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• A început cea de-a VI-a 
ediție a popularei competiții 
ce sc desfășoară sub somnul 
Thalieî — Festivalul bienal 
de teatru de amatori „Ion 
Luca Caragialo", organizat de 
Comitetul do Stal pentru 
■Cultură și Artă, Consiliul 
Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Uniunea Na
țională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție și Co
mitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist.

A CADRELOR
• Săpăturile arheologico 

efectuate in ultimul timp la 
cetatea dacică de la Bitca 
Doamnei au scos la iveală 
noi urme materiale de im-

portonță capitală in interpre
tarea principalelor caracteris
tici ale civilizației dacice in 
Moldova. S-au descoperit noi 
porțiuni de ziduri, locuințe, 
sanctuare și a fost descifrat 
sistemul de lorasarc a cetății, 
fapt care i-a condus pe cer
cetători la concluzia că a- 
ceastă mare fortificație este 
asemănătoare cu cele din 
munții Orăștiei.

# Monturii de la Porțile 
de Fier au trăit sîmbătă mo
mentul înfăptuirii unuia din
tre cele mai importante e- 
venimente legate de punerea 
în funcțiune a primului din 
cele 6 hidroagregate ale cen
tralei : a fost introdus în in
teriorul statorului pentru a 
fi asamblat rotorul genera
torului electric.

• La Tg. Jiu a fost con
stituită Societatea cultural-ar- 
tistică a elevilor „Constan
tin Brâncuși", inițiată de că
tre Comitetul județean Gorj 
al U.T.C.

e mai mult decît r A

In fază Masă
o sarcină e un de fundație

Fruntași
N

rotundă

imperativ al vieții!
IONEL CAZAN.

directorul Cabinetului municipal de partid

• Constructorii T.C.M.M. 
au început, în incinta exploa
tării miniere Lonea 1, betona- 
rea fundatilior construcțiilor 
de amplificare a stației de 
compresoare și T.D. Aici vor 
fi montate ulftrior 6 compre
soare de tip „Reșița", de 
100 mc/oră.

în muncă

Simpozion
Conștiința politică a oame

nilor muncii, in continuă dez
voltare. iși găsește expresia in 
toate domeniile activității so
ciale. materializîndu-se intr-o 
contribuție tot mai mare la re
zolvarea problemelor de inte
res general, intr-o sporire a 
grijii pentru avutul obștesc și 
h combativității față de nere
guli și ilegalități, in îndeplini
rea mai bună a obligațiilor pro
fesionale sau. altfel spus, in
tr-o creștere continuă a res
ponsabilității sociale.

In concepția partidului nos
tru, dezvoltarea conștiinței so
cialiste reprezintă un proces 
complex și multilateral, care 
implică atît cunoașterea temei
nică a ceea ce este valoros in 
domeniul culturii, științei și teh
nicii contemporane, stăpinirea 
deplină a profesiunii, cit și în
sușirea concepției filozofice des
pre lume și societate a parti
dului nostru, formarea unei a- 
titudini cetățenești înaintate.

Congresul al X-lea a criti
cat modul unilateral, simplist, 
de a concepe conștiința socia
listă și munca de educație, re
ducerea acestora la sfera con
științei politice sau filozofice, 
cu neglijarea comandamentelor 
de ordin etic, cultural, știin
țific, profesional în educarea 
omului societății noastre. De 
asemenea, a fost criticată și 
înțelegerea educației comuniste 
sub aspect strict profesional, 
părerea, nu mai puțin simplifi
catoare, că însușirea cunoștin
țelor științifico-tehnice și cul
turale ar epuiza conținutul 
muncii de educație. Combătind 
aceste concepții, s-a scos în e- 
vidență faptul că este necesar 
ca instrucția. însușirea cunoș
tințelor cultural-științifice, să 
fie însoțită de formarea unor 
idei, deprinderi, aptitudini și 
sentimente nobile, să se soldeze 
cu formarea unei concepții ști
ințifice despre lume și viață, 
a unor convingeri comuniste 
ferme. De aici necesitatea de 
a nu detașa nivelul politic de 
formația cultural-științifică și 
profesională, aceasta desăvîrșin- 
du-se și armonizindu-se în uni
tate cu calitățile politice-mo- 
rale înaintate, formarea unor 
deprinderi comuniste de viață 
și muncă.

Conștienți de faptul că în an
samblul trăsăturilor care con
figurează fizionomia omului so
cietății noi, un rol preponde
rent revine efortului permanent 
de autodepășire, un însemnat 
număr de cadre cu munci de 
răspundere din unitățile de 
producție și instituțiile social- 
culturale ale municipiului nos
tru și-au exprimat dorința de 
a-și ridica nivelul de cunoștin
țe politice și ideologice inscri- 
indu-se la cursurile universită
ții serale de marxism-leninism. 
In marea lor majoritate, cei 
înscriși la această formă supe
rioară de învățămint au înțe
les că strădaniile lor vor fi cu 
atît mai rodnice cu cit vor ur
mări nu doar îndeplinirea for
mală a unei sarcini, ci satisfa-

cerea nevoii lăuntrice de a a- 
profunda cunoștințele necesare 
specialității lor, de a-și lărgi 
orizontul politic și ideologic.

Faptul că ne găsim in stadiul 
cînd am parcurs o bună parte 
din programul de învățământ, 
ne permite să formulăm unele 
concluzii cu privire la felul cum 
cei peste 300 de studenți înscriși 
la începutul anului de învăță- 
mint au înțeles necesitatea frec
ventării activităților programa
te. Participînd cu regularitate 
la cursuri, tovarășii Gheorghe 
Mihalaclie, Emcric Magyarosi. 
Matei Chirimbu, Pompiliu Muș- 
tean. Pavel Bartha. Alexandru 
Furdui, loan Tarcea. Emilian 
Meiuș, Elena Stoican, Gheorghe 
Dinuță, ” 
alții au 
perioasă 
tapă ce 
mai mult omului societății noas
tre eforturi pentru a se perfec
ționa. pentru a cunoaște tot ce 
se petrece în Jurul său. Acești 
tovarăși au participat cu regu
laritate Ia dezbaterile organi
zate in cadrul secției universi
tății la care s-au înscris, și-au 
axat intervențiile în seminarii 
pe clarificarea și însușirea te
meinică a problemelor funda
mentale ce vizează construcția 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, probleme cuprinse în 
documentele Congresului al X- 
lea.

Semnificativ în 
rocție este faptul că 
parte a studenților universității 
serale de marxism-leninism au 
înțeles că nu este vorba de a 
învăța pe de rost definiții sau 
citate, nici de a da răspunsuri 
„ca la carte" în cadrul dezba
terilor. Importanța pregătirii 
lor a fost materializată in do- 
bîndirea de criterii clare pen
tru aprecierea realității încon
jurătoare. pentru a răspunde 
problemelor pe care Ie ridică 
viața, activitatea practică, po
ziția partidului într-o chestiune 
sau alta. Succesele pe care a- 
cești tovarăși le obțin în acti
vitatea lor de zi cu zi, în sec
toarele unde muncesc, demon
strează cit de utilă este aplica
rea în practică a celor învăța
te, folosirea concluziilor des
prinse din studiu pentru orien
tarea justă in cele mai diferite 
situații și ridicarea activității 
lor la nivelul exigențelor ac
tuale.

Din păcate, însă, printre cei 
care la începutul anului de în- 
vâțămint și-au exprimat dorin
ța de a frecventa cursurile u- 
niversității mai sînt unii care 
deși au cerut în scris acest lu
cru, angajîndu-se să frecvente
ze cu regularitate cursurile, 
au uitat că una din caracteris
ticile omului societății socialiste 
este unitatea dintre vorbă și 
faptă. In această situație se gă
sesc tovarășii Francisc Miclea, 
Ianos Makai. Mitică Nicolaescu. 
Florian Teodorescu, Constantin 
Vilceanu, Octavian Voicu. Ive- 
nița Tur, loan Bușe, Vasile

Consiliul orășenesc Vulcan 
al Organizației pionierilor a 
organizat pentru azi un simpo
zion științific cu tema : „Mi
nuni care nu sînt minuni". 
Explicațiile teoretice vor fi 
însoțite do demonstrații prac
tice. Simpozionul are loc, la 
ora 10 la Școala generală 

4.

Comitetul municipal Petro
șani al U.T.C. 
cu Casa de cultură a 
nizat joi după-amiază o masă 
rotundă ‘ ‘
mister — băieții". Au partici
pat tinere fete de la- Liceul 
teoretic, Grupul școlar minier, 
școala comercială, I.M.P., ca
dre didactice și funcționare. 
S-a discutat despre cum văd 
fetele băiatul ideal, ca prie
ten și viitor sot.

