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Șl PERFECTIONAREA
PROFESIONALA să-și ia birul.

Mai ieri pe brațe uiă purtai 
Și m-alintai precum zefirul 
Alintă cîmpu-n luna m?i.

cele mai 
nu e su-

au rămas 
de basme 
mai fac popas,

Mai ieri torciod poveștii firul. 
Mă adormeai cu blîndu-ți glas 
Ca soninn-n tihnă

Mai ieri... Departe 
Copilărie, anii cei 
Pe unde amintirile 
Pe unde Cosînzeana încă doarme.

Primește de la mine-n sărbătoare 
Azi, mamă, un buchet de ghiocet. 
Și de găsești recunoștința-n ei, 
E pentru că-s puternic și sint mare.

SĂRBĂTOAREA FEMEII

eficientă. Productivitatea crește 
Dar această tendință,

soluțiile 
așa ceve 
răsfoiești presa.
minerii, maiștrii ?

8 MARTIE

OMUL, MINA

BRAȘOV

c?/ h't'ia zi

(Continuare în pag. a 3-a)

O fărîmă de inedit

Marika Lichior

Wall Sfreef-ul

pe 
de 
In

Vul- 
eta- 
ina-

rirea de către 
in această zi 
Internationale

Construcția liceului din 
can a intrat într-o nouă 
pă: au început turnările

au fost acompa- 
festivalului, con- 
Sile Dinicu. Ri- 
Alexandru lînre, 

Auș-

In secția a III- viscoza Lupeni lucrează și răsucitoarea
Mihăilescu Acjlaia, una dintre muncitoarele care-și depășesc lună de 
lună planul de producție.

ACTUALITATE APF C.LOE

a plină d 
pentru înfăptuirea mărețului 
gram de înflorire a României 
liste elaborat de partidul comunist, 
poporul nostru înscrie noi pagini 
de glorie nepieritoare in Istoria pa
triei. Ne mindrim cu o industrie pu
ternică. in continuă ascensiune, ca
pabilă să pună in slujba celoț ce 
muncesc imensele bogății ale solu
lui si subsolului țării. Dezvoltăm o 
agri< ultură modernă, mecanizată, că
reia organizarea socialistă i-a des
chis perspective nebănuile. Orașele 
și satele patriei iau o înfățișare nouă, 
demnă de epoca pe care o trăim 
Știința, cultura noastră iac ocolul 
globului, sporind prestigiul de care 
patria noastră se bucură in lume.

Tabloul luminos al României con
temporane. constituie opera colecti
vă a tuturor celor care-și îndepli
nesc cu devotament și dăruire în
datoririle profesionale și obștești. In 
înfăptuirea acestei opere iemeia o- 
cupă un loc de frunte. Eliberată 
pentru totdeauna de exploatare, pe 
deplin egală în drepturi cu. bărba
tul. participantă activă la tot ceea 
ce se înfăptuiește mai măreț pe în
tinsul patriei, femeia societății noas-

tre socialiste și-a dobîndit un îme 
prestigiu. O vie mărturie a aces 
inalte prețuiri o constituie sărbăto- 

întregnl nostru popor, 
de 8 Martie, a Zilei 
a Femeii. Deși este 

încă iarna, punem floare lingă floa
re din inimile noastre și umplem cu 
acest buchet brațele femeii, de 
ziua ei.

Aceasta prețuire este pe deplin 
meritată. In fabrici și uzine, pe în
tinsele ogoare ale cooperativelor a- 
gricole de producție. 1. 
laboratoare sau pe 
activității culturale, 
apărare 
mă drept o uriașă îor| 
cielății noastre socialiste își 
plinește cu o înaltă răspundere 
dalorirea de mamă, dedieîndu-se 
pasiune și dvr, 
nerei generații, educării 
ritul dragostei față 
cinstei, a, abnegației 
față de palrie.

Sule, mii de femei 
lui se bucură de o 
pentru răspunderea < 
deplinesc atribuțiile in producție, io 
familie și în activitatea obștească.

catedră, în 
tărimul vast al 
sociale sau de 

a sănătății, femeile se aîir- 
■ță. Femeia so- 

noastre socialiste își înde- 
în
că 

>i devotament creșterii ti- 
ei in spi- 

de muncă, al 
față do partid.

Peste tot acolo undi 
schiță îndeminare, femeile și-au de- 
bindil mari merite in muncă. Gă
sim femela în halal alb, aplecată 
cu grijă asupra patului celui sufe
rind, o găsim in centrul atenției ce
lor mici, dezvăluindu-le tainele al
fabetului. sau la planșeta conturind 
proiectele viitoarelor izbinzi ale 
muncii noastre constructive Ani
male do dragostea pentru frumos, fe
meile aduc o mare contribuție la 
gospodărirea orașelor

locul proeminent pe care femela 
îl ocupă iu țoale domeniile de 
tivilale are la bază condițiile 
totul noi pe care societatea s> 
listă le asigură femeii. Legislația 
muncii, ocrotirea mamei și copilu
lui, Codul familiei, înlrcaqa rețea 
de maternități, cămine de zi etc. vor
besc pregnant despre grija cu care 
partidul și sialoi nourii înconjoară 
femeia.

Răspunzind acestei înalte prețuiri, 
femeia societății noastre este hotă- 
rilă să-și îndeplinească cu cinste 
Iul său alit de important in op> 
de ridicare a României socialiste pe 
noi culmi ale progresului șl civili
zației.

\sidzi, mai mult ca pricind, 
tun simții nevoia căutării cu
vintelor. A celor mai alese cu- 

căci astăzi pentru line 
ora, prielc-

aiiiiidw

Un inginer al minei Lupeni, întors 
d<- • nrind dintr-un schimb de expe
riența într-o tara străină, ne relata, 
printre altele, următoarele;

La cobori;ea din tren în 
tala tării gazdă, primul nostru 
log cu reprezentanții 
faștiral < am în fe
lul următor:

Vorbiți
OlJIlâî'

— Nu. '
— ...Franceza?
— Nu prea...
— Atunci

tionării

noastre.
Deci, e vorba de 

un gol.
Un alt inginer, 

de la aceeași mină, 
ne făcea, oarecum mîhnit, următoarea 
confesiune :

— Am făcut 
linia extinderii 
Avem abataje 
ultra-modern-?.

progrese evidente pe 
procedeelor avansate, 
susținute cu armături 
Transportul e meca-

ni.at. Dar la operțiunea de bază — 
tăierea cărbunelui — batem pasul 
Ioc Aș dori să mă ocup mult 
soluționarea tăierii mecanizate
straiele groase. Ar trebui să citesc 
m:i" Dar cind ?

Discutam cu Iov. Popescu Ioan, 
inginerul șei al exploatării, despre 
exigențele ce le ridică in fața cadre
lor minei perfecționarea procesului de 
extracție. organizarea producției, 
mecanizarea lucrărilor — în general 
— tehnica nouă. Procesul înnoirii, al 
perfecționării își pune amprenta asu
pra întregului mers al producției 
minei. Munca devine mai rodnică,

Zilele noastre vesele sini ve
sele pentru că, printre altele, 
un fapt mărunt a picurai în 
ele un pic de inedit ori de 
gingășie ori de amlndouă din- 
tr-o dată. Pentru că deși flo- 
răreasa de la colțul străzii su
flă în pumni, ea vinde gliio- 

' cei și brândușe și n-ar puica 
s-o convingă nimeni că primă
vara nu-i pe aproape. Azi e 
ziua mea vese
lă. Strada; cu 
multitudinea, cu 
mozaicul el 
de fapte șf In
ii mplări a lăsot 
pentru mine o 
fereastră des
chisă spre gin
gășie. O nu. nu 
spre coșul cu 
ghiocei și brin- 
dușe al florăresei.
iurat străzii cu totul 
cu să-i dea sufletului.
văzul șapte luminări 
șapte ani 
dată cu

în continuu.
acest progres al perfecționării, pune 
un imperativ major în fața omului 
producției, fie el tehnician, inginer 
sau muncitor — imperativul perfec- 

profesionale
—■ Așadar, 

fecționarea se 
pune: e o nei 
tate. Cum răspund 
acestei cerințe oa
menii acestei mari 
exploatări, in plină 
dezvoltare ? Cile 
ore acordă ei săp- 
tăminal studiului 
perfecționării ?

— Cil citesc ? 
Sincer să fiu : pu
țin — 4 ore pe săp- 
tămlna — recu
noaște ing. Cărun
ții loan, șeful sec- 

de investiții. Cauza : criza de 
timp, îndeosebi datorită volumului 
mare de lucrări de birou, ședințelor 
care ne mai răpesc o partea timpului 
liber. Ce pot să fac în cele 4 ore ? 
Mă informez asupra noutăților 
apar in traduceri. în revistele 
specialitate.

— Dar subalternii dv.
— Cred că e vorba in primul rînd 

de maiștri. După părerea mea, și ei 
citesc foarte puțin. Or, unui teh
nician i se cere mai mult; să nu se 
bazeze doar pe rutină, să fie capabil 
oricînd să dea 
indicate. Pentru 
ficient, însă, să

— Ce citesc 
Adevărul p că nici nu prea au ce și

CITADIN

iu Mihaelu cate împlinești azi 
7 ani ? Au trecut pe lingă mi
ne anii 'tăi șl eu i-am văzut 
sub formă de lumînărele, ori 
șapte hulubi albi s-au oprit 
din zbor pe tortul aniversării 
și au luat forma lumînărele- 
lor ? Oricine ai fi, strada Ifi 
mulțumește prin gura mea 
pentru ziua ei veselă. Mă gîn- 
desc cu bucurie la bucuria ta 

de copil care 
împlinește șapte 
anișori, care se 
vrea mare ca 
tăticul și ca mă
mica. De azi, 
știu, le vei ru
șina de păpuși 
și vei găsi o 
plăcere mal ma
re In bețlșoare- 
le șl baslona- 

căror labirint a în-

R. SELEJAN

momentui aniver- 
luminâri printre

Ochiul i-a 
altceva 
Azi am 
penlru

de via(ă gonind o 
acele ceasornicului 

spre punctul de întilnire care 
se cheamă 
sării. Șupte
care am citit pe glazura tor
tului in care erau îriliple : „La 
mulfi ani, Miliaela". Cine ești

șele in al 
ceput să te inițieze mămica și 
care pentru cei mari 
mă litere și cifre.

l-am smuls străzii 
de inedit și pentru 
bule să-i mulfumesc 
o Mihaelă pe care n-o cunosc 
dar despre care șl iu că împli
nește azi șapte ani și căreia-i 
urez la mai multi șl fericiți

se chea-

o lărîmă 
asta tre- 
Mihaelel,

I. C

sărbătoare. O sărbătoare 
mai a ta. prin care omenirea 
ifi aduce prinosul său rie re

cunoștință destinai in evuri 
îndepărtate doar vestalelor în- 
trelinătoare ale focului veșnic 
viu. Și tu întreții tocul veșnic 
viu al .viefii. Umăr1 la umăr cu 
bărbatul „la fericite și dure
re" chipul femeii, .personalita
tea ei mai cu seamă, însumea
ză. o sulă și una 'de. valențe. 
Spre care din ele ;sâ-fi' orien
tezi reportajul ? Dintre ele am 
ales una, cu cea mai mure pu
tere de reacție : femeia produ
cător de bunuri materiale, de 
valori de întrebuințare, deter
minantă care face din ea ega
lul bărbatului.

