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, Joan XORMOCZKY inginer șef al C.C.V:J. ____ , Ion Gheorghe Maurer, au . trecut .în revistă garda militară de onoare aliniată pe aeroport.

Și' la noi au apărut și mâi’'persistă , încă fenomene de genul celor ‘semnalate îri documente ‘ pri-

zentate persoanele oficiale venite în întîmpinarea sa. A avut loc a-
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Mobilitate, autonomie în conducere 
inițiativă și răspundere sporită"Proiectul de Directive elaborat de Plenara CC al P.C.R din 5-6 octombrie 1967 cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale corespunzător noii etape de dezvoltare .socialistă a țării noastre, prezintă o importanță hotărîtoai-e pentru .ridicarea la un nivel superior a întregii activități economice, pentru înfăptuirea sarcinilor, prevăzute de Congresul al IX-lea al P.C.R Măsurile preconizate reflectă cunoașterea temeinică a ce- cerințelor de dezvoltare arrnoni- ■ >> oasă a economiei, a fenomenelor si tendințelor noi, demonstrează spiritul înnoitor și capacitatea creatoare a conducerii partidului nostru privind dirijarea întregii vieți economice, sociale =i politice a țăriiIn parcurgerea documentelor am rămas impresionat îndeosebi de profunzimea analizei asupra problemelor de organizare și conducere, a activității economice,. de organizare științifică a producției si a muncii, de’ perfecționare a planificării, precum si a altor oro-

și a metodelor , de ‘ conducere, îndeosebi în ceea ce „privește apro-• pierea conducerii, (,de prddifcție, Condiție esențială «pentru perifec- ționțarea procesului, dp producție. Apreciez mai ales precizarea , care sg face în Directive .că : „4corda- rea de atribuțiuni mai largi' unită- j.7 îri organizarea șidirijarea activității' lor,' în realizarea sarcinilor ce le revin din planul general de dezvoltare a societății, reprezintă' o cerința primordială a ,, . perfecționării conducerii'și ’ plani-specifice ale ’ fiecărei unități eco- ficării". nomice.Irt domeniul ' industriei consider că au o mare importanță mășurile ce se preconizează în vederea îmbunătățirii ’ formelor organizatorice

bleme de importanță economică majoră. , ■ ■Materialele '* publicate în presă jțjțpr economice reprezintă, un dat umetit vast care necesită uh studiu aprofundat, ;gîn- dire creatoare în vederea traducerii îri viață a măsurilor preconizate,. ținînd seama de condițiile

0 buna 
gospodărire 
a metalului

- • • 146 tone metal economi- 
sit fii 9 luni la U.R.U.M.P.

• Prin contribuția fiecărei
secții ."',

4B Și rezervele interne nu
■ sînt epuizate ■•Una din șarejnile de o deosebită . importanță puse de Plenara C C. al P C R. din decembrie 1966, în fața unităților industriale este economisirea metalului. Economisirea metalului a devenit astfel o preocupare și pentru colectivele de muncă din uzinele și de la exploatările miniere ale Văii .Jiului. Cu ațît mai mult pentru U.R.U.M.P. care, prin specificul ei, este o uzină consumatoare de metal.In urma analizelor. și studiilor făcute la U R.U.M.P. s-au îmbunătățit metodele de croire și debitare a. metalului, tehnologia de fabricare a pieselor. De asemenea, s-a ii ; adus importante îmbunătățiri proiectelor de execuție, au fost revizuite unele adausuri de metal, s-au luat măsuri pentru valorificarea deșeurilor etc Colectivul uzinei a reușit în 9 luni să economisească 146. tone metal, din care 128 tone sînt laminate f eroase. Explicația a- cestor rezultate am căutat-o in secțiile uzinei. Prima secție vizitată — construcții metalice — a contribuit la economiile realizate de uzină cu peste 36 tone metal. Interlocutorul nostru, maistrul principal Roman Vasile despre strădaniile ■

Strungarul Eugen Vegh, din secția mecanică a U.R.U.M. Petroșani, deține, titlul de fruntaș..în ■ producție de 4 ani. la strungul Carusel!, la care lucrează își depășește . lună de lună sarcinile de; plan ca cite , 50—55 la sută.

ne vorbește și rezultatele colectivului secției în reducerea consumului de metal.„Printr-o croire judicioasă și prin modificarea unor profile cu altele Kiai ușoare, secția noastră a eeo-

nomisit aproape 20 tone metal. Un exemplu : inelele de fier, cornier de la tuburile ' de rambleu hidraulic au fost înlocuite cu’inele' de fier lat realizîndu-se econoinii de metal de 1,8 kg pe fiecare .tub confecționat, ceea ce duce la economisirea a 1 200-1 300 kg metal pe lună. I.a cuierele ■ pe care le executăm, pentru vestiarul exploatării Dîlja; am . redus dimensiunile fiecărei farfurii de cuier . cu cîțiva milimetri și am înlocuit; sîrma de 6 mm cu legături de laminate. Astfel, la cele 5 600 cuiere am economisit 6 006 kg tablă și 3 000 kg sîrma. Economii însemnate de metal am obținut și la tuburile de aer com
primat, la armăturile TH și la altePetru BRE8EN

(Sontinuare în pag, a 3-a)

Matei Gnistrul petrolului 
riiniitnr dustri'â ,chiihîcâ"șr”raî?^ ge MacQvescu,. prim-adjun.țț al mi- riistruljii afacerilor - ext^^b, ’Wn Cosma, președintele Comitetjuui Executiv al Sfatului Popular al f greșului București, • Aurel 4^®* Premierul indian esțe însoțit; de leanu,1 ambasadorul României jp Rajeshwar' Dayal, secretar pentru '. India, conducători ai unor insțitu- problemele externe în Ministerul ții centrale,. generali,; funcționșgiAfacerilor Externe, P. N. Haksar, superiori din Ministerul Afaceri-secretar al primului ministru,; Am- lor Externe,, ‘ rik Singh ;Mehta, ambasadortil :In- diei la București, S. Ramaphan- dran, secretar adjunct : în Ministerul Comerțului, J. S. Mehta, secretar adjunct în Ministerul A- ; facerilor Externe, S.~ Bikram Shah, șeful Protocolului Ministerului A- facerilor Externe,. K. Natwar

jAini dupineafea a sosit ta ȘU£U- 
rești primul ministru. »i ft*?.cii India, Indira Gandhi, intr-o vizită . oficială, în țara noastră, îri ■ calitate de oaspete fal» președintelui Consiliului de Miniștri al .’Republicii Socialiste -România. Gheorghe Maurer. . ;1

