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Vizita președintelui Cărbune 
de la

Republicii Turcia, Cevdet Sunay mina
BĂRBĂTENI

Pe
meleagurile
dobrogene

Președintele Republicii Tur
cia, Cevdet Sunay, și soția, 
împreună cu ministrul afa
cerilor externe, Ihsan Sabri 
Caglayangil. și celelalte ofi
cialități turce și-au consacrat 
prima parte a zilei de joi cu
noașterii litoralului românesc 
al Mării Negre, cu care au 
luat un prim contact miercuri 
după-amiază, cind au sosit 
pe meleagurile dobrogene.

Inalții oaspeți sint însoțiți 
de Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat. Gri
gor e Geamănu, ambasadorul 
României în Turcia, general- 
locotenent Constantin Popa, 
locțiitor al șefului Marelui 
Stat Major, și Tudor Jianu, 
directorul protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Oaspeții fac primul popas 
in noile stațiuni balneare din 
nordul Mangaliei — Neptun, 
Jupiter. Venus, care, prin pi
torescul și linia modernă a 
construcțiilor, se integrează 
armonios în decorul natural 
al acestei zone a litoralului. 
Atenția oaspeților este reți
nută de concepția originală a 
arhitecților români în înălța
rea edificiilor aflate în con
strucție. care alcătuiesc un 
vast șantier ce se rn. finaliza 
in ll> MO de locuri

Pierind din Mangalia Nord, 
solii - poporului turc și per
soanele oficiale care-i înso
țesc sînt salutați cu căldură 
de populația locală, de pri
mii turiști sosiți la odihnă.

După un scurt popas pe fa
leza de la Eforie Sud. coloa
na oficială se oprește in fața 
sanatoriului .Grand" din E- 
forie Nord, instituție spitali
cească ce funcționează per
manent și care cunoaște, an 
de an. tot mai multe solici
tări at it din țară cit și din 
străinătate.

Ștefan BRATU 
Nicolae VAMVU

Continuare in pag. a 3-a

DINEU OFICIAL
Președintele Republicii Turcia, Cevdet Sunay, 

și soția, Atifet Sunay, au oferit, joi în saloa
nele Casei Centrale a Armatei, un dineu oficial 
în onoarea președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu 
și a soției sale, Elena Ceaușescu.

Au participat Ion Gheorghe Maurer cu soția, 
Elena Maurer, Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Manea Mănescu, Dumitru Popa, Vasile 
Vilcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Ion Ioniță, 
Mia Groza, vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Corneliu Mănescu, ministrul aface-

rilor externe, membri ai Consiliului de Stat 
ai guvernului și alte persoane oficiale.

Au luat, de asemenea, parte Ihsan Sabri 
Caglayangil, ministrul afacerilor externe al Re? 
publicii Turcia și celelalte persoane oficiale 
care însoțesc pe șeful statului turc in vizita pe 
care o întreprinde în țara noastră.

Au fost intonate imnurile de stat ale Color 
două țări.

In timpul dineului președintele Republicii 
Turcia, Cevdet Sunay și președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi.

șl

Incepind din luna aceasta 
și-a înscris numele in concer
tul economic al municipiului 
nostru, la producția de căr
bune, cea de-a noua și toio- 
dată cea mai tînără mină a 
bazinului carbonifer al Văii 
Jiului — BĂRBĂTENI. Din 
adincurile acestei noi mine 
cc a îmbogățit cu clcmc-ntul 
industrial peisajul Văii Mier- 
lcsei, au văzut deja lumina 
zilei primele 500 tone de „aur 
negru".

Continuă cu intensitate lu
crările de deschidere și pre
gătire în subteran în vede
rea punerii în curînd în ex
ploatare a primelor fronturi
de abataj, iar la suprafață a- I 
vansează într-un ritm sucii- ’ 
nut construcția obiectivelor I 
industriale aferente menite i 
să asigure desfășurarea pro
cesului tehnologic de extrac
ție din subteran (stația de 
transbordate a cărbunelui la 
gara Bărbăteni, stația de 
compresoarc, stația exterioa
ră de 35 KvA etc.). Este pre
văzut ca în acest an să se 
extragă de la Bărbăteni 
50 000 tone de cărbune.

Toastul președintelui Cevdet Sunay
Stimate domnule președinte. 
Stimată doamnă Ceaușescu, 
Doamnelor și domnilor,

Cu prilejul acestui dineu, la 
care sîntem onorați cu prezența 
distinșilor oameni de stat ai 
României, în frunte cu Exce
lența Voastră, sînt fericit să pot 
îndeplini, fie și numai pentru 
citeva ore, oficiile de gazdă.

Sîntem extrem de impresio
nați de solicitudinea de care 
ne-am bucurat pretutindeni, din 
momentul sosirii noastre în 
frumoasa dv. țară.

In această ambianță călduroa
să, care ne înconjoară, noi ve
dem reflectîndu-se sentimentele 
amicale, pe care popoarele

noastre le nutresc unul fată de 
celălalt.

Absența oricărui litigiu între 
cele două țări vecine ale noas
tre constituie trăsătura domi
nantă a relațiilor turco-româ- 
ne. O altă trăsătură care ca
racterizează -relațiile noastre 
este dezvoltarea lor asigurată 
într-un mod reciproc și con
tinuu. Contactele personale din
tre oamenii de stat ai celor 
două țări, la diferite nivele, 
au jucat un rol important în 
extinderea și adîncirea acestei 
dezvoltări.

Aceste contacte au atins ni
velul cel mai înalt prin vizita 
pe care Excelența Voastră a 
făcut-o, anul trecut, în Turcia. 
Tot astfel, îmi exprim convin-

gerea că vizita pe care o efec
tuăm noi înșine, la amabila dv. 
invitație, va da un nou impuls 
relațiilor turco-române.

Stimate domnule președinte,
Scurta noastră ședere în Ro

mânia ne-a permis să facem 
constatări foarte prețioase.

încercăm o deosebită satis
facție pentru faptul de a fi 
constatat, în cursul convorbiri
lor noastre, purtate într-un spi
rit deschis, sincer, că relațiile 
noastre bilaterale se dezvoltă 
în mod pozitiv și că pozițiile 
noastre, în legătură cu unele 
probleme internaționale, sint a- 
propiate.
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toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
Stimate domnule președinte, 
Siimată doamnă Sunay, 
Domnilor și doamnelor, 
Permiteți-mi, înainte de toa

te, să vă mulțumesc cordial, 
in numele meu și al soției, 
pentru frumoasele cuvinte pe 
care le-ați rostit despre țara 
noastră, pentru caldele senti
mente exprimate la adresa po
porului român.

In timpul vizitei în România 
ați putut să vă formați o ima
gine edificatoare asupra acti
vității desfășurate de poporul 
nostru pentru făurirea noii o- 
rinduiri sociale, pentru propă
șirea sa materială și spirituală; 
v-ați putut, de asemenea, con
vinge de dorința sa de a întări 
și dezvolta colaborarea româno-

turcă, de a-și aduce contribu
ția la taiiza păcii și securității 
internaționale.

Doresc, la rîndul meu, să a- 
preciez atmosfera sinceră, prie
tenească în care au decurs con
vorbirile noastre. In cadrul a- 
cestor convorbiri am abordat 
problemele referitoare la dez
voltarea relațiilor dintre Ro
mânia și Turcia pe multiple 
planuri și relev cu satisfacție 
că ele au demonstrat dorința 
comună de a extinde aceste le
gături în interesul țărilor noas
tre, al prieteniei dintre cele 
două popoare. Credem că acor
dul intervenit în aceste zile în
tre guvernele noastre cu pri
vire la constituirea comisiei 
mixte economice româno-turce 
va favoriza folosirea mai de-

plină a posibilităților existente 
în vederea sporirii schimburi
lor comerciale, intensificării co
operării economice, industriale 
și tehnice.

Sînt bucuros să constat, tot
odată, că schimbul de păreri 
cu privire la evoluția actuală 
a situației pe plan mondial a 
evidențiat hotărîrea noastră co
mună de a ne aduce contribu
ția la soluționarea problemelor 
vieții internaționale, la promo
varea înțelegerii și cooperării, 
între popoare. Un cîmp larg de 
activitate pentru cele două țări 
îl constituie înfăptuirea securi
tății europene, pregătirea unei 
conferințe în acest sens, dez-
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Cursuri de
Dimineață

in

cartier

Foto: I. LICIU
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Ca în fiecare an. Școala de 
muzică și arte plastice din 
Petroșani (str. Republicii, nr. 
71) organizează cursuri de 
pregătire pentru preșcolarii 
născuți în anul 1904, care do
resc să se înscrie în anul 
școlar 1970—1971 la secția de

ASTĂZI, LA POSTU
RILE NOASTRE DE 
RADIO ȘI TELEVI

ZIUNE
Vineri 17 aprilie, in jurul 

orei 17, posturile noastre de 
radio și televiziune vor trans
mite in direct de la Sala Pa
latului Republicii Socialiste 
România, adunarea festivă or
ganizată cu prilejul 
rului nașterii lui 
Ilici Lenin.

★
Vineri 17 aprilie, 

orei 12, Studioul de Televi
ziune va transmite în direct 
plecarea președintelui Repu
blicii Turcia, Cevdet Sunay 
împreună cu soția sa Atifet 
Sunay, care la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu și 
a soției sale, Elena Ceaușescu, 
a făcut o vizită oficială în 
țara noastră.

centena- 
Vladimir

in jurul

pregătire
muzică a acestei școli. Cursu
rile de pregătire încep la 23 
aprilie, orele 17, și se țin in 
fiecare joi între orele 17—18 
in localul școlii. înscrierile 
și informații suplimentare 
se primesc zilnic intre orele 
8—14 la secretariatul școlii.

RIOICAREA
CAIITATII
produsului extras,
sarcioă de onoare

a tuturor
unităților miniere

Ing. OCTAVIAN SURDU,
șef serviciu C.T.C. din Centrala cărbunelui

Siloz de cărbune 
în construcție

începută la sfîrșitul lunii 
trecute, execuția silozului de 
cărbune de 250 mc, pentru 
alocații, din incinta E. M. 
Uricani se desfășoară in 
bune condițiuni. Deja, linia 
ferată a Il-a, de sub siloz, s-a 
terminat cu 5 luni mai devre
me. Se scontează ca la 23 
August a.c., cu peste o lună 
înainte de termen, construc
ția silozului să fie terminată.

în. turneu

„Pe ușa din dos“
Mediaș, Sibiu, Sighișoara, 

Alba Iulia. Sebeș, stațiunile 
balneo-climaterice de pe Va
lea Oltului — sint citeva lo
calități in care actorii Tea
trului de stat „Valea Jiului", 
aflați în turneu de citva 
timp, au susținut spectacole 
de succes cu piesa „Pe ușa 
din dos" a scriitorului ma
ghiar contemporan Thurszo 
Gabor.

La clubul studenților.
...are loc sîmbătă. la ora 

20, un concurs „Cine știe ciș- 
tigă" a cărui temă este mu
zica ușoară. După premierea

cîștigătorilor, formația ..Dia
mantele negre" va fi anima- 
toarea unei seri de dans.

m unicîpalâ
Recent, Marea Adunare Na

țională. forul suprem legislativ 
al Republicii Sooialiste Româ
nia a adoptat „Legea privind 
asigurarea și controlul calită
ții produselor".

Ridicarea calității produselor 
la rangul de politică de stat 
este determinată de necesita- 
tea imperioasă a sporirii efica
cității muncii sociale, condiție 
esențială a creșterii eficienței 
economice. Realizarea unor 
produse de calitate superioară 
constituie o datorie de onoare 
a muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor, a tuturor oameni
lor muncii din țara noastră, in 
dubla lor calitate de proprie
tari ai mijloacelor de produc
ție și producători de bunuri 
materiale.

Legea privind asigurarea și 
controlul calității produselor 
stabilește și delimitează în mod

pe toți cei care organizează și 
conduc procesul de producție.

Acțiunea de ridicare a cali
tății producției in cadrul ex
ploatărilor miniere din Valea 
Jiului este concretizată după 
cum se știe, în reducerea, sub 
norma internă, a conținutului 
de cenușă și umiditate.

Colectivele exploatărilor mi
niere din Valea Jiului, aplicind 
măsurile preconizate în scopul 
creșterii calității producției, au 
obținut o serie de realizări 
bune. Astfel, pe Valea Jiului, 
în trimestrul I a fost redus 
conținutul de cenușă cu 0,5 
puncte, iar cel de umiditate 
cu 0,2 puncte. In acest fel. pre- 
parațiilc au prelucrat o pro
ducție cu indicatori calitativi 
superiori, fapt care a contri
buit la depășirea recuperărilor 
planificate și la obținerea unei 
producții marfă vîndută și in-

clar obligațiile și răspunderile 
ce revin tuturor factorilor im
plicați in acest domeniu, stabi
lind totodată și stimulente ma
teriale și morale pentru 
care se evidențiază in ___
deosebit în mișcarea de masă 
pentru ridicarea calității pro
duselor. Deosebit de importan
tă este prevederea că sarcina 
ridicării continue a calității 
revine tuturor factorilor, înce- 
pînd cu cei care răspund de 
pregătirea producției, chiar din 
faza de definitivare a contrac
telor, și sfîrșind cu cei care 
verifică modul de comportare 
a produselor la destinatar.

Reține în mod deosebit aten
ția prevederea din lege care 
precizează că executarea de 
către organe speciale a con
trolului tehnic de calitate, nu 
absolvă de răspundere directă 
inginerii, tehnicienii și maiștrii,

casată peste prevederile pla
nului.

