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ale tinerei generații pot fi
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Exploatarea minieră Lupeni.
Un convoi întreg de vagonete

ia drumul minei...

Idealurile înaintate

Cea de a XV-a sesiune

prima categorie (ce (Ie
de :

ANCHETA ECONOMICA

(Continuare in pag. a 4-a)

— N. R.) au cerut des- 
conlractului de muncă

de 
Pa- 
na-

și Indisciplinei i

împlinite numai prin

Tineretul reprezintă în viața municipiului o mare forță, 
o sursă inepuizabilă de energii și elan creator. Tînăra gene
rație se manifestă ca o prezență vie și activă în viața eco
nomică, socială și culturală a Văii Jiului. Peste 65 la sută 
din salariații unităților economice, instituțiilor din munici
piu fac parte din generația abia ajunsă la maturitate, care 
aparține in întregime viitorului. Alături de vîrstnici, tinerii 
din Valea Jiului iși aduc din plin contribuția la îndeplini
rea sarcinilor în industria extractivă, pe șantierele de con
strucții. in unitățile economice de toate categoriile, in insti
tuții, școli și laboratoare O dovadă elocventă a înaltei res
ponsabilități sociale, a muncii pline de entuziasm și devo
tament pe care o desfășoară tineretul Văii Jiului o constituie 
faptul că la sfîrșitul anului 1969 circa 1400 de tineri au 
fost declarați fruntași în producție. Mii de tineri ad parti
cipat in perioada care a trecut din acest an la acțiunile 
gospodărești de înfrumusețare a localităților, la colectarea 
metalelor vechi, la acțiunile patriotice în sprijinul produc
ției insumind peste 500 mii ore muncă patriotică. In școli 
și facultăți cea mai mare parte a tinerilor invață sîrguin- 
cios. se pregătesc pentru a deveni la maturitate cit mai fo
lositori patriei, capabili să rezolve cu competență sarcinile 
tot nai complexe ale construcției socialiste.

Toate acestea sint rodul condițiilor minunate create de 
partid tineretului din țara noastră de a se instrui și de a 
se afirma din plin, de a-și valorifica in întregime potenția
lul intelectual și energia, sînt rodul activității desfășurate 
de organizațiile de tineret sub conducerea directă a organi
zațiilor de partid, pentru educarea tinerilor în spiritul dra
gostei față de muncă și învățătură, al înaltului devotament 
față de patria socialistă și față de partidul comunist.

Organizațiile de tineret au acumulat o experiență pre
țioasă in desfășurarea unei munci politico-educative bogate 
în conținut, accesibile și atractive, pentru a stimula în rîn- 
dul tinerilor interesul pentru muncă și învățătură, pentru 
a le dezvolta trăsăturile morale noi. pentru a le insufla pa
tosul unui fierbinte patriotism. Merită să fie relevate sub 
acest aspect activitățile desfășurate în vederea mobilizării 
tinerilor încadrați in producție la realizarea sarcinilor de 
plan, concursurile și dezbaterile organizate la Vulcan, Pe
trila și Aninoasa. pe tema „Integrarea absolventului școlii 
profesionale in procesul de producție și în colectivul (le 
muncitori”, Ia minele Uricani și Dilja pe tenia „Minutul 
acuză, minutul felicită”, la minele Lonea și Petrila pe tema 
„Disciplina în producție — factor determinant în realizarea 
sarcinilor" și altele. Concursurile și olimpiadele pe meserii, 
care au cuprins peste 1 200 tineri, organizarea de întîlniri 
ale tinerilor cu specialiști din diferite domenii, vizitele orga
nizate cu elevii în întreprinderi s-au dovedit, de asemenea, 
torn, • eficiente pentru stimularea tineretului în ridicarea 
calificării profesionale. în atragerea lui către producție.

Dacă tineretului nostru îi sînt caracteristice spiritul să
nătos. dorința arzătoare de muncă și învățătură, atașamentul 
profund față de cauza socialismului, dragostea față de pa
trie, nu se poate trece cu vederea peste faptul că in rîndul 
unor tineri, rămași in afara influenței organizației de ti
neret. a școlii, familiei sau a colectivului in care lucrează, 
au loc manifestări nesănătoase ca fuga de muncă, tendința 
spre o viață ușoară, parazitară. dezordonată, sfidarea re
gulilor de comportare civilizată, huliganismul etc. Fără a 
considera ca principali responsabili pentru asemenea ma
nifestări organizațiile U.T.C. se impune constatarea că ele 
sint mai frecvente acolo unde organizațiile de tineret acțio
nează slab prin foi mele și mijloacele muncii educative in 
rindul unor categorii de tineri. Unele organizații de tineret 
sînt deficitare în preocuparea lor pentru educarea tinerilor 
în spiritul disciplinei și răspunderii față de muncă, organi
zează puține acțiuni — și dintre acestea numai o parte sînt 
duse pînă la capăt — cu caracter patriotic, se ocupă insufi
cient de educarea moral-cetățenească a tinerilor. Sub nivelul 
cerințelor actuale se desfășoară munca educativă a tinere
tului in școli.

Chezășia îmbunătățirii activității în rîndul tineretului 
este conducerea și îndrumarea muncii organizațiilor U.T.C. 
de către organizațiile de partid. Această conducere trebuie 
făcută insă cu tact, cu atenție și finețe și in mod permanent. 
Rezultate bune se obțin acolo unde membrii organelor de 
partid participă cu regularitate la adunările organizațiilor 
U.T.C., ajută concret la materializarea acțiunilor întreprinse 
de acestea, la organizarea activităților educative în rîndul 
tineretului. In același timp se cere întărită răspunderea 
membrilor de partid care sînt și uteciști pentru ridicarea 
nivelului activității organizațiilor U.T.C., trebuie combătută 
tendința acelor membri ai organizației U.T.C. care consideră 
că dacă au fost primiți in rindurile membrilor de partid au 
terminat cu organizația de tineret. Dimpotrivă, îndatorirea 
principală a membrilor (le partid care sint și uteciști este 
acee-a de a milita pentru întărirea organizației de tineret din 
care fac parte, de a contribui cu toată experiența lor la 
ridicarea nivelului activității acestei organizații. O deosebită

Instalație 
de

descărcare
din mers

a
vagonetelor

de mina
La Centrala cărbunelui Pe- I 

troșani a fost creată o insta- I 
lație de descărcare din mers 
a vagonetelor de mină cu 
cutie fi vă. Realizatorii ei »înt 
inginerii Avram Edelx’ein și 
Alexandru Toldai. Noul tip 
de instalație are c eonstruc- 

imafă. :og«nioiwă și
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Astăzi și mîine, în amfiteatrele Institutului de mine din 
Petroșani, vor avea loc lucrările celei de a XV-a sesiuni a 
cercurilor științifice studențești.

Cele peste 80 de comunicări științifice vor fi prezentate 
in cadrul a 6 secții și au ca teme rezolvarea unor probleme 
importante ale mineritului din Valea Jiului și din țara noas
tră, cum sint perfecționarea metodelor de exploatare, meca
nizarea Și automatizarea procesului tehnologic din subteran, 
sporirea eficienței proceselor de preparare etc.

Comunicările se vor desfășura după următorul pro
gram : vineri, 8 mai. orele 10—14 și 16—20; sîmbătă, 9 mai. 
□rele 8—12.

SA PUNEM CAPAT CU HOTARIRE

FLUCTUAȚIEI FORȚEI UE MUNCA

2. Cauzele? intre condiții, caracter și
In dorința de a reliefa cîț mai complet factorii princi

pali ce ar putea determina fluctuația și manifestările de in
disciplină in muncă am rugat conducerile celor patru ex
ploatări miniere, care participă la ancheta noastră, să se re
fere în răspunsurile lor, la două aspecte distincte: cauze 
care țin de specificul muncii la exploatările miniere din 
Valea Jiului și, cauze subiective, care depind de modul 
cum salariatul concepe lucrul în subteran, de voința și ca
pacitățile sale, de caracterul lui in ultimă instanță.

Vorbind în primul rînd despre fluctuația salariaților, 
iată cîteva din cauzele ce intră în 
pind de exploatări) expuse

SURULESCU,
E. M. Paroșeni : 

noastră nu a fost în- 
în măsură să asigure, 
de cazare și masă'

directorul 
„Unitatea 
totdeauna 
condițiile 
pentru nefamiliști, nedispunînd 
de cămin și cantină proprie, 
acestea fiind asigurate. în li
mita locurilor disponibile, do 
căminele din Vulcan și Lupeni. 
In privința tineretului, consi
derăm că orașul Vulcan, pe te
ritoriul căruia se află exploa
tarea noastră, nu oferă sufi
ciente posibilități pentru ca an- 
gajații să-și petreacă plăcut 
timpul liber, deci o ambianță 
care să determine angajatul să 
se stabilească aici.

Referitor la condițiile 
muncă existente la E. M. 
roșeni acestea nu sînt de 
tură să determine plecări din 
unitate deși aceste condiții sint 
mai grele decit în alte in
dustrii".

♦ Ing. VASILE CIRIPERU, 
directorul E. M. Lupeni : „Nu 
se pot neglija unele cauze ca
re au generat fluctuația în e- 
feclivul de muncitori. Astfel, 
în decurs de 9 luni ale anului 
trecut, un număr de 62 anga
jați (9 la sută din totalul celor

plecați 
facerea 
pe motivul ycă nu li s-a asigu
rat locuință' corespunzătoare și 
posibilități de a-.și procura hra
na la prețuri convenabile, fi
ind siliți să ia masa la restau
rant sau la particulari. In ce

privește asigurarea de locuințe 
confortabile, menționăm că ex
ploatarea s-a străduit ca pe 
măsură ce a primit repartiție 
de la consiliul popular să o- 
fere apartamente cu prioritate 
angajaților ce locuiau în chi
rie sau în locuințe neconforta
bile. Incepînd cu trimestrul IV 
1969 s-a înființat, într-un local 
corespunzător, o cantină asigu- 
rînd hrană la 130—150 de sa- 
lariați, cantina avînd posibili
tăți și mai mari. (In luna mar
tie a. c. cantina avea 110 abo
nați permanenți. toți angajați 
ai E. M. Lupeni)".
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șÎntîlnirea tovarășului

Ș
s

pentru răsturnarea »ago.iete- 
lor — a«?n *un au toate 
stalațiile de acest gen 

piuă acum — ci 
curbată pe

IOACHIM MOGA
cu studenții de la L M. P

In cadrul acțiunilor organizate de ate
neul studențesc, forum de dezbatere activă 
a unor probleme științifice, social-politice, 
ideologice și cultural-artistice, ieri, in aula 
Institutului de mine din Petroșani a avut 
loc o intilnire a studenților cu tovarășul 
loachim Moga, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean de 
partid, președinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean. Au parti
cipat tovarășii Clement Negruț, prim-secre
tar al Comitetului municipal de 
ședințele Consiliului popular 
conf. ing. Ilie Constantinescu, 
Institutului, cadre didactice și 
studenți. Tovarășul loachim Moga a făcut 
o succinta și interesantă prezentare a co
ordonatelor dezvoltării județului Hunedoa
ra in anii construcției socialiste, a locului 
pe care îl ocupă economia județului nostru 
in ansamblul economiei naționale, insistind

partid, pte- 
municipal, 
prorectorul 

numeroși

dezvoltării sale în viitor, 
importanța deosebită pe

asupra jaloanelor
Referindu-se la . . .

care o are Institutul de. mine din Petroșani 
in formarea unor cadre cu înaltă pregătire 
necesare industriei ’hoc" *stre extractive, vor
bitorul și-a exprimat co. jvingerea că fiecare 
student de la acest ins țitut se va strădui, 
sub atenta îndrumare a cadrelor didactice, 
să se pregătească „la • parametri profesio
nali și civici cit mai înc iți" pentru a răs
punde astfel înaltei griji . cu care sînt în
conjurați de către pârtii iul și statul nos
tru, de întregul popor.

Mulțumind pentru instru ptiva și elevata 
prezentare susținută do tcț/arășul loachim 
Moga, conf. ing. Ilie Consi pntinescu a asi
gurat conducerea județea. |ă de partid și 
de stat că studenții și cadj> i le didactice de 
la I.M.P. se vor strădui și 'in viitor să fie 
la înălțimea sarcinilor tot r, pi sporite care 
le stau în față.
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ISLAOA

Se va 
moderniza 

ștrandul 
din Petrila

O veste bună pentru ama
torii de înot, de apă și de 
soare, acum în apropierea se
zonului estival. Zilele acestea, 
la Petrila vor începe ample 
lucrări de reînnoire și moder
nizare a ștrandului din loca
litate.

Vor li renovate complet ba
zinele șl se va introduce re
țeaua de termoficare pentiu 
încălzirea apei, se vor con
strui vestiare noi cu o capa
citate de cca. 800 locuri și 
într-o arhitectură modernă, 
se va reamenaja și extinde 
spațiul de agrement, vor fi 
amenajate zone verzi, ronduri 
și peluze cu Hori.

Ștrandul, astfel reînnoit și 
letmofical, va ti dat în folo
sință în cursul lunii iunie a.c., 
creîndu-se astfel posibilita
tea oamenilor muncii, tinere
lului din Petrila, Lonea și Pe
troșani de a petrece clipe plă
cute de destindere și iorlifi- 
caie a tortelor în orele libeie 
din zilele călduroase ale verii.

Ing. GH. GIUCLEA, direc
torul E. M. Petrila :

„In scopul cunoașterii cauze
lor care determină părăsirea 
exploatării de către muncitori 
s-a organizat. în cursul anului 
1969, o anchetă ce a constat 
din completarea unor fișe cu 
diferite date ale angajaților ca
re au părăsit întreprinderea, 
precum și motivele care îi de
termină să plece. Au fost în
tocmite 160 de astfel de chestio
nare (54,4 la sută dintre cei 
chestionați avînd o vechime de 
1—6 luni) din care rezultă ur
mătoarele cauze ale fluctuației, 
în ordinea importanței lor !

1) Munca din subteran, cu 
care în special noii angajați se 
acomodează mai greu;

2) Selecția psiho-medicală ca
re mai permite intrarea unor

muncitori la lucru în subteran, 
în timp ce ei nu suportă micro
climatul din mină;

3) Imposibilitatea de a lucra 
la locul de muncă dorit (mun
că mai ușoară și cu ciștig mai 
mare);

4) Timpul de lucru mediu pe 
zi (după specificul minei).

Observațiile efectuate au scos 
în evidență faptul că muncito
rii, pentru executarea sarcinilor 
ce le revin, consumă în medie 
600 minute (măsurate de la in
trarea și pînă la ieșirea din in
cinta exploatării). Din acestea, 
la locul de muncă se consumă 
480 de minute lucrate efectiv. 
Deplasarea în mină la și de la 
locul de muncă durează în me
die 50 de minute, restul de 
timp fiind necesar pentru pre
gătire, echipare, apel și baie. 
Aceasta face să scadă timpul 
destinat odihnei și necesităților 
culturale.

5) Cîștigul mic, mai ales la 
muncitorii noi angajați în

port cu interesele care i-au 
demnat spre mină:

6) Condițiile de cazare, apro
vizionare. social-culturale.

Și condițiile sociale au de
terminat (intr-o măsură mai 
mică) plecarea salariaților. Noul 
angajat ar dori să-și vadă a- 
șezată familia într-un aparta
ment apropiat locului său de 
muncă. într-un timp cît mai 
scurt. In condițiile actuale a- 
cest lucru nu se realizează de- 
cît după un timp mai îndelun
gat. De aici și creșterea numă
rului de absențe, angajatul 
nostru deplasîndu-se mai frec
vent la familia care se găsește 
uneori chiar la sute de kilo-, 
metri.

Căminul minei noastre, deși 
recent reparat capital, dotat ou 
cameră de club, televizor etc., 
nu asigură o condiție mulțumi
toare pentru majoritatea anga
jaților. Cantina a trecut de la 
exploatarea noastră în cadrul 
bazei de aprovizionare. Calita
tea mesei, aprovizionarea can
tinei, lasă de dorit. Exploata
rea, în scopul îmbunătățirii ca
lității meselor, a reînființat 
crescătoria de porci.

Un alt aspect ar fi că pentru 
a ajunge la calificarea dorită 
(miner), un nou angajat are 
nevoie de un stagiu minim de 
3 ani .și trei luni ceea ce unora 
li se pare mult și părăsesc ex
ploatarea într-un timp relativ 
scurt după angajare, fie cu for
me legale, fie (de cele mai mul
te ori) după mai multe ab
sențe nemotivate11.