ziariști români ,|i străini.Au fost de față membrii Ambasadei Indiei la București.Pe aeroport erau arborate drapelele de stat ale României și Indiei. .S-au intonat imnurile de ștait ale celor două țări. Primul ,®a- Singh, director al ■ Secretariatului nistru al Republicii India, Indiraprimului ministru, și alte persoa- Gandhi, și președintele Consiliuluine oficiale. de Miniștri al Republicii SocialisteLa coborîre din avion, primul România, ministru, al Indei, Indira Gandhi, ; a fost salutată cordial de preșe- .dintele Consiliului de Miniștri, Premierului indian i-au fost pre- Ion Gheorghe Maurer. • : -Erau prezenți Constantin Scar- în întîmpinarea A avut doc a-poi defilarea gărzii de onoare, lat, ministrul industriei chimice, pionierii au oferit oaspeților bu-Mihai Suder, ministrul economiei chete de flori.forestiere, Alexandru Bo»bă, mi- (Agerprșs)
Convorbiri oficialeLș Palatul Consiliului de Miniștri au avut loc în cursul'după-a- miezii de luni convorbiri oficiale între președintele Miniștri România, și primul .ministru al Republicii India, Indira. Gandhi.La convorbiri . au participat din partea română George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Mihai Marin; adjunct al ministrului Afacerilor externe, Alexandru Aibescu, adjunct «1 nti- nistruln-i -apmațțului exterior, Aufel Ardele^mu', amha=ridprol RdnțțSn j£i în India, Ghebșgh^ $ NicuȘerban. directori ad-int«rim în Ministerul Afacerilor Extern^.t»in partea inciiatii ,*u participat RajeshWar Daval, secretar pen-

tru probleme externe in Ministerul Afacerilor Externe, P. N. Haksar, secretar al primului ministru, Am- Consiliului de; rik Mngh Mehta, ambasadorul In- , „ - . ... diei la București, S. Ramâchan-al Republici! Socialiste secretar adJunct _n Minis.Ion Gheorghe Maurer, țeru] Comerțului, J. S. Mehta, secretar adjunct îri Ministerul Afacerilor Externe, S, Bikram Shah, șeful protocolului Ministerului Afa- cerilor 'Externe, K. Natwar Singh, dttector al Secretariatului primului ministru.In cadrul convorbirilor, - care s-au dftgfășur^t Înttrp pțgiOSferii". cordială, a .avut loc. un larg schimb de vederi privind dpzvblfâf|ț^și "întjțitep în cgntinupre a relațiilor prietenești dintre România și In- di« și unele. probleme ale situației internaționale.

Luni la afniază, primul ministru al Republicii , India, ,Indira Gandhi, a făcut o vizită protocolară președintelui, Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe : Maurer.

S.

(Agerpreș.)

Intre . premierul român și premierul indian a avut lgc o convorbire cordială.La întrevedere au luat ' parte persoane • oficiale române și indiene. (Agerpreș)
0 RECONFIRMARE A CALITĂȚILOR ARTISTICE

Aflați în ultima pe
rioadă de finisări in 
vederea finalelor ama
torismului artistiCj com
ponența fanfarei din 
Petrila, 'ai tardfiilni lo- 
nean, ai brigăzii de a- 

. .gitație de la coopergti-: 
sva- ,t:Jiul“; și mi orches- 
, trei de cameră de la.
Casa de cultură .Petro
șani au edificat' încă o, i-
dată, nu prea numero
sul auditoriu prezent, 
duminică seara, în sala 
,Casei de cultură, atîț 
asupra virtuților lor 
artistice cit și a sțadiu- 

' lui de pregătire. ‘ Și,.
pentru că, în ..ultimul 
timp am înserat,'în:: pa
ginile ziarului observa
țiile privind pregătirile 
unora dintre acești: ar
tiști amatori fruntașii ■ 
ne vom rezuma acum

■ dolar la cîteva notări fu
gare. Astfel, tarafului
Clubului din Lonea (di
rijor prof. GhebrghePopa) i se impun încă

mai multe repetiții, ■ nu 
"Totul merge... strună; ’ 

dansatorii din formația 
cooperativei „Jiul* nu 
înțeleg, nicicum, că tre
buie (și nu credem că 
h-ar putea!) să-și co

lțrecteze frecventele gre- .

cameră din Petrășani, 
despre ăl' căror nivel 
artistic nu s-a scris de 
mult. Intre timp lucru-r 

s rile s-au schimbat mult 
in bine. Am, audiat ast
fel, în interpretarea co
rectă a orchestrei con-

șeli, deseori semnalate dusă de prdf. Vasile
cu ocazia anterioarelor Lucaciu „Mica Serena-
spectacole. In ceea ce-l dâ“ de W. A. Mozart.

Marginalii la spectacolul 
„Varietăți muzicale44

pr ivește. pe Drăgan A- 
. lexandru, valorosul so

list instrumentist lupe- 
nean, amintim doar că 
între optimismul exage

rat cu care privește în- 
ț trecerile finale și nive

lul interpretativ al me
lodiei prezentate nu es
te, totuși o concordan
ță deplină, perfectă. 

Am lăsat intenționat 
* la urmă fanfara petri-

leană și orchestra de cu spontaneitate și exu-

befanță specifică ariilor 
cîntate.

TreCind, in încheiere, 
la fanfara din Petrila 
(dirijor V. Galet), ară
tăm că toate bucățile 
prezentate ■ (în Special 
fragmentul din opera „Nâbucodondșor" ' de Verdi ?i marșul „Biruitor ii“ de D. Eremia), 
au evidențiat creșterea 
valorică și virtuțile a- 
cestei formații, ' intens 
pregătite. ‘ - -

Să mai subliniem 
meritul de a. fi abordat 
lucrări pretențioase ceea 
ce dovedește stadiul a-

Deși compusă doar din 
nouă persoane, această 
orchestră de coarde, în . vansaț al. preocupărilor 
tbțalitatea sa, dispune, 
de elemente redutabile.

Pentru formație și .di
rijor, egale cuvinte de, 
laudă. Promițătoare. (de
și nu încă îndeajuns de , 
eontiirață) personalitatea 
solistei vocale Gabriela Nistor, interpretă cu - o 
tehnică îngrijită, dotată

conducătorului acestor 
formații.. Oricum, sta- 

. diul destul de înalt al 
, interpretării, la care se 
prezintă fanfara, orches
tra: de cameră și tara
ful,- tr.ebuie 
la altceva 
muncă și 
verentă.