Dar trebuie să consemnăm că 
eforturile colectivelor exploa
tărilor miniere pentru ridica
rea calității producției de căr
bune nu au fost aceleași, unele 
unități neîncadrindu-se în nor
ma internă de cenușă și umidi
tate. Astfel, au depășit norma 
internă privind conținutul de 
cenușă admis în producția 
extrasă exploatările miniere i 
Lonea cu 0,2 puncte: Petri la 
— 0,8 puncte; Dilja — 0.6
puncte ; Paroșeni — 0,1 puncte 
și Uricani — 1,5 puncte. Re
zultatele nesatisfăcătoare inclu
se în bilanțul acestor unități 
au diminuat realizările bune 
obținute în reducerea conținu
tului de cenușă de către ex
ploatările miniere Vulcan 
(—2,2 puncte), Lupeni (—1,3

I. G. C
cin
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România socialistăde h’iimos
în imagini și fapte

D. IOSIF

I

cei 
mod

decorativi. Noi am ince- 
pregăllreu necesarului

țară a 200 remorci basculante de 5 tone, 
pregătit pentru a fi expediat în Iran.

SECȚIA CONSTRUCȚII DE PARTID
Anul III — 20 aprilie — ora 17 la cabinetul de partid;,

Serele

l'asina a 2-a :

in aceste zile ale lui a- 
prilie, luna intensei activi
tăți de înfrumusețare a 
municipiului nostru, echipe 
ale I.G.C. muncesc cu sir- 
gumță și pneepere in tu
rul blocurilor de locuințe 
și pe străzi, contribuind ost
iei la primenirea toulelei de 
primăvară a orașelor. Se sa
pă, se greblează spațiile ver
zi, se sădesc ilou, arbuști și 
pomi.

Dorind să cunoaștem mai 
amănunțit proveniența ma
terialului lloricol și pomiaol 
destinat înfrumusețării ora
șului, am vizitat deunăzi se
rele întreprinderii de gospo- 
dăi ie comunală din Pel co-

Petroșani

izoare
Tovarășul Gheorglie Rusu, 

tehnician horticol, ne-a vor
bii cu mlndrie despre unele 
aspecte ale activității ce se 
desfășoară, sub conducerea 
sa, in scopul asigurării ce- 
rințelor mereu crescinde de 
materia! săditor lloricol pen
tru parcuri și zonele verzi. 
„Pe măsură ce se dezvoltă 
localitățile din Valea Jiului, 
sini necesare tot mai multe 
Hori, mai mulți arbuști și po
mi 
put

Continuare in pag. a 3-a

DE LA CABINETUL 
MUNICIPAL DE PARTID

Programul Universității serale de marxism-leninism pen
tru zilele de 20—21 aprilie :

SECȚIA ECONOMICA
Anul III — 20 aprilie; anul II — 21 aprilie. Cursurile 

se țin in sala- cabinetului de partid la ora 17.

SECȚIA FILOZOFIE
Anul III — 20 aprilie ; anul II — 21 aprilie. Cursurile 

vor avea loc în sala clubului Centralei cărbunelui Petroșani, 
la ora 18.

PORȚILE 
DE 

FIER.
Vedere 
de Pe 
șantier

După cum informează întreprinderea de comerț exterior „Auto-Tractor" s-au perfec
tat noi tranzacții comerciale cu firme de peste hotare. Dintre acestea amintim contractul înche
iat cu firma de stat „Bânga" din Iran, pe baza căruia se vor exporta în acest an 600 de trac
toare și diverse utilaje agricole. Pe adresa Asociației municipalității din Iran vor fi livrate, 
in cursul acestui an, autocamioane utilitare în valoare de circa 18.5 milioane lei valută. Un 
alt contract prevede expedierea în această

In foto: Un nou lot de tractoare
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ȘTIINȚELE SOCIALE - 
mm lini in menim 
Hiinti-nDiiiii n eleviior

Procesul continuu ascendent, înregistrat de țora noas- 
tiâ pe toate planurile vieții materiale și spirituale, im
pune cu necesitate formarea unor oameni noi, cu un ele
vat profil moral, pe măsura exigențelor mereu sporite ale 
socialismului. In zilele noastre, educația moral-politică 
a maselor primește o deosebită importanță iar de rea
lizarea ei se preocupa școala, organizațiile de masă, 
mijloacele mass-media etc.

Este evident pentru oricine rolul însemnat care re
vine școlii in această ordine de idei. încă din anii copi
lăriei și adolescenței, elevul trebuie deprins să înțeleagă 
esența societății noastre, valoarea socială și etică a 
muncii, îndatorirea apărării și sporirii proprietății socia
liste. să fie animat de dragostea de patrie și partid, de 
cinste, corectitudine, principialitate - însușiri de bază 
ale omului socialist. Pentru realizarea acestor deziderate 
școolo se servește in primul rind de științele sociale.

în vederea urmăririi modului în care sînt predate 
științele sociale în școlile din municipiul nostru s-a for
mat un colectiv alcătuit din activiști de partid, U.T.C. și 
ci organizației de pionieri, inspectori școlari, profesori 
de specialitate care au efectuat, de curind, un control, 
pe bozo tematicii stabilite de comitetul județean de par
tid. O primă constatare a acestui colectiv este că obiec
tul științelor sociale se predă in condiții mult superioare 
față de anii anteriori, răspunzînd tot moi mult cerințelor 
partidului in formarea concepției materialist-dialectice, 
în pregătirea politico-ia'eologică a tineretului școlar. S-a 
observat o preocupare sporită în rindul elevilor pentru 
cunoașterea politicii partidului și statului nostru, a do
cumentelor de partid și de stat. Clase întregi (cum sînt 
cele de a Xll-a A și B de la Liceul Lupeni), posedă nu
meroase broșuri, ziare, reviste și alte materiale auxi
liare necesare lecțiilor de științe sociale. Există un in
teres ridicat din partea tineretului școlar pentru cunoaș
terea politicii interne și externe a partidului și statului 
nostru, o principalelor evenimente politice internațio
nale (grupurile școlare miniere și liceele din Petroșani 
și Lupeni etc).

O formă eficientă de pregătire politico-ideologică a 
elevilor o constituie invătămintul politic organizat de către 
U.T.C.

In toate școlile controlate există cercuri de invăță- 
mint politic, organizate pe clase sau grupe de close în 
funcție de specificul fiecărei școli și de particularitățile 
de vîrstă. Multe școli (liceele din Vulcan, Uricani, Pe- 
trila, Lupeni. Grupul școlar Lupeni) au înființat cercuri 
o'e filozofie sou de politică internațională, unde se dis- 

_cută, pe baza unei bibliografii selective, teme de actua
litate si o'e mare importanță pentru formarea unor solide 
convingeri politico-ideologice și pentru înțelegerea în mod 
just a diferitelor probleme ale contemporaneității. In ac
tivitatea unor cercuri insă, se constată formalism, repeta
rea unor teme din programa școlară, apelarea la ge
neralități etc.

In toate școlile vizitate s-au constatat diverse acțiuni 
de informare dor eficacitatea acestor acțiuni este deo
camdată destul de scăzută. In discuțiile purtate cu unii 
elevi din Petrila și Petroșani, aceștia nu au putut răs
punde la întrebări simple, legate de faptele care dove
desc creșterea prestigiului României peste hotare, de 
poziția țării noastre față de situația din Orientul Mijlo
ciu etc. La Grupul școlar minier Petroșani s-au constatat 
chiar rețineri din partea unor profesori în lămurirea pro
blemelor ridicate de elevi.

Cadrele care predau științele sociale au, in gene
ral, o bună pregătire profesională și politico-ideologică. 
La lecții nu s-au semnalat greșeli de conținut sau de in
terpretare iar planificarea calendaristică este bine al
cătuită. Orele de științe sociale nu au însă peste tot un 
loc potrivit in orarul școlilor și însăși condițiile materiale 
necesare predării lor sint încă destul de sărace. S-a 
constatat o lipsă a materialului ilustrativ, grafic și chiar 
documentar. S-a observat, de asemenea, că profesorii 
calificați, de specialitate, lucrează cu mai multă ușurință 
in domeniul noțiunilor, abstractizării și pătrunderii feno
menelor, in schimb profesorii cu alte calificări, care pre
dau științele sociale au tendința de a face abuz de exem
ple din disciplina de specialitate a lor, minimalizind la
tura teoretică.

Se impune in mod imperios modernizarea predării 
științelor sociale prin legarea de actualitate a conținutu
lui de idei, prin aplicarea în mod creator a programei și 
manualelor școlare cit și a modernizării formei de ex
punere, pentru a ieși din limitele rigide ale considerării 
obiectului, in cadrul planului de invățămint, ca oricare 
alt obiect, in vederea transformării lui intr-un factor ac
tiv în pregătirea politico-ideologică a formării elevilor ca 
cetățeni.

Colectivul de control a apreciat, in final, că in ma
joritatea școlilor din municipiul Petroșani se asigură con
diții corespunzătoare conținutului predării obiectelor de 
științe sociale, cadrele didactice manifestind, in general, 
multă preocupare pentru perfecționarea lor profesională, 
pentru folosirea unor metode eficiente de muncă didac
tică, avind — în cele mai multe cazuri — sprijinul condu
cerilor de școli și ol organizațiilor de partid.

Prof. Petru MARCU, 
șeful comisiei de invățămint 

a Comitetului municipal de partid

Avem un tineret vrednic șl 
entuziast, cu care ne putem 
mîndri. lin tineret care — în 
pofide criticilor sceptice și a 
unor generalizări pripite pe 
care nu o dată le auzim - - 
a im 
ani în urmă, p< 
pe marile șantiere 
trucții, pe panourile 
re ale întrecerilor 
în avîntate Imunei patriotice, 
la siriusul recoltelor, la în
frumusețarea satelor și ora
șelor noastre. Dar, după cum 
spunea Lenin, „comunismul nu 
se construiește cu mîinile cu
rățele ale unor comuniști cu
răței". în multe privințe sîn- 
tem, adulți și tineri, tributari 
trecutului, unor mentalități 
învechite și retrograde care, 
printre altele, se manifestă și 
în complexa și delicata ope
ră de edificare a omului nou, 
în activitatea de educare, for
mare și dezvoltare a perso
nalității umane — poate cea 
mai dificilă din toate țelurile 
noastre căci ea cerc un ane
voios și lung travaliu spiri
tual din partea tuturor.

în această complexă operă 
de formare a omului, rolul 
hotăritor îl are — ca un prim 
cadru de oreștere și educare 
— familia. „Cei șapte ani dc- 
acasă" prefigurează, în cele 
mai multe cazuri, destinul a- 
dultului de mai tîrziu. Școala 
rămîne însă principalul fac
tor de instruire ' științifică șl 
de educare comunistă — la 
un nivel superior — așa cum 
mediului social, locului de 
muncă, îi revine sarcina de 
desăvîrșire prin muncă a 
cestei activități de formare si 
continuă șlefuire a personali
tății omului. Cu toate acestea, 
datorită unor carențe educati
ve, îndeosebi în familie și școa
lă. mai sint minori care nu se 
inteqrea-ză in disciplina so
cială, iar unii, după cum se 
tie, vin în conflict cu legea 

penală. Asemenea cazuri — 
simplome ale reintegrării feau 
inadaptării sociale — sînt ur
marea unor tulburări de com
portament (cînd ele nu sint 
„rupturi" ireversibile sau greu 
reversibile), cel mai adeseori 
cu explicație psiho-pedagogi- 
că. Un caz, recent dezbătut în 
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nu
ceput să-și scrie istoria cu 

baricade sau 
de cons- 
de onoa- 
socialiste,

înslanța de judecată — furtul 
sumei de 380 lei și al unui 
diascop dinlr-o sală de clasă, 
de către elevii Konya Alexan
dru (15 ani) și Dalcoș Iosif 
(13 ani) do la Școala genera
lă nr. 4 Petroșani — ne-a re
ținut atenția nu atît prin iup- 
tul In sine (furtul) cit mai a- 
les prin datele de anchetă so
cială care-1 explică și, care, 
sub aspectul problemei pe caro

datele anchetei sociale efec
tuată de autoritatea tutelară.

@ Minorul Dalcoș Iosif are 
o frecvență bună la școală, 
dar o situație slabă la învă
țătură.

A Tatăl minorului consumă 
băuturi alcoolice din caic 
cauză sînt dese certuri între 
părinți.

