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ф €u angajamentul îndeplinit 
В Aportul frontaliștilor 
ф Schimbări la transport

ba mina Vulcan, întrecerea ce 
s-a desfășurat în cinstea aniver
sării eliberării patriei a cuprins 
abatajele, locurile de muncă de la 
pregătiri, atelierele, pe cei care 
muncesc la transporturi și la ram
bleu. Munca însuflețită a brigăzi
lor de la abataje s-a concretizat 
în zeci și sute de tone de cărbu
ne extrase peste prevederile pla
nului și trimise industriei.

— Colectivul nostru și-a înde
plinit angajamentul asumat în 
cinstea zilei de 2.3 August, ne în
frânează tînărul inginer Surulescu 
D6n, șeful sectorului I. In această 
lună, mai ales prin aportul brigă
zilor conduse de minerii Zaharia 
Constantin, Nicoară Alexandru și 
Irimin Floricel, sectorul nostru a 
reușit să trimită la ziuă 750 tone 
de cărbune „peste".

Multe luni de-a rîndul, la secto
rul II greutățile impuse de condi
țiile de zăcămînt au determinat 
rămînerea sub plan. Incepînd însă 
din luna trecută, munca a fost mai 
bine organizată iar sarcinile au 
fost îndeplinite ritmic. Oamenii 
de aici sînt optimiști, încrezători 
în forțele lor. Frontaliștii din stra
tul 18 conduși de comunistul Ni

Brigada care are în frunte pe minerul Șerban Nicolae, de Ia 
sectorul IV al minei Vulcan a realizat de la începutul anului o de
pășire de 6 000 tone de cărbune.

Fotografia reprezintă cîțiva dintre ortacii lui Șerban înainte 
de a pleca în subteran.

CARKET DE REPORTER

Focuri nestinse
încă din primele ore ale dimineții 

munca a început cu zor în turnăto
ria Uzinei de reparat utilaj minier 
din Petroșani.

După ce a cercetat comanda, mai
strul formator Buturoagă Marin i-a 
comunicat comunistului Popescu Mi
hai, maistrul topitor de serviciu, des
pre ce au de făcut în ziua aceea.

— Să pregătiți o șarjă de 20 M C 
13 — a precizat el.

— E clar, a spus cel căruia, i s-a 
adresat.

Imediat oamenii au început să în
carce cuptorul nr. 4 cu fier vechi. 
In timp ce materia primă se trans
forma în fluid incandescent ei au 
pregătit șarja următoare. Și așa ne
contenit, în această secție focul 
cuptoarelor nu se stinge niciodată.

...Au trecut 90 de minute. Analiza 
chimică a antiprobei a arătat 
maistrului topitor că compoziția me
talului se cere corectată. In cuptor 
s-a introdus feromanganul necesar. 
După un timp proba a indicat că 
baia metalică are temperatura de 
turnare. Mișcîndu-se sprinteni în 
fața cuptoarelor, muncitorii s-au pre
gătit pentru această operație. Maca 
ragista Ianos Magda a adus oala. 
După un balans prin aer, aceasta a 
fost așezată în groapa de sub jghea

coară loan au înscris o depășire 
de peste 600 de tone. Nici fronta
liștii din stratul 15, care au în 
frunte pe minerul Costache Gheor- 
ghe, nu s-au lăsat mai prejos ra- 
portînd 150 tone de cărbune ex
trase peste plan.

La sectorul III, colectiv fruntaș, 
evidențiat și în acest an, la înce
putul acestei luni s-a terminat 
pregătirea și au intrat in produc
ție încă trei abataje cameră. Șu
voiul de cărbune trimis spre ziuă 
își are acum izvorul în nouă aba
taje. Aici, cei mai harnici se do
vedesc a fi oamenii din brigăzile 
conduse de Gantz Ștefan, Drob 
Gheorghe, Marghitan Tiberiu și 
Pop Ioan. De la începutul anului, 
în agenda sectorului s-au înscris 
1 470 tone de cărbune extrase pes
te sarcini.

Brigăzile conduse de minerii 
Șerban Nicolae, Sima Mihai șl 
BOyte Pavel, de la sectorul IV al 
exploatării, și-au adus un aport 
esențial în depășirea angajamen
tului luat în cinstea aniversării

FR. VETRO
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bul de evacuare a cuptorului. Indi
cațiile maistrului topitor au fost 
urmărite cu atenție și executate cu 
precizie. Astfel, această simfonie a 
muncii care se repetă neîncetat și 
la care își aduc aportul topitorul 
Panța Ioan I, formatorii — tur nători 
Scurtu Gheorghe, Gherasim Con-

ф Simfonia muncii ф Un 
avans de 12 zile ф Pro
ductivitatea mai mare cu 
23 procente

stantin, Arcuș loan, Mocanu Nico
lae și Rusu Teodor, comuniștii Ilie 
Anton, Dalkoș Luca, Pănescu Con
stantin și mulți alții, se materiali
zează prin elaborarea zilnică a cîte 
trei șarje. A fost suficient un semn 
al maistrului și pe gura de evacuare 
a cuptorului a început să curgă, în- 
tîi, ca un fir strălucitor înconjurat 
de mii de stele, apoi ca un pîriu 
abundent, metalul incandescent cu 
sclipiri aurii, îmbrăcînd secția, oa
menii, într-o lumină feerică.

Plină cu metalul incandescent, oa
la de turnare a fost ridicată de 
macaraua puternică și purtată spre
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Blocul se înalță mîndru din păienjenișul schelelor.
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Minerii de la sectorul I Dîlja isi 

depășesc zilnic cu 60—70 tone căr
bune sarcinile de plan. Angaja
mentul lor este ca pină la sfîrșitul 
lunii august să dea 2 800 tone căr
bune peste planțil trimestrului III.

Pentru realizarea acestui obiec
tiv, minerii din sectar dau o maro 
atenție creării de noi fronturi de 
lucru. Astfel, se lucrează la pre
gătirea abatajelor cameră nr. 3 și 
nr. 4 est din stratul III, pregăti
rea stratului V de la orizontul 
480 unde se vor deschide abataje 
cu front lung, ca și alte aseme
nea locuri de muncă. Totodată, la 
abatajul I est al brigăzii lui Bar- 
toș Ioan a fost rearmat rostogolul 
și căptușit metalic, iar în abata
jul lui Șteț Petru a fost pregătit 
un nou transport metalic. A- 
ceste două abataje aflate în pre
zent în atacare, vor începe să dea 
și ele în curînd producție ceea ce 
va duce la creșterea cantităților 
de cărbune extrase în sector.

locul de turnare. Trei turnători-for- 
matori au luat-o în primire. îndru
mată de ei, ea a fost adusă deasu
pra formelor. A început turnarea. 
Mînuită cu îndemînare de către Di
nu Gheorghe și Ștefan Marin, a 
trecut de la o formă la alta. In 
curînd transformat în cuplaje nece
sare craterelor de mină sau roți din
țate și alte piese, metalul din șarja 
turnată în ziua aceea va ieși pe 
poarta uzinei pentru a înlesni mun
ca minerilor.

