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Șeii ița Plenară a Comitetului Central 
al P. C. R.

In ziua de 19 august a avut loc ședința plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Rcmân.

Comitetul Central al P.C.R a examinat probleme legate de desfășura
rea sesiunii Marii Adunări Naționale și a adoptat Lotăriri corespunzătoare.

IN CINSTEA ZILEI DE 25 AVOVSI

Mina Vulcan se mîndrește cu multe brigăzi harnice. Printre acestea se numără și brigada lui Zaharia 
Constantin — în foto — care în luna august a dăt 300 tone cărbune peste sarcinile de plan Ia «1.

In abatajele Dîljei Sporesc economiile Realizările U.R.II.M.P.

Ședința (emisiei ml» elaherarea palului 
de talililie

Joi dimineață, la Consiliul de Stat al Republicii Populare Române, a 
avut loc ședința Comisiei pentru elaborarea proiectului de Constituție.

Ședința a fost prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele 
Comisiei.

Comisia a examinat propunerile făcute în cadrul dezbaterii publice 
și a introdus în proiectul de Constituție modificările corespunzătoare. A 
fost adoptat in unanimitate textul definitiv al proiectului de Constituție 
care urmează a fi supus dezbaterii Marii Adunări Naționale, convocată in 
sesiune la 20 august 1965.

înapoierea în Capitală 
a tovarășului Chivu Stoica

Joi la amiază s-a înapoiat în 
Capitală președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Române, Chivu 
Stoica, împreună cu ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănes- 
cu, care, la invitația președinte
lui Indoneziei, Sukarno, și a mi
nistrului afacerilor externe, Su- 
bandrio, au participat la festivi
tățile prilejuite de cea de-a XX-a 
aniversare a proclamării indepen
denței Indoneziei.

toi, Emil Bodnăraș, Ștefan Voi- 
tec, Florian Dănălache, Vasile 
Patilineț, Avram Bunaciu, Grigore 
Geamănu, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, mem
bri ai conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe.

Au fost prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în R. 
P. Română, alți membri ai corpu
lui diplomatic, membrii ambasadei 
Indoneziei la București în frunte

La sosire, 'pe aeroportul Bănea- 
sa, erau de față tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos-

cu însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim, Wisnu, precum și studenți 
indonezieni aflați in țara noastră.

Minerii de la Dîlja continuă 
să se afirme în întrecerea cu 
celelalte colective miniere 
din Valea Jiului. In fiecare zi 
ei scot în plus cantități apre
ciabile de cărbune. In spriji
nul hărniciei lor vin utilajele 
moderne introduse la locurile 
de muncă din subteran. Folo- 
sindu-le cu pricepere, minerii 
de la Dîlja au extras în peri
oada 1—19 august aproape 
900 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan. In același 
timp, ei au redus conținutul 
de cenușă din cărbunele ex
tras cu 1,5 la sută față de 
procentul admis. Minerii Șteț 
Petru, Rotaru Dumitru, Nisto- 
rean Gheorghe conduc bri
găzi harnice, care au adus o 
prețioasă contribuție la succe
sele exploatării.

ACTUALITATEA
• In sala de festivități a 

clubului muncitoresc din Lu- 
peni este programat pentru 
miine, ora 10, un festival de 
filme documentare despre bo
gățiile și frumusețile patriei.

• Orchestra „Plaiurile Bis
triței" a filarmonicii de stat 
din Bacău prezintă miine, la 
ora 20,30, în sala teatrului din 
Petroșani concertul de muzică 
populară românească „Tranda
fir de la Moldova". ’

• Duminică, la ora 10, la 
clubul muncitoresc din Vulcan

Recent, la exploatarea mi
nieră Anirioasa s-a încheiat 
calculul economiilor realizate 
la prețul de cost pe primele 
7 luni ale anului. Bilanțul în
cheiat arată că pe întreaga 

mină valoarea economiilor su
plimentare obținute în acest 
timp' se cifrează Ia 220 000 lei. 
Factorii principali care au 
permis minerilor aninoseni să 
realizeze aceste economii au 
fost: îndeplinirea și depășirea 
planului de producție,. crește
rea -productivității muncii, îm
bunătățirea calității cărbunelui 
precum și respectarea norme
lor de consum la materiale. 
In mod deosebit s-a eviden
țiat colectivul sectorului II, 
care a obținut o economie de 
0,80 lei pe fiecare tonă de 
cărbune extrasă.

este programată o dimineață 
literară. Un colectiv de inter-
preții amatori va recita poezii
din opera lui Vasile Alecsan-
dri.

• Mîine la ora 17, pe tere-
nul Jiul, are loc prima etapă
a turneului de handbal femi
nin, organizat de Școala spor
tivă din Petroșani. La turneu 
participă echipele Autorapidul 
Craiova, Știința Cluj, Progre
sul București și S.S.E. Petro
șani. Iată programul între
cerii :

Ora 17, S.S.E. Petroșani — 
Autorapidul Craiova; ora 18, 
Știința Cluj — Progresul Bu
curești.

Metaiurgiștii de la U R U M P 
intîmpină ziua de 23 August 
cu importante realizări în pro
ducție. Volumul producției 
marfă dată peste plan de la 
începutul anului se ridică- la 
peste 2 500 000 lei. Printre u- 
tilajele livrate în acest răs
timp exploatărilor miniere din 
Valea Jiului se numără: un 
grup de acționare pentru 
schip, 7 colivii de extracție, 
3 instalații de împins vago- 
netele in colivii, 165 cărucioa
re de transportat lemn în mi
nă, 15 bucăți frîne pneumati
ce simple precum și nume
roase vagonete pentru funicu
lar. In primele 7 luni ale anu
lui au fost realizate economii 
suplimentare în valoare de 
941 000 lei.
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Gara Petroșani. Lume multă. For
fota obișnuită dinaintea plecării tre
nului. Ceasul din biroul de 
mișcare arăta 7,45. Impiegatul 
Florescu Mihai, după ce l-a cerce
tat cu privirea s-a înarmat cu paleta 
și a pornit spre linia a noua.