V. TEODORESCU

să invite nu 
deed la o 

mai perșe-
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Im sftrțitul celor 90 

de minute de joc dintro 
Jiul și Steaua, pe sta- 
dlw toată lumea era 
rrnrițumită. La cabină, 
antrenorul Onisie ne-a 
spus cȘ-i satisfăcut de 
rezultat. Proiectul de

în actul II

GREU, REZULTAT EGAL
Primind ylzjta handbalistelor de la Universitatea Cluj, jucătoarele de la Școala sportivă Petroșani âu fost nevoite să cedeze lă o diferență de 5 goluri- „Deși clujeni clise află pe primul loc în clasamentul seriei a Ii-a, noi nu meritam să pierd am" — afirma la sfîrșitul partidei antrenorul Bartha Eugen. Totuși elevele lui au pierdut: Și încă pe propriul rență apreciabilă profesorul Bartha jucătoarele sale piardă, dar după

re. A fost ultima mare ocazie a Jiului de a face două puncte. Alte oca- zii au fost din corners (12—2 pentru Jiul) dar n-a avut cin» înșela vigilența înaltltor apărători oaspeți. In acest timp militarii se apără calm, organizat, faultează cam mult, fiind fluierați de arbitru cam puțin, și contraatacă periculos,. Num»! intervențiile de-a dreptul miraculoase ale Iui Zamfir la un șut- bombă sus la colț al lui Soo și la mingea „pusă" cu capul de Constantin la rădăcina barei a făcut ca pînă la urmă rezultatul să rămînă egal.Cu 1—1 ș-a terminat o partidă dificilă pentru Jiul,Dacă ar fi să facem evidențieri am nota pe Constantin, Voinea (prima repriză), Sătmărea- nu și Dumitru Nicolae de la Steaua, Libardi, Zamfir, Talpai, Mihai, Covaci (cît a jucat în . locul lui Ionescu, accidentat în prima repriză), Achim de la Jiul. Arbitrul Zaharia Dră- .- ghici din Constanța a condus cu scăpări.
Dumitru GHEONEA

mingea pe gheata lui Voinca ?i acesta o a- runcă în plasă, Treziți de acest duș, jiuliștii se reped spre poarta lui Suciu. Peronescu «re golul în vîrful bocancului, dar se joacă cu el, de dragul fentei, și pierde o mare ocazie. Este apoi rîndul lui Ltbardi să amine egalarea în min. 40 și 43 cînd sin- gur cu Suciu trage în brațele acestuia.Și vine repriza a doua. Satisfăcut! de gol, sțellștii slăbesc ritmul în tlîjip ce jiuliștii îl accelerează. Libardi își îndeplinește bine misiunea de coordonator al jacului echipei sale, șe luptă mult cu sobra apărare a militarilor și o „bate" îp min. 59 cînd reia splendid cu stîngul, prin întoarcere, direct în goi: 1—1. Tribunele ex-

arbitrul nu-i frustra de un penal ti. Pînă la urmă însă, echipele și-au împărțit egal și reprizele de dominare și situațiile de gol și punctele într-un meci nu prea ridicat ca valoare tehnică,a duce la București doua un meci de mare luptă puncte din cele două în care nu s-au urmărit decît punctele. Militarii au venit la egal. Ei l.au plasat pe Dumitru Nicolae în spatele fundașilor, l-au retras pe Negrea, iar pe' Sătmăreanu l-au investit cu sarcini ofensive, „Facheti" de la Steaua lansîndu-se deseori periculos pe con, traatac. $i astfel a început iureșul spre poarta lui Zamfir. După ce Soo și Constantin ratea- neyoie ză pe rînd în min, 25, bucureștenii deschid scorul. Pop încearcă să-1 dribleze pe Constantin in careu, ,,profesorul" t „riștitfă' duelul ăe len- ■■ ■-yimtează de bucurie, și-și

meciuri consecutive jucate în deplasare — la Constanța și Petroșani — reușise. Dar Onisle era 
mei ales mulțumit că di- namovkștii bucureșteni capotaseră pe malul mărit cu categoricul 4-0.Pentru noi însă, pentru jucători, antrenor, suporteri, rezultatul de 1-1 nu este întrutotiil mulțumitor- Nu ne poate mulțumi total pentru că jiuliștii aVeau 
de două puncte și mai ales pentru că le puteau obține dacă dominarea lor insistentă din repriza a doua nu era atît de sterilă, dacă

Foto
I. TEREK

Farul 6*0 (6*0)

încurajează frenetic fa- vorițit. Achim se infiltrează printre apărătorii adverși, are poziție bună de a marca, dar este ușor dezechilibrat in terenul de pedeapsă al Stelei. Arbitru] refUB# insă j Stiliștilor penaitlul, Sînt momente de fierbW s

■■■

ȘiiinfaDisputat pe stadionul Jiul (i’r. lucru deosebit de îmbucurător și avantajos pentru studenți) meciul dintre Știința Petroșani și Farul Constanța a atras în tribune un mare număr de spectatori, eu toată ora matinală (8,30) la care n avut loc. După ce cu o duminică în urmă studenții au întrecut cu 11—6 valoroasa formație Steaua, băieții s-au mobilizat din nou sub amenințarea retrogradării și au învins și pe Farul, o echipă de asemenea, bine cotată în rugbiul nostru. Partida, deși nu a fost de un nivel tehnic prea ridicat, a plăcut prin dîrzenia cu care s-a disputat, prin lupta acerbă pentru puncte. Pînă la urmă au ieșit învingători localnicii datorită mai ales acțiunilor liniei de trei sferturi care a reușit să înscrie două încercări în prima repriză prin Sabău și Roșea, ambele rămînînd însă netransformate.In repriza a doua jocul a abundat în greșeli datorită și arbitrajului slab prestat de Lemna-u Ion din București. Față de evoluția din etapa precedentă, formația locală a părut obosită, pachetul de înaintași altădată compartimentul ei forte, nu a mai acționat cu aceeași vigoare si convingere, neputînd pune astfel în valoare calitățile liniei de trei sferturi.Jucătorii de la Farul au practicat un joc obstructionist, frîngînd astfel cursivitatea jocului. S-au evidențiat Ionescu și Roibașu de la

CLA9AMKATUL
1, Steaua9 5 2 2 17- 9
3. Universitatea Cluj3. 9 4 3 3 12— 10Universitatea Craiova9 5 13

F. c. Argeș
8 4 2 2Dinamo Bacău0

4Tg, Mure»12—13
«5Farul
8U.T.A.9

A.S.A. -99. Rapid810. Petrolul911. Dinamo București
' « 2 ' 7.