...La începutul anului în curs co
lectivul secției turnătorie, una din 
cele mai mari secții ale uzinei, s-a 
angajat să termine cu 17 zile mai 
devreme sarcinile planului anual. In 
ziua de 20 august, ziua în care is
torica sesiune a Marii Adunări Na
ționale a proclamat Republica So
cialistă România, turnătorii au ra
portat cu mîndrie că secția este în 
avans cu 12 zile cu îndeplinirea sar
cinilor de producție la zi. Tot cu 
acest prilej, turnătorii au raportat și 
alte realizări. De la începutul anu
lui și pînă la 20 august a.c. ei au 
redus cu 52 numărul șarjelor ela
borate prin încărcarea cuptoarelor 
în medie cu 16 la sută peste capaci
tatea lor nominală, au sporit produc
tivitatea muncii pe secție cu 23,8 
procente. Pe ultimele 7 luni colec
tivul secției turnătorie și-a depășit 
cu 11,1 la sută prevederile planu
lui, realizînd. în același interval de 
timp, peste 100 000 lei economii la

Citiți în pa șina lV-a
• Situația din Vietnam
• GRECIA: Declarația pro

gram a guvernului Tsirimo- 
kos

• Stare de urgență în Coreea 
de sud

• Noi divergențe în sinul 
parlamentului vest-german

Grijă pentru ocrotirea sănătății 
oamenilor muncii

Paralel cu succesele economice 
obținute în Valea Jiului, ocrotirea 
sănătății oamenilor muncii a cu
noscut o dezvoltare fără precedent 
în anii de după istoricul act de la 
23 August 1944.

Prin ridicarea nivelului de trai și 
cultural- aF populației -din Valea Jiu
lui și prin aplicarea largă a unor 
măsuri profilactice, cum ar fi vac
cinările făcute de rețeaua sanitară, 
au dispărut epidemiile, care înainte 
au secerat mii de vieți. In ultimii 
10 ani nu s-a mai înregistrat nici 
un caz de tifos exantematic, nici 
un caz de malarie sau turbare. Sînt 
în curs de dispariție poliomielita, 
tetanosul și difteria.

Bolile cronice, cu extindere în 
masă ca tuberculoza, gușa și sifili
sul, înregistrează anual scăderi de 
20-30 Ia sută. S-au creat premizele 
materiale necesare combaterii și 
tratării bolilor cronice degenerative 
prin înființarea serviciilor de boli 
de inimă, de cancer etc. la policli
nica din Petroșani.

Importante acțiuni cu caracter pre- 

prețul de cost. Ca un foc nestins 
munca turnătorilor se îmbină armo
nios cu activitatea întregului co
lectiv al Uzinei de reparat utilaj mi
nier din Petroșani, care, și-a înde
plinit cu 11 zile mai devreme sarci
nile de plan pe cele 8 luni ale anu
lui în curs.

M. CHIOREANU I
■

La turnătoria U.R.U.M.P. se elaborează o nouă „șarjă" de piese de
schimb pentru utilajele miniere de la exploatările din bazinul nostru car
bonifer.
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pe schele
Așterne culori pe fațadele case

lor și in interioarele lor. Pe unde 
trece el trebuie să rămînă ceva 
care să desiate ochiul.

Al douăzecișiunulea an de ac
tivitate in meserie l-a găsit pe An- 
dreevici Alexandru in șantierul de
locuințe de la Livezeni. Aici con
duce o brigadă de zugravi de mai 
bine de patru ani. Pentru cei mai 
tineri — nenea Sandu, pentru cei 
mai vîrstnici — Sandu, pentru toți 
— maistrul priceput și harnic, el 
este unul din șetii de brigăzi ca
re a știut să se impună prin exem
plul personal.

Vorbind despre oameni nu poți 
să te lipsești de cîteva date ale 
biograiiei lor. Andreevici a învă
țat meșteșugul îmbinării culorilor 
în anii cei mai negri ai secolului 
nostru, la patroni, cum se învăța 
meseria pe atunci. Cîrpănoșenia 
patronului și a maistrului, pentru 
care ucenicul era calul de bălaie 
nu l-au împiedicat pe tînărul de 
atunci să îndrăgească meseria. „Greu 
am dus-o — spunea el — și după ce 
am ieșit meseriaș, pînă ce s-au 
înființat primele cooperative de 
producție meșteșugărească în 1943. 
Atunci m-am încadrat in una din 
acele cooperative din Craiova, iar 
în 1952 am venit in Valea Jiului. 
De aici nu mai plec nicăieri. Aici 
s-au născut bucuriile mele".

Aceasta e în scurte cuvinte bio- 
graiia omului, a meseriașului. Din 
1952 lucrează fără întrerupere pe 
șantierele de locuințe. Peste 100

I. GIOGLEI
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ventiv au fost întreprinse în ultimii 
ani. Au fost examinați, prin echipe 
medicale complexe, muncitorii de 
la E. M. Lupeni, preparația Lupetri, 
termocentrala Paroșeni, F.F.A. Vis- 
coza Lupeni și populația din co
muna Aninoasa. Prin caravana de 
radiofotografie medicală a fost exa
minată întreaga populație din orașe
le Lupeni, Vulcan și Petroșani.

Volumul asistenței medicale a 
crescut, în ansamblu, de 10 ori față 
de anul 1938. S-a asigurat un con
fort de spitalizare mărit, prin cele 
1 115 paturi de spital și 130 paturi 
în sanatoriile de noapte existente în 
prezent. Asistența medicală ambula
torie este asigurată în prezent prin 
două policlinici și 32 de circumscrip
ții sanitare teritoriale și pe între
prinderi. Peste 20 de autosanitare 
asigură rezolvarea promptă a ur
gențelor medico-chirurgicale. Paralel 
cu acestea au fost introduse noi 
metode de investigație și tratament.

Anual, se alocă din bugetul de 
stat, pentru ocrotirea sănătății popu
lației din Valea Jiului peste 
30 000 000 lei, revenind 210 lei pe 
cap de locuitor. Numai pentru me
dicamentele acordate gratuit de la 
începutul anului, s-au alocat peste 
7 000 000 lei. La rîndul lor cadrele 
sanitare din Valea Jiului nu-și pre
cupețesc eforturile'pentru continua 
îmbunătățire a ocrotirii sănătății.