© A lipsit supravegherea 
permanentă asupra minorului
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE

abaterilor cînd nu este cazul numită - liinlific- „rezistență In-
și le trece cu vederea atunci terioară" (după Bojovici șl
cind ar trebui să intervină". Slavina). De aici fuga de-aca-

<9 „Nu există unitate de sa și in strainarc <i de familie.
păreri îulrc soli <1:silei că, a- !n pr< /■ i|a unui asemenea fe-
lunci cind mama < aută să la- nomen, măsurilt educalive
că copiilor educați1e, tatăl in- „trec pe lingă minor" și nu
lervine... luînd-o Ini răspunde- mai dau rezulta 1 sau îl dau
re pe mama". cu foarte multe dificultăți. Ba,

.S-a ajuns la .situația că unii părin|i, în asemenea si-
trei copii (doi din ei, sub 8 tuații. se mai ȘÎ miră eliche-
ani) nu o mai i espectă pe tîndu-1 p e minor ca „incorigi-

bil", „răi1 de la nalură" ele.
;r//z//////z///////////z////////z//x/////z< Trebuie ‘>a ne fi e clar adeva-

rul că orice sanc liune aplicată

și tulburările de comportament

a-

o discutăm, sînt deosebit de 
semnificative. Cazul acesta 
confirmă, o dată în plus, unele 
concluzii anterioare și mai 
ales adevărul potrivit căruia 
atunci cînd cadrul familial 
dezorganizat sau aparent or
ganizat (ca în speță) se intil- 
neșle cu metode educative ne
corespunzătoare — din familia 
sau școală — devierile com
portamentale sini inevitabile 
șl grave, după cum confirmă 
și un alt adevăr: apariția a- 
cestor tulburări de comporta
ment la virate relativ timpurii 
(13 ani), denotă că lipsurile 
de ordin educativ s-au mani
festat încă din perioada „ce
lor 7 ani de-acasă". tn practi
ca, așa cum se va vedea, cele 
mai multe forme de comporta
ment necore' izălor se ma
nifestă în L ,iă ca efecte ale 
unei ■’< necorespunzătoa
re pp * ’inorul a primit-o 
însă .> ie. Dar să urmă
rim „radiografia" cazului Dal- 
coș Iosif, (elevul cu inițiativa 
furtului) și a „asociatului" său 
Konya Alexandru, apellnd, la

din partea părinților (Dar a 
școlii, nu ?).
• Din această cauză cit și 

a neînțelegerilor familiale din
tre părinți, minorul a ajuns să 
comită fapte de furt și va
gabondaj (semnalate de alt
fel - - adăugăm noi — cu 2 
ani în urmă, cu ocazia unei 
alte anchete sociale efectuată 
în vara anului 1968). Similar 
se prezintă și „radiografia" ce
luilalt minor : Konya Alexan
dru — in ce privește confi
gurarea cadrului familial : m'- 
norul a rămas orlan de tată 
la 4 ani. Mama sa este recă
sătorită. Minorul a fost scă
pat de sub supravegherea per
manentă a părințilo'.

Sa pătrundem însă 
dine și prin aceasta 
în miezul problemei pe care 
o discutăm — în „profilul" 
cazului pe care-L dezbatem, în 
ceea ce el explică și motivea
ză, din punct de vedere psiho
pedagogie, tulburarea de com
portament.
• Tatăl minorului Dalcoș 

Iosif „ia atitudine împotriva

mamă devenind obraznici și 
neascultători".

Ar ..Din cauza bălailor faiă 
r« -1 din partea talului — care, 
uneori, bea peste măsură 
minorul lipsea de acasă cu

azul minorului Konya 
Alexandru, consemnam la fel 
trăsături psihice semnificative. 

A Minorul este slab la în
vățătură. diriginta clasei afir- 
mînd că „n-are ținere de min
te".
• Este ușor inll'iemauil

3S de 
Dil- 

liirlu-

mai a- 
ajungem

din care c<iiiză a fost alra-
al|i tineri (respectiv de
COȘ Iosif), la comiterea fi
lui.

C e.ea ce predomină pri■intre 
cauzele psiho-ped igoqice ale 
tulburării de comp jrnment, 
după cum se poate vedea mai 
ales în cazul minorului Dal- 
coș Iosif, sint metodele edu
cative necorespunzătoare : În
găduința excesivă sau, dimpo
trivă. severitate excesivă din 
'artoa părinților, ceea re naș
te în sufletul minorului un 
fel de „impermeabilitate", de

copilului, la o vîrstă rare-j 
permite s-o înțeleagă, dacă nu 
are „acordul tacit" al acestuia 
sau cum se mai spune „con
tractul" psiho-pcdagogic cu co
pilul, nu are nici c valoare 
educativă. Minorul nre un 
dezvoltat simt al dreptății și 
nimic nu-1 îndepărtează mal 
mult de educator, decît sen
timentul că a suferit pe ne
drept o sancțiune.

Se uita — și nu la puține 
cazuri — că cducilia este o 
știință care, ca orice ctiin|ă, 
trebuie studiată si aplicată 
cu rigoare, răbdare si răspun
dere. Nil o dată ne este dat 
să auzim : „nu înțeleg ce s-a 
întâmplat cu copilul meu. Eu 
l-am învățat numai lucruri bu
ne". Nu este însă suficient 
să-l „înveți" pe copt) și să-i 
ții „predici" (stropite, nu ra
reori cu aghiezme lit:ir<i>ce de 
felul .te bate pe tine dumne
zeu !“) după cum nu este sufi
cient să te bazezi — ca ar
senal de mijloace pedagogice 
— numai pe ucenicia d,n casa 
ta părintească sau pe obișnui
tele procedee „tradiționale" 
în care adeseori sau
„cureaua" este singurul ar
gument.

Ignorarea acestor ade.văn ri 
elementare — cunoscute de 
acum — explică de ce copiii 
crescuți de părinți nepregătiti 
sau de către părinți ci e „n-au 
timp" și nici răbdare s-o facă, 
vin cu deficiente ser’oas.? în 
școală. Se ajunge astfel. m 
sHuatia nepermisă și dureroa
să că educația tin scord" se 
transformă. în fond. în proces 
de. reeducare. Se ignora ast
fel un simplu dar m-Te ade
văr : omul este mai wiirt Uul 
mamei sate și mai mult Ihd 
timpului său.

0 oră de dirigenție reușită
Tema unei ore de dirigenție 

a clasei a IX-a B de la Școala 
generală nr. 5 din Vulcan se 
intitula „Să cunoaștem trecutul 
orașului nostru*. Cu acest pri
lej. pentru ca ora să-și îndepli
nească scopul didactic, prof. 
Salvina Vulpe, diriginta clasei, 
l-a invitat pe pensionarul Karol 
Kiss, vechi miner și cunoscă
tor al orașului încă din pri

mele decenii ale secolului nos
tru. Elevii au aflat amănunte 
despre viața minerilor in tre
cut: Karol Kiss le-a vorbit 
despre grevele minerilor- din 
anii 1920—1929, despre felul in 
care arăta orașul pe atunci. A 
fost intr-adevăr o oră reușită, 
în timpul căreia elevii clasei 
au retrăit file din istoria ora
șului lor.

L E C T f A
DE RECAPITULARE

mijloc de adîncire
Printre tipurile de lecții frec

vent aplicate la școlile profe
sionale, un loc important il o- 
cupă lecția de recapitulare, sis
tematizare și generalizare a cu
noștințelor.

La oricare obiect de învăță- 
mi nt, recapitularea urmărește 
să asigure o cit mai bună fi
nisare a cunoștințelor dobindi- 
te, precum și completarea e- 
ventualelor lacune. In același 
timp, recapitularea este un mij
loc de adîncire și îmbogățire 
a cunoștințelor. Ea trebuie să 
ducă la ridicarea gradului de 
înțelegere a materiei, prin sta
bilirea unor legături, compara
ții ți relații cauzale intre fe
nomene.

Recapitularea materiei urmea
ză procesul de aprofundare 
progresivă, de le particular la

general, de la concret la ab
stract respeclindu-se cele trei 
trepte ale cunoașterii : senzo
rială. logică și practică. Reca
pitularea cunoștințelor îi ajută 
pe elevi să integreze fiecare 
noțiune învățată în ansamblul 
din oare face parte, să anali
zeze și să sistematizeze mate
rialul însușit, ridicindu-se apoi 
spre abstractizări și generali
zări și în ultima instanță asi- 
gurind consolidarea deprinderi
lor formate.

La merceologia produselor a- 
limentare. pentru recapitularea 
de la sfîrșitul trimestrului, 
s-au făcut lecții de sinteză, tra- 
tind despre „Posibilitățile omu
lui de a influența și dirija -lu
mea organică în folosul său" 
și „Factorii care influențează 
variabilitatea și ereditatea pen

In jurul 
unei 

cafele
Era seara, iar cofetăria „Cri

nul" din Lupeni se afla in o- 
rele de virf ale consumației. 
Multe mese erau ocupate de 
tineri, o mare parte fiind eleni 
ce-și sorbeau cu gravitate ca
feaua Faptul, in aparență lip
sit de însemnătate, e mai grav 
decit se crede: in rindul ele
vilor — chiar din clasele VII— 
VIII — se pare că s-a încetă
țenit obiceiul de a se întilni „la 
o cafea". Și ei primesc un spri
jin tacit din partea lucrătorilor 
dhr comerț care nu refuză să-i 
servească. Dimpotrivă.

Această grabă de a gusta din 
„plăcerile" adulților e prea 
timpurie și trebuie evitat mă
car concursul personalului de 
deservire. Pentru că gravă nu e 
poza tînărului din fața unei 
cești cu cafea, ci încercarea de 
a o transforma in obișnuință. 
Prea repede învață elevii să vi
seze plictisiți lingă o cafea, 
prea se încurajează blazarea, 
indolența și mediocritatea Edu
cația se face mi numai in fa
milie și școală, ci și in socie
tate din care fac parte și co
merțul. incluși'- T.A.PI ■

Ceea ce se petrece la „Cri
nul" sau „Corso", in Lupeni. are 
corespondențe perfecte și in 
Petroșani. Personalului de deser
vire din unitățile T.A.PJ.. e 
necesar să i se reamintească 
(cu mai multă seriozitate) ca, 
paralel cu familia și școala, 
contribuie la educația unui 
copil sau adolescent și că a le 
servf cu seninătate cafea sau 
băuturi alcoolice in vederea n- 
nei mediocre vînzări, este u 
fapt condamnabil chiar de că- 
1 re dispozițiile la vedere afi
șate in localuri însă ignorare 
in mod sistematic.

T. S. I'

și îmbogățire a cunoștințelor
tru formarea raselor noi și me
todele folosite". Prin aceste 
lecții recapitulative, s-a căutat 
să se fixeze la elevi concepția 
că natura poate fi dirijată de 
om in folosul său. că nimic nu 
este static, fix, predestinat, că 
omul poate să intervină în di
rijarea vieții, ținind seama de 
legile naturii.

Dacă în lecțiile curente s-au 
folosit ca metode expunerea și 
conversația, la lecțiile de reca
pitulare poate predomina me
toda conversației frontale, de
monstrativă. procedeul compa
rației etc. în funcție de speci
ficul lecției; de exemplu, la 
științe sociale se pot face ana
lize legate de cunoașterea do
cumentelor de partid și de stat 
privind dezvoltarea economiei 
fn general, punînd accent pe

avintul industriei și agricultu
rii, pe creșterea nivelului do 
trai al populației. Prin această 
legare a lecției de viață, de 
practica construcției socialismu
lui în țara noastră sădim în 
sufletul elevilor puternice sen
timente patriotice, lin alt e- 
xemplu, la merceologia produ
selor industriale, la lecția ..Fi
bre din polimeri sintetici" se 
poate vorbi despre acțiunea ra- 
zeior ultraviolete in schimba
rea proprietăților fibrelor, folo- 
sindu-se scheme și desene noi, 
precum și un material didactic 
variat și diferit, față de cel u- 
tilizat la lecțiile de comunica
re a cunoștințelor etc.

In orice lecție trebuie să se 
.urmărească esențialul și să fie 
înlăturate amănuntele de pri
sos. In acest scop, e necesar să

se arate elevilor felul cum tre
buie să muncească, cum să fo
losească manualul, notițele, ma
terialul didactic, să li se indice 
bibliografia necesară. Metodele 
și procedeele folosite in cadrul 
lecțiilor de recapitulare sint va
riate, în funcție de conținutul 
temei, de scopul urmărit și de 
vîrstă elevilor.

Pentru reușita oricărei meto
de. cea mai mare însemnătate 
o are buna pregătire a profe
sorului pentru lecție. De pre
gătirea serioasă a materialului 
didactic, a schemelor, grafice
lor, de dozarea judicioasă a 
materialului, depinde realizarea 
scopului lecției de recapitulare.

Prof. Constantin MAZILU,
Școala profesională comercială 

Petroșani

Școala sanitară 

Hunedoara.

Eleve din anul 

II de surori pedia

trie la o oră prac

tică de îngrijire a 

copilului.

Foto i V. ONOIU

©

Recomandări 
de lectură 

pentru tineret
Comitetul județean Hune

doara al- U.T.C., in colabora
re cu Centrul de librării De
va, a intocmit un bogat ca
talog cu principalele volume 

I rc.-o nandate in cadrul „Lunii 
cărții social-politico pentru 
tineret" Catalogul cuprinde 
o amplă listă select iv-orienta- 
livă din principalele lucrări 
s i ial-politice, de filozofie, 
etică, estetică, istorie, eseisti
că etc. Va putea fi consul
tat și în principalele librării 
d;n Valea Jiului in ale căror 
rafturi se află aceste volume 
recomandate.

»■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■© ■■■■■■■■■■&■!<■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■

ACOLO, IN ȘCOALA DE LA POALELE RETEZATULUI...
Acolo, la poalele Re

tezatului, in satul de o- 
ieri de odinioară, func
ționează din anul 7963 
o școală generală de opt 
am. Acolo, unde cu un 
slerl de veac in urmă 
trecerea unui automobil 
era socotită un eveni
ment, azi iiii oierilor de 
altă dată „călăresc' cu 
dibăcie pe drumuri fo- 

• :ah putere ai 
„Buceagurilor", iar firi 
iii lor lor se îndreaptă zi 
de zi cu pași siguri spre 
izvorul de lumină spiri
tuală, spre școală.

