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Munca
și răsplată
Mobilizați de organizațiile 

U.T.C. tinerii din Valea Jiu
lui au participat la numeroa
se acțiuni de muncă patrio
tică de colectare a fierului 
vechi. Din valoarea fierului 
vechi, predat către I.C.M., 
o cotă parte intră in fondu
rile organizațiilor U.T.C. ln- 
lr-una din zilele trecute, to
varășa Elena Lupulescu; con
tabilă la baza de aprovizio
nare a Centralei cărbunelui 
din Petroșani a anunțat că 
din fierul vechi colectat de 
tinerii de la unitățile C.C.P. 
s-au vărsat in contul U.T.C. 
78 331 lei. Pe primul loc s-au 
clasat uteciștii din Aninoasa 
cu 15 968 iei, urmați de cei 
de la E.M. Vulcan cu 11287 
lei și preparat ia din Petrila 
cu 10 67-1 lei. Din acești bani 
se vor organiza excursii și 
se va cumpăra echipament 
sportiv. Deci, după muncă și 
răsplată.

Gh. BOZU 
corespondent

RECITAL 
EM1NESCU

Simbătă și duminică, ora 
20, în sala Teatrului „Valea 
Jiului", un colectiv de actori 
locali, intre care amintim pe 
Vasile Prisăcaru, Costin Ilies
cu, Cecilia Teodoru, Ruxan- 
dra Petru și alții, prezintă 
un recital „Eminescu", cuprin- 
7înd dramatizări și declamări 
ale unor poezii din opera 
marelui scriitor român. Re
gia și scenografia aparțin lui 
Florin Plaur.

Bilanțul 
unei acțiuni 
80 tone de savura prin mîi-

nile a 250 uleciști. Această 
alăturare de cifre — din care 
cititorii vor înțelege desigur 
că e vorba de bilanțul unei 
acțiuni patriotice — nu re
prezintă un record. Dacă a- 
mintim însă că, pe lingă sa
vura care formează acum 
noua îmbrăcăminte a multor 
alei din Uricani, uteciștii din 
această localitate au mai a- 
menajat un teren de sport 
îd curtea liceului precum și 
circa 5 000 mp de zonă ver
de, avem imaginea vastei ac
țiuni de muncă patriotică ce 
s-a desfășurat, cu citeva zile 
în urmă, în acest oraș.

k___________/
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îcnifi 
hi noi 

la mină!

I Ca în fiecare primăvară,

I lucrătorii Ocolului silvic Pe- I 
troșani desfășoară în prezent I

Io intensă activitate pe linia I 
reîmpăduririi suprafețelor ce | 
Ise exploatează an de an în . 
munții noștri. Rezultatele sil- I 
vicultorilor sînt bune ; au * 

Ifost efectuate împăduriri in- I 
tegrale pe o suprafață de 79 I 

I ha, iar completări la plantații I 
I mai vechi pe 22 ha. Lucrările | 
I continuă cu intensitate fiind «

create premisele ca planul a- I

I Mlădițe 
tinere

I
i nual de împăduriri să fie rea- ■ 
| lizat integral. 'I Pentru asigurarea, șantiere- |

lor de împăduriri cu material 1 
| săditor au fost scoși pînă în i 
| prezent 242 000 puieti din pe- I I1 pinierele proprii, care au fost J 

transportați la locurile de I 
plantare de la Jigoreasa, Lun- I 
Ica Florii, Voevodu, diet etc. I 

Merită totodată a fi scoasă | 
Iîn evidentă încă o latură a ■ 

activității silvicultorilor din | I aceste zile: concomitent cu .
reîmpăduririle, în cadrul o- I 
colului au fost efectuate lu- * 
Icrări de îngrijire a arbore- I 

telor tinere pe 115 ha. iar pe | 
■ 65 ha operațiuni culturale. i

Fie linii verticale și orizontale de beton, fie „măruntaie" din oțel ale unor utilaje cu forme complicate, toate sînt ordonate 
anticipat, pe planșetă, intr-o înlănțuire logică, de mintea și mîna proiectantului.

Foto : N. Moldoveanu

MESERIAȘII PARTICULARI Al Ui FIRME ÎNGĂDUITOARE
Cum își fură unii, 
singuri, căciula...
Din capul locului adresăm ci

titorilor care vor urmări aceste 
rinduri pină la sfirșit îndem
nul sincer de a nu renunța la 
serviciile acelor secții sau me
seriași ai Cooperativei „Jiul" 
din Petroșani care. în decursul 
anilor, ne-au obișnuit cu o de
servire exemplară, dindu-ne o 
frumoasă pildă de corectitudine 
profesională in exersarea unor 
meserii. Aceste rinduri nu se 
adresează cooperatorilor care 
au înțeles să îmbine cinstit in
teresele ob.ștei cu ale mește
șugarului, decît in măsura in 
care sint răspunzători pentru 
tolerarea celorlalți. Și anume, 
pentru tolerarea celor care, sub. 
firma cooperativei, cu uneltele, 
cu multiplele avantaje create 
de cooperativă au încercat sau 
încearcă să transforme secțiile 
acesteia în atelier particular. 
Dar, să prezentăm citeva as
pecte din categoria pe care am 
numit-o a celorlalți, despre ca
re întotdeauna s-a spus că sini

Mesajul președintelui Consiliului 
de Miniștri a! Republicii Socialiste

România, Ion Cheorghe Maurer, 
adresat participanților la reuniunea 
rectorilor universităților europene
Am plăcerea să adresez un salut cordial emi

nentelor personalități participante la Reuniunea 
rectorilor universităților europene, organizată 
sub auspiciile U.N.E.S.C.O.

In epoca noastră, știința este omniprezentă și 
a devenit o forță de impulsiune de prim rang. 
Cuceririle științei și tehnicii grăbesc ritmul 
prefacerilor în diferitele planuri ale existenței 
societății, pe măsură ce mereu alte arii ale na
turii intră sub stăpinirea omului. In efortul 
continuu și potențat al investigației științifice, 
care deschide perspective altădată nebănuite, 
tainele de ieri au devenit certitudinile și ade
vărurile de azi. Revoluția tehnico-științifică pe 
care o trăiește lumea contemporană afectează 
profund conținutul învățămintului, care devine 
o verigă importantă a desfășurării acestei re
voluții.

Școala, îndeosebi cea superioară, asimilind 
și stimulînd permanent gîndirea și creația știin

țifică, dobîndește atribute noi, in care suplețea 
și adaptabilitatea vin să satisfacă exigențele 
împrospătării cunoștințelor științifice și ale păs
trării cadenței cu producția modernă. De aici 
decurge imperativul perfecționării invățămîn- 
tului superior, în conținut, în forme și în 
metodele de realizare a procesului instructiv- 
educativ, asigurîndu-se preeminența funcției 
sale formative, cultivindu-se și dezvoltindu-se la 
viitorii specialiști aptitudinile pentru investiga
ția științifică și capacitatea lor de a manipula 
rapid și eficient informația legată de cerințele 
vieții. Este semnificativ faptul că în planurile 
de invățămint își găsesc locul tot mai multe 
ramuri ale cunoașterii cu caracter prospectiv, 
reflex al împrejurării că anticipația și previziu
nea științifică sînt coordonate însemnate ale
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izolate, singulare, dar ale căror 
consecințe sint de fapt colec
tive.

Cităm dintr-o recentă infor
mare a conducerii Cooperativei 
..Jiul" : „Unii responsabili de u- 
nități, lăsindu-se influențați de 
membrii cooperatori din subor
dine, in dorința de a realiza 
cîștigurî mari cu eforturi mi
nime, neglijează deservirea 
populației". De exemplu, secția 
nr. 44 auto-moto, față de sar
cina de plan de 32 mii lei. a 
realizat, de la începutul anului 
pină acum (20 martie a. c.), un 
volum de servicii de numai 8 
mii lei; secția nr. 53 cojocăric, 
a realizat (în aceeași perioadă 
și la același capitol — deser
virea populației), față de pla
nul de 24 mii lei, doar 8 mii 
lei; secția nr. 72 croitorie pen
tru femei a realizat, de aseme
nea. doar 20 la sută din plan; 
secția nr. 74 instalații electrice 
a realizat, din planul de 54 mii 
lei, doar 18 mii lei (30 la sută): 
secția nr. 43 timplărie a rea 
lizat doar 30 la sută. In fine 
— deși enumerarea ar putea 
continua — secția nr. 64 legă- 
torie, din sarcina de plan de 
12 mii lei, nu a realizat în

La București au începui mier
curi dimineața lucrările primei 
reuniuni a rectorilor universită
ților europene.

Organizată de Universitatea 
bucureșleană, sub egida 
U.N.E.S.C.O., această importan
tă manifestare internațională 
este inițială in baza unei re
zoluții propuse de delegația ro
mână și adoptată de cea de-a 
XV-a Conferință generală a 
U.N.E.S.C.O. Reuniunea, care 
se încadrează, totodată, în 
programul Anului internațio
nal al educației, desfășu
rat potrivit unei holăriri a 
Adunării Generale a O.N.U., 
își propune să discute ca prin
cipală temă : „Universitățile eu
ropene și problemele colaboră
rii interuniversilare".

La reuniune participă rectori, 

perioada raportată nimic. A- 
ceastă ultimă secție avea totuși 
condiții să raporteze o activi
tate. cit de minimă, care su-i 
justifice existența. Avea condi
ții să înscrie in rapoartele .sa le 
cel puțin un client despre cane 
avem cunoștință că a solicit it 
în luna ianuarie o lucrar t. 
Maistrul legător i-a primit) c< «- 
manda promițîndu-i că o \ i 
executa, dar numai in particu ' 
Iar, deoarece în orele de ser- > 
viciu „nu are timp fiind prea 
aglomerat'*. Drept să spunem, 
cu un astfel de paradox (nu 
are timp un salariat care nu 
face nimic, care nu a raportat 
nici o activitate timp de două 
luni și ceva) incă nu ne-am 
intilnil. Paradoxul conține ex
plicația multor fenomene din 
activ ta'ea cooperativei : sala
riatul respectiv nu avea timp 
pentru planul cooperativei. In 
particular insă, lucrurile se 
schimbă. In particular, lucrarea 
putea fi executată sub firma 
cooperativei, in timpul coope
rativei, și, după tarife despre 
care e bine să nu mai vorbim...

E un caz izolat ? Nicidecum ! 
Secția cojocărie, deși dispune 

de materie primă suficientă (ca 

Vicecancelari și prorectori din 
partea a peste -10 de universi
tăți europene. Participă, de ase
menea, reprezentanți ai condu
ceai a '6 organizații internațio
nale neguvernamenlale avînd 
statul de cooperare cu 
U.N.E.S.C.O. — Asociația In
ternațională a Universităților, 
Asociația Commonwealth-ulul 
Universitar, Asociația Universi
tăților parțial sau în întregime 
de limbă franceză, Conferințele 
rectorilor și vicecancelarilor u- 
nivcrsiiăților europene. Federa
ție, Internaționale a Universi
tăților catolice. Federației In
ternaționale a sindicalelor din 
in\âțăminl.

Sini prezenți la lucrări E. 
Năraghi, reprezentantul direc-
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în toate regiunile de munte), 
după cum dispune și de clienți 
(ponderea o reprezintă însăși 
deținătorii materiei prime — 
(țăranii — care solicită confec
ționarea de veste, căciuli și alte 
articole fie cu materialul clien
tului, fie cu al cooperativei) nu 
a raportat decit 4 000 lei intr-o 
iperioadă de plin sezon. Cu toate 
acestea, maiștrii cojocari nu au 
stat cu brațele-n sin. Nu tre
buie să fim experți pentru a 
•ne da seama ce s-a intimplat 
cu toate căciulile și vestoanele 
executate în particular, sub o 
firmă latît de îngăduitoare, o- 
biecte din valoarea execuției 
cărora cooperativa nu a bene
ficiat de nici o cotă.