Dr. GEORGE DlRLEA
Șeful secției sănătate a Sfatului 

popular Petroșani
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Cei care înnobilează cărbunele
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Alături de mineri pășesc cu op
timism in coloană muncitorii uzi
nelor de preparare. Prin activita
tea lor neobosită rodul muncii 
minerilor, cărbunele, devine pli
nea cotidiană a centrelor siderur
gica Preparatorii raportează suc
cese în munca lor. La Lupeni, pre
paratorii au redus, bunăoară, con
ținutul de cehușă din producția 
globală cu 0,4 la sută, au sporit 
randamentele cu 0,3 la sută. Cu 
mîndrie defilează Irl coloana pre
paratorilor muncitorii Dumitrescu 
Alexandru, GvOrgy ștefan, Kovăcs 
Alexandru, maiștrii Scrobota Iile, 
FOlOp Grlgore, ing. Ene Ioan s' 
mulți alțiL

Succese Însemnate raportează și 
preparatorii petrileni. El iu redus 
conținutul de cenușă din produc
ția livrată cu 0,5 la sută, iar umi
ditatea cu 2,4 la sută și au reali
zat o economie de 332 000 lei. Iată 
cifrele redate de graficul ce-1

Met
Alături de mineri demonstrează 

și muncitorii metalurglști de îa 
U.R.U.M.P. Și e firesc, doar colec 
tivul acestei uzine, este legat prin 
mii de fire de entuziasta bătălie 
ce o desfășoară în adincuri mine
rii pentru mai mult cărbune. In 
acest an colectivul uzinei a pus 
la dispoziția minerilor două insta
lații complexe fără precedent prin 
volumul și însemnătatea lor — in
stalațiile complexe de extracție 
pentru puțurile moderne cu schip 
necesare minelor Lonea $i Aninoa- 
să. Uzina și-a îndeplinit sarcinile 
de plan în proporție de 113,G6 la 
sută la producția globală și în 
proporție de 110 la sută la pro
ducția marfă, iar economiile reali
zate se cifrează la 94 000 lei, in 
preajma marii sărbători, respectiv 
In data de 19 august a. c. colec
tivul a repurtat înoă un succes 
însemnat: și-a îndeplinit sarcinile 
de plan pe primele 8 luni ale anu
lui. In coloana muncitorilor de la 
U.R.U.M.P. se află cei mai repie- 
zentativi animatori ai întrecerii 
socialiste care au contribuit sub
stanțial la obținerea acestor suc- 
cese. Printre aceștia 11 amintim pe 
Șerban loan, Panta loan, Scurtu 
Gheorghe, Bota Rusalim, Konya Io
sif, Kovacs Alexandru, Mardere 
Vasile, Barna Gheorghe, Farkas 
Petru, maiștrii Hebedeanu loan, 
Anghel Viorel, Coman Vasile, Cos
me Ioan, Căprar Vasile, inginerii 

Coloana lucrătorilor се-șl pun talentul și priceperea profesională In slujba sănătății putMce.

poarta la demonstrație preparate* 
ril Petrilel — printre care ie afla 
Boțan Elitei, Gsnczi Sigismund, 
Nagyszegl Andrei, Morga loan |i 
alții.

Slnt prezentl la marea demon
strație și muncitorii celei mai ti
nere uzine din Valea Jiului — pre
parați» Corcești. Colectivul mo
dernei uzine, in plina dezvoltare, 
raportează la demonstrație un bi
lanț bogat і o depășire la produc
ția neta de 18 la tuta, îmbunătă
țirea recuperării cu 4 la tuta, e- 
conomii de 1 200 000 lei. Uzina a 
livrat peste plan de la Începutul 
anului 31 000 tone cărbune. Deci 
tinărul colectiv te afirmă. Și la a- 
ceasta afirmare lai aduc din plin 
contribuția fruntașii din coloana: 
Âvasiloaie Dumitru, Matei Ioan, 
Gall Ludovic, Rut Petru «1 alțl 
muncitori entuziaști de la tinăra 
uzinfi din Lunca Jiului.

Crăciun Dumitru, Șoit Viorel și 
multi alțl metalurgici nelipsit! de 
luni de zile de pe lista evidentia- 
ților in întrecere.

O coloană de demonstranți manifestîndu-și frenetic bucuria vieții noi 
pe care o trăim sub soarele Republicii socialiste.

Purtătorii halatelor albe
Demonstrează în rîndurl compacte 

personalul rnedico-sanltar din Valea 
Jiului. Trec prin fața tribunei cu 
chipurile senine medici și surori 
medicale, farmaciști și asistente, ra
diologi și laboranți — mulți, foarte 
mulți tineri, formați pentru nobila 
profesiune după 23 August 1944. Ia- 
tă-i în rînd cu medicii binecunoscut! 
Schelcher Eric și Maiorescu Vic

Mineri de la Anlnoesa gaia de demonstrație.

Trei generații de artiști
Actori mai vechi în teatru, între 

care Gheorghe lordănaseu, ion Ne
grea, Mia Macri, Marcel Șoma, au 
format cea de-a doua generație pre
zentă la marea demonstrație. Arta 
lor interpretativă, bine cotată a 
fost aplaudată la flecare apariție pe 
scenă de către spectatorii din Va
lea Jiului, din regiune și din țară. 
Alături de aceștia s-a aliat și regi
zorul tehnic Marin Dumitrescu, ve
teran al teatrului din localitate. Din 
august 1948, data înființării teatru
lui din Petroșani, șl pînă In prezent, 
deci timp de 17 ani, el a activat neo
bosit pe scena acestui teatru.

Ultima generație — cea de-a treia 
au constituit-o actorii tineri, 

care se află la începutul carierei 
lor artistice- Dicu Constantin, Nico- 
lae Roman, Marcel Popa, sînt doar 
cîțiva dintre aceștia.

Trecînd prin fața tribunei oficiale, 
cu toții au salutat plini de entuziasm 
pe Invitații prezenți aici printre care 
s-a aflat și colega lor, artista eme
rită Ana Colda.

Dascălii 
generației tinere

N-au lipsit nici în acest an de la 
demonstrație cadrele didactice care 
predau în școlile elementare, profe
sionale și in licee, adevârații das
căli ai generației tinere. Acestui pu
ternic detașament al intelectualită
ții noastre progresiste, partidul i-a 
încredințat nobila misiune de a edu
ca' și instrui tinerele vlăstare ale pa
triei, de a lo înarma cu cunoștințe 
temeinice, incit să poată păși cu 
succes pe drumul cuceririi tehnicii 
și științei înaintate. Ca semn al pre
țuirii muncii lor, mulți au fost de
corați cu ordine și medalii, li s-au 
conferit titlurile de profesor sau 
învățător fruntaș. Aceste însemne 
lp-au purtat cu mîndrie la marea de
monstrație, manifestîndu-și, la rîndul 
lor, recunoștința și încrederea în 
partid, hotărîrea de a-și consacra 
în continuare întreaga lor capacitate 
muncii de instruire și educare a 
tineretului.

S-au aflat în coloană cadrelor di
dactice tovarășii StolCan Elenă, Pa- 
raschivoiu Constantin, Pali Eugen, 
Ștefan Anica, Bende Ștefan, Dancu 
loan, Șimo Iosif, Văduva Constantin, 
Bartha Pavel și alții, dascăli iubiți 
și apreciați de elevi.

iu marea coloană de demonstranți 
s-au aflat și slujitorii artei scenice 
din PetroșanL Ca de atltaa ori in 
sălile de spectacole ol au fost pri
miți șt de astă dată cu vil șl puter
nice aplauze. Alt demonstrat laolal
tă trei generații:

Prima a inclus in rîndurile sale 
pe Justin Handoca șl Jean Tomescu, 
care, de puțină vreme, au părăsit 
scena pe care au activat zeci de ani 
pentru a-și primi răsplata binemeri
tată a prodigioasei lor activități. 
Acum sint pensionari. Dar legătura 
propriu-zîsă cu scena n-au întrerupt-o. 
Experiența lor o împărtășesc cu 
dragoste atît tinerilor actori, Cit și 
artiștilor amatori. Iar prezența lor îi» 
mijlocul colectivului în care au ac
tivat confirmă încă o dată legătura 
lor indisolubilă cu teatrul.

tor de la spitalul din Petroșani pe 
doctorița Țurnă Georgeta, pe far
macista Boțea Marla și pe chirur
gul Roșescu Titus.