Acolo, la Cimpu lui 
ea mai îndepăr

tată localitate de munte 
din Valea Jiului, opt ca
dre didactice sădesc în 
conștiința copiilor, cu

migală și pasiune germe
nii culturii, deschizi nd o- 
ri/orituri nebănuite spre 
descitrarea obîrșiei lucru
rilor. In condițiile salu
lui de munte munca das
călului aduce, mai mult 
ca oriunde în altă parte, 
cu cea o semănătorului. 
Figura învățătorului sau 
profesorului in cadrul 
izolat al unei localități 
montane se confundă, 
undex a pe scara compa
rațiilor, cu cel al unui 
apostol modern, răspin- 
dilor generos al luminii 
înălțătoare emanată de 
știința de carie.

Cu șapte ani în urmă, 
soții Cristina și Visalon 
Gruian au iost primii 
dai căli care au călcat 
pragul școlii de 8 ani

din Cimp. După ei au 
urmat alte cadre didacti
ce. Unii au venit, au stat 
un an, doi și au... plecat. 
Alfii, mai ateriți și sen
sibili la chemarea desti
nului de dascăl au ră
mas, s-au stabilit in a- 
ceastă pitorească loca
litate de munte ca să 
restituie celor de aici o 
parte din ceea ce au pri
mit la rindul lor de la 
alfii.

Sub îndrumarea soților 
profesori Gruian, Vite- 
janu, a profesoarei Mar- 
gareta Bardac, cei peste 
o sută de elevi ai școlii 
sini pregătiți cu grijă și 
deosebita răspundere să 
descifreze și să transmi
tă, mai departe genera
țiilor, mesajul incrustat

de părinții lor in les
pezile barajului de la 
Valea de Pești, in scoar
ța păminlujui străpuns 
de sondele care „dese
nează" cu ochi invizibili 
drumul întortocheat al 
cărbunelui din adincuri, 
in puieții sădiți In um
bra piscurilor. Poate că 
o parte din elevii de 
astăzi se vor Întoarce 
miine hotăriți să preia 
ștafeta de la iubiții lor 
dascăli și să pregăteas
că pe alții, să Iacă la 
fel pinâ in depărtarea 
nesiirșită a timpului. 
Constantin Găină a ve
nit ia Cimpu lui Neag 
tocmai de pe meleagurile 
Novacilor. A adus cu el 
nu numai dragostea pen
tru meseria de profesor

ci și pe aceea pentru 
cînlecele muntenilor. Cu 
o ambiție proprie anilor 
tinereții, a reușit ca 
trompetele, clarinetele și 
saxoloanefe să doinească 
nu numai seara, la asfin
țit, în pragul caselor 
momirlănești. Pasiunea 
pentru muzică a celor 11 
tineri din Cîmp sub în
drumarea nebosilului 
dom'profesor, cum s-au 
obișnuit localnicii să-l 
spună, au uimit cu tara
ful lor nu numai parti
cipant ii la nedeile din 
comună, ci au făcut să 
răsune ropote de aplau
ze pe scenele din Uri
cani. Iscroni, Banița, Pui 
și Tismana.

Spre seară, cind clin
chetul clopoțelului a în

cetat să mai cheme ele
vii la ore in cancelaria 
școlii, la lumina becului 
electric (recent aprins 
pentru prima dată in co
mună) directorul Visalon 
Gruian stă aplecat asu
pra unui dosar doldora 
cu grafice și planuri. In 
dimineața următoarea \ a 
începe o nouă zi de în
vățătură la Școala ge
nerală din Cimpu lui 
Neag. O zi ca toate ce
lelalte.

Dar sint oare două zi
le la lei In viața oame
nilor care se dedică z.i 
de zi unuia dintre cele 
mai Irumoase dintre idea
luri f

Tiberiu KARPATIAN
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PARAZITISMUL ESTE INDIVIDUAL 
CONSECINȚELE SÎNT COLECTIVE

Mei un rabat la cinste și adevăr

S€

No mindrim cind auzim la 
radio, cind citim in presă, 
cind vedem pe ecrane cum 
tineretul patriei noastre învin
ge cerbicia stâncilor și a ape
lor. luptă cu metrii și cu se
cundele la locurile de muncă 
și pe terenurile de sport, de
pășesc norme, doboară recor
duri, aducindu-și partea în
semnată de contribuție la e- 
dificarea societății noastre so
cialiste. însăși societatea
mândrește că se sprijină pe 
umeri vințjoși de tineri, capa
bili s-o ducă ou succes înain
te. s-o înalțe mai sus, pe trep
tele progresului și civiliza
ției. Este firesc să ne bucu
răm că asemenea tineri sănă
toși, cu o concepție demnă 
despre muncă și despre viață 
cresc in patria noastră. Ade
seori însă, acest rod bogat 
este diminuat din creștere și 
dezvoltare de către neghina 
din jur pe care n-o plivim 
la timp. Această neghină o 
formează tinerii care iau viața 
in deridere. care ignorează le
gile omeniei și ale bunei-cu- 
viințe, care viciază climatul 
sănătos de muncă și de con
viețuire socială. Prin faptele 
lor nedemne, prin conștiința 
lor tulbure despre ceea ce 
este frumos, demn, civilizat, 
tinerii aceștia ajung, pe dru
muri scurte, la instanțele de 
judecată și de acolo, mai de
parte. laolaltă cu hoți, ban
diți. bătăuși, criminali — oa
meni de la care nu au de în
vățat nimic bun.

Pentru toate categoriile de 
abateri de la normele eticii 
cetățenești, legile statului nos
tru dictează măsuri aspre dar 
drepte, menite să asaneze su
fletele viciate de necinste și 
neadevăr, să limpezească con- 
ș’iințele tulburi ce-i imping 
pe oameni spre mocirlă, să-i 
reașeze in rîndul acelora oa
re. cu brațele și cu mintea, 
durează o societate nouă, cu o 
morală nouă, sănătoasă.

Rindurile care urmează au 
ca „croi" doi asemenea tineri 
care au ieșit din matca cin
stei și adevărului, alunecind 
încet dar sigur, conștient, pe 
drumul infracțiunii.

Kodica-Maria Mogildea, 
din Petrila, are 26 de ani. A 
absolvit liceul, s-a căsătorit 
și a fost angajată dactilogra
fă la Spitalul unificat Petrila. 
Și ea, și soțul ciștigau bine. 
Puteau fi văzu ți adesea la 
plimbare împreună cu copilul 
lor, duceau o viață armonioa
să în familie, alături de pă-

rinți. Cine s-ar fi putut gindi 
că „doamna" Rodica-Maria 
Mogildea va ajunge la miliție 
in postură de infractoare ? I 
Nimănui nu i-a venit să crea
dă că această femeie fusese 
în stare de așa ceva, de ase
menea acte înjositoare — fur
turi. Dar faptele sint clare. 
In 14 iunie 1969, Rodiaa fură 
din poșeta colegei sale de ser
viciu. moașa Florica Dănescu, 
300 de lei împreună cu un 
portmoneu. A fost primul pas 
pe drumul care avea să sfâr
șească atit de trist Nu fusese 
depistată și a continuat. In 
seara zilei de 17 ianuarie a.c.

ușuratică, și-a lăsat 
înfundîndu-se într-o 
afaceri necinstite. I-a vîndut 
lui Ion Ardelean niște scân
dură cu 400 de lei; aceeași 
scindură, care nu era a lui. a 
vîndut-o apoi lui Gheorghe 
Răscoleam cu 300 de lei. în
cepuse să facă ușor rost de 
bani nemunciți, prin escroche
rie. A împrumutat 200 de lei 
de la Nicolae Muntean din 
Cimpa sub pretextul că îi 
va aduce ceva porumb; de la 
Margyt Cuzman primește 200 
de lei tot în contul a doi saci 
de porumb; lui Arghir Gruiță 
Ii promite un butoi de ben-

serviciul, 
serie de

• Banul alterează conștiințe * Te
ren fertil: pasivitatea, încrederea exa
gerată # Vînzătornl de promisiuni

a plecat de acasă, de lingă 
soț și copil, a mers la vecina 
sa Rafila Stricatu, de unde 
a furat suma de 1 000 lei. Deși 
soțul observă fapta nedemnă 
a soției lui, o dojenește și în
cearcă s-o convingă că aseme
nea lucruri murdare pot sfârși 
rău. ii pot păta onoarea de 
femeie, soție și mamă. Rodica 
nu se oprește din acțiunea 
care pusese stăpinire pe ea. 
Banul nemuncit o subjugă 
tot mai mult. Nu ascultă de 
nimeni și de nimic. Ultima 
lovitură a dat-o la 21 februa
rie a.c. cind a furat de la o 
altă colegă de servioiu, Vio
rica Maximciuc, un portmo- 
neu cu 1 500 lei, actele de i- 
dentitate. o verighetă și un 
inel de aur. Aici s-a pus punct 
pornirilor, atit de vehemente 
ale infractoarei Rodica-Ma- 
ria Mogildea. Organele de mi
liție au găsit la domiciliul său 
actele și obiectele însușite de 
la Viorica Maximciuc. S-a fă
cut lumină și în celelalte fur
turi, pe oare nu le-a mai pu
tut tăgădui.

Un asemenea drum acciden
tat, presărat cu impurități ale 
necinstei și neadevărului a 
parcurs și tînărul de 20 de 
ani, Nicolae Stroic. Și el avea 
o meserie. Era conducător 
auto. A venit din Gorj și in 
1969 s-a angajat la I. F. Pe
troșani, sectorul Lonea. Deoa
rece nu avea locuință, a cerut 
găzduire la Dumitru Batolan. 
După scurt timp a fost nevoit 
să plece deoarece se purta 
nedemn cu proprietarul. Fire

zină pentru care îi ia 200 de 
lei. Și afacerile lui Nicolae 
Stroic prosperă. Băiat „șme
cher". vinde în stingă și în 
dreapta promisiuni pe care ia 
bani frumoși. Dar nici lui 
Stroic șarlataniile nu-i puteau 
merge la infinit. Organele de 
miliție l-au depistat, iar in
stanța de judecată i-a aplicat 
legea dreaptă.

Mai mult nu vom spune 
despre acești tineri care au 
alunecat atît de ușor pe panta 
infracționismului. I-am pus a- 
lătiuri în materialul nostru 
pentru că au multe puncte 
comune. Trebuie să remarcăm 
in primul rind că ei nu au 
fost niște paraziți sociali. Ei 
au făcut școală, și-au însușit 
o profesie, au intrat în cimpul 
muncii, avînd servicii sigure, 
salarii bune. Vor fi învățat, 
cu siguranță, despre onoarea 
muncii, despre calitățile mo
rale ale tineretului nostim, 
despre datoria și rolul lui în 
societate. Ce i-a împins totuși 
spre infracțiune ? Mirajul ba
nului nemunoit, dorința nemă
surată de mai mult,, aventura ? 
Acum cunoaștem faptele, li 
cunoaștem și pe „eroii" care 
le-au comis. Tineri cu un pro
fil moral curat pină la o vre
me, au alunecat cu bună ști
ință pe panta abruptă a ho
ției. Greșelile lor, actele co
mise sînt indubitabile. Pentru 
ele vor da socoteală. Se pune 
însă o Întrebare : oare nu se
meni de-ai noștri le-au facili
tat aceste deprinderi ? De bu
nă seamă că ' ~

fractori au acționat în jurul 
nostru pe un teren fertil. Unii 
le-au sesizat apucăturile dar 
„nu s-au băgat". Au ridicat 
din umeri neputincioși, gin- 
dind că le fac bine dacă-i 
lasă neobservați, crczind că 
nu-j de datoria lor să inter
vină. Această pasivitate a a- 
dus nu o dată ou sine stări 
grave de lucruri care au pre
judicial societatea de impor
tante bunuri materiale, au 
privat oameni utili sooietății 
de anumite perioade de liber
tate, in care ar fi putut aduce 
avantaje producției, vieții so
ciale chiar. Pe Rodica-Ma- 
ria Mogildea soțul său a în
cercat s-o trezească la reali
tate dar n-a reușit. Cum a 
fost oare posibil ca binele, 
frumosul, adevărul să cedeze 
în fața răului, urîtului, min
ciunii ? Poate nu s-a aoționat 
cu destulă forță, ou suficientă 
putere de convingere. La rân
dul său, Nicolae Stroic a gă
sit teren fertil in rîndul clien- 
ților lui — oameni creduli 
care i-au acceptat promisiu
nile, escrocheriile, din dorin
ța de a obține unele avan
taje ușoare: 300 de lei pen
tru o cantitate apreciabilă de 
scindură, 200 de lei pentru un 
butoi de benzină etc.

Iată cum în concepția aces
tor tineri, eroi de tristă amin
tire. au găsit cîmp larg de 
acțiune trândăvia, necinstea, 
dorința de căpătuială — lu
cruri urâte și perimate. Dar 
poate că el nu sînt niște ra
tați definitiv ai sooietății. 
Deocamdată sînt victime ale 
propriilor greșeli, a căror gra
vitate a sporit-o. într-o oare
care măsură, pasivitatea ace
lora in mijlocul cărora trăiesc 
și muncesc, care nu au inter
venit mai energic în calea 
atitudinii lor de lene și in
fracțiune. Și tot acești oa
meni, colectivele in care vor 
munci după ce-și vor ispăși 
pedepsele, prietenii, rudele 
apropiate au datoria să-i rea
ducă pe linia de plutire prin 
luarea unei atitudini ferme, 
sănătoase, insistente împotriva 
lor. atunci cînd calcă alături 
de drumul drept.

