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Luni de muncă 
spornică

Primele zece luni din 
acest am au fost luni în 
care entuziasmul între
cerii socialiste a cuprins 
pe fiecare muncitor, fie
care loc de miuncă de la 
preparația din Petrila. 
Angajamentele asumate 
la începutul , anului au 
devenit faptă. Propune
rile făcute cu prilejul 
dezbaterii cifrelor de 
pian au devenit reali
tate. O dată cu aceasta 
a prins Viată și pianul 
M.T.O. iar folosirea a- 
gregatelor cu un randa
ment sporit, buna între
ținere a acestora, execu
tarea de reparații de bu
nă calitate și intr-un, ter
men redus, folosirea unor 
procedee avansate de 
muncă, continua ridicare 
a calificării profesionale 
a muncitorilor și mai a- 
les introducerea tehnicii 
noi a făcut ca prepara
torii să obțină o seamă 
de succese în muncă.

De la începutul anului 
și pînă în prezent, co-

ANCHETA
NOASTRĂ

Sau terminat 
nișaj la noul 
elevii g-upului 
din Petroșani, 
vor. fi cazați
î-n afară de dormitoarele ele

1 ucrările de ft- 
cămin pentru 
școlar minier 

In acest cămin 
340 elevi, care

lectivul de muncă de la 
Preparația Petrila a ob
ținut realizări demne de 
relevat. Producția netă 
la cărbuni preparați a 
fost depășită cu 46 385 
de tone. Sarcina la căr
bune special pentru se- 
miicocs a fost întrecută 
cu 12 036 de tone. Cali
tatea s-a îmbunătățit, 
prin reducerea procentu
lui de cenușă cu 1,2 Ia 
șută față de cifra plani
ficată, iar umiditatea a 
fost redusă cu 0,9 • la su
tă fată de norme. S-au 
realizat economii la' pre
țul de cost în valoare 
de 1 824 000 lei.

La obținerea acestor 
succese, o contribuție 
însemnată au adus-o 
schimburile conduse de 
tovarășii Gaer Gheor- 
ghe, lane Iosif, Suciu 
Vasile, Rusa.n Iacob, Do
boș Emilian, Labu Ale
xandru și alții.

C. BĂDUȚĂ 
corespondent

Duminică dimineața a plecat spre 
Sofia delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român., care va par
ticipa la lucrările celui de al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Bulgar.

Din delegație fac parte tovarășii 
Virgil Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Stănescu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Oltenia al P.C.R. 
precum și loan Beldean, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Sofia.

La plecarea din gara Bănoasa, 
membrii delegației aiu fost salutați 
de tovarășii Chivu Stoica, Alexan
dru Bîrlădeanu, Emil Bodnăraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Nicu-

* *

In diurn spre Sofia, delegația 
Partidului Comunist Român a făcut 
un scurt popas la Giurgiu. Mii de 
locuitori ai orașului, teșiți în întîm- 
pinare la gară, au făcut o căldu
roasă primire. Un grup de pioniere 
au înmînat garoafe roșii membri
lor delegației. In timpul opririi tre
nului oficial, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cu tova-

Bulgar
lescu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim 
Bergh ianu, Petre Borilă, Constan
tin Drăgan, Leonte Răutu, Vasila 
Vîlcu, Ștefan Voitec, de membri su- 
pieanți ai Comitetului Executiv șl 
secretari ai C.C. al P.C.R., membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Slat și guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești.

Au fost de fată Ivan Mangov, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al R. P. 
Bulgaria la București, și șefii mi
siunilor diplomatice ale celorlalte 
tari socialiste acreditați în Repu
blica Socialistă România.

Numeroși oameni ai muncii aflați 
pe peronul gării au salutat cu căl
dură pe membrii delegației. ■ Pio
nieri au oferit buchete de flori 
membrilor delegației Partidului 
Comunist Român.

*

rășii Vasile Mateescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., președin
tele Sfatului popular al regiunii 
București, Marin Drăgan, secretar 
a! Comitetului regional București 
al P C.R., cu reprezentanții organe
lor de partid și de stat ale orașului 
și raionului Giurgiu.

In aplauzele și uralele celor pre- 
zenți. trenul oficial și-a continuat 
apoi călătoria spre R. P. Bulgaria, 
delegația fiind salutată pe tot par
cursul pînă la podul de peste Du
năre, de numeroși oameni ai

IMAGINI CLARE
gante vor avea și 2 săli de 
lectură. In fotografie Medințu 1 
Vasile, maistru constructor.' 
împreună cu un grup de cons- , 
tructori de la T.C.M.M. oare 
au muncit la ridicarea clă
dirii. PE MICUL ECRAN

muncii.
, (Agerpres)

Sosirea la Soția

CE OFERĂ MAGAZINELE
sesizare sosită la îedacție ne-a

DE PRODUSE INDUSTRIALE
PENTRU ANOTIMPUL RECE?

Zilele roci, asemănătoare u- 
nui veritabil început <Je iarnă, 
determină cumpărătorii să cau
te mai mult mărfurile adecvate 
noului sezon. Iată de ce am 
considerat nimerit să ne adre
săm tovarășului MORARU 
IGAN, director al O.C.L. 
duse industriale Petroșani 
întrebarea :

Pro-
cu

„Ce măsuri ați luat pentru 
gurarea aprovizionării magazinelor 
cu mărfuri de sezon

Iată și răspunsul primit: 
Asigurarea fon

dului de marfă ne
cesar aprovizionă- 

f-yrii pe anotimpul 
rece ne-a preocu
pat din timp și am 
urmărit în primul 
rînd ca acest fond 
să aibă o structu
ră cît mai cores
punzătoare. Față 
de aceeași perioa
dă a anului trecut, fondul de marfă 
din trimestrul IV a.c. a crescut cu 
10 la sută.

Creșteri mai importante se înre 
gistrează la articole ca : barchet, fi 
net. sibir șl alte țesături groas. 
La sortimentul încălțăminte de cau 
chlc (șoșoni, galoși, cizme) vom pu
ne în vînzare cantități însemnate 
de ghete galoșate cu talpă de 
cauciuc vulcanizată. Acestora li se 
vor adăuga ghete ggloșate cu fete 
hunting în modele variate, aspec
tuoase și apreciate de cumpărător: 
încă din anul trecut.

QSi-

La grupa tricotaje, vor apare can
tități sporite de articole noi de se
zon. Amintim flanelele de corp și 
pantalonii plușați pentru bărbați și 
copii, jachetele ; 
pentru. femei, costumașele, căciuli- t 
țele și fularele pentru copii — toate I 
lucrate din fire sintetice. La confec- " 
ții, fondul de marfă existent în de
pozitele cu ridicata împreună cu ar
ticolele contractate pentru trimestrul 
IV depășește simțitor desfacerile din 
aceeași perioadă a anului 1965. 
vor desface cu cca. 20 la sută 
multe naltoane

I
;î! 

și scampolourile I

ORGANIZAȚIILE
COMERCIALE 

IN FATA 
CUMPĂRĂTORULUI

Se 
mai 

femei, cu peste 25 
la sută mai multe 
paltoane pentru 
bărbați, băieți și 
fete.