în colaborare 
orga-

cu tema „Acest

La Consiliul popular al o- 
rașului Lupeni a avut loc zi
lele trecute festivitatea de 
decernare a insignei de frun
taș în munca de înfrumuse
țare a orașului unui număr 
de 60 deputați din localitate. 
Intre aceștia se numără : 
Cristea Aron, Aurel Bîrlca, 
Virgil Murgii, Wiliam Szuder 
etc.

La magazinul de mobilă 
din Petroșani, zilele trecute, 
lume multă. Așteptau oame
nii la rind așa cum 
stau.» bărbații in preajma lui 
8 martie, să cumpere cadouri. 
Bine că n-au lemeile mai 
multe zile de sărbătoare pe 
an I

— Ce sc da aici, 
de-i otita lume? — 
o bătrînică pe doi 
care după tandrețea 
cirea ce li se citea
puri se vedea că și-au 'în
jghebat de currnd un cămin.

— Mobilă combinată 
dam", bun ic u fă.

— Pentru asta ? Doar 
fi poleită cu auri

— Nu știm, bunicuțo,

maică,
Întreabă 

tineri, 
și feri- 
pe chi

„A-

n-o

dar

Francisc Takacs și 
înțeles necesitatea im- 

a etapei actuale, e- 
solicită din ce in ce

Continuare in pag. a 3-a
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In construcție,
la Livezeni

Constructorii T.C.M.M. pre
gătesc în incinta principală 
a minei Livezeni „adăpostul" 
pentru viitoarele materiale șl 
utilaje ale exploatării minie
re. Deja, în aceste zile se 
toarnă betonul în lucrări si
tuate la nivelul terenului 
Urmează ca în săptămîna vi
itoare, peste armătura 
otel care e montata, să 
toarne beton și în cofrajul 
planșeului de la cota 4-4,50.

Lucrările la magazia de 
materiale și șopronul de uti
laje — denumirea „adăpostu
lui" — sînt avansate fată de 
grafic cu mai bine de două 
luni.

Pagina a 2-a
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Atelier oameniiPentru sportul de performanță

Hărnicie

DEPLASARE

de 
de 

din

de
se

această

și tn- 
meta- 

viitoa-

PAPUAȘII,
I

temerarilor cuceritori 
minerii. In 

sectorului 
lui

Numai în 
și februarie

Taraful și soliștii de muzică populară de la Casa de cultură Petroșani susțin, astăzi, două 
spectacole folclorice in localitățile Coroești și Serei (de lingă Pui). Tot astăzi, formația de 
muzică ușoară „Atlas", plecată intr-un scurt turneu, va susține două concerte în orașele Sime- 
ria și Orăștic.

în care se achită 
fiecare salariat

Există aici o diviziune 
a muncii. Unii întrețin 

ferate din subteran și’

nr.

■?

Venera ANGHEL

In pagina a 3-a
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și 
Pe 
pe

să gin- 
să moa-

mărit 
o he- 
randa- 
la di-

'.rece

oamenii au 
pe lingă

i
Și de 

primi: 
celelalte

Fasonarea lemnului 
dreptarea armăturilor 
lice pentru subteranul 
rei exploatări de la Livezeni,
sc va face înlr-un atelier si
tuat lingă pulul principal din 
cadrul incintei principale. Lu
crările de construcție la acest 
atelier sînt în fază de funda
ție (săpături și betonarc).

A

I N

In acest an, U.G.S.R. a acordat sportului de performanță 
din Valea Jiului suma de 1 660 000 lei, repartizați pentru 
reameriajări ale bazelor., sportive. material și echipament 
sportiv, pregătirea echipelor și respectarea calendarului 
sportiv anual. De asemenea, comitetele sindicatelor din Va
lea Jiului vor acorda suma de 360 000 lei echipelor sportive 
pe care le patronează, pentru material și echipament sportiv.

Colectivul de muncă 
preparației Lupeni a început 
bine anul 1970. 
lunile ianuarie 
au fost realizate aici beneficii 
în valoare de 200 000 
Demnă de subliniat 
tivitatea depusă de 
conduse de către 
Ghior, Năstase Goia, 
Drotzinger, Vasile 
Liviu Avramesou, 
Turcila.

lei. 
este ac- 
echipele 

Ștefan 
Andrei 

Fumade, 
Pantelimon

pa s a ri

EXPEMENȚĂ Șl DĂRUIRI
19 ani de cînd Victor 

Radu și-a îngemănat viata cu 
aceea a minei Uricani. E ceva 
firesc. Mina iși are doar viața 
ei. Trăiește pulsînd în ritmul 
inimilor 
ai adincurilor — 
calitate de șef al 
VI transport, pe umerii 
Victor Radu apasă răspunderi 
mari. Ritmul muncii din aba
taje, suitori și galerii depinde 
în bună măsură de modul în 
care se desfășoară aprovizio
narea. brigăzilor de mineri cu 
vagonete goale, materiale și 
utilaje. Dar buna desfășurare 
a transportului depinde 
modul 
sarcini 
sector.
precisă 
liniile 
suprafață, alții căile de acces.

în garajele subterane se veri
fică și alimentează locomotivele 
Diesel. Vagonetele sînt- și ele 
reparate. Și pentru toate a- 
cestea răspunierea principală 
o are șeful de sector Victor 
Radu. Pe șeful de sector poți 
să-l vezi aproape în fiecare
schimb, îndrumînd șl contro-
lînd peste tot unde este 
multă nevoie. Experiența 
dăruirea lui în muncă 
molipsitoare pentru întregul 
colectiv. Are doar acest mă
nunchi- de oameni un angaja
ment și o obligație profesio
nală : brigăzile de mineri să 
nu sufere ain lipsă de vago
nete goale și materiale.

Acesta este barometrul acti
vității sectorului 
condus de Victor

Cindva, de mult, dar cînd 
anume nimeni nu poate să 
știe, mai înainte ca în albas
trul profund al Pacificului să 
se fi oglindit chipul vreunui 
om sau ca jungla, ursuză și 
nepătrunsă, să fi tăinuit pașii 
acestuia, un șarpe și o pa
săre s-au luat la întrecere. 
Cîștigătorul trebuia să-i dăru
iască omului întreaga sa recu
noștință, o dată cu tot ceea 
ce el ar fi avut mai de preț. 
Dacă izbîndea șarpele, omul 
s-ar fi tirit prin tufișuri 
scorburi, s-ar fi cățărat 
ziduri sau ar fi lunecat 
lingă crengile pomilor.

Dar, ar fi fost nemuritor.
Dacă ciștiya pasărea, omul 

se desprindea de pămint, nă-

zuind spre cer sau spre din
colo de cer, putea 
dească, să viseze și... 
ră.

A învins pasărea, 
atunci, 
în dar, 
bucurii ale firii, un strop de 
viată și un ocean de moarte.

E o legendă a populației 
..dani", unul din triburile din 
Noua Guinee, trăind in afaia 
timpului și în afara istoriei, 
soli triști ai epocii de piatră 
pentru zilele noastre.

Noua Guinee este imagi
nea fericită sau poate nefe
ricită a locului unde timpul.

• Continuate In pag. a 4-o

de transport 
Radu.

Dumitru VÎLCEANU 
corespondent

„Sună, sună, cetera
Orchestra de muzjcă populară a clubului minier din 

Vulcan a pregătit un nou spectacol intitulat „Sună, suna, 
celcră". Primele reprezentații sînt susținute astăzi la ora 
11, in fața muncitorilor forestieri de la Buta, iar la ora 17, 
la căminul cultural din Cîmpu lui Neag.

FĂURITORI DE FRUMOS
150 de ani de la nașterea lui
ALEXANDRU IOAN CUZA

e o mobilă tare frumoasă...
— Apăi, dacă vă place, 

s-o cumpărați și s-o folosiți 
sănătoși.

De la responsabila magazi
nului am aflat că mobila 
combinată tip „Adam" este 
iăculă la Întreprinderea de 
industrie locală din Petro
șani și că cele 20 de garni
turi primite 'recent s-au vln- 
dut ca... plinea caldă. Acest 
lucru ne-a determinat să fa
cem o vizită la secția de 
mobilă a 1J.L Cei 56 de I im
plori ai secției lucrează cu sirg 
la un nou Joi de mobilă com-

binată „Adam" și la niște 
canapele. Să-i privim 'împre
ună, lucrind: in prima fază, 
cheresteaua intră in atelie
rul de croit. Aici meșter „cro
itor" este Constantin Gurlop.