Corectitudinea, sinceritatea, 
munca onestă, disciplina so
cială sînt valori umane la 
oare nu trebuie să facem nici 
un

Necesitalea prezentei una
nime a cetățenilor patriei 
noastre la lupta pentru înfăp
tuirea mărețelor sarcini stabi
lite de Conqresul al X-lea al 
partidului reclamă și intensi
ficarea activității de educare 
pentru dezvoltarea conștiinței 
comuniste, a trăsăturilor mo
rale înaintate în rîndul tine
retului ca si a tuturor oame
nilor muncii.

Formarea profilului moral 
nou al oamenilor muncii este 
un aspect esențial al dezvol
tării multilaterale și armonioa
se a personalității umane. De 
aceea, munca de educare 
pentru formarea deprinderilor 
si trăsăturilor omului nou, re
prezintă o componentă majo
ră a muncii politico-educative 
desfășurate sub conducerea 
oraonelor si oraanizatiilor de 
partid.

Faptul că qeneratia tinără 
este crescută în condițiile o- 
rinduirii socialiste, fiind carac- 
lerizată printr-o concepție îna
intată despre viată, prin ade
ziunea deplină la înaltele i- 
dealuri ale societății noastre, 
nu înseamnă, desiqur, că în
trec tineretul este conștient 
de înaltele răspunderi sociale 
ce le are. că procesul edu
cării sale ar fi desăvîrșit. Toc
mai de aceea. între principa
lele atribuții si sarcini încre
dințate oraonizotiei U.TC.. o 
însemnătate deosebită . are 
educația tineretului in spiritul 
înaltelor principii ale eticii 
comuniste. Acesteia ii urmea
ză preocuoareo pentru culti
varea la tineri a deprinderi
lor necesare pentru întreaqa 
viată, a modului de a inteleqe 
raDorturile dintre individ și 
societate ; vin apoi probleme
le draaostei. căsătoriei și fa
miliei. poziția fată de requlile 
conviețuirii sociale.

In lumina acestor atribuții 
și sarcini trasate de partid 
oraanizatiilor U.T.C.. tinind 
seama de profilul diferit al 
activității profesionale a tine
retului din Valea Jiului, Co
mitetul municipal al U.T.C., 
sub conducerea comitetului 
municipal de partid, acordă o 
otentie sporită educării moral 
cetățenești a. tinerilor. Orqa- 
nele și orqanlzatiile U.T-C. au 
fost ajutate să-si perfecțione
ze continuu formele de muncă 
în această direcție, să milite

ze in permanentă pentru cul
tivarea si dezvoltarea la ti
neri a trăsăturilor de caracter 
demne de omul zilelor noastre, 
care conferă tinereții, acestei 
virste de aur, o. ineqalabilă 
frumusețe.

Această preocupare este 
necesară si in viitor deoare
ce, privind starea disciplinară 
in rîndul tineretului, sintem 
puși in fata unui sir de fapte

o parte însemnată se referă 
la tineri, băieți si fete, de di
verse virste si profesii. Bună
oară numai la una din cele 
4 comisii ce funcționează pe 
linaă Consiliul popular muni
cipal. din aproape 500 de ca
zuri inreqistrate in 1969, circa 
30 la sută se referă la per
soane tinere.

Un plus de qravitate este 
dat acestei stări de lucruri de

EDUCAȚIA NODAL 
CETĂȚENEASCĂ, 
componenta esențială 
a muncii organizații

lor de tineret
VASILE OROS, 

secretar al Comitetului 
municipal al U.T.C.

si aspecte care nu ne fac de
loc cinste si care dovedesc că 
in acest domeniu am acționat 
incă destul de puțin, necon- 
vinaător.

fn anul care a trecut au 
fost înreaistrate aproape 2100 
prezente ale unor tineri pină 
la 30 de ani in fata orqanelor 
de miliție pentru cercetări în 
diverse cauze de abateri, u- 
nele dintre ele fiind destul de 
arave. Nici in perioada scur
să din acest on lucrurile nu 
par a se îndrepta in mod sub
stantial spre bine. numărul 
tinerilor cercetați in două luni 
fiind de peste 280. O situație 
similară se reflectă si din re- 
aistrele comisiilor de judecată 
unde, dintre numeroasele ca
zuri înreaistrate si dezbătute,

fontul că a fost necesar să se 
procedeze la înaintarea unor 
cazuri oraanelor procuraturii 
si instanțelor judecătorești. 
Astfel în anul care a trecut au 
fost judecați si condamnați un 
număr de 205 tineri pentru 
diferite infracțiuni.

De asemenea, in primele 
două luni ale acestui an au 
fost deia judecați și condam
nați 33 de tineri.

Lipsa unei educații temeini
ce in spiritul inteleaerii ma
ture a problemelor familiei a 
condus la existenta, intre ce
le 110 acțiuni de divorț înain
tate în anul care a trecut, a 
multor cazuri în care ambele 
sau una din părți au fost ti
nere.

Deosebit de arav este fap

tul că aproape jumătate din 
aceste familii au copii minori, 
care prin tendințele părinților 
vor rămîne lipsiți de inqriji- 
rea si educația atit de nece
sară in primul rind in sinul 
familiei. Trebuie menționat, 
de asemenea, că majoritatea 
acestor acțiuni de divorț sint 
respinse de oraanele judiciare 
ca nefondote-

Dintre tinerii care in pre
zent ispăsesc diverse pedep
se. mai semnificative sint ci
teva cazuri pe care le exem
plificăm in continuare : Si-
mion Constantin, condamnat 
la 3 ani închisoare pentru 
infracțiune de viol, Pintilie 
Gheorqhe, fost salariat la 
T.C.M.M. Vulcon, pentru in
jurii si ultraj cu violentă a 
fost condamnat la 2 ani de în
chisoare : Anqelica Istudor, 
condamnată la un an închi
soare cu suspendare, pentru 
însușirea sumei de 4 000 lei 
din cotizația sindicală de la 
I.M.P. ; Pop Gheorqhe, 7 luni 
închisoare pentru abandon 
familial ; loan Gheorqhe, șo
fer. 7 luni închisoare pentru 
un accident mortal de circu
lație (omor fără voie).

Pe bună dreptate se ridică 
întrebarea : cum i-au ojutot 
pe acești tineri colectivele in 
care au trăit si au muncit ? 
Cum acționează factorii com
petent! intre care si orqanî- 
zatrile U.T.C.. în cazul unor 
abateri ale tinerilor ?

Procesul educației morol- 
cetătenesti a tineretului impu
ne creșterea exiaentei pentru 
modelarea spirituală a tine
rilor. desfășurarea unei acti
vități susținute pentru spori
rea fermității si combativității 
fată de tot ce este rău si pe
rimat, fată de influentele u- 
nor ideoloaii înapoiate.

In formarea unei tinute e- 
tice înaintate, tineretul patriei 
noastre beneficiară de îmore- 
iurări deosebit de favorabile. 
Dar. nu trebuie uitat că si in 
societatea noastră concepțiile 
înaintate si cele înapoiate, vir
tutea si viciul continuă deo
camdată să conviețuiască.’ 
Dreptatea si înaltele principii 
ale eticii comuniste au deve
nit caracteristice societăti: 'n 
ansamblul ei, dar ele trebu’e 
să se afirme în fiecare împre
jurare, în comportarea fiecă
ruia.

rabat.

da. Cei doi in-

Dumitru GHEONEA, 
Ioan DUREC1. 
maior de miliție

Moneda fără acoperire a unor „călători" prin viață
De abia a închis pe 

dinafară ușa unei cofetării 
și lui Florin A. din Lonea i 
s-a părut că a trecut o veș
nicie de cind n-a mai băut 
o cafea. însoțit de alți „apos
toli" ai timpului pierdut, cu 
un gest napoleonian, deschide 
ușa altei cafenele. Aici se 
simte bine, în elementul său, 
aici se recreează după „o. zi 
grea". A terminat liceul cu 
cinci ani in urmă și de atunci 
,.se pregătește" pentru facul
tate. Nu lucrează nicăieri, nu 
produce nimic, toată ființa lui 
e pe cale de a deveni un 
simplu consumator de timp 
(ceea ce îl va costa, odată și 
odată), un consumator de 
bunuri la producerea cărora 
nu a contribuit (ceea ce ne 
costă pe toți, acum !). Ce s-ar 
putea scrie pe o eventuală 
fișă biografică a acestui tinăr? 
Să-1 numim o victimă a dra
gostei părintești exagerate ? 
Știm că, de prea multe ori, 
dragostea părintească sufocă 
dragostea de muncă. La 24 de 
ani e întreținui incă de pă
rinți. Tatăl luj a muncit greu, 
a trăit modest. Fiul are bani 
de buzunar, are la dispoziție 
cluburi, oinematografe. loca
luri publice, autobuze. Are — 
ca toți oamenii — dreptul de 
a călători, de a reclama dacă 
un autobuz e aglomerat __
dacă albul întirzie. La cafe- 
bar, intr-o sîmbătă seara pri
vea insistent in ochii unei 
brunete „șic". Nu o cunoștea 
și. dacă nu e prea târziu. i-o 
prezentăm noi. Juna admira
tă de Florin are 22 de ani 
și un copil părăsit la Baia 
Marc. Nu are nici o ocupa
ție. Cind o întrebăm din ce 
trăiește (e clientă permanentă 
a cafe-barului), răspunsul in- 
tirzie insolent pină la limita 
răbdării, apoi cade pe neaș
teptate : spală cite o cămașe 
— două, pe unde găsește de 
lucru, dar numai atunci cînd 
e nevoită de împrejurări.

Am întilnit intr-una d.in zile 
citeva făpturi cvasiireale, pro
duse ale eternului nimic care 
au început, poate, tot așa 
cum au început „eroii" amin
tiți mai sus.

Gheorghe Țintar din Petrila, 
sir. Stadionului, e un adevă
rat bazar ambulant. Poartă

— -

cu sine tot ce-a agonisit in 
38 de ani. Practic, nu se poate 
încropi un inventar cu ceea 
ce are în buzunare, 
încercăm totuși o enumerare 
a obieotelor : un pahar din 
plastic, un clește, un suport 
de fotografii cu sticlă. o 
pudrieră. un briceag. 4 oleștii 
de unghii, o cutie de cremă 
Nivea, un degetar, două bri
chete pistol, 7—8 dopuri de 
spumos, 3—4 pachete goale de 
Mărășești, și apoi, lanțuri de 
chei, ascuțitoare de creioane, 
capsule de bere, arcuri și 
rotițe de ceasornic, mărți- 
șoare. mănuși și ciorapi deș

încap acolo de 
scoase. Ce vreți, 

face

tele nu mai 
unde au fost 
într-o oră nu se poate 
ce s-a făcut in mai mult de 
zece ani.

Aurelian Chetreanu, tot din 
Petrila, nu luorează nicăieri. 
Pînă la vârsta de 28 de ani 
(cîți are în prezent) nu a în
vățat decît un singur lucnu i 
cînd are „greutăți" cu vaga
bondajul se urcă intr-un tren, 
conductorul îl prinde 
statul îi asigură cazare 
masă pe timp de 15—20 
zile la arestul unei secții de 
miliție. Nu are nici o sursă 
de cîștig, cu alte cuvinte nu

și...
Și 

de

9 Prin cafenele în căutarea unor a- 
postoli O Toți pierde-vară vor să se 
angajeze sâmbătă scara * Un inven
tar inopinat intr-un bazar original

sau

perecheați, bigudiuri, șuru
belnițe, pixuri, bomboane, fo
tografia lui Roger Moore, o 
foarfecă medicală. suporturi 
de decorație, o tabacheră, un 
obiect curios, de neidentifii- 
cat, care semăna cu un reos- 
tat miniatural, un dicționar de 
buzunar Român-Francez, o 
muzicuță, un țigaret, o stiolă 
de parfum, agende, calendare, 
baterii, seringi, inele eloxate 
și ruginile, un bec de lanternă 
și mă rog, de la ace de sigu
ranță, pină la lacăte și stilo
uri, de la timbre rupte, pină 
la legături de chei, de la un 
ștergător de ochelari. pină 
la tabachere uzate 90 la sută, 
toate acestea le avea în bu
zunare și în căptușeala haine
lor. Toate acestea constituiau 
averea lui „mobilă". La secția 
de miliție unde a fost adus 
pentru vagabondaj a declarat 
că de vreo 10 ani (poate și 
mai mult, nu-și amintește 
exact) nu și-a golit buzunare
le pentru o „inventariere" 
generală. După ce podoabele 
(din care am enumerat doar 
esențialul), au fost deșertate 
pe două mese, s-a făcut o ex
periență : a fost cronometrat 
timpul necesar pentru opera
țiunea inversă — umplerea 
buzunarelor. încercarea a 
eșuat dintr-un motiv lesne de 
înțeles. S-a dovedit că obiec-

are din ce trăi, dar, vedeți, 
paraziții totuși trăiesc. E voi
nic, bine legat, sănătos, chi
peș. Supus unei salubrizări 
corporale, ar arăta totuși a 
om. Arătarea lui rămîne însă 
dezolantă...

