
turilor cit și juriul de arbitri 
au fost cuprinși de îngrijorare 
și puși în situația de a se în
treba dacă se mai poate sau 
nu desfășura concursul. Dar a-

cest lucru a depins în mare mă
sură de un alt factor și anume 
de dorința unanimă a concurcn- 
ților de a se întrece ți a-și 
disputa intiietatca, astfel că 
intemperiile nu au constituit un 
obstacol in desfășurarea între
cerilor.

Fiecare conducător de lot, 
care nu era altcineva decit pro
fesorul de sport, s-a îngrijit ca 
elevii de la școala pe care o 
reprezintă sa fie rit mai bine 
echipați, iar schi uri le să fie in
tr-o perfectă stare. Rezultatele 
primei probe la slalom, 2 man
șe, au fost următoarele: 1, Vic
tor Mibuț, Liceul industrial — 
51 secunde; 2) Zollan Toții,

Școala sportivă — 58,9; 3) Fi -in
cise Edelyn, Liceul industrial
— 63. ȘETE : ,1) Gabriela Leib
— 63,8; 2) Dagmar Miiller — 
68,5; 3) Viorica Hupca — 69,G, 
toate de la Școala sportivă.

La finalele probei de fond, 
primele locuri au fost ocupate 
de: BĂIEȚI: 10 000 in. 1| Va- 
sile Mircea, Liceul teoretic 
peni — 61:15; 2) Ovidin Aj- 
der, Liceul industrial - 63:44 ; 
.3) Ștefan Sitaș, Școala sportivă
— 64:5. FETE: 500 m: 1. Ma
ria Călim.m. Școala comercială 
43:29; 2. Maria lulling, Liceul 
Uricani — 46:20; 3) Maria Rec- 
sak, Liceul Uricani — 17:16.

In urma acestor rezultate, cîș-

Lu-

tiqălorii au fofet răsplătiți prin 
medalii și diferite premii In o- 
biccte, oferite de Comitetul mu
nicipal al U.T.C.

De menționat că la reușita 
concursului și-a adus o contri
buție substanțială și juriul de 
arbitri in frunte cu Virginia Pe- 
terfi, Ghaorghe Lupaș, Alexan
dru Acs, I rancisc Edelyn, Giint- 
her Gedeon, Andrei Gerstem- 
brein, care au făcut lotul pen
tru ca această competiție să so 
ridice la un nivel corespunză
tor.

Traian NlVLLEK

In 
sint 
vață 
activitatea de ,_____
învățătura cu acțiuni recrea
tive, plăcute și utile, pentru 
ei s-a organizat. în cadrul 
„Lunii cărții social-politice". 
o interesantă expunere cu te
ma „Vladimir Tlici Lenin des
pre tineret". Cu acest prilej 
la liceu va ființa un stand 
de cărți cu vinzare.

Dan CAPRĂ
secretar al Comitetului U.T.C. 

oraș Uricani

loan COVRIG,
șeful secției sport u Comiletulul 

municipal al U.T.C.

Gran.it
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Plenara 
Comisiei Economice 

O.N.U. pentru Europa
/X

Intervenția șefului delegației române, 
Nicolac Ecobescu

GENEVA 15. — Corespondentul Agerpres. 11. Liman, trans
mite : Plenara de miercuri a Comisiei Economice O.NA . pentru 
Europa a fost consacrată adoptării ordinii de zi a celei de-a 25-a 
sesiuni. Reprezentantul Poloniei a depus un proiect de rezoluție 
privind includerea pe ordinea do zi provizorie a unui punct pre- 
văzind invitarea oficială a R.D.G. la lucrările sesiunii. I n număr 
de delegați ai țărilor occidentale (Franța, S.U.A., Marca Britanic, 
R.F.G.) sau opus acestei propuneri. Poziții mai nuanțate au 
adoptat delegații Italiei și Danemarcei, iar delegatul Finlandei a 
sugerat o formulă de compromis. In favoarea participării R.D.G. 
la lucrări ca membru cu drepturi egale s-au pronunțat delega
ții Uniunii Sovietice, Bulgariei. Iugoslaviei, R.S.S. Bieloruse, Ce
hoslovaciei și României.

Luind cuvintul, șeful delegației române. Nicolac Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor externe, a făcut o declarație, in 
care a subliniat că problema in discuție nu vizează numai sta
tutul unei țări in comisie, ci însăși capacitatea acestui organism 
de a funcționa cu deplin randament și de a-și îndeplini in mod 
integral atribuțiile.