Structura morală a salariatu
lui, gradul lui de pregătire pro
fesională. optica lui de muncă 
și viață constituie desigur tot 
atitea drumuri, căi, pe care s-ar 
putea da curs liber (le dezvol- 

oricărei cauze mai sus-

de
cu

Undeva, in partea de nord 
a Atlanticului, dincolo de 
Cercul Polar, se află o veche 
insula vulcanică, izolată — 
care nu seamănă cu nici o 
altă Iară din lume. Venind in 
Islanda, vizitatorul are de 
obicei mintea plină de ispră
vile iaimoșilor vikingi, stră
moșii actualilor locuitori ' ai 
insulei. Cu gindul la cariile 
citite, el se așteaptă la un 
peisaj de basm. Dar, aici, 
tabloul va fi altul: nici un 
pom, nici un fir de verdeață, 
nici o floare. Nu este de mi
rare, căci trei sferturi din 
suprafața lârii (cmc nu mă
soară decil 103 000 km?) re
prezintă lavă răcită acum 
5 000, acum 2 000 sau acum 
1 000 de ani. Milenii de-a rin
dul insula a tos! bînluilă de 
stihiile ingrozitoare ale na
turii, din vulcanii mereu in 
eruplie lișnea lava incandes-

Ing. Ion MARGINEANU

(Continuare în pag. a 3-a)
(Continuare in pag. a 4-a)

E. H.

/i însorita pe defileul Jiului
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MIȘCAREA ARTISTICA
DIN LONEA

DE-A LUNGUL ANILOR (I)
Tradiția confirmă că Jocalnl- 

F efio Lonea au un bogat șl 
«aloros foRFr mu i dl și lile- 
t*r precum și multe obiceiuri 
Fpice, pline de farmec. Paralel 
Cb cult! •i'.ii.ui a vechilor 

'n-' i, ț-rtcepe s3 se dezvolte 
a denia jumătate a secolu- 
al XlX-lea, și o m >ă cul- 

i minerească, citadină. Ast- 
1n amil 1918 ia fiinlă. în 

Ica de sus a localității Pe- 
a. o fanlară instruită și di- 

fjfaHf de un oarecare Karel 
h.’hcnski. fanfară în care acti- 

și funcțio- 
poate pre- 

ei. prohibii in-

r
I 
I 
r Ica

muncitori 
Nu se 

lubvilalea _ . ..
fă că prezenta conceitc la di
ferite fesllvităll si susținea pro
grame muzicale de promenadă 
în zilele de sărbătoare în par- 
fcnrile localităților Petrila ?l 
Lonea.

In anii 1928—1929. ani de a- 
ăincl frămîntări sociale cu ca- 
|ncler revoluționar, iau ființă 
In Valea Jiului o serie de cer
curi artistice. Fiind aduși noi 
muzicanți și un nou dirijor. în 
persoana cehoslovacului Iosif 
i’cloușek. care făcuse și studii la 
conservatorul de muzică din 
Viena, se reorganizează o nouă 
fanlară. Sînl incluși in ea mu- 
ricanți tineri, care sint instruiți 
de eătre Tosif Beloușek. noua for
mație ani 'titulindu-se „Fanfa
ra muncii-"ilor din Lonea". Tot 
In anul 1928. anul premergător 
mișcărilor mun-ilore-li care au 
culminat cu marea grevă a mi
nerilor din Lupeni, ia ființă șl 
în Petrila de jos o fanlară mun
citorească. Aceste fanfare erau 
întreținute si patronale de că- 

sindicalele muncitorești ale 
salariatilor d« la sorietălile mi
niere Lonea și Pclrila. Fanfarele 
erau formalii artistice care con- 
fribOTau la moh-fi’area la luptă 
e minerilor fiind prezente la 
țoale manifestațiile șl sărbătorile 
muncitorești. Ele prezentau, de 
asemenea diferite concerte In 
ac liber sau Tn săli.

Dornici de cultură. minerii 
din Lonea nu se mulțumesc su
ma: cu fanlara. In iarna —pri- 
m. . ara anului 1929 ;3U naștere 
le l.onea alte formații: corul mi
nerilor și orchestra de balalaici 

mandoline („tambuiițe") lei- 
inale în majoritate din mimci- 
Loi: și rîtiva luncționari. os- 
tiuiti de muzicantul Fran.iso 
Bartha. Numărul menibiiior a-

cestor două formații sc ridica la 
peste 30, pi intre care erau Sza- 
tori Oscar, Boda Ileana, Tfină- 
Siesc Silvia. Tyukodi Alexandru, 
Ursa Ghvorghe, care sînl în 
viată.

Prima ieșire în public a co
rului din Lonea s-a produs cu 
ocazia sărbătoririi zilei de 1 
Mai 1929 pe cîmpia Surduc, un
de se adunau mii de muncitori 
din toate localitățile Văii Jiu
lui.

lată cum s-l 
crurile, după i 
de cei caro au 
cest eveniment, 
clarația scrisă 
Alexandru :

„încă bine 
că prima reprezentare e 
lui în public a fost în

L
Prii.it mai infii ca o curiozita
te de bilei apoi ca un concurent 
sui generis al teatrului, cinema- 
. ograful o parcurs rapid pașii 

I ajirmfirii sale ca artă indepen- 
dcnW, ascTvindu-și complicate 
și costisitoare procedee tehnice 
menite să rc-crceze pe ecran 
o nouă realitate, de multe ori, 
paradoxal, mai agreată decît 
e autentică. Sume colosale an 
fost- investite fn <uper-produc 
ții lucrate cu ne.maiintilnit fast 
și risipă și e. de ajuns să dăm 
un singur exemplu în această 
privință: ecranizarea romanu
lui „Bcn Hur". realizată cu 
cițiva ani în urnilî la Hollyuzood, 
a costat 9 milioane de dolari 
(iar o stație de radio modernii 
costil pînă 
lari).

1 Pornind
privind 
materiale 
unui film,
nematograful rezervat 

este o utopie Și 
a 

dezvoltat,

din Va- 
avut prile- 

ă scriem, observim că 
șaptea artă șiffi <

Despre cineamatorii 
lea Jiului om mai
Iul să scriem, obseri ind clî cea 
de a șaptea arlă șim găsit 
slujitori talenlați pe ‘fneleagu- 
rile noastre. Mai puținicunoscul

unde și-au amenajat un atelier 
de prelucrare a peliculei și un 
„platou de filmare" (înzestrat 
cu 6 reflectoare cu o putere 
totală de 15 000 w și un tablou 
de distribuție cu 12 ramificații) 
unde se realizează interioarele. 
De curind ci au confecționat un 
traveling, dispozitiv pentru 
filmări in diferite unghiuri care 
permite, surprinderea unor i- 
magini pline de sugestivitate

din unghiul celor mici'. Conce
put in trei părți. intitulate 
„Oare se cunosc jMirinții mei 
„De ce nu locuiește tăticul cu 
noi?", „Mămica a fost vino
vată ?“ filmul arc un pronunțat 
caracter de dezbatere eticii a 
problemei relațiilor dintre 
părinți. pe de-o parte, și dintre 
aceștia și copii, pe de alta. 
Sccvcnțc/c disparate se îmbină 
intr-un tot armonios, servite

A

CINEAMATORISMUL
PASIUNE Șl FANTEZIE

■nu petrecut lu- 
ded(ii citiile date 

participat la a- 
Cităm

a tov.
din de-
Tyukodl

amintesc 
a coru- 

anul 
1929 — 1 Mai, dar în ziua a- 
ccea dirijorul (Francisc Bartha) 
a renunțat 
cîmpia 
înlîlnit 
Jiului.
ne-am . .. . -
ieșit lotuși cu corul minier, răs- 
pîndindu-ne între demonstranți. 
Ba aici, ba dincolo se auzea 
„Internaționala". Din cauza a- 
ceasta, politia nu ne-a lăsat să 
trecem prin orașul Petroșani, si- 
lindti-ne să ocolim orașul... Dar 
politia nu ne-a putut opri de
monstrația și noi ne-am dus la 
Surduc unde serbarea de 1 Mai 
1929 a fost deschisă cu cîntecul 
..Marsilioza", sub conducerea 
tov. Szatory Oscar, iar mulți
mea ne-a cuprins in mijloc și 
am cintat apoi cu tofii „lnterna- 
ționala”. După aprecierea mea, 
erau vreo 5000 do muncitori la 
această serbare". Deslsrafia a- 
ceasla este confirmată de foto
grafiile ce ni le-a prezentat.

Nu am reușit să aflăm ce mo
tiv l-a determinat ne dirijorul 
Bartha Francisc să ..renunțe* 
să-și însoțească corul pe cîmpia 
Surducului. Cine știe ce pre
siuni și interdicții au fost la 
mijloc! Este de reținut însă cu
rajul membrilor formației, eare 
au ieșit la manileslatie (ară tea
mă și au cîntal piese 
revoluționare chiar sub 
polițiștilor.

Cu toate interdicțiile 
litătilor și politiei, (o 
artistice ale muncitori 
Lonea își intensifică apm a. li- 
vilalea.

îmi

;ă vină cu noi pe 
Surducului. unde s-au 
toii minerii din Valea 

Menționez câ noi nu 
pierdut curajul și am 

tuși • • •

eorale 
ochii

G. PETRESCU

de la aceste date, 
giganticele resurse 

necesare realizării 
s-ar fi purul clî ci

umat ori
lor este o utopie Și totuși, ci- 
ncamatorismul a apărut și 
s-a dezvoltat, cucerindu-și 
adepți in cele mai diferite, pă
turi de 
tehnice 
dar cu 
pasiune 
filme de amatori al căror suc-

neni. Cu mijloace 
materiale modeste, 
mare in vestii ie de

decit cel din Lupani, 
bid care funcționează 
aproape doi ani la Casa 
cultură din Petroșani a obținut 
în ultimul timp rezultate no
tabile in confruntările pe plan 
județean îndrumați cu multă 
dăruire de către Gh. Balaszko, 
șef de secție Ia preparat ia Pe- 
trila, cineamatorii 
Morarii, Bela Balaszko, 
tensia Rusulan, Doina 
ceanu și alții se intiltiesc 
regularitate de două ori 
săptămfnă la Casa de

cineclu-
de 
de

Francisc
Hor- 

Bredi- 
cu 
pe 

cultură

și inedit. Ar mai fi necesară o 
inasu de montaj și anumite chi
micale dar cu timpul se 
completă și acestea.

Deși tinâr, cineclubul. petro- 
șăuean a realizat, deja citeva 
filme bine primite de cinefili 
și de critica de specialitate. Ne 
vom opri doar asupra filmului 
artistic „Frămîntări", despre 
care cronicarul Mircea Mohor, 
scria iu revista „Cinema" 
(nr. 10 din 1969) că reprezintă 
o „cura/oasă abordare a rapor
turilor dintre părinți, văzute

vor

de metafore mustind de sen- 
■ nri și fantezie Filmul are 
Iti interpret!, dintre care patru 
copii cu care s-a lucrat in mod 
deosebit pentru a se ajunge 
la rezultatul dorit. In general, 
toate scenele au fost realizate 
cu multă migală, cu atenție 
pentru amănuntul semnificativ, 
astfel că in cele 28 de minute 
cit ține filmul nu ai niciodată 
senzația lucrului neiniplinit, 
făcut la repezeală.

Actualmente, cineclubiștii din 
Petroșani pregătesc transpune-

rea pe peliculă a 5 scenarii: 
„Faptul divers" (o metaforă 
despre o albină și o anumită a- 
titudine de apreciere a muncii). . 
„Fluturele și viermele" (fabula 
cu implicații contemporane), 
..Retezatul" (film turistic), I 
„Birocrația" („o cine-definiție" I 
a acestei metehne). Din această 
enumerare se observă preferin- ■ 
(a pentru metafora moraliza- I 
toare (fără didacticism arid), 1 
pentru cadrul natural care nu I 
necesiți! recuzită și personate I 
prea multe. I

După cum ne mărturisea io- | 
rarășiil Gh. Balaszko, pe lingă ■ 
preocuparea practică de reali- I 
zare a filmelor, cineclubul pe- ’ 
Iroșănean și-a propuns să des- I 
fâșoare o activitate de educare I 
a receptivității artistice a cine- I 
fililor din orașul nostru. Cind | 
va ți realizată o suită mai marc . 
de filme, acestea vor fi profer- I 
late iu fața publicului pentru a ’ 
constitui obiect de discuție și I 
apreciere. Numai in felul acesta I 
cineclubul își va îndeplini, mi- i 
siunea sa cultural-artistică. | 
N-ar strica, am sugera vioi, ea . 
această acțiune de sensibilizare I 
a publicului iubitor a celei de-a * 
7-a arte, să înceapă încă de I 
pe acum, atil spre satisfacția și I 
ciștigul factoruluiproductiv I 
(cineclubiștii) cil și a celui re
ceptiv (cinefilii). J

LUCRĂRI
DE ARTA

In ultimii ani Valea Jiului s-a 
îmbogățit cu o scrie de lucrări 
de artă monumentală, fresce, 
grupuri statuare, mozaicuri ca
ro conferă 'in plus de frumu
sețe și distincție unor rlădiri, 
parcuri sau peisaje Urbanistice, 
i’ulein cita in a dastă ordine do 
idei fresca de mari dimensiuni 
de la Institutul de mine Petro
șani. grupul statuar „Lupcni 
’29", mozaicul de p<- fațada Șco
lii generale nr. 5 Petroșani ele.

Mai sint insă destule lizibi
lități de intervenție creatn-ire 
a artiștilor plastici in realiza
rea unor lucrări de artă in lo
calitățile Văii Jiului. Nc gin- 
dim la posibilitatea materiali
zării unor fresce monumentale 
in sălile de apel ale clădirilor 
< xploatărilor miniere, la am
plasarea unor statui în grădina 
publică, la împodobirea fa
țadelor altor școli noi cu 
mozaicuri ele. Poșta nouă 
din Petroșani arc incă de la 
ridicarea sa. pe una din laturi 
un încăpător spațiu liber care 
așteaptă mina inspirată a artis
tului.

E de dorit ca edilii munici
piului nostru să solicite cu mai 
multă îndrăzneală și prompti
tudine aportul artiștilor plas
tici la înfrumusețarea 1 
tilor noastre.

z

Despre o propunere

landei Boda din Petrila

C. P.

HVAN

tografia după originalul, 
din 1929, aparținind Io-

Corul „Astra“ și orches-

în 1967) el a făcut c come- 
Italiană, un adevărat spec-

nea. Am reprodus fo-

ÎNDĂRĂTNICĂ” ■
„FEMEIA

mai veche..

similare s-au tăcut cu succes in diferite oraș< ale țării. Re
producem parte din concluziile materialului, după păre

FRUMOSULUI AUTENTIC
locul cuvenit în viața cotidiană

MariMari

Au trecut mai mult de șase luni de la apariția artico
lului nostru „Promovarea viguroasă a noului în mișcarea 
cultural-arlistică de masa" („Steagul roșu", 4 septembrie 
1969) în care propuneam, printre altele, organizarea unui 
festival municipal, cu participarea tuturor instituțiilor, for
mațiilor și cercurilor artistice din Valea Jiului. Susțineam 
acolo că acest festival cultural-artistic ar trebui axat pe o 
idee de bază, care să fie ilustrată prin intermediul unor 
piese de teatru, expoziții de artă plastică, recitări, dan 
suri, programe de brigadă, fanlară etc., arătînd că încercări

rea noastră, actuale și astăzi: „ \m înfățișat doar o parte 
din multitudinea de forțe cultural artistice care ne stau la 
dispoziție în vederea unei astfel de manifestări de amploare. 
Iară îndoială că organizatorii festivalului trebuie să vină 
cu idei noi. să pregătească din timp și cu maximă exigentă 
programul de desfășurare, să vegheze asupra calității și nu 
numai a cantității mani testări lor Pregătirile pot începe 
chiar de acum pentru a avea garanția că acest t^'-tival va 
reprezenta intr-adevăr fala culturala a Văii Jiutiu *

Reamintim această propunere Consiliului m--. <-.pal al 
sindicatelor. Comitetului municipal pentru cultură și artă 
și Comitetului municipal U.T.C., organe în măsură să co
laboreze pentru realizarea unui astfel de festival, cu spe
ranța că vor reuși să conlucreze eficient pe tărimul promo
vării consecvente a noului în mișcarea cultural-arlistică 
de masă.

7 RIB UNA
cinefilului

La 30 martie, 1853, în casa pastorului din Zundert 
se năștea Vincent, acela care va fi o fiqură traqică în ga
leria pictorilor secolului al XlX-lea. El va reuși însă să ex
prime „speranța printr-o stea"si „înflăcărarea unei ființe 
prin strălucirea soarelui în asfințit”, cum visa marele artist.

copilăriei

Pe parcursul modernize- < 
vieții cotidiene, ne-am obis 
nuli să descoperim și să in
trăm in posesia unor obiec
te de laraă trebuință, cu u • 
cspect în permanentă schim
bare. după cerințele fru
mosului Ustensilele de U2 
cosni'-. de oildă. capătă for
me noi si linii care trădează 

secolului,amprenta 
cuvint sint moderne, 

modernul in 
însumează, intr-o armo-

undeva 
intr-un 
Evident.
coz i-------------- -------  - -
nie perfectă, utilul si frumo
sul. Deci, prin utilitatea lor 
cotidiană aceste obiecte au 
o inriurire pozitivă pe olan 
estetic asupra acelora care 
vin in contact cu ele. Dar 
nu numai aceste obiecte a- 
duc in ambianta familială me- 
saiul secolului Micro-univer- 
sul delimitat de pereții lo- 
cuinteloi noastre ; în cele 
mai multe cazuri, caută să 
se odaoteze liniilor arhitec
tonicii noi. tot modeme. Li
nia mobilei are ceva din se- 
metia si perfecțiunea edifi
ciilor cu contur strict geo
metric. cuceririle tehnicii 
care aduc in cămine o apre
ciabilă doză de artă si cui 
tură răspindesc prin infăt'- 
sarea lor exterioară fantezia 
creatorilor de bunuri mate
riale in limitele frumosului 
si bunului aust.