De }a spitalul din Lupeni au venit 
tînărul chirurg Mathe și internis
tul Simionescu Mihai care de
filează în rînd cu medicul ra
diolog Ștefănescu Nicolae șl cu doc- 

t o r i 1 interniști 
Bornemlsza Paul 
și Lomonaru Ni
colae. Sora medi
cală Stan Zenaida, 
care numără 30 
de ani în aceas
tă muncă, defi
lează cu un grup 
de tinere cadre 
medii sanitare, 
iar tovarășa Sțro- 
ia Virginia, soră 
șefă, este In rînd 
cu radiologul Ște- 
fănescu Rozalia de 
le același spital. 

Coloana perso
nalului medico- 
sanitar este urma
tă de cea a echi
pelor sanitaro din 
întreprinderi și 
cartiere.

Mîndri de succesele obținute
CEFERIȘTII din cadrul Comple

xului Petroșani au demonstra* 
plini de entuziasm, mindri de suc
cesele obținute In întrecerea so
cialistă desfășurată in cinstea ma
rii sărbători a eliberării. In acest 
an au fost remorcate 2 071 trenuri 
cu supratonaj, transportîndu-se 
peste plan 310 000 tone mărfuri, 
s-au economisit 4 623 tone com
bustibil cu care se pot remorca 
1 377 trenuri pe distanta Petroșani 
— Șlmeria, suma economiilor bă
nești se ridică la 906000 lei, iar 
productivitatea muncii a sporit cu 
3,1 la sută

SONDORII din cadrul șahtieru- 
lui de explorări au venit în nu

Din cînteo 
în oîntec

Zi frumoasă de august, eu 
mult soare. Ața a fost luni In-' 
treaga Vale. Așa a fost și la A- 
nlnbasa. In comuna de pe vale, 
comparata deseori — datorită pei
sajului plăcut din împrejurimi, 
ilarilor și numeroaselor spații 
verzi, al pomilor pe care li intll- 
nești la tot pasul — cu o stațiu- 
ne climaterică, s-а petrecut o 
după-amiază plăcută.

Numeroși oameni ai muncii din 
Aninoasa, mineri, tehnicieni, func
ționari, lucrători din sectorul gos
podăresc și-au dat intllnire pe ga
zonul arenei sportive, ia serbarea 
ctmpenească organizată aici. Mi
nerit Andtișan Gheorghe, Nistor 
Gheorghe, Laurus Petru și Iacob 
Constantin, maiștrii Floca Dumi
tru, Mirza Cornel și Het Dumitru 
au venit Împreună cu familiile 
lot. S-a toastat In sănătatea tu
turor celor care trimit la ziuă 
comorile pămlntulpi. Pentru-^i- 
itoare succese au ridicat patt&tul 
și minerii Puncioiu loan, Jacotă 
Vasile, electricianul Danciu Ioan, 
sudorul Vișan Iile, mecanicul Bur- 
,lec Aton, strungarul Murgu loan.

Horele, strbele, doinele, potpu- 
riuriie, valsurile și melodiile 
populate interpretate de fanldra 
Clubului se tăceau auzite plnă In 
depărtări. Si din clntec In clntec, 
din horă tn horă, după elteva ore 
odihnitoare, seara s-a lăsat pe ne
simțite peste arena sportivă.

La cinematograt a rulat fru
moasa comedie engleză „Ghinio
nistul" și biletele au avut cău
tare. Intr-o altă Încăpere a clu
bului, s-au întllnit la masa de bi
liard doitd generații — unul din 
veteranii minerilor aninoseni, 
Mănăilă Vasile, și ucenicul lăcă
tuș Ntcolcea Constantin.

...Zgomote de lemne căzute, d- 
nimație, apoi elteva momente de 
liniște. La papicărie se desfășura 
o disputată partidă intre două e- 
chlpe înjghebate ad-hoc.

F. V.

măr mare la demonstrație. Ecobici 
Constantin, Setcu Alexandru. Să- 
vulescu Ioan — sondcri șefi, Bera 
Vasile — motorist, Turcu Gheor
ghe și Anton Eugen — maiștri de 
foraj și alții prezenți in coloană 
Se mindresc cu depășirea cu 8 la 
Sțită a planului de foraj, sporirea cu 
2 la sută a productivității muncii.

PIETRARII de la cariera de cal
car din Bănită au In fruntea co
loanei Blineri vestiți ca Vladislav 
Mereu, Igna Gavrilă, Chelu Gheor
ghe, Costea Viorel și alții. Anul 
acesta ei au făcut 3 pușcări ma
sive in carieră cu care au ex 
tras In total peste 100 00C ton' 
piatră de calcar de bună calitate



r
*

21 de ani pe schele
(Urmare din pag. l-a)

de oameni au Învățat meseria sub 
supravegherea sa. Acum ii iac „con 
curenta" meșterului. Iar el iți spune 
in sine : Cu cit mai mulți „concu- 
renți" de aceștia, cu atît mai bine. 
Brigada lui, 
iși are locul 
dează ușor, 
a brigăzilor 
tier numele
deauna prezent.

Acum, meșterul e 
ca orlclnd. „Șarja" 
— toți tineri — pe
subordine se dovedește 
dintr-un material uman de primă 
calitate, Qtțiva 
luctarl pe care 
tul eu 21 de ani 
ani de ucenicie
В foarte bine li și meșterul 
bucura, căci are de ce.

Sărbătoarea eliberării a coincis 
eu cel de-ai 21-lea an de meserie 
și l-a găsit pe Andreevici Alexan
dru la etajul l al unui bloc care 

predea in timp 
cu dosul

oglindă al ttm-

in ierarhia cifrelor, 
său pe care nu-i ce- 
Pe tabela de afișare 
fruntașe de 

brigăzii lui
pe șan• 
e intot-

5

/

mai 
de 
care

mulțumit 
теле tiași 
II are In 
alcătuită

dintre ei execută 
1» execută mește- 
de meserie și cinci 
ia activ. E bine I 

se

urmează sa se 
scurt. Meșterul pipăie 
пати luciul ele 
plăriei vopsite de eurînd. La mină 
sș simt toate rugozitățile. Apoi 
pune mina pe pensulă ori pe bi- 
dlrttDJ. ți așterne culori pe 
Ori pe uși. De douăzeci și 
ani tace acest lucru spre 
mirea lui și a oamenilor.

pereți 
unu de 
mulțu-

Micul pescar dublat in oglinda poznașă a apei.