Delegația română apreciază că participarea R.D.G. la lucră
rile Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa — problemă ce a 
fost >isă in fața acestui organism cu peste 10 ani în urmă, fără 
a-și găsi pînă acum soluția pozitivă necesară — trebuie examinată 
și soluționată de toți membrii Comisiei, cu toată răspunderea 
ce le revine, a arătat vorbitorul.

După ce a amintit că existența, ca rezultat al circumstanțe
lor istorice apărute după cel de-al doilea război mondial, a două 
state germane — R.D.G. și R.F.G. — este un fapt, o realitate in
contestabilă, \ orbitorul a relevat că în interesul păcii, al secu
rității și al cooperării europene, și nu numai in Europa, este ne
cesar să fie recunoscute cele două state germane și să se creeze 
condiții normale participării lor la viața internațională, inclusiv 
la activitățile organizațiilor internaționale.

Unul dintre cele două state germane — R.F.G. — participă la 
activitățile Comisiei Economice O.N.V. pentru Europa, in timp ce 
celuilalt stat — R.D.G. — i se refuză dreptul de a lua parte la 
lucrările acestei Comisii. Ne aflăm, astfel, in fața unei situații 
care contrazice principiul universalității Comisiei și care con
stituie, de asemenea, o încălcare a principiului fundamental al 
egalității in drepturi dintre state — a subliniat șeful delegației 
române.

Amintind că România s-a pronunțat întotdeauna in favoarea 
lichidării acestei anomalii, pentru adoptarea unei soluții coreș- 
punzind exigențelor dreptului internațional și evoluției raporturi
lor din ce in ce mai intense și diversificate intre statele Europei, 
vorbitorul a spus : delegația română profită de acest prilej, pen
tru a reînnoi deplinul ei sprijin pentru participarea R.D.G. — 
stat suveran și independent, care se afirmă ca un factor activ in 
viața internațională — la activitățile Comisiei Economice O.N.V. 
pentru Europa, pe picior de egalitate și fără nici o discriminare. 
Delegația Republicii Socialiste România se pronunță in favoarea 
invitării R.D.G. la lucrările actualei ^esiuni. văzînd in aceasta 
un prim pas întreprins pe drumul ce duce spre admiterea acestei 
țări ca membră cu drepturi depline a Comisiei.

27,5 iiiiliiiiinc
tone

de aur
NEW YORK 15 (.Agerpres). 

— In apa mărilor și oceane
lor de pe Terra se află de 
750 de ori mai mult aur dc- 
cit in seifurile băncilor cen
trale ale tuturor țărilor din 
lume. Cel puțin așa afirmă 
savanții de la serviciul geo
logic al guvernului american, 
care au încercat să evalueze 
cantitatea de metal prețios a- 
flată in apă, plante, animale 
și chiar in organismul uman.

In momentul de față, nave 
de toate tipurile plutesc în- 
tr-o suspensie de aur a că
rei valoare este de-a dreptul 
amețitoare. In apele mărilor 
și oceanelor se găsesc 27.5 
milioane tone aur. Dacă ți
nem seama de cursul oficial 
al unciei de aur — 35 de do
lari — rezultă că navele lu
mii plutesc pe... 30 800 mili
arde dolari. Cu titlu informa
tiv trebuie menționat că cele 
116 țări membre ale Fondu
lui Monetar Internațional dis
pun de aproximativ 41 mili
arde dolari-aur. Pentru ama
torii de îmbogățire peste 
noapte, dispuși să treacă prin 
ciur apa mării, pentru a re
ține aurul din ea, cercetătorii 
americani au anunțat că în 
zona cea mai bogată în aur. 
Atlanticul de sud, litrul de 
apă nu conține decît... 40 de 
miliardimi de gram de aur...