Trenul 2 699 cu vagoanele încăr
cate cu aur negru dat de mineri era 
gata de drum. După ce a completat 
foaia de parcurs, impiegatul a res
tituit-o mecanicului Rudeanu Fran- 
qisc aflat în tură. Peste cîteva mi
nțite luminile verzi de lîngă linii 
au indicat cale liberă. Paleta impie
gatului s-a ridicat. Sub mîna sigură 
a comunistului Rudeanu colosul de 
fier s-a pus în mișcare. Un fluierat 
scurt a anunțat că încă o marșrută, 
rod al activității însuflețite a mine
rilor Văii Jiului acum, în preajma

Zor în librării: Au sosit ma
nualele școlare pentru noul an 
de învățămînt I

Intervenție la sonda 5919
Noapte de august. Pe valea Sălă- 

trucului liniștea e tulburată de pă- 
cănitul monoton al motorului sondei 
5 919. Oamenii din schimbul III exe
cutau lucrări obișnuite de întreține
re a incintei sondei și sculelor. 
Peste cîteva minute trebuia să în
ceapă extracția garniturii. Totul de
curgea normal, cînd, pe neașteptate, 
pasul normal al granitului a încetat 
Să se mai desfășoare. Masa rotari 
învîrtea garnitura în gol. Undeva, 
la cîteva sute de metri sub pămînt, 
se întîmplase ceva neobișnuit. Pen
tru a clarifica ce se întîmplase son
dorul șef a început extragerea gar
niturii. Abia se extraseră 10 pași și 
sondorul de la gura puțului anun
ță cu vocea gîtuită de emoție :

— S-a rupt garnitura la puț I
A urmat un moment de liniște. Mo

torului i-a fost încetată turația. Doar 
pompa de noroi continua să funcțio
neze. îngrijorați, sondorii s-au adu
nat Ia sfat. Se ivise o complicație 
care punea fh pericol . ter
minarea cu succes a forajului. 
Pe lîngă aceasta planul de pro
ducție al sondei trebuia realizat, 
iar brigada avea și un angajament 
— acela de a fora în cinstea zilei de 
23 August, 10 metri fizici de puț 
peste sajcinile de plan. După un 
scurt schimb de cuvinte au fost lua
te primele măsuri, indicate în ast

Mecanicul poate purta 
cămașă albă

И Merită aprecierea colec
tivului

Q 140 tone combustibil con
vențional economisit

celei de-a 21-a aniversări a eliberă
rii patriei, a pornit spre furnalele 
hunedorene.

...Pe locomotiva 1501013 lucrează 
trei oameni destoinici Marinescu 
Victor, Rudeanu Francisc și Oprea 
loan. Mecanici pricepuți și harnici, 
ei au reușit, de-a lungul activității 
desfășurate în cadrul Depoului C.F.R. 
Petroșani, să cîștige stima și consi
derația colectivului din care fac par
te. Aprecierea de care se bucură se 
datorește, muncii neobosite pentru a 
economisi lună de lună, combus
tibil convențional, strădaniei lor de 
a întreține locomotiva pe care lu
crează într-o perfectă stare de cu
rățenie.

— Pe mașina 1501013 — ne-a spus 
tovarășul Comșa Mihai — președin
tele comitetului sindicatului de la 
depou — lucrează trei din cei maf 

fel de situații. Sondorul Volintiru 
Matei ă fost trimis în Petroșani, 

să-l cheme de urgență la sondă pe 
maistrul Barbu Ioan. Tîrziu în noap
te, maistrul a fost trezit acasă, de 
cîteva bătăi discrete în geam. Obiș
nuit cu' astfel de situații, comunis
tul Barbu Ioan s-a îmbrăcat la repe
zeală și a pornit grăbit către son
dă. Era ora 2,30 cînd maistrul 
a ajuns Ia sondă. Aici, după cîteva 
măsurători ale garniturii a fost sta
bilit capul de operație. Situația era 
într-adevăr gravă. La puț, undeva la 
391 metri adîncime, datorită unei 
defecțiuni a racordului special, au 
rămas rupte de restul garniturii 135 
metri de prăjini, împreună cu tubul 
carotier și freza. Fiecare clipă era 
prețioasă. Circuitul normal al noro
iului Ia puț era întrerupt. Garnitura, 
rămasă în adînc, putea fi strînsă din 
moment în moment în cleștele nă
prasnic al presiunii de sute de tone 
a rocilor sedimentate de-a lungul mi
leniilor între stratele de cărbune. 
Dar nici o clipă nu a fost irosită 
fără rost. In funcție de natura instru
mentației a fost ales mijlocul de in
tervenție — dornul. Urmau momen
te de încordare. De sus, de la granic, 
dornul trebuia vîrît cu precizie асо-

v. STRĂUȚ

(Continuare în pag. 3-a)

pricepuți mecanici din unitatea noas
tră. Locomotiva lor este atît de 
curat întreținută încît mecanicii ar 
putea îmbrăca și cămăși albe...

Despre oamenii de pe locomoti-
va 150 1013 au avut numai cuvinte
de laudă și tovarășul Zamfirescu
de Ia R.C.T. Petroșani Și impiega-
tul Florescu.

La începutul anului, în cadrul
intrecerii socialiste ce se desfă
șoară în depou, cei trei mecanici 
s-au angajat să realizeze lunar o 
economie de circa 50 tone de com
bustibil convențional. Un calcul 
sumar făcut recent a arătat că de 
la începutul anului în curs și pînă 
la 19 august cei de pe locomotiva 
1501013 au economisit aproape 
140 tone combustibil convențior^l. 
Această cantitate este suficientă 
pentru tractarea a 40 de trenuri 
pe ruta Petroșani — Simeria și 
retur. Iată un amănunt care justi
fică aprecierea de care se bucură 
cei trei mecanici.

M. CHIOREANU
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Vrem să fim 
romani la Roma
O, de cită vreme suspină o- 

rașul nostru după un „nu
me" I Unul care să ne des- 
tete auzul cu „inteligibile" 
cuvinte, pronunțate intr-o lim
bă oscilind între esperando 
și.., nimic. Unul cate să fie 
terminat in DUBLU L sau să 
aibă cel puțin UN Y in cuprins. 
Asemenea nume aduc o notă 
de exotism pentru bieții de 
noi, provincialii.