Ne-am străduit 
să fim pregătiți și 
în privința artico
lelor metalo-chi- 

. mice. Magazinele 
de specialitate din 
Valea Jiului au 
fost reaprovizio- 

nate cu sobe de încălzit, mașini de gă
tit, burlane, coturi de burlane, pli
te cu încălzire electrică etc. O a- 
tentie.mare a fost acordată aprovi
zionării magazinelor din localitățile 
zoiate. S-au luat măsuri din timp 
jent.ru crearea unor stocuri de pro- 
iuse de cerințe zilnice cum ar fi 

□ etrol, sticle de lampă, fitile, țigări, 
hibriluri și multe altele

Preocuparea a fost și pentru crea
rea din timp a condițiilor de muncă 
necesare bunei desfășurări a acti-

O
determinat să pornim pe drumul ce-1 
parcurg posesorii de televizoare... 
defetete pînă la cooperativele meș- 
teșugărești și înapoi. Drumul acesta 
e uneori lin și are la capăt un cu 
vîn.t • de mulțumire, alteori e pre
sărat cu nervi și nesiguranță. Cea 
de a II a variantă, ce-i drept, am 
întîlnit-o mai rar. Am constatat în
să la cele două cooperative meș
teșugărești — „Jiul" din Petroșani 
și „Deservirea" din Lupeni — 
două moduri de ă lucra asupra ca
reta merită să ne oprim puțin a 
tenția pentru a semnala unele „de
fecțiuni".

Secția de reparat 
Lupenj e încadrată 
citori specialiști de 
șeful secției Roman
gat să ne relateze modul în care e

organizată repararea televizoarelor 
in secția pe care o conduce.

„La noi, spunea șeful secției, se 
execută reparații în atelier și la do
miciliul clientului. Depinde de na- 
tura deranjamentului. Noi avem fi
șele de evidență ale tuturor per
soanelor
din raza noastră 
atunci cînd se ivesc 
ranjamente 
nostru îsi 
materiale, 
deplasează
cazul că deranjamentul nu poate fi 
înlăturat la domiciliu, clientul 
aduce televizorul la atelier, 
operativitatea noastră și i 
reparațiilor puteți discuta 
care din cllenții noștri".

cu evidenta televi- 
notat cîteva nume

posesoare de televizoare 
de activitate și, 

diferite de- 
1a aparate. lucrătorul

ia servieta cu scule si 
iișa posesorului și se 
la adresa respectivă. In

Duminică după-amiază, delegația 
Partidului Comunist Român a sosit 
la Sofia.

In întîmpinarea delegației, in 
gara Sofia, împodobită sărbătoreș
te, au venit tovarășii Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, Jivko Jivkov și 
Mitko Grigorov, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B., Pencio 
Kubadinski, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. 
Ivan Bașev, ministrul 
externe, Dobri Djurov. 
apărării, Sava Ganovski, 
tele Adunării Populare 
membri ai C.C. al P.C.B., 
oameni ai muncii.

Erau prezenli 
sadei Republicii 
Ia Sofia.

Un grup de

al P.C.B.. 
afacerilor 
ministrul 
președin- 
a R.P.B., 
numeroși

membrii amba-
Socialiste România

fContinuare In pag. a 3-a)

televizoare din 
cu patru mun- 
care răspunde 
loan. L-am ru-

Din registrul 
zoarelor ne-am

își 
. Despre 
calitatea 
cu ori-

pionieri a oferit 
membrilor delegației buchete de 
flori.

In aclamațiile celor prezenti. to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov 
dură.

De la 
delegația 
Mihailov, 
litic al C.C. al P.C.B., Ghero Gro- 
zev, prim-loctiitor al ministrului a- 
facerilor externe, , si Pețer Danai- 
lov, prim-secretar al Comitetului 
regional Ruse al P.C.B.

s-au îmbrățișat cu căl-

frontiera româno-b'ulgară 
a fost însoțită de Ivan 
membru al Biroului Po-

i
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(Contiiiuăre în pag. a 2-a)

Petroșani.PE INSERAT: In noul cartier de blocuri Livezeni

jent.ru


2 STEAGUL ROS®

SPORT.SPORT
F O T »A L

I
I
I

IMAGINI CLARE
Șl NEBULOASE

PE MICUL ECRAN

AGENDA CAMPIONATULUI REGIONAL I
Din campionatul regional de fot

bal s-au consumat 11 etape. Drumul 
acesta lung a fost presărat cu multe 
succese și, evident, insuccese. Cele 
mai constante echipe s-au dovedit 
a fi Știința Petroșani și Aurul Brad, 
principalele candidate la șefia cla
samentului și, deci, la confruntarea 
pentru categoria C.

Și dacă pînă acum Știința a con
dus tot timpul în clasament, urmă
rită îndeaproape de Aurul, etapa a 
11-a a inversat pozițiile. Prin eșecul 
avut în meciul cu Constructorul Hu
nedoara (studenții au fost fruștați 
vizibil de victorie, de către arbitri) 
și prin victoria neașteptată a Auru
lui la Aninoasa, fotbaliștii din
Brad preiau conducerea în cla
sament. Meciul de duminica viitoa
re opune la Brad pe cele două con
curente principale la șefie și el v-a 
desemna, probabil, campioana de

La juniori

Itilila tralova — 
Minerul Luoeni 0-2 (0-1)
Duminică dimineața, pe stadionul 

Autorapid din Craiova, în ultima 
etapă a campionatului republican de 
fotbal la juniori, s-au întîlnit echi
pele Știința Craiova-Minerul Lupeni.

Tinerii fotbaliști de la Lupeni, 
după un joc de o bună factură teh
nică, spectaculos, au reușit să în
vingă pe teren propriu echipa Ști
ința Craiova. Punctele au fost 
marcate de Cocula și Uilecan. La 
succesul obținut și-au adus contri
buția întreaga echipă și în special 
Bădău, Nemeș, Suciu, Cocula, Ră- 
cășan, Uileoan și Constantineșcu. 
Cu această victorie juniorii din Lu
peni, sperăm, au trecut peste im
pasul în care se aflau de mai mult 
timp, dovedind că au din nou un 
lot valoros, capabil să obțină suc
cese frumoase așa cum de altfel au 
obținut în campionatele trecute.

toamnă a campionatului regional, 
înaintea ultimei etape a turului din 
27 noiembrie.

Rezultatele obținute de cele patru 
formații din Valea Jiului partici
pante la campionatul regional 
Minerul Aninoasa-Aurul Brad

sînt :
1-2;

Minerul Vulcan-C.F.R. Simeria 1-1; B 
Știința PetroșanI-Constructorul Hu- | 
nedoara 0-1; Parîngul Lonea-Voința | 
tlia (nedisputat).

Despre întîlnirea 
colaboratorul nostru 
ni'iă ne informează :

de la Aninoasa 
Constantin Dă-

Minerul Aninoasa învinsă pe teren propriu I
Oaspeții | 
în ulti- j

I
I

avut toate ccndi- 
victoria : terenul

După mulți ani, fotbaliștii din Ani
noasa capotează pentru prima oară 
acasă. Infrîngerea lor nu suportă 
comentarii. Ei au 
(iile de a obține
propriu, timpul bun, terenul propice 
de joc, arbitrajul excelent. Și totuși 
aninosenii nu și-au' găsit deloc ca
dența. I.e-a lipsit jocul bun de pînă 
acum : precizia paselor, viteza în 
acțiuni, eficacitatea șuturilor.