Aurel Pop din Constanța, 
vine in Valea Jiului, pe un 
ger de crăpau pietrele îmbră
cat doar intr-o haină subțirică, 
un pantalon strimt, o pereche 
de pantofi scîlciați. A fost 
docher in port și cu această 
calificare crede că in Petro
șani se poate plimba pe bule
vard cu aerul unui tenâsman 
între două competiții. A venit 
să se angajeze (curios, toți 
vagabonzii vor să se angajeze 
simbăta) susține el, dar nu a 
găsit întreprinderea. Deși în 
puterea tinereții, nu are nioi 
un ban, nu are ce minoa, nu 
știe cu ce trenuri a venit pină 
aici. Ca și Aurel Pop, Ion 
Timoftc din Piatra Neamț, o 
altă pasăre călătoare, e „vic
tima" unuii conductor de tren 
care i-a luat buletinul și pe 
oare nu-1 poate găsi pentru 
a-și plăti amenda. Ion Timofte 
e de meserie șofer dar a în
drăgit mai mult trenurile. 
Din șofer, din conducătorul 
unui mijloc de transport — o 
meserie de mare răspundere 
— a devenit tipul vagabondu
lui notoriu.

Cum am putea să-j califi
căm pe toți acești pierde-vară, 
diametral opuși între ei, dar 
care și-au găsit totuși ca 
semne distinctive, ca elemen
te comune pletele și perciu
nii ? Ce elemente de compa
rație să folosim pentru a-i 
judeca în raport cu ceilalți 
oameni ?

Vagabondul de profesie e 
atotounoscător. El știe. de 
pildă, că omenirea a trecut 
din epoca de piatră în cea 
de bronz și se apropie 
epoca de aur din care 
să guste din plin. Nu 
să-și altereze simțurile și gus
turile muncind. Muncesc alții 
pentru el. E ceva să benefi
ciezi de avantajele a douăzeci 
de secole. Și de pensia baba
cului sau de mila trecătorilor. 
Uneori il cuprinde mirajul 
călătoriilor și pleacă să vadă 
ce e nou în țară. Are la dis
poziție aceleași trenuri sau 
autobuze ca și oamenii care 
trudesc in fabrioi și uzine. 
Cînd călătorește pe banii lui 
(procurați prin cine știe ce 
împrejurări) vociferează dacă 
autobuzul e aglomerat sau tre
nul neîncălzit. Ceilalți călă
tori din jurul lui, dintr-o
nobilă înțelegere a unor greu
tăți incă neînvinse, nu recla
mă niciodată. Ei știu că
înainte de a pretinde, trebuie 
să dai. Nu e suficient să dis
pui de bani, dacă in schim
bul lor nu ai dat nimic so
cietății. Cu ailte cuvinte dacă 
moneda ou care plătești nu 
are acoperire în valută-forte, 
in muncă efeotiv prestată.

Ce acoperire are bancnota 
proourată pe căile dubioase 
ale vagabondajului, parazitis
mului ? Putem rămîne nepă
sători in fața manifestărilor 
de parazitism ? împotriva ace
lora care sub influența unor 
mentalități înapoiate — după 
cum se arată in expunerea de 
motive a recontuLui Decret 
privind regulile de conviețu
ire socială — refuză să se în
cadreze într-o activitate utilă, 
duc o viață parazitară, tulbură 
ordinea și liniștea publică, în
calcă cele mai elementare 
norme de conviețuire socială, 
prorocind indignarea cetățe
nilor ?

Categoric, nu I
I. MUSTAȚA

de 
vrea 
vrea

Mă numesc Băloi Ștefan și sînt „omul" cu valiza...
Pîn’ mai deunăzi puteam ca să vă ofer surpriza
Unor „numere" cu care am stirnit senzație
Și succes de anvergură-n....... prestidigitație" !
Dar, la ultima încercare (făceam repetiție !)
M-am trezit.......pozat" din față, insă... la miliție I
Nu mă mir (și acu-mi dau seama): eu făceam ca să 

dispară
Nu „obiecte mici" ca alții ci... valize mari din gară I 
Și, pe undeva, mă-ncearcă „profesional"... regretul 
Că va trebui, de-acuma, să împărtășesc „secretul"... 
Ceea ce, de bună seamă, imi vor imputa „colegii" 
(Ce-i drept mai puțini la număr) care „zac" in umbra 

legii.

P-S. Deși salariat al unei întreprinderi din municipiu, 
Ștefan Băloi din Petroșani, pornise într-o simbătă seara, 
prin gară, la obișnuita lui vinătoare de valize. Se știe 
însă că urciorul nu merge de prea multe ori la fîntînă. 
Plimbarea lui Băloi a avut un final neașteptat. Fiind prins, 
a ajuns la miliție unde i s-au întocmit formele de „pre
miere" pentru munca suplimentară ce o depunea.

înclinați spre des- 
frlu și aventură, multe 
mame, mulți tați uită 
complet de îndatoririle 
ce le revin după ce au 
adus pe lume noi sim- 
buri de viață. Pe ei nu-i 
mai interesează dec it 
propria persoană, „eul“ 
lor egoist lăuntric, cei
lalți descurce-se cum 
vor ști.

Allâm din presă că în 
cutare loc niște părinți 
și-au regăsit copilul du
pă atîția ani sau că un 
copil și-a regăsit părin
ții după mulți ani și 
încercăm de fiecare dată 
un sentiment de emoție, 
de participare firească 
la bucuria lor.

O asemenea bucurie 
imensă a pătruns nu de 
mult și In familia Ră- 
duceanu din Lupeni. Co

pilul. Alexandru Rădu
ceanu a fost părăsii de 
mic de către părinți, din 
motive pe care nu ne 
propunem să le discu
tăm. Băiatul a rămas in 
comuna Ion Creangă 
din județul Neamț, iar 
părinții au venit in Va
lea Jiului și s-au stabi
lit la Lupeni. Sandu a 
lost îngrijit de o bă- 
trină, a fost dat la școa
lă. Cind a crescut mai 
mare, in minte i-cr în
colțit gîndul de jar de 
a-și cunoaște părinții. 
Orice legături dintre ei 
erau de mult pierdute. 
Și dacă părinții nu au 
încercat să-i aile exis
tența, nu i-au dus lipsa,

I' 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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0 pereche „potrivită11
Francisc Szecsy a ieșit nu 

de mult din închisoare. 
Poartă plete, care n-au luat 
de mult contact cu apa Șt 
perciuni respectabili. Dialo
gul cu el este interesant i

— De ce-ai fost la închi
soare ?

— Am furat niște mercur 
de la termocentrala Paroșeni.

— Ce vîrstă ai ?
— 25 de ani.
— Lucrezi undeca ?
— Nu, dar poate voi lucra.
— E virsta cînd trebuie 

să-ți faci o situație, o familie. 
Nu te gîndești la asemenea 
lucruri ?

— Păi, sînt căsătorit...
— Da, și sofia cu ce se

ocupă?
— Nu sintem legitimi. Ea.. 

a ieșit și ea nu de mult din 
închisoare. A falsificat niște 
acte...

Un înțelept proverb româ
nesc spune că „Fiecare sac 
își găsește peticul". Este și 
cazul tinărului Francisc 
Szecsy. La 25 de ani el are 
o condamnare pentru furt, 
soție... nelegitimă, și ea cu 
o condamnare (pentru falsifi
care de acte), se poartă... Ic 
modă după expresia lui, dar. 
in loc să muncească cinstit, 
se ascunde în spatele unui 
certificat de 7 clase elemen 
tare, fără să aibă vreo caii 
ficare.

POȘTA
Primim la redacție un mare 

număr de scrisori care se referă 
la felurite aspecte de etică și 
educație, combat manifestări de 
comportament in localuri. pe 
străzi, în familie, iau atitudine 
împotriva acelora care alterează 
climatul moral sănătos in care 
trăim. In unele scrisori ni se 
cer sfaturi, in altele ni se so
licită ajutorul pentru a elucida 
o anume stare de lucruri. Azi 
răspundem cîtorva din cititorii 
noștri.

Voichița Ciobanu, Bărbăteni : 
Vă înțelegem supărarea pentru 
că marna dv, in etate de 41 de 
ani, după 20 de ani de căs- 
nioie ou tatăl dv., a plecat cu 
Ilie Iacobescu, șofer la 
I.M.T.F. Lupeni, mai tinăr cu 
6 ani decît ea, lăsind singuri un 
soț și patru copii, cel mai mic 
avind doar 1 an și 6 luni. Cu 
atât mai gravă este atitudinea 
mamei dv., dacă, așa cum spu
neți, și-a însușit și c sumă 
apreciabilă de bani din gesti
unea magazinului unde lucra, 
negîndindu-se la urmări, nici

PAGINII
la faptul că a distrus două 
familii : a ei și a concubinului 
ei. Crcdeți-ne insă că noi nu 
v-o putem aduce înapoi. Poate 
își va face un proces de conști
ință. se va gîndi că este soție 
și mamă și va reveni singură 
la familia ei.

M. C., Vulcan : Actele de imo
ralitate despre care ne scrieți, 
și în care personaje principale 
sint trej paraziți sociali — Mi
ron Bănățeanu și două femei 
frivole — nu faț decît să-i 
indigneze pe cei in mijlocul 
cărora trăiesc și cărora ei le 
exploatează încrederea și 
bunăvoința. Fiți convinsă că 
organele de ordine din orașul 
dv. nu le vor mai tolera ase
menea abateri.

loan Aurel și M. A., Cîmpu 
lui Neag : Dacă intr-adevăr, 
asistentul sanitar de la punctul 
farmaceutic din localitate are... 
pasiunea sălencelor și vă ser
vește cu atita „operativitate si 
competență", înseamnă că or-* 
ganelc locale trebuie să-i aplic» 
de urgență un tratament.

simțindu-se bine alături 
de ceilalți copii cărora 
le-au dăruit viață, liul 
lor s-a Încumetat să 
plece in căutarea lor. 
La 15 ani, Alexandru 
Răduceanu a plecat de 
unul singur din comu
na ion Creangă, lără o 
direcție anume dar cu 
un tel precis: regăsirea 
părinților. Se angajase 
într-o treabă dificilă, 
dar in mintea lui de co
pil nu stăruia deci! ma
rea dorință de a-și gă- 
și mama și tatăl. A um
blat mult, pe jos, des
culț, de multe ori Ha
inind, a întrebat in 
dreapta și-n stingă dacă 
nu știe cineva unde sint

părinții lui. Oanfenii ie- 
șiți in cale l-au ajutat 
cum au putut pe acest 
Călător singuratic prin 
viață, dar dorința lui nu 
găsea nicăieri răspuns. 
Copilul era tot mai trist, 
dezamăgit. își vedea 
orice speranță spulbera
tă. Era hotărit să renun
țe. Totuși n-a făcut-o. 
Un ultim impuls ai do
rului de părinți l-a Îm
pins incă o dală înain
te. .1 ajuns la Deva. 
Aici avea să-și apropie 
visul de împlinire. Or
ganele de miliție i-au 
ascultat cu răbdare des
tăinuirea. i-au înțeles 
sentimentele si s-au stră
duit să-i stingă jarul

ce-i mistuia sufletul piu- 
pînd de copil. Părinți', 
lui au lost identificați. 
Ei trăiesc in Lupeni, pe 
strada Tudor Vladimi- 
rescu nr. 26. Nu de 
mult, Alexandru Rădu
ceanu a ajuns in casa 
părinților săi. După a- 
semănare, erau niște stră
ini, dar cind și-au dez
văluit identitatea, bu
curia a fost lără mar
gini. Acum Alexandru 
Răduceanu trăiește lao
laltă cu mama și tatăl 
său, cu ceilalți frați ai 
lui, mai mici, despre 
care nu știuse măcar un 
cui ini. După 15 ani, re
găsirea a atins cea mai 
înaltă tensiune. Era un 
drept natural al copilu
lui și al părinților care 
trebuia împlinii.

G. DINU

I
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ROMÂNEȘTI

Evoluția navei „Apollo-13“
Ultimele manevre ale revenirii 
in bune condițiuni pe Pămint

HOUSTON 16 (Agerpres). — Astronauții tic 
la bordul navei spațiale Apollo-13” au efec
tuat joi la 6,32 (ora Bucureștiului), manevra de 
reinscriere pe traiectoria necesarii revenirii in 
bune condițiuni pe l’iimint. Operațiunea, care 
a constat din reaprinderea pentru 15 secunde 
a propulsorului de coborire al modulului lunar, 
transformat, ca urmare a accidentului survenit 
luni noaptea in „locomotiva" trenului spațial, 
a fost încununată de succes. La aproximativ 
doua ore după aceea, la Houston s-a confirmat 
că actuala traiectorie este cea optimă. Ameri
zarea urmează să aibă loc vineri la 19.13 (ora 
Bucureștiului). intr-un punct din Oceanul Pa
cific. avind coordonatele 21 grade și -10 minute 
latitudine sudică și 165 grade și 23 minute lon
gitudine vestică.

In zona prevăzută, apele oceanului sint re
lativ calme. Meteorologii de la Pearl Harbour 
apreciază că pericolul unei extinderi a furtunii 
tropicale Helen asupra zonei de amerizare este

minim. La bordul portelicopterului „Iwo Jima“. 
totul este pregătit pentru recuperarea astro
nauților, chiar și in condiții meteorologice nefa
vorabile.

După reușita manevrei de corectare a traiec
toriei. atenția specialiștilor N.A.S.A. și a celor 
trei astronauți este concentrată asupra fazei fi
nale a zborului și anume cea a reintrării în at
mosfera terestră. Programul, în mare, al aces
teia este următorul : vineri, la ora 13, Lovell, 
Haise și Swigert, pătrund în cabina de coman
dă, pentru prima dată împreună după acciden
tul survenit luni noaptea; la ora 15 se efec
tuează, în cazul în care acest lucru este nece
sar, o nouă manevră de corectare a traiectoriei, 
utilizindu-se motoarele direcționale; la ora 15,30, 
cabina de comandă și modulul lunar se separă 
de modulul de serviciu; la ora 17,30, modulul 
lunar este, la rîndul său abandonat; la ora 19, 
cabina de comandă pătrunde în primele straturi 
ale atmosferei; la ora 19,13 are loc amerizarea.