De un timp încoace s-a mi
lostivit de nai conducerea 
T.A.P.Lsului și a adus și la 
noi, in restaurantele moder
ne, citeva note de exotism. $1- 
ferestrele restaurantelor mari 
din Valea Jiului au fost aco
perite cu afișe anunț inii că... 
„ineepind de azi, in fieaate 
seară, cintă pentru dumnea
voastră cunoscutul (a)..." 
Qiony sau Raymond sau 
mai știu eu care nume

I

FOILETON

„sonor", refuzat de ingra
titudinea bucure ștenllar, Și 
cu cita grandoare mai blțtie, 
cu cită dezinvoltură canonesc 
bietele cuvinte, incit se răs
colesc in mormintele lor Vol
taire, Shakespeare sau divinul 
Dante Alighieri.

Bietul consumatori 11 e dai 
să asculte o seară întreagă o 
parodie de muzică modernă, 
incit are impresia că se află 
pe undeva prin mahalalele 
Romei, Parisului sau Londrei.

Ultima apariție pe estrada 
restaurantului „Minerul" din 
Petroșani a marcat.o „cele
bra" Mirella Raymond (cu du
blu 1 și cu yj. 'Tdf „cîittărea. 
ță", și loț din < București. Si 
unde nu a început și Mirella 
să siringă in pumni microfo
nul si să se vaite in franceză, 
să suspine in engleză, să tre
mure in italiana. Numai româ
nește nu știa o iota. Păi ce. 
alea premiate la Mamaia au 
fost cintece ? t Dacă nu simți 
acel fior al lui Domenico 
Moduhgo, al lui Elvys Pressley 
sau cel puțin temperamentul 
Șarei Montiel nu face să mai 
trăiești. Mirella insă, ca și 
celelalte „stele" achiziționate 
de conducerea T.A.P.L., nu și-a 
dus contractul pină la capăt, 
la scurt timp fiind radiată de 
pe afiș.

Cauzele care i-au scurtat 
contractul nu merită , atenția 
noastră, aparținind de vulgar. 
Merită insă atenție modul in 
care conducerea T.A.P.L. reu
șește să ne „modernizeze".

Destul, iraților I înțelegem 
eforturile voastre, bune in in
tenție și făcute cu mari sa
crificii (mai ales financiar»), 
dar lăsați-ne să fim așa cum 
slntem: romani la Roma, pa
rizieni la Paris, petroșăneni 
la Petroșani. Sau dacă vreți 
să ne creați iluzia că ne aflăm 
intr-unui din marile orașe, 
cteeațl-ne o iluzie mai... in ton 
cu muzica. Muzica' modernă 
place, slntem și noi moderni. 
Ё bine și chiar indicat să fim 
moderni. Dar de la a fi mo
dern și pină la a denature 
muzica, dansul, frumosul, pină 
la provocarea de scandaluri in 
local și dezgustarea consuma
torilor e o cale destul de 
lungă Pe cate insă o parcurg 
intr-un timp record Utili cintă- 
tețl... prea „moderni".

$1 apoi dacă dăm un ban 
ca să aducem pe cineva, a- 
tunci vorba românului i să 
stăm In fată) in fața oameni
lor, avind convingerea că am 
contribuit la educarea gustu
lui lor estetic. .

D. GHEONEA 
I. CIOCLEI
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Trainicul și frumosul 
nu se creează 
cu lucru de mintuială

Paralel cu lucrările de construcții 
de pe noile șantiere, o muncă in
tend te desfășoară și pentru ame
najarea, repararea și modernizarea 
unui însemnat număr de locuințe mai 
vechi. Această sarcină revine unită
ților I.L.L, și nu e de loc ușoară. A- 
cestea au de administrat și de între
ținui aproape 5 0Q0 de imobile vechi 
și noi cu o suprafață construită de 
peste 1 200 000 m p. Sînt oare admi
nistrate și întreținute aceste imo
bile la nivelul cerințelor ? Sînt și 
nu prea. Unitățile I.L.L. au executat 
în acest an un volum mare de lu
crări care au constat în subzidirl, 
înlocuiri de dușumele și tîmplărie, 
reparații la instalațiile de lumină si 
sanitare, de acoperiș. Acest lucru es
te pozitiv. In perioada de vară aten
ția a fost îndreptată spre repararea 
școlilor pentru a se asigura începe
rea noului an de învățâmînt în con 
diții optime.

Multe din aceste lucrări au fost 
făcute frumos șl de calitate. Exem
ple pozitive In acest sens oferă uni
tățile I.L.L. Lupani șl Petrila. Ți-e 
mai j^are dragul să privești aspec
tul școlilor din Petrila după ce 
muncitorii de la I.L.L. au terminat 
complet lucrările.

Făcînd Însă un raid pe la imobi
lele unde au executat lucrări mun
citorii da la I.L.L., pe lingă exemple 
pozitive s-au semnalat o serie de 
lipsuri mai ales în ce privește cali
tatea și respectarea termenelor de 
execuție a lucrărilor. La școala din 
Aninoasa, spre exemplu, s-a consta
tat ci acoperitul nu a fost bine re
parat. Or, această „mică" deficiență 
poate să ducă la deteriorări mari.

Unitatea I.L.L. din Lupeni a zu
grăvit la Uricani În acest an mai 
multe blocuri. A omis însă repara
rea burlanelor așa că zugrăveala, 
deși bună, nu prea... ține. La Lo- 
nea, din cauza unor greșeli de pro
iectare, terasele unor blocuri au 
foșt defectuos construite, І4Г apa pro
venită din ploi și topirea zăpezilor 
se scurc^a pe pereți deteriorîndu-i. 
Comitetul de cetățeni și deputății, 
la propunerea locatarilor, au venit 
du sugestia să se refacă terasele cu 
p mică înclinare. Tovarășii de la 
I.L.L. au venit însă cu ideea că e 
mai simplu să se facă un mic dig de 
baton în jurul fiecărei terase. Re
zultatul! Apa, care înainte vre
me se scurgea pe pereți se transfor
mă acum în mici băltoace pe tera
se, scurgîndu-se de aici în aparta
mente. lată deci cum o soluție gre
șită duce la nerezolvarea deficien
țelor. Deficiențe numeroase s-au 
constatat șl la repararea instalați
ilor sanitare și înlocuirea dușumele
lor.

In activitatea I.L.L. cantitatea și 
calitatea lucrărilor trebuie să se îm
bine în mod armonios cu frumosul. 
Nu trebuie sfi ne preocupe numai 
problema cît reparăm ci și cum. Te
meinicul, frumosul, nu se creează 
cu lucru de mîntuială. Aviz și celor 
că zugrăvesc și blocurile de la 
Vulcan I

Lucrătorii unităților I.L.L. nu tre
buie să uite nici up moment că de 
cantitatea «1 calitatea muncii lor de
pinde mulțumirea său nemulțumirea 
a mii de locatari, de elevi. $i ce poa
te să-ți aducă o mai mare satisfac
ție decit aprecierea că ai făcut un 
lucru ireproșabil.