DOPA (NTBUtUPtREA

O Declarația expertului american în problemele meteoriților ® Optimism 
in ce privește șansele astronauților de a reveni în bune condițiuni pe Pă
mînt • „Astronauții americani vor continua să înfrunte riscurile inerente 
oricăror explorări" ® Amerizarea navei spațiale va putea avea loc vineri 
seara în Pacific • Orice eroare va duce la dezintegrarea cabinei ori la ri- 

coșarea acesteia în spațiu

WASHINGTON 15 (Agerpres). - Expertul 
american în problemele meteoriților, Harvey 
Nininqer, consultat de N A.S.A. în legătură 
cu cauzele posibile ale accidentului survenit 
la bordul trenului spatial „Apollo-13", ade- 
clarat că el poate fi urmarea unei ciocniri cu 
un meteorit. „Noi, a declarat omul de știință, 
am știut întotdeauna că meteoriții prezintă

HOUSTON 15 (Agerpres) — 
Thomas Paine, directorul Admi
nistrației naționale pentru pro
blemele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic (N.A.S.A.), 
a anunțat crearea unui comitet 
consulativ care va trece perio
dic în revistă deciziile luate de 
controlorii de zbor de la Hous
ton privind securitatea echipa
jului navei „Apollo-13".

Thomas Paine s-a declarat op
timist in ce privește șansele as- 
tronauților de a reveni în bune

întrevedere
Sisco

Abba Eban
TEI, AV1V 15 

In cadrul vizitei 
Israel. Joseph Sisco, asistent al 
secretarului dc stat al S.U.A. 
pontau problemele Orientului 
Apropiat și alo Asiei dc sud, 
a fost primit miercuri de Abba 
Eban, ministrul afacerilor ex
terne al Israelului. La sfîrșilul 
convorbirilor, Joseph Sisco a 
declarat că. in cursul întreve
derii „au fost discutate apro
fundat și amănunțit toate as
pectele actuale ale situației 
din regiunea Orientului Apro
piat". Asistentul secretarului 
do stat al S.U.A. urmează să 
ad bă, de asemenea, o convor
bire cu generalul Dayan, minis
trul israel ian al apărării.

(Agerpres). — 
întreprinse in

Criza de
Negocierile dintre reprezen

tanții partidelor socialist și 
populist, începute la 5 martie, 
pentru formarea unui nou gu
vern de coaliție, au intrat in 
impas. După lungi insistențe, 
liderii socialiști au prezentat, 
la reuniunea de marți, propu
nerile referitoare la repartiza
rea ministerelor între coi doi 
eventuali partenerii în guvern.

Toate ziarele vieneze apre
ciază că, în desfășurarea tra
tativelor pentru formarea nou
lui guvern al Austriei, a inter
venit o criză gravă. Cotidie
nele celor două partide expri
mă speranța că fiecare parte 
va veni vineri, la următoarea

pericol in spațiu, dar am vorbit puțin despre 
aceasta, deoarece zborurile s-au încheiat cu 
succes".

„Am impresia, a adăugat el, că ciocnirea 
putea fi dezastruoasă dacă meteoritul ar fi 
fost mai mare, sau ar fi lovit acea parte a tre
nului spațial unde se află oamenii".

condițiuni pe Pămînt. „Excluzând 
neprevăzutul, echipajul trebuie 
să fie în măsură să revină pe 
Pămînt", a arătat el, subliniind 
că apa necesară climatizărîi ca
binei este factorul primordial 
al supraviețuirii astronaulilor, 
depășind importanta curentului 
electric și a oxigenului, din care 
exista rezerve suficiente.

Thomas Paine a evocat apoi 
viitorul zborurilor spațiale a- 
mericane, exprimîndu-și încre
derea că momentul dificil apă

rut în urma defecțiunilor de la 
bordul navei „Apollo-13" va 
putea fi depășit. El și-a expri
mat „certitudinea absolută" că 
„astronaulii americani vor con
tinua să înfrunte riscurile ine
rente oricăror explorări11. Decla
rația lui Paine constituie un 
răspuns la afirmațiile coman
dantului navei „Apollo-13", Ja
mes Lovell, potrivit cărora mul
tă vreme de acum înainte nu 
vor mai avea loc alte zboruri 
spre Lună.

Adjuncții ambasadorilor la O.N.U. ai celor patru pu
teri membre permanențe ale Consiliului de Securitate 
(U.R.S.S., Franța, Marea Britanic și S.U.A.) s-au reunit marți 
la misiunea britanică pentru a continua lucrările de ela
borare a unui memorandum asupra punctelor dc acord 
constatate in timpul reuniunilor la nivel de ambasadori in 
problema Orientului Apropiat. Acest memorandum urmea
ză să fie supus ambasadorilor „celor patru", care, după 
cum s-a anunțat oficial, depun eforturi in vederea reali
zării unui punct de vedere comun asupra căilor de solu
ționare a conflictului arabo-israelian în conformitate cu re
zoluția Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967.