Nici brădenii nu au jucat mai 
bine. Ținta lor a fost tot timpul de
gajarea lungă a baloanelor mult 
înainte și fără adresă, pentru a evita 
eventualele pericole din partea ad
versarului. Așa stînd lucrurile, me
ciul a fost lipsit de spectaculozitate, 
de nerv, de...fotbal. Ocazii bune de 
g<.l au fost 
tru fiecare
Zlăgneănu, 
ge alături,
peți de Szilagy

Primul gol îl 
Niță în minutul

doar două, cîte una pen- 
echipă : în minutul 
singur cu portarul, 
fiind imitat pentru 

în minutul 25. 
înscriu gazdele
22, la o învălmășea-

unu
tra-
oas-

prin

lă în fața porții adverse, 
egalează prin Circo Marin 
mul minut de joc al primei reprize.

Partea a doua a întîlnirii e mai 
dinamică, dar golurjle întîrzie să 
cadă de ambele părți. Spre sfîrșitul 
intilnirii jocul scade în intensitate, 
fiind purtat mai mult la mijlocul te
renului. Pentru a-și păstra zestrea 
d? cite un punct, cei 22 de fotbaliști 
„trag1 de timp.

In minutul 81 se produce nepre
văzutul. Furnea Intră în posesia u- t 
nej i' ingi aproape de centrul tere- | 
nulul și deși nu era nici un peri- B 
col pentru poarta sa, trimite puter- • 
nic „acasă", obligîndu-1 pe portarul B 
■ vanov să scoată mingea din plasă: I 
autogol și Aurul Brad conduce cu • 
2—1. Gazdele forțează egalarea, dar • 
în zadar. Așa că partida se i 
cu 
de la Aninoasa cu două puncte pre
țioase

A condus foarte bine brigada de 
arbitri din Alba Iulia avînd la cen
tru pe Siara Coriolan.

(Urmare din pag. 1)

de posesori de televizoare reparate. 
Iată ce ne-au declarat:

• MOLDOVAN TEODOR: 
„Televizorul pe care voiam să-l 
cumpăr din magazin avea o 
defecțiune. Lucrătorii cooperati
vei s-au deplasat Ia magazin 
l-au reparat, deci eu mi-am 
cumpărat televizor în bună sta
re de funcționare. O dată cu 
înlăturarea defecțiunii, deși te 
revizorul nu era încă in pose
sia mea, mi s-a ridicat talonul 
de pe certificatul de garanție 
și mi s-a trecut în certificat re- 
narația efectuată".

• SIMIONESCU MARIN: „Am 
lelevizor „Orion". A avut de 
mai multe ori defecțiuni. Și fie 
că lucrătorul cooperativei a ve
nit acasă, fie că eu am dus a- 
paratul la atelier, nu am ce să 
reproșez în privința operativi
tății cu care am fost deservit 
și nici în privința reparației e 
xecutate".

Un posesor de televizor care a ți
nut ca numele să nu-i fie menționat 
în ziar ne-a spus: „Uneori televi
zoarele duse la atelier se repară 
într-un termen prea lung".

Un alt posesor de televizor ne e 
făcut cunoscută o nedumerire a sa 
„De ce mi s-a luat talonul de pe 
certificatul de garanție fără ca apa
ratul să fj prezentat vreo defec 
țiune

Ne-am înapoiat la atelier pentru 
a lămuri cele două sesizări. Din 
întîmplare se afla în secție și un 
delegat de la reprezentanta comer
cială a fabricii „Electronica".

Privitor la întîrzierea reparării 
unor televizoare, șeful secției ne-a 
spus : „Nu întîrzie la reparat decîf 
aparatele care au nevoie de în
locuirea unor piese de care noi du
cem lipsă. Actlvitaiea noastră mai 
e îngreunată și de faptul că nu 
avem multe aparate de măsură și 
control, ne lipsesc chiar unele scule 
și materiale. Televiziunea în Valea 
Jiului e relativ tînără și n-am avui 
timp să ne aprovizionăm cu se
turi suficiente de piese. In plus 
U.R.C.M. Hunedoara nu răspunde 
cu promptitudine comenzilor noas
tre".

Reprezentantul „Electronicii" a ți
nut să arate cauzele lipsei pieselor 
de schimb: .Fabrica noastră, spu
nea el, cînd trimite lin număr de 
televizoare într-o localitate trimite 
și seturile necesare de piese de 
schimb. Totodată pentru aparatele 
din nroducție indigenă fabrica ono
rează și comenzile suplimentare. 
Numai că acestea nu se fac la 
timp".

La discuția aceasta vom mai re
veni.

Cît privește ridicarea taloanelor 
fără a interveni asupra aparatelor, 
tovarășul Roman a căutat să ne ex
plice : „E adevărat că noi ridicăm 
talonul de pe certificatul de garan
ție chiar și atunci cînd luăm numai 
în evidență aparatul. Aceasta nu 
Influențează cu nimic drepturile po
sesorului de a se prezenta cu apa
ratul' la reparat ori de cite ori o 
nevoie, și gratuit, în cadrul ter
menului de garanție. Acest fapt nu 
ne influențează salariile, ele fiind 
obținute in funcție de numărul re
parațiilor efectiv "executate". Ace
eași explicație ne-a dat-o și tovară
șul Pateșenu Gheorghe, președin
tele cooperativei „Deservirea" Lu
peni în problema discutată. Tele
fonic, am solicitat și părerea tova
rășului Lucaci Tiberiu, șef servi

ciu organizarea muncii din U.R.C.M. 
Deva. Răspunsul este : „Taloanele 
nu se ridică decît în momentul în 
care aparatului i se face prima re
parație. Oricine procedează altfel 
contravine deciziei nr. 92 9Q8 din 
10 mai 1966 a UCECOM".

Cooperativa „Jiul" din Petro
șani are un alt stil de muncă. Aici 
accentul e pus pe reparațiile e- 
fectuate în atelier. Șeful unității, 
Boicescu Nicolae susținea aceasta 
astfel: „Ar fi o pierdere de timp 
prea mare să ne deplasăm acasă la 
flecare posesor de televizor pentru 
a constata că pînă Ia urmă defectul 
nu poate fi remediat decît în ate
lier. Șl mal ales în situația actuală, 
cînd in secție sîntem doar 3 lucră
tori". L-am întrebat atunci pe to
varășul Boicescu cum stau cu evi
dența reparațiilor și cu operativi
tatea efectuării acestora. „La prima 
reparație a unui aparat noi îl în
registrăm pe posesor în evidența 
noastră șl-i decupăm talonul de pe 
certificatul de garanție. De fapt la 
noi salariile se calculează în func
ție de aceste taloane".

Asupra discnt’N noastre cu re
prezentantul „Electronicii" pe care, 
'-om roi-iiat-n tov-nră*”’»! Boicescu, 
acesta ne-a spus: „Electronica -ne 
trimite într-adevăr, piese de schimb 
pentru aparate dar acestea sînt da- 
pace, măști, potențiometre și prea 
puține piese mai importante de care 
ducem mare lipsă. Iar despre ope
rativitatea cu care efectuăm repa
rațiile, puteți vorbi cu oricare din
tre clfenții noștri". In urma cîtorva 
sondaje răspunsul a fost același: 
„Nu am nimic de reclamat. Este Insă 
cam incomod să te deplasezi cu te
levizorul pînă la atelier șl să con- 
stați că are un defect mărunt".