Atelierul respectiv e cel 
mai mecanizat din secție. 
Ferăstraie circulare, pendule 
și mașina de rindelit vin in 
ajutorul membrilor echipei 
lui Constantin Gurlup. Re
cent. atelierul și-a 
zestrea mecanizării cu 
ză universal de mare 
ment. O dală croită 
mensiuni, cheresteaua

. la zețiiil. Operația este exe
cutată cu multă dexteritate 
de Mihai Kiss, ca apoi Fio- 
rea Si inion s-o pună la cazne 
in presă.

Printre lucrările importan
te in fabricarea mobilei se 
număra tipluitul. Aici șef de 
echipă este Alexandru Biro, 
unul din oamenii de ba/.ă ai 
secf iei. 
meserie 
Ciontu.

De la el a învățat 
și tinărul

Despre echipa

ABUZUL DE MEDICAMENTE LA COPII

(sfatul medicului) • „LA BRAȚ CU PRIMĂ

VARA** (marginalii la spectacolul ansamblului

artistic „Doina Gorjului**) • SCURT-METRAJE

(rubrică de note critice) • „VITEZA DE STA-
ȚIONARE“, UN NOU INDICATOR AL ORGA-

NIZĂRII ȘTIINȚIFICE ? • PROGRAMUL DE

JAPONIA : La Tokio a fost inaugurată cea mai înaltă 
clădire din Japonia, noul Centru de Comerț Mondial, cu 40 
de etaje, ridicat în doi ani și șapte luni. Clădirea este cu 
5 m mai înaltă decît clădirea Kasumigașeki cu 36 de etaje. 
S-au folosit 15 000 de tone de oțel, 20 000 tone de beton. 
Circulația este deservită de 26 de ascensoare de mare viteză.

In foto : Noua clădire din Tokio.

I
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NOUTĂȚI

IDE ICI,
COLO

MEDICALE

vreți 
două

adorm ? 
dar nici un 
mult !

să
ta-

doresc 
Și

Intr-un mare tnaga- 
i pin, un domn aleargă 

de colo-colo. caută 
, \disperare.

W Un prichindel își pu- 
pc. țigara in gură, fn-

T l’n client 
r -...........■-

intru

Dare ce vrea nenea sa facă ?!!

Foto : I. LEONARD
Ei

Proiect de stație orbitală
PENTRU BALENE

tuturor

LE RI

de te in gura larg des
chisă a balenei,- care 
le-a savurat cu plăcere.

ce ghinion !

Potrivit unor planuri recen
te. prima lansare pe o o1 Irită 
circumlerestră a unei mici sta
țiuni orbitale în cadrul progra
mului ,,AAP" (Apollo Applica-

- Dc ce nu te însori^ O doamna întru in
Lizy 7 ' atelierul pictorului.
- Are un îngrozitor 

defect dc vorbire.
— Ce păcat.' ce de

fect are 7
5 — Nu poate spune

„da".

V Profesorul: Dumnea-
I ta n-ai să poți dormi

— Maestre, 
un tablou frumos 
fidel.

— Și cînd 
fie gata cele 
Mauri ?

s-au epurat. Cumpără
torul cere in schimb 
două degetare, plăteș
te, le bagă in urechi 
și dă să plece.

— Nu vă supăr ați,
dar de ce faceți asta 7

— Pentru că nu mai 
aveți radiere.

• • •

Contra răului 
de mare

. . .- - —.............  în-
în amfiteatrul in care tr-un magazin de mă- 
cu îmi țin prelegerea ! •

Studentul t Dacii 
n-ați vorbi așa de ta
re. aș putea.

godn

lubiiul meu, sini
de nefericită 1 

i să-ți arul că 
sini totuși o gospodină
bună și, pentru prima 
dată în viața mea, am 
făcut un cozonac pen 
Iru tine .'

— de ce plingi ?
— Vai, dragul meu. 

l-a mincat. cățelușul 
nostru !

— Lasă, iubito, mii- 
ne îți cumpăr alt că
țel.

Deși navelor Ji se aduc Io» 
felul de îmbunătățiri, Ii se mă
resc vitezele, se construiesc ca
bine luxoase, confortabile mul
te persoane nu pot guste din 
plăcerea croazierelor p ntru 
simplul motiv că se tem do... 
răul de marc. Aici știința a ră
mas neputincioasă și orice mij- 
lo; propus pînă acum, inclus.v 
o< liniarii roz recomandați călă
torilor. nu le-a atenuat suferin
țele. Recent însă s-a creat ® 
asociație care va stabili co le
gături există între 
car< suferă de râul 
pcato in acest fel 
va găsi nașul.

pcrsoan< 1® 
de mart ,1 
boala.. își

- E adevărat că lo
godnica ta s-a căsăto
rit zilele trecute ?

— Da, e adevărat.
— O, '

Cu cine s-a căsătorit 7
— Cu mine...

— Cum ii merge, 
-le doctor ? se intere-

■ sează soția unui pa-
■ cient, internat după un 
J accident, de automobil. 
B — Liniștiți-vă doam- 
B nă, răspunde medicul. 
® Mîine îi amputăm un 
p picior și pînă in cel 
B mult trei săptămini va 
® fi din nou pe picioare.

de colo-colo. 
runțișuri și cere două tr-o stație de autobuz. ]disperare. 
radiere. Plătește, le in- O tinără îl vede și i

urechi și se adresează cu un aer
• de superioritate :

— Să spui mersi, 
dacă nu te spun lui 
tăticu...

Puștiul: — Și dv. 
să spuneți mersi, dacă 
soțul dv. nu va afla 
că acostați aici, bărbați 
străini !

troduce in 
pleacă.

In dimineafa urmă
toare, revine și cere 
din nou două radiere. 
Plătește, le bagă in u- 
rechi și pleacă.

A treia zi, vinzătoa- 
rea nu-i mai poate o- 
feri radiere, pentru cir

— Vă 
los ? Ce 
tați ? îl 
vinzător.

— Am
nevastă-mea...

— Vă rog, îmbrăcă
minte de doliu găsiți 
Ia etajul trei, la stln-

pot fi de fo- 
anume 
întrebă

pierdut-o pe

Marea Britanie 
în anul 2020
Potrivit chimiștilr-r britan -l 

Alan Walton și Murdoch Bax
ter, de la Universitatea din 
Glasgow, în anul 2020 aspectul 
Marii Britanii ar putea fi cu 

diferit de cel de astăzi • 
a avea un climat rnedi- 
•;n, cu ierni blîndc, veri 

fierbinți și vii pretutindeni, sau 
va fi acoperită do apele mă
rilor. Aceste schimbări, au a- 
rătat ei. pot fi determinate sau 
do creșterea cantități do bio
xid de carbon din atmosferă, 
provenit din arderile de . ăr- 
bune și țiței, sau de ridicarea 
-•’.olului mărilor, in urma topi- 
r;i ghețarilor și ghețurilor co
bre. Folosirea tot mai intensivi 
in industrie a cărbunelui și ți
țeiului urmează să măr- tscl 
conținutul de bioxid de carbon 
din atmosferă cu 23 1 ■ sută 
peste limita normală pînă in 
anul 2000, cu 50 la sută pir.â 
in anul 2025, ceea ce vg atragț 
dună sine o creștere a tempe
raturii cu 2°. Această modifi
care ar fi suficientă pentru a 
pansforma Marca Britanic F-e 
într-o uriașă -soră". fie -o 
-sula submarina...

TINERI
tions Project) este preconizată 
pentru iulie 1972. Stațiunea, fn 
greutate de 60 t, va fi croată pe 
baza treptei .£-4B" a rachetei 
purtătoare „Saturn 5" utilată 
special pentru a fi folosită ca 
stațiune orbitală. In rezervorul 
golit de combustibil al treptei 
„S-4B“, în care se va afla uti
lajul științific, au fost montate 
două dușumele și create cîteva 
compartimente. Stațiunea este 
prevăzută cu o ecluză de aer 
și un compartiment de racord. 
La anumite intervale de timp 
ar urma să fie aduse pe a- 
ceastă stațiune trei grupe de 
cosmonauți. fiecare alcătuită din 
trei oameni. Prima expediție 
de cosmonauți va petrece pe 
stațiune patru săptămini, iar 
celelalte două — circa două 
luni de zile.