La executarea de lucrări de repa
rații trainice șl frumoase concură o 
seamă de factori. In unitățile I.L.L. 
din Vșlea Jiului sînt mulți munci
tori evidențiat! în întrecere. Orga
nizațiile sindicale vor trebui să dea 
dovadă de mai multă exigentă în 
atribuirea acestui titlu de cinste, ți- 
nînd seama de calitatea șl aspectul 
lucrărilor executate de cei evldșn- 
tiațl. Efectuarea unul control per
manent asupra stadiului calității lu
crărilor are, de asemenea, o mare 
importanță. In acest sens se cuvine 
a fi reliefată preocuparea Sfaturi
lor populare din Petrila și Aninoasa 
care controlează zi de zi felul în 
care se desfășoară lucrările de re
parații și renovări în localitățile 
respective.

Organizațiile de bază din cadrul 
I.L.L, au un cuvînt greu de spus 
în această privință. Ele vor trebui 
să creeze o opinie de masă împo
triva celor ce neglijează calitatea 
lucrărilor. La locurile lor de muncă, 
membrii de partid vor trebui să 
militeze în permanență pentru cali
tate și frumos, pentru executarea de 
reparații care să mulțumească pe 
deplin pe oamenii muncii.

Directivele celui de-al IX-lea 
Congres al partidului nostru pre
văd sarcini mobilizatoare în do
meniul construcțiilor de locuințe. 
In viitorul cincinal localitățile Văii 
Jiului vor cunoaște o dezvoltare și 
mai rapidă. La imobilele construite 
se vor adăuga altele noi a căror ad
ministrare și întreținere cad* în 
sarcina I.L.L. Muncind cu dragoste 
și simț de răspundere lucrătorii 
unităților I.L.L. își vor aduce din 
plin contribuția la înfrumusețarea 
locuințelor oamenilor muncii.

P. CRI ȘAN

Din nou la
Incepînd de duminică iubitorii fot

balului din Valea Jiului vor, asalta 
din nou stadioanele.

Deoarece stadionul din Petroșani 
este în curs de regazonare deschi
derea oficială a sezonului de fotbal 
(categ. B) are loc la Lupeni cu me
ciul Jiul Petroșani — C.S.M. Sibiu.

Pregătirile echipei Jiul s-au înche
iat. In general echipa s-a pus la punct, 
jocul ei fiind superior celui din 
anii precedent!. Antrenorul princi
pal Eugen Mladin are la dispoziție 
un lot valoros pe care a avut pri
lejul să-1 omogenizeze în meciurile 
amicale de verificare, în compania 
unor echipe de categoria B. și C.

Comunistul Boacă Constantin es te un frezor apreciat în cadrul lecției 
a V-a de la Viscoza Lupeni. Piesele de schimb pe car* 1* execută *1 sînt 
întotdeauna de bună calitate.

Intervenfie la sonda 5919
(Urmare din pag. l-a)

lo, jos, Ia 301 metri pe axul garni
turii rămasa în put. Apoi, trebuia 
executat un filet dreapta cu ajuto
rul dornului. Sub mîna iscusită a 
comunistului Barbu Ioan, tatonarea 
cu ddrnul a reușit. încet, manual, fi- 
letul a fost executat și apoi întărit 
mecanic. Garnitura rămasă în puț 
dădea semne că începe să fie prinsă 
de presiunea rocilor. Dar furia roci
lor s-a dovedit a fi neputincioasă în 
fața iscusinței colectivă a sondorilor, 
Motorul a fost ambalat Iș maximum,

fotbal
Pe compartimente situația se pre

zintă astfel t
In poartă: Ion Văsile, Zamfir și 

Gram. Apărarea: Nicoară, Ivănescu, 
Cazan, Pop, Frank și Serban. НаШа: 
Crăciun, Vlad, Stoker și Foca Mar
cel. înaintarea: Martinovici, Ca- 
sandra, Libardi, Sandu,. Peronescu, 
Achim și Farkaș.

Publicul așteaptă de la „11-le jiu- 
list" o comportare pe mȘsura posi
bilităților. Să sperăm că așteptarea 
nu va îi dezmințită.

Virgil CUTEANU 
Horațiu BORCA 

corespondenți 

iar granitul a început să tragă de 
garnitură cu o forță de 3 500 kg 
întindere în plus, față de sarcina 
normală. încet, încet, garnitura a 
fost degajată din strînsoarea rocilor. 
Una după alta au fost extrase apoi 
toate prăjinile, tubul carotier și 
Ігеы. Pe fețele oamenilor pțateăi citi 
satisfacție șl bucuria datoriei împli
nite. Trecuseră abia dogă ore de la 
începutul intervenției Și garnitura a 
fost salvată. O întîrziere de citeva 
ore putea să ducă la pierderea defi
nitivă a garniturii. Sute de mii de lei 
ar fi fost pierdut* zadarnic, iar 
misiunea geologică a sondei n-ar fi 
foșt îndeplinită.

De la această întîmplare au tre
cut cîteva zile. Acum, forajul Ia 
sonda 5 919 se desfășoară normal. 
Conducerea secției de foraj Li- 

vezeni a întreprinderii de explorări 
Hunedoara-Deva ne-a informat că 
brigada sondei 5 919 s-a situat me
reu în fruntea întrecerii socialiste 
pe secție în acest an. Lună de lună 
brigada sondei, din care fac parte 
Bărăiac Petre, Sora Marin, Șeulea- 
nu Cornel, Andronie Victor, Zâvel- 
că loan, Parița loan și alții, și-a de
pășit angajamentul în medie cu 20-28 
la sută. Sondorii de la 5 919 și-au 
îndeplinit cu 6 zile înainte de ter
men angajamentul luat în întrece
rea socialistă în cinstea zilei eliberă
rii patriei. Au forat pește planul lu
nar la zi 15,90 metri fizici.