12. Progresul București2 " ’ ' “
13. Jiul 814. Steagul9

10—11

ETAPA VIITOARE: Dinamo București — Jiul ,- A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo Bacău; Steagul roșu — Progresul; Farul — Uni
versitatea Craiova i Petrolul —■ Ra
pid ; Steaua — F.C. Argeș ( Uni
versitatea • Cluj — W.T.A.

teren, ia o dif>- de goluri. SigUr, ave8 dreptate eă nu trebuiau să ________ ... , cum au jucat în repriza a doua nici să aîștige nu puteau. Ele au început bine meciul și chiar în primul minut de joc Szolga a și deschis scorul. Era par-
H A M) B A L

Balonul expedia! puternic cu capul de Covaci trece de puțin pe lingă poarta lui Suciu. Dumitru Nicolae (nr. ft) și —Hălmăgejnu stau in espectaiivă

K U (, B I

știința. De la oaspeți s-a remarcat prin durități Daiciu care a și fost eliminat detrul bucureștean Lemnaru Ion» care a condus, după
multe greșeli,

Aurel BOJFNESCVPetroșani

REABILITARE SAU PARADOX?Duminică *dlțiiineața, spectatorii prin care consideram că Șopțărea- iin Lupmi oil tost nevoiți să imul nu nu aste adaptabil acestui postdin Lupeni life fost nevoiți s# iasă: din suflăHl» 1<mV‘ Cînd «punem acest lutru ne >,'indtm reacția publi-. ..............................................................................eului din min- W. cînd CotroazF ș ''rlcitoțu car» In’ repriza, a doua l-a marcat cel de-al treilea gol. In me» ' ‘ "....... “............. 'ciul bM Progresul Corabia întreaga echipă a fort condu»# de el, Co- troaz# fjlleÎBd duminică un adevărat maraton p» toată lungimea șt lățimea terenului De asemenea n plăcut Precup, omul cei mai „săritor" din echipă. A sărit intr-adevăr la nsvcile a demarat, a șutat.a făcut totul pentru echipa sa. Același lucru se poate spun» des-

nu nu este adaptabil acestui post (extremă . stingă),- a fo®(' Tfttărliă duminică. De fapt acest . lypru a fost «Mizat si de antrenorul llie

pe teren de arbi-cum. am spus, cu
TIR CU ARCUL

Tamaș VasileAsociația sportivă Spartac Petroșani cu sprijinul Asociației sportive Jiul a organizat rtmbîtă și

introdus rit fundaș sting. Acolo a mers Mnă, ' S«g. elmțit. acăgă gf a. alimentat mereu cu mingi utile înaintarea, Fazele mal Importante ale partidei au fort ctle din care s-au marcat golurile. laU-le: în min, 48 Cărare H lansează do pe partea stingă pe Sima tare, foarte atent, șutează necruțător și îniprle. In min, 52 Cărare modific# tabela de marcaj, iar în min, 06 se mnr- pre Sima »l Pali Noua achiziție a că ultimul gol de către Cotroază.lupenenilor — Mire*cu,.de la Elec- Am mai putea aminti faza din min.troputere Craiova — pare a fi bună deoarece acesta a dovedit multă vervă și condzlune în atac La rindul său, Gram s-a străduit sa nu lase nimic, Pe Șoptăreanu l-am lăsat intenționat la urmă. Cu a- cest jucător se petrece ceva Este mereu „discutat" de public, apostrofat pentru jocul său ineficace, In prima repriză a meciu- lui a ratat nu mai puțin de 8 ocazii, Concluzia mai de mult formată

16, cînd Cîrciunwru scapă singur, dar Gram printr-un plonjon curajos îi contracarează atacul, in min. 76 Sima, Cotroaza și Pnecup au tras pe rînd mingea unul în altul și-n apărătorii adverși, fără nimerească vreunul poarta. In concluzie ce să credem ? Este vorba de o reabilitare la Lupeni sau de urj simplu paradox ? In orice caz comportarea lupenenilor a fost destul de bună și am dori să credem că-i vorba despre o reabilitare în fața publicului lupe- nean și nu despre un paradox.A arbitrat foarte bine Ștefăneseu Vasile din Timișoara.
Val. COANDRĂȘ

că o invitație la gol către colegele ei de echipă care au aseultat-o și, pe rînd, Barabaș, Csobanskv, din nou Barabaș, aceeași Szolga și Mureșean au înscris goluri frumoase pentru echipa lor. Studentele și-au studiat cu calm adversarele. Nu păreau cîtuși de puțin nemulțumite că erau conduse la repriză cu 6—5. Tactica 'lor de a-și plimba adversarele în prima parte a meciului de a le obosi. Ie-a reușit. Așa că în minutele de după pauză clujencele și-au liiat,'~ în primire adversarele și nu le-au mai lăsat să răsufle pînă în final.Clarviziunea și tehnica individuală ale Rodicăi Floroianu, componentă a Totului național de handbal, și-a pus pecetea asupra rezultatului final In timp ce oaspetele erau proaspete, acționau lucid,. inteligent, gazdele păreau că după nuntă. Așa se si explică faptul că primele au marcat în repriza a doua 8 goluri față de numai două ale localnicelor. Firește că echipa clujeană a fost si este mai bună . decît Școala sportivă Petroșani dar jucătoarele noastre nu au evoluat la valoarea lor. Este inadmisibil ca Domșa, gplgetera formației, să nu înscrie decît un gol și să rateze două lovituri de la 7 metri (le-a tras în afara spațiului porții) După înțilnirile cu Constructor’ll Baia Mare și T..S E. București apreciam jocul echipei noastre dar : semnalam valoarea modestă a învinselor sale și dorința spectatorilor de a le vedea jticfnd bine șt eu adversare mai puternice, lucru ce nu s-a petrecut dumirnea. E drept că >'■ bina locală, 'e tînărK,. fără prea multă ex-, periență, dar aceasta n-o poate, scuza după fiecare înfrîngere.Să sperăm că duminică, în me-, ciul cu Universitatea II Timisoara, penultimul din acest tur de campionat și ultimul acasă, handbalistele.din Petroșani-, se vor reabilita în față susținătorilor, ne vor lăsa o amintire plăcută pînă în retur cînd vom fi din nou alături de ele pe terenul de zgură roșie.Duminică, golurile echipei locale au fost înscrise de Barabaș 3 (Barabaș a muncit mult dar a, fost puțin ajutată de coechipiere). Szolga 2, Cșobansky, Mureșan și Domșa. De la oaspete au marcat Rodica Floroianu 8 (cea inai bună de pe teren) Mădău Monica Mariana 2. A arbitrat Dumitru din București 3. Chirilă bine Jeni
G. DINU

Tamaș Vasile a încordat arcul și ochește ținta.

'duminică pe stadionul din localitate un concurs de tir dotat cu „C'upa comerțului" S-au întrecut sportivi de la A.SA Cluj și Spar» tac Petroșani După două zile de întreceri victoria a revenit oaspeților cu 5 069 puncte la 3 090 puncte, care au eîștigat cupa pusă in joc. Iată .si numele cîștigători- lor: Fete: I, Orony Maria, A.S.A. Cluj — 688 punețe: II : Bălănaș Ana, A.S.A. Cluj — 546 puncte ; '■ III. Stepan Gabriela. AS.A. Cluj — 452 puncte. Băieți ; I. Opriș loan, A.S.A. Cluj — 800 puncte: fi, Cristoreanu Ion, A.S.A, Cluj — 762 puncte; III, Tamaș Vasile, Sjpartac Petroșani — 729 puncte.De remarcat totuși comportarea concurentului nostru Tamaș Vasile, care a depășit cîțiva arcași cu experiență din echipa adversă, deși tirul cu arcul are o slabă popularitate în Valea Jiului

I

„Pledoarie" anti-handbal
O proastă propagandă făcută handbalului — numai 

așa se poate numi meciul, din campionatul orășenesc, din
tre Știința II Petroșani și nou înființata echipă Parînguț 
Lenea!