Croitoria — meserie 
fără clienți ?

Cooperativa meșteșugărească 
nu este o simplă sumă a celor 
care o compun, un simplu con
glomerat de meseriași. Membrii 
ei nu s-au constituit in această

CDI/iNTAREA ROSTITA DE TOVARASUT 
NICOLAE CEAUȘESCU 
EA AODNADEA (ESTIVA DE EA MOSCOVA

CONSACRATĂ CENIENADU1DI

Stimați tovarăși,

îmi este deosebit de plăcut 
să aduc, la această adunare 
solemnă, un cald omaqiu o- 
perei și personalității lui Vla
dimir llici Lenin si să vă a- 
dresez dumneavoastră, Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
tuturor comuniștilor și popoa
relor sovietice, cele mai calde 
felicitări si salutul de solida
ritate internationalistă al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, al co
muniștilor si al intreqului po
por român. (Aplauze).

împreună cu întreaqa ome
nire proqresistă. poporul ro
mân sărbătorește Centenarul 
nașterii lui Lenin, cinstind pe 
teoreticianul si stratequl re
voluționar marxist, pe înteme
ietorul si conducătorul parti
dului comunist bolșevic, care 
a preaătit și înfăptuit Marea 
Revoluție Socialistă din Oc
tombrie - eveniment ce a 
inauqurat o nouă eră în isto
ria omenirii. (Vii aplauze).

Studiind realitățile tării sa
le, dezvoltarea capitalismului 
în stadiul său imperialist, sin- 
tetizînd experiența luptei pro
letariatului, cele mai noi cu
ceriri ale științei. Vladimir llici 
Lenin a îmboqătit patrimoniul 
teoriei, strategiei si tacticii re
voluționare a clasei muncitoa
re. a dezvoltat în mod creator, 
în noile condiții istorice, ope
ra lui Marx si Enqels. (Vii a- 
plauze).

Adversar al oricărei rigidi
tăți în qindire, Lenin a văzut 
în marxism nu o colecție de 
doame. de teze intanqibile si 
etern valabile, ci o călăuză 
vie in acțiune, o concepție și 
o metodă dialectică-revoluțio- 
nară. care se îmboqătește 
continuu în confruntarea per
manentă cu practica socială, 
prin generalizarea a tot ceea 
ce este nou în dezvoltarea so
cietății si în cunoașterea u- 
mană. (Aplauze puternice).

Ideile marxism-leninismului 
și-au aăsit o strălucită confir
mare practică în victoria so
cialismului în Uniunea Sovie
tică. Comuniștii români, po
porul nostru se buaură din 
toată inima de marile reali
zări ale Uniunii Sovietice și 
adresează comuniștilor, po
poarelor sovietice, urări de noi 
succese pe drumul construirii 
comunismului, al bunăstării și 
fericirii celor ce muncesc.

Prietenia dintre popoarele 
noastre are rădăcini adinei în 
istorie. Numeroși militanti re
voluționari din România l-au 
cunoscut personal și au lucrat 
cu Vladimir llici Lenin. O vie 
expresie a spiritului interna
tionalist al clasei muncitoare, 
al forțelor progresiste din Ro
mânia ou constituit-o partici
parea. cu arma în mină, a re
voluționarilor români - care 
au format primul detașament 
international de luptă împo
triva intervenției imperialiste 

formă superioară de cooperare 
numai pentru a sta unii alături 
de alții, sau numai pentru a li 
se crea unora posibilitatea de 
a-.și profesa meseria. In între
gul ei, cooperativa este o ra
mură a industriei, care trebuie 
să producă o valoare socială. 
Această valoare — se știe — 
se raportează atît colectivității 
cît și m&seriașului care o pro
duce. Dacă strădaniile coopera
torilor nu se conjugă cu efor
tul general de dezvoltare a so
cietății socialiste, se creează 
cadrul propice afirmării pro
prietății particulare. Să enume
răm citeva exemple în acest 
sens. Intre numeroasele secții 
ale Cooperativei „Jiul1’, care 
lucrează cu randament scăzut, 
care nu-.și realizează sarcinile 
de altfel judicios planificate (ca
de pildă secțiile de tricotaje, 
cizmărie, frizerie, coafură, cos
metică șî altele) se numără și 
o secție de croitorie pentru fe
mei. Ne-am oprit asupra aces-

I. MUSTAȚA
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— la apărarea tinărului stat 
sovietic. (Vii aplauze).

încă de la infiintorea sa, 
Partidul Comunist Român a 
militat consecvent pentru dez
voltarea prieteniei româno- 
sovietice. Această prietenie 
s-a cimentat trainic in anii 
socialismului pe baza comu
nității orînduirii sociale. Parti
dul Comunist Român, clasa 
muncitoare, întregul nostru 
popor sint hotărîte să promo
veze neabătut si în viitor linia 
adîncirii relațiilor de colabo
rare frățească intre partidele 
și popoarele noastre. (Aplau
ze puternice).

Stimati tovarăși,

in anii construcției socia
liste. clasa muncitoare din 
patria noastră, in alianță cu 
țărănimea, cu toti oamenii 
muncii, o obtinut realizări de 
seamă în înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român. 
Succesele obținute de poporul 
român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în dez
voltarea industriei și agricul
turii. în înflorirea științei și 
culturii, in ridicarea bunăstă
rii sale sînt o strălucită con
firmare a marxism-leninismu
lui : ele adeveresc încă o da
tă că numai un popor liber 
si stăpîn deplin pe destinele 
sale poate construi cu succes 
socialismul si comunismul. (A- 
plauze puternice).

O dată cu atentia acordată 
progresului forțelor de pro
ducție, partidul nostru se preo
cupă neîncetat de perfectio
narea noilor relații de pro
ducție, a conducerii și orga
nizării întregii vieți sociale, 
de întărirea continuă a rolu
lui său conducător. Pornind 
de la faptul că socialismul și 
democrația sînt de nedespăr
țit, de la necesitatea de a îm
bina armonios conducerea 
centrală cu lărairea atribu
țiilor oraanelor locale, și uni
tăților economice cu inițiativa 
maselor, partidul și statul nos
tru asigură atragerea tot mai 
laraă a celor ce muncesc la 
conducerea statului, manifes
tare plenară a energiilor 
creatoare ale întregului po
por.

Aniversarea Centenarului 
nașterii lui Lenin are loc in 
condițiile dezvoltării puternice 
a forțelor socialismului, pro
gresului și păcii în întreaga 
lume. Socialismul, care a în
vins. prin lupta popoarelor, 
în 14 state, exercită o influen
tă determinantă asupra dez
voltării societății contempora
ne. Mișcarea comunistă și 
muncitorească se _afirmă_ drept 
cea mai puternică forță poli
tică a zilelor noastre. Noi și 
noi popoare, eliberîndu-se de 
iuaul robiei coloniale,, pășesc 
în lupta revoluționară împotri
va imperialismului, pentru un 
viitor de libertate, prosperita
te si pace. (Vii aplauze).

Solemnitatea depunerii 
unor coroane de flori 

la Monumentul lui V. I. Lenin 
din Piața Scînteii

Miercuri dimineața a avut 
loc solemnitatea depunerii de 
coroane dc flori la Monumentul 
lui V. I. Lenin din Piața 
Scînteii.

Au fost depuse coroane dc 
flori din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România; 
Comitetului municipal — Bucu
rești al P.C.R. și a Consiliului 
popular municipal ; Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România ; Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist și a Con
siliului Uniunii Asociațiilor stu
dențești din România ; a Consi
liului General — A.R.L.U.S.

Un grup dc pionieri au de
pus jerbe de flori.

După depunerea coroanelor, 
in fața Monumentului lui Vla
dimir llici Lenin, a fost păstrat 
un moment de reculegere.

Aceste ample procese re
voluționare, caracteristice e- 
pocii noastre, se desfășoară 
intr-o mare diversitate de con
diții social-economice, de par
ticularități istorice și naționa
le, care aenerează în mod ine
vitabil o varietate crescindâ 
de forme și metode de trans
formare a societății. Partidul 
Comunist Român se preocupă 
permanent de generalizarea 
practicii construcției socialiste 
din tara noastră, studiind, tot
odată, experiența Uniunii So
vietice, a celorlalte țări so
cialiste, progresele cunoaște
rii umane pe plan mondial, 
aplicindu-le în .mod creator la 
condițiile României.

Garanția succesului luptei 
partidelor comuniste și mun
citorești, a slujirii cu devota
ment a intereselor clasei mun
citoare, ale poporului, o con
stituie capacitatea de a apli
ca legitățile aenerale și prin
cipiile marxism-leninismului 
la condițiile concrete ale țări
lor lor, ținînd seama de ade
vărul că în revoluția si con
strucția socialistă - ca in ori
ce proces obiectiv - qenera- 
lul si particularul formează o 
unitatea dialectică, un tot in
separabil.

Evoluția lumii contempora
ne demonstrează că îmbinarea 
armonioasă a intereselor na
ționale cu cele internaționale 
constituie o condiție hotări- 
toare pentru desfășurarea cu 
succes a luptei revoluționare 
a partidelor comuniste si mun
citorești. a operei de construi
re a socialismului si comunis
mului. (Aplauze).

în centrul politicii externe. 
Partidul Comunist Român și 
auvernul tării noastre situea
ză in mod consecvent priete
nia. colaborarea $i_ alianța 
frățească cu toate tarile so- 
cialiste. Sensul fundamental 
al extinderii si perfecționării 
relațiilor dintre țările socialis-’ 
te este întărirea fiecărei eco
nomii naționale. înflorirea fie
cărei țări, a fiecărei națiuni 
socialiste si, totodată, spori
rea forței sistemului mondial 
socialist.

In același timp, tara noas
tră dezvoltă larai relații cu 
toate țările, fără deosebire 
de orînduire socială și poli
tică. La baza relațiilor sale cu 
toate statele. România 
principiile respectării indeo^n- 
dentei si suveranității națio
nale. eaalitătii. d'-ADhjl fiecă
rui popor de a-si hotărî sinaur 
destinele, neamestecul în tre
burile interne si avantajul re
ciproc — principii care se bu
cură de o tot moi largă re
cunoaștere internațională.

România acționează cu con
secventă pentru rezolvarea 
prin mijloace pașnice a pro
blemelor internaționale litîqi-

(Continuare in pag. a 3-a)

In aceeași dimineață, au de
pus o coroană de flori la Mo
numentul lui V. I. Lenin în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al U.R.S.S., V. S. Tikunov, și 
membrii Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

★
Tot in cursul dimineții, la 

monument, au mai depus co
roane de flori Miroslav Sulek, 
ambasadorul Republicii Socia
liste Cehoslovace. Ewald Moldt, 
ambasadorul Republicii Demo
crate Germane, Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul Republicii 
Populare Polone, Buyanghiin 
Bud, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Republicii Populare 
Mongole, Spas Gospodov. am
basadorul Republicii Populare 
Bulgaria, Jesus Barreiro, am
basadorul Republicii Cuba, și 
membrii acestor ambasade.

După depunerea coroanelor, 
in fața Monumentului s-a păs
trat un moment dc reculegere.

(Agerprcs)
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ȘTIINJELt SOCIALE - 
fa™ seiiv in pregoea 
PDllIiEO-IDEDLIIfilES J EH

Avem un 
entuziast, c 
mîndri. Un

tineret 
u care 
tineret

vrednic șt 
ne putem 
care — in

Instanța de judecată — flirtul 
suinei de 380 lei și al unui 
diascop dintr-o sală de clasă,

dalele anchetei sociale efec
tuată de autoritatea tutelară.