Din toate acestea rezultă cî- 
teva concluzii :

R Lucrătorii secției de repa
rat televizoare a cooperativei 
„Deservirea" Lupeni * și-au or
ganizat în așa fel munca îricît au 
o evidentă clară a posesorilor 
de televizoare, care le permite 
să fie mai operativi în efec
tuarea reparațiilor la domiciliu, 
latură pe care ei o accentuează 
mai mult. Bine ar fi dacă acest 
principiu s-ar extinde și la 
cooperativa „Jiul“ Petroșani.

R Intrucît la Lupeni salari
ile lucrătorilor se calculează în 
funcție de bonurile de lucru și 
nu în funcție de taloanele 
nrezențate, iar la Petroșani sa
lariile se calculează tocmai în 
funcție de aceste taloane, con
siderăm că ar fi bine ca proce
deul cel mai eficient să fie ge
neralizat. Aceasta și pentru în
lăturarea suspiciunilor.

R Lipsa pieselor de schimb, 
în primul rînd, ca și a unor ma
teriale si aparataje constituie o 
problemă care trebuie să stea 
în atenția conducerilor coope
rativelor, iar planificările aces
tora să fie respectate de către 
U.R.C.M. Hunedoara.

R „Disputa" între U.R.GJJf. și 
fabrica „Electronica" va trebui 
studiată și lămurită, aceasta 
atît în favoarea fiecăreia dintre 
cele două •■unități, cjt.și a po
sesorilor de televizoare.

încheie K
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Micii fotbaliști din Lupeni 
campioni de toamnă

Și în campionatul orășenesc de 
fotbal rezervat copiilor s-a consu
mat prima parte. După cum se știe 
la copii campionatul s-a desfășurat 
în două serii, după vîrstă, Pentru 
desemnarea echipei campioane de' 
toamnă, cîștigătoarele seriilor s-au 
întîlnit recenit, într-un meci direct, 
pe stadionul din Lupeni. După un 
ioc viu disputat rezultatul e O—0

iar după consumarea timpului re
glementar de joc, 3—3. Urmează 
cinci lovituri de la 11 metri acor
date fiecărei echipe, după care Pre
paratorul Lupeni obține titlul de 
campioană de toamnă la copii, fiind 
avantajată de vîrstă.

Iată și lotul micilor fotbaliști din 
Lupeni care învață zi de zi mai bi
ne tainele jocului cu balonul ro

tund • Săcăna Du
mitru, Macavei 
Mircea, Chiru Lu
cian, Cazan Ele
ni e r, 
Gheorghe, 
Gheorghe, 
tis loan, 
Mircea.
teanu
Pantea Vasile, Să
lăgean Cornel, Si- 
loși Ioan, Faur 
Vasile.

Din 
lipsesc 
din membrii lo
tului. Pentru suc
cesul lor, 
fotbaliști 
plagiindu-1 
Coșbuc, >
„...Ei, auzi, ve- 
dea-i-aș mari...".

Sălăgean 
, Boca 

Kon- 
Șerban 

Arunca- 
Zaharia,

micii 
merită, 

pe 
urarea : 

auzi,

HANDBAL

JuBiorii de li S. S. E. Peliosani - 
(ampiooi legioneli

Sîmbătă și duminică 
s-a disputat la Păclișa 
etapa regională a cam
pionatului republican de 
handbal juniori. La a- 
ceastă competiție Valea 
Jiului a fost reprezen
tată de echipa S.S.E. Pe
troșani. Dovedind o bu
nă pregătire fizică și teh
nică, tinerii handbaiiștt 
petroșăneni au cîștigat 
toate întîlnirile disputa
te, clasîndu-se pe primul 
loc și devenind astfel 
campioni regionali ediția 
1966.,

Gompetiția s-a dispu
tat ih două serii. Cîș
tigătoarele seriilor s-au 
întîlnit între ele pentru 
desemnarea campioanei.

în seria în care a e-

voluat, echipa S.S.E. Pe
troșani a tatrecut cu 13- 
10 pe Bucura Hațeg, cu 
22-20 pe S.S.E. Deva și 
cu 21—11 pe Știința 
Teiuș.

In finală, pentru titlu 
S-S.E. Petroșani a dispus 
de Sebeșul Sebeș cu ca
tegoricul scor de 25-13. 
Această victorie le-a a- 

1 dus tinerilor noștri hand- 
baliști titlul de campioni 
regionali avînd dreptul 
de participare la faza 
interregiuni.

Pentru frumosul lor 
rezultat merită aprecieri 
atît handbaliștii, dintre 
care s-au evidențiat Loy, 
Albu, Feier, Cioară, cît 
și antrenorul lor, profe
sorul Karoly Bella.

„Voința Lupeni“ 
pe primul

Timp de două zile (12- 
13 noiembrie a.c.) în o- 
rașul De-va, în sala clu
bului munciitoreșc, s-a 
desfășurat faza regională 
a campionatului, republi
can de tenis de masă, 
rezervat reprezentative
lor cooperativelor meș
teșugărești. La capătul 
unor dispute dîrze, vii, 
plin de spectaculozitate, 
victoria a revenit echipei 
Voința din Lupeni că
reia i s-a decernat „Cu
pa Voința" pe anul 1906 
și titlul de campioană 
regională. La individual, 
titlul de campioană re
gională la femei a fost 
cucerit de Bite Elena de 
la Voința care a ocupat

Tenis de masă |

II
1 I 

din 12 eoncuren- g 
la bărbați indi- 
sportivii din Lu- | 

ocupat locuri 1 
Szabo Gheor- • 
III din 32 de « 

și Szilagv |

locul I 
te., Și 
vidual 
peni au 
fruntașe : 
ghe, locul 
conourențl
Francisc locui VI. |

De menționat atenția 
de care s-a bucurat or- | 
ganizarea acestui con- I 
curs din partea Uniunii ■ 
regionale a cooperative
lor î -
nedoara 
să creeze condiții opt-i- 

; ' me de cazare i
și de desfășurare
1 receriilor.

Anchetă realizată de
ION CIOCLEI

și DUMITRU GHEONEA

male a cooperative- a 
meșteșugărești Hu- I 
ara care s-a îngrijit |

sportivilor I 
■are a în- |

IION CIORTEA
Lupeni

Primul spărgător de gheată românesc
A început centrarea 

motoarelor pricipale și 
a electromotorului de 
propulsie la primul 
spărgător de gheață 
românesc care se cons
truiește la Șantierul 
naval din Oltenița. Cu 
aceasta „Voinicul", 
cum a fost botezată a-

ceastă importantă navă 
tehnică romînească, in
tră în stadiul final de 
montaj.

Spărgătorul are o pu
tere de 2 200 CP și 
poate tăia gheața în 
orice condiții, pînă la 
grosimi de o jumătate 
de metru. El poate fi

folosit și in alte oca
zii — la remorcaj, ope
rații de salvare — aju- 
tînd astfel navele gre
le în cazul unor defec
țiuni sau, pe timp de 
furtună, să se adăpos
tească în porturi.

(Agerpres)
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In dezbatere : EFICACITATEA 
MUNCII POLITICE
In prin- nle zece luni din acest 

an, planul fizic la investițiile mi
nei Dîlja a fost realizat doar în pro
porție de 88 la sulă — la lucrări 
miniere, și 29 la sută — la lu
crări geologice. La producția ’ ex
trasă, minusul se ridică la 6 737 
tone cărbune. Dintre indicatorii 
planului de stat s-au realizat pro
ductivitatea muncii la investirii și 
prețul de cost.