SPORT•SPORT•SPORT
ia Începerea campionatului dii fotbal

Start promițător
> ln primul meci dta actualul cam

pionat al categoriei B, seria II-a, 
echipa Jiul a avut un start promi
țător cîștigînd — pe stadionul din 
Lupeni — întîlnirea cu C.S.M. Si
biu la scor mare: 3—0. Cel apro
ximativ 3 000 spectatori, ta mare 
parte veniți din Petroșani, au a- 
sistat la un joc frumos, desfășu
rat in^viteză și cu faze spectacu- 
lpai Jfi ambele porți. Deși n-au 
jucat pe teren propriu, fotbaliștii 
echipei Jiul și-au dominat parte
nerii in cea mai mare parte a în- 
tflnlrii. Oaspeții s-au apărat su
pranumeric, contraatacînd rar, prin 
deschideri lungi mai ales pe ex
treme, lucru dovedit de altfel de 
raportul final de cornere: de 10—-3 
ln favoarea Jiului.

La Începutul primei reprize, si- 
bienii au căutat să-și intimideze 
adversarii, practlcînd un joc dur, 
cu ieșiri nesportive. Dar atitudi
nea lor a fost sancționată ener 
gic de arbitru ceea ce face ca 
treptat meciul să devină adevărat 
spectacol fotbalistic, în limitele 
sportivității. Avind in Crăciun un 
bun coordonator, jiulrștii încep 
încă din primele minute să atace 
insistent pe centru și extrema 
dreaptă, așa că primul gol este 
marcat ln minutul 10. Martinovici 
face o cursă ln viteză pe extrema 
dreaptă, pasează precis in careu 
și Casandra Înscrie imparabil, pe 
ilngă Coman. Încurajați, 
prind parcă aripi, pun
pe joc șl domină. Dar Stoker

pri- 
da- 
lul
25

Jiului. Numai 
copilărești ale 

minutele 23 ți 
ori din careu peste
de Ion Vasile, nu

jiullștil 
stăplnire 

și

Campionatul regional
Duminică, o dată cu reluarea 

campionatului categoriei В la fot
bal, s-a dat startul și in campio
natul regional. Dintre cele patru 
echipe din Valea Jiului, angrena 
te ln această competiție, două ou 
ciștigat și două au pierdut. Res-

pectiv Parîngul Lonea — Dacia 
răștie 3—2i Minerul Vulcan 
Știința Petroșani 1-0 și C.FJl. 
meria — Minerul Anmoasa 3—2.
De la Lonea tovarășul Ion Teșcan 
ne-a transmis o scurtă cronică a 
meciului Parîngul — Dacia Qrăștie.

o*

Si-

Un meci durează 90 de minute !

ANUNȚ 

INSTITUTUL DE MINE PETROȘANI
AUGUST A.C.

DE ADMITERE LA URMA-
PRIMEȘTE FINA LA DATA DE 31
ÎNSCRIERI PENTRU CONCURSUL

TOARELE FACULTĂȚI:
1. Facultatea de mine cil secțiile: 

rea cărbunilor și minereurilor. Topografie minieră.
2. Facultatea de Electromecanică minietă.
In mod excepțional, pentru candideții reușiți la examenul de 

maturitate în leiiunea august 1965, înscrierea se va putea tace și in 
ziua de 1 septembrie a.C.

Candidați! vor trebui să Îndeplinească condițiile prevăzute ta 
broșura „Admiterea ln învățtaîntul superior".

Concursul pentru secțiile: Exploatări miniere. Topografie minieri 
și Electromecanică minieră constă din următoarele probe t

— Algebră, trigonometrie
$1 calcul diferențial — scris

— Geometrie plană și in spațiu
— Fizică (mecanică, căldu

ră, electricitate, 
ra atomului) —
Total 4 probe.

Pentru secția de 
cursul constă din următoarele probe t

— Matematică (algebră, tri
gonometrie, geometrie 
plană șl In spațiu) — scris și oral 
Fizică (mecanică, căldu
ră, structura atomului) — scris

— Chimie anorganică — scris
Total 4 probe.

Intre 25 și 31 august a.c., se organizează consultații pentru ab
solvenții școlilor medii Înscriși la concursul de admitere în аіші 
universitar 1965/1966.

Concursul de admitere începe lă data de 2 septembrie 1985.
Informații suplimentare so pot obțiio de Ia secretariatele fatal* 

Uților, telefon 116 și 210 Petroșani.

Exploatări ШІІііегй/ Prepara-

și oral 
— scria

etructU- 
scris

Prepararea cărbunilor și minereurilor, con-

simțitor 
toa’ă 
spec- 
Iucru. 
cîști-

venit în 
să-și încu-

Duminică a avut loc pe stadio
nul din Lonea primul meci din 
actualul campionat regional intre 
formațiile Parîngul Lonea și Dacia 
Orăștie. începerea campionatului a 
fost așteptată cu interes de către 
publicul lonean care a 
număr mare la stadion 
rajeze echipa.

Lovitura de începere 
torii echipei gazde. Ei
iureș spre poarta adversă 

..-.minutul 11 deschid scorul.
' „servit' de Sotir în

Petcu înscrie imparabil. In conti
nuare, Sotir, Zlăgneanu, Баку de
la gazde, Hopîrteanu și Cantor de 
la oaspeți ratează ocazii clare, 
pentru ca în minutul 42 scorul să 
devină 2—0 prin autogolul lui 
Albu. Cu 2—0 ia sfîrșit prima re
priză. La reluare, după numai 12 
minute Sotir ridică scorul la 3—0 
dintr-o pasă a tînărului Баку.

Mulțumiți de rezultat, lonenii 
nu mai insistă, permițînd oaspeți
lor să pună stăpînire pe joc și să 
modifice de două ori scorul. Io 
minutul 88 Matache pătrunde spr-? 
poarta lui Duk. trage puternic și 
3—1, iar peste 9 minute, Hopîr
teanu stabilește scorul final de 
3-^-2, întroducînd în plasă o minge 

. . defectuos boxată de Duk.
■ v

o au jucă- 
pornesc în 

și în 
Bine

careul mic, 
înscrie imparabil. In

Echipa loneană, deși 
îmbunătățită, n-a luptat cu 
ardoarea, n-a jucat pentru 
tatorii veniți s-o vadă la 
crezînd că la 3—0 meciul e
gat. Puțin a lipsit Insă ca rezul
tatul să fie cu totul altul

Noul antrenor de la Parîngul, 
tovarășul Pop Gheorghe a califi
cat meciul ca slab, anost, iar pe 
jucători ca lipsiți de voință, uitînd 
că meciul durează 90 de minute

Libardi ratează două ocazii clare 
de gol în minutele 15 și 17. Ri
posta sibienilor este totuși dirză. 
Din apărare ei trec deseori la con
traatacuri rapide. Citeva din a- 
ceste contraatacuri au pus în 
mejdie poarta 
toritâ ratărilor 
Nunu care în 
trage de două 
poarta apărată
s-au marcat goluri in poarta a- 
casti^a. Apoi, timp de aproape 19 
mibute, jocul capătă un caracter 
echilibrat. Al doilea gol a tost 
marcat de jiuliști în minutul 38. 
datorită unei greșeli a portarului 
Coman. Acesta iese din poartă, 
plonjează la picioarele lui Libardi, 
cu intenția de a bloca mingea, 
dar Libardi împinge mingea ta b- 
ral și înscrie nestingherii in poar
ta goală. Patru minute mai tlrziu 
— timp în care Martinovici ra
tează o altă ocazie de gol — Ca
sandra, lansat în contraatac din- 
tr-0 pasă a apărătorilor jiuliști, 
înaintează rapid pe extrvma stin
gă și de la aproximativ 30 ds m 
distanță de poartă introduce din 
nou mingea în plasă, cu boltă, 
peste Coman care-i ieșise ta !n- 
timpinare nepermis de mult.