Studentul Drăgătoiu Julian, „pseudo-cavaler al fluie
rului" al acestei întâlniri, prin erorile de arbitraj care au 
viciat mult rezultatul final, a generat și o stare nervoasă 
excesivă pe teren. Jucătorii ambelor „tabere", stimulați par
că de incompetența conducătorului partidei, s-au dedat ast
fel la brutalități puțin obișnuite pe terenurile noastre spor
tive ; faulturi grosolane pe semicerc, schimburi de.. uper
cuturi și directe la arcadă (I), proteste injurioase care in
citau publicul. ' ■

Nu cerem neapărat ^ejucarea partidei (deși, s-ar pu
tea) ci scoaterea urgentă din rindurile arbitrilor locali a 
studentului Drăgătoiu, Dacă acesta își permite să trans
forme o întîlnire sportivă într-o încăierare, dincolo de limi
tele sportivității, noi sîntem total împotriva unor asemenea 
„pledoarii" anti-handbal, care trebuie curmate urgent!

V, T.



STEAGUL ROȘU

AȘA E, DAR NU E BINEContul datornicilor către I.R.E.H. se'ridică In prezent la peste 200 de mii lei. Dacă stai «â socotești că banii aceștia sînt suma mai multor facturi în valoare de maximum 100 de lei e ușor de imaginat că datornicii către I.R.EH. se numără de la cel puțin o mie în sua, E foarte adevărat cft întreprinderea trebuie să intre în posesia acestor bani, că nimeni nu poate avea pretenția absurdă să i se furnizeze energie electrică pe gratis. Insă mai e și alt aspect,I.R.EH practică două sisteme de taxare: autoservire și taxa la domiciliu. Cum abonați prin sistemul autoservire sînt puțini, cu marea lor majoritate se practică sistemul ,,la domiciliu" Da, dar in Valea Jiului sînt peste 12 toii da abonați iar în Petroșani, mai bine de patru mii In cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, s-au căutat și la I.R.E.H. a se elibera, unde s-a crezut că poate fi eliberată, forța de muncă. E foarte bine. Dar a fost suficient gîndit acest lucru ? La ziar sosesc reclamați! împotriva I.R.EH. Și iată că o parte a acestor reclamații sînt în directă, legătură CU cele c® am spus pînă acum Abonații paușa- liști se plîng că li se pretinde să plătească taxele de curent cu anticipație, pe trei luni înainte. Și toți abonații se plîng că I.R.EH. îi taxează cu 50 de bani kilowatul la întreaga cantitate de energie consumată la data ultimei facturări «r<U<lc red11 bl reprezintă consumul ț-r.tru luni de vară. Șefa serviciului debite al I.R.E.H. ne-a confirmat că într-adevăr practica Ia taxarea cetățenilor e cea pe care ei o reclamă„De ce a trebuit să recurgem la a solicita paușaliștilor taxele cu anticipație ? Mai întîi din cauza numărului mare de debitori care nu înțeleg să vină sft-si achite taxele La unii mai merge electricianul sj-i debranșează dar din cauza numărului lor destul de mare ar însemna ca un electrician să stea mereu numai să debranșeze si branșez® pe acești consumatori răi platnici. Al doilea motiv e acela că încasatoarele de teren fiind in-

suficiente ca număr nu ajung să viziteze decîț foarte rar întregul număr de abonați care le-a fost repartizat. In Petroșani, de exemplu, la mai bine de 4 000 de abonați, există doar două încasatoare. E puțin dacă se are in vedere că la foarte mulți abonați trebuie să mergi de 2-3 ori ca să plătească o dată.Cît privește Încasarea cu anticipație a tranșei I pentru întreg anul 1067, la ultima facturare așa ni s-a dat dispoziție să procedăm de că- tre conducerea I R E,H Cetățeanul însă nu pierde nimic căci la citirea următoare, sau la următoarea facturare, pentru consumul pe anul 1967 nu va mai fi taxat decît cu tranșa a ILa, adică 0,30 lei/kw".Cît privește aspectul taxării anticipate a paușaliștilor, credem că răii platnici au văzut la ce conduce îndMrădnfci* lor (De altfel pe a- cestia vom avea grijă să-i mai „popularizăm" și noi din cînd în cînd). Dar si conducerea I.R.H.H. trebuie să Înțeleagă că situația creată și practica pe care o folosește pentru a intra în posesia banilor e favorabil ă animozităților între populație și furnizorul ei de energie electrica, Și această practică ni se pare destul de susceptibilă la îmbunătățiri.Jon C1OCLEI

(Urmare din pag, 1)lucrări, Consider, insa eă secția noastră n-a epuizat încă rezervele în privința economisirii metalului, in continuare, atenția noastră va .fi îndreptată înspre p mai bună proiectare a pieselor, înlocuirea ni- tuirii prin sudură, reducerea pe cit posibil a unor profile, folosirea deșeurilor și altele"In sgcția turnătorie se duce a- ceeași luptă pentru economisirea metalului. Șeful secției, ing Bog
dan Iosif, ne face citeva precizări t\ ‘„Noi pierdeam înainte cantități în- semnate de metal la turnare. Oțe- ■ Iul rămas de la umplerea formelor era golit într-o groapă: se a- mesteca cu zgură, nisip și nu-l mai puteam folosi. Ne-am pus problema cum să valorificăm acest oțel. Am găsit Și rezolvarea. S-au confecționat cochile (vase mari) In -• care turnăm Oțelul rămas de la umplerea formelor. Așa că avem posibilitatea retopirii oțelului din „oale" ceea ce va duce la economisirea a peste 40 tone de metal a- nual, De asemenea, am extins turnarea în ciorchine — de exemplu, la flanșe, la capace. Ne preocupă în mod special reducerea maselo- taiuiui; micșorînd partea de, metal în care se produc contracțiile datorită variației de temperatură,

mțqprlm și piardzrito de metal. 
Num»- t vauă rttfeee prin fedu« 
cerea tnotelmajuiui «m. economisii, 
peste 0 000 leg metal Vrem ce In continuare sâ introducem masfjloți externi care să ne permită cec, nomn și mal mari de metal",In secția mecanică și la serviciul tehnologic se depun, de asemenea, strădanii pentru micșorarea adausurilor de prelucrare, re- condiționarea unor piese și unelte, pentru aplicarea procedeului ma- trițării metalului în locul forjării Toate aceste măsuri, aplicate la nivelul fiecărei secții, au făcut ca pe trimestrul III Uzina de utilaj minier Petroșani să economisească 53 tone metal, din care 45 tone laminate,

Obiectivul uzinei este preocupat 
și-n continua* găsooacă «dtte, 
mai eficiente soluții de reducere a 
consumului de metal, ne-a asigurat tovarășul Țolvay Alexandru, inginerul șef «l uzinei. In «cest Scop te va tino o evidentă precisă a consumului de metal pe flecare secție, iar la servic iile tehnologic Și constructor șef se vor Iaca plapuri de croire a metalului cît mai judicioase La confecționarea diferitelor piese, metalul folosit în prezent va fi înlocuit cu alte metale cu caracteristici superioare. De a- semenea, se prevede reducerea simr țitoare a adausurilor de jîrelucrare la secția turnătorie și alte măsuri care vor contribui Ia o cît mai bună gospodărire a metalului

ln Editura politică
au apărut:Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 5—6 octombrie 1967 eu privire la Dezvoltarea construcției de locuințe, îmbunătățirea administrării și întreținerii fondului locativ și noul regim al chiriilor.