E. M. URICANI
Organizează

în ziua de 28 august 1988
UN CONCURS

pentru ocupare» 
posturilor vacante de :

— maiștri minieri 
principali

— maiștri minieri
— maiștri electro- 

mo canicfi
Concursul se va tine
le sediul unității

Informații iupiim entare 
te pot obține de la biroul 
pertonal al E.M. Uric ani,

—............... —■.................. JIM-

SFATUL POPULAR ORĂȘENESC

PETROȘANI

Secția Sănătate 

și Prevederi Sociale

Anunță
Examenul de admitere la șeoa- 

la profesională sanitară se va 
ține între І-1Ѳ septembrie ІМІ 
șl va consta din următoarele 
probe t

— Limba română (scris ai 
oral)

— Matematică (scris ți orkl) 
Examinarea sa face din itiatd* 

rlil* prevăzut* în programei* 
claselor 5-7 (8).

Se primesc absolvent* ale șco
lii general* de 7-8 ani, în virili 
de 18-25 ani împliniți la 31 de
cembrie 1965.

înscrierii* s* fac la S*eți« șl- 
nătate a Sfatului Popular orășe
nesc Petroșani, pînă la dala de 
1 septembrie 1985, in baza Ur
mătoarelor acte;

— Cerere de înscriere

— Certificat de naștere (copiei

— Certificat de absolvire • 
școlii generale de 7-8 ani 
(In original)

— Adeverință de sănătate care 
să cuprindă examenul de 
sfnge și radloscopie pulmo
nară.

>

PROGRAM DE RADIO
21 august

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Cîntece patriotice; 5,15 
Jurnalul satelor; 5,25 Marșuri in
terpretate de fanfară; 5,45 Jocuri 
populare,- 6,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 6,10 Piese distracti
ve de muzică ușoară; 6,35 Piese 
instrumentale de mare populari
tate; 7,00 Radiojurnal; 7,15 Un cin- 
tec drag — muzică ușoară; 7,30 
Sfatul medicului: Tutunul și nu
triția, 7,35 Anunțuri, muzică, 7,45 
Salut voios de pionier, 8,00 Suma- 
rul presei, 8,06 Concertul pentru 
chitară și orchestră de Mario Gas- 
telruovo Tedesco, 8,30 Cîntece și 
jocuri de pe întinsul patriei, 9,00 
La microfon melodia preferată, 9,45 
Maeștri ai arcușului, 10,00 Buletin 
de Știrii 10,03 Pagini din opera 
„Pădurea vulturilor" de Tudor Jar- 
da, 10,30 Sonata pentru violoncel 
și pian de Theodor Fuchs, 11,00 
Muzică corală de compozitori ro
mâni, 11,41 Valsuri de estradă. 

12,00 Buletin de știri, 12,03 Din 
folclorul muzical al popoarelor,
12,35 Piese pentru fanfară d* Sa- 
vel Horceag și Aurel Popa, 12,50 
Concert de prîtiz, 13,45 Pentru fie
care cite o melodie, 14,00 Buletin 
de știri, 14,10 Soliști și orchestre 
de muzică ușoară care ne-au vizi
tat țara, 15,00 Fragmentul „La se
ceriș" din poemul vocal-simfonic 
„Pe plaiuri moldovene" de Viorel 
Doboș, Rapsodia moldovenească 
de Achim Stoia, 15.30 Săptimina 
literară! 15,45 Cîntă Ana Pacatiuș 
și Grigore Kiazim — melodii popu
lare, 16,00 Radiojurnal, 16,15 Frag
mente din operata „Joc de artifi
cii" de Burkard: 16,30 Emisiune 
muzicala de la Moscova, 17,00 
„Melodii dragi" — muzică ușoară, 
17,15 „Chipul de mîine âl patriei",
17,30 Recitai Renata Tebaldi, 17,45 
„Mică serenadă" — muzică de es
tradă; 18,00 „De её? De unde? De 
cînd t"; 18,20 Melodia populară și 

interpretul preferat; 18,40 Radio- 
simpozion : „Un nou capitol de is
torie"; 18,55 La microfon, romanță; 
19,25 Varietăți muzicale,- 20,00 Ra- 
diogazeta de seară; 20,30 ‘ Cintă 
Margareta Pîslaru și Aurelian An- 
dreescu, 20,45 Noapte bună, co
pii; 20,55 Ritmuri tinerești; 21,30 
Moment poetic; Laudă României 
Socialiste,- 21,35 Recitalul pianistu
lui Aldo Ciccolini; 21,45 „La sfîr- 
șit de săplămînă, cJntec joc și voie 
bună" — melodii populare; 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,20 Petrecere dansantă;
23,35 Duete din opere; 23,52 Bule
tin de știri.

PROGRAMUL П. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Țrlo-uri vocale de mu
zică ușoară, 7,50 „Pentru fiecare 
melodia populară preferată"; 8.20 
Selectiuni din opereta „Veronigue" 
de Messages 9,00 Buletin de știri; 
9.03 Mic concert interpretat de tari
fară, 9,20 „Cîntece pentru cei 
mici"; 9,30 Roza Vlnhirllor, 10,00 
Program interpretat de orchestra 
de cameră a medicilor din Cluj,
10,30 „Caruselul melodiilor de es
tradă"; 11,00 Buletin de știri, 11,03 

Pagini din opera „Faust" de Gou
nod,- 11,45 Divertisment pentru 
cvintet de suflători de Ludovic 
Feldman; 12,05 File din albumul 
cîntecului nostru revoluționar,- 
12,20 Arii din operete cunoscute;
12,35 Melodii populare; 13,00 Bu
letin de știri; 13,03 Soliști șl for
mații de amatori — muzică ușoa
ră; 13,30 Potpurlul pentru fanfară 
„Buchet de flori" de Dumitru Ё- 
remia, 13,40 Pagini vesele din ta
pete; 14,35 „Mîndra care-mi place 
mie" — program de cîntece șl jo
curi populare; 15,00 Buletin de 
știri; 15,10 Din creația de muzică 
ușoară a compozitorilor noștri,-
15.30 Melodii populare; 15,45 Cîn
tă corul de copii al Radiotelevi- 
zlunli; 16,00 Cantata „Comunistul" 
de Constantin Palade; 16.30 Reci, 
tal îolanda Mărculescu și David 
Ohaneslan — In program arii din 
opere) 17,00 Radiojurnal) 17,iă An
sambluri artistic* muncitorești,
17.30 Anunțuri, reclame, muzică, 
18,00 Opereta „Lysistrata" de Ghe- 
rase Dendrino —- montaj tnuzical- 
iiterar, 19,00 Buletin de știri; 10,05 

Concert de seară) 10,30 Pagini de 
călătorie: „Prin Delta Dunărll"i 
20,00 Concert pentru oamenii mun
cii aflați lă odihnă; 21,00 Radio
jurnal. Sport; 21,20 Canțonete in
terpretate de Beniamino Gigli; 
21,40 Vă invită la dans formațiile 
noastre de muzică ușoară; 22,30 
Voci care au cucerit lumea; 23,00 
Buletin de Știri; 23,05 Din capodo
perele muzicii simfonice,- 23.50 
Ritm și melodie; 1,52 Buletin d* 
știri.