@ Minorul Dalcoș Joșii are

abaterilor cînd nu este cazul 
și le trece cu vederea alune i 
cind ar trebui să intervină'.

numitei științific 
lerioarâ" (după 
Slavina). De aici

.rezistență In- 
Bojovici șl 
fuga de-aca-

Procesul continuu ascendent, înregistrat de țora noas- 
trâ 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 potrie și partid, de 
cinste, corectitudine, principialitate - însușiri de bază 
ale omului socialist. Pentru realizarea acestor deziderate 
școala se servește in primul rind de științele sociale.

in vederea urmăririi modului în care sint predote 
științele sociale în școlile din municipiul nostru s-a for- 
mot 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 bazo 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 mai mult cerințelor 
partidului in formarea concepției materialist-diolectice, 
în pregătirea politico-ideologică a tineretului școlar. S-a 
observat o preocupare sporită în rindul elevilor pentru 
cunooștereo politicii portidului și statului nostru, a do
cumentelor de partid și de stat. Clase întregi (cum sint 
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 clase în 
funcție de specificul fiecărei școli și de particularitățile 
de vîrstă. Multe școli (liceele din Vulcan, Uricani, Pe- 
trilo. 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' 4e mare importanță pentru formarea unor solide 
convingeri politico-ideologice și pentru înțelegerea în mod 
just o 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.

în toate școlile vizitate s-au constatat diverse acțiuni 
de informare dar 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 holaie, de 
poziția țării noastre față de situațio din Orientul Mijlo
ciu etc. La Grupul școlar minier Petroșani s-au constatat 
chior 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 sociole nu au însă peste tot un 
loc potrivit în orarul școlilor și insăși condițiile materiale 
necesare predării Io,- 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 
în domeniul noțiunilor, abstractizării și pătrunderii feno
menelor, in schimb profesorii cu alte calificări, care pre
dau științele sociole au tendința de a face abuz de exem
ple din disciplina de specialitate a lor, minimalizînd la
tura teoretică.

Se impune în 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, în cadrul planului de învățămint, ca oricare 
alt obiect, în vederea transformării lui într-un factor ac
tiv în pregătirea politico-ideologică a formării elevilor ca 
cetățeni.

Colectivul de control a apreciat, in final, că în 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 al organizațiilor de partid.

Prof. Petru MARCU,
șeful comisiei de învățămint 

a Comitetului municipal de partid

■ pofida criticilor sceptice și a 
' unor generalizări pripite pe I care nu o dată le auzim - 
1 a început să-și scrie istoria cu 
Iani In urmă, pe baricade sau 

pe marile șantiere dc cons- 
I trudii, pe panourile de onoa- I re ale întrecerilor socialiste, 
Iîn avîntate Imunei patriotice, 

la siriusul recoltelor, la în
frumusețarea satelor și ora- 
Ișelor noastre. Dar, după cum 

spunea Lenin, „comunismul nu 
Ise construiește cu mîinile cu

rățele ale unor comuniști cu-
■ rătei*. în multe privințe sîn- 
I tem, adulti și tineri, tributari 
1 trecutului, unor mentalități 
| învechite și retrograde care, 
I printre altele, se manifestă și 
I în complexa și delicata ope- 
I ră de edificare a omului nou, 
. în activitatea de educare, for- 
I mare și dezvoltare a perso- 
’ nalitătii umane — poale cea 
I mai dificilă din toate telurile 
I noastre căci ea cerc un ane- I voios și lung travaliu spiri

tual din partea tuturor.

Iîn această complexă operă 
de formare a omului, rolul 
hotărîlor îl are — ca un prim

I cadru de creștere și educare
— familia. ..Cei șapte ani dc- I acasă" prefigurează, în cele
mai multe cazuri, destinul a- 

■ dultului de mai tîrziu. Școala 
J rămîne însă principalul lac- 
Itor de instruire științifică șt 

de educare comunistă — la 
un nivel superior — așa cum I mediului social, locului de 
muncă, îi revine sarcina de 
Idesăvîrșire prin muncă a a- 

cestei activități de formare si I continuă șlefuire a personali
tății omului. Cu toate acestea, 

! datorită unor carențe educati- 
Ive, îndeosebi in familie și școa

lă, mai sint minori care nu se 
• integrează in disciplina so- 
I rială, iar unii, după cum se 

tie, vin în conflict cu legea 
| penală. Asemenea cazuri — 
* simptome ale neintegrării feau 
I inadaptării sociale — sint ur- 
' marea unor tulburări de com

portament (cînd ele nu sint 
„rupturi1* ireversibile sau greu 
reversibile), cel mai adeseori 
cu explicație psiho-pedagogi- 
că. Un caz, recent dezbătut în

—

de către elevii Konya Alexan
dru (15 ani) și Dalcoș losif 
(13 ani) de la Școala genera
lă nr. 4 Petroșani — ne-a re
ținui atenția nu atit prin fap
tul In sine (furtul) cit mai a- 
les prin dalele de anchetei so
ciala care-1 explică și, care, 
sub aspectul problemei pe care

o frecventă bună la școala, 
dar o situație slabă la îlivă- 
tătnra.

Ai Tatăl minorului consumă 
băuturi alcoolice din care 
cauza sint dese certuri între 
părinți,

© A lipsit supravegherea 
permanentă asupra minorului

• „Nii exista unitate oe 
păreri între soli astfel că, a- 
lunci cînd mama caută să Ia
că copiilor educație, lat,il in
tervine... hiînd-o la răspunde
re pe mama".

& ..S-a ajuns la situația că 
trei copii (doi din ei, sub 8 
ani) nu o mai respectă pe

•/i//ri//fi/z/r//r///zz/rz//riz/zzri/r/z//z/f/r/z/z/zrrf/zjir/iir/rr/z/i/rzr///fZzzrz/ir.rz.'r/zf/iirrrr/.'firz/zzzirrrz/rr//>/z///fi

EDUCAȚIA IN FAMILIE 
și tulburările de comportament 

ale unor minori
DAVID MANIU.

procuror șef al Procuraturii Petroșani
'/z///z/z/rz/zz////z/z////zzz///z///zzz/zzzzz/z///z//zz///z//////z////z//////z///z///z//z/z/z//z//z/z//zzzzz//z/////zz/////zzz/z//

o discutăm, sint deosebit de 
semnificative. Cazul acesta 
confirmă, o dată în plus, unele 
•concluzii anterioare și mai 
ales adevărul potrivit căruia 
atunci cind cadrul familial 
dezorganizat sau aparent or
ganizat. (ca în speță) se intîl- 
neșle cu metode educative ne
corespunzătoare — din familie 
sau școală — devierile com
portamentale sint inevitabile 
și grave, după cum confirmă 
și un alt adevăr : apariția a- 
ceslor tulburări de comporta
ment la vîrste relativ timpurii 
(13 ani), denota că lipsurile 
de ordin educativ s-au mani
festat încă din perioada „ce
lor 7 ani de-acasă". în practi
că. așa cum se va vedea, cele 
mai multe forme de comporta
ment necore' izător se ma
nifestă în . ,iă ca efecte ale 
unei e-'t ,:i necorespunzătoa- 
re pe ' unorul a primit-o 
însă ie. Dar să urmă
rim „radiografia" cazului Dal
coș losif, (elevul cu inițiativa 
furtului) și a „asociatului" său 
Konya Alexandru, apelînd, 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 urma, 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 : nr- 
norul a rămas orian de tată 
la 4 ani. Mama sa este recă
sătorită. Minorul a fost scă
pat de sub supravegherea per
manentă a părinților.

Să pătrundem însă mai a- 
dînc și prin aceasta ajungem 
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 

losif „ia atitudine împotriva

mamă devenind obraznici și 
neascultători".

„Din cauza bătăilor faiă 
ro-t din partea tatălui — care, 
uneori, bea peste măsură 
minorul lipsea de acasă cu 
zilele".

în cazul minorului Konya 
Alexandru, consemnam la fel 
trăsături psihice semnificative.

@ Minorul este slab la în- 
vatătur.ă. diriginta clasei afir- 
mînd că „n-are tinere de min
te".
• Este ușor inllueniaoil 

din care cauză a fost atras de 
al(i tineri (respectiv de D-il- 
coș losif), la comiterea furtu
lui.

Ceea ce predomină print; e 
cauzele psiho-ped igogice ale 
tulburării dc compjrnmcnt, 
după cum se poate vedea mal 
ales în cazul minorului Dal
coș losif, sînt metodele edu
cative necorespunzătoare : in- 
qaduiuta excesivă sau, dimpo
trivă, severitate excesivă din 
'artoa părinților, ceea ce naș
te în sufletul minorului un 
fel de „impermeabilitate", de-

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 în 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 Ț I A
DE RECAPITULARE

sa și i o sira i n area
In prezerita unui asemeneai k-
numen. masurile educeitive
„trec pe lingă minor" și nu
mai dau rezulta t sau 11 dau
cu (oartc multe dificultăți. Bi,
unii pari nți, in asemenea si-
tuații, se1 mai și miră eti -
lindu-l p e minor ca „inco rigi-
bil", „rai 1 de la natură* • Ir.
Trebuie ;•■a ne fi e clar ad< •v.i-
rul <<i or ice sanc liune aph rală
copilului, la o virslă c<-ire-i
permite s-o înțeleagă, dacă nu • 
are „acordul larii" al .tuia I
sau cum se mai spune „con- I 
tractul" psiho-pedagogic cu co- I 
pilul, nu are nici c valoare I 
educativă. Minorul are un . 
dezvoltat simt al dreptății și I 
nimic nu-1 îndepărtează mal • 
mult de educator, decît sen- I 
timenlul că a suferit pe ne- | 
drept o sancțiune. ■

Se uită — și nu In puține I 
cazuri — că educația este o 
știință care, ca orice Miluță. I 
trebuie studiată si aplicată I 
cu rigoare, răbdare și răspun- I 
dere. Mii o dată ne este dat | 
să auzim : „nu înțeleg ce s-a . 
intîmplal cu copilul meu. Eu I 
l-am învățat numai lucruri bu- ’ 
ne". Nu este insă suficient I 
să-l „înveli" pe copil și să-i I 
tii ..predici" (stropite, nu ra- | 
reori cu aci'u-izme lîtnro'ce de [ 
felul «te bate pe tine dumne- | 
zeu !“) după cum nu este sufi- | 
cienl să te bazezi - ca ar- ■ 
senal de mijloace pedagogice I 
— numai pe ucenicia dm casa 
la părintească sau pe obișnui- I 
lele procedee „tradiționale" • 
în care adeseori „b-td" sau I 
„cureaua" este singurul ar- I
gument. |

Ignorarea acestor adevări rt 
elementare — cunoscute de 
acum — explică de ce copiii 
crescuți de părinți nepregătit! 
sau de către părinți c-ve „n-au 
timp* și nici răbdare s-o facă, 
vin cu deficiente ser-oase in 
școală. Se ajunge astfel, ia 
situația nepermisâ și dureroa
să că educația lin scoa'" se 
transformă. în fond. în proces 
de reeducare. Se ignora ast
fel un simplu dar niTe ade
văr: omul este mai puțin ‘iul 
mamei sale și mai mult l’U' 
timpului său.

în jurul 
unei

cafele
Era scară, iar cofetăria „Cri

nul ' din Lupeni se afla în o- 
rele de virf ale consumației. 
Multe mese erau ocupate de 
tineri, o mare parte fiind elect 
ce-și sorbeau cu gravitate ca
feaua Faptul, in aparentă lip
sit de însemnătate, e mai grav 
decit se crede: in rindul ele
vilor — chiar din clasele VII— 
VIU — se pare că s-a încetă
țenit obiceiul de a se intilni „la 
o cafea". .Și ei primesc un spri
jin tacit din partea lucrătorilor 
din' 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 tinărului 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 nu numai in fa
milie și școală, ci și in socie
tate din care fac parte și co
merțul. inched'- T/I.Pt •

Ceea ce se petrece la „Cri
nul" sau „Corso", in Lupeni. are 
corespondențe perfecte și în 
Petroșani. Personalului de deser
vire din unitățile T.A.P.L. e 
necesar să i se reamintească 
(cu mai multă seriozitate) că, 
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 u-, 
nei mediocre vînzări, este u 
fapt condamnabil chiar de că
tre dispozițiile la vedere afi
șate in localuri însă ignorare 
in mod sistematic.

