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La mina Urieani

40 LA SUTA
DIN BRIGĂZI

Punct de control 
medical la S.C.S.M 
Petroșani

Plecarea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

$pre Italia
Sîmbătă seara a părăsit capitala, 

plecînd spre Roma, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer, care, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, va face o vizită oficială 
în Italia, la invitația președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Italiene, Aldo Horo.

La plecare, pe peronul gării Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii A-

lexand.ru Birlădeanu, Alexandru 
Drăghici, Janos Fazekas, Gheorghe 
Radulescu, Iosif Banc, Gheorghe 
Gaston Marin — vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, membri ai 
guvernului si ..alte persoane oficiale.

Au fost .de fată Pasquale Antonio 
Baldocci, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Italiei, și Milorad Ko- 
matina, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Iugoslaviei la București.

(Agerpres)

trebuie ridicate
Cifrele de plan pe 1968 
în dezbaterea adunărilor 
generale ale salariaților

la nivelul
planului

remarcat ca plusul de pro- 
a fost obținut exclusiv pe 

creșterii productivității 
indicator care a fost înde-

Exploatarea minieră Urieani se 
numără printre minele din bazin 
care în 1967 au îndeplinit si depă
șit sarcinile de plan. Așa cum a 
reieșit din darea de seamă prezen
tată la adunarea salariaților pe ex
ploatare de către inginerul Cons
tantin Teodorescu, șeful exploată
rii, în 1967 s-au extras peste preve
derile planului 4 630 tone de cărbu
ne. De 
ducție 
seama 
muncii,
p]f jt în proporție de 106,9 la su
tă*- Ca urmare, la prețul de cost 
s-lau realizat economii în valoare 
de 378 mii lei.

Realizările ar fi fost mai bune, 
s-a arătat în raport, dacă procen
tul de cenușă admis n-ar fi fost 
depășit cu 2,56 la sută, deficiență 
care a dus la rebutarea a 16 761 
tone de cărbune.

La activitatea de investiții, pla
nul fizic nu a fost realizat decît în 
proporție de 80 la sută, ceea ce 
reprezintă un minus de 879 m 1 de 
galerie. O preocupare mai mare în 
activitatea acestui sector pentru

CD CE DREPT ?
Pășești pragul unei unități 

comerciale. Animație, lume 
multă. Te încrunți îngrijorat 
ia gîndul că va trece un veac 
pînă vei ti descoperit în mul
țime și întrebat despre dorința 
care te-a adus în magazin. Dar 
timpul trece. Un „Bună ziua" 
rostit cu amabilitate te pune 
țață în 
dincolo 
bat ce

creșterea vitezelor de înaintare, ar 
fi asigurat îndeplinirea planului și 
la acest capitol.

Rămînerea sectorului III sub plan 
cu 9 547 tone, neîndeplinirea 
cinilor lunare de către 40 
din brigăzi 
ritmicitatea

Dinamica 
cunoaște o 
ță de anul 
bune în acest 
tone mai mare. Sporul de produc
ție va fi obținut pe seama creșterii 
cu 8,8 la suta a productivității 
muncii, față de anul trecut, aceas
ta avînd ca efect reducerea prețu
lui de cost cu 4,60 lei/tonă.

Cifrele de plan pe 1968 sînt rea
lizabile și mobilizatoare au spus în 
cuvîntul lor șefii de brigadă Anto
nie Radu, Madaras Pavel, Nasă- 
leanu Miron, Scorpie Nicolae. 
Va trebui însă o mai mare preo
cupare din partea conducerii sec
toarelor pentru ca abatajele să fie 
bine aprovizionate cu lemn de’ mi
nă corespunzător, cherestea și mai 
ales cu vagonete goale, pentru ca 
planul de producție să poată fi rea
lizat Fitmic de către fiecare schimb.

„Să ne preocupăm mai mult de 
respectarea N.T.S., de folosirea cît 
mai judicioasă a 
te", a subliniat 
Scorpie Nicolae.

Angajamentul 
ploatării de a extrage în acest an 
6 000 tone cărbune peste plan a 
fost susținut cu fermitate de șefii 
de brigadă care au luat cuvîntul în 
adunare.

Sectorul de transport trebuie 
să-și îmbunătățească munca, să gă-

In secția de medicină a mun
cii de la S.C.S.M. Petroșani se 
va deschide zilele acestea un 
punct de control medical. 
Este in curs 
mei probe de 
unui oximetru 
re este dotat 
control. Aparatul va folosi 
determinarea modului de 
turare a sîngelui cu oxigen 
atît în timpul efortului cit și 
in starea de repaus. Punctul 
de control va îi deosebit de 
util în efectuarea controlului 
medical periodic al minerilor 
ce lucrează în subteran la ex
ploatările din bazin.

control
i efectuarea uiti- 

funcționare 
modern cu 
acest punct

a 
ca
de 
la 

sa-

In nou! an

MINA DILJA VA TINE 
CADENȚA CB
DE PIAN?

SARCINILE

1967 mina Dîlja nu s-a ri- 
nivelul sarcinilor ce-i re- 

e fapt atestat de cele peste

Că în 
dicat la 
veneau, 
13 000 tone cărbune cu care a ră
mas datoare anului de curînd în
cheiat.

față cu persoana de 
de tejghea. Ești intre- 
dorești, ești servit iar

din

ia urmă un ..mai doriți ceva 
rostit cu bunăvoință, cu soli
citudine. Mulțumești și pleci 
mulțumit pentru că ai fost tra
tat ca om.

Dar se-ntimplă și invers.
La unitatea de irizerie din 

complexul cooperativei.
Petroșani au pătruns doi oa
meni. Se opresc lingă ușă și 
salută. Nu le răspunde nimeni. 
Se uită în jur. Meșteri-s ocu
pați tofi... Sînt în exercițiul 
funcțiunii; concentrau, posaci. 
Nici o Invitație, nici un semn 
de binețe, darămite un zimbet, 
dacă nu de politețe cel puțin 
unul... profesional.

Fără nici o vorbă, musafirii 
tac stinga-npre/ur și părăsesc 
localul nemulțumiți. Doi oa
meni au iost desconsiderați, 
au rost trustati de un drept 
inalienabil . consideraliunile se
menilor.

Cu ce drept ?
I. D.

au influențat 
producției.

producției E.M. 
continuă creștere.

1967, producția de căr- 
an va fi cu 30 000

sar- 
la sută 
negativ

Urieani,
F.a-

celor 480 minu- 
șeful de brigadă

colectivului ex-

Ing. Radu SELEJAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Abataje noi

M. l'fvicam au intrat în 
la blocul 5/1, stratul 17-18, 
540, două noi abataje ca-

puse în funcție
La E. 

funcțiune 
orizontul 
meră.

Capacitatea de extracție a minei 
a crescut astfel cu cca. 5 000 tone 
pe lună.

• 4. '

de practică din atelierele școlii vin să întregească și să 
cunoștințele teoretice căpătate la clasă. Iată-i pe elevii 
Ispas Vasile si Ciulan Viorel din anul I — sudori de la 

maistrului instructor 
loan, la o oră practică în unul din atelierele scolii.