STRASBOURG 15 (Agerpres). 
— Comitetul Ministerial al Con
siliului Europei (organizație 
politică interguvernamentală ce 
grupează 17 țări vest-curope- 
ne). întrunit miercuri la Stras
bourg. a aprobat o rezoluție 
prin care invită guvernul grec 
„să restabilească libertățile fun
damentale". Rezoluția a fost a- 
doptată cu 15 voturi, repre-

zentanții Franței și Ciprului 
neparticipînd la vot.

După cum se .știe, diverse or
ganisme ale Consiliului Euro
pei au luat in mai multe rin- 
duri in discuție .situația din 
Grecia. La 12 decembrie 1969, 
această țară s-a retras din Con
siliu in momentul în care Con
siliul urma să adopte o mo
țiune de suspendare a calită
ții sale de membru.

guvern din Austria
ini ilnirc. cu noi propuneri ce 
vor putea fi acceptate dc par
tener. Bruno Kreisky, președin
tele P.S.A.. .și cancelar desem
nat, a declarat că „săptămîna 
viitoare va fi format noul gu
vern, intr-un fol sau altul", dar 
nu a precizat care sînt 
țiile partidului său în 
unui refuz hotărit al 
liștilor.

Va opta conducerea 
pentru trecerea în opoziție ? 
Soluția este luată in conside
rație încă dc la 1 martie, du
pă insuccesul electoral fără pre
cedent în istoria 
Președintele P.S.A.

inton- 
cazul 
popu-

P.P.A.

partidului, 
ar putea

decide să formeze un cabinet 
minoritar socialist, iar în cazul 
blocării activității guvernamen
tale de către partidele opozi
ției, ar putea recurge la orga
nizarea anticipată a alegerilor 
parlamentare. Dar, 
moment, după cum .....
„Volksblatt", organul central al 
P.P.A. intr-un comentariu, ten
dința corpului electoral rămîne 
profund dezavantajoasă Parti
dului populist.

Următoarele două zile apar 
astfel ca hotăritoare pentru mo
dul în care politicienii celor 
două partide vor reuși să iasă 
din actualul impas.

in acest 
remarca

Se extinde mișcarea grevistă din Italia
ROMA 15 (Agerpres).

• caroa grevistă din Itaiia a cu
prins și Calabria. Inccpînd de 
miercuri dimineața întreprinde
rile industriale, serviciile pu
blice și administrative, și 
ferate din regiune și-au

lat activitatea. Greva a fost 
proclamată de cele trei mari 
centrale sindicale italiene în 
sprijinul cererilor oamenilor 
muncii privind adoptarea unor 
reforme dc structură, industria- 

regiunii și crearea

100 000 noi locuri dc muncă. 
Se află, de asemenea, în gre\ ă 
funcționarii municipali din pro
vinciile Lombardia. Abruzzi. Si
cilia și Campania care reven
dică majorarea salariilor.

W.W£.

£ £
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CAMPANIA VERDEl
Plantarea de arbori a de

venit o adevărată tradiție in 
R.l). Vietnam; o tradiție in
să pe cil de nouă pe atit de 
înrădăcinată în riadul celor 
mal dilerile 
populației. In ziua festivă dc 
la începutul primăverii, con
sacrată deschiderii oficiale a 
„campaniei verzi", ai să In
tuiești laolaltă, pe terenurile 
ce urmează a li împădurite, 
muncitori șl funcționari a- 
llali in orele lor libere, lu
crători ai ogoarelor, pionieri 
și gospodine, bălrîni și eroi 
ai rezistentei sau ai luptei 
contra atacurilor aeriene duș
mane din ultimii ani. li vei 
regăsi apoi, pe fiecare din ei. 
in tot cursul anului, pină in 
cele mai îndepărtate ținuturi 
ale tării, continuînd cu per
severentă și tenacitate acțiu
nea începută în primele zile 
ale tradiționalului An Nou 
vietnamez.