B Â T R I N
[Cum să cu ratați 

grădinile
Cum îi poți da unei 

balene cu dinți minus
culele pilule anligripa- 
le? Colaboratorii Stației 
oceanologice din San 
Diego au găsit metoda 
prin care să se admi
nistreze uriașelor ma
mifere pilulele cu des
tinația precisă in sto
macul lor. Pilulele an- 
tigripale au fost date 
unor macrouri, iar a- 
cestea au fost arunca-

ani este me
dia de vîrstă a jucă
torilor unei echipe 
create la Oslo de A- 
sociația norvegiană a 
pensionarilor. Cel mai 
tînăr fotbalist din e- 
chipă este septuagena
rul portar Iuhan Lar
sen. Organizatorii a- 
cesteia au insă o mare 
problemă de rezolvat t 
cu cine vor susține 
meciurile ? Și au tri- 
riiis chemări în acest

seze. După spusele medicului respectiv, acum, 
porțiunea creierului cu insuficiența circulato
rie este alimentată normal cu sînge.

hibito ?...

— Să mă aranjezi frumos că am întilnire cu ea...
Desene de I. LICIUDesen de Simion POP

r

- Mai uită-te dragă și la picioare
— Da unde crezi că mă uitam ?!.,

Prima transplantare de venă 
la nive'ul ere erului

Dr. William Lowlived, chirurg Ia Spitalul 
general din Toronto, a informat pe ziariști câ 
la ace«t spital s-a efectuat prima transplan
tare de venă la nivelul creierului uman din 
lume.

Operația s-a făcut la o pacientă în vîrstă de 
54 de ani. care se află acum în convalescență.

Dr. Lowheed a declarat în cadrul conferinței 
de presă că chirurgii fac de mai mulți ani 
intervenții reușite in cazurile de obstrucție a 
arterelor carotide la nivelul gitului și elimină 
ca succes trombi din vase sanguine. Dar in 
cazurile de obstrucție a arterei carotide la 
nivel supracervical, chirurgii nu erau in stare 
să interi ină.

Această operație importantă a fost efectuată 
la spitalul din Toronto de două echipe de chi
rurgi. Medicii au luat o porțiune de venă de 
la piciorul pacientei și au inserat-o într-un 
mic orificiu făcut deasupra secțiunii obstruate 
a arterei carotide din craniu. Apoi, vena a fost 
trecută peste craniu, sub pielea pacientei, și 
legată cu artera cervicală mai jos de regiunea 
blocată, servind astfel ca un vas sanguin au
xiliar.

Prin acest vas a început imediat să circule 
singele. si icna transplantată a început să pul-

In cadrul Simpozionului pentru folosirea 
magnetismului în biotehnică, care s-a ținut la 
Rehovot, Israel, dr. H. Askinaz, de Ia facul
tatea de medicină a Universității din Tel Aviv, 
și E. Frey, de la Institutul de cercetări știin
țifice Weizman, au prezentat o comunicare 
cu privire la folosirea pentru tratarea tumo
rilor cerebrale la unii bolnavi a metodei mag
netice, care permite administrarea preparate
lor citotoxice direct în tumoare pe cale endo- 
arterială, cu ajutorul unui catetei- elastic, di
rijat cu cimpuri magnetice. Prin administra
rea in sînge, aceste preparate își pierd o bună 
parte din eficacitatea lor. Un număr redus de 
bolnavi a suportat bine tratamentul, însă con
cluziile privind rezultatele tratamentului pot 
fi trase abia după expirarea unei perioade de 
timp și după încercarea metodei respective pe 
mai multi bolnavi.

Un alt domeniu de folosire a acestei melode 
poate fi administrarea exactă a preparatelor 
trombolitice în regiunea unde se află trombii 
sau tratarea anevrismelor eadoarteriale.

de organe

După cum se știe, periodic 
curțile și grădinile sint năpă
dite de diverse resturi mena
jere, frunze veștede etc., a că
ror curățire necesită muit timp 
și energie. Pentru a ușura mun- 
■'i grădinarilor și personal' 
serviciilor de salubritate. i:r- 
ma americană „Madison" i rus 
in vînzare un aruncător -le t;ă- 
rări portabil, caro chclte' 
un litru de gaz lampant nc n- 
'ru 30 de minute dc funcțio
nare. Aruncătorul dc flăcări 
noatc fi folosit nu numai pen
tru distrugerea resturilor :.c- 
najere. ci și pentru topirea 
gheții pe trotuare în caz de 
Ioolei. Tn stare încărcată, arm

atorul cîntărește 2,3 kg.

! Sculptură în unt

lnchipuiți-va o sală încăpă
toare cu o masă mare la mij
loc, pe care este instalată o 
cale ferată electrică pentru co
pii, iar la această masă, față 
in față, doi tineri: El și Ea, 
soț și soție. Fiecare are cile 
un manipulator, care pune in 
mișcare cile un tren. Au de 
ales intre o variantă simplă 
a drumului și una complicată 
pe care trenurile trebuie să a- 
jungă la destinație, singura 
condiție fiind ca acestea sa nu 
se ciocnească—

Ne aflăm in sala de diag
nosticare și de tratament a 
medicului american Robert 
Ravich, specializat in psihana
liză și mai ales in stabilirea 
diagnosticului dacă soțul și so
ția certați, pot găsi o cale 
pentru împăcare. După înde
lungi observații, Ravich a a- 
juns la concluzia că o căs
nicie poate fi intr-un fel com
parată cu un joc complex, în 
care se manifestă deosebit de 
pregnant trăsăturile de carac-

ter ale celor doi soți. Atunci, 
a cuiichizional medicul, puși 
in fața unui joc obișnuit, cu 
un anumit grad de comple
xitate, soții se vor comporta 
la fel ca in viață, iar obser-

se vor intersecta. Trebuie fă
cut totul ca să se evite o cioc
nire.

Trenurile pornesc. La înce
put și El și Ea fac totul ca 
acestea să nu se ciocnească.

doi soți găsesc un mod de a 
evita rapid și ușor ciocnirile, 
în cazul de față este evidentă 
insă lipsa de dorință de a 
ceda.

Medicul intervine cu sfatu-

JOCURILE, PSIHANALIZA Șl
vațiile asupra manifestărilor 
lor vor permite descoperirea 
cauzelor care generează neîn
țelegerile.

De obicei medicii recurg 
pentru obținerea unor astfel 
de rezultate la discuții înde
lungate cu cei doi, separat sau 
in comun, pierzindu-se mult 
timp. Pe de altă parte, o a.nu- 
mixii pudoare a celor chestio
nați poale induce medicul in 
eroare fi să ducă la concluzii 
greșite.

Deci... două trenuri pornesc 
din puncte diferite ale mesei 
și intr-un loc drumurile lor

Dacă unul alege drumul scurt, 
celălalt il alege pe cel ocolit. 
Dacă trenurile se apropie de 
punctul periculos, unul din 
soți îl oprește pe al său pen
tru a ceda drumul celuilalt.

Jocul se reia mereu — o 
dală, de două ori, de trei, de 
zece, trenurile încep să se 
ciocnească, soții nu mai sint 
dispuși să cedeze de flecare 
dată, iar în cele din urmă nu 
mai cedează nici unul. Des
părțirea pare iminentă.

De obicei, după repetarea 
jocului de aproximativ zece 
ori, în căsniciile normale, cei

rile sale. Jocul se reia de la 
început după sistemul indicat 
de medic, se caută soluții și 
ciocnirile devin din ce în ce 
mai rare. Dar schema este din 
nou incălcată și încep noi e- 
forluri...

Cercetările efectuate de 
Ravich în 100 de cazuri l-au 
dus la concluzia că modul 
cum participă soții la joc 
permite medicului să stabileas
că cauzele neînțelegerilor fami
liale. După părerea medicului, 
perechile de căsătoriți pot fi 
împărțite in cîteva categorii.

Din prima fac parte acei soți 
care prind, repede mecanismul 
jocului și găsesc modalitatea 
de a trece trenurile pe calea 
cea mai scurtă intr-un termen 
minim fără să le ciocnească. 
Din a doua, fac parte cei ce 
se ceartă pentru liecare centi
metru de drum parcurs, și în 
cele din urmă se lasă păgu
bași. Există perechi în care 
unul din soți este dispus să 
cedeze în totul celuilalt și să-l 
asculte orbește și în sfirșit e- 
xista soți care sint atit de 
străini unul față de celălalt 
incit participarea lor la joc 
este nulă...

Nu ne rămîne decit să aș
teptăm ziua cînd soții certați, 
In loc să se adreseze justiției 
pentru obținerea divorțului, 
vor merge in săli de joc, spe
cial amenajate, uncie medicii 
ii vor consulta cu ajutorul... 
trenurilor electrice și le vor 
spune ce să facă pentru ca 
căsătoria lor să reintre pe fă
gaș normal.