In repriza secundă, cel mai bun 
jucător de pe teren s-a dovedit a 
fi... Buzatu, portarul sibienilor. In
trat in locul lui Ccman. Doar da 
torită lui scorul nu a luat propor
ții in favoarea jluliștllor. In repe
tate rînduri Buzatu șl-a salvat e- 
chipa din situații critice, apărînd 
deosebit de frumos goluri gata fă
cute șt culegînd . aplauze din 
partea spectatorilor. Cu toate că 
au învins la scor, fotbaliștii de la 
Jiul au manifestat semne de obo
seală fizică în repriza a doua, lu
cru care trebuie să dea de gtndit 
antrenorilor echipei.

V. STRAUT

Cronica
(Urmate din pag. l-a)

eliberării de a extrage 
de cărbune mai mult 
văd sarcinile la zi. Cu toate că 
au trebuit să facă fată unor con 
diții grele (falii, efilări, presiuni 
și gaze) ortacii Iui Bftyte au reu
șit să trimită la ziuă o depășire 
de peste 300 tone

Inginerul Dicu loan, locțiitorul 
șefului sectorului de transport, ne 
face cunoscut măsurile Întreprin
se în ultima vreme și care au a

5 000 
decît

tone 
pre-

Grupul Școlar Minier Lupeni
Primește înscrieri pentru examenul de admitere la Școala profe

sională de ucenici, pini la data de 31 august a.c., pentru următoa
rele meserii;

— Electricieni pentru stații și rețele electrice
— Lăcătuși mecanici cazane aburi
— Electricieni de mină
— Lăcătuși de mină
— Lăcătuși montatori
— Preparatori de cărbune
— Sudori
Examenul va începe în ziua de 1 septembrie 1965 și va consta 

din următoarele probe:
— Vizita medicală eliminatorie
— Limba romShă scris și oral clasele Ѵ-ѴШ
— Matematică scris și oral clasele Ѵ-ѴШ
Se pot prezenta și candidații respinși la Sesiunea din iulie 1965. 
condiția să-și facă formele de reînscriere la secretariatul școlii.
Orice informații suplimentate se pot obține de la secretariatul .

școlii.

CU

E. M. IIR1CANI
Organizează
în ziua da 28 august 1985
UN CONCURS

pentru ocuparea 
posturilor vacante de :

— maiștri minieri 
principali 
maiștri minieri

- maiștri electro
mecanici

Concursui se va ține 
ia sediul unității

Informa fii suplimentare 
se pot obține de la biroul 
personal al E.M. Uric ani.

de întrecere

respectarea 
a împingă- 
lanturilor e- 
locomotive-

vut drept urmare îmbunătățirea a- 
provizionării celor de la abataje 
cu vagonete goale;
graficului de revizie 
(oarelor de la puțuri, 
levatoare, troîiilor și
lor,- s-a acordat o deosebită aten- 

a 

tie evacuării rapide a sterilului 
din mină; ia orizontul 480 — ori
zont de bază în ceea ce plivește 
aprovizionarea sectoarelor — se 
apropie de sfirșit schimbarea și 
nelor de cale ferată Uzate. Urma-

rea; în ultima vreme, sectoarele 
productive nu au mai reclamat 
lipsa de vagonete goale.

Aceeași atmosferă de avtat crea
tor domnește la ateliere, In sec
torul de rambleu, la separația mi
nei. Hetărîrile Congresului al 
iX-lea al partidului au 
un ritm nou întrecerii 
între sectoare, brigăzi
bufi, pregătind viitoarele 
ta îndeplinirea exemplară a sar ci- 
nllot *e anul 1985.

imprimat 
socialiste 

si schim- 
îzbînzi

SFATUL POPULAR ORĂȘENESC

PETROȘANI
Secția Sănătate 

șl Prevederi Sociale

Anunță
Examenul de 

la profesională 
ține între 1-10 
și va consta 
probe:

admitere la școa- 
sanitară se va 

septembrie 1965 
din următoarele

— Limba română 
oral)

— Matematică 
Examinarea se 

rute prevăzute 
claselor 5-7 (8).

(scris ți

și oral) 
din mate-

(scris
face 
in programele

Se primesc absolvente ale șco
lii generale de 7-8 ani, în vîrsță 
de 18-25 ani împliniți la 31 de
cembrie 1965,

lnscrietile se fac la Secția sl- 
nătate a Sfatului Popular orășe
nesc Petroșani, pînă la data de 
1 septembrie 1965, in baza ur
mătoarelor acte:

— Cerere de înscriere

— Certificat de naștere (copie)

— Certificat 
școlii generale de 7*8 
(in original)

de absolvire a
aht

— Adeverință de sănătate 
să cuprindă examenul 
stage și radioscopie pulmo
nară.

care 
de



V I E T NI E T N A M GRECIA

SAIGON 25 (Agerpres).
După cum anunță agenția As

sociated Press, un purtător de cu- 
vînt al forțelor militare americane 
de la Saigon a recunoscut că în 
cursul săptămînii trecute 59 de 
militari americani au murit, iar 76 
au fost răniți în luptele cu pa- 
trioții sud-vietnamezi. Potrivit de
clarației sale, această cifră nu in
clude pierderile suferite de infan- 
teiia marină.

☆

Agenția Vietnameză de Informa
ții, citind agenția Eliberarea, re
latează că peste L000 de soldați 
din trupele guvernamentale de ia 
Saigon au trecut de partea forțe
lor patriotice. Agenția Eliberarea 
amintește că numărul total al sol- 
daților din armata sud-vietnameză 
care au trecut de partea forțelor 
naționale de eliberare de la înce
putul acestui an se cifrează la 
14 582 persoane.

Din Saigon se relatează că stu
denții sud-vietnamezi au organizat 
o demonstrație împotriva recentei

„Cosmos—79“
MOSCOVA 25 (Agerpres).
La 25 august in Uniunea Sovie

tică a fost lansat satelitul artifi
cial al Pămîntului „Cosmos-79".

La bordul satelitului se află a- 
parataj științific destinat continuă
rii cercetării spațiului cosmic în 
conformitate cu programul anun
țat de agenția TASS la 16 mar
tie 1962.

Satelitul a fost plasat pe or
bită.