De cînd ne știm, Penelopele 
noastre au tors firul și au fe
sul piaza pentru cămășile băr
baților lor. Dacă rîndurile a-

T. MARCUȘ

(Continuare în paq. a 3-ai

îl abandonează pe
Inlr-un articol cu titlul de mai 

sus, săptămînalul francez „Le Nouvel 
Obsorvaleur" ajunge la concluzia că 
cercurile financiare influente din 
Statele Unite încep să-și dea seama 
de . eșecul obiectivelor urmărite de 
guvernul american In Vietnam. Săp- 
tămînalul francez se referă la o se
rie de articole apărute in organele 
de presă ale marii finanțe, care sub
liniază acest lucru. Citind un edito
rial apărut in „Wall Street Journal", 
revista franceză consideră editoria
lul ca un veritabil ,,«ict de capitula
re". Ce spunea „Wall Street Jour
nal" : „Trebuie să ne pregătim cu 
tatii să recunoaștem gustul amar al

unor inirlngeri pe care S.U.A. nu 
mai au mijloace s-b evite". După ce 
apreciază că intervenția americană 
în Vietnam ar fi reprezentat un e- 
fort „lăudabil" pentru a menține în 
Vietnamul de sud un regim antico
munist, ziarul scrie în continuare: 
„Acest efort, din păcate, a eșuat și 
este prea tlrziu pentru a restabili 
situația".

Revistele aparlinînd puternicului 
grup de presă Henry Luce („Fortune", 
„Time*, „Life") subliniază și ele din 
ce în ce mai des efectele nefaste 
ale războiului din Vietnam asupra 
economiei americane. ,, Join nai of 
Commerce" a publicat nu de mult

aici pornește spre preparafie, cărbunele din adincurife 
Lonea.

Primii stîlpi hidra
ulici confecționați 
la U.R.U.M.P.

La Uzina de reparat utilaj 
minier din Petroșeni a fost 
lansată o comandă penlru exe
cutarea a 1 000 stîlpi hidrau
lici — necesari susținerii în 
abataje. Este pentru prima 
oară cînd la această uzină sc 
confecționează acest tip- de 
armaturi.

Proiectul necesar confecțio
nării stîlpilor a fost executat 
în uzină, prototipul s-a expe
rimentat la mina Lupeni, iar 
comportarea acestor stîlpi s-a 
dovedit a fi la nivelul tipuri
lor similare produse în străină- 
’tale.

Spectacol 
dedicat femeii

teri după-amiaza, în fața 
nel numeroase asistențe, sala 

mare a Casei de cultură din 
Petroșeni a găzduit un concerl- 
spectacol închinat Zilei inter
naționale a femeii. Și-au dat 
concursul formațiile artistice 
ale Casei de cultură.

Stație 
de aeraj

La E. M. Uricani, formațiile 
de lucru conduse de maiștrii 
mineri ICeleinen Zollan și Mi-

liuiele ui^dilicări la stația de 
aeraj de la planul 15. Noua 
stație, dotată cu două ventila
toare de cite 2 500 mc aerimi- 
nut, fuucționează perfect și 
contribuie la îmbunătățirea se
raiului principal.

Se toarnă 
fundațiile 
noului liceu

a Cfajlina la lai 
d.e. uuLzieă u^-ar-ă

BRAȘOV. — De la trimișii Ager- 
pres, S. Maximilian și Tr. Calinces- 
cu. La Brașov continuă să se des
fășoare, în aceeași atmosferă de en
tuziasm tineresc, în care a început 
cu trei zile in urmă, primul Festi
val internațional de muzică ușoară 
dotat cu marele premiu „Cerbul de 
aur". Joi s-au prezentat în fața ju
riului și a publicului, care umple 
piuă la refuz, seară de seară, fru
moasa sală a teatrului dramatic, cel

Johnson"
un interviu al președintelui socie
tății „American Electric Power", M. 
Cook, In care acesta se plîngea că 
„războiul contaminează totul, iar 
problemele noastre sînt indisolubile 
pentru că nu avem suficiente resur
se în vederea rezolvării problemei 
locuințelor insalubre, cheltuind in a- 
celași timp între 25 și 30 miliarde 
de dolari pe an pentru războiul din 
Asia. Situația noastră actuală nu 
este strălucită, iar dozei, lilibrul ba
lanței americane de plăli nu înce
tează să se agraveze". Revista fi
nanciară lunară „Dun's Review" re-

(Cotilinuure in pag u 4-a)

de-al doilea lot de candidați parti
cipant la concursul de interpretare 
din cadrul festivalului. Primele e- 
moții ale întrecerii le-a încercat tî- 
năra solistă belgiană Kalinka. Ea a 
interpretat, pe lingă un cînlec fla
mand, la alegere, apreciatul șlagăr 
românesc „Ploaia și noi" de Vasile 
Vasilache-junior, lansat cu mare 
succes de cîntăreața română Doina 
Badea și distins cu unul din pre
miile Festivalului internațional de la 
Bratislava — 1967.

.Au evoluat apoi, pe rind, concu- 
renții Nina Brodskaia (Uniunea So
vietică), Ingo Graf (R.D. Germană), 
Michel (Spania), lordanka Hristova 
(R.P. Bulgaria) și 
(Austria).

Toți concurenții 
niați de orchestra 
dusă pe rînd de 
chard Oschanitzky,
precum și Ernest Kugler din 
tria.

.Aii urmat, ca șt în serile prece
dente, recitalurile susținute de vede
te cu reputație internațională, invi
tate la Festivalul de la Brașov. Pri
mită cu vii aplauze, cunoscuta cinlă- 
reață sovietică Edilii Pieha a pre
zentat o selecție din vastul său re
pertoriu cu care s-a făcut cunoscută 
pe scene do prestigiu. ale lumii. Ea 
a fost acompaniată de un grup ins
trumental dirijat de compozitorul 
Alexandr Broneviski.

Spectacolul s-a încheiat cu reci
talul apreciatei clntărele portugheze 
Amalia Rodriquez, arompnnită de o 
formali»' proprie. Ambasadoarea re
cunoscută 1 ..Fado-ului", gen speci
fic muzicii populare portugheze, a 
impresionai asistența cu vocea sa 
cu adinei ...............  și impresionan
ta ei sobrietate scenică.

DIN JUDEȚUL

nostru
Apărut pentru 
determinarea 
gazelor din nfelăriS

La laboratorul central al C.S Him 
nedoara, a intrat în producție ufl 
aparat pentru determinarea gazeloț 
de hidrogen, -oxigen și azot dirt 
oțeluri ■— primul de acest fel din 
țară.

Aparatul funcționează prin metoda 
topirii în vid a probelor de oțel 
luate din șarje și înregistrarea cro- 
nografică a rezultatelor. Cu ajutorul 
lui, se poate face corectarea chimică 
a fiecărei șarje, ceea ce aduce o 
contribuție deosebită la îmbunătăți
rea calității oțelului.

VREMEA
Azi la ora 8 termometrul a înre

gistrat la Petroșeni o temperjlură 
de zero grade, iar la Paring do mi
nus 6 grade. Grosimea zăpezii la 
Paring: 105 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vremea în încălzire și ame
liorare. Cerul variabil, mai mult no- 
ros. Nu se vor semnala precipitații.

sive de betoane în fundații. 
Aceasta va da posibilitate ca 
încă din luna viitoare să se 
înceapă executarea pe front 
larg a cadrelor de beton ale 
clădirii, înălțarea accelerată o 
construcției.

Noul liceu din Vulcan va cu
prinde 20 săli de clasă, 4 la
boratoare, săli de desen și mu
zică, biblioteca, cabinet medi
cal, stomatologie, bufet, ves
tiare, cabinet metodic, însumînd 
o suprafață construită de pes
te 3 600 mp.

Frumoasa clădire a noului 
liceu, al cărui^ cost se ridică 
la peste 4 000 000 lei, va primi 
la toamnă primii elevi.

Noi unități 
cooperatiste

In cadrul noului complex co
mercial de la Petrila, care va 
deservi cartierul „8 Martie" a 
fost predat de către construc
tori și un frumos grup coope
ratist. Acesta cuprinde atelie
re și Încăperi pentru 8 unități 
de deservire a populației, prin
tre care : frizerie, coafură, croi
torie, cizmărie, radio, ceasor
nicărie, foto și altele.

Conducerea cooperativei meș
teșugărești „Jiul" Petroșeni a 
trecut acum la pregătirea șl 
dotarea unităților cu cele ne
cesare bunei deserviri a popu
lației. Mobilierul nou și fru
mos a fost executat de coope
rativa „Unirea" din Sebcș- 
Alba; ieri, timplarul Moga Va
sile și electricianul Șopotiuc 
Ștefan (trimiși de cooperativa 
„Unirea") au terminat monta
rea mobilierului respectiv, iar 
azi, primele unități cooperatis
te — frizeria și coafura — se 
instalează în noile localuri. Și 
in celelalte unități a fost mon
tat mobilierul urmînd să fi<‘ 
în curînd- deschise și să-si m 
ceapă activitatea.

Și acum, cind Iarna ne-a pă
călit cu plecarea, ce o să vă 
faceți ?
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STEAGUL ROȘU

T R A V I A T A
de Giuseppe Verdi

Opera ..Traviata" (parte in
tegrantă a celebrei trilogii 
verdione) marchează un pas 
îndrăzneț și hotărîtor al ma
relui compozitor italian spre 
teme contemporan»', spre ana
liza psihologică de adincime, 
spre demascarea prejudecăți
lor sociale. Cu același » 
cu care ridicase mai in; 
prin mijlocirea muzicii 
întregul popor la luptă 
tru libertatea națională, 
di intră în miezul altor

Timp
De azi, la cinema

fecund
I 
I 
I

„Republica" Petroșeni

O C O L U L“

• Vineri, 15 martie, ora 18 
— Simpozion : „Maxim Gorki 
in literatura universală". Lec
turi artistice. Film

• Marți, 12 martie, ora 17 — 
„Traviata"; ora 20 — „Vînză- 
lorul de păsări".

atmosfera plinii de slrăl 
șl veselie a unui bal. 
dialogul sentimental < 
Alfredo șl Violetta, dc| 
pe fondul unui vals, se 
prinde și se dezvoltă tem 
<|iiM>asă a iubirii. Apoi, 
lotto, răscolită adine de 
lurisirile sincer» și curați

oletlfl Ișl 
tragi». A- 

ui Alfredo 
deși invio- 
•<î Inlrenga 

deznodă- 
re, trccind 
ultimă se- 
brațele iu-

Miercuri. 20 martie, ora 
17 șl ora 20 — „Spectacol cu 
estradă" in interpretarea Tea
trului de estradă din Ploiești.

• luni, II martie, ora 
opereta „Vinzăfoml d«* păsări" 
de Karl Zeller. Prezintă lin co
lectiv al Operei de stal din 
Timișoara; ora 20 — „Travia
ta", opera de Giuseppe Ver
di. Interpretează același colec
tiv.

cuTaj, 
Minte, 

sale, 
pen- 
Ver- 
pro- 

bleme, izvorîtc din profundele 
contradicții ale societății tim
pului său.

Cred că nu sînl lipsite de 
interes nici momentele prin 
care a trecut această lucrare. 
Asistind la Paris, în 1852, lo 
premiera dramei „Dama cu 
camelii" de Alex. Dumas — 
fiul, Giuseppe Verdi a lost 
puternic impresionat de conți
nutul ei, întrezărind clar po
sibilitățile unei lucrări de ope
ră. Pasionat și cucerit de ma
rea sa operă, Verdi a termi
nat-o în 19 zile, astfel că, tea
trul La Fenice din 
pentru care 
„Traviata". 
Premiera a 
1853 la nn 
45 zile de ' 
badurului", 
un succes

In scurt timp, „Traviata" își 
cîștigă un prestigiu din ce în 
ce mai mare, intrînd definitiv 
în repertoriile tuturor teatre
lor lirice din lume.