T. S.

Școala sanitara 

Hunedoara.

Eleve din anul 

II de surori pedia

trie la o oră prac

tică de îngrijire a 

copilului.

Foto.i V. ONOIU

©

mijloc de adincire și îmbogățire a cunoștințelor
Printre tipurile de lecții frec

vent aplicate la școlile profe
sionale, un loc important îl 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 adincire 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 respectindu-se cele trei 
trepte ale cunoașterii : senzo
rială, logică și practică. Reca
pitularea cunoștințelor îi ajută 
pe elevi să integreze fiecare 
noțiune învățată in ansamblul 
din oare face parte, să anali
zeze și să sistematizeze mate
rialul însușit, ridieîndu-se' apoi 
spre abstractizări și generali
zări și în ultima instanță asi- 
gurind consolidarea deprinderi
lor formate.

La merceologia produselor a- 
limcntare, pentru recapitularea 
de la sfirșitul trimestrului, 
s-au făcut lecții de sinteză, tra- 
tînd despre „Posibilitățile omu
lui de a influența și dirija -Lu
mea organică în folosul său** 
și „Factorii care influențează 
variabilitatea și ereditatea pen

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 dc 
om in folosul său. că nimic nu 
este static, fix, predestinat, că 
omul poate să intervină in 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. in 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 
tn general, punînd accent pe

avîntul industriei și agricultu
rii, pe creșterea nivelului de 
trai al populației. Prin această 
legare a lecției de viață, de 
practica construcției socialismu
lui in țara noastră sădim in 
sufletul elevilor puternice sen
timente patriotice. Un alt e- 
xemplu, la merceologia produ
selor industriale, la lecția „Fi
bre din polimeri sintetici1* se 
poate vorbi despre acțiunea ra
zelor 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 
vîrsta 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

Recomandări 
de lectură 

pentru tineret
Comitetul județean Hune

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

I i' . ii mandate in cadru) „Lunii 
cărții social-polilice 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 
din Valea Jiului in ale căror 
rafturi se află aceste volume 
recomandate.
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| ACOLO, ÎN ȘCOALA DE LA POALELE RETEZATULUI..]
Acolo, la poalele Re

tezatului, în salul de o- 
ieri de odinioară, func
ționează din anul 1963 
o școală generală de opt 
ani. Acolo, unde cu un 
sfert de v eac în urmă 
trecerea unui automobil 
era socotită un eveni
ment, azi fiii oierilor de 
altă dală „călăresc" cu 
dibăcie pe drumuri io- 

'■ aii putere ai 
„Buccagurilor", iar firi 
fiilor lor se îndreaptă z> 
de zi cu pași siguri spre 
izvorul de lumină spiri
tuală, spre școală.

Acolo, la Cîmpu lui 
t 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, dcschizînd o- 
ri/.onturi nebănuite spre 
desciirarea obîr.șiei lucru
rilor. în condițiile salu
lui de munte munca das
călului aduce, mai mult 
ca oriunde în altă parte, 
cu cea a semănătorului. 
Figura învățătorului sau 
proiesorului în cadrul 
izolat al unei localități 
montane se confundă, 
undeva pe scara compa
rațiilor, cu cel al unui 
apostol modern, răspîn- 
ditor generos al luminii 
înălțătoare emanată de 
știința de carte.

Cu șapte ani in urmă, 
soții Cristina și Visalon 
Gruiun au iosl primii 
da-cu li care au călcat 
pragul școlii de 8 ani

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

Sub îndrumarea soților 
prolesori Gruian, Vite- 
janu, a profesoarei Mar
gareta Bardac, cei peste 
o sută de elevi ai școlii 
sint pregătiți cu grijă și 
deosebită răspundere să 
descifreze și să transmi
tă, mai dcpaite genera
țiilor, mesajul încrustat

de părinții lor in les
pezile barajului de la 
Valea de Pești, in scoar
ța pămintului 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 hotărîți să preia 
ștafeta de la iubiții lor 
dascăli și să pregăteas
că pe alții, să iacă la 
iei pină in depărtarea 
nesiirșită a timpului. 
Constantin Găină a ve
nit la Cîmpu lui Neag 
tocmai de pe meleagurile 
Novacilor. A adus cu el 
nu numai dragostea pen
tru meseria de proiesor

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

Spre seară, cind clin
chetul clopoțelului a în

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

Dar sînt oare două zi- ■ 
le la fel in viața oăme- EJ 
nllor care se dedică zi J 
de zi unuia dintre cele g 
mai frumoase dintre idea- □ 
luri ? BJ

B
Tiberiu KARPATIAN E

a
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meri

nele pi 
meleaguri Apariția 
duslriei a impus valo- 
nficarca bogatelor za-

Cu toate că bogăția 
aiminliilui,

Iroteloi și 
cărbunelui as 
că de pe citii

Valea Jiului. Col mai 
importam bazin carbo
nifer al României so
cialiste, dar și unul 
din cele mai frumoase 
colturi de țară. Carpațil 
Meridionali au aici cea 
mai mare lărgime. De
presiunea este domi
nată de masivele Pa
ring, Șurianu, Vîlcan 
și Retezat. Piscurile a- 
eeslor munți depășesc 
2 000 m altitudine. De-a 
lungul celor două ra
muri ale Jiului, situat 
la peste 600 m deasu
pra nivelului mării, se 
inșiruie cunoscutele lo- 

ani, Lu- 
Petrila, 
si A- 
de lo
de cu- 
atări mi-

>esl< 
nivelului

ăli Petroșa 
Vulcan. 
Uricani 

ninoaso Nume 
calități dar și 

noscute expio

căminte carbonifere. La 
lindul său, cărbunele, 
cu prezența sa masivă 
aici, a constituit una 
din condițiile funda
mentale pentru crearea 
unei 
trii 1

i puternice indus- 
fn Valea Jiului.

centru, totuși 
< ti utilaje a 
de ani frinală. Proprie
tarii minelor au prefe
rat sa folosească mun
ca manuală locală, ief
tină, care putea să fie 
zi de zi exploatată. Și

glorioase de lupta 
se de minerii Văii Jiu
lui cu singele lor.

Minelor Văii Jiului 
s-a dai alentia cuven 
l.i după eliberarea tă
rii, o dală cu dezvolta
rea planificată a eco-

!Î
Uzarea socialistă a ță lea Congris al Partidu-
rii. De la 1,6 milioane lui Comunist Roman ei
tone in 1946, producția se situează in primele
r.ic cărbune a Văii Jiu rinduri ale luptei pen-
lui a crescut Ia 3 mi Iru infăptuir ea societă-
lioane tone in 1961, la (ii socialiste■ mullilale-
6 milioane tone în ral dezvolta le în patria
1965, iar în acest an — n«.aislră.

In scris și verbal se afirmă deseori că Valea Jiului a 
cunoscut o imensă dezvoltare. Nu este doar o simplă afir
mație. ci o realitate vie. Paralel cu sporirea producției de 
cărbune s-a înregistrat o dezvoltare complexă, multilate
rală a întregii activități în bazin. Cel mai pregnant este 
ilustrat acest fapt in creșterea și stabilitatea populației. Azi, 
in localitățile din bazin există circa 140 000 de locuitori, 
față dc 55 000 ciți erau in 1948. Din numărul total al locui
torilor peste 28 000 lucrează in exploatările miniere.

Îmbunătățirea condițiilor de muncă, acordarea unor 
avantaje privind aplicarea unei salarizări corespunzătoare 
constituie, așa cum am mai spus, unul din factorii care au 
atras un număr mare de oameni spre industria cărbune
lui. Dar există un șir dc avantaje dc care se bucură mi
nerii Văii Jiului și care nu apar de regulă pe statul de 
plată. Să ne referim de exemplu la avantajele privind con
dițiile de locuit. Pentru nefamiliști se asigură in cele 10 
cămine cu o capacitate de 2 400 locuri, cazare contra unui 
cosi de 70—90 de lei pe lună.

Pentru familiști insă, după 3 luni, in funcție de posi
bilități. se repartizează apartamente cu gratuitate de chirie 
si încălzire. Și pentru curentul electric există o reducere 
de 50 la sută. La prima vedere, s-ar părea că fondurile 
necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli nu ar fi prea 
importante. Cifrele sint insă grăitoare. Pentru acoperirea 
chiriilor s-au cheltuit anul trecut 20 671 000 lei. valoarea căr
bunelui consumat pentru asigurarea încălzirii locuințelor 
deținute de salariații exploatărilor miniere sc ridică și ea 
la 38 242 000 lei. Aceste sume, cărora li se adaugă alte 
2 397 000 lei. echivalentul costului transportului (abonamen
tele lunare care depășesc 30 lei) totalizează intr-un singur 
in impresionanta sumă dc 61 310 000 lei.

Aceste cifre nu apar pe statul de plată.
Dar ele sint adausuri importante la salariul social. Și 

pentru că tot ne aflăm la acest capitol merită să notăm 
doar, că. numai in ultimii cinci ani. la minele din Valea 
liu'ui s-au cheltuit peste 125 milioane lei pentru măsuri de 
proiecția muncii, ventilație, pentru echipament de lucru și 
de protecție, măsuri tehnico-sanitare și propagandă tehnică.

Ținem să adăugăm încă un fapt edificator. In condițiile 
cind dezvoltarea întregii noastre economii naționale nece
sită importante fonduri de investiții, statul nostru a făcut 
eforturi deosebite pentru dezvoltarea construcției de locu
ințe in localitățile miniere din bazinul nostru. Din 1950 și 
pină in prezent, au fost date in folosință aproape 20 000 de 
apartamente.

Dar cite nu s-ar inai putea spune... Minerilor li sc asi
gură pensii, după anii de muncă. In județul nostru pentru 
cei 30 000 de pensionari, din care jumătate locuiesc în Va
lea Jiului, s-au achitat anul trecut pensii in valoare de 400 
milioane lei.

dar cîteva aspecte, care merită reflecții...

Spre casa

co datoria împlinită 1

Cîștigul
In țara noastră grija față de 

om constituie o preocupare per
manentă a conducerii partidu
lui și statului. Expresia aces
tei preocupări se materializea
ză in întreprinderile miniere 
prin importantele fonduri bă
nești alocate pentru îmbunătă
țirea și ușurarea condițiilor de 
muncă, dezvoltarea fondului de 
locuințe, asigurarea asistenței 
medicale, dezvoltarea rețelei în- 
vățămîntului, dar in primul 
rind prin asigurarea unor cîș- 
tiguri din ce în ce mai bune, 
corespunzătoare muncii depuse.

Balint Adalbert, miner la ex
ploatarea Lupeni. este cunoscut 
pentru activitatea sa bogată, 
pentru munca plină de hărni
cie și pricepere, pentru 
plina și răspunderea de 
dă dovadă in producție, 
cîștigat în luna februarie 
lei față de 3193 lei în 
decembrie 1969. Minerul Vasile 
Caila, șeful unei cunoscute bri
găzi de la aceeași exploatare a 
cîștigat in februarie 4 787 Iei. 
cu 700 lei mai mult decît în 
luna decembrie.

Cîștiguri asemănătoare.