B. P.

Dr. van Rood a creat „Eu- 
rotransplant", la care parti
cipă Belgia, Olanda, R.F.G., 
Elveția și Marea Britanie. 
Este vorba de „o bancă" de 
organe, extrase de Ia persoa
ne care au decedat. In 1968, 
cînd au fost puse bazele 
„băncii", s-a luat în conside
rare că pot fi găsiți cu atît 
mai lesne un donator și un 
primitor care posedă antigeni 
tisulari asemănători, cu cit 
numărul persoanelor aflate 
sub observație este mai ma
re. In decurs de doi ani, 
„banca" a furnizat rinichi 
pentru 41 de transplantări.

Pe baza acestui model, prof. 
Daussct a organizat „France 
Transplant", la care participă 
spitalele din Lyon și Gre
noble. La Paris, prof. Cros- 
nier a alcătuit „Paris Trans
plant", cu participarea mai 
multor spitale ; „banca" pari
ziană a înlesnit efectuarea a 
21 de transplantări renale în 
decurs de un an.

Băncile de organe, care au 
funcționat pînă acum exclu
siv pentru păstrarea rinichi
lor, urmează să fie folosite 
în viitor și pentru serurile 
antilimfocitare și pentru gre
farea altor organe.

%

Sam Tom folosește untul ca 
materie primă pentru mici c- 
pere de artă : statuete de idoB 
și demoni. Sam Tem este un 
preot budist specializat în arta 
tibetană a modelatului în unt» 
artă tradițională datînd din se
colul al X-lea. Modelatorii in 
unt se întîlneau anual în ca
drul serbării .Monlam", pri
lej de mari expoziții de sta
tuete. După serbare, expona
tele erau lăiate în porții și 
împărțite săracilor.

Echipa de .sculptori" a lui 
Sam Tem lucrează cîte 12 ore 
pe zi, într-un atelier în care 
vase mari cu gheață și aerul 
condiționat mențin untul în sta
re solidă. In plus, aluatul de 
unt necesar modelatului est® 
solidificat cu o mică cantitate 
de făină și. în timp ce artiști! 
finisează statuetele, un ajutorI. ...jKiiuvreic, un ajuim 
le șprițuiește cu un insecticid. 
Statuetele sînt deseori alcălui-

I te din sute de părți compo- 
“ nente. Tn prezent, echipa lui 
I Sam Tom pregătește o expe- 
1 zițîe la Delhi.

ORIZONTAL i 1) 11 metri
...tras la poartă... 2) ...gol 
După poartă; 3) Zboară pe dea
supra terenului — Face mingea; 
4) A ocoli extrema dreaptă 1 — 
Cel mai bun la Grenoble; 5) 
Element de bază la U.T.A. ! — 
Recolta... — Bistrița (abr. poș
tală); 6) Etapă pentru... trăgă
tori — Iureș la început! — An
trenează mîinile; 7) Campiona
tul suprem la care participă 
anul acesta și țara noastră; 3) 
Farsă terminată dar neîncepu
tă 1 — Maestru italian în jocul 
cu capul care a evoluat și la 
noi — Stoper... pe extreme 1 9) 
A prinde balonul — Povestite; 
10) Început de eficiență ! — Pa
sează altora... — Stăpinea te
renul (mit); 11) E primul ! — 
Necesar in fața porții — Caută 
(pop); 12) Sare! — Titlu su
prem in sport, pe care îl are 
și antrenorul Ozon; 13) Res
pins — „Luminări" pe teren... 
viticol.

VERTICAL: 1) Acțiune prin

— Portar țâră tri-
2) Servește ia plasă — 

A ajunge de la 0—3 la 3—3; 
3) Măsură algeriană de capa
citate — Meci fără faze, fără 
goluri, fără istorie — Căpitan 
de echipă; 4) Cu capul gol ! 
— Lac in oaza El Golea — 
Campion la viteză !; 5) Oraș în 
Siria — Cu aproximație — Pri
lej de haz (pop); 6) Condiție 
pentru selecționabili — Depo
sedată (fig); 7) Tras pe extre
me ! — Nume de fată — Nelu

I. ip; 8) Pole, Didi, Vava h 9) 
A ascunde — Cadilac fără cap! 
— Mingea pe extremei; 10) 
Pojar (reg) - Tit! i nobiliar in 
franța feudală — Acoperă-tot 
terenul; 11) Gol perfect - A 
opri mingea; 12) A forța poar
ta — Lipsit do dinamism; 13) 

Familiarizați cuDistanțat 
mingea l

Cuvinte rare : Pan, Saa. Aid, 
Ano, Iler, Pair.

DEZLEGAREA CAREULUI 
MAKTJE" APĂRUT IN NR.

ORIZONIAL: 1) Mărțișoare; 
2) Amintiri — M; 3) Rum — A
— Nași; 4) Ales — Ma — As; 
5) Felicitată; 6) Et — T — T
— Cer; 7) Tematic — Li; 8) 
U — Trișați; 9) Ri — Irosite; 
10) Ied — Arămit.

Triverb neobișnuit (2, 5, 6) | 
Un tinăr cărunt.

Nelu OPK1Ș
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150 de ani de la nașterea primului domnitor al României
ALEXANDRU IOAN CUZA

înaintea dușmanilor săi și ai 
pnporalui

Născut la Birlad la 20 mar
tie 1820. a făcut studii mai in- 
tli la lași și apoi in capitala 
Franței. Marile frămintAri ale 
Moldovei de la 1848, îl pla- 
sează in fruntea luptelor po
litice îndreptate împotriva ne
dreptăților feudale — ceea 
ce-i aduc exilarea Revenit in 
Iară, este numit director al 
Ministeiului de Interne apoi 
pref<s~t (pircălab) dc Covurlui 
funcție din care a demisionat, 
in mod răsunător, in semn dc 
protest împotriva abuzurilor 
electorale ale caimacamului 
antiunionist. N. Vogoridc. ..Mă 
văd sili’, cu orice părere dc 
rău. împotriva dorinței ce am 
dc a sluji patria într-o vreme 
așa de gingașă, a vă cerc de
misia din funcția dc pircălab 
fiind o tristă povară sub un 
asemenea sistem".

Tot așa de repede îi fu și 
ascensiunea militară ajungind 
colonel in acel fericit an. 
1859, cînd țările surori. Mol
dova și Muntenia. îl aleseră 
domnitor.

La frumoasa-i ținută fizică 
de principe cavaleresc, impu
nător in uniforma cu bran- 
drmburguri se asocia 
posesor al unor daruri spiri
tuale care făceau din primul 
demnitor al țării un excelent 
diplomat, cu vorba strălucită 
și incisivă, caustică și crudă 
uneori, un prieten sigur și fă
ră pretenții. îndatoritor de bun 
și plin de înțelegere, cu cei 
’imili din neamul său.

Fuziunea acestor însușiri e- 
■itr dc puternice simțămin-

omul

ABUZUL DE

înțelepciunea 
luminatului om 
c <i fost Mihail 
— Cuza a dăruit 

ilcătuirea politică și ju- 
care se impunea, a in- 

l-o cu instituțiile dc cul
tură de care avea trebuință 
și a înfăptuit reformele care 
aveau să așeze țara și poporul 
ei pe linia aspirațiilor și nă
zuințelor dc libertate si pro
gres

Astfel, secularizarea .veri
lor mănăstirești, in 1863, îm
proprietărirea țăranilor in 
1864. organizarea invățămintu- 
lui, înființarea 
versităt» a țării. 
Cuza. iată micul 
sul inventar dc 
primului nostru domnitor. In 
felul acesta sfaturile date 
Napoleon al ITI-lea lui V. 
lecsandri. trimis dc domnitor 
să transmită diverse depeșe 
Franței apoi Marii Britanii, 
Sardiniei și anume _Căutați a 
vă recomanda Europei prin 
înțelepciunea reformelor din 
lSuntru, precum v-ali reco
mandat prin patriotismul dc 
care ați dat dovadă" și-au gă
sit deplină confirmare.

Din nefericire, insă, politica 
domnitorului Cuza. turnată-n 
reformele amintite, a Stîrnit 
aprehensiuni care au avut ca 
finalitate coalizarea dușmani
lor lui Cuza și ai poporului 
său dind naștere monstruoasei 
coaliții care a fost atît de o- 
dioasă incit a curmat frumo
șii ani de domnie ai lui Cuza 
prin acțiunea funestă din acea 
nenorocită și fatală zi dc 11 
februarie 1866 — cind falnicul 
șl mindrul domnitor a fost si
lit să abdice.