„Traviata" este un tablou 
realist, realizat cu ajutorul u- 
nor nuanțe delicate, în care 
predomină sonoritatea orches
trală transparentă. Incepînd 
chiar cu uvertura la actul I, 
acel preludiu la care se intil- 
nesc două teme principale — 
tema ecoului morții și tema 
dragostei Violetlei — și pină 
la ultima răbufnire a tinerei 
curtezane pariziene acțiunea 
dramatică a operei „Traviata" 
se desfășoară într-o intensita
te crescîndă, în episoade im
presionante. La începutul pri
mului act, Violetta ne este 
prezentată ca un personaj co
mun, fără complexități sufle
tești deosebite, distrîndu-se în

Avancronică
sînl lipsite 

momentele

muzicală

conținut al operei 
a", profund uman, i-a 
area populai ilnj» de 

bucură azi și se va 
încă multa vrem1 pe

• Duminică, 21 martie, 
10,30 și ora 20 — „Zl-i bădi- 
ța-n frunză Iară", concert d<* 
muzică populară susținut de 
soliștii vocali și taraful Casei 
de cultură.

• Luni, 25 marUe, ora 17 și 
ora 20 — Concert de muzica 
ușoară. Prezintă formația „Lhe 
Guys" — Anglia.• Duminică, 17 martie, ora 

10,30 — Dimineață culturai- 
sporlivă. Participă secțiile 
sportive sindicale și formațiile 
artistice ale Casei de cultură.

lui Alfredo, se lasă în slăpî- 
nirea gîndurilor caro o cople
șesc.

In actul al ll-lea, prol’lul 
sufletesc al Violetlei e cu lo
tul altul. Sentimentul dragos
tei ii dă putere să se des
prindă, cu mult curaj, de toa- 
le ispitele unei vieți ușoare, 
lipsite de orice conținut li
man, șl să se dăruiască din 
plin noii vieți in care întreză
rește adevărata fericire.

Nici intervenția 
burghez de provincie, 
liul Germont, tatăl lui Alfredo, 
care cere Violetlei să renun
țe la fiul lui. scenă care e so
cotită una din cele mai fru
moase și mai mișcătoare epi
soade ale operei, nu îi schim
bă caracterul. Trecînd de la 
neliniște la protest, apoi la în
doieli chinuitoare și deznădej
de, și sTîrșind cu renunțarea 
la propria sa fericire pentru 
fericirea altora, toată această 
gamă sufletească a Violett-?!, 
ce se încheie cu scena scriso
rii de despărțire, este redată 
de Verdi într-un mod deose
bit de impresionant, realist.

Actul ultim; precedat de o 
scurtă introducere orchestra
lă, ne înfățișează agonia unei 
vieți, ultimele ei pilpîiri. Pri
mind o scrisoare din partea 
tatălui lui Alfredo, în care I 
se anunță că iubitul ei se va 
întoarce, Violetta, cu o ultimă 
sforțare, are totuși putere su
ficientă de a-și lua rămas bun 
de la viață. Prin romanța

• Vineri, 29 martie, ora 18 
— Magazin cultural. Ișl 
concursul formația de 
ușoară „Cvintetul

• Luni, 18 martie, ora 20 — 
„Goana după fluturi", specta
col prezentai de formația d<“ 
teatru a Casei de cultură.Veneția, 

fost compusă 
a și programat-o. 
avut loc in anul 
interval de numai 
la premiera „Tru- 
bucurîndu-se de 

triumfal.

Ce-i luna, ține d<

CULTURAPe
umană.

In
Ca

Oriunde.
Toate drumurile

Dincolo de care

A, lată !
ANCA AGEMOLU

Ion CIOCLF1

Toată măreția timpului nostru 
In setea aceasta constă !

De unde setea
Jrui ora sete.

boabele de griu 
aruncate I

Mi-e sete t

F vremea primăverii:
Boabele de griu

se înfrățesc in păinint 
lnlr-o îmbrățișare umană.
Poartă in ele căldura

Auziți voi ? Luna

DISCURI

GH1I) MUZICAL

în dezvoltarea 
satirico-muzical în tara

de aceea, Editura Meri- 
reeditat recent frumoasa 
j „TĂNASE" a lui Ion

F vremea primă vt'r ii 
Șuvoaiele

hohotesc pe prundișuri. 
Li-i sote d»' mare.

Risipită darnic
in toamna trecută.

O vor răsplăti înmiit. 
D»*o»amdală cimpul e alb. 
Dar mișcare.
F v ri'mea germinației.
Simt in nări

mirosul proaspăt al plinii.
Ce-I va răsplăti înmiit 

harnicul risipitor 
de căldură

Pe potecile revene.
Mustind de seva pamintului. 
Unde ?

Se unesc intr-un armonios

Domnește mai nestăvilită
setea cunoașterii.

Auziți ? Sevele se precipită 
asemenea oamenilor.

Cine-a stirnit efervescență
în tot ce e viu ?

înțelegeți prieteni ?
Nu se poate trăi

fără setea aceasta !

Producție a studiourilor bulgare, filmul cinemas- 
„Ocolul" dezbate tema solicitării de ritmul cons- 

.rucției socialiste a generației imediat următoare a eli
berării țării.

Neda și Boian, eroii principali ai ritmului, fac par
te din generația celor care „și-au amînat tinerețea 
pentru că aveau de rezolvat probleme urgente ale 
epocii in care trăiau. Dedicîndu-se total muncii, negii- 
jîndu............................................ * ............K~s,x
importanță. Fiecare 
pidant al muncii. 1 
in cele cîteva ore pe 
găsesc acea parte a 
atit timp. Dar. de dala aceasta, datoriile familiale 

le au îi obligă să se despartă din nou.
Filmul bulgar „Ocolul" a rulai nu de mult 

premieră pe țară in Capitala, bucurîndu-se de st 
giile unanime ale publicului spectator. De _ altfel, el _a 
tost distins cu Medalia de aur la Festivalul filmului 
de la Moscova din 1967 și cu Premiul Fripesci.

In rolul Ned» i apare reputata Nevena Kokanova, 
<»»ută nouă din filmele „Fii fericită. Ani!", „lns- 
torul și noaptea", ..Cea mai lungă noapte", „Tutu

nul", „Hoțul de piersici1, iar în rolul lui Boian îl vom 
vodca pe Ivan And»>nov, care'a mai jucat în „Dreptul 

dragoste", „Voci in insulă", „Ancheta", „Inspectorul 
noaptea", „Aventura de la miezul nopții", „Pînă 
oraș nu e departe".

IN CLIȘEU: O secvență din film.

viața personala, dragostea li se pare lipsită de 
își caută rostul său în ritmul tre- 

Cînd, peste 17 ani, se reîntîlnesc, 
care le petrec împreună își re- 
suflelului pe care au ignorat-o 

pe

II RECOMANDAM
CART

© Poet al șalului natal, al Tran
silvaniei, al „pătimirii noastre" și 
al „cîntecelor fără lard', Octavian 

este unul'din cei mai îndră- 
reprezentanți ai liricii româ- 

Primele două volume de 
•, din frumoasa colecție „Scri

itori români" și-a făcut recent apa
riția în vitrinele librăriilor. Nu le 

Urmează și altele.

® Despre scriitorul contemporan
Dino Buzzati — ale cărui 

romane ..Barnabo. omul mun
ților" și „Secretul Pădurii Bătrine’ 

intrat în rafturile librăriilor — 
spune c-ar fi un scriitor extrem 
original și de fascinant. Numele 
este asociat deseori cu cele ale 
Maeterlinck, Poe și Kafka. Acest 

lucru spune mult. Nu ezitați, deci, 
să vă procurați acest prim volum 
al unui magician, în mîinîle căruia 
realul cel mai comun și mai coti
dian se transfigurează în construc
ții de-o uimitoare puritate.

APARIȚIA „ARS

Sîntem la începutul secolului 
XlV-lea. O impetuoasa efervescența 
se face simțită fn lumea muzicală a 
Franței și Italiei. Manifestat pînă 
acum sub aspecte moderate, protes
tul muzicienilor împotriva formelor 
dogmatice și tradiționaliste izbucneș
te, pentru prima dată cu violență, 
căpătind chiar aspectul unei negări 
totale și irevocabile a trecutului.

Aceasta muzică a secolului trecut, 
botezata „ars antigna", era conside
rată — deși pe nedrept — învechită

al

și depășită. Ei i se opunea un alt 
ideal muzical, o „ars nova", carac
terizată prin mai multă libertate și 
putere de expresie, care va domina 
întregul secol al XJV-lca.

Apariția „ars novei" la începutul 
secolului al XlV-lea nu a fost în- 
timplătoare; ea nu era numai o de
numire istorică a unui stil muzical, 
ci reprezenta o etapă nouă în istoria 
muzicii, determinată de condiții po
litice și ideologice.

Ce urmărea „ars nova ?"
In primul rînd, să facă muzica mai 

cuprinzătoare din punct de vedere 
uman, s-o apropie de viață. Compo
zitorii secolului al XlV-lea sînl în 
căutarea unor forme noi, corespun
zătoare noului conținut de idei. 
Aceste forme muzicale sînt laice și 
toate polifonice (pe mai multe voci).

• Viața și creația iui Constantin 
Tănase, omul și artistul care a izbu
tit să atragă simpatia unanimă a 
maselor populare, merită să fie e- 
vocată, azi, din plin pentru rolul 
important pe care l-a avut animato
rul „Cărăbușului" 
teatrului 
noastră.

Tocmai i 
diane a i 
monografie 
Massoff și Radu Tănase, pe care-o 
puteți solicita In toate librăriile. În
că se găsește !

primat, cu „Maria neichii Marie" 
trece la „I.eana mea* și încheie cu 
„Mă Ionele tu erai". Să tot asculți 
asemenea nestemate folclorice ex
primate de o voce unanim aprecia
tă !

• Temperamentul caracteristic 
reprezentantei României la actualul 
concurs de muzică ușoară de la Bra
șov o ajută mult în interpretarea 
repertoriului muzicii italiene. De a- 
ceea, parcă Anca Agemolu transmi
te cîntecelor „Pereche" și Mi fa plă
cere" atît fior de autenticitate!

© O carte pentru cei mici! 
tura tineretului a scos de sub tipar 
o carte intitulată „Ulte-1 este... uite-l 
nu el". Este o culegere de teatru 
scurt destinata preșcolarilor și ele
vilor din primele clase.

V»

® Șteian Lăzărescu, cunoscut 
solist de muzică populară, acompa
niat de orchestra lui Nicu Stănes- 
cu, începe, pe ultimul său disc im-

© Înregistrare mai
„Fîntîna Blanduziei" de V. Alecsan- 
dri cu George Vraca în rolul lui 
Horațiu se bucură și acum de un 
succes incontestabil. Se găsește și-n 
magazinele noastre !

NOVEI"
In formele preferate ale secolului al 
XlV-lea madrigalul, ballata și caccia 
(cînlec de vînătore) — melodiile sînt 
libere și vocile mult mai Indepen
dente ca în cele de pină acum.

„Ars nova", care marchează înce
putul Renașterii, s-a dezvoltat cel 
mai mult în Italia, aceasta și datorită 
condițiilor mult mai favorabile aici 
decît în celelalte țări europene. Fi
gurile cele mai reprezentative ale- 
„ars novei" în Italia au fost Fran
cesco Landino și Giovanni da Flo- 
renția.

In Franța, reprezentanții „ars no
vei" nu s-au ridicat pină la valoarea 
creatoare a compozitorilor italieni, 
deși au merite deosebite în făurirea 
noilor orientări muzicale, 
tanti»! teoretic 
este considerat 
episcop și consilier al regelui, căruia

Reprezen- 
j! acestei perioade 
Philppe de Vitry,

îi revine meritul de a fi stabilit 
periodicitatea ritmică.