Cinematografe
21 augUst

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Fiul căpitanului Blood; REPUBLI
CA I Pătru fete intr-o curte, PE
TRILA t Liturghia de la miezul 
nopții, ISCRpNI: Fernand cow
boy, VULCAN: Cele trei lumț ale 
lui Guliven PAROȘENI: Sedusă si 
abandonată; LUPENI — CULTU
RAL : Merii sălbatici; BARBAt 
TENI: Asasinul din cartea de te
lefon.
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PREZEBTE ИШІЕЦІ
MOSCOVA 19 (Agerpres).
Joi dimineața a sosit pe aero

dromul Seremetievo din Moscova 
ansamblul de balet al Teatrului de 
Operă și Balet din București, care 
întreprinde un turneu în Uniu
nea Sovietică.

Artiștii români vor prezenta pe 
scena Teatrului Muzical „Stanis
lavski și Nemirovici-Dancenko" ba
letele „întoarcere din adîncuri" de 
Mihail Jora, precum și „Lacul Le
bedelor" și „Giselle".

Cu același avion a sosit la 
Moscova orchestra de estradă a 
radioteleviziunii române, care în
treprinde, de asemenea, un turneu 
in Uniunea Sovietică.

Oaspeții români au fost întîm- 
pinați ia aerodrom de reprezen
tanți ai Ministerului Culturii al 
U.R.S.S. și de artiști ai Teatrului 
„Stanislavski și Nemirovici-Dan
cenko". ,

☆

SOFIA 19 (Agerpres).
La 18 august, cea de-a patra zi 

a Balcaniadei cîntecului popular, 
care se desfășoară la Burgas, a 
fost consacrată cîntecului popu
lar românesc. In legătură cu a- 
ceasta, sub titlul „Aplauze pen
tru artiștii români", ziarul „Ote- 
cestven Front", scrie printre al
tele : „Timp de două ore artiștii 
români au demonstrat o înaltă mă
iestrie muzicală... Publicul i-a răs
plătit cu aplauze bine meritate". 
Ziarul „Narodna Mladej", notea
ză : „Trimișii poporului frate ro
mân au pregătit și au adus pen
tru acest concert oficial, tot ce 
au mai bun din tezaurul lor fol
cloric. S-a dovedit că Ionel Banu 
este un violonist de primă clasă. 
Melodiile de pe malul Oltului, „Doi
na oltenească" „Briul fetelor" și 
duetul său cu Nelu Stan au fost 
interpretate la înalt nivel artis
tic. De succes s-au bucurat și 

naistul Dobre Constantin, acordeo- 
nistul Marcel Budală, țambalistul 
Nicolae Vișan și clarinetistul Ma
rin Ivașcu, care prin, arta lor, i-au 
cucerit pe spectatori...".

La 21 august, va avea loc con
certul de închidere al Balcaniadei 
cîntecului popular.

☆
ULAN-BATOR 19 (Agerpres).
Potrivit planului de schimburi 

culturale pe anul 1965 dintre R. 
P. Română și R. P. Mongolă, la 18 
august au sosit la Ulan-Balor ar
tiști ai Circului de Stat din Bu
curești, care vor susține timp de 
două săptămîni spectacole în ca
pitala țării și în alte localități.

VIETNAM
Forțele patriotice au ocupat capitala 
districtului Dak Sut

Calm relativ la Los Angeles
ф Discursul lui Martin Luther King 
• Declarația P. C. din S. U. A.

SAIGON 19 (Agerpres).
Continuînd acțiunile în regiunea 

platourilor înalte, forțele patrioti
ce sud-vietnameze au reușit în 
urma unui puternic atac lansat 
miercuri noaptea să ocupe capita
la districtului Dak Sut din provin
cia Kontum și o tabără a forțe
lor speciale americane amplasate 
aici cu un efectiv de aproximativ 
350 de militari sud-vietnamezi și 
12 consilieri americani.

Incepind de miercuri seara, pa- 
trioții sud-vietnamezi au supus 
orașul unui puternic atac de mor- 
tiere. Exploziile obuzelor au dis
trus numeroase depozite de muni
ții, precum și clădirea statului 
major al garnizoanei. In ciuda a- 
tacurilor aeriene, în zorii zilei pa- 
trioții sud-vietnamezi au pătruns 
pe teritoriul taberei speciale, a 
declarat un purtător de cuvînt 
american.

In ultimele luni, garnizoana din 
Dak Sut a fost atacată în mai 
multe rînduri.

Joi dimineață au fost reluate.

BILANȚ SEMNIFICATIV
HANOI 19 (Agerpres).
Agenția V.N.A. anunță, citind 

agenția de presă „Eliberarea", că 
în cursul lunii iulie forțele pa
triotice sud-vietnameze au scos 
din luptă un număr de 10 038 de 
militari inamici dintre care 7 723 
morți sau răniți, 1 183 prizonieri 
și 1 132 dezertori. Printre morți și 
răniți se află 861 de militari ame
ricani, australieni și sud-coreeni. 
In această perioadă, menționează 
agenția, patrioții sud-vietnamezi 
au distrus 58 de mașini militare și 
au avariat alte 19, au doborît și 
au distrus 65 de avioane — nu
mărul avioanelor distruse de laȘI-AU PRIMIT PEDEAPSA

FRANKFURT PE MAIN 19 (A- 
gerpres).