Noroc bun !

puternică atracție spre mină
măsura contribuției aduse în 
sporirea producției de cărbune, 
au realizat și numeroși mineri 
de la mina Pctrila. Szabo Ca
rol, încadrat în categoria 5/111 
de salarizare cu un salariu ta
rifar de 114 lei/post, depășind 
norma cu 8.3 la sută, și lu- 
crînd 25 de posturi, în luna fe
bruarie, a ciștigat 4 236 lei. De-

pășind norma cu 9 la sută și 
lucrind 22 de posturi, minerul 
Vasile Grișcă, avind aceeași în
cadrare, a ciștigat 3 520 Ici. Mi
nerii Constantin Stoica și Mi
hai Tigăieru. din zona a Ill-a. 
la o depășire de 6,5 și respec
tiv 6.3 la sută a normelor de 
producție au încasat la sfirșilul 
lunii februarie 4 597 lei și res-

pectiv 4 583 lei. Numai aceste 
cîteva exemple dcnmnsl i-ază cti 
putere că fiecare miner cu 
înaltă calificare, can- folosește 
din plin timpul de lucru și U- 
tilajele din dotare, are posibi
litatea să realizeze cîștiguri din 
cele mai frumoase, asigurînd e 
viață îndestulătoare pentru fa
milia sa

im-

(lisci- 
care

majorare

pioas-

n-a

MÎNDRIA DE A FI MINER

Minerii Văii Jiului au luat 
cunoștință cu deosebit interes 
de Hotărirea Consiliului de 
.Miniștri privind îmbunătățirea 
sistemului de salarizare și ma
jorarea salariilor in unitățile 
din ramura minieră. Dînd o 
înaltă apreciere activității mi
nerilor, muncii lor pline de 
devotament, partidul și guvi 
nul au prevăzut o j 
a salariilor in industria mi
nieră în medie cu 12,4 la sută, 
pentru muncitorii din subte
ran sporul pulîndu-se ridica 
pînă la 20 la sută. Se menți
ne în continuare salarizarea 
în acord progresiv, diferen
țiat, și se acordă pe mai de
parte sporul de vechime care 
vor contribui din plin la creș
terea bunăstării materiale a 
celor ce muncesc în exploată
rile miniere.

In acest an vor beneficia 
de salarii sporite aproape 28 
mii salariați din unitățile mi
niere din Valea Jiului. In pri
mele două luni ale anului 
creșterea salariilor minerilor 
reprezintă un plus față de a- 
ceeași perioadă a anului tre
cut de 12,4 milioane lei. A- 
plicarea noului sistem de sa
larizare, creșterea cîștigului 
general al minerilor determi
nă un număr tot mai marc 
de oameni ai muncii să se în
drepte spre frumoasa meserie 
de miner. In primul trimestru 
al anului, Centrala cărbunelui

Petroșani are încheiate con
tracte cu unitățile de reparti
zare a forțelor de muncă din 
multe județe ale țării. De la 
Neamț și Mureș, din Alba Iu- 
lia și Iași, de la Vaslui și 
Bistrița Năsăud, de la Dolj 
și Cluj au și sosit primele 
grupuri de muncitori care au 
fost angajați la exploatările 
miniere din Valea Jiului.

Primul contact cu mina, cu 
condițiile de mi 
ță 
in

presie bună. De la început, 
cea mai mare parte din aceș
tia, se simt bine, au început 
să îndrăgească meseria băr
bătească de miner, precum și 
oamenii mai vechi care mun
cesc în adîncuri, localitățile 
Văii Jiului in plină dezvol
tare, frumoasele ținuturi în
conjurătoare. In primele rîn- 
durj pe care le-au scris celor 
(le acasă, împărtășind aceste 
satisfacții, ei își îndeamnă ru
dele, vecinii, prietenii, foștii 
colegi să-și îndrepte pașii spre 
Valea Jiului. Am citit una din 
aceste scrisori. Vasile

Apetrei 
două v 
Seacă, județul Bacău, 
păt angajat la mină 
dresată 
Iată ce

„Cind 
spus că 
scriu să 
știi cu aici 
citori necalificați, intre 18 și 
45 de ani, pentru lucrări mi
niere in subteran. Ziceai să-ți 
spun cum este și cu cîștigul. 
Să știi că este bine. In luna 
a treia de la angajare, am 
primit în mină peste 2 000 lei, 
din care cîștigul de bază 1 760 
lei, iar restul pentru depăși
rea normei pe care a reali
zat-o brigada in care lucrez. 
Minerii vechi cîștigă pină la 
3 500 lei pe lună și chiar mai 
mult. Masa o iau la cantină 
de trei ori pe zi și mă costă 
12 lei, in total. Dorm la că
min, pentru care plătesc 80 
lei pe lună. Cred că ai face 
foarte bine dacă ai veni și tu 
la mină. M-aș bucura foarte 
mult dacă ați veni chiar mai 
mulți băieți din satul nostru. 
Pe aici mai sint și alții, oa
meni din același sat, rude sau 
prieteni care lucrează în a- 
ceeași echipă și se înțeleg 
foarte bine. Dragă Vasile, te 
aștept să vii cit mai curînd. 
Angajarea se poate face re
pede dacă ai toate actele cu

unui
scria 
ne-am despărțit mi-ai 
dacă o fi bine să-ți 
vii și tu la mină. Să 

se angajează mun

CENTRALA CĂRBUNELUI PETROȘANI VALEA JIULUI
Cu sediul in Petroșani, strada 23 August nr. 2

ANGAJEAZĂ
muncitori necalificați bărbați, pentru lucrări miniere în subteran, de 

vîrsta de 18—45 ani
Se asigură următoarele condiții :

in

I. CÎȘTIGUL
— In perioada primelor 10 zile dc instruire 

pentru subteran 56 lei pe 8 ore;
— După 10 zile, in perioada a doua di 

struire în subteran, 63 Iei pe 8 ore;
— După perioada de acomodare in subteran, 

se lucrează în acord la grupe cu lin salar 
de bază de 69 lei pe 8 ore. iar pe lună 
1760 lei. plus sporul pentru depășirea 
normelor.

II. CALIFICAREA
— După șase luni lucrate, muncitorii se pot 

califica, prin cursuri de calificare, pentru 
meseria de miner 4, cu un salar tarifar 
de 76 lei pe 8 orc iar pe lună 1 935 lei 
plus sporul pentru depășirea normelor.

NOTA .
Există posibilitatea ridicării calificării in 

continuare in meseria de miner ajungîndu-se 
n salar tarifar dc 98 Iei pe 8 ore, respec- 
2 500 lei lunar plus sporul pentru depă-

la

șirca normelor, 
ill. CAZAREA
— Pentru nefamiliști sc asigură in căminele 

muncitorești ale exploatărilor miniere 
contra cost (70—90 lei pe lună), iar pentru 
familiști, după 3 luni, în funcție dc posi
bilități. se asigură apartamente cu gratui
tate de chirie și încălzire și reducere de 
50 la sulă pentru curentul electric.

IV. MASA
— Se asigură la cantinele exploatărilor mi

niere. contra cost, la prețul de 11—12 
pentru 3 mese pc zi.

V. ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE
— Se asigură gratuit, iar cel (le uzură 

50 la sută reducere.
VI. TRANSPORTUL
— Se face gratuit dc la locul de recrutare 

pînă Ia exploatarea minieră. Cei intere
sați se vor adresa Oficiului Forței de 
Muncă.

iei

cu

mecanizator al
adîncurilor, stăpin al tehnicii înaintate

Tudor Pălrașcu, Cornel Sa- 
vu. Petru Butuza. Ștefan Fră
ții ă, Petru Tătaru. Cinci nume 
de mineri de la Petrila. Pri
mul dintre ei. Tudor Pătraș- 
cu, a venit acum 12 ani din 
Găiseanca — Brăila, o comu
nă din Bărăgan. Andrei Cibi 
și alți mineri mai vechi, i-au 
vorbit lui și colegilor lui Au
rel Marian și Francisc Chiș, 
de aceeași virstă și sosiți cam 
in același timp la mină, cu 
căldură despre mîndria de a 
fi miner .Mina e aspră, mun
ca e aici grea dar e impor
tantă și absolut necesară. Fă
ră cărbune nu poate exista 
energie electrică, nu se poate 
produce fonta și oțelul. Iar 
fără oțel o țară aduce cu un 
om fără șira spinării. Munca 
la mină cere o activitate băr
bătească. Este o luptă nesfir- 
șită intre om și natură din 
care învingător a ieșit întot
deauna omul“.

Pe atunci, in 1958, destul 
de tineri, Tudor Pălrașcu și 
colegii săi au luat aminte la 
sfatul minerilor in virstă. au 
îndrăgit munca la mină, s-au 
calificat și apoi și-au Îmbogă
țit mereu cunoștințele profe
sionale și de cultură generală. 
Azi ei sint oameni de nădejde 
care, la rindu-le transmit ce
lor mai tineri mîndria de a 
fi miner.

Cornel Sava, a venit la Pe
trila în 1940 din Pctrindu Ma- 
re-Cluj. La cei 43 de ani ai 
săi are aproape 30 de ani de

____________________________

muncă in subteran. El cîștigă 
peste 3 000 lei pe lună. „Azi 
se face puțin nu numai pen
tru educația tinerilor ca să-și 
îndrepte pașii spre mină, dar 
și pentru menținerea celor o 
dată angajați. Nu întotdeauna 
tinerii sint repartizați pe lin
gă muncitorii cei mai buni. 
Buni nu numai ca meseriași, 
dar și ca oameni. Mina e as
pră și dacă cu un muncitor

nou te porți aspru cu greu se 
hotărăște el să răminâ cu noi. 
A fi sever înseamnă a fi u- 
man. Pe mineri ii caracteri
zează in primul rind umani
tatea. Cornel Sava, ne vorbeș
te cu autoritatea bărbatului 
care a atras spre mină trei 
dintre cei cinci frați ai săi, 
azi muncitori care se bucură 
de stima și prețuirea între
gului colectiv.

Petru Butuza : „Pe mine ta
ta m-a adus la mină. Mi-a 
vorbit adesea despre muncă. 
Imj spunea că numai munca 
il înnobilează pe om, il (ace 
iubit și respectat. Viața mi-a 
demonstrat cit de multă drep
tate avea tata. Venit de la 
Cavnic din îndepărtatul Ma
ramureș, Butuza bătrinul, a

fost cl însuși un miner vestit, 
a modelat cu răbdare un nou 
miner. La rîndul său fiul, are 
la rindu-i un fiu de 16 ani, 
elev la Liceul minier din De
va. „Este o muncă grea la 
mină. Din ce ciștig eu aș fi 
putut, să-1 dau la universitate, 
să-l fac doctor, ori profesor. 
Dar am căzut amindoi de a- 
cord că dacă toți copiii de azi 
vor fugi de mină, cine totuși

vor fi cei care se vor ocupa 
de extracția cărbunelui ? Lu
crind in mină are toate con
dițiile să urmeze, la seral și 
Institutul de mine din Petro
șani.

Mai avem noi destule exem
ple. Un tovarăș de-al nostru, 
Ion Vasile, șeful unei brigăzi, 
este in prezent student în
nul IV, și cind a venit la 
mină nu avea decît cinci cla
se elementare. Munca, numai 
munca și hotărirea de a birui 
greutățile, il urcă spre virfuri 
in tainele meseriei complicate 
ale mineritului.

Ștefan Frățilfi, un om in pu
terea virstei.

— Pensionar ?

a-

— Da, de 9 ani.
Deci, la 59 de ani, mineruto 

Ștefan Frățilă este de .9 ani 
pensionar.

— Mai aveți legături - cijv 
mina ?

— Desigur. Și încă trainice.
Intr-adevăr, așa cum aveam 

să aflăm, are intr-adevăr le
gături trainice. Cei trei fe
ciori ai săi. Ștefan. Ion și 
Nieolae, sint toți trei mineri.