Dar cel mai remarcabil compozitor 
al „ars novei" în Franța rămine 
Guillame de Machaull (1329-1377), o 
personalitate puternică a acestei 
epoci, înzestrata cu deosebite cali
tăți muzicale. Poet și muzician, Ma- 
chanlt ajunge în lucrările sale la în
drăzneli armonice și ritmice remar
cabile pentru timpul său.

In Germania, „ars nova" a intir- 
ziat cu aproape o jumătate de secol, 
datorită transformărilor sociale și 
politice mai lente de aici.

Cu toate acestea, av em dovada 
clară că „ars nova" nu a fost o apa
riție locală, ci un progres genei al de 
dezvoltare a muzicii, una din marile 
magistrale ale evoluției acestei arte. 
Ea a pregătit terenul pentru arta 
secolului al XV-lea, cunoscută și sub 
numele de „»?poca de aur a polifo
niei". Dar despre acosta — in ghidul 
viitor.

Teodora JURCA

ARTA In recreație
la biblioteca
școlii

De_ teatrul minerilor se leagă nu
mele unor consacrați oameni de 
artă, care au colaborat în calitate 
de regizori sau care și-au încredin
țat operele lor spre a vedea lumi
na rampei pe scena pelr jșeneană.

Cuvintele lor frumoase despre 
teatrul nostru sînl nu numai un mo
tiv de mîndrie dar, în același timp, 
și un îndemn, o obligație de-a păs
tra șl continua minunata

Am

teatru s-a dedica» cauzei slu-

ales numai cîteva
tradiție, 
dintre pă-

s-au ținut repetițiile, dăruirea acto
rilor, grija direcției, și, mai mult 
decît orice, seriozitatea cu care fl
ees t
jirii dramaturgiei noastre originale. 
Deși un teatru tinar, cred că și-a 
dovedit maturitatea prin felul cum 
își alege menirea : tribună activă în 
serviciul ideilor socialismului, cît 
și prin înalta ținută a spectacolelor 
prezentate. Explicația succeselor tea
trului din Petroșeni e deci firească

PANORAMIC TEATRAL

Cîteva păreri
despre teatrul,
petroșenean

rerile unora dintre cei care au 
noscut bine atmosfera din teatrul 
Văii Jiului, teatru de care-i leagă 
plăcute amintiri, păreri pe care le 
înserăm aici, spre edificare

0 „Teatrul de stat „Valea Jiului" 
își îndeplinește cu succes menirea, 
jucînd nu numai la sediul lui din 
Petroșeni, dar și în fructuoase tur
nee în împrejurimi, dăruind oame
nilor muncii și tineretului cîteva 
ore de reculegere, de distracție și 
de învățătură, după o zi do muncă 
încordată.

Adeziunea public uliii, intensul pe 
spectatorii din Valea 
răsplată entuziastă, o 

succesului
valoros ansamblu 
sarcinile".

care il arată 
Jiului sint o 
confirmare a 
cest 
neșle

Acad. Victor

cu-

cu care a-
tși Indepli-

EFT1MJU

O
scenă

„Am fost primul director de 
din București care le-am regi

zat cîteva spectacole, imediat după 
înființarea teatrului. Și m-am legat 
de Petroșeni fiindcă am găsit a»olo 
un colectiv admirabil, oameni dor
nici să realizeze spectacole frumoa
so. artiști disciplinați și un public 
entuziast. Fiecare premieră a potro- 
șenenilor e o sărbătoare lo<a;ă și 
orice eșec — cînd se îniimplă, și 
ar fi bine să se întîmple cît mai rar 
— un motiv de mîhnire generală...

Pentru toate aceste fapte iubesc 
Petroșeniul, orășelul, oamenii și tea
trul lor. Le doresc izbînzi lot mai 
mari, 
nice,

succese din ce în ce mai trai- 
premiere strălucite".

Vin curînd I
Sică ALEXANDRESCU

Maestru Emerit al Artei

o
fera

„N-am să uit niciodată atmos- 
de caldă cordialitate in care

și simplă : știe să asculte de dorin
țele spectatorilor săi și ține să-i 
mulțumească".

Laureat

Noroc bun !
Aurel BARANGA 

al Premiului de Stat

0 „Ca unul 
activ, cu fapta, cu inima și cu ela
nul... bdtrîneței mele, la toată evo
luția artistică și politică a teatru
lui din Valea Jiului, mă simt cu
prins de o mare emoție stîrnilă de 
amintiri definitive.

Cu gîndul îi cuprind pe toii aceia 
— conducători, regizori, scenografi, 
actori și tehnicieni — care, împre
ună cu colectivul teatrului de pă
puși și orchestra, au făurit gloria 
teatrului minerilor din Valea Jiului. 
Cu ei am muncit, cu ei m-am don
dănit, cu ei am crezut, cu ei 
răbdat, cu ei m-am bucurat, cu 
am biruit".

Val MUGUR
Maestru Emerit al Artei

care am participat

am 
ei

10
amos-
- este

0 ..Dar trecutul acesta (primii 
ani »le activitate — n.n.) 
tec de bucurii și tristeți 
însăși diploma de onoare a teatru
lui, iar pentru cercetătorii de mai 
iîrziu va fi un prilej de m'ndrie să 
citească, imprimate pe această di
plomă de absolvire a unui deceniu, 
fn loc de obișnuitele rubrici cu ma
terii didactice, numai nume: Sha
kespeare, Moliere, Lodp de Vega, 
Cehov, Goldoni — alîția clasici ai 
dramaturgiei universale, alături de 
Caragiale și Delavrancea, clasicii 
noștri".

Tudor ȘOIMARU
Laureat al Premiului de stat

Liceul din Vulcan are o bi
bliotecă frumoasa, care numă
ră peste 2 000 de volume. A- 
cestea se află într-un circuit 
continuu, ceea ce nu îngreu
nează sarcina bibliotecarei de 
a le așeza de fiecare dată cu 
gust în rafturi. In fiecare re
creație, liceenii vulcăneni se 
îndreaptă spre bibilotecă pen
tru a înapoia cărțile primite 
și a împrumuta altele de care 
au nevoie la lecțiile de lite
ratură sau pe care le citesc 
pentru potolirea setei de ine
dit, de cunoaștere.

Intre cei mai pasionați citi
tori de la Liceul Vulcan se 
numără și elevii Tudorică 
Constantin, Gutui Mari și Ghe- 
orghe. Maria (în clișeu de la 
stînga la dreapta).

Duminică și 
la Teatrul de

luni
stat

Padovei"
Duminică la ora 16șila ora 19,30 un 

colectiv de actori ai Teatrului de 
stat „Valea Jiului" prezintă la se
diu piesa „Angelo, tiranul Padovei”, 
dramă în două părți de Victor Hugo. 
Un spectacol cu aceeași piesă va fl 
susținut luni seara pe aceeași sce
nă. Din distribuție fac parte, prin
tre alții : Viorica Popescu, Cristina 
Deleanu (de la Teatrul „Delavran- 
cea" București), Costin Iliescu. Ion 
Roxin, Nicolae Nicolae.

Spectacolul este montat în regia 
lui Constantin Dicu și scenografia 
lui Aurel Floroa.

La căminul 
din Iscroni

cultural
Un i

Iscroni 
amiază spre 
calitate. Aii' 
fiate îi in\ itau 
ganizat aici. Cu d ■< 
au audiat cele două 
pre semnificația 
martie. A 
artistic susținut de 
localitate. Programul a cuprins dan
suri, recitări și cintece închinate 
patriei și partidului. Cele peste 100 
de persoane prezente în sala de ci
nematograf, unde a avut loc simpo
zionul, șl-au manifestat dorința da 
a se organiza și cu alte prilejuri 
manifestări cullural-artistice in salul 
lor.

are număr de locuitori <iin 
-au îndreptat miercuri dueă- 

căminul cultural din Io- 
? mari, frumos cali»ira- 

la simpozionul or- 
■osebit interes, el 

expuneri des- 
zilelor de 6 și 8 

urmat un frumos program 
■levii școlii din
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și perfecționarea
p r o f e s i o n a 1 ă

(Urmare

nici nu prea știu ce să citească — 
ne-a spus inginerul Pclruța Viorcl. 
șeful sectorului VIU. Să mă explic. 
Buletinele „In ajutorul muncitorilor 
și maiștrilor mineri", sînl slabe in 
conținut, generale, cu o serie de 
diagrame neexplicilo. Literatură teh
nică adecvată pentru cadrele medii 
nu se găsește la bibliotecile ca
binetelor tehnice, iar instrucțiunile 
de lucru ce le primesc minerii pri
vind tehnologia diferitelor operații nu 
constituie încă literatură tehnică. In 
ceea ce privește inginerii, aș face 
propunerea ca pe lîngă o mai ju
dicioasă organizare a informării teh
nice, tn cadrul exploatării să se or
ganizeze cursuri de limbi străine; 
cunoașterea unei limbi moderne le-ar 
facilita mult studierea literaturii de 
specialitate.

Am avut ca interlocutori și cîțiva 
mineri șefi de brigadă. Tov. Popescu 
Ioan, in abatajul căruia funcționează 
cel mai modern utilaj — o combină 
de tăiere —, Sălceanu Petre, șef de 
brigadă, și Cătlă Vasile. șef de schimb, 
ne-au spus: răsfoiesc zilnic ziarele, 
mai citesc din N.T.S., mai participă 
•lin cînd în cînd la conferințe tehnice.

Ce fac maiștrii, tehnicienii ? Citesc 
și ei cît le permite timpul, cile 3-4 
ore pe săplămînă — ne-au declarat 
prim—maiștri Sîntu loghin, Pîrvu 
Pantelie si Flori loan. Mai mult 
presa In rest, răsfoiesc Re\ ista mine
lor, Buletinul tehnic al C.C.V.J., 
diferite broșuri pe tema proiecției 
muncii. Insă, alit acest buletin cît și 
celelalte reviste de specialitate apar 

tiraj foaite redus.

La cabinetul tehnic al minei, ing. 
lșvânuț loan, responsabilul cabinetu
lui, ne-a relatat următoarele : Biblio
teca cabinetului numără 1 237 volume 
— cărți și broșuri — iar cititori — 
abia 139 (din care 25 ingineri și 80 
tehnicieni). Cam puțin față de cei 
peste 6000 salariați ai minei 1 Și 
aceasta nu pentru că nu ar avea 
cabinetul noutăți suficiente. In ulti
mele 6 luni, biblioteca s-a îmbogățit 
cu 138 de cărți. Deci, noutăți sînt, 
însă se face prea puțin pentru po
pularizarea literaturii tehnice. In 
cadrul minei s-au organizat B pre
zentări de cărți tehnice în ultimele 
4 luni — ne-au spus tovarășii de la 
sindicatul minei. Tot la comitetul 
sindicatului ni s-a pus la îndemînă 
un dosar voluminos cu programele 
lectoratelor tehnice. Programele-s 
bune. Problema e : cum se urmărește 
respectarea lor? Am constatat urmă
toarele : în cadrul minei doar la 8 
sectoare funcționează lectorate: in
vestiții, transport și electromecanic. 
Lectoratul pentru personalul tehnic se 
va deschide abia în primăvară. De 
ce ? Ar fi mai putini oameni în con
cediu (?!).