Aceasta explică de ce majorita
tea celor care au luat cuvîntul în 
cadrul adunării generale de dare 
de seamă și alegeri de la mima 
Dîlja, s-au referit la felul cum comi
tetul de partid, organizațiile de ba
ză au îndrumat activitatea de pro
ducție, la eficiența măsurilor ce 
au fost întreprinse.

In darea de seamă prezentată de 
secretarul comitetului de partid, tov. 
Vesa Sirnion, se aminteau măsuri 
referitoare la repartizarea comuniș
tilor pe locuri de muncă, crește
rea rolului conducător ai orga
nizațiilor de bază, îmbunătățirea 
asistenței tehnice, aprovizionarea 
țu materiale etc. In ce măsură și-au 
dovedit eficiența aceste măsuri? To
varășii Scredeanu Petru, Moldovan 
Ioan, Disa Vasile, Nistor Gheor 
ghe, Ene Constantin, au vorbit în 
adunare despre lipsuri care se per- 

■rtuă de luni de zile, fără să fie 
întreprinse măsuri energice pentru 
remedierea lor. Ei s-au referit la 
faptul că aprovizionarea brigăzilor 
cu material lemnos continuă să 
șchioapete, nu se asigură un ae
rai corespunzător la toate locurile 
de muncă, nu se realizează o diri
jare chibzuită a intrării și ieșirii 
dan exploatare a abatajelor. In sub
teran ajung și acum utilaje insu
ficient de bine verificate. Căile de 

T. A. P. L. PETROȘANI 
anunță publicul consumator : 

In cadrul „LUNII PREPARATELOR 
CULINARE", restaurantul „MINERUL,, 
din Petroșani oferă un bogat sorti
ment de preparate din carne de 
pasăre (curcan, găină, pui), pește 
proaspăt, heringi etc. precum și 

sp^cialităfi de purcel.
Specialitatea casei SĂRMĂLUȚE. 
IV FOI OE VARZA

9 Se servesc minuturi la comandă.
CALITATEA PRODUSELOR este garantată 

de maistrul bucătar Dumitru Pirpiiîu.

acces la abataje nu sînt întreținute 
corespunzător.

Referindu-se Ia alte aspecte ale 
muncii de partid tovarășii Mun 
leanu Carol, Boca Octavian, Nis
tor Vasile, Magyarosi Emeric, au 
arătat , că una din lipsurile Vechiu
lui comitet constă în aceea că nu 
a reușit să imprime o linie unici 
întregii conduceri administrative, 
nu s-a ocupat în suficientă măsu 
ră de formarea unui colectiv pu
ternic și omogen — avînd în ve

ALEGERI IN 
•ORGANIZAȚIILE^

DE PARTID
dere că acei care muncesc la Dîlja 
au venit din numeroase unități.

Îndrumarea activității organiza
ției U.T.C. a lăsat, de asemenea, 
mult de dorit. E prea puțin ce au 
întreprins vechiul comitet, birou
rile organizațiilor de bază pentru 
întronarea unei discipline ferme, 
fapt ce a făcut ca pînă și unii din
tre membrii de partid să' albe aba
teri de la normele de tehnica se
curității și de la disciplina de pro
ducție.

Inginerul Dăvidescu Gheorghe. 
director tehnic al C.C.V.J., incitat 
la adunare, și-a exprimai părerea 
că la mina Dîlja a crescut în ul
timul timp simțul gospodăresc ; atît 
incinta cît și Subteranul fiind mai 
bine gospodărite, s-a îmbunătățit 
calitatea lucrărilor și s-au pus în 
funcție obiective importante. Con
ducerea minei, conducerile sectoa
relor vor trebui să țină însă seama

de delici-ențeile ce s-au manifestat 
~~ de-a lungul anului — lipsa de rit

micitate, atit la extragerea produc
ției cit și în domeniul investițiilor,, 
indisciplina — și să depună efor-1 
luri susținute pentru lichidarea lor.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tov. Karpinecz loan, se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani. Vorbitorul a ac
centuat asupra necesității ca noul 
comitet să mobilizeze pe toți mem
orii de partid la realizarea sarcini
lor, la recuperarea rămînerilor în 
urmă, să țină seama de propuneri
le prezentate în adunarea generală. 
Este necesar să se acorde o impor
tanță sporită îndrumării organiza
țiilor de bază, creșterii competentei 
și eficacității muncii politice, îm
bunătățirii controlului în vederea 
remedierii neajunsurilor ce au exis
tat în activitatea conducerii ex
ploatării, organizațiilor de sindicat 
și U. T. C. Avînd în vedere 
că la mina Dîlja se contu
rează un colectiv ca unitate inde
pendentă, se impune crearea de pe 
acum a unei atmosfere de lucru să
nătoase, a unui ritm normal de ac
tivitate, fructificarea experienței 
acumulate. In încheiere, tovarășul 
Karpinecz a apreciat că la mina 
Dîljia există un colectiv unit, ca
pabil să îndeplinească sarcinile 
sporite ce-i revin în 1967 și în anii 
următori.

Ca secretar al comitetului de 
partid de la mina Dîlja a fost ales 
tov. Lupașcu Radu.

Francisc VETRO

SINUCID ȘI...
Port numele, banal, de Gin- 

sac. Stăpînii mei m-au adus 
aici acum 6—7 zile. Trăiesc 
intr-o mulțime de frați și su
rori. Sîntem destui, mai mult 
decit am face o echipă de fot
bal cu rezerve cu tot, iar dacă 
dv. vreți să spunem așa, pre
țuim valoric... cit poate prețui 
un cîrd din neamul nostru. Mă 
rog, cine nu crede n-are decit 
să se intereseze la primul ma
gazin Q.O.V.L.F. ieșit in cale 
intrebind cu cit se vinde ki
logramul de carne de gînsac. 
Dar povestea nu-i aceasta, ci 
cu totul alta. La inceput ne-am 
bucurat; nu pentru că ne a- 
nunțase la plecare cineva de 
la O.O.V.L.F. că vom fi pri
miți bine și pentru că auzisem 
o discuție intre Preoteasa Ni- 
colae și Stoiculete Gheorghe, 
vînzători la un magazin 
O.O.V.L.F. din Uricani (care 
din păcate nu mai are număr) 
din care am desprins că vom 
avea o șansă convenabilă de
viețuire. Și pe cuvîntul meu

PROGRAM DE RADIO
16 noiembrie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical de 
dimineață; 5j30 Gimnastică; 5,40 
Program muzical de dimineață,- 6,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
teo-iutier; 6,15 Actualitatea agrară;
6.45 Salut voios de pionier; 7,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo- 
rutier,- 7,15 In sunet de fanfară; 7,30 
Ritmuri vesele, 8,00 SUMARUL PRE
SEI; 8,10 Cîntece și jocuri popu
lare; 8,25 MOMENT POETIC; 8,30 
La microfon, melodia preferată; 9,30 
Sfatul medicului; 9,35 Orchestra de 
muzică populară a Casei de cultură 
din Reșița, 9,45 Mari interpreți: 
violoncelistul Pablo Casals,■ 10,00
BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 „Salutul 
cravatelor roșii" — program de cîn
tece; 10,15 Din cîntecele și dansu
rile popoarelor; 10,30 EMISIUNE 
LITERARA PENTRU ȘCOLARI, 11,20 
I.imba noastră; 11,30 Muzică ușoară;
11.45 Interpreți de muzică populară; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI; Buletin 
meteorologic; 12,10 Corul Ansam
blului de stat din Baia Mare; 12,23 
Selecțiuni din opereta „Voievodul 
țiganilor" de Johann Strauss; 13,15 
Tineri interpreți de muzică ușoară;
13,30 Intîlnire cu melodia populară