Orele 
concretizeze 
Dobre loan, 
Grupul școlar minier Petroșani, sub îndrumarea 
Iancu

Prea multe imputații nu se pot 
face colectivului minei. Activitatea 
iul a fost stînjenită de greutăți 
mari — 
punerii 
pacități 

a
lucrările de prevenire a 
de apa 
s-a preconizat. Deci 

La aceasta s-a 
cîte

ultimele luni.

determinate de întîrzierea 
în exploatare a unor ca- 
de producție strict 
blocurilor 111 si IV.

nece- 
Moti- 
erup- 
multau durat mai

greutăți 
adăugat 

100—150

decît 
obiective, 
și lipsa de efectiv — 
oameni din

Problema centrală ce se impune 
în prezent e următoarea : în ce 
măsură este asigurată la mina Dîl
ja realizarea sarcinilor, ce învăță
minte s-au tras din neajunsurile 
anului trecut pentru a garanta ca 
în noul an mina Dîlja să țină... 
cadența planului ? Problema e cu 
atît mai impeiioasă, cu cît în acest 
an exploatarea își 
substanțial activitatea.
minei urmează să crească de la 
270 000 tone la 480 000 tone, res
pectiv, cu 78 la sulă.

Și acum răspunsul :
— Capacitatea de producție 6 

avem asigurată. Vom intensifica 
exploatarea blocului VI, iar înce- 
pînd din trimestrul 
în funcție treptat 
adică blocurile HI 
cepe exploatarea 
din blocul IV, 
telor 
IV, V, 
gurată o linie de front

dezvoltă
Producția

II ne vor intra 
noi • capacități, 

si IV ; vom în- 
stratelor. subțiri

stratul 5, 
acoperitoare din 
VI. Prin aceasta

si a stra- 
blocurile 

avem asi- 
suficientă

I. DUBEK
(Continuare in paj a 3-a j

VÂ PREZENTĂM:
Noua
cantină
a
tufului
de mine

Sistem automat de decuplare
a transportorului

Maistrul Gîrjocibâ Stelian de 
la sectorul III al minei Dri
carii a conceput un sistem de 
decuplare automată a trans
portorului blindat ce se folo
sește în exploatările miniere. 
Sistemul constă dintr-o mică 
modificare făcută la motor și 
atașarea unui organ care de
cuplează automat transportorul,

oprind funcționarea lui atunci 
cînd rostogolul este plin cu 
cărbune. Inovația a fost apli
cată pentru prima dată la trans
portorul blindat SKR, aflat în 
abatajul nr. 11 de la mina U- 
ricani-sud. Ea prezintă avan
tajul că economisește trei pos
turi si îmbunătățește munca 
minerilor din subteran.

Pe dealul institutului, 
alături de impunătorul 
complex didactic-social 
studențesc existent se 
va înălța, incepînd din 
acest an, o nouă con
strucție modernă^ Este 
vorba de noua cantină 
a Institutului de mine 
Petroșani. Ea va ii am
plasată ' în apropierea 
celei vechi, pe un te
ren alăturat. Clădirea 
se compune din două 
nivele. Parterul va cu
prinde un hol, acces 
— garderobă, grup sa
nitar, birou de admi
nistrație și o mare sală 
de mese cu două linii 
de autoservire. Demi
solul, ia rîndul lui, va 
îngloba spatiile de bu
cătărie, patiserie, depo-

de primire 
a alimente- 
întreg corn- 
de pregăti-

zile de alimente, spa
tii irigoriiice pentru 
carne, lapte, spatii de 
vestiare pentru perso
nal, birou 
și cîntărire 
lor — un 
plex anexă
re a alimentelor.

Clădirea va avea în
călzire centrală, furni
zată de o centrală ter
mică construită special 
în acest scop.

Pinisajele vor fi exe
cutate la 
calitativ : 
smălțuită 
de mese, 
spărtură
cu ștaifuri în spațiile 
circulabile, faianță și 
vopsitorii, pardoseli de 
mozaic și spatiile de

un înalt nivel 
cărămida 

in hol și sala 
pardoseli din 

de marmură

preparare a demisolului 
— iar finisajul exterior 
al clădirii prevede ten
cuieli similipiătrâ și 
placaje din piatră de 
riu. Mobilierul va ' fi 
astiel grupat încît să 
se creeze un spat iu lăr
git în fața liniilor de 
autoservire, mesele fi
ind de 4 și 6 locuri. La 
fel, elementele de în
călzire din sala de me
se vor fi mascate cu 
banchete de marmură 
iar accesul din sala 
de mese la spălătorul 
de veselă va fi astfel 
plasat incit să se cre
eze o ambiantă plăcuta.

Construcția noii can
tine studențești pentru 
care statul alocă peste 
4 000 000 lei, va fi 
cepută în 
colectivul 
Petroșani

în-
acest an de 

șantierului

ȘT. MIHAI

Cum își vor petrece studenții 
apropiata vacanță

Deși aflati In plina sesiune, toți 
studenții așteaptă vacanta. Ce le 
oferă ea anul acesta ? Peste 4 500 
de studenți se vor 
rele organizate în 
Tusnad, Sinaia. De 
3 000 sînt așteptați
numite cabane din Bucegi, din mun
ții Semenic, Paring, Rodnei. La a- 
cestea se vor adăuga tradiționalele

odihni în tabe- 
Predal, Bușteni, 
asemenea, alți 

în cele mai re-

tabere unde sute de studenți spor
tivi de performanță se vor pregăti 
pentru campionatele universitare.

La Sinaia, de pildă, se va desfă
șura între 5 si 17 
pionatul universitar 
după vacanță, între 
rie, se. va tine la
campionatului universitar de schi, 

. (Agerpres)

februarie cani
de șah, iar 
20—22 februa- 
Pr.edal finala

lexand.ru


2 steagul roși

€ U 1 T U R A
Nevoie de 
destindere, 

nu lipsă 
de gusturi

REFLECȚII

Se afirmă sus și taie și s-a 
scris în repetate rînduri, că 
publicul consumator de artă, 
atît de eterogen în localită
țile noastre miniere, n-are 
încă format un gust pentru 
arta elevată. Firesc; gustul 
artistic al marelui public lo
cal e în formare. Insă, cu 
totul eronat, se consideră și 
că acest public n-ar avea de 
loc gusturi. Pe ce se bazea
ză cei care, adumbriți de a- 
ceastă constatare neînteme
iată, nu văd cauzele atracției 
sau a... lipsei de atracție a 
publicului spre actul de cul
tură ? Pe faptul că publicul 
nostru dă năvală în sălile de 
cinematograf să se întîlneas- 
că cu John Wayne, cu Eli
sabeth Taylor, Raquel Welch 
sau Michelle Mercier 1 Pe 
faptul că la spectacolele for
mației „Sincron" sala Casei 
de cultură a fost neîncăpă
toare 1 Pe considerentul că 
la ,,Giselle" (balet interpre
tat de un colectiv al Operei 
timișorene) oamenii au venit 
să-i vadă pe soliștii bucu- 
reșteni Elena Dacian și Ser
giu Ștefanschi! Sau, pe sim
plul fapt că doar regia cu
tării spectacol teatral, sem
nată de vreun cunoscut ma
estru al artei, a atras publi
cul local!