Ne vorbea înlr-o după-amiază 
președintele comitetului sindi
catului, tovarășul Petru Iacob 
despre munca de pedîgog a 
bâtrinului miner. „Fan^ilia 
este col dinții modelator de 
suflete omenești. Dacă aici, 
între vorbe și fapte, există 
deplină concordanță atunci, 
copiii au modele de urmat. 
Respectul față de muncă, față 
de semenii tăi. disciplina, de
prinderea de a fi modest se 
moștenesc din familie. Sint a- 
tribute pe care familia Fră- 
țilă le-a ridicat la un inalt 
grad“. '

Am apreciat in mod deose
bit medul de fiîndire al to
varășului Petru Iacob. „Mă 
gindesc dacă noi, ca organi-

zaț ie obștească de masă, 
am putea uneori să discutăm 
in grupele sindicale, cum se 
ocupă membrii de sindicat, pă
rinții de educarea fiilor lor. 
Am putea trage cu toții mul
te concluzii și o vom face".

Petre Tătaru, șef dc briga
dă. Lucrează aici la Pctrila 
din 1952. Deci de 18 ani. A 
venit din Zimandul Nou — 
Arad, ca militar. I-a plăcut 
munca la mină. Și n-a mai 
plecat. Azi e cel mai în virstă 
din brigadă. Dar este prieten 
intim cu cel mai tinăr mun
citor din brigadă. încearcă 
să-i sădească in continuare in 
suflet ideea nobilă să-și iu
bească profesiunea aleasă. A- 
deseori îi întîlnești venind 
împreună la lucru sau plecind 
spre casă. Și nu e nimic do 
mirare. Sint tată și fiu...

Am redat mai pe larg aceste 
aspecte din numeroasele caro 
s-âr putea da, pentru a de
monstra că există o tradiție 
în minorit ea generații întregi 
să lucreze in mină. Este pu
ternic dezvoltată mîndria de 
a fi miner.

Din abatajele minelor s-au 
ridicat și au devenit cadre 
tehnice de nădejde. Ne gin- 
dim la inginerii Victor Glii- 
oancă. Vasile Ciriperu, Gh or
gile Iliescu. Nieolae 
frații Meiuș Emilian și 
mitru. Nieolae Răspopa. Ște
fan Husti, Stc>liăn Nuță. Dar 
cite asemenea exemple nu e- 
xistă în Valea Jiului ?

Ti vie, 
Du-

J

Am vorbit, desigur pe scurt, despre ceea ce există 
astăzi în Valea noastră. Dar cum va arăta ea miine ? 
Realizările obținute pînă in prezent in dezvoltarea pro
ducției de cărbune, ridicarea activității industriale la un 
grad superior de eficiență economică, dezvoltarea mul
tilaterală a centrelor miniere, reprezintă doar o etapă 

cadrul vastului piogiam al înfloririi Văii Jiului.
In anii caie urmează se prevede dezvoltarea pro

ducției de cărbune pină la 11-12 milioane tone anual. 
Așa cum au stabilit documentele Congresului al X-Iea 
al Partidului Comunist Român, această creștere se va 
obține in condițiile dezvoltări in continuare a mecani
zării tuturor operațiilor și perfecționării metodelor de ex
ploatare. Efortul principal va fi îndreptat pe mai depar
te spre ridicarea productivității muncii și reducerea chel
tuielilor de manoperă. Aceasta, evident, nu prin spori
rea efortului fizic ci prin mecanizarea principalelor ope
rații de lucru din subteran.

Producția de cărbune obținută prin tăierea și încăr
carea mecanică în galerii va crește de la 25,4 la sută în 

crescutsută in acest an. A
a încărcării cărbunelui de la 
la 25 la sută in 

mecanizat in proporție 
cincinal mecanizarea își

1969, la peste 50 la 
indicele de mecanizare
1,6 la sută în 1950 
Transportul în subteran este 
de 100 la sută. In viitorul 
va spune și mai pregnant cuvintul. De pe acum sint pre
zente numeroase clemente care ne dau posibilitatea 
prevederii viitorului mine or din Valea Jiului. Numai pentru 
mecanizare s-au investit in ultimii 15 ani peste 2 milia>de 
lei. Minele noastre vor deveni din ce in ce mai puter
nice unități de producție cu o mecanizare complexă și 
cu un avansat grad de mecanizare.

in aceste condiții rolul minerului se va schimba tot 
mai mult. El va deveni stâpinul și conducătorul mașinilor 
care vor asigura extragerea cărbunelui din abataje in 
condițiile reducerii la minimum a muncii fizice a omu
lui. Dar acest timp nu este prea îndepărtat, lată de ce 
actualii mineri, folosind mijloacele puse la dispoziție au 
posibilitatea și datoria să-și îmbogățească in permanen
ță cunoștințele profesionale și de cultură generală, să 
devină o armată de mecanizatori ai adîncurilor, să fie 
stăpînii tehnicii înaintate din subteran.

Există in prezent la toate exploatările miniere din Va
lea Jiului forme organizate de ridicare a calificării, 
cursuri de specializare, biblioteci tehnice bogat înzestrate 
și alte mijloace informaționale. Este datoria fiecărui tinăr 
să folosească din plin aceste mijloace pentru a-și însuși o 
înaltă calificare in frumoasa meserie de miner.

La Petroșani și Lupeni vor funcționa înceoind din 
acest an in cadrul grupurilor școlare profesionale, clase 
de mecanizatori mineri. Părinții, școala generală, mine
rii mai vîrstnici, să fie cei dinții sfătuitori ai tinerilor in 
această direcție, să le trezească interesul, dorința, pen
tru a deveni, alături de actualii mineri, stăpini ai adin- 
curilor, cadre miniere de nădejde, cu pregătire tehnîco- 
economică și o cultură generală bogată.

1968.
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ ORIENTUL APROPIAT
Reuniunea Comitetului Central al Uniunii 

Socialiste Arabe

Centenarul nașterii lui K I. ten in
ii

Adunarea festivă de la Moscova I

I

MOSCOVA 22. - Corespondență de la 
Laurențiu Duță și Silviu Podind : Adunarea 
festivă comună a C.C. al PC.U.S., Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și Sovietului Su
prem ol R.S.F.S.R., consacrată sărbătoririi 
centenarului nașterii lui V. I. Lenin a con
tinuat miercuri in sala Congreselor din 
Kremlin.

Lucrările au fost conduse de Alexei 
Kosîghin, membru al Biroului Politic al C.C. 
ol P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Au luat cuvîntul Lidia Fotieva, vechi mem
bru al P.C.U.S., Ho Xuan Son, membru a! 
secretariatului C.C. al F.N.E. din Vietna
mul de sud, Osvaldo Dorticos Torrado. 
membru al Biroului Politic și ol secretaria 
tului C.C. al P.C. din Cuba, președintele 
Republicii Cuba.

Primit cu vii aplauze, a luat cuvintul to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Au luat apoi cuvîntul Gus Hali, secretar 
general al P.C. din S.U.A., Giancarlo Pa- 
jetta. membru al Biroului Politic și al Di
recțiunii P. C. Italian, Jumjaaghiin Țeden- 
bal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., pre 
ședințele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, Aii Sabri, membru al Comitetu
lui Executiv Suprem al Uniunii Socialiste 
Arabe (R.A.U.). Mstislav Keldiș, președin
tele Academiei de Științe a U.R.S.S., Rod
ney Arismendi, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Uruguay, Țoi En Ghen, membru 
al Prezidiului Comitetului Politic, secretar

al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene, Shripat Amrit 
Dange. președintele Consiliului Național 
al P.C. din India, Vladimir Bakarici, mem
bru al Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., Max Reimann, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Germania, Evgheni Tiajelni- 
kov. prim-secretar al C.C. al Komsomolului 
din U.RS.S.

Participanții la adunarea festivă au 
fost salutați de un grup de pionieri din 
Moscova.

După-amiaza, au luat cuvintul Dolores 
Ibarruri, președintele P.C. din Spania, Ha
led Bagdaș, secretar general al C.C. al 
P.C. Sirian, Orlando Millas, membru ai 
Comisiei politice a C.C. al P.C. din Chile, 
Alvaro Cunhal, secretar general al P.C. 
Portughez, Jeronimo Arnedo Alvarez, se
cretar general al C.C. al P.C. din Argen
tina, Nuhak Fumsavan, in numele frontu
lui patriotic dm Laos, Friedl Furnberg, 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Austria, Meir Vilner, secretar general 
a) C.C. ai P.C. din Israel. Jesus Faria, se
cretar general al P. C. din Venezue
la, Agostinho Neto, președintele Mișcării 
Populare pentru eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.), Pierre Gensous, secretar gene
ral al F.S.M.

Participanții au fost salutați de 
tanti ai armatei sovietice.

Cuvintul de închidere a fost 
Alexei Kosîghin.

Adunarea festivă s-a încheiat 
tele Internaționalei.

reprezen-
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HOUSTON 22 (Agerpres). — 
In marele amfiteatru al Cen
trului spațial de la Houston a 
avut loc prima conferință de 
presă a echipajului „Apollo-13“. 
Timp de o oră și un 
sfert, James Lovell, Jamfred 
Haise și Jack Swîgert 
au răspuns întrebărilor ziariș
tilor și, cu ajutorul unor ma
chete, au dat ample explicații 
asupra desfășurării dramaticu
lui lor zbor spațial.

După ce a făcut o scurtă 
trecere în revistă a zborului în
ceput sîmbătă 11 aprilie, Lovell 
a arătat că, auzind explozia 
produsă in compartimentul de 
serviciu al cabinei de comandă, 
a crezut la început că este 
vorba de o glumă a lui Haise. 
Ceva mai devreme, acesta fă
cuse intr-adevăr o glumă, dar 
în momentul exploziei „fața lui 
avea o mină care dădea. să se 
înțeleagă că de data asta nu 
el este vinovat de cele petre
cute". Primul lucru pe carp l-au 
observat coi trei astronauți a 
fost scoaterea din funcțiune a 
bateriei de alimentare cu ener
gic electrică și oxigen. Lovell 
a precizat că a perceput zgo
motul exploziei și a observat 
emanațiile de gaz. „Intr-adevăr, 
no aflam în fața unei probleme 
serioase. Pămîntul nc-a comu
nicat că singura posibilitate de 
a supraviețui este trecerea în 
modulul lunar", a 
Lovell. Primul 
l-au făcut cei 
a fost punerea 
echipamentului 
modulului lunar. „Noi mai fă
cusem citeva exerciții de acest 
gen înainte, dar niciodată nu 
ne-am imaginat că vom fi în 
situația să le punem in apli
care in asemenea condiții", a 
spus Lovell .

„Rezervele de apă la bordul

reamintit 
lucru po care 
trei aslronauț i 
în funcțiune a 
de navigare a

Descoperirea 
unui complot 

antiguvernamental 
în Bolivia

LA PAZ 22 (Agerpres). — 
Autoritățile bolivienc au anun
țat descoperirea unui complot 
antiguvernamental. Ministrul de 
interne. Juan Ayoroa, a precizat 
că situația din țară se află 
în întregime sub controlul gu
vernului. El a menționat că 
au fost arestate opt persoane, 
care fac parte dintr-o organi
zație de dreapta.

Potrivit unor surse, partici- 
panții la complot intenționau 
să declanșeze o lovitură de stat 
la 27 aprilie, ziua cînd se îm
plinește un an de la moartea, 
într-un accident de elicopter, a 
președintelui Barrientos.

foartemodulului lunar erau 
reduse", a reamintit Swigcrt. 
„Nu ne-am permis să le fo
losim, fiindcă aveam nevoie 
de ele pentru a asigura func
ționarea sistemelor de răcire. 
Iată dc ce rn-arn întors la bor
dul cabinei de comandă și am 
pus in funcțiune o parte a sis
temului dc climatizare a mo
dulului, care asigură o tempe
ratură intre 18 și 20 grade și 
umiditate relativă normală. In 
acest fel am obținut apa nece
sară", a adăugat el.

Discutind problema 
rii „trenului" spațial, cei trei 
astronauți au subliniat că, dacă 
pină in momentul exploziei 
temperatura a fost cea nor
mală. după aceea ei au resim
țit din plin frigul. ..In ultima 
zi dc zbor la bordul cabinei de 
comandă, temperatura scăzuse 
la 3,4 grade Celsius", a spus 
Lovell.