Pentru desâvirsirea echili
brului estetic interior, omul 
modern a aăsit o sursă 1- 
deală si inepuizabilă, i-n a-

acest

celași timp, de completaie 
a cadrului care ii oferă in 
clipele de răqaz odihnă și 
destindere fizică și spirituală 
dinte, cele mai intime. A- 
ceosiă sursă este, fără în
doială, arta populară, pen
tru că numai ea poartă, in- 
aenios decantată pe parcursul 
veacurilor in toate qenurile 
ei. sinteza frumosului des
coperit si cultivat de cei mai 
aleși reprezentanți ai conș
tiinței populare.

lată de ce o scoarță, o 
țesătură, carpetă sau cera
mică purtind elementele fol
clorului meleaaurilor pe care 
a fost plămădită, nu numai 
că aduce in interioarele mo
derne un echilibru decorativ, 
ci creează o atmosferă mereu 
tonifiantă tocmai prin inge
niozitatea si fantezia nealte- 
ratâ cu care meșterii popu
lari surpiind. stilizează și re
creează frumosul din tabloul 
diurn.

Fată de cele pomenite mai 
înainte, există in orașul nos
tru o mentalitate pe cit de 
stranie pe atit de anacroni
că în ceea ce privește achi
ziționarea unor obiecte me
nite să orneze interioarele. 
Dupâ un „comerț înfloritor" 
cu pseudo-pictură de cea 
mai intalerabilă calitate ar
tistică, iată că a apărut în 
piața orașului un vad pentru 
comercializarea prostului gust 
in materie de decorație. In 
schimbul a 20-25 lei, cei ho-

tărîti să-și împrospăteze in
terioarele pot achiziționa 
carpete pictate in culori ți
pătoare. cu lebede, cerbi, 
piscuri înzăpezite și bărci pe 
lacuri cu luciu de oglindă. 
Este areu de imaginat cam 
ce sentimente se pot naște 
intr-un apartament aseme
nea ornat dintr-un bloc 
modern, cu un televizor ală
turi de carpete cu inscripții 
pline de „haz" (vai și ce 

■ mai haz !) cum am notat in 
trecere prin piață deunăzi : 
„Vino bădită-n vale ca să-ți 
dau o sărutare", „Pentru o- 
chi ca mura neaqră, încon
jurăm pădurea întreagă" 
sau. culmea lipsei de bun 
qust, „Pe soțul meu l-am vă
zut b:at. nu-mi pare rău că 
m-am măritat".

Si acest „comerț cu arta 
decorativă" înflorește nestin- 
aherit in halele orașului in 
timp ce la maqazinul de ar
tizanat se qăsește un boout 
sortiment de... papuci de ca
so. pantofi, confecții diverse 
si tricotaje.

Acestea susțin o dată mai 
mult suqestia că într-un oraș 
cum este al nostru să existe 
un spatiu-expozitie unde lo
cuitorii orașului să poată ve
dea prin mijlocirea creatori
lor de frumos autentic cum 
trebuie mobilat, aranjat și 
ornat un apartament in con
textul timpului.

Vincent, încă de copil era o 
lire incliisă, trăia retras de 1 ra
ții și surorile sale. Simțea insă 
o bucurie imensă alnd hoinărea 
singuratic pe cimpie, cind cer
ceta plantele și llorile, cind se 
Întindea pe malul țiului pen
tru a observa viața insectelor 
de apă. Cei ce s-au ocupat de 
biogtalia marelui pictor men
ționează că Vincent la opt ani 
i-a arătat mamei sale prima 
schijă tăcută cu creionul: o 
pisică ce se cățăra pe mărul 
grădinii părintești. Cu cil creș
tea acest copil ciudat și taci
turn cu atil gustul pentru de
sen devenea și mai mare. De
sena flori, animale, frlnturi de 
peisaje pe care le tăcea cadou 
colegilor de școală. Se pare că 
tocmai această pasiune pentru 
desen va determina familia van 
Gogh si se gîndească, că cel 
mai nimerit lucru pentru pri
mul lor copil ar ii să-i aleagă 
meseria de vinzător de tablouri. 
Și așa se face că Vincent va 
trece prin citeva magazine de 
artă din Haga, bruxelles. Lon
dra, apoi Paris. Începutul me
seriei la sucursala galeriei Gou- 
pil din Haga va însemna și 
silrșilul copilăriei lui Vincent.

Borinage-ului

T. KARPATIAN

Citind pe Dickens, cunoschid 
personal acea lume a dezmoș
teniților sourtei din slums-uriie 
londoneze (de unde și-a luat 
multe dale și Friederich Engels 
pentru cartea sa „Situația cla
sei muncitoare din Anglia"), 
van Gogii s-a gindit că ar fi 
bine să plece în Borinage, prin
tre mineri, pentru a le alina su
ferințele. Vroia să lie misionar 
deoarece se săturase pînă peste 
cap de vlnzarea tablourilor. O 
dată, nemaipulindu-se slăpîni 
a declarat patronilor săi: „Co
merțul cu opere de artă nu e 
decît un furt organizat".

Bazinul carbonifer Borinage, 
situat in comitatul belgian Hai
naut, nu departe de granița au 
Franța, constituia locul unde o 
imensă masă de mineri 
crunt exploatată, 
van Gogh, deși propovăduieșle 
precepte am Biblie, va fi ală
turi de muncitori in lupta lor 
revendicativă. Astfel, odată se 
duce la conducătorii unei mi
ne cerînd stăruitor relorme ur
gente reclamate de situația mun-

era
Misionarul

'Cilorilor. Coboară lnlr-o mină, 
Marcasse, și \ ede lucruri în
grozitoare. „Mina aceasta, scrie 
Vincent fratelui său Theo, are 
o faimă foarte proastă, ca ur
mare a numeroaselor acciden
te... Este un loe lugubru și, la 
prima vedere, totul fn împre
jurimi are un aspect posomo
rit și funebru. Majoritatea mun
citorilor din această mină sini 
supți și palizi de febră; pur o- 
bosiți, sllrșiți, eu pielea tăbă
cită. fmbătrîniți înainte de vre
me...".

După ce a luat cunoștință cu 
pictura trecutului, admirînd tor
ța și culoarea unui Rubens, și 
după ce a cunoscut la Paris, 
pictura contemporană lui orin 
pinzele lui Gauguin, Pissaro, 
Toulouse Lăut rec, Seurat, Degas 
și după ce va fi influențat de 
curentul impresionist, găsește 
adevărata sa cale în arta pictu
rii o dată cu descoperirea su
riului, a Arles-ului. țn regiunea 
Provence, van Gogh va deveni 
un artist care se detașează de 
tot ceea ce l-a precedat. Aco
lo, el vede Provența ca un pă- 
mint ars de soare. Și soarele 
II va cobori, îl va supune în 
pinze în care domină galbenul 
de la culoarea lămiii pînă la 
cea a portocalei. In anii 1887— 
1888 el va reuși o pictură de 
mare maestru. In „Pom înflorit" 
(1888). nictează un piersic cu 
flori roze pe un cer de un al
bastru pur. Nimeni plnă la van 
Gogh nu mai reușise să repre
zinte la un asemenea nivel de 
artă Provența. natura ei, dar 
mai ales cerul. Un destin crud 
apăsa insă pe umerii marelui 
pictor nc,,intermue 
fn casele de sănătate nu vor 
putea decît să amine un «Hrșit 
tragic. Din acești ultimi ani de 
viață duiează pînzele cu măslini. 
Pensula artistului îi înfățișează 
în linii șerpuiioore. arătînd că 
drumul lui Vincent van Gogh 
a încetat să mai fie drept. In 
viziunea lui de acum pămîntui 
arde și chiparoșii iau forme de 
flăcări. In stîncile de la poa
lele Alpilor, pictează propriul 
său zbucium, ultimele licăriri 
de viață.

Vincent van Gogh, lie că a 
ajutat minerii din Borinage, tie 
că a pictat, a făcut totul cu o 
dăruire absolută. A reușii însă 
să se ridice pînă la cu’ de 
marii arte, aparținind unei sin
gure trarlitii — aceea pe cate 
și-a creat-o singur cu o voință 
deznădâiduilă. Si dacă ar fi să 
se asculte de îndemnul Iul Au
guste Comple, locul știrilor ar 
trebui luat in calendar de ma
rile figuri de creatori ai uma
nității. Sigur. Vincent van Gogh 
trebuie să /'p așezat printre ei.

A. DUMITRESCU

shakespeareană exer^ 
impresionantă forță de 

seducție, universalitatea și con
temporaneitatea ei sînl su
biecte de discuții, mereu ac
tuale, marile drame sini juca
te pe scenă în diferite viziuni 
și maniere, fiind socotite drept 
excelente librete pentru com
pozitori nu mai puțin celebri, 
cinematografia este tot mai is
pitită să-i scruteze .virtuțile. Se 
vorbește și se scrie mult în lu
mea filmului despre Shakespea
re acest mare scenarist de a- 
cum patru secole, cum este nu
mii.

Pelicula „Femeia îndărătnică" 
a regizorului Italian Franco Zef
firelli este o mărturie la în- 
demîna oricui că se pcate face 
un film de certă valoare artis
tică și fără a trăda spiritul u- 
nei opere dramatice trainice.

Despre regizorul Franco Zef
firelli știam pînă acum că este 
considerat ca unul dintre eel 
mai interesanți și autorizați rea
lizatori ai lui Shakespeare în 
teatru. El a fost mai întîi pictor 
scenograf, profesiune deosebit 
de Importantă pentru viitoarea 
sa formație ca regizor de tea
tru șl film, apoi, o bucată de 
vreme, a făcut asistentă de re
gie pe lîngă renumitul regi
zor Luchiano Visconti, încercînd 
să-și perfecționeze uneltele de 
lucru și sensibilitatea artistică. 
Cu o asemenea pregătire por
nește Zeffirelli la drum, apro- 
pilndu-se de Shakespeare fără 
a fi intimidat, cu ambiții de 
realizator concret și realist. Din 
„Femeia îndărătnică” (film reali-

zat 
die 
tarol popular cu valori de bun 
gust.

Regizorul italian a luat | ’ sa 
și a scos-o din cadrul riguros 
al scenei, făcînd ca acea lume 
care pe vremea lui Shakespeare 
se plimba în alt cadril evident 
mal larg, în aer liber, să se 
simtă pe ecran în voie spărqînd 
cjr-ni- convenției teatrale.

In „Femeia îndărătnică" pri
mează caracterele și nu situa
țiile, pe acestea din urmă el 
făcîndu-le mai veridice și re- 
nunțînd la tratarea în șarjă ca
ricaturală, așa cum se făcea nu 
de mult pe scenă. Cu simțul 
Iul da scenograf cu fine subtl- 
lilă'i r—Franco Zeffi
relli oferă privirii spectatorului 
un fast și un rafinament rar al 
decorului și costumelor.

Cele două partituri deosebit 
de grele, dar interesante, au 
fost încredințate unor actori a 
căror carte de vizită este cu
noscută pe plan mondial: Eliza
beth Taylor șl Richard Burton. 
In rolul neîmblînzitei. Catarina, 
Elizabeth Taylor reușește să 
creeze unul dintre rolurile cele 
mai dificile din dramat"raia u- 
niversală. Ea transmite acea fe
minitate dezlănțuită și pură, 
trecînd printr-un proces de au
tentică trăire actoricească, con- 
ferindu-1 rolului, în final, can
doarea necesară unei virtuoase 
soții. Ceea ce este deosebit de 
frumos în jocul actriței rămîne 
simplitatea mijloacelor cu care 
își aduce evoluția personajului.

în rolul nestăvilitului Petru-

chio, acest colos cu suflet do 
copil șl cu gîndire de înțelept, 
apare actorul care în toate fil
mele a demonstrat >n’Nî< 
șl probitate profil- nală : 
chard Burton.

Petruchio se ' contopește 
feet cu Burton : greoi în 
cărl, Ironic șl autoironie, 
nace șl sni.rîfual, cîștigă 
primele secvențe ale filmului 
sufragiile spectatorului Burton 
si Tavlor rămîo doi tntororetf 
predestinați pentru cele două 
roluri shakespearene. Alături de 
acest cuplu se află șl afii -**g- 
torl do talenl^ Michael Hordern 
(Baptiste), Natașa Pvne (Bian
ca) ș| alții. Zeffirelli a creat 
filmul cu e echipă selectă de 
actori de primă mînă.

Așa cum spuneam mal sus, 
regizorul a scos spectacolul în 
stradă si a strecurat persona
jele în lumea din jur. Aparteu- 
rile din piesă au devenit. în 
ecranizarea prezentă, o convor
bire dintre erou șl publicul din 
fata sa. Unul din rarele merite 
este de a fi creat o lume Ita
liană cu actori englezi. ..Femeia 
îndărătnică" este filmul care 
recreează, cu fast 'și eleganță, 
într-o simfonie de culori, lu
mea și moravurile din Italia 
renascentistă , într-un fel cum, 
poate, și-a Imaginat Shakespea
re.
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Constantin D1CU. 
regizor la Tealiul de stat 

„Valea Jiului"

LPrii.it


3\ INLHI 8 M M 1970

c Un sfert de veac de la înfrîngerea Germaniei fasciste

german

greu 
aripi

șl 
ca- 
oș-

17,00 
17,05

moarte, 
tanc“. cea 
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posesorilor MEDICULUI

Alimentația

$1 INDISCIPLINEI!

Pină aproape fie porțile Vie/iei
^aptezer i și nouă dc tancuri, 

tancurile Regimentului 2 
care de luptă atacau zi și 
noapte, noapte și zi. pozițiile 
Im iii irate ale dușmanului, pe 
ieniuiiul Cehoslovaciei, l.a co
manda acestui regiment se afla 
ui ofițer energic și capabil 

col-meiul Stan Lălreanu, 
care, in zilele insurecției 
mate din august 1944 iși 
vcdisc din plin abnegația 
călii alde i'tgunizntorrce.
Șlimal și iubit dc subordonați, 

o 
o 

tăria Iul dc

ar- 
do- 

șf 
Era

iar el, Iu rindu-i, le purta 
dragoste de părinte. Nu 
dală, cu toată 
bărbat, cu greu își putea slă
virii o lacrimă cind legea 
crudă a războiului fl smulgea 
pe cite un viteaz din rlndu- 
ulc luptătorilor. Așa a fost 
la Doi Pial, unde locotenen
tul Xicolac Giorgi și-a condus 
cu iscuslnfă plutonul dc lăn
cii/i pină in soaiele tortelor 
hi fler iste care apărau locali
tatea : deși contraatacați de 
temutele tancuri ..Pantera", 
ostașii locotenentului Giorgi 
și-ou continuat acțiunea pină 
la eliberarea localității; In 
toiul luptei insă, viteazul oli- 
fcr. Irzx'it de un proiectil, a că
zut la datorie. Așa a lost și 
lingă localitatea Besn. unde 
locotenentul Viorel Mărceanu 
a săi rrșit un act de inall e- 
roișm: pe cind plutonul său 
ataca frontal poziția hitleriș- 
lilor. unul din tancuri a lost 
incendiat ; spre a salva viata 
celor clin echipaj, locotenen
tul Mărceanu s-a năpustit, 
iărâ ezitare, sub ploaia de 
gloanțe, către tancul cuprins 
de flăcări-, un snop de mitra
lieră l-a prăvălit insă pe cind 
îl purta pe brațe pc unul din 
soldalii 
scosese 
Asa a 
ms

...Alocau zi și noapte, 
te și zi. Umăr la umăr cu cei
lalți tanchișll români, cu su
tele de mii de inlanlerișli, vi- 
nălori de munte, artilerișli, pi
onieri, Iransmisioniști ai arma
tei noastre, umăi la umăr cu 
•tslașii armatelor sovietice. 
Portelor române de uscat H 
se adăugau In aer cele apro
ximativ 400 avioane de cer
cetare, de usall, de vinătoare

rănili pe care il 
otel, 
mai

gra\
din golo.su/ de 
in$r Dină la 0

noap-

și dc bombardament 
pur tind pe fuselaie și pc 
inindrul nostru tricolor. Cmd. 
in septembrie 1941, trecuseră 
din Moldova In Ardeal prin 
Carpafii orientali, lanchiștii și 
ostașii ailor unilăți românești 
făcuseră să vibreze aerul si 
munții dc cînlccul care Ic dă
dea aripi în lupta sfîntă pen
tru dezrobirea întregului teri
toriu national: Treceți bata
lioane române Carpaliiț La ar
me. cu frunze și flori/ V-aș- 
leaptă izbinda. \-așteaptă și 
frații/ Cu inima la trecători, 
fn pusta ungarei și In munții 
Cehoslovaciei, înfruntau plum- 
bii și moartea tot cu cinica 
dc vitejie pc buze. Era o ex
presie a unui moral admirabil, 
general dc nobilele teluri ale 
războiului, de optimismul 
încrederea in viilor, care 
racterizează dinloldeauna 
Ic anul român. Gîndindu-mă la 
toate acestea, îmi vin In min
te rindurile scrise cu aproape 
un secol în urmă de cores
pondentul ziarului 
„Allgemcine Zeilung", prezent 
printre dorobanții și 
români înaintea 
asalt din timpul 
pentru independentă : 
un tablou fermecător 
la lumina Junei batalioane în
tregi jucind hora, la care 
cîteodată iau parte și ofițerii, 
ceea ce înveselește și 
mult soldalii".