Greșit. Acest lucru nu do
vedește nicicum că publicul 
nostru n-are gust. Nu ! Pu
blicul local, ca și cel din alte 
orașe, frecventează spectaco
lele artistice de orice gen. 
Fără diScernăniînt. Și bine 
face. De ce ? Pentru că a- 
cela care se simte un perma
nent spectator al manifestă
rilor artistice, va încerca 
oricînd nevoia de a le frec
venta. Pe toate. Se mulțumeș
te, în fond, cu ceea ce i se 
oferă. Acest lucru însă, doar 
pentru moment. Pentru că, 
dacă azi omul iși învestește 
în biletele de intrare la 
spectacol o sumă de bani, o 
face numai și numai pentru 
a se destinde. Asta însă nu 
înseamnă neapărat că-și dă 
banii la îhtîmplăre. Sau chiar 
dacă-i dă, stima și respectul 
lui pentru arta etalată o va 
acorda doar celor care-o me
rită. I se dă o „marfă" nouă, 
ceva ce încă n-a văzut, caută 
s-o înțeleagă, să rețină.ceva 
folositor. 1 se dă o „marfa" 
veche, după ce-o cumpără, 
o aruncă ! Fiindcă nu mai 
are ce face cu ea. Fiindcă a 
mai cumpărat-o cîndva și o 
folosise deja ! Și totuși... Da, 
și totuși publicul revine, de 
zeci de ori, In aceeași sala, 
la aceleași spectacole. Pentru

ce ? Pentru că simte nevoia, 
mereu aceeași nevoie, de a se 
destinde. Chiar dacă am dimi
nua acest interes care este 
nevoia destinderii, restrîn- 
gîndu-1 doar la atracția pen
tru un actor îndrăgit, pentru 
muzica și interpreții prefe
rați, pentru a vedea sau a 
revedea pe cineva de care-a 
âuzit că-i „mare", tot ne
voie de destindere se chea
mă. Omul vine să-și desfete 
simțurile, să-și înflăcăreze 
spiritul, sa-și satisfacă curio
zitatea ochiului și a auzului.

„Publicul — după părerea 
marelui om de teatru, Ion 
Livescu — cînd vrea să se 
ducă la teatru, nu poate să-1 
oprească nimeni; are el con
siderațiile lui, fie pentru 
piesă, fio pentru autor, fie 
pentru interpretare. Și cînd 
nu se duce la un spectacol, 
apoi să nu credeți c-o face 
fără motiv. E însă delicat și 
nu spune pe față motivul. 
Nu se duce, iată totul". A- 
devărat. De cite ori nu am 
putut vedea cum, contrar aș
teptărilor și... reclamei, spec
tatorii ocolesc unele specta
cole, de orice gen. Poate că 
au dreptate. Deocamdată, re
petăm deocamdată, spectato
rul vrea să petreacă, să se 
destindă, să. rîdă, să se a- 
muze copios sau să plîngă 
ca la „Femeia necunoscută" ! 
De aceea preferă arta de di
vertisment în defavoarea ce
lei culte. Dar, fără îndoiala, 
va veni și timpul cînd va ști 
deja să discearnă mai bine. 
Să a-teptăm. Și, acum cel pu
țin, să nu încercăm să-l a- 
duceih oricum la spectacolele 
pe care, bineînțeles, le-am 
dori cu săli pline. Ei și așa 
\a veni. Fără să-1 îmboldeas
că cineva de la spate. Pehtm 
că e-n formare și n-are încă 
gusturi diferențiate. Vine pen
tru a se destinde. Și e ceva 
firesc 1

V. TEODORESCU

PE ECRANELE DIN PETROȘANI

n „Operațiunea Crossbow"
23—27 IANUARIE,

Producție a studiouri
lor engleze, filmul ,,O- 
perațiunea Crossbow" re
dă un moment impresio
nant din istoria celui 
de-al doilea război mon
dial, moment bazat pe 
fapte autentice. Servici
ile secrete aliate desco-

I.A CINEMATOGRAFUL „7 

peră amplasamentul uzi
nei subterane și ai ram
pei de lansare a bombei 
VI. In continuare, sec
vențele ne transportă în 
lupta plină de riscuri a 
neutralizării uzinei și
apoi a bombardării ei

NOIEMBRIE"

de către aviația aliați- 
lor pentru a pune astfel 
capăt unui focar care a- 
menința întreaga lume.

Printre alții distribuția 
filmului cuprinde pe So
phia Loren, George Pep
pard, Trevor Howard.

® „Zece negri mititei"
24—28 IANUARIE, LA CINEMATOGRAFUL „REPUBLICA"

Ecranizare după roma
nul cu același nume al 
Agathei Christie, filmul 
„Zece negri mititei" con
stituie o investigație 
psihologică cu caracter 
de dramă in rîndul unor 
oameni. Zece persoane 
sint atrase prin niște in
vitații care pretextau 
„vechi cunoștințe" în- 
tr-un castel izolat din 
munți pentru a-și pe
trece week-en-dul. Dar 
aici, stăpînul casei ră- 
mîne necunoscut musa

firilor. In camerele ca
re Ii se oferă se află 
încadrat cîntecul pentru 
copii „Zece negri miti
tei", iar în sufragerie, 
pe masă, se găsesc, de 
asemenea, zece statuete, 
prevestind o fatală coin
cidență. După masă, o 
voce misterioâsă impri
mată pe bandă de mag
netofon, ii acuză pe fie
care de crime pentru 
care nu au fost pedep
siți de lege și cere is
pășirea lor. Indignați,

cei zece musafiri se ho
tărăsc să părăsească 
castelul. Dar castelul 
este izolat ășa că toți 
sint nevoiți să rămînă 
pe loc. Și aidoma celor 
povestite de cîntecul 
„Zece negri mititei", u- 
ntil cîte unul din mu
safiri cade mort. In fi
nal însă ni se dezvăluie 
adevăratul asasin care 
este unul din cele 10 
persoane care au pri
mit misterioasa invitație 
la castel.

Îdeea închegării unui ansam
blu folcloric nu a venit așa, 

dintr-o dată. Ea a început să prin
dă contur pe parcurs, după ce au 
fost cîntărite toate posibilitățile, 
forțele de care dispun. Cert e însă 
că pe la sfîrșitul luni noiembrie 
anul trecut, au început primele 
repetiții. Ca orice început, nu au 
lipsit nici unele greutăți. Insă en
tuziasmul tînărului director al clu
bului, Săbău Nicolae și al animato
rului acestei formații, Boiță Petre 
Sergiu au făcut ca primele greutăți 
să fie învinse. E drept că au și 
avut pe cine să se sprijine. Marcău 
Constantin, Drăghici loan, Paras- 
chiv Vasile și alții, despre care 
vom vorbi mai jos, au fost alături 
de ei.

Și acum să sărim peste zilele de 
repetiții, de pregătiri, peste zilele 
în care totul a trebuit luat de la 
capăt și să ne imaginăm (cei care 
nu am participat la primul specta
col) prima întîlnire cu spectatorii.

ilele trecute membrii ansam
blului folcloric a clubului

muncitoresc din Vulcan și-au înce
put din nou repetițiile. Seriozitatea

INTR-O
PAUZĂ
și optimismul îi caracteriza pe toți. 
Soliștii vocali Lungu Mariana, Ne- 
cula Elena, Badea Maria, Dima 
loan, Marcău Ioan, Drăghici loan, 
Petre Gheorghe, Agăleanu Nicolae, 
ori soliștii instrumentiști Nițaru 
Petru — taragot, Bemeanu Cons-

Sala clubului muncitoresc dih
Vulcan. Cu cîteva minute 

înainte de începerea spectacolului 
toate locurile sînt ocupate. La ri
dicarea cortinei un cîntec străbate 
sala :

,,De la Jiu pîhâ la mare
Țara mea e ca o floare 
Stele mîndre in bujori
Ale patriei comori".