... Supraviețuirea devenise o 
problemă dc inițiativă Și in
ventivitate", a adăugat el.

Deoarece aparatura de navi
gație fusese avariată, cei trei 
astronauți nu au mai putut 
efectua diversele calcule privi
toare la punerea în funcțiune 
a motoarelor. Cu toate aces
tea, Lovell și controlorii zboru
lui de la Houston au efectuat 
calculele și estimările necesare, 
așa cum sc procedase în timpul 
zborului „Apollo-8".

Pentru astronauți cel mai im
portant aspect al zborului l-a 
constituit cooperarea cu tehni
cienii dc pe Pămînt, cooperare 
care a permis rezolvarea difi
cilelor probleme ridicate dc 
acest neobișnuit zbor spațial.

„Deși nu sînt superstițios, a 
spus Lovell, sînt dc părerea 
italienilor care afirmă că nu
mărul 13 nu poartă ghinion. 
Aș putea spune că în evoluția

încălzi-

zborului „Apollo-13" au existat 
citeva momente caro l-au făcut 
să tic departe de ceea ce s-ar 
putea numi un „zbor nenorocos". 
Cred că dacă explozia ar fi 
avut loc în timp ce ne întor
ceam do pe Lună nu am mai 
fi putut reveni pe Pămînt". 
Intr-adevăr, fără modulul lu
nar. această „barcă de salvare", 
cabina de comandă nu ar mai 
fi putut fi ghidată și nu ar 
mai fi fost realizată ameriza
rea.

Lovell a spus că după ce a 
sesizat pe deplin gravitatea si
tuației în care se afla, s-a gîn- 
dil un moment că mult timp 
de acum înainte nu va mai 
avea loc o nouă misiune lu
nară. Acum, a adăugat el, 
după ce am văzut cum a fost 
realizată cooperarea dintre 
noi și centrul spațial, „mi-am 
schimbat părerea". Swigcrt a 
spus, la rîndul său, că apre
ciază că „recuperarea echipaju
lui înseamnă de fapt încheierea 
cu succes a misiunii". Haise, 
la rîndul său, a declarat că se 
află in serviciul N.A.S.A. do 
15 ani și intenționează să ră- 
mînă în continuare în grupul 
.astronauților americani.

Lovell a fost întrebat care 
este opinia sa asupra cauzelor 
exploziei care a pus capăt în 
mod atît de neașteptat misi
unii pe care o comanda. ..Nu 
știu ce aș putea să vă spun", a 
răspuns Lovell. „Defecțiunea s-a 
produs într-un loc pe care noi 
nu puteam să-l vedem. Ne 
aflam la mai puțin de un 
metru de locul exploziei. Cu 
toate acestea, cei de pe Pămînt 
dispuneau de mult mai multe 
informații (din datele telemctri- 
ce transmise de nava avariată) 
și puteau să-și dea seama mai 
bine decît noi do ceea ce se 
petrecea".

ar

Noi conflicte de muncă
s

STARE DE URGENȚA ÎN COLUMBIA
BOGOTA

Un comunicat oficial 
la Bogota anunță că 
Pastrana Borrero, 
coaliției guvernamentale Fron
tul Național, a cîștigat alege
rile prezidențiale desfășurate 
duminică in Columbia. El a 
obținut 1 571 249 voturi, cu 
50 000 mai mult decit principa
lul său adversar, generalul 
Gustavo Rojas Pinilla, 
președinte urmează să

(Agerpres). — 
difuzat 
Mistici 

candidatul

funcția supremă la data de 7 
august.

In același timp, președintele 
țării, Carlos Lleras Resterpo, a 
instituit. în mod oficial „starea 
de urgență" pe întregul teri
toriu al Columbiei. Incepind de 
marți seara, au fost impuse res
tricții de circulație in timpul 
nopții, iar posturile naționale 
de radio vor fi supuse cenzurii.

Luind cuvîntul în cadrul unei 
conferințe de presă, președintele

Restrepo a declarat că institui
rea stării de urgență a fost a- 
probată de Consiliul de Stat. 
El a afirmat că in cursul ale
gerilor prezidențiale nu s-au 
produs fraude și nu întrevede 
posibilitatea unei lovituri de 
stat, intrucît guvernul se bu
cură de sprijinul armatei. Rc- 
ferindu-se la tulburările provo
cate de sprijinitorii fostului 
dictator, Rojas Pinilla, care a 
fost învins în alegeri, președin-

tele Restrepo a subliniat 
„guvernul va reprima 
mișcare subversivă, ; 
măsurile ce se impun".

Șeful poliției din Bogota a 
precizat, pe de altă parte, că 
un număr do 412 persoane au 
fost arestate in urma dezordini
lor provocate luni și marți di
mineața de susținătorii gene
ralului Pinilla. Principalele 
puncte strategice din Bogota 
sînt păzite în prezent de armată 
și care blindate.

că 
orice 

apllcînd

CAIRO 22 (Agerpres). — 
La Cairo a avut loc o reuniune 
a Comitetului Central al Uni
unii Socialiste Arabo, sub pre
ședinția lui Anwar Sadat, vice
președinte al Republicii Arabe 
Unite. In cursul acestei reuni
uni, Mahmud Riad, ministrul 
afacerilor externe al R.A.U., 
a prezentat un raport asupra 
situației politice și militare a 
R.A.U., precum și asupra vizi-

Intrevedcrea ministrului
lui cu reprezentanți ai organizațiilor palestinie

ne de rezistență

tei efectuate recent la Cairo de 
asistentul secretarului de stab 
al S U.A. pentru problemele 
Orientului Apropiat și Asiei do 
sud, Joseph Sisco. A fost, do 
asemenea, examinată evoluția 
relațiilor de cooperare dintro 
Libia, R.A.U. și Sudan. In 
încheierea reuniunii. Labil) 
Shukeir, președintele Adunării 
Naționale a R.A.U., a făcut o 
expunere privind situația eco
nomică a țării.

de interne al Libanu-

BEIRUT 22 (Agerpres). — 
Ministrul de interne al Libanu
lui, Kamal Jumblatt, a avut 
marți o întrevedere cu repre
zentanți ai organizațiilor pales
tiniene do rezistență, care ac
tivează pe teritoriul libanez. 
Intr-o declarație făcută la în
cheierea acestei reuniuni, mi-

nistrul libanez a anunțat în
cheierea unui acord privind 
crearea unui „înalt Comitet" 
însărcinat cu rezolvarea tuturor 
problemelor refugiaților pales
tinieni din Liban. Acest orga
nism va fi prezidat de călro 
ministrul de interne libanez.

——— ------------ --------- >

Pe scurt • Pe scurt
TEHERAN 22 (Agerpres). — Guvernul iranian a obți

nut marți votul de încredere al Camerei Inferioare a parla
mentului (Madjlis), in legătură cu poziția adoptată față 
de viitorul politic al Bahreinului.

După cum se știe, guvernul a recunoscut oficial dreptul 
populației din acest emirat al Golfului Persic de a-și alege 
calea independenței.

Primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveida, a 
declarat că recunoașterea dreptului poporului din Bahrein 
de a-și hotărî soarta constituia singura politică pe care 
Iranul putea s-o urmeze.

NEW YORK 22 (Agerpres). 
— Marți au încetat lucrul 
23 000 dc muncitori ai societă
ții „Goodyear", una din cele 
mai mari firme din industria 
cauciucului a S.U.A. Greva, 
care afectează activitatea a 15 
uzine ale societății, a fost de
clanșată în urma eșecului nego
cierilor purtate la Cincinnati 
pentru semnarea unui nou con
tract de muncă. Negocieri simi
lare se desfășoară și la celelalte 
trei societăți-gigant din indus
tria americană a cauciucului : 
„Firestone", „Uniroyal" și 
„Goodrich".

Un alt conflict de muncă a 
început la societatea de trans
porturi aeriene ..Ozark", caro 
a trebuit să-și suspende zboru
rile în statele Missouri. Illi
nois și Iowa.

Intre timp, la New York au 
fost reluate — potrivit agenției 
A.P., intr-o atmosferă de pesi
mism — negocierile pentru re
înnoirea contractului de muncă 
al celor 13 000 de lucrători de 
la principalele ziare din oraș 
— ..New York Times", „Daily 
News". ..New York Post" 
„Long Island Pr Press".

Convorbirile polono-vest-germane
VARȘOVIA 22 — Corespon

dentul Agerpres, Iosif " 
trașcu, transmite : La 
Ministerului Afacerilor Externe 
al R. P. Polone a început mier
curi runda a treia a schimbu
lui do păreri politice dintre 
reprezentanții guvernelor R. P. 
Polone și R. F. a Germaniei. 
Primele două întîlnirî anteri
oare au avut loc, după cum se 
știe, în lunile februarie și mar
tie a.c.. tot în capitala polo
neză. Convorbirile se desfă
șoară în vederea normalizării

Dumi- 
sediul

relațiilor politice dintre 
două țări.

Delegația poloneză este 
dusă de Jozef Winiewicz.

Și

cele

con- 
ad

junct al ministrului afacerilor 
externe, iar cea vest-germană 
de Georg Ferdinand “ 
secretar de stat in 
de Externe al R. F. 
niei.

Duckwitz, 
Ministerul 
a Germa-

SECVENJE HELVETICE
excepțională,

serviciu a ieșit 
tabieturile tutu-

La 5 iunie

© Marți, a început la Ni
cosia PROCESUL INTENTAT 
UNUI GRUP DE ȘASE CIPRI- 
OȚl GRECI ACUZAȚI DE A 
EI COMPLOTAT ASASINA
REA. LA 8 MARTIE, A 
PREȘEDINTELUI CIPRU
LUI, MAKARIOS. Cei șase 
Costas Ioanides, directorul 
ziarului de opoziție „Gnomi", 
un student, un agent imobili
ar și trei polițiști — sint în- 
vinuiți, de asemenea, de a 
fi complotat împreuna cu 
Polycarpos Gheorghadjis, fos
tul ministru de interne asa
sinat luna trecută in apro
piere de Nicosia, răsturnarea 
prin forță 
priot.

© Comisia pentru energia atomică a 
că, marți, la poligonul pentru experiențe 
avut loc DOUA EXPLOZII NUCLEARE SUBTERANE iar 
una dintre ele a provocat o ușoară emanație dc gaz radio
activ în sectorul „Cayole Summit", regiune situată la 17 km 
de limita poligonului. Acestea au fost cea de-a 13-a și. 
respectiv, a 14-a experiență nucleară subterană efectuate 
anul acesta în Nevada.

© In statul indian Madhya 
Pradesh, a izbucni', o EPI
DEMIE DE HOLERA care a 
provocat, piuă în prezent, 
15 cazuri mortale. Autorită
țile au luat măsuri urgente 
pentru a împiedica extinde
rea epidemici.

• LA TOKIO S-A DES
CHIS UN NOU CURS DE 
LIMBA ROMANA, al 17-lea 
organizat de Asociația de 
prietenie Japonia-România. 
Cursul este condus, ca și în 
anii preccdenți. de doamna 
Michiko Yoda, traducătoarea 
in limba niponă a romanului 
lui Liviu Rebreanu ..Răscoa
la".

© GUVERNUL AUSTRALI
AN AR TREBUI SĂ-ȘI RE
TRAGĂ IMEDIAT TOATE 
FORȚELE MILITARE DIN 
VIETNAMUL DE SUD, a decla
rai „ministrul" apărării din gu
vernul „fontomă" al Partidului 
laburist australian. Lance Bar
nard. Intr-o declarație făcută 
marți Ia Canberra, Barnard a 
precizat că, în contextul conti
nuării retragerii trupelor ame
ricane din Vietnamul de sud, 
anunțată luni de președintele 
Nixon menținerea celor 8 500 de 
militari australieni în Vietna
mul de sud devine absurdă.