Ca aefiune de anvergură 
națională, campania de plan
tare a puieților datează de un 

£ deceniu; ..........
* lansată

I960 de președintele Ho Și 
Min, a depășit așteptările. In 
zece ani, populația R.D. Viet
nam a plantat peste un mi
liard și jumătate de arbori 
totalizind o supraială de 

£■ 830 000 de hectare. Locuitorii 
£ orașelor, dar mai ales țăranii, 
f au fost masiv atrași spre asi-
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calegorll ale

succesul inițiativei, 
cu ocazia Telului

//i „campania verde’ 
rnează populația rurală, 
s-a povestit că existau, la în
ceputul acțiunii de plantare, 
unele păreri după care antre
narea masei țărănești la să
direa de arbori n-ar putea 
da rezultatele scontate. Ele 
porneau de la. laptul că odi
nioară fă rănii nu plantau ar
bori nici măcar in propriile 
lor grădini, limitîndu-se la 
cultivarea cilorva soiuri de 
legume care le puteau asi
gura o hrană sărăcăcioasă 
timp de citeva luni pe an. 
Să aștepti un rod care ar 
urma să vină la cinci sau 
zece ani după momentul plan
tării era un lucru ce depă
șea pur și simplu mentalita
tea unor oameni care, in ciu
da muncii istovitoare depu
se, nu puteau să-și (
n/c/ măcar hrana necesară de 
la o recoltă la alta. Și cum S] 
puteau făranil în trecut să 
se gîndească la anii care vin X 
dacă nu erau siguri nici mă- S‘ 
car de cele ce s-ar putea 
intimpla in săptămîniie sau fi1 
în lunile următoare ? lată în- £ 
să că prin fondarea și apoi 5j. 
prin consolidarea cooperați- g 
velor agricole, țăranii au că- £ 
pătat treptat siguranța zilei 5; 
de miine, pentru a se putea

■:
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HOUSTON 15 (Agerpres). — In noaptea de 
marți spre miercuri, nu au intervenit elemente 
neprevăzute în evoluția navei cosmice „Apollo- 
13*.

Conform noului program, stabilit in urma ac
cidentului ce a dus la întreruperea misiunii lu
nare — și care are ca scop readucerea grabnică 
pe Pămînt a celor trei cosmonauți — „Apollo- 
13" s-a înscris pe o orbită lunaiă. survolînd fala 
invizibilă a satelitului natural al Pămîntului.

Această manevră a luat sfirșit miercuri la 
0,45 G.M.T., moment în care s-a restabilit șl 
contactul de radio cu astronaulii. întrerupt pen
tru cele circa 20 de minute cit a durat trecerea 
prin „spatele* Lunii. I.a ora 2,40 G.M.T.. in mo
mentul cînd „Apollo-13" se afla la 9 900 kilo
metri de Lună, a fost pus in funcțiune pentru 4 
minute și 24 de secunde motorul de coborîre al 
modulului lunar pentru a plasa nava pe o traiec
torie de revenire rapida pe Pămînt. Potrivit in
formațiilor furnizate de centrul spatial din Hous
ton, manevra a reușit, ceea ce înseamnă că a- 
merizarea navei va putea avea loc vineri seara

HOUSTON 15 (Agprpres) — 
„Totul pare să meargă bine". 
Felul în care controlorul de la 
sol a rostit această mică frază 
adresată astronaulilor de pe 
..Apoilo-13', la douăzeci de mi
nute după apariția navei din 
spatele Lunii, a răsunat în me- 
gafoanele sălii presei de la 
Houston ca un oftat de ușurare 
după dramaticele momente de 
încordare provocate de lupta cu 
imensitatea spațiului pentru re
aducerea navei și a echipajului 
pe Pămînt. Fraza — relatează 
reporterii prezenli la Houston 
— a fost rostită simplu in mij
locul unor conversații seci con-

in Pacific. (Eșecul acestei manevre nu ar fi cons
tituit o catastrofă — „Apollo-13" și-ar fi conti

nuat drumul pe traiectoria normală, dar reveni
rea ar fi durat cu aproximativ 24 de ore mai 
mult).

Intre timp, la 01,09 G.M.T., cea de-a treia 
treaptă a rachetei purtătoare „Satiurn-5" s-a 
prăbușit pe Lună la aproximativ 200 km de seis- 
mometrul instalat de echipajul precedentei mi
siuni lunare, „Apollo-12". înregistrarea ondula- 
tiilor scoarței lunare provocate de prăbușirea 
acestui fragment de rachetă a constituit astfel 
singura experiență științifică ce a putut fi rea
lizată din programul initial, atit de cuprinzător 
al misiunii „Apollo-13".