Noi divergențe în sînul parlamentului 
vest-german

BONN 25 (Agerpres).
Poziția pe care au adoptat-o di

feriți lideri ai Partidului Uniunea 
creștin-democrată din Germania 
occidentală față de proiectul ame
rican privitor la nedesiminarea ar
melor nucleare, prezentat la Con
ferința pentru dezarmare de la 
Geneva, a dus la manifestarea 
de noi divergențe în sinul acestui 
partid. După cum se știe, cance
larul Erhard s-a declarat de acord 
cu proiectul american în timp ce 
președintele creștin-democraților, 
fostul cancelar Konrad Adenauer, 
a criticat proiectul pe motiv că 
ar neglija securitatea R. F. Ger
mane. Aceste divergențe din sînul 
partidului U.C.D. au întărit argu
mentele partidului social-democrat, 
folosite în actuala campanie elec
torală și anume că U.C.D. este 
un partid „uzat" și măcinat de 
contradicții. In fața noii situații, 
liderii partidului U.G.D. au orga
nizat în grabă la Bonn o consfă-

EVOLUȚIA
LUI „GEMINI-5"

NEW YORK 25 (Agerpres).
Echipajul din nava cosmică a 

mericană „Gem.ini-5", care conti
nuă să se rotească în jurul Pă
mîntului, a fotografiat marți lan
sarea unei rachete americane de 
tipul „Minuteman" de la centrul 
spațial Houston (Statul Texas). Cei 
doi cosmonauți au luat șase fo
tografii în diferite momente ale 
mișcării rachetei pe traiectoria sa. 
Purtătorul de cuvînt al forțelor 
aeriene a anunțat că se va lansa 
o nouă rachetă de tipul „Minu
teman" a cărei traiectorie va fi 
urmărită cu aparatele de pe bor
dul cosmonavei. 

hotărîri a autorităților de la Sai
gon de a chema sub arme pe ti
nerii născuți între anii 1928 și 
1945. Guvernul generalului Ку a 
adoptat această hotărîre pentru a 
spori efectivul forțelor armate 
aruncate în luptă împotriva for
țelor patriotice. După cum trans
mite agenția Associated Press 
studenții din Saigon au cerut, de 
asemenea, guvernului să le creeze

Noi raiduri aeriene asupra teritoriului
R. D. Vietnam

HANOI 25 (Agerpres).
La 22 și 24 august, forțele ae

riene americane au efectuat noi 
raiduri asupra teritoriului R. D. 
Vietnam. Reactoare, de luptă au 
bombardat și mitraliat centre 
populate de-a lungul căilor de co
municație din provinciile Ninh

După acordul 
dintre Nasser

CAIRO 25 (Agerpres).
Acordul semnat la Jeddah de 

președintele R.A.U., Nasser, și re
gele Arabiei Saudite, Feisal, cu
prinde o serie de prevederi refe
ritoare la colaborarea celor două 
țări în vederea soluționării pro
blemei yemenite. In acord se arată 
că Arabia Saudită se angajează 
să înceteze imediat acordarea ori
cărui ajutor militar forțelor care 
atacă Yemenul și să interzică fo
losirea teritoriului său pentru 
acțiuni îndreptate împotriva teri
toriului yemenit, iar R.A.U. își va 

tuire pentru aplanarea conflictului 
care ar fi putut să aibă urmări 
neplăcute în campania electorală. 
In Comunicatul publicat după reu
niunea liderilor Partidului creștin- 
democral, in care se arată apro
barea fală de proiectul american, 
sint exprimate vechile deziderate 
ale acestui partid privind partici
parea R. F. Germane la o Viitoare 
forță nucleară a N.A.T.O.

BELGRAD. — Intre 25 august 
și 2 septembrie în localitatea Du
brovnik din Iugoslavia se desfă
șoară cel de-al 24-lea Congres al 
Uniunii Internaționale a cineaști
lor amatori la care participă peste 
200 de delegați din Iugoslavia și 
de peste hotare.

Pe ordinea de zi a lucrărilor 
congresului se află problema lăr
girii colaborării internaționale în
tre cineaștii amatori. La congres 
vor fi prezentate aproximativ 80 
de filme din peste 21 de țări.

BUDAPESTA. — Luigi Longo, se
cretar general al P.C.I., face o vizită 
de citeva zile in Ungaria la invita
ția CC. al P.M.S.U.

ROMA — Pe bordul vasului 
italian „Angelina Lauro" cu un 
deplasament de 20 000 tone, care 
se afla în rada portului Genua, 
a izbucnit un puternic incendiu 
In momentul izbucnirii focului, 
aproximativ 100 de muncitori se 
aflau pe bordul vasului. Opt din
ți e ei sînt dați dispăruți.

LONDRA. — Greva muncitori 
lor tipografi din Irlanda, decla
rată cu două luni în urmă, con
tinuă. In această perioadă, în ca
pitala Irlandei, Dublin, nu au apă
rut cinci ziare. Greviștii cer ma
jorarea salariilor.

NEW YORK. — După cum a- 
nuntă agenția Associated Press 

condiții mai bune de învățătură. 
După cum șe știe, cu citeva zile 
țn urmă, în fosta capitală sud- 
vietnameză — Hue — au avut loc, 
de asemenea, demonstrații studen
țești împotriva hotărlrii guvernu ■ 
lui de a chema sub arme noi 
contingente de tineri. Sudenții au 
cerut, de asemenea, retragerea 
trupelor americane din Vietnamul 
de sud.

Binh și Thanh Hoa, precum și 
obiective industriale din Ban 
Thach, provincia Thanh Hoa. For
țele antiaeriene locale au dobo- 
rit șaSe avioane inamice și au 
avariat numeroase altele. Număra', 
total al avioanelor americane do- 
borîte începînd din 5 august 1964 
se ridică la 491.

Feisal
retrage în decursul a 10 luni, în
cepînd de (a 23 noiembrie 1965, 
toate trupele staționate în Ye
men. Pentru a preveni orice în
călcare a acordului, sau orice în- 
tîrziere în îndeplinirea prevederi
lor, se creează o forță militară 
egipteano-saudită.

Potrivit acordului, urmează să 
fie pregătită convocarea unei adu
nări naționale, compusă din 50 
de membri, reprezentînd „toate 
forțele naționale și personalitățile 
de autoritate din Yemen". Aceas
tă adunare, care urmează să se în
trunească la 23 noiembrie 1965 in 
localitatea Haradh din Yemen, va 
stabili sistemul de guvernămînt 
pentru perioada de tranziție, va 
constitui un guvern provizoriu și 
va organiza, pînă cel tîrziu la 
23 noiembrie 1966 un plebiscit în 
cadrul căruia populația yemenită 
va fi chemată să hotărască asupra 
viitorului țării.

Agenția M.E.N. subliniază acel 
pasaj din comunicatul comun pu
blicat la încheierea convorbirilor 
dintre președintele Nasser și re
gele Feisal în care se spune că 
acordul încheiat urmărește „de a 
se da posibiltatea Yemenului să-și 
exercite liber voința".

pastorul Donald Thompson în vîr- 
stă de 59 de ani, participant activ 
la mișcarea negrilor pentru dreptu
rile cetățenești din orașul Jackson 
(Mississippi), a fost victima unui 
atentat. El a fost grav rănit cu 
focuri de armă trase dintr-un auto
mobil în care se aflau trei albi. 
In stare gravă Thompson a fost 
internat • la spital. Criminalii au 
reușit să dispară.

PARIS. — După cum relatează 
agenția France Presse, poliția politică 

IP CURT • CURT
din Portugalia a arestat 10 membri 
ai organizației din regiunea Lisa
bona a Partidului Comunist din 
Portugalia. Majoritatea arestaților 
sint muncitori și țărani.