’2 p. 0,75 lei
Broșura a fost tipărită într-un 

tiraj de masă.
*Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Ro- mîn din 5—6 octombrie 1967 cu privire la îmbunătățirea sistemului de salarizare și majorarea salariilor.32 p. 0,75 leiBroșura a fost tipărită într-un tiraj de masă. -

,Vu e de mirare că trecătorii cartierului Llvezenl se oprese locului 
În fața vitrinei magazinului cu articole de menaj. Exponatele — variate 
și gingașe — frumos orînduite în vitrină incintă ochiul.

Mobilitate, autonomie în conducere 
— inițiativă și răspundere sporităf in

(Urmare din pag. 1)vind existența unor organe intermediare în sistemul organizatoric care îngreunează activitatea de conducere determinînd manifestări de birocratism, lucrări paralele și chiar transformarea unor cadre de specialiști cu experiență Și pregătire. superioară în simpli funcționari. Astfel, în practica activității noastre sînt cazuri cînd pentru a- probarea uncr modificări ce intervin în prevederile preliminarelcr
TELEVIZIUNE

17 octombrie 1967

18,00 In direct,.. Randamentul inițiativei. Transmisiune de 
la întreprinderea textilă „Dacia* din Capitală.

18.30 Pentru copii: Ecranul cu păpuși: „Păcală* de Brin- 
dușa Zaița Silvestru. Prezintă colectivul Teatrului (le 
păpuși din Galați.

19,05 Pentru tineretul școlar: 1001 4e întrebări. „Uriașul 
mării și al uscațului“. Transmisiune de la Muzeul 
„Grigore Antipa".

19.30 Telejurnalul de seară,
19,50 Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00Călătorind prin U.R.S.S.: Orașul științei — reporta 

filmat de Constantin Berteanu.
20,05 Filmul serial: Aventurile lui Tarzan.
20.35 Seară de teatru; „Cocioabele Londrei* de G, B. Shaw- 

Interpretează colectivul Teatrului de stat din Ploiești,
82.35 Vizitînd muzeele: 150 de ani de la înființarea Mu* 

zeului Bruckenthal (Sibiu).
22,45 Telejurnalul de noapte.
23,05 închiderea emisiunii.

de producție, avizate în prealabil de forurile superioare, sînt necesare o serie de avize de la diverse organe, avize care implică timp și formalități suplimentare. £ situație similară — și în cazul scoaterii din funcțiune a unor lucrări miniere pentru care de asemenea sînt necesare o sumedenie de avize, procese verbale, comisii etc. deci un timp de muncă după părerea mea irosit In mod inutil.Aplicarea măsurilor prevăzute în Directive privind raționalizarea și simplificarea aparatului administrativ, eliminarea activităților inutile și a lucrărilor paralele, înlăturarea a tot ceea ee îi îndepărtează pe specialiști de producție, va duce cu siguranță la lichidarea fenomenelor negative amintite Mobilitatea sporită și autonomia funcțională în îndeplinirea sarcinilor încredințate unităților, vor mări inițiativa și răspunderea cadrelor tehniie și economice ale întregului colectiv în rezolvarea problemelor esențiale ale activității de producție. .■Sînt convins că măsurile ce se vor aplica pe linia perfecționării producției și planificării economiei noastre naționale vor duce la îmbunătățirea substanțială a întregii activități economice șl vor pune mai bine în valoare capacitățile creatoare ale cadrelor tehnico-ingi- nerești, ceea ce va chezășui înfăptuirea integrală a sarcinilor ce ne revin în sporirea continuă a producției de cărbune și creșterea rentabilității unităților.

ANUNȚ
Pentru o mai bunâ aprovizionare 
a populației cu lapte și derivatele lui, 

Fabrica de produse lactate Livezeni 
A PRELUAT

de la O. C. L. Alimentara înce- 
pjM ew d«t« de 11 octombrie a.c.

« magazinul da produse lactate 
sittat lira-nil te Siitalsl unificai din Petroșani. 

Magazinul și-a îmbunAtAfit modul 
de prezentare și desfacere a produ» 
selor, punând la dispoziția consuma* 
lorilor produse noi de lactate ca8
■ fructola
■ iaurt extra de calitate superioară 
Magazinul funcționează în același o cal, iar 
orarul său este neschimbat.

I. R. E. H. DEVA 
secția rețele Valea Jiului Petroșani

Aduce la cunoștința consuinalori- 

lor din raza orașului Petroșani, câ

KUIUWIE U Win CO lUREIIT ELECTRÎt
/ \

SE ANUNȚĂ la

TELEFON automat nou nr. 1830 și 1843

sau
TELEFON automat vechi nr. 468 și 335 

(telefon C.C.V.J.),v

O. Ii» 
Petroșani

anunță publicul eonșumator că,. pentru o mai bună aprovi

zionare cu mărfuri alimentare, începînd cu data de 18 oc

tombrie a.c, va deschide

un nou magazin cu autoservire
ÎN CARTIERUL AEROPORT PETROȘANI,

Prin noua unitate alimentară se vor desface si

— PÎINE

— PRODUSE EAGTATE

— CARNE ȘI PREPARATE DE CARNE
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R. D. VIETNAMLucrările Adunării 
a 8. N. 8. lor arabe, Leopoldp Benitez, reprezentantul permanent al Ecuadorului, președintele grupului țărilor latino-americane, cu reprezentanți râie la Națiunile Unite, președin- ai grupurilor țărilor socialiste și

NEW YORK 16. — Trimisul special Agerpres, Romulus Căplescu, transmite : In zilele care au precedat încheierea dezbaterilor gene-tele actualei sesiuni, Corneliu Mă- nescu» a întreprins lațgi consultări în vederea stabilirii ordinii de lucru în perioada următoare. In cadrul acestor consultări, el s-a întreținut cu Senjin Tsuuoka, reprezentantul permanent al Japoniei, președinte pe luna în curs al Consiliului de Securitate, cu președinții pe luna în curs ai grupurilor regionale — Ahmed Laraki, ministrul afacerilor externe al Marocului, președintele, grupului țărilor africane, Mohammed El-Farra, reprezentantul permanent al Iordaniei, președintele grupului țări-