Să revenim insă, la 
regimentului 2 care de 
Iată, aproape de Hron, 
colcnentul I.iviu Z.aharia. grav 
rănit în tanc, reiuză să fie e- 
vacual, conducîndu-și pluto
nul pină la încheierea cu suc
ces a atacului. In luptele de 
lu Mladihai. echinniul sergen
tului major Nicolae Cimbală 
distruge un tanc, două aruncă
toare si două mii raliere ina
mice, în timp ce echipajul ser
gentului major Gheorjhe Ni- 
colaescu, năpustindu-se cu 
tancul asupra poziției artile
riei dușmane, strivește sub 
șenile trei lunuri, un autoca
mion și un aruncător de mim.

Iar lista faptelor de vitejie 
și a eroilor ar putea ii fncă 
mult continuată. Dincolo însă 
de aceste acte de bravură, dar 
prin ele, î/i apar la dimensiuni

roșiorii 
unui nou 
războiului 

„Este 
să vezi

parcă hiperbolice lor/a colec
tivă a unui regiment dc ade- 
xărali luptători, chipul dirz., 
culczălor al ostașului nostru. 
După bătălii sîngeroase. la 9 
aprilie 1945, în ciuda a nu 
mai puțin de II alocuri ale 
aviatici hitlcrisic, regimentul 
trece riul Morava, pe pontoa
ne, in Austria, luind parte la 
acțiunile de eliberare a Vie- 
noi. Feciorii Carpajilor alături 
dc lru(ii lor dc arme dc pe 
Volga și Nipru și-au adus 
cu prisosință jertfa de sin
ge și pentru eliberarea acestor 
meleaguri.

Ajunseră plnă la \ rco două
zeci de kilometri de Vicna, 
unde porniră prin surprindere 
la atac împotriva inamicului 
care apăra cu lorfe puternice 
localitatea Hohenruppersdorl. 
Au cuccril-o și se pregăteau 
să respingă un contraatac. însă, 
izbit simultan din trei direc
ții. regimentul a lost încer
cuit. Izolați de trupele sovie
tice, cu care cooperau, lan
chiștii noștri au rezistat eroif 
timp de două zile, au respins 
multele contraatacuri dale de 
ncm/i cu faimoasele tancuri 
„Pantera", „Tigru" și „Ferdi
nand". A fost o bătălie c'în- 
cenă, pe viată și pe 
o bătălie .tanc la 

grea dusă de

2 care de luptă. Aici, In inima 
Austriei, aproape de por/de 
Vienei, la Hohenruppersdorl, 
shins intr-un clește de ofel 
și de joc, regimentul a făcut 
dovada călirii, coeziunii și pu
terii sale, acoperindu-și din nou 
de glorie drapelul dc luptă. 
Deși rănit, sublocotenentul Ion 
Dumitru și-a condus plutonul 
în luptă, dislrugind cu echipa
jul său două tancuri „Tigru" 
și un tanc „Pantera". La riadul 
său sublocotenentul Conslanli- 
ncscu s-a întrecut pe cl în
suși: rămas in tancul avariat 
de dușman a continuat lupta, 
dislrugind cu locul bine ochit 
al tunului doi „Tigri".

Mal apoi, tanchișlli 
adus aportul la eliberarea al
tor localilâfi austriece, plnă In 
preajma marii zile a Victoriei, 
cină au (recul din nou pe pă- 
mintul Cehoslovaciei. Pentru 
vitejia sa in luptele duse in 
nord-eslul Austriei, regimentul 
a lost citat prin ordin de zi, 
al Comandamentului suprem 
sovietic. Iar in ziua de 9 mai, 
în istorica zi a Victoriei, după 
ce ajunsese plnă aproape de 
por Ide Vienei, el își continua 
înaintarea către orașul de aur 
— Praga.

Mașină blindată camuflată din Regimentul 
luptă intr-o localitate din apropierea Vienei,

CORESPONDENȚE
Subredacfia noastră din Uricani 

ne informează :
Acțiuni

Organizația U.T.C. din cadrul 
Liceului a ținut recent o 
dință de lucru. Scopul ? 
discute despre ce acțiuni 
triolice se pot organiza în 
rioada ultimului trimestru 
școală și în vacanța de vară, 
încă de acum s-a preconizat să 
înceapă acțiunea de colectare 
a fierului vechi, a plantelor 
medicinale, a sticlelor și bor-

șe- 
Să 

pa- 
pe- 
de

canelor. In perioada vacanței 
de vară se va deschide un șan
tier de lucru al elevilor la clu
bul ce se va construi în orașul 
nostru. S-a mai preconizat for
marea de cercuri de învățămînt 
politic unde elevii să fie in
formați periodic despre proble
mele 
dinea

interne și externe la or- 
zilei.

Gheorghe SOCEANU

Victorie categorică a oaspeților
In cadrul primei etape 

campionatului municipal de 
handbal, tinăra echipă a Liceu
lui din Uricani a întilnit pe 
cea de la Școala sportivă din 
Petroșani. Superiori din toate 
punctele de vedere, practicind

a

Clipe de
Mai zilele trecute, coborînd 

din autobuzul local, minora 
Ema Madaras a vrut să tra
verseze în fugă strada. A fă
cut-o prin spatele autobuzului 
care încă nu plecase din sta
ție și fără să privească nici în 
stingă, nici în dreapta. Această 
clipă de neatenție era s-o coste 
viața. Fetița a sărit la 2 metri 
în fața autocamionului 21 AB

publicitate
VlND Wartburg Lux 312 

alb-albastru. stare bună. Pe
troșani. telefon 1473. Aleea 
Florilor, bloc 3. scara 4. a- 
partamentul 9. După orele 19.

In

de

un handbal spectaculos, oaspe
ții au învins cu categoricul scor 
de 40 la 13. Foarte bun arbi
trajul prestat de loan Mihal- 
cea din Vulcan.

neatenție
Ioan DEAC

1 375 condus de șoferul Gri- 
gore Moldovan. Accidentul era 
inevitabil. Doar o întimplare 
fericită a salvat-o pe impru
dentă (a căzut chiar între ro
țile camionului). Urmările n-au 
fost grave dar întîmplarea tre
buie să constituie prilej de în
vățăminte atit pentru maturi cit 
și pentru minori.

Aristică GOȘEA

Posesorii de autoturisme au 
în acest an la dispoziție o 
serie de noi unități de între
ținere și reparații. Astfel, sta
țiile existente la Oradea, Con
stanța, Craiova, Iași. Ploiești 
și Baia Mare, și-au mărit ca
pacitatea. Intr-un stadiu a- 
vansat de lucru se află sta
ția de întreținere a autove
hiculelor care se ridică la 
Slatina. De asemenea, se lu
crează intens la noile stații 
de întreținere și reparații de 
la Brăila, Satu Mare, Rim- 
nicu Vîlcea, Focșani, precum 
și Ia noua unitate de acest 
fel de la Băneasa. Unități 
asemănătoare se ridică și la 
Buzău, Reșița. Sf. Gheorghe, 
precum și la Afumați pe tra
seul București — Constanța.

Colecționar de ceasornice
co
cea

Actorul Kiss Laszlo. din Cluj, pasionat 
lecționar de ceasornice, a achiziționat 
de-a 100-a piesă. In colecția sa se află numai 
rarități, ceasornice construite de-a lungul 
secolelor. Interesant este faptul că toate a- 
rată și azi ora exactă. Colecționarul a de
venit cu timpul un excelent ceasornicar,

găsind rezolvări tehnice ingenioase pentru 
repunerea lor în funcțiune. Nuțjieroși vizi
tatori din țară și din străinătate vin să ad
mire aceste rarități, intre care se remarcă 
ceasornicele muzicale și primele ceasuri de 
buzunar.
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VINERI 8 MAI

Dcschidcrca emisiunii. 
Tclcșcoalfi, Compuși or
ganici cu azo| (chimie, 
clasa a XH-a). Film di
dactic : Centrale 
electrice.
Un ciule
Omagiu] celor mici 
emisiune de cinfcce 
versuri.

vă așteaptă"

distractiva.
Muzică populară la ce
rerea telespeclalorilor. 
Telejurnalul de scară. 
Cinice in mai. Emisiune 
muzical-lilerară dedicată 
Zilei Partidului Cornii 
nisl Român, Inteiprciea- 
ză corul Kadioleleviziu- 
nii.
Actualitatea economică. 
Film artistic: „Bleste
mății".

21.45 Un sfert de veac ac ifl 
victoria asupra fascisniu 
lui. Victorie in Mai 
(Pnrlca a II-a a Culege
rii de documente cine
matografice alese și co
mentate de Eugen Mân
drie).

22.25 Telejurnalul de noapte. 
22,35 Cadran — emisiune de 

actuali ia le internațională.
23.00 închiderea emisiunii.
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enumerate. Djn datele de evi
dență statistică înregistrate, 
multe cazuri de plecare din- 
tr-o unitate au fost clasate ca 
fiind efect al „lipsei condițiilor 
optime de muncă și viață" — 
scuză invocată tendențios, doar 
pentru a avea un motiv „plau
zibil". Că au existat ori că mai 
există neajunsuri in asigurarea 
unui cadru de producție și so
cial corespunzător, nu se în
doiește nimeni. Unele din a- 
ceste carențe, care desigur vor 
fi înlăturate, au fost arătate in 
modul cel mai deschis, mai sus. 
Dar a generaliza niște aspecte 
izolate, și a le „decreta", in 
concepția oricui, „linie dc con
duită", e un fapt pe care nu-1 
putem clasifica nici greșeală 
„puerilă", nici lipsă de „dis- 

' cernamînt", ci pur și simplu rea 
intenție (ca să folosim un ter
men mai puțin tare).

Și tot numai așa putem clasa 
vorbele goale aruncate de unii 
angajați „voiajori", care, veniți 
să facă „poezie" în mină, con
fundă noțiunea de „greutăți" 
cu „condiții optime de muncă 
și de viață", condiții pe care 
le reclamă ca fiind „necores
punzătoare".

Cînd partidul nostru pune în 
centrul politicii sale creșterea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii, îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de lucru, cînd a- 
ceastă politică se materializea
ză. ca pretutindeni în țară de 
altfel, și în Valea Jiului — de 
la echipamentul complex de 
protecție a muncii la blocurile 
moderne, cu apartamente con
fortabile. la creșe. școli, cine
matografe — cum pot unii 
(orbi fiind oare ?) să absoluti
zeze ..lipsa condițiilor de mun
că și viață" ?

..Nu se poate contesta faptul 
că munca minerului este mai 
grea decît cea din uzine sau 
de pe ogoare, că o bună parte 
din cei care se angajează. în 
mod deosebit cei care sînt re
crutați din regiuni unde nu e- 
xistă întreprinderi cu acest pro
fil. după ce au fost eliminați 
din alte colective de muncă, 
datorită lipsei lor de discipli
nă. cred că la mină găsesc un 
regim pe placul lor. Gîndcsc 
probabil că aici li se vor ad
mite acte de indisciplină — a- 
răta ing. Va'sile Ciriperu. Că 
nu e după ,,gindul“ lor, o do
vedește și faptul că din 1 036 
sancțiuni aplicate în 1969, 463 
s-au aplicat pentru nemotivate, 
părăsirea serviciului înainte de 
vreme, dezinteres în muncă. 
Lîngă acestea se mai pot adău
ga 185 cazuri de desfacere a

contractului de muncă din dis
poziția întreprinderii pentru 
absențe și abateri disciplinare 
repetate.

Se poate, de aceea, trage con
cluzia (și cifrele de mai sus 
sini ilustrative in acest sens), 
că numărul mare de abateri, 
fluctuația ridicată se datorește 
in primul rind unor cauze ce 
aparțin de factura profesională 
și morală a acestui grup de 
salariați. Parcurgind oglinda 
muncii lor — carnetele de mun
că — se constată cu ușurință 
că majoritatea nu trec vîrsta 
de 25 de ani, nu sînt căsătoriți 
și pentru cei 3—4 ani de ac
tivitate înregistrată în cartea 
de muncă fac înscrieri în me
die 4—5 întreprinderi, pe unde 
s-au perindat".

Iată deci că marca majori
tate a celor care pleacă din în
treprindere o constituie „voia
jorii" de meserie, oamenii care 
venind la mină nu au simțit 
totuși gustul bărbătesc al me
seriei de miner, cei care se 
caută încă pe sine însăși, ne
găsind încă „materialul" potri
vit din care să se formeze, să 
se dăruie unei meserii nobile. 
In acest sens iată ce afirmă 
ing. Fr. Donin, șeful serviciu
lui plan și analize economice 
de la E. M. Petrila : „Manifes
tările de indisciplină — absen
țe nemotivate, fluctuație — sînt 
frecvente mai ales în rîndul 
salariaților tineri care, nu ra
reori. au și cîte două-trei an
gajări pe an ca urmare a... 
capriciilor pe care le manifestă 
în privința adaptabilității, a di
vergențelor cu superiorii etc.“.

4* Ing. DAN SURULESCU, 
directorul E. M. Paroșeni : 
..In cursul anului s-au perindat 
prin exploatarea noastră diverși 
oameni, fie recrutați prin orga
nele teritoriale ale Ministeru
lui Muncii din diferite județe, 
fie angajați direct; dintre a- 
ceștia nu toți aveau obișnuința 
muncii organizate in industrie, 
neavînd deprinderi de discipli
nă conforme regulamentului de 
ordine interioară.

O parte dintre cei recrutați, 
veneau, din capul locului, cu 
intenția de a lucra 3—4 luni 
în vederea echilibrării bugetelor 
familiale pentru a se întoarce 
ulterior în agricultură alături 
de familiile care nu îi însoțeau 
în Valea Jiului. Unii dintre cei 
angajați prin organele Ministe
rului Muncii erau deja „călă
tori" prin toată țara, care lu
craseră in foarte multe între
prinderi și șantiere, oameni 
care nu s-au fixat nicăieri și 
care n-au făcut-o nici in Va
lea Jiului".

> Ing. IOAN VIȘAN, șef 
serviciu salarizare al E. M. 
Vulcan : „In privința existenței 
fluctuației mari, trebuie să a- 
mintiii) in primul riad faptul 
că in cursul anului 1969 marea 
majoritate a celor ce au venit 
la angajare este reprezentată 
de oameni veniți din toate col
țurile țării, oameni „migratori" 
fără tendință de stabilizare. 
Cu toate măsurile pe care le-am 
luat în favoarea noilor anga
jați — scurtarea duratei de în
deplinire a formalităților la an
gajare prin numirea unui în
drumător; asigurarea cu antici
pație, încă din prima zi de la 
prezentarea la mină, a hranei 
la cantină și a cazării la că
min: scurtarea perioadei de 
trecere de la o treaptă la alta 
privind salarizarea — totuși 
majoritatea noilor angajați cu 
tendințe de aventurieri, au dis
părut la diferite intervale, unii 
chiar în timpul instructajului 
inițial, lăsînd în urmă datorii 
de peste 43 mii lei. pentru cota 
parte din valoarea hainelor de 
uzură, cazării și hranei neachi
tate".

Șovăirea ca și incapacitatea, 
neseriozitatea, ori necliibzuința 
se reliefează din cele arătate, 
drept trăsături de caracter, și 
deci principalii factori cauzali 
ai fluctuației și indisciplinei 
privind pe cei care, parțial, sau 
total — sub forma absențelor 
nemotivate ori a plecării din 
întreprindere — dezertează din 
prima linie a acelei bătălii ca
re e cea mai pură, cea mai 
înălțătoare și care e legată in
separabil de însăși noțiunea de 
om — munca.

Marea majoritate a noilor 
angajați sînt tineri — așa cum 
reiese din anchetă —. nereu
șind să se integreze in disci
plina muncii din întreprindere. 
Cunoscînd acest aspect se des
prinde însă faptul, că la nici 
una din cele patru unități, 
membrii comitetului de direc
ție sau organele de sindicat, 
U.T.C., nu s-au deplasat de loc, 
sau au făcut-o insuficient, la 
cămine pentru a discuta cu a- 
cești tineri; nu li s-a arătat 
perspectiva muncii în Valea 
Jiului, faptul că, inerent, apar 
unele greutăți în primele 2—3 
luni pină la familiarizare și a- 
comodare în colectiv, că au 
mari posibilități de a se cali
fica mineri, artificieri, maiștri 
Și chiar ingineri. Nu puține au 
fost cazurile, spre exemplu, cînd 
multi tineri sosiți cu ani în 
urmă în Valea Jiului au de
venit, prin muncă asiduă, teh
nicieni și ingineri conducind 
azi procese ale producției de 
cea mai mare importanță, de
venind cadre de bază ale Văii 
Jiului și în economie.