IMul niMIui Mortal
■ HOUSTON 16 (Agerprcs). — 
La Centrul spațial de la Hous
ton s-a anunț-at că unul dintre 
specialiștii utilizați pentru ur
mărirea zborului navei „Apollo- 
13". Indulis Saulietis, a foto
grafiat din intimplare momen
tul accidentului survenit la 
modulul de serviciu al cabinei 
de comandă. Cind s-a produs 
-ceea ce a fost considerat drept

GENEVA

Dezbaterile din Comitetul 
pentru dezarmare

GENEVA 16. — Coresponden
tul Agcrpres. Horia Liman, 
transmite : In ședința de joi a 
Comitetului pentru dezarmare, 
șeful delegației ungare. Imre 
Kdmuives, a susținut proiectul 
de convenție privind interzice
rea cercetării, fabricării și sto
cării armelor chimice și bac
teriologice, prezentat Organiza
ției Națiunilor Unite de țările 
socialiste. El a argumentat ne
cesitatea tratării împreună, in 
instrumentul ce va fi încheiat, 
atât a armelor chimice, cit și 
a celor biologice, subliniind, 
totodată, necesitatea ca această 
măsură să nu afecteze in nici 
Un fel valabilitatea Protocolu
lui de la Geneva din 1925.

Șeful delegației cehoslovace. 
Milous Vejvoda, s-a referit, la 
rîndul său, la reluarea convor
birilor sovieto-americane de la 
Viena, exprimîndu-și speranța 
că acestea vor duce la adop
tarea unor măsuri concrete de 
încetare a cursei înarmărilor și 
’de reducere a pericolului nu
clear. Reprezentantul Ceho
slovaciei a subliniat necesita
tea ca obligațiile de dezarma
re asumate prin articolul 6 al 
Tratatului de neproliferare să 
fie îndeplinite prin adoptarea

Deschiderea convorbirilor 
sovieto-americane

VIENA 16. — Corespondentul 
'Agerpres. Petre Stăncescu, 
transmite : In sala de marmu
ră a Palatului Belvedere din 
{Viena. a avut loc joi. la ora 
<2. ora locală, deschiderea o- 
ficială a convorbirilor sovieto- 
americane privind limitarea 
cursei înarmărilor strategice. 
După cum se știe, convorbirile 
au fost precedate de un schimb 
preliminar de păreri, desfășu
rat la Helsinki, intre 17 no
iembrie și 22 decembrie anul 
trecut.

In numele guvernului aus
triac, ministrul de externe Kurt 
Waldheim a salutat participan
ts la tratative, subliniind că 
rezultatele convorbirilor sovie-

parișj conferința cvadripartită 
în problema Vietnamului

Manevre ale flotei 
maritime militare sovietice

PARIS 16 (Agerpres). — La 
Paris a avut loc joi cea de-a 
63-a ședință plenară a Confe
rinței cvadripartite in problema 
Vietnamului. Discuțiile s-au în
cheiat fără a se fi înregistrat 
vreun progres.

In intervenția sa, delegatul 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de sud, Dinh Ba Thi, a pro
testat împotriva uciderii a 160 
de civili vietnamezi in Cam- 
bodgia. El a acuzat S.U.A. și 
administrația de la Saigon de 
a fi trimis trupe in această 
țară, favorizînd astfel de ma
sacre. 

o explozie, Saulietis urmărea, 
prin telescop, ultima treaptă a 
rachetei „Saturn-5'. înscrisă pe 
o traiectorie spre Lună și afla
tă în urma navei spațiale. Fo
tografia obținută arată alături 
de treapta a treia a rachetei și 
cabina de comandă „Apollo-13“, 
înconjurată de un nor de oxi
gen, avind diametrul de apro
ximativ 40 km. Precizînd că 

unor măsuri de dezarmare reală 
impuse de proporțiile atinse de 
cursa înarmărilor.

Reprezentantul Iugoslaviei, 
Anton Vratușa, a susținut, de 
asemenea, principiul abordării 
globale a armelor chimice și 
biologice, arătînd că. datorită 
unor puternice rațiuni de drept 
și de fapt, ambele categorii de 
arme trebuie eliminate din ar
senalele militare.

A luat apoi cuvântul șeful 
delegației române, ambasadorul 
Ion Datou, reprezentantul per
manent al țării noastre pe lin
gă Oficiul O.N.U. de la Geneva.

Referindu-se la preoouparea 
și eforturile comunității inter
naționale de a elimina pentru 
totdeauna pericolele fără pre
cedent pe care armele de nimi
cire in masă le reprezintă pen
tru viața tuturor națiunilor, 
șeful delegației române a ară
tat că ..aceste eforturi se inte
grează firesc nobilei și stator
nicei strădanii a omenirii de 
a pune rațiunea și justiția la 
baza raporturilor dintre state, 
de a exclude din viața inter
națională forța și instrumentele 
ei, în primul rînd pe cele mai 
distrugătoare și periculoase.

to-americane sini așteptate cu 
nerăbdare și speranță.

Șefii celor două delegații, 
V, S. Semionov, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
U.RJS.S., și Gerard Smith, di
rectorul Agenției pentru dezar
mare și control asupra arma
mentelor a S.U.A., ac rostit 
apoi alocuțiuni.

In continuare, membrii celor 
două delegații au ținut intr-o 
sală alăturată (Waldmuller- 
Saal) prima 'lor ședință spre a 
conveni asupra datei și locului 
desfășurării primei reuniuni de 
lucru. Ca. și la Helsinki, dele
gațiile se vor întîlni alternativ 
in clădirile'ambasadelor U.R.S.S. 
și S.U.A., iar convorbirile vor 
fi secrete.

Delegatul Republicii Demo
crate Vietnam, Nguyen Minh 
Vy. care a urmat la cuvînt, a 
denunțat intervenția Statelor 
Unite in Laos. El a subliniat 
că evenimentele din ultima vre
me au arătat că intervenția 
S.U.A in Vietnam, Laos și 
Cambodgia a constituit cauza 
încordării din această regiune. 
In prezent, a spus Nguyen Minh 
Vy. guvernul Statelor Unite 
continuă escaladarea războiului 
in Laos și încearcă să extindă 
războiul in întreaga Indochină, 
pentru a evita o înfrîngere in 
Vietnamul de sud. 

imaginea obținută nu constituie 
dovada producerii unei explo
zii la bordul navei spațiale, 
Saulietis a arătat totuși că eli
berarea de oxigen a fost, in 
mod evident, bruscă. Unii ex- 
perți au sugerat posibilitatea 
ciocnirii navei spațiale cu un 
meteorit Cauza precisă a ac
cidentului care a provocat anu
larea misiunii continuă să ră- 
mină însă învăluită în mister.

Solidaritate 
internațională
WASHINGTON 16 (Agerpres). 

— Președintele Nixon va răs
punde personal numeroaselor 
oferte de ajutor pentru echi
pajul navei cosmice „Apollo-13" 
primite aproape de pretutin
deni. a declarat purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe. El a a- 
dăugat că președintele S.U.A. 
consideră că ajutorul oferit de 
unele țări „constituie un exem
plu remarcabil de solidaritate 
internațională". Cu toate aces
tea — a spus purtătorul de 
cuvînt — dacă totul se va des
fășura după cum este prevă
zut, nu va fi nevoie să se 
recurgă la acest ajutor.

Potrivit corespondentului din 
Washington al agenției France 
Presse, solidaritatea internațio
nală care s-a manifestat este 
salutată cu recunoștință de 
toate cercurile responsabile din 
capitala S.U.A.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Guvernul sovietic a dat dispo
ziție navei „Ciumikan" și trau- 
lerului de pescuit „8 452", care 
navighează în apele Oceanului 
Pacific în apropierea locului 
unde probabil va ameriza nava 
cosmică americană Apollo-13", 
să-și modifice ruta și să se 
îndrepte spre acest loc, pentru 
a acorda, dacă va fi necesar, 
ajutor astronauților americani.

Dispoziții similare au primit 
miercuri și comandanții nave
lor „Akademik Rikacev" și 
„Novopoloțk", aflate, dc ase
menea, în Pacific.

In afară de aceasta, toate 
navele sovietice care se află 
in regiunile învecinate cu zona 
probabilă a amerizării echipa
jului american au fost instrui
te să urmărească cu atenție 
orice semnal și onice .comuni
care, iar în caz de nevoie să 
ia măsurile cele mai energice 
pentru a acorda ajutor la sal
varea astronauților.

★

HOUSTON 16 (Agerpres). — 
Oficialitățile N.A.S.A. au anun
țat că ultimele teste efectuate 
asupra lui Thomas Mattingly, 
pilotul desemnat inițial pentru 
misiunea „Apollo-13", par să 
indice apariția primelor simpto- 
mc ale rujeolei. Se știe că 
Mattingly a fost reținut la sol 
in ultimul moment, deoarece 
nu era imun la virusul acestei 
maladii, la care cei trei astro- 
nauți fuseseră expuși din în- I 
tîmplarc. Looul său în echipaj I 
a fost luat de John Swigert. I

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Agenția TASS informează că în 
conformitate cu planul pregă
tirii de luptă și operative a for
țelor armate sovietice, in lunile 
aprilie și mai au loc manevre- 
ale flotei maritime militare so
vietice ce se desfășoară sub de
numirea convențională „Ocean". 
Participă nave de suprafață și 
submarine de diferite tipuri, u- 
nități ale aviației și infanteriei 
marine. Intr-o declarație făcută 
presei, amiralul Serghei Gorș- 
kov, comandantul suprem al 
flotei maritime militare a 
U.R.S.S., a relevat că manevre

JAPONIA : Demonstrație a muncitorilor și studenților din Tokio împotriva Tratatu
lui japono-american și pentru retrocedarea Okinawei Japoniei.

IIAGA 16 (Agcrpres). — A- 
flată înlr-o vizită in Olanda, 
delegația Ministerului Sănă
tății din România, condusă 
de dr. Eugen Mureș, adjunct 
al ministrului, a avut convor
biri cu secretarul de stat o- 
landez pentru afaceri socialo 
și sănătate publică, dr. Krui- 
singa, în probleme de inte
res comun. Programul vizi
tei cuprinde, in continuare, 
întilniri cu oameni do știință 
din Olanda, vizitarea unor in
stitute sanitare, școli de me
dicină. întreprinderi producă
toare de medicamente și a- 
paratură medicală, unități 
spitalicești ele.

★

■ VIENA 16 (Agcrpres). — 
Sub auspiciile Institutului 
Dunărean european, in capi
tala Austriei a avut loc o 
manifestare românească pre
zidată de Fritz Bock, preșe
dintele institutului. Cu aceas- 

i tă ocazie, profesorul univer-
i sitar Constantin C. Giurescu,

a conferențiat despre forma
rea statului național român. 
La manifestare au participat 
Georg Prader. ministrul a- 
părării, personalități științifi
ce și culturale vicneze, mem
bri ai corpului diplomatic, 
ziariști.

k____________ _

„De ce
și să

WASHINGTON 16 (Ager
pres). - „De ce să ne rugăm 
pentru pace și să plătim pen
tru război ?" - acesta a fost 
cuvîntul de ordine al demons
trațiilor antirăzboinice, ce au 
avut loc miercuri în numeroa
se orașe americane. Peste 
100 000 de partizani ai păcii 
din S.U.A. și-au manifestat 
protestul împotriva utilizării 
unei mari părți a impozitelor 
percepute de la populație 
pentru finanțarea războiului 
dus în Vietnam.

După ce au parcurs prin
cipalele străzi ale orașului 
Boston, peste 75 000 de per
soane. în majoritate tineri, au 
organizat un miting în cadrul

@ In cursul nopții de mier
curi spre joi, in Alpii fran
cezi s-a produs o avalanșă cu 
urmări tragice. O stîncă s-a 
desprins din masivul Asay, pră- 
vălindu-se asupra unei părți a 
sanatoriului din localitatea cu 
același nume. In rostogolire, 
stînca a pus în mișcare canti
tăți imense de zăpadă, precum 
și arbori dezrădăcinați. Ava
lanșa a surprins și distrus două 
cabane anexe ale sanatoriului 
în care era cantonat personalul 
medical. In aripa distrusă a sa
natoriului se aflau la tratament 
56 de copii intre 6 și 15 ani. 
La scurt timp de la anunțarea 
oatastrofei, echipe de salvare 
s-au deplasat la fața locului. 
Bilanțul provizoriu este tragic! 
79 de morți, între care 52 de 
copii.

• La Moscova a fost anun
țată decernarea Premiilor in
ternaționale Lenin „Pentru în
tărirea păcii intre popoare" pe 
anii 1968—1969. Distincțiile au 
fost acordate, după cum trans
mite agenția TASS, președinte
lui R. S. Cehoslovace, Ludvik 
Svoboda, cunoscutului savant 
american Linus Pauling, secre
tarului general al Federației,, 
sindicatelor oamenilor muncii 
din Sudan, Ahmed aș-Șeih Șa- 
fia, scriitorului polonez Jaro- 
slaw Iwaszkiewicz, secretarului 
general al Consiliului general 
al sindicatelor din Japonia 
(SOHYO), Akira Iwai, ziaris
tului suedez Bertil Svanstrcm 
și ziaristului egiptean Haled 
Mohi Ed-Din, secretar general 
al Consiliului național al par
tizanilor păcii din R.A.U.