Drumul cărbunelui

de ginsac bătrîn că Preoteasa 
Nicolae s-a ținut de promisiu
ne 1 Una-două a și întocmit un 
plan de activitate. Prima mă
sură : ne-a scos din cuști la 
aer rece, pe motiv că acolo ne 
sufocăm (auzi minune în noiem
brie I) Ce-i drept e drept: noua

ÎNSEMNARE

locuință era un țarc nu o cuș
că — o mulțime de lăzi și bu
toaie, o grămadă de cartofi, 
alta de varză etc. Dar ce să 
mai spun, era s-o terminăm cu 
totul înainte de a ajunge în 
plasa cumpărătorilor. Intr-o 
bună zr o surată de-a noastră
a căzut intr-un butoi. Ce a pă
țit sărmana I In altă zi, din 
mormanul de varză s-au pră
bușit peste noi citeva „ciufuli
te" acoperindu-ne ca-ntr-o a- 
valanșă. Am scăpat c-o spai-

și interpretul preferat; 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-ru- 
tier; 14,08 Sport, 14,15 Orchestre 
de estradă; 15,00 Melodii populare 
interpretate la diferite instrumente,
15,30 Caleidoscop muzical; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic,- 16,15 Cîntă Anca Age- 
molu și. Adamo; 16,30 LECTURĂ ÎN 
FOILETON PENTRU TINERII AS
CULTĂTORI : „Toate pinzele sus" 
de Radu Tudoran, 17,10 Cîntece și 
jocuri populare,- 17,30 Muzica șl fil
mul ; fragmente din suita „Mitrea 
Cocor" de Sabin Drăgoi, 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI, 18,03 TRIBUNA 
RADIO; 18,15 Varietăți muzicale;
18,40 JURNAL AGRAR, 19,00 O me
lodie pe adresa dumneavoastră; 19,30 
Melodia zilei: Secretul meu" de 
Elly Roman, 19,35 Concert de me
lodii românești; 20,00 RADIOGAZE- 
TA DE SEARĂ; 20,30 Concert de 
melodia românești (partea a II-a); 
21,C0 Melodii-magazin — emisiune 
muzical distractivă; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteoro
logic, 22.50 Serenade și romanțe în 
interpretări corale, 23,05 Muzică 
ușoară; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

(e olera magazine^ 
de giodose indoîîrlalB 
penița aoolioiool rece ?

(Urmare din pag, 1)

vității comerciale pe timpul sezonu, 
iui rece. Concomitent cu lucrările 
de modernizare și amehajare a unor 
magazine ca: nr. 29 încălțămLrtie 
pentru femei din Lupeni, nr. 40 con
fecții Lupeni au fost revizuite so
bele, tîmplăriia de la uși și de la 
vitrine, au fost înlocuite geamurile 
sparte sau" pus la punct instalațiile, 
grătarele de protecție etc.

Sîntem siguri că unitatea noastră 
va face față cu succes cerințelor din 
sezonul rece. Avem toate condițiile 
pentru ca și în perioada următoare să 
punem la dispoziția populației măr
furi specifice acestui sezon, în sorti
mente variate pe placul cumpărăto
rului

„Luna cadourilor", care începe’-In 
scurt timp, va fi de altfel un bun 
prilej de a spori vînzările. In acest 
sens ne-atn pregătit și cu unele -ac
țiuni cum ar fi: amenajarea vitri
nelor din magazine cu teme spe
ciale, a trnor vitrine cu confecții 
pentru diverse ocazii (ne gîft- 
dim la Revelion), pregătirea pache
telor cu cadouri, deschiderea baza
re! o-r cu articole de cadouri Ia Pe
troșani și Lupeni și multe altele.

Eforturile ce se depun în conti
nuare de către lucrătorii O.C.L. Pro
duse industriale din Petroșani sînl 
îndreptate spre găsirea de noi mij
loace și metode pentru sporirea 
desfacerilor, ridicarea deservirii 
cumpărătorilor la nivelul cerințelor 
actuale ale comerțului nostru: socia
list.

BASTA'
mă groaznică. „Măsura" a fost 
tot a lui Preoteasa, căci s-a pe
trecut în timpul preamabilită- 
ții sale ia servirea unui cunos
cut. Vă închipuiți că s-a iscat 
în mijlocul nostru o discuție 
cum numai neamul nostru știe 
să Întrețină: Le e spaimă și a- 
cum confraților mei cind ii văd 
pe v friză tor. Dragi tovarăși: 
m-am săturat să mai trăiesc In 
asemenea condiții. Mă gindesc 
că tov. Preoteasa (căutind o 
varză frumoasă) va da drumul 
într-o zi și celorlalte peste ca
pul nostru ucigindu-ne.’ De a- 
ceea mai bine mă sinuclcț și 
bastai Că și așa, și așa tot mort 
ajung la urmă. Dar înainte de 
.deces, ca tot... gînsacul am și 
eu o dorință: vinzătorilor în 
cauză de la Uricani să Ii se 
transmită această critică pen
tru a se „curăța" cu ea de pă
catul care-1 fac cu noi amenin- 
țindu-ne viața înainte de a fi 
nevoie.

GÎNSACUL
pentru conformitate C. VAL.

TELEVIZIUNE
15 noiembrie

18,0(1 Telerebus’ școlar;
18.50 Publicitate ;

18,58 Ora exactă ;

19,00 Telejurnalul de seară;

19,20 Buletin meteorologic;
19,23 Recital poetic din versu

rile lui Vasile Voicules- 
cu ;

19.40 Pagini din istoria filmu
lui în România (1) ;

20,10 Divertisment muzical;

20,30 Seară de teatru: „Pulbe
re purpurie", de Scan 
O’Casey. Interpretează un 
colectiv de actori de la 
Teatrul de stat din Bra
șov. In pauze — filmul: 
„Punct de gravitație". Te- 
leiilatelia ;

22.40 Telejurnalul de noapte;

22.50 închiderea emisiunii.
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Deschiderea celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Bulgar

SOFIA 14. — Trimișii speciali A- 
gerpres, G. Prisăcaru și C. Linte, 
transmit: Luni dimineața, în sala 
„Universiada" din Sofia s-au des
chis lucrările celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Bul
gar.

Scena este dominată de portretul 
lui V. I. Lenin și portretele lui 
Dimiter Blagoev și Gheorghi Dimi
trov, întemeietorii Partidului Co 
mutlist Bulgar.

Ea Congres participă peste 1 5G0 
delegați ai organizațiilor de partid, 
precum și invitați — reprezentant! 
aj clasei muncitoare bulgare, țără
nimii cooperatiste, intelectualității.

Participă, ca invitați; membri ai 
corpului diplomatic acreditați la So
fia.

La ora 9, delegații și invitații au 
salutat cu puternice aplauze sosi
rea în sală a conducătorilor de 
partid și de stat bulgari și a repre
zentanților celor peste 70 de partide 
comuniste și muncitorești și organi
zații fiemocratice din alte țări, care 
participă la lucrările congresului.