Orice mama, in îngrijirea 
copilului său sugar, pune in 
centrul preocupării de fieca
re zi grija pentru alimenta
ția acestuia. Lucrul este fi
resc, pentru că fără alimen
tație — de la naștere — su
garul nu poate supraviețui, 
nu se poate dezvolta. In pri
vința alimentației sugarului, 
practica de fiecare zi și .ști
ința medicală au demonstrat 
că este necesar să se urmeze 
și să se respecte o scamă de 
reguli care'S-au dovedit cele 
mai utile în creșterea și dez
voltarea lui. Astfel, este un 
fapt netăgăduit că alimenta
ția naturală (cu lapte de ma
mă) dă cele mai bune rezul
tate in înflorirea sănătății 
copilulu; din primele 4 luni

- de viață. Cind laptele de ma-

Programul televiziunii pentru săptămîna viitoare
DUMINICĂ 10 MAI LUNI 11 MAI MARȚI 12 MAI

--- ----«---- "
MIERCURI 13 MAI JOI 14 MAI SIMBATÂ 16 MAI

10,00
11.25
12.35

16.00

18.00

18.30

19,00
19.40

20,30

22,35
22,50

Ora satului.
Concert simfonic. 
Emisiune in limba ma
ghiară.
Microavanpremieră : — 
..Gol" — filmul Campio
natului mondial de fot
bal ediția 1966 — An
glia.
Film serial : „Oliver 
Twist" (VIII).
Ha. Buzău. Buzău — e- 
misiune muzicală. 
Telejurnalul de seară. 
Echipa dc fotbal a Ro
mâniei cu 24 de ore 
înaintea plecării in Me
xic.
Film artistic: ..Un co
pac crește in Brooklyn". 
Telejurnalul de noapte. 
Parada vedetelor — Gi- 
gliola Cinquetti.

18,00
18,05
18.35
19.00
19,20

19,35
19.55
20.05
20,10

20,55

21,55
22,10

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune pentru tineret. 
Timp Tinăr (versuri). 
Telejurnalul de seară. 
Calitatea văzută de a- 
proapc.
Desene animate. 
Reflector.
Anunțuri — publicitate. 
Roman foileton : „Por
tretul unei doamne" 
(IV).
Intre metronom și cro
nometru.
Telejurnalul de noapte. 
Scena — stagiunea tea
trală bucureșteană. 
Piese muzicale celebre, 
închiderea emisiunii.

18,05

18,30

19,00
19,20

19,35

20,00

21,35

21,50
22,05
22,30
23,00

Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.
Lumea copiilor — Uni
versal șotron — Lite
ra J.
Reportaj TV. — Apolo- 
dor km. 239.
Telejurnalul de seară.
La volan — emisiu
ne pentru conducătorii 
auto.
.Atomul — această ne
cunoscută.
Film artistic : „Burghe
zul gentilom" in inter
pretarea Comediei Fran
ceze.
Permanența poeziei lui 
Lucian Blaga.
Telejurnalul de noapte. 
Teleglob — Norvegia. 
Muzicorama TV. 
închiderea emisiunii.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18,05 Ex-Tcrra ’70. Emisiune- 
concurs pentru școlari.

18,30 Actualitatea muzicală.
18,55 Anunțuri — publicitate. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Cabinetul economic TV. 
19,45 Plimbare pe Lotru.
20,10 Tele-cinemateca : L. Vi- 

tolloni.
22,00 Telejurnalul de noapte.
22,15 Masă rotundă — C. Do- 

brogcanu-Ghorea și lo
cul lui in cultura ro
mână.

22,35 Imagini sonore...
23,00 Închiderea emisiunii.

17,30 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

17,35 Emisiune in limba ma
ghiară.

18,05 Film serial : „Oliver 
Twist" (X).

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Duete folclorice.
19,40 Prim plan.
20,15 Anchetă. — Nu trebuia 

să se întîmple.
20.45 Teatru scurt: „Insom

nie" de Dumitru Solo
mon.

21,10 Avanpremiera.
21.20 Film artistic : „Baladă 

pentru Măriuca".
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

17,00

17,05 
18,00 
18,10

18,35

21,00

22,30
22,10

23,10

Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră. 
Teleșcoala.
Desene animate.
Muzică populară la ce
rerea telespectatorilor.
Calitatea văzută de 
proape.
Telejurnalul
Glasuri de 
Reflector.
Mai aveți o 
Emisiune de 
ințifică.
Film artistic : „Apele 
Primăverii".
Telejurnalul de noapte. 
Cadran — emisiune de 
actualitate internațio
nală.
închiderea emisiunii.

17,00

17,05

a-

de seară, 
primăvară.

18,05
19,00
19,20
20,15

20,55

21,15

Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră. 
Emisiune in limba ger
mană.
Cheia orașului. 
Telejurnalul de seară.
Tele-enciclopedia.
Film serial : „Rocam
bole" (III).
Porțile de Fier, 
portaj.
Parada comediilor mu
zicale.
Campionatul 
de baschet 
U.R.S.S. —
Transmisiune 
la Liubliana.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Re-

Mondial 
masculin 
Brazilia, 

e directă de

mă este insuficient, alimenta
ția mixtă (cu lapte de mamă 
și lapte de vacă sau pudră 
de lapte) asigură creșterea și 
dezvoltarea copilului, dar. in 
marea majoritate a cazurilor, 
mai încet și cu mai multe 
riscuri pentru sănătatea co
pilului. In lipsa laptelui de 
mamă, laptele de vacă și lap
tele pudră asigură creșterea 
și dezvoltarea copilului su
gar dar. cu rare excepții, cu 
mari rămîneri în urmă și 
din punct de vedere fizic, 
psihic și biologic. Un copil 
alimentat artificial (cu lapte 
de vacă sau pudră de lapte) 
nu are nici pe departe creș
terea, dezvoltarea și starea 
de sănătate a celui alimentat 
la sin, cu lapte de mamă.

Este, de asemenea, lucru 
perfect dovedit că do la vîrs- 
ta do 5 luni, alături de lap
tele de mamă, este necesar 
■să se introducă -și alte ali
mente, adică, alimentația să 
fie — cum se spune in ter
men medical — diversificată 
treptat, pe măsură oe copilul 
crește de la o lună la alta. 
După 9 luni do viață, laptele 
de mamă nu-și mai are ros
tul. devenind prea slab, du
pă cum documentează datele 
de știință medicală

Un alt principiu foarte im
portant este acela că in ra
port ou vîrsta copilului su
gar. cantitatea laptelui surt. 
a laptelui do vacă sau pudră 
de lapt<' administrat trebuie ; 
să nu fio nici prea mare si i 
mei prea mică, ci coresmin- 1 
zătoaro nevoilor virstei res
pective. dacă vrem ea să nu 
survină deranjuri gastro-in- 
țesținalc grave la eoni!. ■> 
înfirziori în creșterea, doz. 
voltarea si chiar din cele -a- 
re periclitează viața Iui. Tio- 
buie să știm că în linsa unei 
igiene corporale și în linsa 
unor condiții de mediu în- 
onjurătnr favorabile (aer. 

soare căldură, exerciții 
zicc. vitamine, stare do igie
nă) nici cea mai bună ali
mentație nu va reuși să asi
gure sugarului o stare per
fectă do dezvoltare si sănă
tate.

Practica modicilor dc copii 
din Valea Jiului constată in 
fiecare zi o seamă do abateri 
pe care mamele copiilor su
gari le fac de la aceste prin- 
ciijii sănătoase de alimenta
ție. Ca urinare, un procent 
mare de eonii sînt slab dez
voltați în greutate dezvolta
rea psihică este mai înecată, 
numărul do îmbolnăviri este 
încă mare.

Intr-un viitor 
enumera caro s.........
cele mai dăunătoare 
rii, dezvoltării și 
copilului sugar, 
mamele cu copii i 
cunoască și să le ț 
în timp util.

Dr. Teodor
medic specialist pediatru

ică

articol voi 
unt abaterile 

crnstp- 
i sănătății 

pentru ea 
mici sâ ]p 
poată evita

PONOVA

golo.su/


2 Steagul roșu
DUMINICA 3 MAI 1970

Explozie
Sasanlul sovietic S. N. Sabi- 

Inv susține că acum 6 milioa
ne de ani in constelația Oi ion 
fii explodat citeva zeci dc stele. 
La această constatare omul de 
știință a ajuns după studii în
treprinse timp de trei ani asu
pra norilor dc gaz si praf cos
mic emanați de explozie. Pri
mul \a| de gaze s-a răspîndit

Duminică 3 mai tate dc Ileana Grcculescu; 
POO — 100 dc legende româ
ne ști. Muntele Omul — scena
riu radiofonie de Vasilc Mănu- 
ee'.inu: 15.30 Compozitorul âp- 
tăminii — George Encs<u: l1 (10 
Radiojurnal. Buletin mctco-ru- 
ticr: 16,20 Muzică populară in
terpretată de Mircea Buc u;
16.30 Ce c nou in județul nos
tru Hunedoara — mai 1970; 
1(1,50 Cintcce dc luptă anti' ' - 
riște: 17,05 Antena tinerel u' :
17.30 (’one rtul orche (re le 
muzică populară a Radiotclevi- 
ziunii. Soliști Maria Lătărețu, 
Ana Paculiuș și Iile Artinescu: 
111.10 Orizont științific; 18.30 
O melodie pe adresa dv : 1900 
Gazeta radio: 19.30 Săptămîna 
unui meloman: 20.05 Table ta 
do seară: 20,10 — 365 de -in
teco; 20,20 Argheziană: 20.25 
Zece melodii preferate: 2’ 00 
Convorbirile de joi; 21.20 C’in- 
tă orchestra dc muzică ușoară 
a Radiolcleviziunii: 21,30 Mo
ment poetic: 21,35 Solișt i - ii 
— Gigliola Cinquctli: 22,00 Ra
diojurnal. Buletin iiie-l,«rolo ’ ■ ; 
22,20 Sport: 22.30 Romanțe; 
22,50 Melodii cu dedicație: 23.10 
Concert de muzică ușoară: 0.03 
—5,00 Estrada nocturnă.

Inalța te, liberă țară — cintcce; 
17,1)5 R.idioencielopi'dic pentru 
tineret: 17,30 Melodii populare 
interpretate de Maria Peter, 
Traian Slralon și Moise Bel- 
rnuslață: 18.10 Rndiosimpozion; 
18.30 O melodic pe adresa dv.; 
19,00 Gazeta radio: 19,30 Săp- 
tămina unui meloman: 20,95 
T.iblcid de scară: 20.19 - 365 
de cintcce; 20.20 Argheziană; 
20.25 Zece melodii preferate; 
21,35 Solistul scrii — Raphael; 
22.00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 22,20 Sport: 22.30 
Concert de muzică ușoară: 0.93 
—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL I: 6.05 Con
certul dimineții; 7,00 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier; 7,10 
ori salului; 7,45 Cinice, joc și 
voie bună: 8.00 Sumarul presei; 
8,10 Ilustrate muzicale; 9.00 R.i- 
diomagozinul femeilor; 9,30 A- 
van premieră cotidiană: 9.15 Ca
valcada ritmurilor: 11.05 Poș
ta radio; 11.15 Intilnire- cu me
lodia populară si interpr<-1ul 
preferat; 12,00 De toate pentru 
toți: 13.00 Radiojurnal. Sport; 
13,15 Melodiile săptămînii — 
muzică ușoară; 13.30 Unda ve
selă: 14,00 Soliști de muzică 
populară: 11.30 Cine știe cjș- 
tigâ; 15,00 Caravana fanteziei; 
15.55 Estrada duminicală: 16.15 
Transmisiune de la sărbătoarea 
populară maramureșeană — 
Tinjaua; 18,30 Dezbateri cultu
ralo; 18,50 Muzică ușoară: 19,05 
Concertul orchestrei dc muzi
că populară a Radiolcleviziunii; 
19,30 Săptămîna unui meloman; 
20,05 Tableta dc scară: 20,10 
— 365 de cîntecc; 20.20 Ar
gheziană; 20,25 Zece melodii 
proferate; 21,00 Muzică de cafe- 
conccrt; 21.15 Teatru scurt : 
„Eu tac, tu taci, el tace... ea 
vorbește” de V. 1. Popa și V. 
Haiduc; 21.51 Muzică ușoară; 
22,00 Radiojurnal: 22,10 Pano
ramic sportiv: 22,30 Romanțe 
interpretate de Victor Prcdescu 
și Constantin Cocriș; 22,50 Mo
ment poetic: 23,00 Revista șla
gărelor: 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.

Miercuri 6 mai
PROGRAMUL I 5,05—6.00 

Muzica dimineții: 6.05—9.30
Muzică și actualități: 7.00 
Radiojurnal. Buletin meteo- 
rutier: 9.30 Viața cărților;
19.10 Curs dc limba germană: 
10,30 Vreau să știu: 11.05 Pas
tel muzloâl — muzică ușoară; 
11.20 Patrie, pămînl dc aur — 
cîntecc și prelucrări corale:

!DE ICI,
ICOLO...

s-a

km pe

-au ascunselea

L Foto: I. LICIU Export de... fum
„Omul din coli” că-

i I tre boxer, pe la mijlo- Jiu

mii de 
poi a inter

nau relanti". Vi- 
jare a gazului a 
moment dat. de 

10 km pe secundă. Savantul 
sovietic a măsurat chiar 
inensiunilc unei particule 
praf cosmic emanat de Ori 
stabilind diametrul ei do O.OOOnt 
cm.

INCÂ O DATĂ DESPRE
PERICOLUL FUMATULUI

Intr-o comunicare prezentată la Congresul Asociației 
stomatologilor din California (S.U.A.) se arată că, potrivit 
datelor statistice, „intre fumat și cancerul cavității bucale 
există o legătură incontestabilă*.

In cursul unei perioade de 15 zile, la 43 de spitale au 
fost examinați 800 de bolnavi. La fumători s-a constatat 
că mortalitatea prin cancer al cavității bucale este de 4 
ori mai marc dccit la nefumători. Examenele au arătat că 
in ultimii 10 ani numărul cazurilor de cancer al cavității 
bucale in rindul femeilor aproape s-a dublat, iar in rindul 
bărbaților s-a menținut cam la același nivel, ceea ce se 
explică prin creșterea numărului fumătorilor în rîndul fe
meilor.

Astfel, in timp ce in anul 1959 procentajul femeilor fu
mătoare din S.U.A. era de 28 la sută, in anul 1969 a ajuns 
ia 40 la sută. In aceeași perioadă, numărul fumătorilor în 
rindul bărbaților a scăzut de la 59 la sută la 40 la sută. 
In perioada 1955—1959 au murit de cancer al cavității bu
cale 215 bărbați și 54 de femei, iar in perioada I960—1964 
au murit 231 bărbați și 112 femei.

recunoscute poveștile le
gate de pisici, ci ini și cai cari? 
s-au întors acasă de la mari 
distanțe. Poate că știți că acest 
lucru il fac în mod frecvent și 
porumbeii Știați insă că și... 
sticlele pol face accsi lucru ? 

Bill Williams, in virstă de 
26 dc ani, a cules din mare, 
in apropierea localității Kent
field. de lingă San Francisco, 
o sticlă care purta eticheta 
..Holloway’s" și care conținea 
un mesaj.

Textul, aproape șters, aducea 
la cunoștința celui care urma 
să deschidă sticla că aceasta a 
fost aruncată în mare de Guy 
Cameron Totodată, mesajul res
pectiv cerea găsitorului să-i 
dea de veste acestuia, anun- 
țind că el locuiește în San 
Francisco.

Guy Cameron, acum în vîrs- 
tă de 80 de ani. iși amintește 
că a aruncat o sticlă in mare 
acum... 37 de ani cînd se afla 
la bordul unei' nave in apro
piere dc portul Yokohama.

După toate probabilitățile, 
sticla aruncată de Cameron in 
marc a „navigat" in apele Pa
cificului aproximativ 6 400 km 
și i-au mai lipsit numai 
km pentru a ajunge din nou 
cel care o ..lansase la apă* 
largul coastelor nipone.

PROGRAMUL Vineri <8 nv»i

Luni 4 mai

50 
la 
in

Astronomii unui observa
tor californian au reușit re
cent să fotografieze pentru 
prima dată un pulsar. Acest 
fapt s-a intîmplat în timp 
ce priveau cu un telescop 
reflector de 305 cm spre Ne
buloasa Crab. Telescopul, e- 
chipat cu o cameră de tele
viziune care amplifică lumi
na. a fost îndreptat spre o 
sursă care emitea puternice 
unde electromagnetice de 33 
Hz. Banda magnetică video 
a revelat o sursă luminoasă 
intermitentă care sclipea de 
33 ori pe secundă și a fost 
asociată unei stele observa
bile. Intermitența luminii nu 
fusese remarcată mai înainte 
deoarece cadența era prea 
rapidă pentru a putea fi 
percepută de ochiul uman, 
ceea ce făcea ca steaua să 
apară privitorului ca o sur
să luminoasă continuă.