țărilor occidentale, precum și cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate.Ca rezultat al consultărilor, președintele sesiunii a stabilit, după cum a arătat și în cuvîntarea rostită la încheierea dezbaterilor politice generale, amînarea discutării în plenul Adunării a problemelor de pe ordinea de zi care ii sînt repartizate, pentru a permite continuarea consultărilor în legătură cu situația din Orientul Mijlociu ce urmează a fi examinată cu prioritate.
Conferința economie* a firltor 
în curs de dexvolfare

ALGER 16. — CorespondentulAgerpres, C. Benga, transmite: După o întrerupere de 24 de ore, conferința economică a țărilor în curs de dezvoltare din Asia, Africa și America Latină și-a reluat luni lucrările în ședință plenară, sub președinția lui Abdel Aziz Boute- flika, ministrul afacerilor externe al Algeriei, care îndeplinește funcția de președinte al conferinței.In cuvîntarea rostită luni în fata delegaților, Diallo Telli, secretar general al Organizației Unității A- fricane, și-a exprimat speranța că lucrările conferinței „vor scoate la iveală noi elemente pozitive și soluții inedite de natură să contribuie la dezvoltarea economică și
Prezente româneștiBRUXELLES 16. (Agerpres). — La cel de-al 38-lea Salon internațional de alimentație și artă menajeră de la Bruxelles, la care iau parte numeroase iirme și întreprinderi belgiene și străine, pavilionul României a fost distins luni, intr-un cadru festiv, cu marele premiu de onoare pentru o prezentare deosebită a produselor într-un valoros cadru estetic. ■

socială a țărilor în curs de dezvoltare, la triumful dreptății și* demnității".In cursul dezbaterilor generale de luni, diferitele delegații depun eforturi in vederea., stabilirii „unui program comun de acțiune", cu care se vor prezenta la Conferința O.N.U. pentru comerț și dezvoltare de la New Delhi din 1968. Participanții nează burile fate,- țările .vîzuirea sistemului „relațiilor economice pe "verticală", adică a re- lațlilor existente între metropole; și fostele lor colonii. ’Se caută, de asemenea, un punct de vedere comun în probleme ale ajutorului străin, protecției produselor de bază, elaborării și aplicării în țările în curs de dezvoltare a unei politici noi, de natură să favorizeze și să stimuleze prelucrarea în fiecare țară a, bogățiilor naturale de care dispune. , |

se

la conferință exami- probleme legate de schim- economice cu țările dezvol- sporirea schimburilor între în curs de dezvoltare, re

LAOS
Apelul t. (.
al partlflulul Neo lat lakiaiKHANG KHAY 16 (Agerpres).— Comitetul Central al partidului Neo Lao Haksat a dat publicității un apel către' populația Laosului, ce- rîndu-i să-și continue lupta pentru independență împotriva agresorilor americani, care în ultima vreme âu intensificat „războit’,' special" pe teritoriul laoțian. Subliniind succesele forțelor patriotice laoțiene împotriva inamicului și hotărîrea lor de a lupta pînă îa eliberarea completă, documentul a- rată că cea mai importantă sarcină a forțelor patriotice și a poporului laoțian este întărirea forței sale; în scopul apărării, consolidării și dezvoltării regiunilor eliberate sub toate aspectele — politic, militar, economic și cultural. Comitetul Central al Neo Lao Haksat își exprimă recunoștința față de popoarele și guvernele iubitoare de pace și dreptate,' care acordă sprijinul lor poporului laoțian și face apei la acestea săcondâjnne cu vigoare intensificarea acțiunilor agresive americane în "Laos.

Comunicatul comun 
bulgaro-indianSOFIA 16 (Agerpres). — La Sofia a fost dat publicității comunicatul referitor la vizita primului ministru al Indiei, Indira Gandhi în R. P. Bulgaria. In document se arată că în timpul convorbirilor care au avut loc cu acest prilej, părțile âu discutat probleme referitoare la relațiile dintre cele două țări, precum și unele aspecte ale situației internaționale actuale.In legătură cu situația din Vietnam, cele două părți și-au exprimat părerea că în interesul tuturor țărilor iubitoare de pace, conflictul , trebuie imediat lichidat, primul pas în această direcție trebuind să fie încetarea necondiționată a bombardamentelor americane asupra teritoriului R. D. Vietnam. . Problema vietnameză, se spune în comunicat, poate fi rezolvată numai pe cale pașnică pe baza acordurilor de la Geneva din 1954, astfel ca poporul vietnamez să-și poată hotărî singur soarta, fără amestec din afară

Aviația S.U.A. vizează in mod deliberat 
uciderea in masă a populațieiHANOI 16 (Agerpres) — Intr-o declarație a Ministerului Educației al R. D Vietnam se arată că, lâ-10 octombrie, aviația americană s bombardat o altă școală de pe teritoriul țării (provincia Nam Ha); provocând moartea a 31 de copii și a învățătoarei. Bombardarea acestei școli și a sute de alte instituții de învățămînt nord-vietriameze î- lustrează faptul că aviația S.U.A. vizează în mod deliberat uciderea

în masă a populației R. D Vietnam, ceea ce constituie o violare a celor mai elementare principii a ale dreptului internațional. Ministerul Educației lansează un apel către toate organizațiile internaționale ale cadrelor didactice, către lucrătorii din în vățămînt din lumea întreagă, cerîndu-le să 'condamne cu hotărîre crimele comise de agresori împotriva elevilor și profesorilor din R. D. Vietnam.
Puternice lupte în Vietnamul de sudSAIGON 16 (Agerpres). — Forțe ale Frontului național de eliberare din Vietnamul de sud au angajat o luptă cu unități ale diviziei a 25-a de infanterie americană, într-o regiune de pădure situată la 34 km nord-vest de Saigoij.

In Cuba a fost declarat doliul național

Declarația primului ministru 
Fidel Castro<16. — Corespondentul

AțMMM*, V. Sta mate, transmite :_ HAVANA,16.DUtaaihică «ara, primul ministru alffett 'ta poaturile de radio și tele-‘amplă declarație în le- sMf* eu știrile despre moarteaSt-nesto Cfte Gu«- «Mdlararea treî zile.fi ’ declarată luptătoruluiMiercuri,RevoluțieiIoc o adunare de doliu în memoria Iui Ernest^ Guevara.