LOS ANGELES 22 — Ju
riul curții cu jurați din Los 
Angeles a recomandat con
damnarea lui Bausoleil la

a guvernului ci-

S.U.A. a anunțat 
din Nevada, au

moarte prin gazare.
Se știe că Bausoleil l-a u- 

cis pe Hinman după ce aces
ta refuzase să-i înmîneze o 
sumă de 20 000 de dolari 
ceruți de Charles Manson.

© VALUL DE CĂLDURĂ 
ce s-a abătut de citeva zile 
asupra Mexicului a provocat 
moartea a numeroase persoa
ne. In orașul Puebla, la 
aproximativ 100 km de capi
tală, au murit 60 de per
soane. De asemenea. în ora
șul industrial Monterey din 
nordul țării unde tempera
tura a atins 41 de grade 
Celsius, sînt semnalate nu
meroase cazuri de deshidra
tare cu efecte grave, mai ales 
în rîndul copiilor.

• ȘTIȚI CITE AUTOMOBILE CIRCULA PE ȘOSELE
LE STATELOR UNITE ? Potrivit unor date ale Ministeru
lui Comerțului american, în momentul de față în S.U.A. sint 
înmatriculate aproape jumătate din numărul total al mași
nilor care circulă în lume... Intr-adevăr, experții americani 
apreciază că în 190 de țări și teritorii din lume, circulau 
in 1969 un număr de 216 340 047 vehicule, dintre care 
99 958 000 sînt înmatriculate în Statele Unite.

Rasiomd unul dm muu.,pie
le ahiduri care îmbie pe călă
torul străin să cunoască El
veția, ne-a frapat următoarea 
definiție : ....Țara celui mai
mic teritoriu, care oferă cea 
mai mare varietate din toate 
punctele de vedere". Si. în- 
tr-adevăr, strinsă in centuri 
de munți. Elveția este țara 
sporturilor de iarnă si a ma
rilor ascensiuni. Plină de la
curi, Elveția este tara spor
turilor nautice. Castelele, bi
sericile. monumentele, muze
ele istorice si de artă, colec
țiile si expozițiile o fac țara 
celor mai complexe vizite tu
ristice. Uzinele, fabricile, ate
lierele. industria de ceasor
nice si aparate de precizie, îi 
conferă primele locuri, în ce 
privește calitatea. pe plan 
mondial. Teritoriu fără răz
boaie de peste 450 de ani, și 
permanent neutru, fac din 
Elveția „insula" cea mai liniș
tită din Europa si locul celor 
mai ooreobile vacante în
nobilate de spiritul qospodă- 
resc, atentia si curtoazia ca
racteristică elvețienilor. Elve
ția e o tară săracă, fără qri- 
ne, fără fructe, fără zăcă
minte si titei, o tară de pia
tră, unde Dămînt'd este scump 
si recoltele puține. Si totuși 
ea a aiuns astăzi una 
țările cele mai boaate 
continentului datorită 
perseverentei si priceperii oa
menilor ei.

din 
ale 

rîvnei.

Plimbîndu-te oriunde prin 
orașele Elveției, în somptuo
sul oraș ai Genevei, in aerianul 
Lausanne sau în cochetele și 
delicatele Martinny sau Mon
treux - peste tot întilnesti a- 
cea atmosferă de sobrietate 
împletită cu elemente legen
dare : străzi înquste cu case 
din piatră, statui ale foștilor 
cavaleri în armură din piețele 
orașelor, drapelele caracteris
tice fiecărui canton. Aici este 
leaaănul unui popor alcătuit 
din trei naționalități : fran
cezi, qermani si italieni, pe 
care istoria si viața i-a unit 
într-o națiune cu trei graiuri 
oficiale si cu trei capitale 
mici. Elveția e o confederație 
cu capitala politică la Berna, 
împărțită pe cantoane, fiecare 
canton avindu-si un ora$ de 
centru, o emblemă si un dra
pel.

Incercînd — lucru destul de 
areu - să fac o selecție în 
tot ce am văzut si cunoscut 
in cursul călătoriei în Elveția, 
voi înfățișa doar vizitele - 
rearetabil de scurte - în cî- 
teva locuri situate în partea 
de sud-vest, reaiuni ce atestă 
atit vestiqiile unui trecut fră- 
mintat, cit si timpurile moder
ne. Ce conferă acestor lo
curi acea ineaalabilă atrac
ție pe care o resimte călăto
rul străin ? Există în lume o- 
rase si locuri parcă zăvorite 
in ele insele si care nu ti se 
dezvăluie decit cu areu, cheia 
înteleaerii lor trebuind căuta
tă indelunq. Geneva, ca și 
alte orașe - Lausanne. Mon
treux — si intreaqa salbă de 
mici localități din Vaud și 
Valois — cu nume intrate de 
mult in istorie, iti dezvăluie 
de la început semnificația

lor, se dăruie din plin privi
rilor.

Văzută de sus, de prin mun
ții învecinați, Geneva e scu
fundată în căldarea ferită de 
vinturile reci ale înălțimilor. 
Altitudinea : 378 m. Locuitori : 
185 000. Capitala cantonului 
- Geneva si cel mai impor
tant centru al Elveției roman- 
de. Așezată pe strîmtoarea la
cului Leman, de unde Rhâ- 
nul, care-i traversează apele 
albastre, îsi continuă cursul 
spre Mediterană prin Franța. 
La sud - brîul munților Sale- 
ve. La est - Lemanul, adine 
si deschis spre, orizont ca o 
mare, cu vînturi, cu valuri, cu 
bărci, cu iole și cu vapoare. 
Nordul si vestul orașului dau 
spre qranita franceză.

Orașul lui Jean-Jacques 
Rousseau, vecin cu Ferney-ul 
lui Voltaire si cu străvechiul 
altar închinat de romani la 
Nyon lui Neptun, Geneva in
ternațională de azi își mai 
păstrează pe ici pe colo firi
de ce datează din vremurile 
Evului Mediu.

Trei străzi importante sta
bilesc atmosfera comercială a 
orașului. Atracția constantă a 
tuturor vitrinelor o constituie 
ceasornicele. Ornicele lucra
te din lemn si imitînd cabane, 
căsuțe cu ferestrele deschise, 
scene 
tiene, 
ceasuri __ ___ ___ _______
ză privirile. Pentru copii, cea
suri de mină cu qravuri pe 
disc, bătind secunda de obi
cei cu un pistol, alteori se
cundarul fiind capul unui că
țel, cal, pisică, tiqru sau ele
fant.

In leqătură cu ceasul, tre
buie spus că la elvețieni exis-

cimoenesti 
precum si 

cu cuc.

tipic elve- 
celebrele 

maanetizea-

tâ un adevărat cult pentru 
punctualitate. Ideea de a-ți da 
întîlnire de pe o zi pe alta 
este cu totul ___ _____ i",

întîrzierea la întîlnire, ma- 
curs sau

igr 
să, _______
de mult din 
for vîrstelor.

Geneva este cunoscută pe 
toate meridianele ciobului ca 
loc al celor mai importante 
si respectabile intilniri inter
naționale. Prezenta la Gene
va a atîtor orqanizatii mon
diale. tradiția de oraș prin 
excelentă al diplomatilor, de 
la Liqa Națiunilor ( a cărei 
președinte a fost și N. Titules- 
cu), pină la sediul european 
actual al Națiunilor Unite, 
dau frumosului port al lacului 
Leman o pronunțată culoare 
internațională. Peisajul uman, 
strada, sălile de spectacol, 
aeroportul, qara, străbătute de 
călători din cinci continente, 
confirmă caracterul 
international al 
afara Oficiului 
Națiunilor Unite, 
aici Orqanizatia . . 
Sănătății (O.M.S.), ..............
Biroul International al» Mun 
ci (B.I.T.), Biroul Internațional 
al Educației, Uniunea Interna
țională a Telecomunicațiilor 
(U.I.T.), Crucea Roșie Interna
țională si numeroase alte or- 
aanizatii quvernarnentale in
ternaționale. Palatul O.N.U. 
coate fi vizitat de oricine. Ghi
dul. o persoană competentă, 
vorbind mai multe limbi, îți 
prezintă cu amabilitate, dar 
și cu araba devenită profesio
nală. sălile de conferințe, un
de în anii noștri au fost luate 
hotărîri de importantă crucia
lă pentru destinul unor țări 
Si reaiuni ale qlobului,

de oraș 
Genevei. In 
european al 
îsi au sediui 
Mondială a.

■■ Gh.T.T.r 
' iMun-’

Aici, la Geneva. în 1954, 
a_ avut loc Conferința asiati
că pentru reqlementarea si
tuației din Indochina, iar un 
an mai tîrziu s-au reunit „cei 
patru mari". In 1964, Geneva 
a fost qazda conferințelor 
pentru folosirea pașnică a 
enerqiei nucleare. $i tot în 
1964 a acordat ospitalitate 
Conferinței pentru comerț și 
dezvoltare. Vilele si hotelurile 
au devenit locuri istorice. Ast
fel, hotelul „Beau-Rivaae", pe 
malul Lemanului - a fost lo
cul tratativelor pentru inde
pendenta Yemenului de sud, 
iar la vila „Bocooe" s-au des
fășurat tratativele în dome
niul schimburilor comerciale 
Si tarifare din cadrul Rundei 
Kennedy.

Gazdă a Liqii Națiunilor, 
ca si a Oficiului european al 
O.N.U., Elveția nu a făcut 
parte din prima, nici din a 
doua orqanizatie internațio
nală. Ea respectă cu riqurozi- 
tate tradiția de neutralitate, 
căutînd să evite anqajarea 
atitudinii sale în special in 
problemele externe conflictua- 
le. Dar prin participarea ei 
activă la dezbateri si la solu
tionarea lor, demonstrează că 
neutralitate nu mai înseam
nă izolare fată de problemele 
atit de diverse ale lumii con
temporane. Statornica activi
tate a Elveției in slujba idea
lurilor bunei înteleqeri și co
operării între națiuni defineș
te poate mai preqnant trăsă
tura dominantă a civilizației 
si culturii acestui popor aflat 
la răscrucea drumurilor Eu
ropei.

I. ALEXANDRESCU

Primele alegeri 
generale din Cipru

NICOSIA 22 (Agerpres). — 
Primele alegeri generale orga
nizate în Cipru de la cucerirea 
independenței au fost fixate 
pentru data de 5 iunie, de către 
Consiliul de Miniștri cipriot, 
reunit în ședință specială, cu 
participarea președintelui Ma
karios.

La aceeași dată, vor fi orga
nizate alegeri separate în zo
nele insulei locuite de popu
lația de origine turcă pentru 
desemnarea unei Adunări Na
ționale a ciprioților turci. Ca 
urmare, in Cipru, vor exista 
două parlamente, unul al ci
prioților greci, iar celălalt 
ciprioților turci.

Pe scurt • Pe scurțj
Preșul 

învechite a
licorii 
lui Baclius

/

ROMA 22 (Agerpres). — 
Spre deosebire de marea majo
ritate a produselor alimentare, 
a căror căutare scade pe mă
sura învechirii lor, cu licoarea 
lui Bachus se petrece un feno
men invers. La o licitație de 
vinuri, organizată marți la Mi
lano, o sticlă de „Chianti11 din 
recolta anului 1889 a fost vîn- 
dută pentru suma de 340 000 
lire italiene. Alte patru

tot din secolul al 
și-au schimbat stăpî- 

prețuri de pesto

de vin, 
•XIX-lea 
nii pentru . . . a. .._
150 000 lire italiene.

Interesant este că în acesto 
rarisime cazuri, cumpărătorul 
nu prea arc prilejul 
fice nici autenticitatea 
tului, nici calitatea și 
chimea sa. Căci astfel 
catese se cumpără de 
pentru a se expune în vitrine 
și nu pentru consum.

să veri- 
conținu- 
nici ve
de deli- 

obicei
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