Astfel, vrednicul conducător 
«1 țării, a cărei demnitate a

primei 
Statutu 
dar cu 
realizări

i uni- 
itl lui 
urajo- 

al

de 
A-

exprimat-o în cu' 
drie și prinir-o 
excludea umilința 
mul, și-a lăsat tronul poi 
In largul lumii străine 
finit de consolarea că dărui 
țării armătura de instituții 
reforme de care fusese cap 
bl) sufletul său bun, delicat 
și însetat de dreptate.

Cel ce-și legase numele dc 
un destin luminos al țării, cel 
ce iubea neprecupețit și dezin
teresat țara și poporul, a tre
buit, prin mîrșavele manevre 
politice ale mirșavilor duș
mani ai țării și reacționari 
inveterați. să plece din țară 
și să “ * 
ca și 
moară 
1873.

Dar . 
său consilier. M. Kogfilnicea- 
nu, la fnmormîntarca 
..Faptele cele mari ale 
Cuza rămîn nepieritoare*

Intr-adevăr, poporul, cu sim
țul lui de dreptate și adevăr, 
a trecut pe Cuza in rîndurile 
marilor personalități legenda
re. pentru că legenda a pus 
de mult stăpînirc pe acest ma
re domnitor. Din aceste măr
turii. Cuza apare ca un prin
cipe popular, coborînd ade- 
sea-n mijlocul mulțimii pentru 
a-și face o idee personală des
pre dreptate, despre oameni 
și despre cinstea oamenilor, 
sancționînd pe loc. cu aspri
me. orice încălcări ale ome
niei. justiției și răsnlătind cu 
un gest sau o vorbă frumoasă 
IM? cel umilit ca in cazul în
țeleptului Moș Ton Roată care 
în locul unde boierul hain, 
lacom și brutal La dat o pal
mă, bunul și nobilul domni
tor l-a sărutat.

Poporul a constituit, așadar, 
figura lui Guza ca pe aceea a 
unui conducător înțelept 
bun.

MEDICAMENTE
LA COPII

se 
e-

— Bună, veci no ? Ce faci ?
— Nu prea fac bine. Am 

copilul cel mic bolnav. Are 
'ebrâ și diaree.

— Lasă, nu-fi iacc griji, 
nu-i mure lucru. Și al meu a 
lost bolnav. Dă-i acasă peni
cilină V. clorocid și dacă 
nu-i trece fă-i fi o injecție 
cu ei it ard și pol id in și se va 
face sigur bine.

Asemenea conversații 
aud de multe ori intre
cine, care sînt oricînd galo 
să dea un sfat. Or fi sfatu
rile bune uneori, dar în ma
terie de medicamentele pe 
care trebuie să le dăm copi
lului cind e bolnav, ele nu 
trebuie urmate oricum. Medi- 
amentele sînt bune dacă 

Unt date cind trebuie, pen- 
,'ru o boală pe care a consfa- 
tal-o medicul, și in cantita
tea ce se potrivește vrrslei 
copilului. Administrate după

Sfatul medicului
siatul vecinei sau după idei 
proprii, medicamentele con
stituie de multe ori o otravă 
pentru organism, iăcind mult 
'ău dezvoltării armonioase a 
copilului și ducind la lipsa 
poltei de mincare la slăbire, 
deranjuri intestinale, transpi
rații. dureri de cap și chiar 
ia intoxicații.

Din partea multor părinți 
se face abuz de antibiotice, 
de calciu, de vitamine, de 
antinevralgice etc. Statul so
cialist a pus la dispoziția fa
miliei. In mod gratuit. me
dici și medicamente, pentru 
ra' sănătatea viitorilor cetă
țeni ai patriei noastre, 
tie asigurată in cele 
bune condiții. Dar este bine 
să știm să dăm medicamentul 
numai cind trebuie și cum 
trebuie. Mai mult, săptămlnal 
i in in spital copii in stare 
gravă sau mai puțin gravă, 
copii care, atrași de culoarea 
medicamentelor lăsate 
orice loc, la indemina 
au lua! cantități mari 
duc la intoxicata, 
ele chiar mortale.

S-au linul conferințe, 
scris articole în ziare, 
dai comunicate la radio, ca 
niciodată să nu lăsăm me
dicamentele neasigurale cind 
avem copii. Cu fonte aresten. 
rncă mai sint familii care 
nu Înțeleg cile necazuri și 
chiar infirmități pot provoca 
copilului lor prin aceste 
qlifente. Trebuie să se 
bine de către oricine că 
dicamentul nu este un 
meni, că dat la inlimplaie 
petale aduce mori neajunsuri, 

fn concluzie ■ cind copilul 
este bolnav, să-l arătăm me
dicului și sâ-i dăm medica
mentul conform prescripției 
făcute de către acesta. nu 
după sfatul vecinei sau orie- 
fetiei. Medicamentele dale 
In mod abuziv. nerațional, 
pot duce la neplăceri și chiar 
la Îmbolnăvirea copilului. Nu 
lăsafr- niciodată medicamen
tele ]a indemina copiilor, de
oarece luate m doze mari duc 
la intoxicații gra\ e și chiar 
la moarte.

Am scris aceste lucruri ca 
un om ce văd zilnic în spita
lul unde lucrez, cite abuzuri 
se fac cu medicamentele și 
cite tragedii am trăit anali- 
zlnd și tratînd intoxicațiile 
medicamentoase.

Dr. Ion BĂLAN 
medic primar pediatru

să 
mai

pe 
lor. 
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- Minerul : Pario (12-15 
martie); VULCAN : Winetou 
în Valea Morții (12-15 mar
tie) ; LUPENI - Cultural : 
Taina leului (12-15 martie).

Controlul de calitate... la înălțime.

Deschiderea emisiunii. 
Matineu duminical pen
tru copii și tineretul 
școlar. Film serial : „Se- 
basficn printre oameni". 
Ora salului.
De strajă patriei. 
Emisiune in limba ma
ghiară.
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Deschiderea emisiunii 

după amiază.

serial; „Riul întunecat'. 
18,00 Campionatele europene 

de atletism.
19.00 Telejurnalul de seară. 
1920 Noutăți cinematografice,
19.10 Rapsodia română. „Ju

nii Sibiului" la Agri
gento. Reportaj filmat.

20 20 Film cu (vei stele: „Ce 
vorbești? orașul".

2220 Telejurnalul dc noapte.
22,30 Campionatut mondial de 

hochei — grupa A : 
Suedia — Cehoslovacia.

23.10 închiderea omisiunii.

MARGIN ALll
„De la Bach 
la Tom Jones“

Teatrul de revistă „Ion

moară departe de ea. 
marele Bftlccscu, să 
la Heidelberg in anul

așa cum spunea fostul

Prof. Marin VERZAN

Campionii cartierului
Ideea de a organiza un campionat de tenis de masă pe 

cartier a venit din partea tinerilor muncitori și elevi din 
vechea colonie Ștefan a orașului Lupeni. Inițiativa nu s-a 
oprit insă aici. După ce și-au desemnat campionii, tinerii 
au format o selecționată a cartierului care a susținut un 
meci amical cu echipa Minerul din Vulcan. învingători cu 
3—2 — vulcănenii.

Pasionați de acest sport, tinerii din colonia Ștefan pro
pun ca, prin comitetul U.T.C. al orașului Lupeni, să se or
ganizeze un campionat inter-cartiere.

lacob IMLING

X. R. Inițiativa merită a fi îmbrățișată de către comi
tetul U.T.C. al orașului, mai ales că, pe aici, asemenea ini
țiative sint— rare.

„Viteza de

Vasilescu" din 
prezintă marți, 
tie, la oro 17

București 
17 mar- 
si la ora

20, in salo Cosei de cultură,

îmbogățirea
< Urmare din pjg I

Batea, Ștefan Petru, Eugen Dan, 
Alexandru Albu, Emilia Erszeny, 
Ioan Și l inca, Sebastian Telbitz 
și loan V'asilc care sint certați 
cu prezența Ia cursuri- Consi
derăm că este timpul sâ se în
țeleagă de către acești tovarăși 
că vorbele, orrcît ar fi ele de 
meșteșugite, intențiile, oricât ar 
fi ele de nobile, angajamentele 
oricit ar fi ele de solemne, nu 
pot reprezenta criterii de apre
ciere a activității oamenilor și 
cu atît mai puțin atunci cind 
nu sini respectate.