După cum se știe. Partidul Co
munist din Portugalia se află în 
ilegalitate.

ROMA. — O puternică ploaie 
torențială, care a provocat mari 
pagube materiale, s-a abătut asu
pra litoralului de sud al Siciliei 
O persoană și-a pierdut viața, iar 
alte opt au fost rănite. Traficul 
feroviar și curentul electric au 
fost întrerupte.

CIUDAD DE MEXICO. — O se
rie de cutremure s-au semnalat în 
cursul nopții de luni spre marți 
în capitala Mexicului, cauzînd

Declarafia program 
a guvernului Tsirimokos

ATENA 25 (Agerpres).
Dezbaterile din parlamentul 

grec asupra învestiturii cabinetu
lui format din Tsirimokos, care 
au început marți, continuă. 
Regulamentul Parlamentului grec 
prevede o durată de maxi
mum cinci zile pentru o dezba
tere de învestitură. Primul mi
nistru desemnat a anunțat că re 
gele Constantin va rămîne la Ate
na pînă la sfirșitul dezbaterilor.

Atenția observatorilor politici 
din capitala Greciei este reținută 
astăzi de declarația-program pre
zentată Parlamentului de Tsirimo
kos. Acesta arăta, printre altele, 
că actuala criză politică care du
rează de 40 de zile, afectează eco
nomia Greciei, accentuînd instabili
tatea în tară. El a menționat că 
chiar acest lucru l-a determinat să 
accepte propunerea de formare a 
noului cabinet. Tsirimokos a sub
liniat că guvernul său în cazul 
că va primi învestitura, „va asi
gura tuturor cetățenilor toate drep-

Stare de urgență 
în Coreea de sud

SEUL 25 (Agerpres).
Guvernul Coreei de sud a in

stituit in țară starea de urgentă 
și a dat dispoziție armatei să fie 
gata de luptă. La Seul, potrivit a- 
genlibi France Presse au fost dis
locate unități regulate ale arma
tei pentru a ajuta poliția să înă
bușe demonstrațiile studențești.

Agențiile de presă anunță că în 
capitala Coreei de sud au avut 
loc miercuri ciocniri violențe în
tre poliție și armată pe de o parle 
și studenții, care continuă de
monstrațiile de protest împotriva 
ratificării tratatului japono-sud 
coreean, pe de altă parte. La aceste 
demonstrații au participat 10 000 
de studenți. Pentru a-i împrăștia 
pe demonstranți politia a făcut uz 
de bombe cu gaze lacrimogene.

’ Potrivit agenției Reuter, poliția 
și armata a urmărit pe studenți 
pînă în incinta universității unde 

moartea a patru persoane și răni
rea altora. Numeroase clădiri, 
printre care unele foarte mari, iar 
altele istorice, au fost avariate. 
Centrul seismologie a menționat 
că epicentrul cutremurelor a fost 
în apele Pacificului. Ele au fost 
resimțite și în alte regiuni ale 
țarii, însă din cauza distrugerii 
liniilor de comunicație nu au pu
tut fi primite încă rapoartele pri
vind situația din aceste regiuni. 
Aceste mișcări seismice au fost 

printre cele mai puternice cunos
cute în ultimii ani in Mexic.

BUENOS AIRES. — Autoritățile 
argentiniene au făcut cunoscut că 
aproximativ 6 000 de persoane au 
fost evacuate din vecinătatea flu
viului Uruguay, din nordul Ar
gentinei. din cauza marilor inun
dații de aici. Acestea au fost ce
le mai mari inundații cunoscute 
in țară în ultimii 45 de ani. Alte 
rapoarte din provincia Misiones, 
de-a lungul aceluiași fluviu, men
ționau marți dimineața că și aici 
s-au înregistrat creșteri ale nive
lului fluviului.

TUNIS. — Asupra capitalei tu
nisiene s-a abătut o puternică 
furtună de nisip, care a provo
cat mari pagube zonei verzi a ora

turile prevăzute de constituție șl 
de lege".

In politica externă noul premier 
a reafirmat apartenența Greciei la 
pactul nord-atlantic, adăugînd în
să că aceasta nu înseamnă că ea 
nu dorește „prietenie și relații cu 
toate țările". Abordînd problema 
Ciprului, primul ministru desem
nat, deși s-a pronunțat pentru o 
politică realistă, s-a declarat pen
tru unirea Ciprului la Grecia 
(Enosis).

La sfirșitul cuvîntării, Tsirimo
kos s-a declarat împotriva orga
nizării unor noi alegeri, conside- 
rîndu-le „inutile" deoarece, a spus 
el, durata legislaturii este de patru 
ani.

In timp ce Tsirimokos îș'ț'î ținea 
cuvîntarea, la Teatrul G- ea din 
Atena a avut loc o reuniune or
ganizată în favoarea lui Papan- 
dreu de „Comitetul pentru pace 
și destindere internațională". Peste 
8 000 de manifestanti s-au adunat 
în fața teatrului scandînd: „Pa- 
pandreu", „Alegeri".

au aruncat bombe cu gaze lacri
mogene în bibliotecă și în labo
ratoare.

Ciocniri între studenți și poli
tie și armată au avut loc și în 
alte orașe. Kang Suh loc
țiitor al ministrului apărării ,de la 
Seul, a făcut o declarație în care 
a arătat că poliția nu mai este în 
stare să facă față manifestațiilor 
studențești din capitală. In urma 
ciocnirilor au fost rănite mai 
multe persoane. Intr-un comunicat 
al poliției se arată că au fost ares
tați 815 manifestanti — majori
tatea studenți.

Președintele Coreei de sud, Pak 
Cijan Hi, a avut o întilnire cu 
ministrul apărării, Kim Son In, și 
cu șeful statului major, generalul 
Kim Yong Bai cu care a exami
nat situația creată ca urmare a 
demonstrațiilor studenților.

șului și culturilor agricole din 
împrejurimi. Din această cauză 
s-au produs mai multe accidente 
de circulație. Potrivit datelor pre
liminare, trei persoane au fost 
ucise iar 24 rănite.

PARIS. — La invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Francez, miercuri a sosit la Paris 
delegația Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, condusă de 
Le Dîk Tho, membru al Biroului 
Politic și secretar al Comitetu

lui Central al partidului.
LONDRA. — La Londra s-a a- 

nunțat oficial că la 7 septembrie 
vor avea loc în capitala Marii 
Britanii noi convorbiri privind \ 
itorul constituțional al Insulei 
Mauritius, una din ultimele colo
nii engleze. Ministrul englez pen
tru problemele coloniilor a invitat 
părțile interesate din insulă să-și 
trimită reprezentanți la aceste con
vorbiri.

BAGDAD. — Săptămînalul ira
kian „Al Manar" relatează că 
318 persoane, printre care ofițeri 
superiori în retragere, au fost a- 
restate și deferite tribunalului sub 
acuzația de a fi „complotat împo
triva regimului actual" din Irak. 
Săptămînalul afirmă că acuzații au 
înființat o organizație care ur
mărea să intre în contact cu 
partizanii kurzi.
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