Apoi, Ia rampa scenei apar cei 
trei prezentatori : Marcău Constan
tin, elev la Școala de maiștri dih 
Petroșani, Drăghici loan, laborant 
la Liceul din Vulcan și Lungu Ma
riana, elevă în clasa a IX-a a ace
luiași liceu. Cu ajutorul tarafului 
și a formației de dansuri străbatem 
diferitele zone folclorice ale patriei, J 
cu un popas mai îndelung pe ine- j 
leagurile Hunedoarei.

Și după fiecare punct al progra- » 
mului, aplauzele îndelungate si Re
chemările la rampă vin să răsplă
tească strădania șl eforturile artiș
tilor amatori din Vulcan...

tasm wwwi.'fc stase, «sSzata

I 
tantin — vioară, Stere Grigore — « 
acordeon ca și Cilu Ioan cel care J 
citită la mai multe instrumente * 
(fluier, taragot, ocarină, solz de peș- S 
te) erau prezenți- cu toții. Și deși u- 
nii abia veniseră din șut, nici unul j 
nu dădea semne de oboseală atunci ă 
cînd instructorul lor, Boiță Petre | 
Sergiu, le cerea să o ia de la ca- * 
pat.' - |

ntr-o pauză dintre două repe- J* 
® tiții, am stat de vorbă cu S 

Iov. Sabău Nicolae, directorul clu- * 
bului din Vulcan. Mi-a vorbit în | 
mod deosebit despre proiectele tî- * 
nărului ansamblu folcloric al clu- s 
bului. Deocamdată au în vedere un * 
turneu pe la cîteva cluburi din B 
Valea Jiului: Uricani, Lupeni, Pe- ® 
trila, Aninoasa. Apoi, Hațeg, Pui, | 
Baru Mare... Și din nou alte repe- • 
tiții, alt program în pregătire, alte î 
spectacole. 8

Azi, la clubul 
din Lonea

Clubul muncitoresc din Lonea și-a 
programat pentru azi, 21 ianuarie, 
o serie de acțiuni menite să atra
gă publicul local. La ora 10, în 
sala de spectacole se va expune 
conferința „Unirea principatelor — 
necesitate istorică obiectivă1'. In 
continuare va rula filmul „Desco
perirea lui Julien Boli". La aceeași 
oră, va începe, într-una din sălile 
clubului, finala locală a concursu
lui de șah dotat cu „Cupa Unirii". 
După-amiază, de la ora 17. în. sala 
de spectacole, formațiile artistice 
ale clubului vor prezenta un pro
gram cultural-artistic. Iși vor da 
concursul taraful și soliștii vocali 
și instrumentiști, fanfara și or
chestra de muzică ușoară.C. COTOȘPAN !

Biblioteca clubului din Aninoasa numără peste 19 000 volume. Zilnic, aici, cititorii frecvenți ai 
bibliotecii găsesc cele mai noi apariții editoriale.

IN CtIȘEUUn aspect din sala mare a bibliotecii. fote: N. MoMoveanu

IN CLIȘEU : C 
secvență din fil
mul „Operațiu
nea Crossbow".

PE UN 
DRUM BUN

De cile ori prnesli tablou
rile din expozițiile deschise 
cu regularitate la clubul di,; 
Lupeni, uu poți să nu admir, 
bogăția de talente ce existe 
aici, varietatea viziunilor, in
geniozitatea soluțiilor I In lu
crările expuse s-a remarcat, 
de atitea ori, nu numai o 
iactură interesantă de lucru 
dar fi idei, sentimente gln- 
dile, originale. Multi s-au 
întreb d, poate, care este 
mobilul caro mină înainte, 
pe un drum bun, pe membrii 
cercului de arte plastice de 
la clubul lupenean. Simplu. 
Aici, în. mod frecvent, se du
ce o muncă susț mută și pen
tru formarea unei bogate cul
turi de specialitate. In ulti
ma săptămînă, de exemplu, 
în sala de artă a clubului, 
dr. Mircea Maniu o vorbii 
membriloi cercului și alte 
ascultători, despre maniefe 
de lucru, despre stilurile di
ferențiale. ingenioase, sui- 
prinzătoare prin care-au ră
mas în pictura universală m 
presionișl ii.

Credem că ceea ce Mulțu
mește mai mult în activitate/ 
artistică la clubul din Lupen- 
este însăși senzația că aici 
caută, se încearcă mereu dc 
a ajunge la adevărata alte

Și acest lucru nu e puțin 
Succes în continuare.
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Mina mija va (inc caden
ța cn sarcinile de plan ?

(Urmare din pag. 1)

pentru producția preliminară pe 
1968, ne asigura tov. ing. Surdu 
Octavian, șeful minei.

— Dar efectivele ?
— Mai puțin. La ora actuâlă lu

crăm cu 230 de oameni sub numă
rul necesar. Dar măsuri s-au luat 
si în lunile viitoare urmează să 
ne completăm efectivele și chiar 
să le stabilizăm prin îmbunătăți
rea condițiilor sociale ce le oferim 
noilor angajați.

Deși completarea efectivelor și 
stabilizarea cadrelor e o problemă 
acută pentru mina Dîlja, am dori 
să trecem peste ea, spre a reveni 
ulterior cu un material mai 
amănunțit.

In privința celorlalte condiții 
tehnico-materiale pentru realizarea 
sarcinilor pe 1968, șeful exploată
rii ne-a asigurat că nu sînt proble
me ; atît cu materiale cît și cu uti
laje — excepție fiind locomotivele 
Diesel — mina e asigurată. In 
schimb, există greutăți din cauza 
întîrzierii construcțiilor industriale 
de suprafață : alimentarea cu apă 
industrială, centrala termică, com
plexul puțului auxiliar 3. Grăbirea

■B
/Aveți metru?

Cumpărători care vă cumpă
rați mobila de la depozitul din 
Petroșani, nu uitați : cind ple
cați s-o cumpărați băgați și un 
metru în buzunar. Nu glumim. 
N-are importanță ce fel de me
tru e — de 5, de 10 segmenți, 
poate fi și de croitorie numai 
să-1 aveți. Altfel riscați să pri
miți sticlărie de fa mobila 
„Maramureș" la mobila dv. tip 
„Constanța". Cu „ordinea" ca
re domnește ha depozit, orice 
minune e posibilă.

Cheltui
I.F. Petroșani a organizat o 

excursie prin țară. A organi
zat-o pe banii întreprinderii, 
vreo opt mii de lei. Com în
treprinderea nu are in planul 
ei de conturi nici o rubrică 
rezervată pentru „plimbări și 
sindrofii colective", Banca de 
stat a refuzat plata către O.N.T. 
din contul I.F. Pentru a intra 
in posesia banilor, O.N.T. a 
dat cazul la Arbitrajul de stat 
și a cîștigat contravaloarea ex
cursiei pe care a și retras-o 
din contul I.F. Petroșani. Ră
ni ine ca suma să fie trecută 
la capitolul „Cheltuieli". Ban
ca e de acord să fie trecută 
la acest capitol, dar cu un a- 
mendament: să se recupereze 
din... contul plimbăreților.