® Uniunea Sovietică și Ve
nezuela au restabilit relațiile di
plomatice, la nivel de ambasa
de, anunță agenția TASS. Re
prezentanții permanonți ai ce
lor două țări la O.N.U. au eț 
fectuat în acest sens un schimb 
de note.

le au drept scop verificarea ;și 
perfecționarea continuă a nive
lului pregătirii de luptă a flo
tei și capacității operative a 
statelor majore.

In cadrul manevrelor, forma
țiuni navale și de aviație ale 
flotei maritime militare sovie
tice au executat in Marca Me- 
diterană, in Marea Japoniei și 
în partea nordică a Oceanului 
Atlantic aplicații de tragere și 
manevrare in condiții comple
xe, pe timp de furtună. Agenția 
TASS informează că manevrele 
„Ocean" continuă.

să ne rugăm pentru pace 
plătim pentru război"

Mari demonstrații antirăzboinice 
în numeroase orașe americane

căruia s-au pronunțat împo
triva continuării intervenției 
în Vietnam. Vorbitorii au sub
liniat că pentru aceasta se 
cheltuiesc sume uriașe, care ar 
putea fi folosite în scopul re
zolvării unor probleme majo/- 
re. în S.U.A.

în cadrul mitingului din o- 
rasul Denver (statul Colora
do). cunoscuta actriță de ci
nema Jane Fonda a cerut ti
nerilor americani să refuze de

Cu privire la Conferința pentru securitatea europeană
POZIȚIA FAVORABILĂ A REUNIUNII C. M. C. E.

STRASBOURG 16 (Agerpres). 
— Unele probleme ale evolu
ției ielațiilor Est-Vest și ale 
securității europene au făcut 
obiectul dezbaterilor din ulti
ma zi a reuniunii Comitetului 
Ministerial al Consiliului Eu
ropei (organizație politică in- 
terguvernamentală ce grupează 
17 țări vest-curopene), desfășu
rată la Strasbourg.

Pe baza declarației făcute de 
viceprem ierul și ministrul de 
externe al Luxemburgului. Gas- 
tor\ i Thorn, președinte in exer
cițiu al Comitetului Ministerial, 
a fost realizat un schimb de 
vederi privind relațiile statelor 
membre cu țările socialiste eu

„L’EXPRESS" :

„O S A K A
Șl JAPONIA"

„TIMES" :

„Taxa de intrare 
a Marii Britanii în Euratom"

In inima geografică a ex
poziției mondiale de la Osa
ka, o păpușă în mărime gi
gantică din ciment, împodo
bită cu aripi și purtind o 
mască de metal aurit, menită 
să simbolizeze Soarele, domi
nă Piaja Festivalului.

Osaka nu se mulțumește 
numai să constate diversita
tea și similitudinea oameni
lor de pe suprafața Pământu
lui, grandoarea și limitele 
aventurii umane. Alegindu-și 
ca temă armonia și progre
sul umanității întregi, organi
zatorii giganticei expoziții 
și-au exprimat, totodată, am
biția de a oieri lumii un i- 
deal. Din punct de vedere 
tehnic.

Cei 102 milioane de japo
nezi înghesuiți pe un terito
riu Ia iei de mare ca două 
treimi din suprafața Franței 
și utilizat numai înlr-o pro
porție de o cincime, care cu
nosc consecințele celei mai 
mari densități a populației din 
lume, cu peste 1 000 de lo
cuitori pe kilometru pătrat 
în regiunile de coastă, sini 
fascinați de ocean. Aici în
trevăd ei terenurile cu ade
vărat neexplorale și singure
le care le-ar putea satisface 
aspirația spre întinderi ne
mărginite. Dînd viață acestei 
speranțe, puternicul trust Mit
subishi promite să construias
că japonezilor orașe submari
ne, oaze de tăcere și liniște ; 
în pavilionul său, machete mi
nuțioase ale acestor viitoare 

I orașe par să transfere visul 
in realitate.

în alt pavilion, specialiștii 
in domeniul aparatelor Mec- 
Irocasnice prezintă macheta 
locuinței de miine. Se expu
ne așa-numita „celulă de re
laxare" cu un pal-lotbllu- 
masă de masaj, ale cărei po

a se înrola în forțele armate 
americane pentru a pleca în 
Vietnam.

Aproximativ 3 000 de tineri 
s-au adunat în piața „J. F. 
Kennedy" din Detroit, unde, 
în semn de solidaritate cu po
porul vietnamez, au arborat 
drapelul de stat al R.D. Viet
nam.

Politia a intervenit, făcind 
uz de aaze lacrimogene și 
bastoane de cauciuc pentru 

ropene. Un comunicat, dat pu
blicității la sfirșitul lucrărilor, 
precizează că Gaston Thorn a 
„subliniat interesul pe care îl 
prezintă acest schimb de opinii, 
ținind cont de evoluția euro
peană. in general, și de actuala 
politică externă a guvernului 
vest-german, în special". Este 
relevată, de asemenea, reco
mandarea Adunării Consiliului 
Europei, care invită Comitetul 
Ministerial să adopte o atitu
dine favorabilă față de ideca 
organizării uneia sau mai mul
tor conferințe pentru securita
tea europeană. In legătură cu 
aceasta, se evidențiază, că. în 
timpul lucrărilor, s-a manifes

ziții și funcționalități diverse 
pot fi comandate prin apăsa
rea pe unul din butoanele 
unui tablou de comandă. O 
bucătărie -rrrtantă permite fie
căruia să-și pregătească un 
prinz fără a-și părăsi scau
nul și chiar fără a între
rupe vizionarea unei emi
siuni de televiziune. O baie 
specială dispune de pereți 
care vor cunoaște curățenia 
ultraperieclă realizată cu ul
trasunete.

De asemenea, publicul poa
le contempla aici adevărate 

tururi de forță ale științei și 
tehnicii, pînă acum inedite: 
cea mai mare scară rulantă 
dintr-o singură lungime, pri
ma proiecție pe un ecran 
mare a unui spectacol de te
leviziune in culori, realizată 
prin intermediul a trei fas
cicule laser de culori diteri- 
le, primul lelevideolon d;n 
lume ș.a.m.d.

Pavilionul Japoniei la ,.Fx- 
po-70“ pare menit să reabi
liteze energia atomică în țara 
Hiroșimei.

Pe de altă parte, ceea ce-i 
lipsește acestei formidabile 
desfășurări de inteligență și 
energic umană sini, poa'c... 
tineri cu ghitara. Japonia 
este, fără îndoială, o mare 
putere economică și, desigur 
că aici, ca și în toate cele
lalte țări, progresul indus
trial își va continua expan
siunea. Dar in același timp, 
este neliniștilor să conslați 
că se vorbește atit de puțin 
despre omul însuși și despre 
propriul său viilor. 

a împrăștia o manifestație a 
studenților de la Universitatea 
Berkeley. La Cleveland (statul 
Ohio) un grup de 500 de de
monstranți a pichetat clădirea 
companiei „American Telep
hone and Te'egraph Compa
ny" — una dintre principalele 
furnizoare de echipament mi
litar ale Pentaqonului.

Le New York $i Chicago, la 
Universitatea de stat din Pen
nsylvania, la St. Louis și Wa
shington, adversarii războiu
lui dus de S.U.A. în Vietnam 
$i-au exprimat hotărîrea de a 
continua acțiunile de protest 
atit timp cit guvernul ameri
can nu va renunța la politica 
sa actuală în Asia de sud-est.

tat dorința „organizării unei 
conferințe de securitate la care 
să participe toate statele eu
ropene, precum și S.U.A. și Ca
nada". Comitetul Ministerial 
consideră, că o asemenea reu
niune trebuie pregătită cu gri
jă, pentru a se desfășura intr-o 
amtosferă evidentă de destin
dere. Comitetul — scyspunc in 
încheierea comunicatului — a 
urmărit cu interes intervenția 
seoretarului de stat în Ministe
rul de Externe al R. F. a Ger
maniei, > Rolf Dahrendorf, care 
a explicat rațiunea recentelor 
evoluții intervenite în relațiile 
dintre guvernul vest-german și 
țările socialiste europene.

Comisia executivă a C.E.E. 
a propus ca Marea Britanic 
să plătească o „taxă de in
trare" cind se va alătura 
Euratomului — ramură nu
cleară a Pieței comune. Nu 
s-a precizat in ce va consta 
în mod exact această taxă, 
dar oficialitățile de lli Bru
xelles sugerează că ea ar 
putea consta in remiterea li
nei anumite „priceperi" nu
cleare sau în detașarea unor 
savanți britanici pentru a lua 
parte la cercetările comune

ale organizației.
Condiția a fost fixată in

tr-un document confidențial 
consacrat problemelor pe ca
re le ridică intrarea Marii 
Britanii în Euratom, care a 
circulat în cercurile guver
namentale ale „celor șase" 
săptămâna trecută. Comisia 
sugerează că „cei șase" tre
buie să cadă de acord asupra 
principiului achitării unei 
taxe de intrare și asupra 
mărimii ei înainte de deschi
derea negocierilor cu Marea 
Britanic. Documentul subli
niază că, în calitate de mem
bru al Euratomului. Marea 
Britanic va avea acces la cen
trele de cercetări comune ale 
organizației, ca și la cele dc 
informații, care sint deschi
se tuturor țărilor membre, 
și că ar fi rezonabil, deci, 
ca intrarea Marii Britanii 
să fie însoțită de o anumită 
contribuție.

Principala problemă a Eu
ratomului, admisă de altfel

VARȘOVIA 16. — Cores
pondentul Agcrpres, I. Du- 
rnitrașcu. transmite : In li
brăriile poloneze u apărut, 
in traducere, intr-un tiraj de 
15 000 de exemplare șl in 
condiții grafice excelente. Ui- 
craroa „Dacii" a lui Hadrian 
Daicoviciu. Cu acest prilej, 
ambasadei ui României la 
Varșovia, Tibcrlu Petrescu, a 
primit la sediul ambasadei o 
delegație a editurii de stal 
universale (PIW) sub auspi
ciile căreia a apărut lucra
rea. La întilnire au fost pre- 
zenți reprezentanți ai Minis
terului Culturii și Artei, pre
cum și cunoscuta scriitoare 
și traducătoare din limba ro
mână Danuta Bienkovvska, 
autoarea traducerii in limba 
polonă a cărții lui H. Daico
viciu.

★

PARIS 16. — Coresponden
tul Agcrpres, George Dascal. 
transmite : La Paris s-a des
chis miercuri cea de-a VI-a 
Bienală a mașinilor-unclte, la 
care participă și România. 
Standul românesc prezintă 
mașini-unelte, freze universa
le, precum și alte utilaje și 
piese de mașini.
________________7

ULIANOVSK

Inaugurarea
Centrului
memorial
,,Lenin"

MOSCOVA 16. — Corespon
dentul Agerpres, L. Duță, trans
mite : La 16 aprilie, la Ulia
novsk, orașul natal ai lui V. I. 
Lenin, a avut loc inaugurarea 
festivă a Centrului memo
rial „Lenin". La ceremonia i- 
naugurării a luat parte Leonid 
Brejnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.

Centrul memorial este înălțat 
pe malul Volgăi și cuprinde,, 
in impozanta Sa clădire din 
marmură albă, casele în caro 
s-a născut și și-a petrecut co
pilăria V. I. Lenin. precum și 
o expoziție — filială a Muzeu
lui central Lenin. In mijlocul 
sălii principale a expoziției se 
înalță o statuie a lui V. I. 
Lenin. executată într-un bloc 
monolit de marmură albă in 
greutate de 40 de tone.

Centrul memorial din Ulia
novsk a fost construit de bri
găzi formate din reprezentanți 
ai diferitelor naționalități din 
Uniunea Sovietică. La ridicarea 
lui au participat și grupuri de 
tineri din țările socialiste, prin
tre care și o brigadă de tineri 
constructori din țara noastră.

și de document, o constituie 
in prezent căutarea unei mo
dalități de supraviețuire a 
organizației, dezbinată timp 
de mai mulți ani din cauza 
unor diferende interne. Pină 
cind se va ajunge la un a- 
cord deplin asupra unui nou 
program pentru cercetările 
nucleare viitoare va fi difi
cil să se stabilească valoa
rea exactă a moștenirii ani
lor trecuți sau să se hotă
rască asupra felului contribu
ției ce va trebui cerută de 
la Marea Britanie.

Pe de altă parte. Marea 
Britanie este considerată a 
fi cu trei ani mai avansată 
față de „cei șase" în acest 
domeniu și se admite că, in 
asemenea împrejurări, se poa
te cu greu cere Londrei să 
facă cadouri- din experiența 
sa rivalilor ei industriali.

Alte două probleme pe ca
re le ridică aderarea brita
nică sint cele legate de a- 
daptarea Angliei la sistemul 
de livrare a materialului nu
clear și de control al Eura
tomului. De altfel, această 
problemă reprezintă un alt 
motiv de neînțelegere între 
„cei șase", iar Comisia exe
cutivă reclamă o hotărire cla
ră asupra acestui punct îna
inte de deschiderea negocie
rilor.

Atitudinea britanică față de 
sistemul de control al Eura
tomului este crucială, dat fi
ind legăturile acestuia cu tra
tatul de neproliferare și cu 
sistemul de control prevăzut 
de tratat. Comisia sugerează, 
in consecință, ca o dată ne
gocierile începute, să se în
cerce o coordonare a punc
tului de vedere britanic asu
pra acestei chestiuni cu cel 
al membrilor Euratomului.
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