Intrebuințînd un dispozitiv 
special, astronomii au reușit 
să ..separe' pulsațiile pe ban
da magnetică. Această reu
șită este, desigur, un marc 
progres, dar nu explică na
tura misterioșilor pulsari.

O femeie înspăimîn- 
tată intră intr-un 
post de poliție și cere 
să fie însoțită pînă 
acasă :

— Soțul meu iși 
imaginează de la o 
vreme că este Maurice 
Chevalier, explică ea. 
Mi-e teama să merg 
singură acasă.

— Nu e nici un pe
ricol să stai lingă ci
neva care-și închipuie 
că este Maurice Che
valier, răspunde 
tistul.

— Da, dar 
vorba numai de 
se grăbește femeia să 
continue. Astăzi dimi
neața, cînd făceam 
curățenie, m-am așe
zat din greșeală pe pă
lăria sa de pai.

nu-i 
asta,

' cui unui meci profe
sionist :

— Încearcă să mai 
reziști măcar o repri
ză. Ce ți-a făcut de

* Bernard Sha
lucea automobilul 

o șosea cu nume 
curbe periculoase, cind. 
i-a venit ideea unei 
noi piese de teatru. El 
a început să poves

Anecdote
la început și 
acum a im eput 
să-l scîrbr<ască..

pină 
deja

'A *-*=TAi rupt logodna 
?u Mery ?

— Da. Ea nu m-a 
mai vrut.

— Bine, dar nu l-ai 
spus că 
bogat ?

— Ba 
mătușa i

CI

lească subiectul șofe
rului său ce ocupa lo
cul alăturat cînd, deo
dată. acesta i-a smuls 
volanul din miini.

— Cum iți permiți 
așa ceva — a strigat 
Shaw indignat.

— Piesa pe care 
mi-ați povestit-o este 
alît de frumoasă — a 
răspuns șoferul — incit 

" las 
de

PROGRAMUL I : 5,05—6,00
Muzica dimineții; 6,05—9.1") 
Muzică și actualități: 7.00 
Radiojurnal. Buletin meteo
rul ier: 9.30 Ateneu; 10.10 
Curs dc limba spaniolă: 10’10 
Melodii îndrăgite; 11,05 Muza ă 
ușoară: 11.15 Suită din baletul 
..Cind strugurii se coc" dc Mi
hail Jora: 11.45 Sfatul medicu
lui: 12.00 Djn muzica popoare
lor; 12.15 Tangouri: 12,25 Ști
ința la zi: 12,30 Intilnire cu 
melodiei populară și interpret il 
preferat: 13.00 Radiojurnal;
13.10 Avanpremieră cotidiană; 
13,22 Melodii de Temistocle 
Popa: 13.45 Cintă Pușa Poena- 
ru și Florea Burnea: 14,00 Ci- 
leidoscop muzical: 14.40 Radio 
publicitate: 14.50 Orchestra de 
muzică populară t Filarmonicii 
din Cluj: 15.00 Roza vinturijor;
15.25 Comoozitorul săptăminii 
— George Enescu: 16,00 Radio
jurnal. Buletin meteo-rutier; 
16.20 Jocuri de perechi: 10 30 
Tribuna radio. 9 Mai 1945 — 
Moment crucial in istoria con
temporană: 16.45 Din inimă-ți 
cîntâm partid iubit; 17.05 Pen
tru patrie: 17,35 Folclor muzi
cal: 18.10 Revista economică; 
18.30 O melodie pc adresa dv.; 
19.00 Gazeta radio; 19.30 
tămîna unui meloman: 20,05 
Tableta d^ scară: 20.10 — 365 
d- cîntecc: 20.20 Argheziană:
20.25 Zece melodii preferai o; 
21.00 Atențiune, părinți. Fami
lia. factor de educații' patrio
tică și cetățenească: 21,20 Or
chestra Cornel Pnoescu: 21.30 
Moment poetic: 21.35 Solista 
sorii — Margareta Pislaru: 22 00 
Radiojurnal. Buletin meteoro
logic: 22 20 Sport; 22.30 Muzică 
do jazz: 23.90 Concert de mu
zică ușoară: 0.03—3,00 Estrada 
nocturnă.

Sîmbătă 9 mei

PROGRAMUL I : 5.05—6,00
Muzica dimineții: 6.05—9.30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal: 9,30 Revista literară 
radio: 10.10 Curs de limba en
gleză: 10.30 Fragmente din ope
ra .Don Pasquale" de Doni
zetti: 11.05 Radio-Prichindel;
11.15 Variațiuni simfonice de 
Wilhelm Deinian pe tema cin- 
tecului „Mugur, mugurel": 11.45 
Sfatul medicului: 12,00 Din cin- 
tccele și dansurile popoarelor;
12.15 Pe strunele viorii — mu
zică ușoară: 12.25 Știința la zi:
12.30 Intilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13.00 Radiojurnal; 13,10 Avan
premieră cotidiană: 13,22 Melo
dii de Aurel Girovcanu; 13.45 
Din cele mai cunoscute cintcce 
și jocuri populare: 14,05 File 
de poveste: „Pruncul năzdră
van" — de Vladimir Colin:
14.30 Te apăr, te laud, te cînt
— emisiune muzicală pentru os
tași: 15.00 Cronica muzicală:
15.15 Compozitorul săptămînii
— George Enescu; 16,00 Radio
jurnal. Buletin meteo-rutier;
16.20 Cintcce populare interpre
tate de Constantin Sorcscu:
16.30 Revista economică: 16,50 
Fii slăvită. Românie! Cîntecc: 
17.05 Antena tineretului: 17.30 
Concert dc muzică populară. 
Soliști Ion Duca. Marioara Bul
gar, Constantin Mirea și Emil 
Drosu: 18.10 Prezent și viitor 
în știința agricolă: 18.30 O me
lodie pe adresa dv.: 19,00 Ga
zeta radio: 19.30 Săptămîna u- 
nui meloman: 20,05 Tableta de 
scară; 20.10 — 365 de cîntecc;
20.20 Argheziană; 20,25 Solistul 
serii — Kiril Semov; 20,45 Tea
tru radiofonic, premieră : „Eșa
lonul de sacrificiu* de Mihail 
Joldea: 22.00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic: 22,20 Sport;
22.30 Meridiane melodii. Emi
siune de Maria Ioina și A- 
driana Marian; 0,03—5.00 Es
trada nocturnă.

Marți 5 mai
PROGRAMUL I : 5.05—6.00

Muzica dimineții: 6,05—9,30 
Muzică și actualități: 7.00 Ra
diojurnal: 9,30 Atlas cultural: 
10,10 Curs de limba franceză;
10.30 Radio-școală; 11,05 Din
veacul lui Stradivarius: 11.20 
Cintă Ana Pop-Corondan, Iile 
Bulgaru și Sile Ungureanu: 
11,45 Sfatul medicului: 12.09 
Paletă multicoloră — muzică 
ușoară: 12,25 Știința la zi: 12.30 
Intilnire cu melodia populară 
.și interpretul preferat: 13.00 
Radiojurnal: 13,10 Avanpre
mieră cotidiană: 13,22 Melodii 
de Paul Urmuzescu și Constantin 
Alexandru; 13,45 Cintcce popu
lare interpretate de Ghcorghe 
Mureșanu și Sofia Vicoveanca: 
14,00. Caleidoscop muzical: 14.40 
Radio publicitate; 14,50 Jocuri 
feciorești: 15.00 Radio-școală: 
15,25 Compozitorul săptămînii; 
16,00 Radiojurnal. Buletin me
teo-rutier; 16.20 Ionel Budi.ștea- 
nu, dirijor și interpret: 16,30 
Ce e nou in județul nostru. 
Harghita — mai 1970; 16,50

PENTRU 
SĂPTĂMÎNA 
VIITOARE

11,45 Sfatul medicului; 12,00 
Muzică ușoară de Richard Bart- 
zer .și Ion Cristinoiu; 12.25 Ști
ința la zi; 12.30 Intilnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat: 13,00 Radiojurnal:
13,10 Avanpremieră cotidiană; 
13,22 Melodii nemuritoare: 13.45 
Prelucrări de folclor de Con
stantin Arvinte: 14.00 Caleidos
cop muzical: 14.40 Radio pu
blicitate: 14.50 Din înregistră
rile taragotistului Luță loviță; 
15,00 Radio-școală: 15,30 Com
pozitorul săptămînii — George 
Enescu; 16,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic: 16.20 Cintă 
Vlad Dionisie 16.30 Consultație 
juridică 16.40 Selecțiuni din o- 
percta „Neapole sub sărutul 
focului* de Rascel: 16,55 Trans
misiune sportivă — Fotbal : Ro
mânia — Iugoslavia (de la Sta
dionul „23 August" — Bucu
rești): 18.30 O melodie pe a- 
dresa dv.: 19.00 Gazeta radio: 
19,30 Săptămîna unui meloman: 
20,05 Tableta de seară: 20.10
— 365 de cîntecc: 20.20 Ar
gheziană: 20.25 Zece melodii 
preferate; 21.00 Istoria ideilor: 
21.20 Formația Coral:.21,30 Mo
ment poetic: 21.35 Solista serii
— Dorina Drăghici; 22.00 Ra
diojurnal: 22,20 Sport; 22,30 
Pentru magnetofonul dv.; 23.00 
Concert de muzică ușoară: 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

Joi 7 mai

întreprinderea de comerț ex
terior din Polonia „Polservice" 
a semnat un contract cu o fir
mă engleză pentru livrare de 
fum ambalat. Acest extract de 
fum. preparat pe baza unor re
țete autohtone, și care are a- 
celeași calități ca și fumul o- 
bișnuit. va fi folosit la conser
varea cărnii.

.iti luat 
dumneavoastră tacâmu
rile de argint ale ho
telului.

Aceasta era prea de 
tot. Hemingway a în
ceput să facă scandal, 
ceea ce l-a determinat 
pe portar să-i mărtu
risească ;

— Ce vreți, a spus 
el, în nouă din zece 
cazuri îmi merge.
n ♦MJO tinără iși exprimă 
Consternarea citind că 
o secretară în 
de 22 de ani s-a 
torit cu un 
bogat de 80 de

— înțeleg ce 
găsi decembrie 
mai, dar, iși întreabă 
ea soțul, ce poate găsi 
mai în decembrie ?

— „Crăciunul", ii răs
punse acesta.’

Logodna lor este 
î|că secretă ?

— Da, ași 
toată lumea.

♦
-7) Doi tați discută des- 
I pre educația copiilor 
I lor. Primul întreabă : 
I — Ce va deveni’ fi

ul dv. cînd își va 
termina studiile ?

— Octogenar, cred, 
răspunde celălalt sus- 
pinind.

Premiul Nobel 
pentru eschimoși ?

virstă 
căsă- 
bunic 
ani : 

poate 
in

britanic prof. Ed- 
a propus ca viitorul

Savantul 
ward Potts .. _____ .
premiu Nobel pentru pace să 
fie acordat eschimoșilor. „Acest 
gest ar fi trebuit să fie făcut 
de mult, a declarat el. Eschi
moșii nu au dus niciodată un 
război, iar în vocabularul lor 
nici nu există un asemenea cu- 

..Este 'timpul ca acest 
să fie apreciat", a spus 
Edward Potts.

In loc 
de medicament, 
forța centrifugă

Bucătarul Jo Barrios din San 
Jose (California) a fost grav ră
nit de un grup de gangsteri. 
Un glonte i-a străpuns cutia 
craniană, dar n-a mai avut for
ța să distrugă și țesutul ce
rebral. In timp ce medicii dis
cutau cu aprindere timp de mai 
multe zile dacă este cazul să 
se recurgă la o intervenție chi
rurgicală. rana s-a vindecat, iar 
pacientul a cerut să fie lăsat 
acasă.

Citeva săptămîni totul părea 
să fie in regulă, și bucătarul 
și-a reluat activitatea obișnuită. 
Apoi, starea sănătății llii s-a 
înrăutățit, și medicii au fost 
nevoiți să intervină. Radiogra
fie s-a constatat că glontele ră
mas în craniu a pornii încet- 
incet spre centrele vizuale și 
ale vorbirii. Viața omului era, 
deci, in pericol.

Chirurgul Marckman din lo
calitate, care trebuia să decidă 
tratamentul, pentru ' ~ —
venție chirurgicală 
sibilă, l-a fixat pe 
tr-un fotoliu rotativ, 
tru antrenamentele 
lor și a pornit instalați 
influența forței centrifuge, glon
tele a făcut ..cale-ntoarsă“ și 
s-a apropiat din nou de oasele 
craniului de unde a putut apoi 

| fi extras cu ușurință.

XZR3 EE33

spune

el, și nu 
conducerea

vini", 
lucru 
prof.

DIN MOTIVE DE SPAȚIU, DEZLEGĂRILE CAREURILOR 
..SURPRIZA. PUBLICATE ANTERIOR, VOR APARE 1N PA
GINA „MAGAZIN" VIITOARE.

meci

frumoasa,

Un nou

ORIZONTAL : 1) Repcziri 
repede — Vijelie 

3) Fuge pe cer 
urmă !: 4) Nu di 

încăpăți

n-am vrut să vă 
să muriți înainte 
a o scrie.

♦
pjScriitorul Ernest 
Ițemingway a părăsit 
un mure liotei din New 
Orleans. El a rugat 
portarul să cheme un 
taxi și i-a dat o mo
nedă de 50 de cenți. 
Spre surprinderea lui. 
portarul a refuzat bă
ii.
— Dați-ini un dolar, 

voi

PROGRAMUL I : 5.05—6,00
Muzica 
Muzică
Radiojurnal, 
rutier; 9,30

dimineții; 6,05—9.30 
și actualități; 7,00

Buletin metco- 
Odă limbii ro

mâne; 10,10 Curs de limba rusă:
10,30 Cintecele anotimpurilor —
muzică ușoară: 11,05 Dansuri 
din operete: 11.15 Din țările 
socialiste. R. S. Cehoslovacă la 
cea de a 25-a aniversare a eli
berării sale de sub jugul fas
cist; 11.30 Pagini simfonice de

noaslra...
SOȚIA

V
mare popularitate : poemul ..Till 
Eulenspiegel", de Richard

mii MEDICALE

razele soarelui
le soarelui sînt primejdioase — cel puțin pentru 
i pielea albă. Există suficiente dovezi alestind că 
contracta cancerul pielii ca urmare a unei expu- 

i îndelungate la soare; puțini dermatologi contestă 
i lumina soarelui accelerează imbătrinirea pielii, 
rt Kligman, de la Universitatea Pennsylvania jfir- 

fenomen trebuie să i se acorde mai multă a- 
rile sale arată că efectele destructive ale r< 
icep mult mai de timpuriu in viață decil s 
general și că etapa finală a imbătrinirii piei 

■lor solare constituie „o imbătrînire de necri 
i de legătură, care încheie un îndelungat pro- 

ompunere a țesutului elastic", 
ivind leziunile cutanate produse 
incipalele schimbări au loc in der

Oamenii de știință finlan
dezi au descoperit un nou an- 
libiotic din grupa penicilinei. 
Se precizează că noul medi
cament ar avea un efect de 
3 pină la 4 ori mai lung de-

Desen de 1. LICIU

antibiotic
cit penicilina folosită pină 
prezent. Cercetările legate 
noul antibiotic sînt incă 
curs, astfel că deocamdată 
nu se preconizează fabrica
rea sa in masă.

că o inter- 
era impo- 
bolnav în- 
folosit pen- 
astronauți- 

a. Sub

Strauss; 11,45 Sfatul medicului; 
12,00 Recital de operă Corne
lia Gavrilescu; 12,15 Cintă 
Hugues Aufray: 12,25 Știința 
la zi; 12,30 Intilnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat: 13.00 Radiojurnal;
13.10 Avanpremieră cotidiană: 
13,22 Muzică de estradă; 13.45 
Soliști de muzică populară : 
Sonia Vlaicovici și Ștefan Lă- 
zărescu: 14,00 Caleidoscop mu
zical; 14,40 Radio publicitate: 
14,50 Melodii populare interpre

PROGRAMUL I: 5,05—6.00 
Muzica dimineții: 6,05—9.30 
Muzică și actualități: 7.00 
Radiojurnal. Buletin meteo- 
rutier; 9.30 9 Mai — Ziua vic
toriei. Pagini dintr-o epopee. 
Montaj literar-muzîcal: 10 05 
Muzică instrumentală: 10.30 
Din țările socialiste. Emisiune 
de la Moscova: 11.05 Melodii 
de Radu Șerban: 11,20 Piese 
lirice de Grieg: 1130 Pe drum 
de luptă și victorii — program 
de cintcce și marșuri: 11 45 
Sfatul medicului: 12.00 Recital 
de operă Tonei Pantea: 12.15 
Muzică ușoară: 12.30 Intilnire 
cu melodia populară si inter
pretul preferat: 13.00 Radiojur
nal: 13.10 Avanpremieră coti
diană: 13 22 Miniaturi instru
mentale: 13.30 Atențiune șoferi, 
atențiune pietoni !: 13.45 Radio 
publicitate: 14.00 Radioexpedi- 
tin Pionierească; 15.00 De la 3 
la 7 — emisiune de divertis
ment • muzical: 16.00 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier: 19.00 
Gazeta radio: 19.30 Săptămîna 
unui meloman: 20.05 Tableta 
de scară: 20.10 — 365 de cîn- 
tece: 20,20 Argheziană: 20,25 
7.ece melodii proferate: 21.Of) 
In jurul globului: 21.20 Muzică 
ușoară: 21,30 Moment poetic; 
21.35 Solistul serii — Aurelian 
Andreescu: 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic: 22.20 
Sport: 22,30 Parada ritmurilor; 
23,00 Expres..melodii — emisiu
ne de Silvia Velicu, Lucia Po
pescu și Alexandru Lavric; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.
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La 6 mai: Mare concurs special

REBUS o REBUS ® REBUS

ti)) Mint, 
face repe

RTICAL: 1) A-l f 
imediat (fam, 
?se din lapte 
3) Fuge la
in plin !. — Fuge 

>) Nu repede — A intra 
) Biocuți la mijloc! — 

Nume turcesc: 7). Deloc repede...
— ...pe lacul Sinod; 8) Fuge 
la curse — Fuge drept la șah...
— in mat: 9) Repezeală: 10) 
Primul zburător — Mers iute.