In vederea reîntoarcerii cu bine pe Pămînt, 
astronauții mai au de efectuat următoarele ope
rații apreciate ca periculoase și delicate: aban
donarea modulului lunar, instalarea lor în „ca- 
bina-mamă", singurul element al trenului spa
țial’ adaptat trecerii prin atmosferă și amerizării, 
înscrierea precisă în unghiul de pătrundere în 
atmosferă, o eroare puțind duce la dezintegrarea 
cabinei ori la ricoșarea acesteia in spațiu.

tinind cifre și date privind o- 
peratiile pe care cei trei tre
buiau să le efectueze, în vede
rea plasării navei pe o traiec
torie rapidă de revenire pe Ter
ra.

Pentru a economisi curentul 
de la bordul navei, contactele 
radio au fost limitate la strictul 
necesar. Noaptea trecută, în 
ciuda calmului aparent al vo
cilor, ordinele seci și bruște au 
dat dialogului cu astronaulii un 
caracter dramatic.

Marti seara (ora Houslonului), 
din contră, discuțiile a fost pu
țin mai destinse. Astronauții au 
fost anunțați de căderea celei

de-a treia trepte a rachetei Sa
turn pe suprafața Lunii.

— „Se pare că racheta voas
tră a provocat un frumos cu
tremur pe Lună". a sunat vo
cea controlorului de la sol.

— „In sfîrșit, ceva a fost rea
lizat in acest zbor", a răsunat 
răspunsul puțin amar al lui Lo
vell.

Dacă starea de extremă ur
gentă se pare că a fost depă
șită. în schimb încordarea con
tinuă. La bordul navei, astro
naulii au stabilit un serviciu de 
supraveghere. Ei participă din 
plin la propria lor salvare.

® La Houston s-a anunțat 
că N.A.S.A. a cerut sprijinul 
Australiei în vederea menți
nerii legăturilor radio cu nava 
spațială „Apollo-13" în timpul 
amerizării. Pentru a putea re
cepționa emisiunile radio ale 
navei, va fi folosit radiotelesco- 
pul australian Parkes, a cărui 
antenă parabolică este special 
adaptată recepționării semnale
lor radio de foarte mică pu
tere.

© La invitația Bundcstagu- 
lui vest-german, o delegație a 
Skupștinei Federale a R.S.F. 
Iugoslavia a sosit într-o vizită 
în capitala R. F. a Germanici. 
Parlamentarii iugoslavi vor a- 
vea întrevederi cu președintele 
Bundestagului, Kai Uwc von 
Hassel, și cu alte persoane o- 
fioiale.

A GERM \N1EI : Lucrare arhitecturală 
în parcul Gruga din Essen

HOUSTON 15 (Agerpres). — Miercuri dimi
neața. rezervele de care dispuneau cei trei as- 
tronaufi erau de aproximativ 100 litri de apă 
(cantitate suficientă pentru 01 de ore de zbor) 
și 20 kg de oxigen (suiiclent pentru 120 de ore). 
Potrivit ultimelor calcule efectuate la Houston, 
amerizarea ar urma să aibă loc în aproximativ 
61 de ore, din momentul in care au fost calculate 
rezervele de apă și oxigen. Un purtător de cu- 
vint al N.A.S.A. a precizat că în urma măsu
rilor luate, consumul de energie electrică la 
bordul navei spațiale a lost substantial diminuat.

Rezervele de energie electrică asigură navei un 
debit de 500 amperi/oră.

Consumul de apă a lost redus la 1,3—1.6 li- 
tri'orâ. In ceea ce privește carburantul din re
zervoarele modulului lunar, stocul reprezintă 60 
la sută din cantitatea totală existentă în mo
mentul decolării. Împreună cu combustibilul din 
rezervoarele motoarelor de ooborire ale modu
lului de debarcare, rezervele de carburant sînl 
suficiente pentru asigurarea funcționării motoa
relor in timpul efectuării manevrelor de revenire 
pe Păminl.

WASHINGTON 15 (Agerpres). 
— Primul ministru al Danemar
cei, Hilmar Baunsgaard, aflat 
intr-o vizită oficială in Statele 
Unite, a fost primit de preșe
dintele Nixon, cu care a avut 
o convorbire privind relațiile bi
laterale americano-daneze și u- 
nele probleme ale situației in
ternaționale. Comenlînd aceas
tă întrevedere, care a durat c 
oră și jumătate, agenția Asso
ciated Press relevă că schim
bul „util" de vederi dintre cei 
doi oameni de stal s-a relent 
la ansamblul relațiilor dintre 
S.U.A. și Europa . occidentală, 
raporturile economice vest-eu- 
ropene, contactele Esl-Vest, răz
boiul din Vietnam și la alte 
probleme. Citind surse din an

furajul premierului danez, 
qentia menționată informeaz 
Baunsgaard a declarat interlocu
torului său că „deși nu dorește 
să-i dea sfaturi, o reducere șl 
mai mare dc trupe americane 
din Vietnamul de sud va fi 
primită cu mare satisfacție . de 
către aliații vest-europeni ai 
S.U.A.". Primul ministru danez 
a reafirmat hotărîrea guvernu
lui său de a sprijini convocarea 
unei conferințe privind securi
tatea europeană.