Curtea cu Juri din Frankfurt pe 
Main a pronunțat joi verdictul în 
procesul celor 20 foști gardieni și 
funcționari ai lagărului de con
centrare. de la Auschwitz. In tim
pul celor 20 de luni de dezbateri, 
tribunalul a ținut 200 ședințe și a 
audiat 360 martori sosiți din lu
mea întreagă. Doi acuzați, prin

de asemenea, luptele din regiunea 
situată la sud de baza de la Chu 
Lai, unde incepind de miercuri se 
desfășoară una dintre cele mai mari 
bătălii în care sînt angajate forțe
le americane din Vietnamul de 
sud. Batalioanele americane care 
încearcă să cucerească un punct 
fortificat al forțelor patriotice, 
scrie agenția France Presse, sînt 
sprijinite de atacurile masive ale 
artileriei terestre, navelor de răz
boi staționate: în larg și aviației.

Importantele forțe americane și 
guvernamentale care au fost tri
mise săptămîna trecută în spriji
nul postului de la Duc Co, asediat 
de forțele patriotice au început să 
părăsească această regiune trans
formată, potrivit agenției France 
Presse „în pămînt pîrjolit". Toa
te satele din împrejurime au fost 
evacuate iar mai multe au fost 
distruse pentru a împiedica apro
vizionarea patrioților sud-vietna
mezi care continuă să controleze 
această regiune.

începutul anului atinge astfel ci
fra de 511 — au scufundat sau 
incendiat 20 de vase militare. For
țele patriotice au distrus, de ase
menea, un mare număr de tu
nuri de diferite tipuri.

Numărul militarilor scoși din 
acțiune de la începutul acestui an, 
scrie agenția, se ridică la apro
ximativ 115 000.

In urma acțiunilor desfășurate 
de patrioți în cursul lunii iulie au 
fost eliberate, de asemenea, mai 
multe localități și sate strategice 
din provinciile Bien Hoa și My 
Tho.

tre care comandantul lagărului de 
la Auschwitz, Richard Baer, au 
decedat în timpul procesului.

Curtea cu Juri a pronunțat șase 
sentințe la închisoare pe viață și 
11 la închisoare pe diferite ter
mene.

In cilida depoziției martorilor 
acuzării care au declarat că toți 
acuzații sînt vinovați, Curtea cu 
Juri a achitat pe trei dintre a- 

ceștia.

NEW YORK 19 (Agerpres).
Miercuri seara în cartierul Watts 

din Los Angeles, domnea un calm 
relativ, relevă agențiile de presă. 
Liderul populației de culoare din 
S.U.A., Martin Luther King, care 
a sosit la Los Angeles, a declarat 
miercuri la un miting care a 
avut loc în acest cartier că din 
cele ce i s-au relatat poliția se 
face vinovată de brutalități îm
potriva populației de culoare. El 
a menționat că împreună cu alți 
lideri ai populației de culoare va 
încerca să evite izbucnirea unor 
noi incidente la Los Angeles. Re- 
ferindu-se la cauzele care au ge
nerat mișcarea negrilor în cursul 
ultimei săptămîni, Martin Luther 
King a spus că practicile rasiale 
și sărăcia în care trăiesc negrii 
au fost factorii principali de ten
siune. EI a arătat că procentul șo
majului în rîndul populației din car
tierul Watts se ridică la 34 la su
tă, adică de cîteva ori mai mare 
decît media procentului șomaju
lui înregistrat în S.U.A. Brutali
tățile poliției, a declarat el, nu 
fac decît să provoace incidente 
de genul celor care s-au produs 
aici în ultima săptămînă și în 
cursul cărora au fost omorîte 35 
de persoane.

Alte știri informează că autori
tățile locale sprijinite de mari 
forțe polițienești și de trupe ale 
gărzii naționale continuă să de

Situația politică din Grecia
ATENA 19 (Agerpres).
Tsirimokos, noul prim-ministru 

desemnat de regele Constantin 
miercuri seara, împreună cu mi
niștrii pe care îi va include în 
guvernul său urmează să fie in
stalați în mod oficial în funcțiile 
lor. După întrevederea pe care a 
avut-o cu regele, noul premier a 
declarat că intenționează să se 
prezinte în parlament pentru a so
licita votul de învestitură la în
ceputul săptămlnii viitoare. Obser
vatorii își pun întrebarea dacă 
Tsirimokos va putea să întruneas
că majoritatea de voturi. Părerile 
sînt în această privință împăr
țite. In orice caz, se semnalează, 

pisteze așa-numitele persoane sub
versive pe seama cărora se în
cearcă a se arunca vina pentru 
ciocnirile sîngeroase care au 
avut loc la Los Angeles. In ace
lași timp se anunță că președin
tele Johnson a promis miercuri 
ajutor federal pentru a fi recu
perate pagubele materiale produ
se în cursuL ciocnirilor dintre po
liție și populația de culoare.

In legătură cu evenimentele de 
la Los Angeles, Partidul Comunist 
din S.U.A. a dat publicității o de
clarație în care condamnă repre
siunea polițienească. In declarație 
se arată că această răbufnire a 
indignării constituie un corolar 
al mizeriei și șomajului cărora- le 
sînt sortiți negrii. In pofida așa- 
zisului război împotriva Sărăciei 
care s-ar duce în prezent în 
S.U.A., literalmente nu s-a ăcut 
nimic pentru înlesnirea condițiilor 
de viață ale negrilor. In decla
rația Partidului Comunist din 
S.U.A. se cere retragerea imedia
tă din Los Angeles a tuturor tru
pelor gărzii naționale pentru a 
căror întreținere se cheltuiesc su
me imense, sume care ar trebui 
folosite pentru ajutorarea victime
lor represiunilor polițienești. Sin
gura soluție, se spune în înche
ierea declarației, este încetarea 
războiului S.U.A. din Vietnam și 
folosirea mijloacelor cheltuite pen
tru înarmare într-un adevărat răz
boi împotriva sărăciei.

pe lîngă numărul deoc^dată in
suficient de deputați ai Uniunii 
de centru care au putut fi atrași 
în gruparea disidentă, și manifes
tarea unei anumite opoziții față 
de noul premier în rîndurile par
tidelor de dreapta, îndeosebi ale 
partidului progresist. Liderul aces
tui partid, Markezinis, a refuzat 
pînă în prezent să-și facă cunos
cută atitudinea pe care o va adop
ta în Parlament. Stephanopoulos 
— despre care se credea că va 
fi desemnat prim-ministru — a de
clarat că nu face parte din gu
vernul Tsirimokos. El a ținut însă 
să precizeze că sprijină guvernul 
Tsirimokos.