Dicționar: ROVA
Vasilc MOLODEȚ

Vor fi extrase în total 34 de numere, în 5 extrageri. Cu numai 15 lei 
puteți participa Ia toate cele 5 extrageri. Jucînd însă cu mai multe bllek 
tie 15 lei, aveți șanse mari de a cîștiga

A U I O T U 1?8 S M E
„Dacia 1 300“, „Dacia 1 100 *, „Moskvici 408“, „Skoda 1 000 3IB“, 

„Țirabant 601“, care se acordă 3 a iStUMASt NfoLIilIlTArft

Tot în număr nelimitat se acordă EXCURSII Ia : Roma, Florența, 
Istanbul, precum și premii ftxe în bani, de valori variabile.

Participînd la un asemenea concur.•. care a avut loc Ia 11 martie a. c., 
TRAIAN MOȚOC, din Șîntuhalm, a cîștigat frumoasa sumă de 64 030 lei.

IR E T I' N K T li 5
Vînzarea biletelor pentru acest mare concurs se face numai pînă în 

ziua de 5 mai 1970.
Nu pierdeți ocazia de a cîștiga uu premiu dintre cele oferite. Numărul 

lor fiind NELIMITAT 1
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Muncă, 
autoexigență

autoperfecționare
+ Urmare din pag. I 

grijă trebuie acordată întăririi 
vieții interne de organizație, 
pregătirii și desfășurării în mai 
bune condițiuni a adunărilor, 
asigurării unui mai bun con- 
ținut învățămintului politic 
U.T.C,. înlăturării formalismu
lui care mai există în această 
privință. lichidării formelor 
„bătrînești* în munca de U.T.C.

Ucupindu-se de îmbunătățirea 
activității educative in rîndul 
tineretului, organizațiile de par
tid trebuie să imprime tuturor 
factorilor chemați să contribuie 
Ia această muncă întreaga răs
pundere pentru îndeplinirea o- 
bligațiilor ce le revin. Sindica
tele, îndeosebi, sînt datoare să 
facă mai mult — împreună cu 
organizațiile U.T.C. — pentru 
atragerea tinerilor la competi
țiile sportive și la manifestările 
cultural-artistice. la activitățile 
care au loc în cadrul Casei de 
cultură și cluburilor, să orga
nizeze mai multe acțiuni edu- 
cativ-distractive cu tineretul. In 
preocuparea pentru organizarea 
plăcută și instructivă a timpu
lui liber al tineretului trebuie 
să ia o amploare mai mare ex
cursiile. vizitarea obiectivelor 
turistice și istorice. Folosirea 
unor forme mai variate, dife
rențiate — nu numai după 
virstă dar și după profesiuni, 
după climatul locului de muncă 
etc. — trebuie să constituie o 
preocupare mai largă, mai in
sistentă în activitatea tuturor 
organizațiilor U.T.C.

Valea Jiului, in dezvoltarea 
sa impetuoasă oferă tineretului 
cele mai largi posibilități de 
manifestare a inițiativei, elanu
lui și energiei sale inepuizabile. 
Tineretul este chemat să-și con
sume această energie partici- 
pind in mai mare măsură la 
munci patriotice și obștești. Ia

rul școlilor sau din cartierele 
in care locuiesc ! In fiecare ex
ploatare minieră, în fiecare în
treprindere. pe fiecare șantier 
există zeci și sute de tone de 
fier vechi care prin munca pa
triotică a tineretului poate fi 
colectat și trimis siderurgiști- 
lor pentru a fi transformat in 
oțel utilizabil pentru industria 
noastră socialistă. Este o ches
tiune de onoare pentru fiecare 
tinăr să-și lege numele de o a- 
numită acțiune patriotică, de un 
anumit șantier, de făurirea li
nei zone, de plantarea unui 
pom în parcul orașului. Parti
ciparea la asemenea acțiuni, pe 
lingă satisfacția oferită de sen
timentul îndeplinirii unei înda
toriri cetățenești, constituie un 
prilej de plăcută meditație în 
viitor. Nu există pentru anii 
vîrstei mai înaintate bucurie 
mai mare decit aceea de a pu
tea spune: pe șantierul acesta 
am lucrat și eu în tinerețe: la 
ridicarea acestei uzine am con
tribuit și eu; copacul acesta a 
fost plantat de mine...

Cu mai multă răspundere tre
buie să privească organizațiile 
U.T.C. sarcina educării moral- 
cetățenești a tineretului. In ul
timul timp s-au intensificat ac
țiunile în această privință prin 
organizarea unor întilniri cu ac
tiviști de partid, intelectuali și 
alți cetățeni care se bucură de 
o înaltă reputație, s-au organi
zat dezbateri în organizațiile 
U.T.C., expuneri, procese pu
blice, s-au întreprins acțiuni 
pentru demascarea unor ele
mente înrăite. Aceste acțiuni 
se caracterizează însă prin in
suficientă combativitate și prin 
lipsă de continuitate. Or, nu
mai prin măsuri sporadice nu 
pot fi combătute cu efect ma
nifestările care contravin legi
lor și normelor de conviețuire

VIAȚA INTERNAȚIONALA

R. S. CEHOSLOVACA : In cei 25 de ani de la eliberarea 
țării, industria energetică a Cehoslovaciei a cunoscut o dez
voltare remarcabilă. Centralele termice, inclusiv cele intrate 
recent în funcțiune la Komarany, lingă Most, Tisova, lingă 
Sokolov, Novaky și altele, produc 85 Ia sută energie elec
trică din întreaga producție de energie a țării. Dacă în 1937 
producția totală de energie era de -I 100 milioane kWh, as
tăzi aceeași energie este produsă în numai 2 luni. Hidrocen
trala Orlik are cel mai înalt baraj, care reține 720 milioane 
mc apă. Hidrocentrala este complet automatizată și are pa
tru turbine Kaplan cu o capacitate de 98 MW.

In foto : Vedere de pe șantierul noii hidrocentrale Or
lik pe de Vltava.

A

încheierea vizitei ministrului 
afacerilor externe al Homâniei 

la Brazzaville
BRAZZAVILLE 7. —Trimisul 

special Agerpres, Nicolao Cre- 
țu, transmite i Ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România. Corneliu Mă- 
nescu, și-a încheiat miercuri vi
zita oficială întreprinsă la Braz
zaville la invitația guvernului 
Republicii Populare Congo.

In ultima zi a șederii sale la 
Brazzaville, Corneliu Mănescu a 
fost primit de președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Congo, Marion N’Go- 
uabi. A fost prezent ministrul 
afacerilor externe. Auxence 
Ikonga.

Cu acest prilej, ministrul de 
externe român a transmis din 
partea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ccaușescu, un 
mesaj de salut președintelui Re
publicii Populare Congo. La rîn
dul său. președintele Marien

N’Gouabi a transmis președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialisto România, 
Nicolae Ccaușescu, un mesaj 
cordial de salut.

La încheierea vizitei, a fost 
publicat un comunicat comun, 
care relevă dorința celor două 
părți de a crea condiții cit mai 
favorabile întăririi prieteniei și 
cooperării româno-congoleze. 
Documentul subliniază necesi
tatea intensificării eforturilor 
pentru salvgardarea și consoli
darea păcii în lume, pentru re
glementarea pe calc pașnică a 
tuturor problemelor litigioase.

Ministrul afacerilor externe al 
României a adresat ministrului 
de externe al Republicii Popu
lare Congo invitația do a efec
tua o vizită oficială în Repu
blica Socialistă România, invi
tație acceptată cu satisfacție, 
data vizitei urmînd să fie sta
bilită ulterior.

Sosirea ministrului 
de externe al României 

la Kinshasa
KINSHASA 7. — Trimisul

special Agerpres. Nicolae Crețu, 
transmite: Miercuri, ministrul 
afacerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu, a sosit la 
Kinshasa, capitala Republicii 
Democrate Congo. Oaspetele ro
mân a fost întîmpinat de Cy- 
rille Adoula. ministrul de stat 
însărcinat cu afacerile externe, 
cooperarea și comerțul exterior, 
de persoane oficiale congoleze, 
de membri ai corpului diplo
matic acreditați la Kinshasa. Au 
fost prezenți ambasadorul ro-

mân Alexandru Tujon și mem
brii ambasadei.

Joi dimineața, ministrul afa
cerilor externe al României a 
avut primele contacte oficiale 
cu ministrul de stat însărcinat 
cu afacerile externe, cooperarea 
și comerțul exterior. Seara, mi
nistrul congolez a oferit un di
neu in onoarea oaspetelui ro
mân, la care au fost prezenți 
reprezentanți ai vieții publice, 
economice și culturale congole
ze. Cyrille Adoula și Corneliu 
{Mănescu au rostit toasturi.

MANIFESTĂRI
DE PROTEST

împotriva infervenfiei 
trupelor americane 

în Cambodgia
OTTAWA 7 (Agerpres). — 

Numeroși locuitori ai orașului 
canadian Toronto au participat 
miercuri la. o manifestație de 
protest împotriva intervenției 
trupelor americane in Cambod
gia și a recentelor bombarda
mente ale aviației S.U.A. asupra

R. D. Vietnam. Demonstranții 
și-au exprimat totodată indig
narea fată de reprimarea singe- 
roasă de către gărzile naționa
le americane a studenților do 
la Universitatea din Kent, unde, 
după cum s-a mai anunțat, pa
tru studenti au fost uciși.

Intervenția trupelor americane in Cambodgia a provo
cat vii proteste și in țările din America Latină.

In capitala Venezuelei. numeroși studenți .și profesori 
au participat la o demonstrație de stradă, ccrînd încetarea 
imediată a războiului.

O demonstrație similară a avut loc in fața Ambasadei 
americane din Costa Rica.

realizarea sarcinilor în econo
mie. Tineretul este principalul 
beneficiar, de azi și de miine, 
a tot ceea ce se face pentru 
dezvoltarea unei vieți din ce 
în ce mai civilizate. De aceea 
el nu trebuie să se lase prea 
mult îndemnat pentru a parti
cipa la acțiunile organizate in 
acest sens. Să nu aștepte tine
rii să Ie amenajeze alții tere
nurile de sport, locurile de a- 
grement. spațiile verzi din ju-

socialistă !
Organizațiile U.T.C. au dove

dit că ele reprezintă o impor
tantă forță mobilizatoare, un 
factor activ de educare și mo
bilizare a tineretului la înfăp
tuirea sarcinilor puse de partid. 
Pornind de la rezultatele obți
nute pină acum, bazindu-se pe 
experiența obținută, ele sînt 
datoare să-și perfecționeze și 
să-și intensifice in permanență 
activitatea.

Nguyen Thi Binh. șefa de
legației Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de sud la 
convorbirile cvadripartitc de 
la Paris, a declarat joi că 
reluarea discuțiilor în cadrul 
ședinței normale de joia vi
itoare depinde de atitudinea 
Statelor .Unite.

O declarație a 
primului ministru tailandez

BANGKOK 7 (Agerpres). — 
Primul ministru tailandez, mare
șalul Kittikacborn, a făcut o 
declarație la Bangkok, în ,carc 
a confirmat că trupele tailân- 
deze aflate de-a lungul fron
tierei cambodgiene au fost puse

sub stare de alertă, „pentru a 
face față oricărei situații". Ca 
o justificare a acestei acțiuni, 
mareșalul Kittikachorn a men
ționat că „Tailanda este dispusă 
să examineze orice cerere de a 
trimite trupe, pe care i-ar pre
zenta-o guvernul cambodgian".

+ Urmare din pag. I

cenlă care cu timpul s-a pie
trificat.

Pe litoralul sudic, acolo 
unde apele oceanului scaldă 
țărmurile și Golfstreamul bi
nefăcător încălzește suflul 
ghețarilor seculari, se concen
trează orașele islandeze. In 
această parte, care reprezin
tă o cincime din suprafața 
totală a insulei, trăiește și 
muncește populația ei de 
peste 203 000 de oameni, din
tre care 21 300 trăiesc în ca
pitală — Reykjavik.

0 pagină din Saga
In Islanda — păminl de 

gheată cu inimă de foc — 
conviețuiesc într-un mod mi
raculos focul și apa, ghețu
rile veșnice și apa fierbinte 
a miilor de gheizere și a ne
număratelor Izvoare termale.

tnlr-o fermecătoare legendă 
cuprinsă intr-o Saga din seco
lul al XII-lea este marcat mo
mentul istoric al stabilirii in 
Islanda a colonilor veniți din 
Norvegia. Potrivit legendei, 
acum mai bine de 1 000 de 
ani, Ingolfur Arnarson. pri
mul om care a călcat pe a- 
cesl pămînt, a zărit la ori
zont coastele insulei. El a 
aruncat in mare pilonii de 
lemn sculptat ai corăbiei și 
a hotărît să-și dureze casa 
acolo unde se yor opri. Ei 
au poposit intr-un goli adă
postit din partea de sud-vest, 
învăluit intr-un nor alburiu. 
Oamenii lui Arnarson l-au de
numit Reykjavik, ceea ce in 
islandeză înseamnă „goli 
megind". Mai lirziu. și-au 
seama că „fumul" era 
trombă de abur emanat 
qheizere.

La început s-au așezat 
insulă vreo 
norvegieni, cu plete de 
fluturindu-le pe umeri, 
decurs de șase decenii 
mai venit și alți coloni, 
numai norvegieni, ci și 
lieni și irlandezi, alungați de 
expedițiile vikingilor. Ei au 
dat aici de un pămînt arid 
și neprimitor — timpuri ne- 
siirșite de lavă, ghețuri, ghei
zere. Cum clima era însă 
blîndă. țărmurile vizitate de 
bancuri de pești și pădurile 
cline de vînat, treptat oame
nii au devenit pescari 
crescători de vile.

început a fost o republică in
dependentă pină in 1262, cind 
a intrat intr-o uniune cu 
Norvegia, împreună cu care 
trece In 1380 sub slăpînirea 
regelui Danemarcei, devenit 
monarh absolut al Islandei în 
1662.. în 1918 Islanda își re- 
dobindeșle independenta, care 
devine deplină abia in 1944, 
cind se eliberează de cotro
pitori și se proclamă republică 
suverană. Althingul, adică sfa
tul întregii țări, creat de Ar
narson, s-a întrunit pentru 
prima dată la Thingveller în 
anul 930. El a condus trebu
rile tării chiar după ce islan
dezii au devenit supuși ai re
gelui Norvegiei. O dată cu 
trecerea Islandei sub slăpini- 
rea Danemarcei, importanta 
Alt lungului scade. La sf ir și- 
tul secolului al XVIII-lea 
parlamentul este dizolvat. In 
secolul următor, el este re

și să pescuiască în apele te
ritoriale ale Islandei. Dar lo
cuitorii micii insule iși pă
zesc cu vigilentă perimetrul 
national. Cu cîfiva ani in 
urmă, ei au alungat pescadoa- 
rele engleze și norvegiene. 
Cea mai mare parte din pro
dusele destinate exportului 
islandez provin din pescuit 
și industria de prelucrare a 
peștelui. Islanda se situează 
pe locul al 4-lea din Europa 
și al 10-lea din lume în ce 
privește producția de pește 
(in medic cile 5 000 kg. pe 
locuitor). Din păcate, firmele 
particulare și cooperativele 
care dispun de pescadoare și 
traulere nu-și modernizează 
tehnica, din care cauză au 
suferit de pe urma concuren
tei internaționale.

După doi ani succesivi de 
scăderi (cu 2 la sută în 1967 
și cu 6 ia sulă in 1968), pro
dusul national brut al Islan-

lectrice ieftine. Cu toate că 
islandezii utilizează doar o 
mică parte din bogăția apelor 
lor, Islanda se situează prin-, 
tre țările din nordul Europei 
pe locul al 2-lea după Nor
vegia in ce privește produc
ția de energie electrică pe 
cap de locuitor. Atrase de e- 
nergia ieftină a insulei, ma
rile concerne capitaliste din 
Europa și America se strădu
iesc să construiască aici În
treprinderi industriale, caie, 
deși lucrează cu materii {pri
me din import, sini totuși ren
tabile.