Cei doi oameni de stat au cS- 
zul de acord, potrivit agenției 
Associated Press, să nu discute 
problema eventualei instalări la 
baza americană din Thule, în 
Groenlanda, a unui sistem de 
rachete antirachetă.

£ gurarea succesului acțiunii;
5 in acest sens, nimic nu e mal 
£ edificator decît faptul că ei 
£ au împădurit circa 687 000 de 
5 hectare, serviciilor ioresliere 
£ revenindu-le doar 143 000 de 
£ hectare din suprafețele plan
ai late in ultimul deceniu. Im- 
£ portant este și faptul că a- 
J proximativ jumătate din nu

mărul cooperativelor agricole
5 ale tării înscriu împădurirea
Ș ca o acțiune de bază în pla- . ,.............. __ r .....
£ nul lor de muncă, concepind gindi la plantarea de arbort 
f campania verde ca pe o miș-

care minuțios planificată și gospodării, ci pină 
ț riguros Înfăptuită.
"■ Aveam să-i întreb pe prle- 
% tenii vietnamezi cu care am 

participat la una din nume-
■Ș roasele acțiuni de împădurire. 
ț desfășurată în imediata apro- 
5» piere a capitalei, cum se ex- 
£ plică importanta deosebită a- 
£ cordală astăzi în R.D. Vict- 
£ nam plantării de arbori. Re- 
£ \zum citeva din spusele lor.

Cu 200 de zile însorite și 
2 000 mm de precipilalii pe 
an, în medie, mi s-a spus. 
Vietnamul beneficiază de con
diții particulare pentru dez
voltarea patrimoniului său fo
restier. Acest climat, mări
nimos in căldură și umezea
lă, asigură o dezvoltare pro
digioasă celor 11 milioane ha 
de păduri ale republicii (care 
reprezintă circa 70 la sută 
din suprafața teritoriului ei). 
Mi s-a relatat că în Vietnam 
un hectar plantat cu bambus din marile resurse ale pa- 
dă, după numai 4—5 ani, triei vietnameze.
100 de tone de lemn I

Majoritatea celor angajați

nu numai in jurul propriei 
' departe, 

pe colinele pustii de dincolo 
de marginile salului, unde pă- 
mintul sterp, era considerat 
pină alunei irecuperabil pen
tru orice fel de cultură.

înscriind la activul său re
zultate meritorii, „campania 
verde" este, zece ani de la 
declanșarea sa, departe de a 
se încheia. In acest sens, se 
vorbește tot mai mult des
pre necesitatea depunerii în 
continuare a unor eforturi se
rioase în vederea împăduririi 
cit mai rapide a milioanelor 
de hectare de pămînt arid a- 
flalc în bălaia directă a ne
cruțătorului soare tropical. 
Conservarea și sporirea bo
gățiilor forestiere ale R. D. 
Vietnam este concepută de 
harnicul popor vietnamez, ca 
o acțiune necesiți nd eforturi 
susținute și eonslanle, meni
te să pună în valoare una
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• Uraganul care s-a abătut a- 
supra mai multor provincii din 
Pakistanul de ost a provocat 
moartea a peste 40 de persoa
ne. Mai multe sute de persoa
ne au fost rănite. Cea mai ma
re parte a șeptelului de animale 
a pierit.

• Președintele Nixon l-a de
semnat marți pe Harry Andrew 
Blackmun, magistrat originar 
din statul Illinois, pentru ocu
parea locului rămas vacant la 
Curtea Supremă a S.U.A. în ur
ma demisiei judecătorului Abe 
Fortas.

© Adunarea Națională a 
Turciei a votat marți scara un 
amendament la constituție în 
baza căruia alegerile pentru 
reînnoirea mandatelor unei 
treimi din membrii Senatului 
vor avea loc in luna octom
brie 1971. în loc de iulie 1970. 
Astfel, corpul electoral turc se 
va prezenta de acum înainte 
în fața urnelor la interval de 
doi ani. în Ioc de un an.