In prezidiul congresului au luat 
loc conducători i ai P.C.B., în frunte 
cu Todcr Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P. C. Bulgar. De asemenea, 
în prezidiu au luat loc tovarășul 
Nicolae Cc-aușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., conducătorul de
legației Partidului Comunist Român, 
și conducătorii celorlalte delegații

Sosirea președintelui R. 
în Etiopia

CAIRO 14 (Agerpres). — Pre
ședintele R. S. Cehoslovace, Anto
nin Novotny, care a întreprins o 
vizită oficială de cinici zile în 
RAU, a părăsit lumi Cairo, în- 
dreptîndru-se spre Etiopia.

La aeroport, Antonin Novotny a

O nouă metodă de extragere 
a metalelor din pămînturi rare
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

Igor Plaksin, membru corespondent 
al Adademîei de Științe a U.R.S.S., 
a propus o nouă metodă de extra
gere a metalelor din pămînturi 
rare, care necesită câteva ore în 
loc de șase ani cît dura pînă 
acum această operațiune. Meta
lele din pămînturi rare împreună 
cu aliajele din magneziu sânt fo
losite la fabricarea unor piese 
pentru avioanele supersonice, pen
tru proiectilele teleghidate și la 
confecționarea învelișului sateliți
lor artificiali ai Pământului.

Un adaos de elemente din pă
mînturi rare îmbunătățește calita
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• ANKARA. — Potrivit rela

tărilor agenției France Prbsse, în 
cursul nopții de duminică spre 
luni, la baza americană de la Ada
na (Anatolia) a avut loc o demon
strație antiamericană a cetățenilor 
turci. In cursul ' demonstrației, mai 
multe mașini americane au fost a- 
variate. Poliția a intervenit, ope
rând mai multe arestări.

9 ROMA. — Ministrul afaceri
lor externe al Republicii Arabe 
Uhife, Mahmoud Riad, urmează să 
sosească la 15 noiembrie la Roma 
într-o vizită oficială de 4 zile. EI va 
avea întrevederi cu președintele Ita
liei, Giuseppe Saragat, primul mi
nistru Aldo Moro și ministrul aface 
rilor externe, Amintore Fanfani.

■ Q DAMASC. — Ia invitația gu
vernului sirian, la Damasc a sosit 
o delegație guvernamentală a R. D. 

de peste hotare, participante la Con
gres.

Lucrările Congresului au fost des
chise de tovarășul Todor Jivkov, ca
re a subliniat că acest Congres se 
desfășoară în atmosfera unui mare 
avînt în muncă al întregului popor 
bulgar.

In numele prezidiului Congresu
lui, el a propus asistenței să păstreze 
un moment de reculegere în memo
ria fruntașilor mișcării comuniste și 
muncitorești, printre care și Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, decedați în pe
rioada care s-a scurs de la Con
gresul precedent al P.C.B.

Primul secretar al C.C. al P.C.B. 
a salutat delegațiile partidelor co
muniste și muncitorești prezente la 
Congres. Salutul adresat delegației 
P.C.R. a fost primit de întreaga a- 
sistență cu aplauze furtunoase si 
urale cu lozinca „Vecina Drujba" 
(prietenie veșnică).

După alegerea organelor de lucru 
ale Congresului, delegații au apro
bat în unanimitate următoarea or
dine de zi:

1. Raportul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar.
2. Raportul Comisiei Centrale de 
revizie a P.C.B.
3. Alegerea organelor centrale de 
conducere ale P.C.B.

Primul secretar al Comitetului 
Central al P.C.B., Todor Jivkov, a 
prezentat apoi raportul C.C. al 
P.C.B.

S. Cehoslovace

fost condus de președintele R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser.

In aceeași zi, Novotny a sosit 
la Addis Abeba, unde va rămâne 
4 zile. El a fost întâmpinat pe ae
roport de împăratul Haile Selassie 
I și de membri ai guvernului etio
pian.

tea oțelurilor, sporindu-le rezis
tența la căldura și la coroziune, iar 
oxizii lor intră în componența sti
clelor optice cu destinație spe
cială. ->

Noua metodă permite obținerea 
de metale din pămînturi rare cu 
o concentrare ajungând pînă la 99 
la sută. Ba se bazează pe folosirea 
acizilor carboxiîici — deșeuri ale 
producției de săpun. Folosirea a- 
cestor acizi permite să se renunțe 
la unii solvenți organici costisi
tori, să se reducă de zece ori 
prețul de cost al produselor și eli
mină 5 000- de procese interme
diare complicate.

Germane condusă de Paul Scholtz, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D.G.

to TOKIO. — Un avion de pa
sager’ aparținînd unei companii 
particulare, s-a prăbușit în mare în 
timp ce încerca să aterizeze pe 
aeroportul Matsuyama. La bordul a- 
vionului se găseau 51 de persoane. 
Autoritățile au declarat că sînt pu
ține speranțe ca vreunul din cei 
aflați la bordul avionului să fi su
praviețuit accidentului.

@ SEUL. — Potrivit știrilor so
site din Seul, în Coreea de sud s-au 
înregistrat anul acesta aproximativ 
4 006 de catastrofe și avarii în sec
torul căilor ferate. In urma aces
tora peste 1 300 de persoane au mu
rit sau au fost rănite.

to LENINGRAD. — Două moto

[ODlinuă piovoEiiile ameritano-sofl-vieînaHieze 
la graaila to MoHgia

PNOM PENH 14 (Agerpres). —- 
Agenția cambodgiana de presă 
anunță că trupele americane, sud- 
vietnameze și tailiandeze continuă 
provocările la granița cu Gam- 
bodgia. In noaptea de 6 noiem
brie, un aviion american a pătruns 
în spaițiul aerian cambodgian, în 
zona provinciei Kandhal. La 30 oc
tombrie, un grup de soldați tailan- 
dezi au pătruns pe teritoriul cam
bodgian și au atacat un sat paș
nic. Trupele de frontieră cambod-

Președintele 
Consiliului de Miniștri 
al U. R. S. S. 
va vizita Anglia

MOSCOVA 14 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că Alexei Ko- 
sâghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., va face o vi
zită oficială în Marea Britanie, în- 
cepînd de la data de 6 februarie 
1967. El a fost invitat în calitate 
de oaspete al guvernului englez 
de către primul ministru Harold 
Wilson. •

Forțe’e patriotice 
din Arabia de sud provoacă 
pierderi trupelor britanice

CAIRO 14 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat dat publicității de re
prezentanța Frontului de Elibe
rare a suduhri ocupat al Yeme
nului (F.L.O.S.Y.) se anunță că tru
pele britanice din Arabia de 
sud continuă să fie puternic ata
cate de forțele patriotice, . sufe
rind pierderi însemnate în oameni 
și armament. Chiar în orașul Aden 
și în împrejurimi, atacurile patrio- 
ților au devenit în ultima vreme 
tot mai dese și mai puternice. Zi
lele trecute, în cursul unui atac 
lansat împotriva posturilor de po
litie din cartierele Șeic Osman și 
Muallia, dim orașul Aden, forțele 
britanice au pierdut trei soldați, 
iar alți cinci, între care și ofițeri, 
au (ost răniți.