Luați-i frîui
Mihăiasă Miron din Lupeni 

a trăit cu Mihăiasă Dorica 19 
ani. lntr-o Zi i-a vehit dor de 
ducă. Și-a lăsat soția și copiii, 
a înhămat calul la căruță, a 
umplut-o cu porumb, cartofi 
și cu... godacul cel mai dolo
fan din curte și a plecat, du- 
cînd cu el agoniseala de peste 
vară, hrana de iarnă a familiei. 
Hurducăia căruța pe drum, 
guița godacul de necaz că-și 
părăsește celălalt confrate dîn 
uliță, cînta Mlhălasa de bucu
rie. încotro se îndrepta ? In 
\oiaj. Mihăiasa dădea bice ca
lului de-i srăpătâU potcoavele. 
In dreptul casei preacucerni- 
ciei sale Pop Lina s-a oprit. 
Deocamdată voiajorul a „a- 
costat" aici cu tot calabalîcul 
său. Gurile rele spun că el iși 
va continua drumul. Tovarăși 
de la Miliția Lupeni, țlne-ți-i 
calea la barieră și luați-i... 
îrîul 1 

executării acestor obiective de că
tre șantierul T.C.M.M. se impune, 
așadar, cu necesitate. De aseme
nea, pentru viitorul minei se im
pune grăbirea ritmului de execu
ție a puțului principal, a stației 
de sortare și însilozare.

Cu terminarea construcțiilor de 
suprafață, minei Dîlja îi sînt asi
gurate, așadar, toate condițiile teh- 
nico-niateriale spre a fi la înălți
mea sarcinilor noului an.

Realizarea integrală a sarcinilor 
sporite ale noului an mai reclamă 
însă o condiție: strădanii susținu
te pentru o producție ritmică, 
pentru perfecționarea organizării 
producției și muncii. Deocamdată 
acest deziderat nu e satisfăcut. 
De la începutul anului mina a pier
dut deja peste 600 tone cărbune. 
De ce ? Din cauza unor neajunsuri 
interne existente în organizarea 
producției, în aprovizionare și în 
exploatarea utilajului precum și în 
ce privește indisciplina. Să definim 
cîteva : nu se depun strădanii su
ficiente pentru plasarea efectivelor 
pe fronturile de lucru; în două a- 
bataje s-au produs surpări; activi
tatea personalului serviciului de 
transport de asemenea, nu e la 
înălțime, îndeosebi în privința de
servirii părții estice a minei; din 
catiza întreținerii necorespunzătoa
re s-au produs avarii în instalațiile 
de transport de la suprafață ; in
disciplina, nefolosirea din plin a 
timpului de lucru generează, de a- 
semehe-a, o seamă de greutăți ex
ploatării. Astfel, în mai puțin de 
o jumătate de lună, s-au înregis
trat deja peste 30 nemotivate.

S3 conchidem : pentru realizarea 
sarcinilor de plan sporite ale nou
lui an, mina Dîlja va dispune de 
condiții tehnico-materiale optime. 
Aceasta însă nu e totul. Cadrele 
tehnice, întregul colectiv al minei 
are datoria să-și intensifice efortu
rile 'pentru a-și perfecționa activi
tatea, pentru remedierea tuturor 
factorilor — frînă determinați de 
neajunsuri proprii, într-un cuvînt 
să se disciplinizeze, să se mobilizeze 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor noului an !

PROGRAM
luni 22

PROGRAMUL 1 : 5,00 Buletin de 
știri; 5.05 Program muzical de di
mineață; 5,30 Sport; 5,35 Program 
muzical de dimineață; 5,50 Jurnal 
agrar; 6,00—8,25 Muzică și actuali
tăți; 8,25 Moment poetic; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 10,00 
Radio-prichindei; 10,10 Revista li
terară radio; 11,00 Buletin de știri; 
11,03 Cronica economică; 11,15 In
termezzo cu muzica de estradă; 
.1,45 Sfatul medicului; 12,00 Chită 
orchestra de muzică populară a 
Ansamblului de cîntece și dansuri 
„Perinița"; 12,15 Buletin de știri; 
12,20 Succese ale muzicii ușoare; 
12,45 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 12.55 Intiltiire cu melodia 
popuiară și interpretul preferat :
13.30 Parada soliștilor și a orches
trelor de muzică ușoară; 15.00 Ru- 
letin de știri. Buletin meleo-rutier; 
15,05 Așa-i jocul pe la noi; 15.15 
Afiș radiofonic; 15,45 Melodii de 
dragoste de Vasile Vasilache, se
nior și junior ; 16,00 Radiojurnal,

ÎN EDITURA ACADEMIEI R.S.R.

a apărut :
I. DESM1REANU și eolab.

EFICIENTA economica 
A INVESTIȚIILOR

Lucrarea include o culegere de 
studii privind aspectele teoretico- 
uietodologice ale determinării efi
cienței economice a investițiilor. 
Sînt expuse plinele de vedere în 
diferite probleme în prezent con
troversate și se fac propuneri în 
vederea perfecționării procedeelor 
metodologice actuale.

Se tratează : indicatori valorici 
ai eficienței economice a investi
țiilor și utilizarea lor îh analiza 
economică; coeficienții eficienței 
comparative și absolute; indicato
rul investiției specifice; determina
rea mărimii cheltuielilor necesare 
pentru punerea în funcțiune a o- 
biectivului de investiții; utilizarea 
indicatorilor naturali în analiza e- 
ficienței economice a investițiilor; 
semnificația economică a factoru
lui timp și problema actualizării 
cheltuielilor și rezultatelor muncii.

TELEVIZIUNE
Duminică 21 ianuarie

9,00 Ora exactă. Cum va ii vremea.
9,02 Gimnastica de înviorare.
9,10 Teatru pentru copii și tinerelul școlar. „Luceafărul 

dinspre ziuă" de Rodica Nicoicscu. Interpretează co
lectivul Teatrului „ion Creangă'.

10.45 Emisiunea pentru sate.
12.30 Concert simfonic. In program: Partea l din Oratoriul 

„Tudor Vladimirescu" de Gheorghe Dumitrescu.
16.15 Caleidoscop sportiv în imagini.
17.15 Muzică populară românească. Orchestra condusă de 

Ionel Budișteanu.
18,00 Curierul artelor — emisiune de actualitate teatrală, 

muzicală și plastică.
18.30 Magazin 111.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Desene animate.
20,00 Documentar: Mihail Kogâlniceanu.
20,10 De toate, pentru toți... melomanii I
20.45 Din arenele corridei.
21.15 Film artistic : „Tinerii".
22,55 Telejurnalul de noapte.
23,05 Telesport.
23.15 închiderea emisiunii.

DE RADIO
ianuarie
Sport. Buletin meteorologic; 16,15 
Noi formații de muzică populară ;
16.30 Răspundeți sporite, decizii 
competente; 17,15 Antena tinere
tului ; 18,00 Buletin de știri; 18,05 
Cronica economică; 18,15 Caleidos
cop muzical; 18,30 Orizont științi
fic; 18,45 Cînta Adriana Comșa și 
Marin Pogon muzică populată; 
19,00 Radiogâzcta de seară ; 19,30 
O melodie pe adresa dumneavoas- 
tra; 20,00 Buletin de știri; 20,05 
Radiomagazin sportiv ; 20,17 Melo
dii românești ; 20,40 Tealru radio
fonic : „Micul Eyolf" de FI Ibsen ; 
21,43 Cîntece lâhsale în ahul 1967 
— muzică ușoară ; 22,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorologic ț 
22,20 Zece minute cu Neil Sedaka ;
22.30 Moment poetic; 22,35 Meridia- 
n . melodii ; 23,35 „Liniște" - mu
zica ușoară ; £4,00 Buletin d»' știri ;
0,05—5,00 Estrada nocturnă. Bule
tine de știri și meteo-rutiere la ore
le 1,00; 2,00; 3,0Q si 4,00.