„Iwo Jima" (Port-Elicoptere) (Agerpres). — Ca și cum 
soarta nu i-ar fi urmărit îndeajuns pe cei trei astronauți 
ai navei „Apollo-13" în spațiu, pe Pămînt natura este pe 
punctul de a le face o primire dintre cele mai neplăcute. 
De la bordul navei purtătoare de elicoptere „Iw0 Jima", care 
este însărcinată să-i recupereze pe Lovell, Haise și Swigert, 
se anunță că in zona in care ar urma să aibă loc ameri
zarea bîntuie o furtună tropicală ce amenință să se trans
forme în uragan. In momentul de față, viteza vîntului 
de 55 km pe oră.

® Ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Democrato 
Germane. Otto Winzer, a adre
sat o scrisoare președintelui 
Comisiei economice O.N.U. pen
tru Europa, în care se cere ca- 
R. D. Germană să fie primită 
și să participe, ca membru cu 
drepturi egale, la lucrările ce
lei de-a 25-a sesiuni a comi
siei.

este

La Washington s-a-anun
țat că Chile și Uruguay s-au o- 
ferit să dea ajutor la îndepli
nirea operațiunilor de salvare 
a echipajului „Apollo-13". Na
vele militare chiliene care pa
trulează în Pacific au fost puse 
în stare de alarmă în vederea 
acestei misiuni.

s-au
săp-

@ Ploile puternice care 
abătut de mai bine de o 
tămină asupra statului Panama 
au provooat mari inundații in 
provincia Bocas del Toro. Po
trivit unui comunicat guverna
mental, 22 de persoane. în ma
joritate copii, și-au pierdut 
viața.

0 Detașamentele Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud au 
atacat în perioada 28 martie — 
5 aprilie peste 500 de baze, 
obiective și poziții militare a- 
mericano-saigoneze și peste 20 
de cartiere generale ale unor 
mari unități, informează agen
ția Eliberarea.

La Teatrul Națiunilor
PARIS 15. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : La 4 mai va avea 
loc deschiderea celei de-a 
17-a stagiuni a Teatrului Na
țiunilor. Bilanțul acestui fes
tival internațional anual, a 
cărui prima ediție s-a des
fășurat in 1954, este pozitiv : 
peste un milion de specta
tori av asistat la cele apro
ximativ 1 300 de reprezentații

prezentate de numeroase com
panii teatrale, din diverse 
țări, printre care și România. 
Anul acesta, cinci companii 
teatrale de prestigiu din pa
tru țări vor prezenta timp de 
o lună un număr de 6 piese, 
totalizind 41 de spectacole, 
atit la „Theatre de France" 
cit și la vechile hale din Pa
ris. Printre participanții de

anul acesta se numără și 
Teatrul Național „1. L. Cara- 
giale" din București, care va 
prezenta comedia muzicală 
„Coana Chirița" de Tudor 
Mușatescu după Vasile Ale- 
csandri, in regia lui Horea 
Popescu.

Simultan, va avea loc și un 
colocviu internațional, cu par
ticiparea unor specialiști in 
teatru din mai multe țări.

încheierea convorbirilor americano-spaniole
WASHINGTON 15 (Agerpres). 

Ministrul de externe spaniol, 
Gregorio Lopez Bravo, și-a în
cheiat marți la Washington 
convorbirile cu secretarul de 
stat al S.U.A . William Rogers, 
în problema folosirii de către 
Statele Unite a bazelor milita
re din Spania. Purtătorul de 
cuvint al Departamentului de

stat s-a limitat să declare că 
convorbirile „au fost utile". In 
general, scrie agenția Associa
ted Press, oficialitățile ameri
cano și diplomații spanioli re
fuză să facă declarații, afir- 
mînd că negocierile nu au atins 
un stadiu în care difuzarea de
taliilor ar fi utilă.

S-a aflat totuși, menționează

A.P., că „Statele Unite au de
venit în mod definitiv intere
sate în menținerea, acestor in
stalații*. ca urinare a pierderii 
bazei Wheelus din Libia. In 
privința prețului ce urmează 
să fie plătit de americani pen
tru folosirea bazelor, se afir
mă că ar fi intervenit o anu
mită’ clarificare.
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