In câteva rînduri
KHARTUM. — In Sudanul 

Meridional continuă acțiu
nile forțelor guvernamentale 
împotriva elementelor disidente. 
Postul de radio Omdurman a fă
cut cunoscut că, potrivit unei de
clarații a ministrului de interne. 
El Mahdi, avioanele guvernamen
tale au bombardat și mitraliat 
trei tabere în care se aflau forțe 
sudiste. Cele trei tabere, preciza 
postul de radio, au fost reperate 
în provincia Equatoria.

COTONOU.\— O scădere brus
că a temperaturii s-a înregistrat 
în ultimele zile în regiunile 
Africii Centrale, unde bintuie, de 
obicei, călduri mari. Valul de frig 
care s-a abătut în special asupra 
teritoriilor nordice ale Dahome- 
yului a provocat mari dificultăți 
pentru munca cimpului. Țăranii 
se retrag cu toții în sate, unde 
aprind focuri în colibe.

Un asemenea val de frig în Da
homey constituie un fenomen 
foarte rar.

TEL AVIV. — David Ben Gu
rion, fondatorul partidului Mapai, 
a compărut miercuri în fața Tri
bunalului de onoare al conduce
rii partidului fiind acuzat de a 
fi constituit un grup parlamentar 

disident. Ben Gurion a refuzat să 
răspundă la întrebările puse, de- 
clarind însă că „n-am creat o 
mișcare disidentă, ci Mapaiul este 
acela care și-a pierdut identita
tea". Se consideră că Ben Gurion 
este de fapt exclus din partidul 
Mapai, iar prezentarea sa în fața 
tribunalului de onoare n-a fost 
decît o simplă formalitate.

NEW YORK. — Norman Paul, 
ministrul adjunct al apărării 
S.U.A., 'a declarat miercuri că 
Pentagonul studiază în prezent po
sibilitatea chemării sub arme a ti
nerilor căsătoriți, dar care nu au 
copii, pentru a fi trimiși în 
Vietnam. Necesitățile noastre în 
Vietnam, care au crescut în ulti
mele luni in mod dramatic, a spus 
el intr-un interviu televizat, ne 
vor determina să dublăm încorpo
rările.

WASHINGTON. — Președintele 
Johnson a declarat mai multe zo
ne din statele New York, New 
Jersey, Pennsylvania și Delaware 
regiuni federale de dezastru ca 
urmare a lipsei de apă ce se face 
simțită în aceste regiuni. Johnson 
a anunțat totodată o serie de 
măsuri pe care guvernul împreu

nă cu autoritățile locale inten
ționează să le ia pentru remedie
rea situației.

QUITO. — Două cutremure de 
pămînt succesive s-au înregistrat 
miercuri în localitatea Ambato, 
capitala provinciei Andean, din 
Ecuador. Au fost dărîmate mai 
multe locuințe. Cutremurele au 
provocat panică în rîndul popu
lației care a ieșit pe străzi. Se 
presupune că au fost semnalate și 
victime, numărul acestora nefiind 
încă cunoscut.

LISABONA. — înaltul coman
dament al forțelor armate por
tugheze a dat publicității un co
municat în dare se arată că în 
perioada 25 iulie — 15 august for
țele de eliberare națională din 
Mozambic au lansat repetate ata
curi împotriva trupelor portughe
ze. Un număr de 12 soldați por
tughezi au fost omorîți.

Totodată, (fin Lisabona se rela
tează că un nou lot de 1800 de 
soldați portughezi au fost tri
miși miercuri spre Bissau, (Gui
neea portugheză), pentru a întări 
detașamentele de luptă împotri
va forțelor de eliberare națională.

CIUDAD DE MEXICO. — Ploi
le torențiale căzute în ultimele 

trei săptămîni în mai multe re
giuni din Mexic continuă să a- 
graveze inundațiile care fac rava
gii în diverse localități din (ară. 
La Puebla, localitate situată la a- 
proximatiy 121 km sud-est de ca
pitală, apele care au inundat prin
cipalele străzi ale orașului, ajung 
pînă la un metru. Pagubele ma
teriale provocate de inundații la 
Puebla sînt evaluate la peste 
480 000 de dolari. Mari inundații 
s-au produs in statele Guanajua
to, Jalisco, Michoacan și Nayarit, 
unde potrivit autorităților locale, 
apa a inundat o suprafață de a- 
proximativ 100 ha, iar peste 60 000 
de persoane au rămas fără adă
post.

WASHINGTON. — Ministerul 
Justiției al S.U.A. a hotărît trimi
terea de noi înregistratori fede
rali în statele din sudul S.U.A- 
care să urgenteze înscrierea popu
lației de culoare în listele elec
torale. Potrivit declarației lui 
Nicholas Katzenbach, noii înregis
tratori federali își vor începe ac
tivitatea vineri în alte cinci dis
tricte din statele Alabama, Mis
sissippi și Louisiana.

BOULOGNE. — Boulogne și 
Constanța au devenit orașe în
frățite, in cadrul Federației inter
naționale a orașelor înfrățite. 
In cursul ședinței extraor

dinare a consiliului municipalită
ții boulogneze. Petre Nicolae, 
președintele Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular al orașului 
Constanța, și Henneguelle, prima
rul orașului Boulogne, au semnat 
actul oficial — Carta înfrățirii.

STOKHOLM. — Cel de-al III-lea 
Congres mondial de criminologie 
al O.N.U., care a reunit timp de 
10 zile magistrați, sociologi și 
lucrători din domeniul crimina- 
listicii din numeroase țări, și-a 
încheiat lucrările miercuri. Parti- 
cipanții au adoptat în unanimitate 
o rezoluție prin care cer O.N.U,_ 
să creeze centre regionale de / 
cercetări criminalistice și să or
ganizeze o cooperare mai eficien
tă între diversele organisme de 
specialitate existente deja în di
ferite țări.

BUENOS AIRES. — De trei zile 
se află blocate aproximativ 600 
de persoane in regiunea Mendo
za, Ia o altitudine de 4 000 m, ca 
urmare a avalanșelor care s-au 
produs duminică și luni pe Mun
ții Anzi. Vremea nefavorabilă îm
piedică zborul avioanelor sau al 
elicopterelor spre această regiu
ne. Singurul ajutor încearcă să-l 
acorde două echipe de schiori 
militari trimise de urgență în 
căutarea persoanelor date dispă
rute.
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