40 LA SOTA DIN BRNÎAZI 
trebuie ridicate 
la nivelul

(Urinare din pag. 1)

seasca noi forme de organizare, a- 
daptate condițiilor noi de lucru, 
astfel ca atît lucrările de producție, 
cît și cele de investiții să nu sufere 
din cauza vagonetelor goale, au 
cerut Gheorghiu Constantin și Ci- 
ceu loan mineri șefi de brigadă la 
lucrările de investiții.

Prețul de cost va putea fi redus 
pe seama creșterii productivității 
muncii și a reducerii consumurilor 
specifice, a arătat în cuvîntul său 
ing. Constantin Avramescu șeful 
serviciului planificare. Avem obli
gația să perseverăm în acțiunea de 
economisire; să ne preocupe mai 
mult recuperarea susținerii meta
lice, care recondiționată se poate 
utiliza de mai multe ori.

In anul 1967 s-a depășit consu-

M/NA AN INCASA. Tlnăra Far- 
kaș Ileana, verifică la stația de 
distribuție gli autoservire tensiunea 
de Încărcare a lămpilor miniere.

FILME
1 uni 22 ianuarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie :
Loana ; Republica ; Cine va deschi
de ușa ; PETR1LA : Șeful sectorului 
suflete ; LONEA - Minerul : Sora 
cea mare ; ANINOASA : Neveste 
periculoase ; VULCAN : Denunță
torul ; PAROȘENI ; Beata ; LU- 
PEN1 : Cultural : Pasărea Phoe
nix ; Muncitoresc: Momentul ade
vărului.

CALENDARUL ZILE?
21 ianuarie

7940 — A fost Ucis de către bandele legionaro luptători '' 
coinunist Constantin David.

1921 — A lost constituit Partidul Comunist Italian.
1820 — Navigatorul rus Feddei Bellingshausen ci descoperă 

Antarctica.
1924 — A murit Vladimir IIici Lenin.

ÎNTREPRINDEREA FORESTIERĂ
PETROȘANI

cu sediul în Petroșani
str. 6 Martie nr. 36

Anunță următoarele posturi vacante pentru atelierul de 
reparații Icnea:

— lăcătuși mecanici
— mecanici reparații Diesel

Cei interesați se vor adresa serviciului personal-admi 
nistrativ din cadrul I. F. Petroșani.

Salarizarea conform tarifelor republicane existente

planului
mul specific la armături metalic© 
T.H. cu 1,66 lei/tonă, care raportat 
la producția realizată a afectat e- 
cortomiile la prețul de cost cu pes
te un milion de lei. Continuînd și 
în acest an aplicarea măsurilor de 
organizare științifica a producției 
și a muncii, completate cu altele 
noi, planul de producție va putea 
fi îndeplinit ritmic și la toți indi
catorii, a încheiat vorbitorul.

Cti același optimism au discutat 
despre realizarea cifrelor de plan 
pe 1968 energeticul șef, ingine
rul Toma Cojocaru și maistrul Vic
tor Radu, șeful sectorului transport 
care s-a angajat să aprovizioneze 
la timp brigăzile cu vagonete goa
le.

După ce a vorbit despre posibili
tatea realizării ritmice a planului 
pe 1968, inginerul Fisgus Claus, 
șeful sectorului I a adăugat: „Ca
litatea va trebui să fie o preocu
pare de zi cu zi. Volumul produc
ției rebutate anul trecut trebuie sa 
ne dea de gîndit. Fără discuție că 
disciplina si folosirea celor 480 de 
minute la frontul de lucru sînt fac
tori ce pot și trebuie să influențe
ze, pe lîngă alte măsuri ce le vom 
lua, îmbunătățirea calității cărbu
nelui".

Directorul general al C.G.V.J. dr. 
ing. Petru Roman, în cuvîntul său, 
a apreciat activitatea exploatării 
pe anul 1967. Vorbitorul a arătat că 
la mina Uricani s-a atins cea mai 
mare productivitate pe bazin, dar 
fluctuațiile realizărilor, mai ales în 
trimestrul IV nu au justificare. In 
continuare a dat indicații tehnico- 
organizatorice care să ducă in final 
la îndeplinirea planului pe 1968.

In încheierea adunării, tovarășul 
ing. Titus Pîinișoară, secretar al Co
mitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. 
a făcut recomandări prețioase co
lectivului de muncă al E.M. Uri- 
cani pentru o mai mare preocupare 
în rezolvarea imediată a cauzelor 
care influențează negativ bunul 
mers al producției, în vederea rea
lizării în mod exemplar a sarci
nilor de plan pe 1968.

STAREA UM7IH
In cursul zilei de ieri, vremea a 

fost, în, general, umedă. Au căzut 
precipitații slabe atît la Petroșani 
cît și la Paring. Temperatura ae
rului a oscilat între minus 3 grade 
și plus 2 grade la Petroșani și mi
nus 3 grade și minus 5 grade la 
Paring. Zăpada la Paring are gro
simea de 97 cm și este favorabilă 
pentru practicarea schiului.

Pentru următoarele 24 de ore, 
vremea se va raci ușor. Cer varia
bil.



4 STEAGUl ROȘU

K. F.G

PRAGA 20 — Corespondentul A- 
gerpres, E. Ionescu, transmite: In 
zilele de 16—19 ianuarie 1968 au 
avut loc la Praga tratativele orga
nelor centrale de planificare din 
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă cu 
privire la colaborarea economică 
reciprocă în perioada 1971—1975.

Delegația română a fost condusă 
de Maxim Berghianu, președintele 
Comitetului de Stat al Planificări 
Delegația cehoslovacă a fost con
dusă de OIdrich Cernik, președin- 
Comitetului de Stat al Planificării.

In cadrul discuțiilor au fost exa
minate, în special, principalele pro
bleme privind livrările reciproce și 
cooperarea economică dintre cele 
două țări în domeniul metalurgiei, 
construcțiilor de mașini, al indus
triei chimice și petroliere, agricul
turii și industriei alimentare.

Discuțiile s-au desfășurat într-o

posibilități 
continuare a 

prin folosi- 
a fost elabo-

atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă. Cu acest prilej, au fost 
evidențiate multiple 
pentru dezvoltarea în 
colaborării economice 
rea unor forme noi și
rat un amplu program pentru pe
rioada următoare. de activitate.

In timpul șederii sale în Cehoslo
vacia, tovarășul Maxim Berghianu 
a vizitat Uzinele ,,Skoda" din Plzen 
și Uzinele 
Boleslav.

de automobile din Mlada

★
tovarășul Maxim Ber- 

părasit Praga, îndreptîn-
Sîmbată, 

ghianu a 
du-se spre patrie. La Gara Centra
lă din Praga el a fost condus de 
OIdrich Cernik și de alte persoane 
oficiale cehoslovace. Au fost de 
față Ion Obradovici, ambasadorul 
României la Praga, și membri ai 
Ambasadei.

Starea pacientelor cu inimi grefate
CAPETOWN 20 (Agerpres). — 

Dr. Philip Blaiberg, pacientul de la 
spitalul Groote Shuur din Cape
town a intrat sîmbătă în a 19-a zi 

de 
me

de

de la efectuarea operației 
transplantare a inimii fără ca 
dici să fi semnalat fenomenul 
incompatibilitatea biologică sau exis
tența vreunui focar de infecție.