Dezvoltarea imperioasă a ță
rii noastre spre culmile tot mai 
inalte ale progresului și civi
lizației presupune un efort con
tinuu de îmbogățire a cunoș
tințelor. de a ține pasul cu 
tot ce e nou în țară și străină
tate în domeniul in care fiecare 
iși desfășoară activitatea. Ce
tățeanului care îndeplinește o 
anumită responsabilitate în ca
drul societății nu i se cerc insă 
numai o înaltă calificare pro
fesională; marile îndatoriri ce-i 
revin tn munca sa cotidiană îi 
impun să-și ridice 
nivelul pregătirii 
ideologice. De aici, necesitatea 
înțelegerii că orice .economie' 
de timp, in acest domeniu, orice

necontenit 
politice și

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6.05—9.30 Muzică și actua
lități; 7,00 Radiojurnal; 9,30 
Revista literară radio; 10,10 
Curs de limba engleză; 10,30 
Duete din opere; 11,05 Radio- 
PrichindcI : 12,30 Intilnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13.00 Radiojur
nal: 13.22 Muzică ușoară;- 
13.15 Cintă orchestra de mu
zică populară a Radiotelevi- 
ziunii; 14,05 File de poveste;

15.00 Cronica muzicală; 16,00 
Radiojurnal; 16.30 Revista e- 
conomică : 17,05 Antena tine
retului; 17,30 Soliști de muzi
că populară: 18.30 O melodie 
pe adresa dv.: 19.00 Gazeta 
radio; 19.30 Săptămîna unui 
meloman: 20.05 Tableta de
seară; 20.10 — 365 de cintece: 
20,20 Argheziană; 20.25 Solis
tul serii — Jim Morrison: 
20,45 Teatru radiofonic : ..In 
anchetă" de Miklos Gyarfas: 
21,47 Tangouri celebre; 22.00 
Radiojurnal, 
rutier : 
Melodii 
Revista 
Estrada

Buletin meteo- 
2220 Sport : 22.30
aproape uitate; 23.00 
șlagărelor; 0.03—5.00 
nocturnă.

BULETINE DE
Programul I : 5,00: 6.00: 9.00; 
10,00; ll.r ,00; 18.00;
20.00; 24.00 4.00. Pro
gramul II : 12.00: 14.00:
21,00; 23,00

un nou indicator al
organizării științifice ?

După 30—35 minute de aș
teptare, în sfîrșit, autobuzul de 
Coroești șL« făcut apariția în 

j. "---«-j generală 
--- da cei

In 
. din a- 

ceastă stație, vreo 20. La urmă
toarea n-a coborît nimeni dar 
au mai urcat încă 20—25 de 
călători. Tocmai cînd ne între
bam unde au avut loc atîția, 
autobuzul a ajuns în stația 
următoare unde, de asemenea, 
n-a coborît nici un călător daî 
au mai urcat vreo 20—25. „Cu
tia de sardele' a pornit cu 
multă grijă. Taxatoarea striga 
mereu „vă rog, cei din față, 
mai avansați". Din cauza aglo
merației excesive vreo doi-trei 
călători din față, sub presiunea 
celor care urcau, au fost Îm
pinși fără drept de apel afară 
din autobuz. Atunci am înțeles 
apelul călduros al taxatoarei, 
apel care tradus exact ar suna 
cam așa: „cei din față avan
sați sau, eventual, coborîți să 
poală urca alții 1". Adică rați-

stația de la Școala * grr 
din Bărbăteni. Alături de 
vreo 20 de călători aflați 
autobuz au mai urcat,

unea de a ii a autobuzului )\ți 
mai este aceea de a-i transpor
ta pe călători, în condiții opti
me, din Bărbăteni în Coroești, 
ci de a crea fiecărui călător 
ocazia să treacă prin fața lă
trătoarei, după care n-are decîl 
să coboare cit mai repede, sfi 
poată urca alții. Argumentăm 
observația noastră șl pe faptul 
că, lot din cauza aglomerației 
autobuzul a făcut din Băroăteni 
pînă în centru nici mai mult 
nici mai puțin declt 28 de mi
nute, din care 20 de minute de 
staționare. Trei redactori am 
coborît din autobuz în stația 
centru și am calculat „viteza de 
staționare' a autobuzului pe 
o zi, în condițiile efectuării 
numărului maxim de curse 
Bărbăteni — Coroești și retur. 
Din calculul sumar rezultă că, 
un autobuz, pentru o oră de 
transport efectiv, staționează 
(nu în garaj ci în stații) peste 
două ore.

Așa organizare, mai rar I

I. MUSTAȚA

cruțare a eforturilor se dove
dește pină la urmă nerentabilă, 
costisitoare — iar prețul, de
ficitul. îl constituie rămînerea 
in urină față de cerințele vieții.

Celor care nu acordă atenție 
pregătirii lor politico-ideologi- 
ce ii invităm să reflecteze mai 
adine asupra celor spuse de 
tovarășul Nicolae Ceausescu in 
cinintarea rostită la plenara 
C.C. al P.C.R. din 10—13 de
cembrie 1969 in care arată că : 
„Dacă nu învățăm, nu vom fi 
in stare să ne îndeplinim sar
cinile. Cel care vrea să condu
că o activitate in viața socială, 
sâ contribuie la conducerea so
cietății noastre socialiste, tre
buie să-și perfecționeze continuu 
cunoștiințele, să studieze cu 
râvnă".

Cu cil membrii societății noas
tre șj îndeosebi cei care au 
funcții de răspundere iși vor 
indeplini cu mai multă conști
inciozitate și cu spirit de răs
pundere îndatoririle ce le revin 
privind ridicarea nivelului po
litic și ideologic, dezvoltarea 
cunoștințelor profesionale, lăr
girea orizontului de cultură 
generală, cu atît contribuția lor 
va fi mai mare la ridicarea pa
triei pe culmile cele mai inalte 
ale socialismului și comunis
mului.

Mica 
publicitate
V1ND Wartburg 1 000/312, 

exceptional. Vulcan. Bloc 4, 
scara 2, apartament 8.

Ansamblul artistic ..Doina 
Gorjului" din Tirgu .Jiu. for
mație relativ tinâră dar care 
și-a cucerit ..galoanele' pres
tigiului, cu fină pricepere, in 
turnee apreciate, a prezentat, 
la Petroșani, spectacolul mu- 
/’■.<■ al-iorcgralic ..La braț cu 
primăvara, cîntind și dansind". 
Concert-s’pectacolul, in ansam
blu, fără a sc ridica la Valoa
rea celui prezentat, cu câtva 
timp in urmă, de „Perinița" 
(nici n-am fi avut pretenția I) 
s-a dovedit o veritabilă anto
logie a cîniului și jocului ro
mânesc. Au fost, astfel, rele- 

e virtuțile interpretative 
celor 17 instrumentiști ca- 
sub bagheta măiestrită a 
Alexandru Matei aș. s-au 

sat. atît in numerele or
chestrale cit și în acompania
mentul asigurat soliștilor și 
dansatorilor, nu numai in e- 
dificatoare partituri de strictă 
autenticitate regională. Și — 
toate, — cu deosebit succes. 
Co poate fi aceasta decît do
vada elocventă a unei matu
rități artistice, a faptului că 
artiștii gorjeni țintesc perma
nența succesului, hi-'ă pen
tru ea !

Folclorul oltenesc ne-a fă
cut, in spectacolul ..Doinei Gor- 
jului", să cunoaștem noi fru
museți prin vocea (puțin dra
pată. de o indispoziție momen? 
tană. dar abil voalată) Ilenei 
Leonte („Cine bocăncștc-n lun
că". ..I-auzi Ioane, ciinii la
tră". ..Cîntecul fusului14), col 
moldovenesc prin vocea și far
mecul scenic deosebit și fas
cinația împrăștiată in sală de 
Sica Rusu, cel ardelenesc prin 
transfigurarea și vibrația lă
untrică. plină do prospețime, 
a lui Alexandru Roman. O 
prezență\leosebit de agreabi-

lă, de succes dinainte asigu
rat — și aceasta nu numai 
datorită ineditului — a consti- 
tuil-o tinăra interpretă Vio
rica Surcel care, la fluier, pc 
fundalul unui transparent su
sur orchestra! a făcut să ră
sune cu brio cîteva din cele 
mai cunoscute hore și sirbe 
de pa plaiurile Gorjului.

Vocea dulce a Filoftcii Lă
cătușii. laureată a Festivalu
lui .Maria Tănase" și cunos
cută din omisiunile Ra- 
diotelcviziunii, a transmis 
melodiilor oltenești inter
pretate un profund fior 
de autenticitate („Trifoia.ș cu 
patru foi", „Foaie verde săl- 
cioară", ..A trecut dorul o 
dată", .Măi neicuță. măi gor- 
jene" etc.), reliefat de o sen
sibilitate deosebită și de un 
rafinament care a ineîntat 
privirile și auzul.