In line, concluzia e evidentă: se 
citește puțin, se depun strădanii insu
ficiente pentru perfecționarea profe
sionala. Se invocă cu ușurința lipsa 
de timp, lipsa lucrărilor de speciali
tate adecvate. Or e clar : cine e con
știent de importanta studiului, își gă
sește și timp și ce să studieze! 
Ce se impune: mai multă grija șl 
inițiativă pentru trezirea interesului, 
a răspunderii oamenilor față de per
fectionarea profesională, pentru gă
sirea onor forme eficiente de 

a pregătirii profesionale.

omagiu de 
trag seva 

femela 
tehnicii

Irunlașă cinci ani la rind, 
bund solie, mai gâseșle timp 
si pentru a-și completa la se
ral studiile medii. Femeia do- 
\ cdeșlc prin lapte egalitatea 
ci cu bărbatul. Circa 510 de

vestea — modest 
ziua femeii — îșl 
dini r-un loc In < 
„toarce" la nivelul
moderne tirul de mătase arti
ficială. e pentru că acolo ELE 
alcătuiesc, in Valea noastră, 
un colectiv puternic.

In vreme ce în halele de la- 
bricul ic alo F.F.A Viscoza Lu
peni se „toarce" din celuloză 
firul cel mai fin de mătase 
artificială, o lemeic, o lînără 
ingineră foarte pricepută șl 
foarte inimoasă la treabă, du
pă cum avcațrt să allăm. pe 
nume Nchcsz. Ibojya „toarce" 
povestea reală a firului de mă
tase. De la celuloză la măta
se, de două ori se schimbă 
starea lizicâ a materiei. In 
timp ce explică procesul de 
fabricație, în minte revine 
imaginea femeii dinlr-un ta
blou de Grigorescu — femeia 
cu furca în brîu. Cea de lin
gă noi vorbește de reacfli chi
mice, de polimerizare și din 
„tainele" pe care le cunoaște 
ea, ca și foaie femeile care 
muncesc aici, se naște linii de 
mătase artificială. De la o 
imagine la cealaltă a lemeii 
distanta e de secole. In secția 
a Ill-a a labricii am întilnil-o 
pe femeia a cărei personalita
te s-a realizat pe deplin pe 
Ironlul fără tranșee al muncii. 
Pe maislra Corelus Irina, pe 
Babelca llinca, pe Maier Maria 
— care vor primi în curînd 
insigna jubiliară de fruntaș în 
întrecerea socialistă. Ceea ce 
ni se spune despre Maier Ma
ria, umple inima' de bucurie 
și respect. Mamă a doi copii,

Nevoia
cântării
EHHIRfiHl

..

temei lucrează în fabrica din 
care ies zilnic peste cinci mii 
de kilograme de lire de mă
tase. 70,3 la sulă din mătasea 
produsă in prezent de fabrică 
e de calitatea A, din cea mai 
bună. Rit! Aurelia. Dărămuș 
Victoria, Tălpan Elena. Vasil iu 
Florica, Bolinas iuliana — ct- 
leva din cele mai bune mun
citoare din secția a lll-a, au 
supravegheat cu agerimea o- 
chilor lor ca produsele fabri
cii să nu facă de rușine co-

lecllvul lor. Despre Bollnaș 
Iuliana, care nu are nici doi 
ani de cind a venii In lubrică 
de pe băncile unei școli pro- 
lesionale, nl s-a vorbit ca des
pre una din primele 
loare din lainică. Și 
acestea sini printre 
bune. înșiruirea de 
cuprinde pe Muntean Maria, 
Bunea Raveca, Bafta 
maislră al cărei schimb 
menținut Irunlaș lot anul 
pe Chinlean Elena, llunlă 
Patalrl Susana șl multe allele.

Am începui vlzila in lubri
că de unde mătasea se pre
zintă sub lorma unor cartoane 
dreptunghiulare de celuloză. 
Am încheiat-o acolo unde li
nii de mulase lua drumul spre 
beneliciari. Pe lot parcursul 
om înlîlnil acea valență a per
sonalității lemeii capabile de 
reacții puternice, care lac din 
femeie egalul bărbatului.

Șl iată, astăzi mai mull ca
oricînd noi toți simțim nevoia
căutării cuvintelor. A cuvin-
telor care să îmbrace gîndu-
rile noastre de laudă pentru
aceea care ne stă cu cinste
alături.

! bobina- 
nu numai 
cele mai 
nume le

l.a Valea de Pești, în galeria de coastă ce se sapă aici, se pregătește o nouă pușcâtură.

I
1

in studiul științelor naturii;

Tribuna

intuiția

Zapada abundent tn Valea
Jiului, a aminat anul trecut venirea 
ghioceilor de Mărțișor. Florăresele 
au aparul la colțuri de străzi cu 
mesagerii primăverii în coșulețe abia 
prin 5—10 martie.- Intr-o frumoasă 
dimineață de vineri a lui martie tre-, 
ml. portarul echipei de fotbal Jiul 
P( troșeni. 7amfir Victor, a cumpă
rat un b i iicl de ghiocei, pe care 
l-a dus la maternitate soției sale. 
Soția i-a mulțumit și l-a felicitat 
pentru împlinirea a 28 de ani. Vic
tor și-a luat apoi Ia revedere de la 
Mariana pînă a doua zi dimineața. 
N i știa că In chiar acea zi de vi
neri. 10 martie, lotul familiei sale 
se va mari cu un... jucător. Daniel, 
fiul adorat al solilor Zamfir, s-a gră
bit să vină pe lume pentru ca tăti
cul său 
suporter peste două zile în m 
pe care echipa Jiul urma să-l

să aibă cel mai

MINI-SPORTIVE

Aniversări
în familia Zamfir

țină la Pelroșeni cu „U” Craiova, 
contînd pentru etapa a doua a re
turului campionatului diviziei A. Deci 
vineri, 10 martie, în familia Zamfir 
s-a sărbătorit — cu... sirop și sifon
— venirea pe lume a lui Daniel. Și 
tot în acea zi de 10 martie. Zamfir
— tatăl împlinea 28 de ani. Peste 
două zile, cele două evenimente au 
fost completate de bucuria victoriei 
cu 2—1 a Jiului asupra craiovenilor. 
Zamfir. împreună cu colegii săi de 
echipă, s-a străduit să-i facă prima 
bucurie sportivă cehii mai tinăr. . 
component al lotului jiulist.

A trecut timpul. Sinlein din nou 
în preajma aniversărilor din familia 
Zamfir. Și coincidenta face ca de 
data aceasta ele să aibă loc chiar 
în ziua cind Jiul va juca lot la Pe
troșani $i /ot cu „U" Craiova. In
teresanta coincidenta. Probabil se 
datorește afinității Marianei pentru... 
olteni. Nu. Zamfir nu-l oltean. Nici 
Daniel. Daniel Zamfir s-a făcut băiat 
mare — spune tăticul Iul. Are virsla 
unui campionat de fotbal. Împlinește 
un an în chiar ziua meciului Jiului 
cu ,,IJ" Craiova, In timp ce în a- 
ceeașl zi tatăl său împlinește
ceva mai mult — 29. Evident că Da
niel va face... galerie, iar tatăl său, 
proaspătul inginer minier, care va 
apăra din nou culorile echipei Jiul, 
se va strădui ca la prima aniversa
re, Daniel să primească în dar tot o 
victorie asupra I 
veni. I-ar deschide 
iru- fotbal. Jiul 

itinători și, mai

cu...

fotbaliștilor craio- 
t și Iul gustul pen

are nevoie de... 
ales, de jucători.

o. GHEONEA

SPORTIVE CU CARE NE MINDRIM

CELE DOUA LIA
Calculaloarea Pașca Rozalia 

— Lia — cum îi spun colegele 
de muncă, de la Viscoza Lu
peni — e binecunoscută de 
iubitorii de spoit din Valea 
Jiului și chiar din județ. E 
doar căpitanul echipei femini
ne de popice a filatoarelor și

In rîndul sportivilor fruntași 
din Valea Jiului se numără și 
căpitanul echipei de handbal 
feminin a Școlii sportive din 
Pelroșeni, care activează în 
campionatul diviziei B. Este 
profesoara de educație fizică 
Barabaș Lia Florentina. Debu
tantă in echipă în anul 1961,

totodată secretara Asociației 
sportive Viscoza Lupeni.

Sînl zece ani încheiați de 
cînd Lia muncește cu pasiune 
pe tărîm sportiv mobilizînd 
colegele la practicarea diferi
telor discipline sportive. In a- 
nul trecut, Lia a ciștigat etapa 
orășenească, la individual fe
minin, a campionatului repu
blican, apoi pe cea regională, 
participind la etapa finală pe 
tară, unde s-a comportat, de 
asemenea, onorabil. Avind că
pitan pe Pașca Rozalia, echipa 
feminină de popice Viscoza 
Lupeni deține de un decenia 
supremația în campionatele 
Văii Jiului.

Pasiunea și dragostea ei lață 
de sport sînl de-a dreptul 'mo
lipsitoare, cuprinzînd pe multe 
din tovarășele ei de muncă.

„CUPA 8
Ieri s-a încheiat etapa municipală 

a competiției sportive dotată cu 
„Cupa 8 Martie". Întrecerile s-au 
desfășurat la disciplinele: șah, te
nis de masă și popice și au atras 
un marc număr de concurente. Iată 
clasamentele pe discipline sportive’:

Individual — șah: I. Chincișan 
Viorica; II. Socondan Terezia, am
bele de la I.E.C. Paroșenj; III. Bularu 
Gabriela, T.A.P.L. Pelroșeni. Pe co
mitete sindicale: I. I.E.C. Paroșeni
— 7 puncte; II. T.A.P.L. Pelroșeni — 
4 puncte; III. Viscoza Lupeni — 2 
puncte. Tenis de masă : 1. Gyonqyoși 
Ildico, E. M. Lupeni;
Victoria; III. Socondan
Pe comitete sindicale: 1. E. M. Lu
peni — 7 puncte; 1J. I.E.C. Paroșeni
— 6 puncte; III. Invățămint Lupeni,

Formarea priceperilor și deprinde
rilor de a observa atent obiectele 
din natură, de a Ie sesiza caracte
rele esențiale, prezintă o importan
ță deosebită pentru educația elevi
lor. Fără cunoștințe temeinice, pri
mite în clasă, elevii nu pot trece 
cu succes la diferite forme de acti
vitate independentă.

In predarea științelor naturii, for
marea acestor deprinderi se bazează 
pe aplicarea mai multor principii. 
Mă voi opri asupra principiului in
tuiției și experiențelor care trebuie 
efectuate la lecțiile de științele na
turii.

Se știe că intuiția este începutul 
cunoașterii. Familiarizarea copiilor 
cu lumea reală începe cu percepe
rea concretă a obiectelor.

In acest sens, la lecțiile de bota
nică, la clasa a V-a «și de zoologie, 
la clasa a Vl-a, anu căutat să In
tuiesc o plantă sau lin ^nimal prin 
"descompunere analitică, prin stabi
lirea părților esențiale și a însușiri
lor principale ale acestora. Apoi un 
trecut la intuirea părților secundare, 
scoțînd în evidență legătura dintre 
acestea si cele principale. Intuirea 
a fost făcută verbal, contribuind 
astfel la dezvoltarea gîndirii elevi
lor și la folosirea cunoștințelor vechi 
pentru asimilarea celor noi. Ca să 
realizez acest deziderat, am căutat 
să nu mă rezum numai la o descrie
re pur expozitivă a obiectului, cl 
am urmărit să atrag mereu atenția 
asupra părților lui esențiale.

ii fost puși chiar elevii înșiși 
utuația de a face anumite obser- 
i și comparații. Pentru aceasta 

am prezentat pe cil posibil, material 
natural, viu — contribuind astfel 
lnlr-o mai mare măsură la cunoaș
terea caracterelor morfologice șl 
structurale ale plantelor și ființelor 
studiate. Desigur că n-au fost exclu
se nici planșele, mulajele, desenele, 
excursiile.