ANGLIA
Gravă discordie 
îsi rîndurile 
laburiștilor

Agenția France Presse, citind 
o declarație a dr. Marius Barnard, 
fFatele profesorului Christian Bar
nard, relatează că în cursul zilei 
de vineri, Blaiberg a făcut de cîte- 
va ori ocolul camerei fără nici un 
ajutor, s-a apropiat de perjtele des 
părților de sticlă și a avut posibi
litatea să discute cu soția și fiica 
fără a utiliza inter ionul prin inter- 
meuiul căruia comunica cu lumea 
exterioară. In a 18-a zi de ia efec
tuarea operației, starea sănătății lui 
Biaiberg a fost „foarte satisfăcă
toare"

★
LONDRA 20 (Agerpres). — Agen

ția Reuter relatează că programul 
de amputări bugetare în domeniul 
serviciilor sociale a provocat o 
gravă discordie în rîndurile labu
riștilor. Exprimînd vineri nemulțu
mirea acestora, Reginald Paget, la
burist de dreapta, a declarat că 
guvernul actual nu inspiră încre
dere și a cerut demisia premieru
lui Wilson.

..Cosmos-200”
MOSCOVA 20 (Agerpresl

— Potrivit programului anun
țat de agenția TASS în anul 

■ 1962, la 20 ianuarie în Uniu
nea Sovietică a fost lansat sa
telitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-200", avînd la bord 
aparate destinate explorării 
spațiului cosmic.

STANFORD 20 (Agerpres). — Vi
neri seara, Mike Kasperak se afla 
într-o stare ,.foarte critică", după 
cea de-a treia intervenție chirurgi
cală pe care a suferit-o. Medicii au 
efectuat extirparea splinei și au o- 
perat un ulcer in peretele stomacu
lui. Operația a durat două ore si 
jumătate.

Un purtător de cuvînt al spita
lului Universității Stanford a de
clamat că operația de extirpare a 
splinei a fost efectuată pentru a 
opri multiplele hemoragii care pun 
intr-un pericol continuu viața pa
cientului. Inima bolnavului, â adău
gat purtătorul de cuvînt, continuă 
să funcționeze în mod satisfăcător.

Un buletin medical publicat- la 
ora 04,00 G.M.T. arata că medicii 
sînt îngrijorați din cauza posibili
tății • declarării unei infecții care ar 
putea influenta în rău actuala sta
re a pacientului, și așa extrem de 
critică.

Proiect de măsuri vest-german 
privind aderarea Angliei 
la Piața comuna

BONN 20 (Agerpres). — Citind 
surse bine informate, agenția France 
Presse relatează că Willy Brandt, 
ministrul de externe al R.F.G., a 
expus colegului său britanic, G. 
Brown, proiectul guvernului vest- 
german privind măsurile tranzitorii 
pe calea aderării Angliei la Piața 
comună. Potrivit acestor surse, 
este vorba, intre altele, de consti
tuirea unei zone a liberului schimb 
intre G.E.E. și Marea Britanie, ca
re s-ar extinde și asupra agricultu
rii tarilor membre. Totodată, gu
vernul vest-german reia propune
rile tarilor Beneluxului de a se 
crea o asociație între „cei șase" 
și Anglia de tipul celei existente 
între aceste două părți în ca
drul C.E.C.O. Se propune, de a- 
semenea, lărgirea Euratomului pen
tru a se constitui o comunitate a- 
tomică formată din „șapte", cu 
Marea Britanie, sau chiar din „ze
ce”, cu țările scandinave. Proiectul 
vest-german preconizează încheierea 
unui acord între „cei șase" și Ma
rea Britanie, stipulînd ca cererea 
de aderare britanică să nu fie res
pinsă In principiu.

Pâinîniul sid-vlclnamcz arde 
sbD picioarele invadatorilor

HANOI 20. — Corespondentul Agerpres, Adrian Ionescu, tranș* 
mite : Zilnic comunicatele transmise de pe fronturile de luptă din 
Vietnamul de sud aduc noi vești despre succesele unităților for
țelor patriotice sud-vietnameze care dau lovituri grele trupelor 
americano-saigoneze. De altfel, și comunicatele publicate de Co
mandamentul S.U.A. de la Saigon recunosc tot mai des, în ultima 
vreme, înfrîngerile suferite. i

anul ce a trecut s-a dovedit 
dată în plus ca pămîntul sud-

In
o
vietnamez arde sub picioarele in
vadatorilor. Astfel, mai mult de ju
mătate din cei 68 000 de militari 
inamici scoși din lupta aparțin u- 
nităților de pușcași marini ameri
cani. De asemenea, 15 batalioane 
și escadroane blindate au înregis
trat pierderi grele. Printre datele 
publicate aici se arata că au fost 
distruse la sol 630 de avioane, iar 
45 de vase de război au fost scu
fundate. Aceeași soartă au avut-o 
și 2 100 de blindate și autovehicule 
militare. La fiecare cinci 
medie, a fost aruncat în 
re depozit de arme și 
de carburanți. Deosebit 
dent pentru inițiativa 
este faptul că de-a lungul drumu
lui strategic nr. 1 au fost organi
zate peste 2 000 de atacuri. Nu în- 
tîmplător această șosea ca și dru
murile nr. 9 și 7 au fost denumite 
de ziariștii din Vietnamul de sud

zile, în 
aer un ma- 
muniții sau 
de conclu- 
patrioților

„cimitirul pușcașilor marini". Suc
cesele patrioților au continuat . și 
în acest an, agresorii aflindu-se in 
permanentă in cleștele presiunii 
patrioților chiar din primele zile. 
La începutul lui ianuarie, in lo
calitatea An Cuu, in apropiere de 
marele oraș Hue, agresorii au pier
dut un escadron de blindate, iar la 
Phu Loc, linia defensivă inamică 
a fost străpunsă, în cursul luptei 
fiind uciși 500 de soldați si ofi
țeri americani. La cîteva zile după 
aceasta, brigada 196 de infanterie 
ușoară a S.U.A. a lăsat pe teatrul 
de operațiuni efectivele a trei com
panii. în luptele care s-au desfă
șurat la numai 40 de kilometri de 
cea mai importantă bază america
nă din Vietnamul de sud — Da 
Nanq, din rîndul trupelor america
ne au fost scoși din luptă peste 
1 600 soldați — morti si răniți.

Situația din Orientul Apropiat
Aplauze pentru
Elena Cernei

O Izraelul se
mitor zone

6 Ziarul „Al 
re politică

împotrivește evacuării anu

Ahram scrie: „o soluționa- 
este aproape imposibila"

TEL AV1V 20 (Agerpres). — 
„Trebuie sa luăm în considerare 
posibilitatea unui ai patrulea răz
boi" — a declarat Moshe Dayan, 
ministrul apărării al Izraelului în- 
tr-un interviu acordat ziarului izrae- 
lian ,,Haaretz". El a arătat că se 
împotrivește evacuării anumitor zo
ne de către forțele izraeliene „pe 
baza unor promisiuni vagi". „Noi 
vrem — a spus el — un acord cu 
Nasser asupra securității frontie
relor și o garanție pentru libera na
vigație în strîmtoarea Eilath și de-a 
lungul Canalului de Suez. Dacă a- 
cest lucru se adeverește azi impo
sibil, va trebui să rămînem unde 
ne aflăm".