Dansatorii gorjeni (coregra
fia : Marin Badea) au abordat 
un repertoriu variat (suite de 
dansuri din Oltenia, moldove
nești și din părțile Bistriței 
Năsăud), semnificative prin 
construcție, interpretare și 
vestimentație, apârindu-ne în 
spectacol jocurile „Călușul11 și 
,.1-eana".

spectacolul „De la Bach la 
Tom Jones", studio-concert
de Edmond Deda și Paul 
Mihai lonescu. Participă,
așa cum s-a anunțat : 
Edmond Deda, N. Nitescu, 
Ion Ulmeanu, Rodica Poliu, 
Anco Dumitriu, Trio Alpin
și formația de chitare elec
trice „Mexfco'70”. Surpriza 
spectacolului: invitata Mary- 
lyn Puwll, solistă a Radio- 
televiziunii din Anglia.

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Cînd se arată cucu
veaua (12-15 martie); Re
publica : Pe urmele șoimu
lui (72—15 martie) : LONEA

Făuritori de frumos
Urmare din pag. !

irea- 
să-i 

cind 
vezi

Alexandru Biro se spune că 
e mereu abonată la fruntășie. 
Tot așa, fază după fază, mo
bila ajunge in bucăți ia 
echipa de lustruit condusă de 
Iosii Coz.ma. Migă/oasă 
bă, nu glumă I Trebuie 
tragi la șmotru pină 
capătă lustru incit te
in ea ca-n oglindă. Cum In 
această direcție femeile au 
mai mare dexteritate. ele 
predomină aici cu aut or da'e. 
Care dintre lustruitoare e 
cea mai bună ? Greu de a/es 
Cert este că Elena Șerban, 
Constanta Floarea, Sava Gl- 
readă, Maria Maksay, Irina

Molnar și Dochița Cocotă sini 
mult apreciate pentru cali
tatea și cantitatea muncii. 
O dată lustruite, părțile com
ponente ale mobilei sint a- 
samblate de membrii echipei 
lui Petru Eva și cu aceasta 
se încheie procesul de lubri
ca! ie.

■Potrivit sarcinilor de i lan, 
in luna februarie, colectivul 
secției, urma să producă mo
bilă în 
lei. .4 
340 000 
această 
garnituri de mobilă com
binată tip „Adam". 50 cana
pele tip „Diham" plus divers 
mobilier pentru C. C. P., 
T.A.P.L. și alte unități.

valoare de 2Q-.) ><)() 
produs de peste 

lei. Ca producție, 
cifră reprezintă 2.5

s s 
I
l
I 
î sȘ 
I
I

Spectacolul a fost întregit Ș 
magistral de colaboratorul an- *" 
samblului gorjean, popularul 
și apreciatul comic Vasile 
Tomazian.

P. S. Aducem la cunoștința 
organizatorilor vieții cultural- 
artistice a municipiului nostru 
că ansamblul folcloric din 
Tirgu Jiu s-a constituit pc ba
za unor formații artistice de 
amatori, îndelung pregătite. 
Oare, la noi, eîndva, nu s-ar 
putea ajunge la o asemenea 
performantă ?

Secția de distribuire a ener
giei electrice din Petroșani are 
numeroși abonați, cărora le 
furnizează curentul necesar ilu
minatului și altor necesități cas
nice. Covârșitoarea majoritate 
a abonaților își plătesc la timp 
taxa pentru curentul consumat. 
Alțij uită însă să plătească. 
Printre restanțieri enumerăm 
doar pe Ion Diaconu din Pe
troșani, Neagoe Mărgărit din 
Uricani, • Ioan Marin din Lu- 
peni dar mai sînt și alții. Le 
reamintim pe această cale tu
turor restanțierilor să-și achite 
obligațiile altfel o să rămînă... 
în pană de curent.

Ținem să mai subliniem încă 
o dată că după 23 de zile de la 
avizare se face debranșarea, iar 
după 50 zile se desființează in
stalația, reziliindu-se în același 
timp contractul de furnizare a 
energiei electrice. Reînființarea 
instalației se va face numai 
după ce abonatul va achita la 
zj valoarea curentului, plus pe
nalizări de I la sută pe zi, la 
care sc mai adaugă 112 lei taxa 
de reînființare a instalației. 
Deci atenție abonați să nu in- 
trați în scurtcircuit 1

I. grAdinaru, 
contabil șef la Secția de 
distribuire a energiei elec

trice din Petroșani

Doar copiii
sînt de vină ?

Pc strada Unirii din Petro
șani sînt mulțj copii. Sînt și 
la scara I-a a blocului 18 unde 
locuiesc. Pînă-s la școală e li
niște dar apoi scara sc trans
formă în infern. Aici își găsesc 
loc de joacă mai multi copii 
din blocu] 18 și chiar de la cel 
vecin care poartă 
Țipă, fac gălăgie, 
ții, mai sparg din 
și cite un geam 
pic de liniște. Acum, de cînd 
a venit timpul frumos, au 
transformat și zona verde de 
lingă bloc în teren de fotbal. 
Și toate acestea sub privirile 
îngăduitoare ale unor părinți 
ce nu le pasă de comportarea 
pe care o au copiii lor. Dacă 
încerci să le atragi atenția, iți 
răspund obraznic. ~ 
mine intenția să 
piilor, să se joace 
scări să conturbe 
catarilor și nici pe 
deteriorindu-lc. 
cartierului este 
pentru aceasta.

Aim PIH’-SCU 
Petroșani

numărul 20. 
zgîrie pere- 
cînd in cînd 
așa că n-ai

Departe de 
interzic co- 
dar nu pc 
liniștea lo- 
zonele verzi 

I.n marginea 
rlpstu’ teren

Direcția muzicală apar
ține lui Edmond Deda, sce
nografia lui Sorin Popa, iar 
direcția de scenă este 
semnată de Paul Mihoil 
lonescu. Coregrafia : Doina 
Papuc.

Victima a fost

In ziarul nostru nr. 6 330 
din 6 martie relatam despre 
descoperirea cadavrului unui 
om de-a lungul liniilor de 
cale ferată de la Bărbăteni. 
lntrucit știrea n-a apărut cu 
maximă operativitate, identi
tatea victimei a fost descope
rită cu promptitudine de că
tre organele de miliție din 
Lupeni. Este vorba despre 
loan Spătaru, născut la 6 ia
nuarie 1930 în comuna Adâ- 
muș, județul Mureș, tată a 6 
copii. In ce împrejurări s-a 
produs decesul ? Din buleti
nul de analiză nr. 26 întoc
mit de Spitalul unificat Deva, 
rezultă că loan Spătaru avea 
în corp un mare procent de 
alcool din care cauză a că
zut, lovindu-se cu fruntea de 
pietre dure, provocîndu-i-se 
moartea. Deci, tot alcoolul !...

Sentința»
se dă marțiv

In urmă cu aproape trei 
luni de zile, anunțam despre 
actul de sadism comis de 
Marin Mibâileseu din Paro- 
șeni (Valea Baleii) asupra lui 
Spiridon Obraz din Lupeni. 
pe care l-a ucis intr-un mod 
bestial. Sentința definitivă se 
pronunță marți 17 martie 
a c.. ora 14, in procesul pu
blic ce va avea loc la clubul 
muncitoresc din Vulcan.

Semnai
In dimineața zilei de 16 fe

bruarie a. c-, cetățeanul Bazil 
Hideg din Aeroport — Petro
șani a cumpărat de la uni
tatea de lactate din cadrul 
complexului (organizare) 2 li
tri de lapte care, pus la 
fiert, s-a stricat. In aceeași 
zi peste vreo 3 ore (pe la 10) 
a luat al ți 2 litri de lapte — 
sosit chiar atunci — dar și 
acela s-a stricat. Omul a a- 
dus la cunoștința vinzătoarei 
că laptele e alterat însă ea a 
continuat să-l \indâ așa. Să 
admitem că a fost un caz 
izolat, dar de ce nu proce
dează vinzătorii conform re
gulilor dc care au dreptul să 
uzeze : refuzul produselor lac
tate alterate sau de calitate 
îndoielnică. E mai bine să 
atenteze conștient la viața 
oamenilor, a copiilor mai a- 
les ? Tragem un semnal de 
alarmă, deoarece vine timpul 
cald cind produsele lactate 
se alterează foarte ușor.
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