Conferința internațională 
împotriva primejdiei războiului

DELHI 14 (Agerpres). — La Del
hi au început duminică lucrările 
unei conferințe internaționale îm
potriva primejdiei războiului, a pac
telor și bazelor militare, a arme
lor nucleare și a colonialismului. Pe 
ordinea de zi a reuniunii figurează 
dezbaterea unor probleme ca acor- 

nave fluviale de mare tonaj, care 
asigură transporturile pe fluviile 
nordice ale Uniunii Sovietice, au 
pornit duminică într-o cursă cu des
tinația Veneția. Navele vor ajunge 
în Italia nu pe calea maritimă care 
ocolește Eurcpa, ci prin fluviile și 
canalele care leagă Marea Baltică 
de Marea Neagră, traversînd între
gul teritoriu al părții europene a 
U.R.S.S.

• JOHANNESBURG. — Ziarul 
„Sunday Express" a publicat un in
terviu luat ofițerului mercenar fran
cez „comandantul Delamichel", aflat 
la Durban, potrivit afirmației căru
ia în R.S.A. se recrutează în pre
zent mercenari pentru „armata per
sonală" a lui Chombe. Nu lipsit de 
ironie, ziarul adaugă că pînă în pre
zent Delamichel a reușit să recru
teze pentru noua oaste a lui Cbom- 
be 11 mercenari. 

giene au respins atacul tailandez. 
In aceeași zi, un grup de locui
tori ai salului cambodgian de fron
tieră Koub au avut de suferit din 
cauza unor mine plasate în apro
pierea localității de divereioniștii 
taiilandezi. Trei cetățeni au fost
uciși, iar opt răniți.

Cosmonauții americani au îndeplinit 
două experiențe complexe

de raciheta-țintă „Agena" prin-CAPE KENNEDY 14 (Agerpres) 
— Duminică, cea de-a treia zi de 
zbor a navei cosmice americane 
„Gemini-12" a prilejuit ore de prun
că intensă pentru cei doi cosmo- 
nauți. James Lovell și Edwin Al
drin au îndeplinit două dintre cele 
mai. complexe experiențe din pro
gramul de zbor: ieșirea în spațiu 
și verificarea posibilității de a sta
biliza două vehicule spațiale cu a- 
ju torul cîmpului gravitațional a. 
Pământului.

Cosmonautul Edwin Aldrin a sta; 
în spațiu 2 ore și 8 minute, fiind legat 
de navă printr-un cordon lung de 
8 metri. Programul șederii în spa
țiu a cuprins o serie de exerciți; 
în vederea verificării posibilităților 
Omului de a desfășura munca fizi
că în spațiul cosmic. Totodată, cos
monautul a legat nava ,,Gemiru-12"

Un nou act de agresiune 
al imperialiștilor americani

HANOI 14 (Agerpres),. — Misiu
nea fie legătură a înaltului Coman
dament al Armatei Populare Vietna
meze a trimis Comisiei internațio
nale de supraveghere și control în 
Vietnam un mesaj prin care denun
ță noul act de agresiune al impe
rialiștilor americani, care au trimis 
recent în Vietnamul de sud un 
nou contingent de 7 000 de militari 
americani.

Trimiterea noului contingent de 
trupe americane, care urmează ce
lor 9 000 de militari americani tri- 

darea de sprijn luptei eroice a po
porului vietnamez împotriva agre
siunii americane, amenințarea ce o 
reprezintă pentru pacea și suvera
nitatea popoarelor bazele militare 
străine, lupta popoarelor împotriva 
imperialismului și colonialismului, 
necesitatea interzicerii armelor nu
cleare și a experimentării acestora. 
La festivitatea de deschidere a con
ferinței a luat parte Indira Gandhi, 
primul ministru al Indiei.

Alegeri parlamentare în Brazilia
RlQ DE JANEIRO 14 (Agerpres) 

— Astăzi, marți, aproximativ 
21 850 000 de alegători brazilieni 
sânt chemați la urne pentru a de
semna pe cei .409 deputati federal 
ai Camerei Deputaților și 22 din ce: 
66 de senatori. Prin, aceste, alegeri 
se încheie cea de-a treia fază a 
scrutinului brazilian care a avut loc 
aniul acesta, după alegerile indirec
te pentru desemnarea guvernatori- 
ldr șl a președintelui republicii 
Alegerile parlamentare se desfășoa 
ră prin sufragiu universal.

înaintea alegerilor, scrie agenția 
France Presse, în Brazilia domnește 
un climat apăsător de criză ca ur
mare a sancțiunilor guvernului îm
potriva opoziției. Cu toate că în 
actualele alegeri partidul Mișcarea

Incident Ia frontiera 
dintre Siria și Izrael

DAMASC 14 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvânt militar a decla
rai că Ta frontiera dintre Siria și 
Izrael a avut loc duminică după- 
amiază un schimb de focuri. Inci
dentul s-a petrecut în partea nor
dică a lacului Tiberiada, între pa
trulele celor două părți. Schimbul 
de focuri a durat, potrivit declara
ției purtătorului de cuvînt, apro
ximativ 2 ore.

tr-un cablu de 30 de metri. După 
întoarcerea lui Aldrin la bondul na
vei, aceasta s-a îndepărtat de „A- 
gena" la distanța maximă permi
să de cablul ce leagă cele două ve
hicule spațiale. Timp de aproape 
cinci ore, „Gemin-i-12" și „Agena" 
s-au afJat în această poziție pen
tru a verifica metoda stabilizării 
obiectelor aflate în Cosmos prim 
oîmpul gravitațional al Pămîntului. 
Această metodă pornește de la fap
tul că două mase de diferite mă
rimi legate între ele și aflate pe o 
orbită în juirul Pămîntului pot fi 
stabilizate de cîmpul gravitațional 
al Pămîntului în cazul în oare cab
lul ce Ie leagă este orientat în di
recția centrului globului pământesc 
Această experiență a fost efectuată 
cu suooes.

miși în Vietnam săptămîna trecută, 
constituie, o dovadă a faptului că 
S.U.A. intenționează să-și extindă 
complotul agresiv și războiul din 
Vietnam, se spune în încheierea 
mesajului.

„Nimeni nu poate considera 
drept o inițiativă de pace 
sporirea efectivelor 
forțelor armate americane**

V1ENA 14 (Agerpres), — Consi
liul partizanilor păcii din Austria a 
adresat președintelui Johnson o te
legramă, în care cere acceptarea 
propunerilor Frontului National de 
Eliberare din Vietnamul de sud re
feritoare la reglementarea problemei 
vietnameze. „Nimeni nu poate con- 
cidera drept o inițiativă de pace, 
se arată în telegramă, sporirea con
tinuă a efectivelor forțelor armate 
americane în Vietnam, bombardarea 
Vietnamului de nord, folosirea în 
Vietnamul de sud a napalmuluî și a 
gazelor toxice și construirea unor 
noi baze militare".

democratică braziliană (singurul 
partid de opozițte tolerat de gu
vern) își va prezenta caindidații săi, 
o victorie a democraților, remarcă 
agenția citată, pare imposibil de 
realizat. Astfel, viitorul Congres va 
păstra, fără îndoială, o majoritate 
guvernamentală. Cu toate acestea 
opoziția ar putea câștiga un număr 
de locuri în marile state industriale 
ca Guanabara și Sao Paulo. Potri
vit observatorilor politici din Rie 
de Janeiro, prin închiderea tempo
rară a Congresului (pînă după a- 
legeri) și prin privarea de drep
turi politice a unor lideri ai opo
ziției, președintele Castello Branco 
a luat măsurile necesare pentru a 
preîntîmpina orice fel de „neplă
ceri" din pariea opoziției în actua
lele alegeri.
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