Se prevede construirea linei 
mari centrale electrice in 
sudul Islandei. Un alt proiect 
prevede folosirea gheizerelor 
din sud-veslul insulei pentru 
distilarea apei de ------
producția de sare, 
presupun că există 
te rezerve de filei 
depăși nevoile de
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O pagină de istorie
Istoria Islandei reprezintă 

un șir de lupte necontenite 
și dirze împotriva naturii 
misterioase și ingrate, a in
temperiilor, aridității pămin- 
tului, stăpinitorilor despotici. 
Șapte secole de cotropiri. La

fSLA/VDA PĂMÎNT DE
I

GHEAȚA CU INIMA DE FOC
unit din nou, de astă dală la 
Reykjavik, dar numai ca tor 
consultativ. La 17 iunie 1944, 
cînd Althingul se întrunește 
din nou la Thingveller, se a- 
nunfâ oficial că „noua consti
tuție intră in vigoare acum 
și, de acum înainte. Islanda 
este din nou o națiune inde
pendentă".

O curiozitate unică in lume 
este faptul că in parlamen
tul islandez se vorbește ade
seori in versuri. La tradițio
nalul dineu anual dat 
cinstea membrilor 
lului și a soliilor 
orice comunicări, 
discuții etc. se fac

in 
parlamen- 

acestora, 
cuvîntări, 

in versuri.

Recoltele mării
In ciuda condițiilor natu

rale vitrege. Islanda nu este 
o fără săracă. Cea mai mare 
bogăfie a ei, 'îndeobște recu
noscută. este peștele, care 
asigură 90 la sută din veni
tul national. Pescuitul rămîne 
principala îndeletnicire a lo
cuitorilor (17 la sută din 
populație). De veacuri, herin
gii și scrumbiile din Atlantic 
roiesc în jurul coastelor is
landeze. Multe țări maritime 
in special Anglia șl Norve
gia, au încercat să pătrundă

I'

dei a înregistrat in 1969 o 
creștere de 1 la suta care 
pare să pună capăt unor di
ficultăți economice. Cantita- 
teu totală de pește de adin- 
cii.,e obținut in 1969 a fost 
de circa 420 000 tone, egal 
cu recordul anului 1964.

Bogățiile pămîntului
Dependenta de capricioasa 

recoltă a mării se resimte in 
întreaga viată economică, fapt 
care i-a determinat pe islan
dezi să se îndrepte cu curaj 
spre uite ramuri industriale. 
Ei au construit fabrici de ci
ment, o uzină de aluminiu cu 
o capacitate de 30 000 tone 
pe un (care pină in 1970 va 
crește cu alte 10 000 tone), 
șantiere navale, industrie tex
tilă, electrotehnică, de prelu
crare a pieilor, de incălfă- 
minle, de produse lactate ele.

Din ghețarii uriași care 
acoperă o mare parte din re
giunile înalte de munte ale 
(arii izvorăsc cursuri de apă 
scurte, dar năvalnice și cu 
un debil bogat, care, slrăbă- 
tind terenul foarte accidentat 
formează cascade importan
te, de o mare frumusețe. Ele 
reprezintă surse naturale 
pentru objinerea energiei e-

ale Jării.
Turiștii care vizitează^ fara 

se interesează in pumul rină 
de vestitele gheizere (mai 
ales din regiunea Haukadal). 
Ei rămîn intimați de acest 
neobișnuit fenomen al natu
rii, și nu sc mai satură pri
vind coloanele masive de a- 
buri care țișnesc cu un zgo
mot asurzitor din sliăiundu- 
rile pămîntului. Aburii, și 
apa clocotindă sînt atfeseori 
colorați in nuanfe ciudate de 
roșu și galben, datorită sul
fului și fosforului din puțu
rile subterane. Dar gheizerele 
islandeze nu sînt o simplă a- 
tractle turistică. Ele repte- 
zintă o mare bogăție șț prH 
fi utilizate integral în econo
mia tării. Izvoarele iierbinli 
asigură încălzire cyitrală 
pentru mai mult de jumătate 
din populația tării. S-aa con
struit și peste 109 de bazine 
de înot umplute lot cu apă 
termală. Izvoarele fierbinți 
ale Islandei înseamnă pentru 
Iară o economie de 150 000 
tone de fi/ei pe an. Problema 
principală este transformarea 
acestei surse uriașe de căl
dură în energie electrică. 
Dar, un impediment serios 
este faptul că apele termale 
ale Islandei conțin substan
țe chimice care atacă puler-

nic metalele. Cu procedee 
moderne de lucru, aceste di
ficultăți pot ii insă inlă'.u- 
rale.

Apa termală este utilizată 
cu mult succes și în sere și 
răsadnițe in care se cul
tivă chiar și legdme și fruc
te tropicale. Cu toate acestea 
Islanda nu folosește nici pe 
departe întregul potential al 
surselor sale de căldură și 
energie. Dacă s-ar investi 
sumele necesare valorificării 
acestei uriașe bogății sub
terane, afirmă specialiștii de 
la Reykjavik, tara ar putea 
fi acoperită în scurt timp cu 
o rețea de sere, 
balneare, stațiuni de 
pentru islandezi și 
străini.

Deși terenul este în gene
ral formal din blocuri pietri
ficate de lavă răcită, pe fiși- 
ile sudice de-a lungul ocea
nului există zone de pășuni 
mănoase (de exemplu Alma- 
nnagja — o brazdă uriașă 
tăiată in pereții de lavă for- 
mînd una din cele mai fertile 
timpii). Creșterea oilor este 
bine dezvoltată și fermele se 
al fă la un nivel superior, lo
tuși, industria prelucrătoare, 
neiiind îndeajuns de dezvol
tată, nu poale utiliza pe 
deplin imensele resurse pro
venite din sectorul zootehnic. 
Din acest motiv Islanda ex
portă pe pia/a internațională 
piei și lină în stare brută, 
importind din țările vesl-eu- 
ropene, latino-americane șl 
din Australia articole de pie
lărie și textile finite.

De fapt însă, cea mai mare 
bogăție a Islandei o 
zintă locuitorii ei, 
plini de energie, harnici 
curajoși. Islanda este și 
tria vestitelor Saga — 
vestiri din secolele XII 
XIII, născute din fantezia 
marilor creatori anonimi — 
oamenii din popor, cei ce au 
cunoscut și binele și răul 
de-a lungul unei istorii scri
se deseori cu jertfe și lacrimi. 
Islandezul a fost totodată șl 
acel om care a trebuit să 
se lupte nu numai cu cei ce 
veneau cu sabia, dar și îm
potriva unei naturi ostile. Au 
reușit însă să folosească tot 

Și 
păminlul. Prefuind activitatea 
creatoare de valori materiale 
și spirituale, poporul de pe 
„păminlul de gheată cu mimă 
de foc" prețuiește și efortu
rile altor popoare, cu care 
înțelege să întrețină relații 
de cooperare, de prietenie. 
Iată de ce în viziunea islan
dezilor numai climatul de 
pace și Înțelegere este acela 
care creează adevăratul cadru 
al dezvoltării relațiilor de co
operare spre binele general.
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România a primit Diploma 
de onoare și Medalia de aur 
a „Tîrgului internațional al 
artizanatului" de la Florența 
care, timp de două săptămini, 
a întrunit participarea a 46 
de țări de pe toate continen
tele și aprecierea numeroșilor 
săi vizitatori. Țara noastră 
a participat cu un frumos 
stand în care a expus lucrări 
în lemn și os, realizate de 
maeștri iscusiți, țesături ori
ginale provenind din diferite 
regiuni ale țării, numeroase 
alte atrăgătoare produse de 
artizanat. Inmînînd distinc
țiile. președintele tîrgului, 
Cesare Matteini, a subliniat 
calitatea și originalitatea ex
ponatelor de artizanat româ
nești.

PHENIAN 7 (Agerpres). — 
La Phenian a sosit delegația 
culturală română condusă de 
Ion Moraru. vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă. în vederea 
semnării planului de colabo
rare culturală dintre Româ
nia și R.P.D. Coreeană pe 
anii 1970—1971. Delegația a 
fost întîmpinată de Kim Sang 
Giun, vicepreședinte al Comi
tetului Coreean pentru Rela
ții Culturale cu țările străine, 
și de alte persoane oficiale. 
A fost de față Nicolae Popa, 
ambasadorul României la 
Phenian.

In cursul 
delegația a 
Kim Kuan
a. i. al Comitetului Coreean 
pentru Relații Culturale cu 
țările străine, cu care a a- 
vut o convorbire cordială.

zilei de miercuri, 
fost primită de 
Sup. președinte

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
In întreaga Americă au conti
nuat acțiunile de protest ale 
studenților față de noua Inter
venție militară a S.U.A. în 
Asia de sud-est, precum și îm
potriva uciderii celor patru stu
denți de la Universitatea de 
Stat din Kent (Ohio) de către 
garda națională. „Practic, scrie 
agenția U.P.I., toate colegiile 
și universitățile Statelor Unite 
și-au suspendat cursurile ca 
urmare a grevei lansate în semn 
de protest fată de intervenția 
în Cambodgia și uciderea celor 
patru manifestanli din Kent". 
Intr-o serie de localități, studen
ții au ocupat localurile univer
sităților, organizînd 
protest.

Paralel cu această 
numeroase localități 
loc demonstrații și 
în cursul cărora mii 
și-au exprimat opoziția față de 
politica președintelui Nixon In 
Cambodgia. Universitățile din 
Boston și Princeton au decretat 
suspendarea cursurilor pină la 
vacanța școlară pentru a pro
testa contra intervenției mili
tare americane în Cambodgia. 
în plus, membrii Consiliului 
Universității Princeton au holă-

S.U.A.

pichete d<

grevă, in 
au avut 
mitinguri, 

de studenți

șl
SU-

ale

nt să permită studenților 
profesorilor să ia o vacanță 
plimentară de două săptămin? 
în luna noiembrie, înainte da 
alegerile legislative, pentru a 
le da posibilitatea să participa 
la campania electorală a „cw- 
didalilor păcii".

Organizațiile studențești au a- 
nunțat că vor organiza începînd 
de joi, trei zile de protest na
țional și doliu față de „masa
crul din Kent". Acțiunea 
culmina sîmbătă cu un 
asupra Casei Albe.

Mai multe personalități
vieții politice americane au con
damnat cu -rasprime represiunile 
do la Universitatea din K^nt, 
ccrînd pedepsirea vinovaților. 
„Cine dintre noi, a declarat 
senatorul Edward Kennedy, vă- 
zînd trupele americane trăgind 
cu sălbăticie in mulțimea de 
studenți din Ohio, nu și-a ima
ginat imediat cum aceleași tru
pe au ucis la Song My sute de 
vietnamezi fără apărare ?“ El 
a chemat pe toți americanii de 
bună credință să-și exprime pro
testul față de angajamentul a- 
merican în Cambodgia și fată 
de uciderea celor patru stu
denți.

NEW YORK 7 (Agerpres). — Senatul Adunării legisla
tive din Massachusetts a adoptat o rezoluție care 'cheamă 
la organizarea în acest stat a unui referendum in problema 
intervenției Statelor Unite în Cambodgia. Rezoluția propune 
ca referendumul sâ aibă loc paralel cu alegerile legislative, 
programate pentru noiembrie.

Același for a adoptat și o rezoluție prin care președin
tele S.U.A., Richard Nixon, este invitat sâ explice pdlitk^ 
vietnameză și cambodgiană a Administrației in Contre 
Statelor Unite, în cadrul unei sesiuni comune a SenatuluL 
și Camerei Reprezentanților.

ROMA 7 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : La Roma, Milano, Pa
dova și Savona au avut lco 
miercuri seara puternice mani
festații de protest împotriva in
tervenției S.U.A. în Cambodgia. 
Zeci de mii de persoane — ti
neri, studenți și muncitori, de- 
pula(i și senatori, reprezentanți

ai forțelor democratice și lup
tători de rezistentă, intelectuali 
— purtînd pancarde și lozinci, 
au străbătut ore în șir pe o 
ploaie măruntă, străzile princi
pale ale acestor orașe, condain- 
nind agresiunea americană.

Pentru zilele următoare sînt 
prevăzute alte importante de
monstrații de protest.

CURT

© Aspectele politice ale lăr
girii Pieței comune au consti
tuit tema principală a întrevede
rilor pe care Mario Scelba, 
președintele Parlamentului eu
ropean (organ consultativ al 
țărilor membre ale C.E.E.) le-a 
avut miercuri la Londra cu pri
mul ministru britanic, 
Wilson, și cu ministrul de 
terne, Michael Stewart. In ca
drul discuțiilor, premierul bri
tanic i-a făcut cunoscut lui 
Mario Scelba că Marea Brita
nic dorește să fie asociată, încă 
de la începutul negocierilor cu 
„cei șase", la consultările pri
vind problemele politice care 
stau in fața țărilor membre ale 
Pieței comune.

Harold 
ex-

Primul ministru al Greciei, Gheorghios Papadopoulos, 
a inaugurat miercuri seara noul centru de telecomunicații 

£ cu ajutorul sateliților, construit în regiunea Thermopyle.
A Prin intermediul acestui centru, Grecia va avea legături
pi' telefonice și de televiziune directe cu S.U.A., Canada și 
® Marea Britanie.

© Un grup de deputați ita
lieni aparținind Partidului co
munist. Partidului socialist al 
unității proletare (PSIUP) și 
„Mișcării socialiștilor auto
nomi" au prezentat Camerei 
Deputaților o moțiune prin ca
re invită guvernul italian „să 
întreprindă acțiunile necesare 
pentru recunoașterea R. D. Ger
mane și stabilirea de relații di
plomatice cu aceasta și să pro
moveze inițiativele oportune 
pentru admiterea celor două 
state germane la Națiunile 
Unite".

to La Cairo s-a anunțat că 
șase personalități ale vieții po
litice din R.A.U. vor întreprin
de, în calitate de trimiși ai 
președintelui Nasser, vizite în 
Algeria. Maroc. Tunisia. Libia, 
Republica Populară a Yemenu
lui de Sud, Republica Arabă 
Yemen. Arabia Saudită, Ku-

Partidele politice chiliene, grupate în blocul forțelor 
populare, au dat publicității o declarație comună în care 
condamnă intervenția americană în Cambodgia. subliniind 
că această acțiune constituie „o încălcare a normelor ele
mentare ale dreptului internațional". Autorii declarației cer 
totodată retragerea imediată a trupelor străine din țările 
Indocbinei.

Declarația este semnată de conducătorii partidelor co
munist, socialist, radical, social-democrat, ai Acțiunii popu
lare independente și Mișcării pentru acțiune populară unită.

• Intr-un discurs rostit la 
Baltimore, senatorul Edward 
Kennedy a cerut Congresului 
să exercite un control strict asu
pra fondurilor destinate opera
țiunilor militare americane din 
Indochina.

. vește, 
să o 
clară.
supra 
exercităm acest control fără în- 
tirziere“.

„în ceea ce mă pri- 
conduita pe care trebuie 
urmeze Congresul este 
Noi deținem controlul a- 
alocațiilor și trebuie să

to Miercuri au început la 
Izmir lucrările celei de-a treia 
conferințe tripartite la nivel 
înalt turco-irano-pakistaneze, 
avînd ca temă cooperarea re
gională. Cele trei state sînt re
prezentate de președintele Tur
ciei, Cevdet Sunay, de șahin- 
șahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi, și de președin
tele Pakistanului, generalul 
Yahya Khan, însoțiți de primii 
miniștri și de miniștrii afaceri
lor externe.

weit, Iordania, Bahrein, Quatar 
și Abu Dhabi. Cele șase per
sonalități vor avea întrevederi 
cu conducătorii țărilor respec
tive. cărora le vor înmina me
saje din partea președintelui 
Gamal Abdel Nasser.

© Camera Populară a Parla
mentului indian a aprobat in 
ansamblu proiectul legii finan
ciare a țarii pe anul 1970—1971 
și a trecut la dezbaterea acestei 
legi pe articole.

Luînd cuvîntul in fața depu- 
taților, primul-ministru Indira 
Gandhi, care deține, de aseme
nea, și portofoliul finanțelor a 
subliniat că „linia directoare 
a bugetului vizează înfăptuirea 
diferitelor programe ale guver
nului și reducerea șomajului", i

SAIGON 7 (Agerpres). — 
Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de sud a hotărît sâ re
cunoască Guvernul Regal de 
Unitate Națională drept sin
gurul guvern legal al Cam- 
bodgiei. anunță agenția de 
presă Eliberarea. Intr-Un me
saj adresat lui Norodom Sia- 
nuk, șeful statului cambod
gian, se arată că poporul 
vietnamez va face tot posi
bilul pentru a susține cauza 
dreaptă a luptei poporului 
khmer Și va dezvolta relații
le cu Cambodgia pe baza res
pectării stricte a independen
ței, neutralității și integrită
ții teritoriale a Cambodgiei 
în cadrul frontierelor ei ac
tuale. Guvernul Revoluționar 
Provizoriu, se arată în mesaj, 
se angajează să lupte împre
ună cu poporul khmer împo
triva agresorilor americani 
pină la victoria totală.
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