Potrivit știrilor transmise ' de agenția France Presse, cartierul general al celei de-a 25-a divizii șaigoneze a fost supus unui puternic atac de mortiere în’ dimineața? zilei de luni. Agenția de presă „Eliberarea" arată că forțele patriotice din regiunile Tan Ăn și Cho Lon au lansat săptămâna trecută 12 atacuri asupra pozițiilor inamice situate pe o șosea' la sp'v vest de Saigon. Aceeași agenție menționează că 800 de milfăl. a- mericani și șaigonezi âu fo^'/'ocoși din luptă, iar o mare cantitate de material dc război, cuprinzînd tunuri, autocamioane și muniții — capturatăFidel Castro a anunțat că pentru cinstirea memoriei comandantului Guevara, căzut eroic pe fron- Cuba, Fidel Castro, a tul de eliberare din Bolivia, pentru mările servicii aduse revoluției cubane, guvernul revoluționar și C.C. al PC. din Cuba au hotărît doliului național timpZiua de 8 octombrie va de acum îhdurfe „Ziuă eroic".18 octombrie, în Piața din Havana va < avea
vaHU’dhst‘comandant de partizani 
in Jșrit ministru al industriei în gițvernul revoluționar cu- bah. Profund emoționat, Fidel Cas- tpaț/a; apurr' „Am ajuns la con- știrile și fotografiile pri- lui Ernesto Guevara 

.de exacte Poporul 
mișcarea de eliberare, a, 

SSBiM el, au suferit o grea pier- ^dere. Exemplul și jertfa lui Guevara sînt un imbold, • o forță de convingere pentru mersul tot mai hotărît înainte al mișcării revoluționare"
Rezolvarea avize! guvernamentale din EcuadorQUITO 16 (Agerpres). — .Numim! doi noi miniștri, președintele Ecuadorului, Gomez Arosemena, a pus astfel capăt crizei guvernamentale declanșate sîmbătă prin demisia ministrului de finanțe. Este vorba

'«le lpl Manuel Coreea Arroyo la Mlhisierul de Finanțe și Enrique Sanchez Orellana Ia Ministerul Sănătății.Foștii titulari ai celor patru ministere au renunțat în bloc la func-despre numirea lui Fabian Jaramil- title lor, ca urmare a demisiei milo în funcția de ministru al educației și a lui Milton Solorzano în aceea de ministru al problemelor sociale. Noile numiri urmează celor
nistrului de finanțe Arrata, nemulțumit ‘de presiunile exercitate asupra sa de unele cercuri apropiate guvernului.

Puternică mișcare 
grevistă în AngliaLONDRA 16 (Agerpres). — O puternică mișcare grevistă se dezvoltă în Anglia în pofida consemnelor date de sindicatele oficiale. La Londra au avut loc ciocniri în- i tre polițiști și membri ai pichetelor de grevă ale docherilor. Au fost operate arestări. In portul Londrei se află în grevă 4000 de docheri. La Liverpool se află în grevă 7000 de docheri. Greve sporadice . se desfășoară. la căile ferate. Incepînd de luni dimineață, tipografii refuză să facă ore suplimentare. < ■ / I

,.TU-134“ Bilanț al urmărilor inundațiilorLa uzina de avioane din Harkov din Argentinaa început producția în serie a a- vionului cu reacție de pasageri „TU-134". Nava aeriană zboară la înălțimea de 11 000 metri cu 72 pasageri lâ bord, dezvoltînd viteza de 850-920 kilometri pe oră. Aparate speciale permit avionului să aterizeze în condiții meteorologice grele. Deoarece motoarele sînt instalate în partea dm spate a avionului, în cabine nu se aude aproape de loc zgomotul lor.

rîmături 27 de cadavre, orașului Buenos Aires Numărul persoanelor evacuați au început să 'date dispărute conți- revină la locuințele lor, nuă să crească.Pagubele materiale din ulti- provocate de inundații L’n bilanț pierderilor de stabilit.Au mai fost descoperite între timp sub dă-

Scăderea nivelului apelor continuă în marea parte a cartierelor capitalei < argentiniene devastate de inundațiile catastrofale mele zile.■ precis al este greu sînt considerabile: a- proximatîv 100 de clădiri au fost complet distruse. Cei peste 80 000 de locuitori ai

par marea majoritate nu-și mai găsește lucrurile. Patrulele militare continuă să supravegheze zonele sinistrate, unde în urmă cu patru zile a fost introdusă starea de urgență.
Cutremur de pămînt în Nicaragua

VI ZIT EMONTREAL 16 (Agerpres). — La Montreal a sosit delegația parlamentară poloneză, condusă de mareșalul Seimului, Czeslaw Wyeech, care face, la invitația Parlamentului canadian, o vizită .de răspuns în Canada
LONDRA 16 (Agerpres). —Duminică a sosiți la Cairo reprezentantul guvernului britanic, Harold Beeley. El va avea. în capitala R A.U. convorbiri cu oficialitățile , guvernamentale egiptene, în frunte cu președintele Gama! Abdel Nasser, asupra relațiilor dintre cele două țări. LJ

PARIS 16 (Agerpres). — Pfj ul ministru al Insulei Maurii; , s,.Seewoosagur Ramgoolam, a sosit la Paris într-o vizită oficială. El va a- vea convorbiri cu ministrul de externe francez, Maurice Couve de Murville, în legătură . cu relațiile dintre cele două țări.

• KABUL. La Kabul s-a deschis sesiunea Parlamentului afgan. La ședința comună a celor două ca- , mere a luat cuvintul regele Afganistanului,?, Mohammed Zahir Shah.
Centrele seismologice din. Was- . hington au înregistrat duminică un puternic cutremur al cărui epi- “ centru a fost stabilit la 105 km la sud de Managua, capitala statului Nicaragua. Intensitatea cutremu-

rului a fost de 6 grade și jumătate pe scara Richțer. Primele rapoarte nu semnalează victime omenești sau pagube materiale.

„Surveyor«-5M și-a 
reluat activitatea

Camera lunară americană 
„Surveyors^, aflată în inac
tivitate în timpul nopții luna
re (14 zile), și-a reluat acti
vitatea după ce a fost impul
sionată prin semnalele trans
mise de pe Pămînt de la sta
ția de reperare din Canberra 
I Australia). Duminică ea a 
transmis spre Pămînt prime
le semnale radio după noap
tea lunară. Cercetătorii de la 
„Jet Propulsion Laboratory1' - 
din California speră să repu
nă în funcțiune camerele de 
luat vederi de pe această sta
ție.

• NEW YORK., Trei hoți înarmați și purtînd măști au furat 
duminică de pe aeroportul internațional Kennedy o cutie care con
ținea 137 000 de dolari în bani și pietre prețioase.

Naționalizare în K. A. U.Consiliul de Miniștri al R.A.U., reunit duminică seara sub președinția lui Gamal Abdel Nasser, a hotărît naționalizarea comerțului interior cu ridicata, a declarat Mohamed Faik, ministrul orientării nație-,- nale al R.A.U.REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA.: Petroșani str. Republicii nr. 44, TeL 1662, 269 (G.G.V.J.) Tiparul: I.PJâ. Subunitatea Petroșani 40 360