Dayan s-a 
convorbirilor 
Iordania și
întărirea cooperării 
Statele Unite.

declarat împotriva 
de pace separate cu 

s-a pronunțat pentru 
Izraelului cu

CAIRO 20 (Agerpres). — „Scopul 
imediat al înlăturării consecințe
lor războiului de la 5 iunie nu 
poate fi realizat decît printr-un con
flict armat", scrie, intr-un articol 
publicat în ziarul egiptean „Al Ah
ram", redactorul-șef al acestei pu
blicații, N. H. Heikal. El consideră 
că „ceea ce a fost luat prin forță 
nu poate fi redobîndit decît prin 
forța". După părerea sa, o soluțio
nare politică este aproape imposi
bilă, deoarece „ceea ce acceptă Iz
raelul, respingem noi, și ceea ce 
este acceptabil pentru noi nu este 
acceptabil pentru lzrael". Heikal 
afirma că „confruntarea cu primej
dia izraeliană este o răspundere a 
întregii națiuni arabe" si că R.A.U. 
trebuie să-și asume rolul principal.

pe scena $
Metropolitanului

Șr pe

Si de 
unul

KINSHASA. Republica
(K) și Republica Araba Uni- 
reluat oficial relațiile diplo- 
întrerupte în anul 1964.

Congo 
tă au 
m atice
Noul ambasador al R.A.U. la Kins
hasa, Ibrahim Mohammed Kame, 
a prezentat scrisorile sale de acre
ditare președintelui Josef Mobutu.

• BEIRUT. — In regiunea Baulbeck 
și-au făcut aparifia 
sat au iost nevoiți 
vitele. Agențiile de 
giunile nordice ale 
Autoritățile libaneze au trimis elicoptere pentru a veni 
torul fermierilor izolați de restul lumii.

din nordul Libanului 
in ultimele zile haite de lupi. Locuitorii unui 

să folosească arme de foc pentru a-și apăra 
presă relatează că numeroase drumuri 
Libanului continuă să fie blocate de

din re- 
zăpadă. 
In aju-

★
CAIRO 20 (Agerpres). — Cores

pondentul diplomatic al ziarului 
„Al Ahram" scrie că R.A.U, a res
pins propunerile de reglementare 
a crizei arabo-izraeliene făcute de 
Gunnar Jarring, trimisul special al 
secretarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat. Ziarul a preci
zat că, răspunzînd „unor puncte 
de vedere și concepții cu privire 
la reglementarea problemelor din 
Orientul Apropiat prezentate de 
Jarring, oficialitățile R.A.U. au in
sistat ca Izraelul să-și retragă mai 
întîi trupele din teritoriile arabe 
ocupate".

Elena Cernei a obținut un 
frumos succes pe noua scena, 
a Metropolitanului, la Lincoln 
Center nucleu al vieții cultu- 
ral-artistice a New Yorkului. 
Spectacolul, un eveniment mu
zical, a întrunit cîteva nume 
de seamă : pe Jean Louis Bar
rault, semnatarul regiei, pe Zu
bin Mehta la pupitru
Elena Cernei și Nicolai Gedda 
în rolurile principale, 
data aceasta, Carmen, 
dintre cele mai îndrăgite ro
luri ale Elenei Cernei, pe c^re 
l-a cîntat în peste 30 de Ai- 
tre de operă din Europa și A- 
merica, i-a adus solistei noas
tre aplauze la scena deschisă, 
felicitări călduroase, aprecie
rile presei și colegilor. Cunos
cuta noastră solista se află de 
două luni la New York, în 
baza contractului încheiat pe 
patru ani cu Opera Metropoli
tan. Alături de soliști ai Ope
rei „Scala" din Milano, ea 
și-a dai concursul la deschide
rea acestei stagiuni, interpre- 
tînd rolul lui Amneris din 
„Aida". Televiziunea america
nă a retransmis fragmente din 
spectacol, 
ierviu cu 
muzical 
rea sa.

In 
New
noastră 
na din 
pînd din luna 
tr-un rol, în ,.Walkiria" de 
Wagner si, alternativ, într-o 
serie de spectacole cu ..Car
men" și Aîdau.

a prezentat un in- 
solista, comentatorul 
elogiind interpreta-

continuarea turneului 1Q 
York;
va mai
Lincoln

mezzosoprana 
apare pe sce-
Center ince- 
februarie >n- 

Walkiria" 
alternativ,

(Agerpies)

Cutremurele contiuuă îu Sicilia
PALERMO 20 (Agerpres). — Vi

neri, în prima zi lipsită de miș
cări telurice, ploile torențiale și 
grindina, însoțite de temperaturi 
scăzute, au transformat regiunile 
devastate din Sicilia, în mlaștini 
înghețate, înrăutățind și mai mult 
situația celor aproximativ 40 000 
de sinistrati și un număr egal de 
refugiati, care, în cea mai mare 
parte, lipsiți de îmbrăcăminte căl
duroasă, alimente sau medicamen
te, refuză să se întoarcă In satele 
lor. Ei caută să se adăpostească 
în corturi sau barăci improvizate, 
care sînt însă insuficiente.

Sîmbătă, la Camporeale, una din 
localitățile devastate, a fost sim
țită o nouă mișcare telurică. în
groziți de perspectiva unor noi ca
lamități, un mare număr de sici
lieni au părăsit și continuă să pă
răsească insula, refugiindu-se pe 
continent. Numărul lor este eva
luat la 15 000. Pe de altă parte, 
numeroși sicilieni, care si-au găsit 
de lucru în țări străine, se grăbesc 
să se întoarcă în Sicilîa, îngrijo
rați de soarta familiilor lor. Tre
nurile, luate cu asalt, transportă 
neîncetat în ambele direcții, mii 
și mii de persoane.

• BUENOS AIRES — Șapte 
muncitori au fost uciși și unul a 
fost grav rănit în urma prăbușirii 
unui turn de televiziune în orașul 
argentinean Chacabuco.

• RIO DE JANEIRO. — O sută 
de copii, între care 30 în stare gra
vă, au fost internați de urgentă în 
spitalele din Rio de Janeiro ca ur
mare a deshidratării provocată de 
o bruscă creștere a temperaturii. 
In ultimele zile, termometrele au 
înregistrat la Rio de Janeiro 38 de 
grade G.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA r. 44^ Tet1662,'- 269 (G.G.VJ.)'

„Surveyor-7“ a efectuat 
o nouă experiență pe Lună

PASADENA 20 (A- 
gerpres). — Sonda lu
nara „Surveyor-7" a 
fotografiat vineri raze 
laser dirijate de cinci 
stafii terestre spre Lu
nă. Experiența, ale că
rei rezultate nu vor fi 
cunoscute decît după 
developarea filmelor la 
„Laboratorul pentru 
propulsie cu reacție"

din Pasadena, este des
tinată să verifice dacă 
razele luminoase ve
nind dinspre Păinînt 
pot fi fotografiate pe 
Lună și retrimise la 
sursa lor, în ciuda per- 
turbaliilor atmosferice 
și a strălucirii Soare
lui. Dacă experiența se 
soldează cu un succes, 
viitorii cosmonauti ai 
programului ,,Apollo"

vor dispune pe Lună 
de aparate destinate să 
reflecteze razele laser 
in direcția Pămîntului. 
Această instalație va 
servi pentru a se mă
sura, cu o precizie mai 
mare decît este posi
bil in prezent, distanța 
dintre un punct situat 
pe Pămînt și un altul 
de pe Lună.
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