•tie

Folosirea unui material didactic a 
bogat a îngăduit elevilor să-și for- n 
meze noțiuni clare despre diferitele 8 
părți ale plantelor și totodată să-și a 
dea seama că florile de la diferite j 
plante au particularități specifice, ca | 
rezultat al adaptării lor la mediu. 
Acumularea cunoștințelor predate a 
determinat înțelegerea cu ușurință 
a procesului de polenizare și fecun- 
dație la plante, precum și a proce
sului de formare a semințelor și 
fructelor.

Desenul pe tablă este un bun mij
loc pentru dezvoltarea spiritului de 
observație al elevilor și pentru în
sușirea temeinică a cunoștințelor. 
Am căutat să urmăresc felul cum 
elevii reproduc pe tablă desenele 
văzute pentru că astfel ajung la o 
mai adîncă înțelegere a materialu
lui expus, la dezvoltarea spiritului 
de observație șl la fixarea cunoș
tințelor iu memorie. In multe lecți.i 
am folosit experiențele de laborator 
ca, de pildă, la observarea proce
sului de respirație șl la formarea 
substanțelor organice In frunză.

Metodele șl procedeele folosite 
ap determinat In marea majoritate 
a cazurilor însușirea temeinică a 
cunoștințelor, dezvoltarea dragostei 
șl a Interesului elevilor fală de ști
ințele naturii.

VINFRI 8 MARTIE

17,30 Pentru cei mici: A.B.C. 19,50 Buletinul meteorologic
— De ce ? Publicitate.

18,00 Drumuri și popasuri — 20,00 Festivalul Internațional
emisiune turistică. de muzică ușoară — Bra

18,20 Buletinul circulației ru- șov. România. Concurs
tiere. de interpretare (III) — 7

13,30 Curs de limba rusă (Icc- inlerpreți. Recitaluri
ția a 6-a). „hors-concours" susținute

19,00 „Albatros" — revistă li- de Rika Zaral și Rila
terară pentru tineretul Pavone.
școlar. 22,35 Reportaj '68. Sub obcine.

19.30 Telejurnalul de seară. 22.45 Telejurnalul de noapte

Simbătă 9 martie

PROGRAMUL I :

na din jucătoarele de 
bază ale formației. Urmare a 
pregătirii sale conștiincioase, a 
calităților și talentului, Lia a 
fost aleasă de coechipiere că
pitan al echipei.

Conștiinciozitatea in pregăti
rea sportivă o caracterizează 
pe Barabaș Lia și în activitatea 
profesională. Ca profesoară de 
educație fizică la Școala spor
tivă din Pelroșeni, unde se o- 
cupă de instruirea și educarea 
micilor sportivi, obține rezul
tate frumoase. Iar pe terenul 
de zgură, de asemenea. O 
vom revedea in curînd, la re
luarea campionatului republi
can de handbal, cum iși face 
K.O. portărițele adverse prin 
bombele sale lansate cu mina 
stingă. Dar Lia Barabaș nu o 
stîngace în sport, ci fruntașă.

Simbătă 9 martie

PETROȘENI — 7 Noiembrie: C.iu- 
tati idolul; Republica: Ocolul; PE- 
TRILA: Cine va deschide ușa ?; 
LONEA — Minerul: Pasărea Phoe
nix; 7 Noiembrie : „33"; VULCAN : 
Loana; LUPENI — Cultural: Cind tu 
nu ești; Muncitoresc: Recompensa.

PIERDE-VARA
Ca tuturor celor asemenea lui, nu-i 

place munca. S-a angajat de mai 
multe ori dar de muncit n-a muncit 
prea mult timp nicăieri. Ii plac în 
schimb anturajele. Și cum cine se 
aseamănă se adună, s-a adunat și el 
cu tot felul de fluturi de noapte, 
certați cu bunele- reguli de convie
țuire socială. Și nevasta nu-i mai e

neVaslă declt in măsura în care-i dă 
bani pentru a lace față anturajelor 
In care se viră. Cînd nu-i dă o bale. 
De cei doi copii ai săi nu-i pasă. A 
fost o dată și la „dezbenzinare", așa 
ca să aibă o scuză pentru purtarea 
lui scandaloasă. Știți cine e ? Velescu 
Mihai din Lupeni, om cu cazier în
cărcat la vîrsla de numai 26 de ani.

11. Chincișan 
Margareta.

Aurel SLABII

MARȚII?'
Viscoza si T.A.P.L., toate cu a 
lași număr de puncte. Individual 
popice: ]. Stoian Stela, Jiul Petro- 
șeni — 116 p.d.; II. Horhoianu Ele
na, Minerul Vulcan — 98 p.d.; 111. 
Piinișoară Viorica, Viscoza Lupeni 
și Dănescu Elisabela, T.A.P.L. — 92 
p.d. Pe comitete sindicale: I. T.A.P.L. 
— 25 puncte; II. Viscoza Lupeni — 
21 puncte; III. E. M. Pelrila 
puncte.

Clasamentul general al corn
I. Selecționata sindicatului T.A.P.L. 
Pelroșeni — 33 puncte; II. Selecțio
nata sindicatului Viscoza Lupeni 
27 puncte; 111. Selecționata sindi 
tulul I.E.C. Paroșeni — 13 puncte.

„Cupa 8 Martie" a fost ciștigată 
de selecționata sindicalului T.A.P.L. 
Pelroșeni.

„MIOPUL"
desen de V. Mihăilescu

5,30 Buletin de știri; 5,35 Program 
muzical de dimineață; 6,00—8,25 
Muzică și actualități; 8,25 Moment . 
poetic; 8,30 La microfon, melodia 
preferata; 9,00 Buletin de știri; 9,30 
Unda veselă; 10,00 Cintă formația 
Iforia Ropceă; 10,10 Curs de limba 
spaniolă; 10.30 Cintăreți ai plaiuri
lor noastre; 10.45 „Partidul — con
știința patriei" — program de cîn- 
lece; 11,00 Buletin de știri; 11,03 Re
vista revistelor economice; 11,15 Re
cital de operă Octav Enigărescu;
11.30 Cînlă Salvatore Adamo; 12,00 
Melodii populare; 12,15 Buletin de 
știri; 12,20 Notați-vă din programele 
noastre; 12,22 Succese ale muzicii 
ușoare; 12,45 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 12,55 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul preferat;
13.30 Festivalul international de mu
zică ușoară — Brașov, România (în
registrări din concursul de interpre
tare); 14,15 Pin cele mai cunoscute 
melodii populare; 14.35 Muzică u- 
șoară; 15,00 Buletin de știri. Buletin 
meteo-rutier; 15,05 Interpret de o- 
dinioara: Grigoraș Dinicu, Mioara 
Cristescu. Jean Marcu; 15,15 Muzee 
și Expoziții; 15,25 Muzică; 15,30 E- 
misiune muzicală de la Moscova; 
16,00 Radiojurnal. Sport-, 16,15 Din 
repertoriul corului Radiotelevîziunii;
16.30 Noua geografie a patriei; 16,55 
Muzică populară interpretată de Ana 
Ispas, Maria Florian și Ilie Muțiu; 
17,15 Atențiune, părinți!; 17,35 Suita 
„Dolly" de Gabriel Faure; 18,00 Bu
letin de știri; 18,05 Dialog cu as
cultătorii; 18,15 Caleidoscop muzical;
18.30 Știință, tehnică, fantezie; 18,50 
Jocuri dunărene; 19,00 Radiogazeta 
de seară; 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavosatră; 20,00 Buletin de știri; 
20,03 Radiomagazin sportiv; 20,15 
Noutăți de muzică ușoară; 20,35 
Teatru serial: „Aurul negru" de 
Cezar Petrescu; 21,00 La balul de 
sîmbătă seara; 22,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin . meteorologic; 22,20 
Zece minute cu orchestra Max Gre- 
get; 22,30 Moment poetic-, 22,35 Mu-

zică de dans; 24,00 Buletin de știri;
0,05—6,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

7,00 Hore și sîrbe; 7,10 Tot înain
te; 7,30 Buletin de știri; 7,35 Buletin 
meleo-rutier; 7,39 Divertismente pen
tru fanfară; 7.45 Melodii populare; 
8,00 Muzică ușoara; 8,30 Buletin de 
știri; 8,35 Muzică populară; 9,00 Re
cital vocal Agata Druzescu și Ion 
Stoian; 9,30 Muzică ușoară; 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Program in
terpretat de formația „I Musici";
10.30 Orchestra Electrecord; 10,45 
Din prelucrările de folclor ale com
pozitorilor noștri; 11,15 Do-Re-Mi 
pentru copii; 11,40 Muzică pentru 
fanfară; 12,00 Buletin de știri; 12,07 
Varietăți muzicale; 12 45 Cintece a- 
proape uitate; 13,00 Muzică ușoară;
13.30 Revista revistelor științifice; 
13,40 Soliști si formații artistice de 
amatori; 14,00 Radiojurnal. Sport; 
14,08 Concert de prînz; 15,00 Arii 
din operele; 15,15 Coruri bărbătești;
15.30 Festivalul Internațional de mu
zică ușoară — Brașov, România i 
Recital Rika Zaral; 15,50 Tangouri; 
16.00 Cîntec. joc și voie bună; 16,15 
O operă în 30 de minute: „Jenufa" 
de Janacek; 16,45 Muzică ușoară; 
17,00 Radiojurnal. STAȚIA 351 M. 
17,00—17,15 Agendă bucureștcauă; 
17,15 Festivalul international de mu
zică ușoară — Brașov, România; 17.31 
Melodii populare; 17,40 Radio-publi- 
citale; 18.00 Festivalul internațional 
de muzică ușoară — Brașov, Româ
nia : Recital Rita Pavone; 18,30 Pa
gini din operete; 18,55 BuletiD de 
știri; 19,00 Muzică ușoară; 19.30 
Scriitori Ia microfon: Lucia Deme
trius; 19,45 Muzică; 19,50 Noapte 
bună, copii; 20,00 Transmisiunea con
certului corului și orchestrei simfo
nice a Filarmonicii de stat „George 
Enescu"; 22,00 Valsuri celebre; 22.30 
Album folcloric; 22.45 Un nume nou 
in muzica ușoară: David Garrick; 
23,00 Radiojurnal; 23.07 Muzică de 
jazz; 24,00 Muzică de dans; 0.55 Bu
letin de știri; 1,00 Muzică de dans; 
1,55—2.00 Buletin de știri.

I. R. E. H DEVA
Secția rețele Valea Jiului

PETROȘEiVI,
anunță consumatorii din orașul Pelroșeni. că în data de 9

martie intre orele 14—18 se va întrerupe alimentarea cuci

energie electrică în vederea lucrărilor de punere în funcție

a unor instalații noi (post de transformare care va alimenta

cu energie electrică blocurile din jurul Casei de cultură).

angajează de urgență
Șef depozit 

articole cosmetice-parfumerie
Informații la sediul întreprinderii, telefon 1954
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STEAGUL ROȘU

Consfătuirea 
Comitetului Politic
Consultativ
al statelor
participante 
la Tratatul
de la Varșovia
și-a încheiat 
lucrările

SOFIA. — La 7 martie s-au înche
iat lucrările Consfătuirii Comitetu
lui Politic Consultativ al Statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia

Li ședința de dimineața, lucrările 
eu lost prezidate de tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stal al Republicii Socialiste 
România.

Ședința de joi după-amiază a fost 
prezidată de tovarășul Leonid Brej- 
n.' secretar general al C. C. al 
P.C.U S.

Au fost adoptate holăriri cores
punzătoare cu privire la problemele 
discutate în cadrul Consfătuirii Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Declarația premierului Indiei
L.'L-’l HI. — Primul ministru al 

diei. Indira Gandhi, a declarat 
în Consiliul Statelor că țara sa 
pronunță împotriva „umplerii" 
către vreo țară a „vidului" ce
fi creat ca urmare a evacuării tru
pelor britanice din Orientul Mij-

In- 
joi 
se 
de 
va

americane 
apropiere

și bazele
imediata 

centre urbane sau in 
lor sini frecvent a- 
tirul morlierelor lor-

Guvernai cipriot a ridicai 
masurile restrictive 
din regiunea Nicosici

lociu. Un astfel de amestec i 
burile Orientului Mijlociu, dii 
tea unei puteri străine, 
care ar fi 
intereselor 
parte a I 
Indiei,

aceasta, nu 
țărilor din 

lumii, inclusiv 
a spus Indira Gandhi.

indiferent 
va sluji 

această 
intereselor

V/ETNA MUL DE 
bieclivele 
aflate in 
de marile 

• interiorul 
, locate de 
. /efor patriotice.

IN CLIȘEU : Pairiofi sud- 
vietnamezi teglind tirul de 
mortiere in apropiere de Hue.

In Comitelui celor 13

Acord privind garanțiile de securitate 
pentru statele nenucleare

anunța a- 
de joi a

• NICOSIA. — Makarios, preșe
dintele Republicii Cipru, a anunțat 
că guvernul țării a luat hotărîrea 
de a ridica, cu începere de la 8 mar
tie, măsurile restrictive impuse 
munității ciprioților turci 
nea Nicosiei. 
ții turci 
Capitalei, și 
o treime, din , populația de 
turcă de pe insulă, vor putea să 
deplaseze fără nici un fel de r<

co- 
din regiu- 

El a precizat că oiprio- 
are locuiesc in sectorul 

care formează aproape 
origine

»tric-

— După cum 
TASS, în ședința 

miletului celor 18 state pentru 
■armare, care continuă să dezba- 
proxecliil tratatului de neprolife- 

a armelor nucleare, U.R.S.S., 
si Anglia au prezentat propu- 

isupra cărora au căzut de co- 
acord. privind soluționarea 

«blemei garanțiilor de securitate 
Uru statele nucleare, care urmea- 

să-și asume prin tratat obliga
ția de a nu produce și de a nu 
procura arme nucleare. Aceste pro-

GENEVA.
genți;
C.
d.' 
tă
rare 
S.U.A.
neri 
m ui
prol 
peni 
ză

depuneri sînt cuprinse în proiectul 
Rezoluție al Consiliului de Securi
tate al O.N.U. și proiectele de 
claratii ale celor trei puteri 
clear? cu privire la problema 
rantiilor de securitate.

După prezentarea proiectului 
rezoluție au făcut declarații, în
mele quvernelor respective. William 
Foster, reprezentantul S.U.A., A. A. 
Roșcin, reprezentantul U.R.S.S. și 
Ivor Porter, reprezentantul Marii 
Britanii.

de-
nu-
ga-

de
nu-

N. CREȚU

călătorea, 
perso-

„VENDETTA"
I

Maria GHEORGHE

fi îndreptate în direcția accelerării 
echipate și instruite", a declarai

intrarea mărfurl-
Nicosiei v 
stabilit j I

ții. De asemenea, 
lor în cartierul turc al 
fi liberă, iar barierele 
limita sectoarelor 
fi ridicate.

Președintele Makarios 
că această inițiativă este menită .să 
faciliteze sarcina secretarului gene
ral al O.N.U., care și-a oferit bunele 
oficii în vederea rezolvării crizei 
pripte.

Un „Lincoln" negru o oprii 
ușor în lafa unei vile, in sili 
colonial, din Detroit. Pentru 
șoferul automobilului, care a- 
parținea companiei Ford, a- 
ceastd adresă li era lotul ne
cunoscută. Pentru Simon Knud
sen, care a Ieșit din vilă șt 
a urcai în automobil 11 era 
complet necunos
cută mașina In aB3noasaBBK« 
care
deoarece 
nulitățile de la 
„General 
tors"

0 EXECUȚIE MONSTRUOASA
Splnzurarea celor trei patrioți a- 
icani din închisoarea de la Salis

bury a provocat o intensă tulbura
re și indignare în opinia publică 
internațională. „Guvernul din Rho
desia, apreciază un for de .presti
giu cum este Comisia internaționa
lă a juriștilor, este un guvern ile
gal, nerecunoscut de către comuni
tatea națiunilor și, care, din punct 
de vedere juridic, nu are dreptul 
de a ordona execuții". Este deci 
vorba de omor cu premeditare, sub 

Sentințe ale unor 
ilegale.
Salisbury are gra- 
. asupra relațiilor

acoperirea . unor 
organe judiciare

Execuția de la 
ve repercusiuni 
anqlo-rhode'siene.

In momentul de fală este greu de 
prevăzut cum va acționa guvernul 
britanic în noua situație creată de 
Salisbury. Du'pă declarația unilatera
lă de independență a Rhodesiei, gu
vernul laburist a manifestat o atitu
dine de expectativă omițind acțiuni
le directe pentru Înlăturarea lui 
Smith. Ineficienta măsurilor de blo
cadă economică dovedește cu
sosință caracterul de paradă al pre
tinsei intransigente britanice față de 
Salisbury. întrebarea care se pune 
deci acum este de a ști dacă gu-

pri-

vernul Wilson se vă manifesta mai 
activ și mai decis. Răspunsul îl o- 
feră chiar Wilson, care a declarat 
miercuri că „nu trebuie .să se răs
pundă sfidării rhodesiene prin ac
țiuni sau declarații precipitate". 
Chiar și această împotrivire șovăiel
nică a guvernului laburist a fost 
însă vehement atacată de opoziția 
conservatoare. Deunăzi, fostul pre
mier conservator Douglas Home, 
înapoiat din Rhodesia, a făcut o de
clarație din care reieșea clar că 
„Anglia va trebui în cele din urmă 
să recunoască regimul rebel al Iui 
Ian Smith". De data asta însă, an- 
gajînd prestigiul reginei, care a sem
nat ordinul de grațiere al celor trei 
băștinași, guvernul laburist este pus, 
cel puțin pentru moment, Ia adă
post de atacurile conservatorilor. 
Este evident că Wilson a obținut, 
în schimbul unei abilități remarca
bile. doar un răgaz.

Evenimentele de la Salisbury nu 
vor întirzia să intensifice presiunile 
majorității țărilor Commonwealthu- 
lui asupra Londrei pentru a o de
termina la o acțiune hotărîtoarc îm
potriva regimului lui Ian Smith. Se 
va arăta oare guvernul britanic mai 
sensibil la aceste presiuni decît pî
nă în prezent ?

Mo
ța/ că- soxsnssaau

rel vicepreședin
te era Knudsen, călătoresc de 
obicei in „Cadillac". De astă 
dată, el se îndrepta spre sta
lul major al firmei Ford intr-o 
mușina a acestei companii. 
Peste cileva ore, însuși Henry 
Ford II anunța ziariștilor ului
toarea știre că Knudsen — ca
re a avut acces la toate se
cretele „General Motors" — 
a devenit președintele com
paniei Ford Motors. In cercu
rile de afaceri ale industriei 
de automobile această știre a 
lost 'calificată drept „trădare". 
O ini implore asemănătoare s-a 
petrecut In amil 1921. Atunci 
William Knudsen, tatăl lui Si
mon Knudsen, socotit un ade
vărat geniu de bălrinul Ford, 
s-a certat cu patronul și a 
trecut la „General Motors". 
Acolo a obținut mari succese

pitn lansarea Clievrolelului și 
In curind a devenit președinte 
al companiei. La acest post țin
tea acum fiul său. Dar numi
rea. lui Edward Cole In aceas
tă func/le este considerată 
drept principală cauză pentru 
care „jignit", Knudsen junior 
a trecut de aslă-dală la Ford

Inalfii funcționa
ri de la „Gene 
ral Motors" i ■ 
fuzri să comori 
teze acest in
cident. lăsînd 
pe seama lunc 
ționarilor mă 
(ol felul de pro- 
aceslea sini din

runți să Iaca 
nost icuri. Și 
cele mai diverse. Unii vorbesc, 
pe bună dreptate, despre con
sternarea de la „General Mo
tors". AIIII, prevăd că noul m<> 
del Ford ce va fi lansat, va 
II botezai... „Vendetta".

Principala sarcină a lui 
Knudsen constă in prezent în 
sporirea ponderii pe plală a 
automobilelor de preț mediu, 
unde prioritatea o au Pontia- 
cul, Buickul și Oldsmobile, pro
duse de „General Motors". Se 
pare că această sarcină nu 
este chiar at it de grea pentru 
el care are o veche experien
ță și un „afli” de neprețuit în 

■ această luptă de concurentă, 
deoarece el știe practic toiul 
despre „General Motors"...

MAGADAN. — O pepită de aur in greutate de 1 882 grame 
fost găsită joi in regiunea Magadan din U.R.S.S. Ea a căpătat numele 

„8 Martie" in cinstea Zilei Internaționale a Femeii.

VIETNAMUL DE SUD

$ CAIRO. — „Armata și forțele populare de rezistență din Re
publica Arabă Yemen sini stăpîne pe situație, în toate regiunile, și 
sini gata oricind să dea riposta cuvenită oricăror uneltiri imperialiste • 
îndreptate împotriva republicii", a declarat la Sanaa Rakeb Abdel Va- 
hab, șeful statului major al R. A. Yemen.

„Viitoarele noastre acțiuni vor 
formării unei armate puternice bine 
șeful statului major al R. A. Yemen.

• PRAGA. — Ziarul „Rude Pra- 
vo" din 7 martie a publicat o in
formație in care se arată că „Pre
zidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
în ultima sa ședință, a hotărît crea
rea unei comisii care va verifica 
Împrejurările șl cauzele fugii din 
Cehoslovacia a lui Jan Sejna, fost 
general in armata cehoslovacă. In 
informația publicată de „Rude Pra- 
vo" se precizează că rezultatele an
chetei vor fi aduse la cunoștința 
opiniei publice. In aceeași zi, agen
ția C.T.K. a anunțat că in interesul 
cercetării amănunțite a activității 
criminale a generalului Sejna, gu
vernul cehoslovac a hotărît ca mi
nisterul apărării naționale și minis
terul afacerilor interne să prezinte 
un raport amănunțit în legătură cu 
cazul Sejna. Ia ședința guvernului, 
care va avea loc la 13 martie,

© TEL AVIV.— Guvernatorul re
giunii Gaza și a Sinaiului de nord, 
generalul Mordekhai Cur, a dat pu
blicității un decret in care se supri
mă pedeapsa cu moartea în aceasf# 
regiune. Guvernatorul militar a ce
rut tribunalelor arabe care funcțio- 

' nează aici să condamne la închisoa
re pe viață persoanele care au co
mis crime șl care, după codul 
R.A.U., erau pasibile de pedeapsa 
cu moartea.

NEW YORK. — Comitetul special’ 
O.N.U. pentru decolonizare a adop
tat o rezoluție în care „condamnă 
energic" executarea celor trei pa
triot! africani din Rhodesia de sud 
și își exprimă regretul că „guvernul 
Marii Britanii nu a împiedicat co
miterea unor asemenea crime în co
lonia sa. Rhodesia de sud". Rezolu
ția cere Marii Britanii „să adopte 
măsuri imediate pentru a împiedica 
repetarea unor asemenea
atrage atenția Consiliului de Secu
ritate asupra situației grave din Rho
desia de sud. Consiliul este chemat 
să adopte măsuri eficiente pentru 
a face față acestei situații.

Rezoluția a fost adoptată cu 20 de 
voturi și patru abțineri (Marea Bri- 
tanie, Statele Unite, Italia și Aus
tralia).

WASHINGTON. — „Corupția cu
prinde întregul aparat al guvernu
lui de la Saigon", se spune într-un 
raport dat publicității de o subco
misie a Senatului pentru problemele 
ajutorului destinat străinătății, raport 
Întocmit de o înaltă oficialitate ame
ricană, care a cerut să. nu fie iden
tificată. „Corupția provoacă eroziu
nea structurii guvernului de la Sai
gon", se arata în raport menționin- 
du-se că printre ■ oficialitățile sud- 
vietnameze „este greu de găsit vre
un om cu mîinile cît de cit curate

SAIGON. — Agenția de presă E- • 
liberarea anunță .că în perioada 2— 
6 martie unitățile Armatei Populare 
de Eliberare din Vietnamul de sud 
au atacat aproximativ 100 de pozi
ții americâuo-saigoneze din 24 de 
contre provinciale și alte orașe. Au 
fost atacate centrele provinciale 
Quang Chi, Tbuan Thian, Quang 
Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Bien 
Hoa, Tay Ninh, My Tho, Ben Che, 
Can Tho și alte orașe. In numeroa
se localități din aceste provincii, 
obiectivele militare și civile ale Ad
ministrației trupelor americano-sai- 
goneze au fost bombardate cu mor- 
tiere și rachete.

La 2 și 3 martie, patrioții au ata
cat batalionul 4 și divizia 25-a de 
infanterie americană, situate în su-< 
burbiile Saigonului, școțînd din lup
tă 500 do soldați. In timpul atacu
rilor, detașamentele F.N.E. au dobo- 
rît două avioane, au incendiat re
zervoare cu combustibil, au captu
rat însemnate cantități de armament. 
In aceeași perioadă au fost bombar
date cu mortiere, obuze de artilerie 
și rachete pozițiile americano-saigo- 
neze situate la nord de Hue, 25 de 
obiective inamice intre care baze 
militare din apropiere de Da Nang 
și Quang Nam, precum șl în alte 
regiuni ale Vietnamului de sud. Un 

.puternic atac a fost lansat asupra 
orașului Ca Mau, unde patrioții au 
provocat inamicului însemnate pier
deri in oameni și materiale, prelttind 
controlul asupri

crime" și

21 de mineri
izolați
sub pămînt

DIN JAPONIA
PLENARA C. C. AL P. C

Johnson"
fUimare din pag. 1)

Lucrările 
înlîrziale 
lipsei de 
coborîre.

® CAIRO. — R.A.U. a Informai oficial pe Gunnar Jarring, tri
misul special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, că 
respinge categoric proiectul ca statele arabe și Izraelul să trimită re
prezentanți la Nicosia, anunță ziarul „Al Ahram". După rum se știe, la 
Nicosia se află sediul permanent al trimisului Națiunilor Unite.

declarația președintelui u- 
siderurgice

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

TOKIO. — Intre 29 februarie și 6 
martie a avut loc la Tokio cea de-a 
VI-a plenară a Comitetului Central 
al P.C. din Japonia, la care au luat 
parte membrii și membri supleant! 
ai C.C., ‘membrii Comisiei Centrale 
de Control și șefii Comitetelor pre- 
ferturale ale P.C. din Japonia.

Secretarul general al C.G. al P.C. 
din Japonia, Kenji Miyamoto, a pre» 

intensifica- 
poporulul 
informaro

■. avute cu 
> din alte 
le mișcării

zentat raportul privind i 
rea ajutorului acordat 
vietnamez, precum și o 
cu privire la convorbirile 
cîteva partide comuniste 
țări, pe teme actuale ah 
comuniste și muncitorești internațio
nale.

Au fost, de asemenea, prezentate 
rapoarte cu privire la mișcarea sin
dicală din Japonia, la situația dina
intea alegerilor pentru Camera Su-

perioară a Dietei japoneze și la 
construcția de partid. In legătură cu 
acestea au fost adoptate documente 
privind sarcinile partidului în vede
rea dezvoltării mișcării sindicale în- 
tr-un front unit, politica partidului 
în alegerile pentru Camera Supe
rioară a Parlamentului, precum și 
unele sarcini pe linia construcției 
de partid.

Plenara C.C. al P.C. din Japonia 
a adoptat un apel către toate for
țele democratice diD Japonia, pen
tru întărirea luptei împotriva agre
siunii în Vietnam și intensificarea 
sprijinului pentru poporul vietnamez 
în condițiile actuale. A fost, de a- 
semenea, adoptat un apel de solida
ritate cu toți muncitorii care parti
cipă la ofensiva de primăvară din 
acest an,

NEW YORK. — Un număr 
de 21 de mineri americani sini- 
izolați sub pdmint la o adin- 
cime de 360 metri intr-o mină 
de sare din Louisiana, datorită 
ruperii cablurilor de coborire 
tn timpul unui incendiu care 
s-a produs miercuri noaptea. 
Se pare că viata acestora nu 
este in pericol, deoarece gale
riile in care se află sini cu 
mult sub nivelul focarului unde 
a izbucnit incendiul, 
de salvare au iosl 
considerabil datorită 
utilaje speciale de
Cei 21 de mineri dispun de 12 
butelii de oxigen care, potri
vit specialiștilor, trebuie să Ie 
ajungă pina la sosirea echipe
lor de salvare.

produce 
neia dintre companiile 
moderne din S.U.A., care afirmă că 
„economia americană nu poate func
ționa normal dacă trebuie să con
tinuăm să întreținem o forță de po
litie «pondială — mai cu seamă în 
Vicțnam..."

Se parc, afirmă „Le Nouvel Ob- 
servateur", că oamenii care dispun 
de puterea economică in Statele 
Unite nu sînt mulțumiți de modul 
în -are acționează „managerii" că
rora le-au Încredințat conducerea 
treburilor politice. Acești „mana
geri" ..au risipit resursele tării in
tr-o acțiune nebunească", iar rezul
tatul cel mai grav în ochii puterni
cilor magnați din S.U.A. îl consti
tuie înrăutățirea poziției economice

a Statelor Unite în lume. „Dolarul 
este în primejdie și restricțiile im
puse turiștilor americani nu sint 
măsuri de natură să-l salveze. Ar fi 
nevoie de sfîrșitul războiului în 
Vietnam — si poate de retragerea 
forțelor americane staționate în Eu
ropa pentru a restabili situația". 
Războiul are, pe de altă parte, e- 
fecte negative asupra multor sec
toare ale economiei americane. De
ficitul bugetului federal va fi șl a- 
nul acesta considerabil, iar riscurile 
de inflație sînt reale.

„Le Nouvel Observaleur" 
ciază 
de confuzie 
nivelurile 
te marile instituții sini divizate în 
problema 
comitet pentru relații 
care

apre- 
?ă în prezent există o stare 

extraordinară Ia toate 
societății americane. Toa-

vietnameză. Prestigiosul 
externe, în 

se elaborează politica externă

a cercurilor economice conducătoa
re, este sfî.șiat de un conflict între 
cele două politici posibile : „replie
re" sau expansiune, adică retrage
rea din Vietnam sau continuarea 
escaladării. Conducătorul partizani
lor „replierii" este David Rockefeller, 
președintele Băncii ,,Chase Man
hattan", care este poate omul cel. 
mai puternic pe plan economic din 
S.U.A.

Referindu-se la moralul trupelor 
americane, revista franceză scrie că 
„exceplînd eșaloanele superioare ale 

. ierarhiei, acest moral este catastro
fal de scăzut, mai cu seamă de la 
ofensiva vietnameză de Anul Nou. 
Pentru prima oară in istoria State
lor Unite, infanteria marină suferă 
o infrînqere; în provinciile din nor
dul Vietnamului de sud pușcașii .ma
rini sint in defensivă și cuprinși de

țeamă. De șase luni, sau mai mult, 
ofițerii armatei americane (pînă la 
gradul de colonel), staționați în re
giunile din Vietnamul de sud, scriu 
Pentagonului pentru a critica opti
mismul stalului major american do 
la Saigon și al generalilor de la 
Pentagon. Unele din capetele cele 
mai lucide care lucrează la Ministe
rul de Război al S.U.A. și îndeosebi 
șeful de stat major aL armatei teres
tre, Harold Johnson, a afirmat în 
convorbiri particulare că el conside
ră misiunea politică a Statelor Uni
te în Vietnam, că- fiind sortită eșe
cului".

Iq lumină âtestei șitualii pste a- 
naliZată po/.iți,a administrației-John
son și se trage concluzia că aceasta 
se află într-un impas, pendulînd în
tre cererile tot mai insistente do 
dezescaladare a războiului din Viet
nam și hoțărîrea cercurilor extre
miste, care deocamdată prevalează 
privind intensificarea agresiunii. „Pu- 
nînd însă iotul în balanță, scrie re
vista „Le Nouvel Observaleur", nu 
există dorit1 un singur lucru pe caro 
Johnson nu poate în nici un caz să-l 
facă, și anume să nu facă nimic".

REPUBLICA CUBA : La Havan<i a iosl dat iraticului un 
Iron orășenesc care străbate o distanță de 24 km oprindu-se 
numai in apropierea marilor întreprinderi, ceea ce totali
zează circa 15 stații, deservind cu precădere muncitorii 
de aici.

IN CLIȘEU : Noul lren.

® RIO DE JANEIRO. — Aproape 2 000 de persoane au rămas 
iără locuințe tn urma Inundațiilor provocate de ploile torențiale în re
giunea nordică a statului brazilian Minas Gerais. II persoane s-au îne
cat. Permierli au fost obligați să întrerupă slringerea recoltei. In zo
nele cele mai încercate au fost trimise medicamente și vaccinuri pen
tru combaterea bolilor.

® LONDRA. — Departamentul prețurilor și veniturilor din An
glia a aprobai majorarea cu 14 la sulă a taxelor de trausport ia comun 
din londra. Guvernul intenționează să sporească prețurile la serviciile 
poștale, gaze și transportul feroviar.

© GUAYAOUL. — la inițiativa Federației oamenilor muncii din 
provincia Guayas, la Guayaquil a avut loc o demonstrație .la care au 
participat peste 2 000 de muncitori. Manlfestanțil au cerut majorarea 
salariilor și ca patronii să le garanteze locurile de muncă.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșeni str. Republicii nr. 44. Tel. 1662, 269 (C.C.V J )

® NEW YORK. — Dr. Christian 
Barnard intenționează să efectueze 
o a treia operație de transplantare 
a unei inimi umane după ce se va 
întoarce Ia Capetown. Barnard a 
declarai, înlr-o discuție cu profeso
rul american Corneli, că pacientul 
său, Philip Blaiberg va putea in cu- 
rînd să părăsească spitalul.

DJAKARTA. — Agenția U.P.I. 
nunță că un tren de persoane s-a 
ciocnit cu un autobuz in apropiere, 
de localitatea Pematang, în nordul 
Suinatrei. In urma acestui accident 
26 de persoane au fost ucise și 35; 
rănite.

a-

LONDRA. — Șase persoane mas* 
cate au pătruns inlr-o clădiri 
Londra și au furat 250 000 dj 
sterline.

Acest nou „hold up" pe pămintul 
britanic are ceva inedit, deoarece 
echipa de spărgători a avut inge
nioasa idee să acționeze la o firmă 
care se ocupă de... asigurarea secu
rității transportului cu mașini blin
date a fondurilor unor bănci londo
neze. In urma schimburilor de focuri 
Intre bandiți și oamenii din garda 
societății londoneze, un paznic a fost 
rănit.
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