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Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular Petroșani

Hotărîre a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România 
cu privire la înființarea 
Universității din Crâiova

Comitetul Central al Partidului Comunist Român 
și Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste 
România au emis o hotărîre care prevede că, începînd 
cu anul universitar 1966—1967, se înființează 
Universitatea din Craiova.

In hotărîre se menționează că înființarea acestei 
universități se realizează pe baza sarcinilor trasate 
de Congresul al IX-lea al P.C.R., avînd în vedere 
dezvoltarea economică și culturală a regiunii Olte
nia în anii construcției socialismului, vechile tradiții 
culturale ale orașului Craiova, necesitatea unei re
partizări teritoriale raționale a instituțiilor de învă- 
țămînt superior.

Universitatea din Craiova va cuprinde: Facultatea 
de matematici, Facultatea de chimie, Facultatea de 
filologie, Facultatea de științe economice, o facul
tate tehnică. Facultatea de agricultură. Facultatea de 
horti cultură.

O dată cu înființarea Universității din Craiova, 
Institutul agronomic din Craiova își va înceta acti
vitatea, facultățile acestui institut trecînd în cadrul 
Universității. Unul din prorectorii Universității va 
conduce activitatea facultăților cu profil agricol.

începînd cu anul universitar 1966/1967, Institutul 
pedagogic de 3 ani va funcționa în cadrul Universi
tății din Craiova, avînd următoarele facultăți: Facul
tatea de istorie-geografie. Facultatea de științe na
turale. Studenții din anii II și III ai actualelor facul
tăți de matematici, fizică-chimie și filologie din Insti
tutul pedagogic, își vor continua studiile în cadrul 
acestui institut. Unul din prorectorii Universității va 
conduce activitatea Institutului pedagogic de- 3 ani.

Ministerul Invățămîntului va face propuneri Con
siliului de Miniștri în legătură cu profilul noilor fa
cultăți care vor intra în componența Universității 
din Craiova.
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• O stradă din Moscova a pri
mit numele iui Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

• Noi bombardamente asupra 
teritoriului R. D. Vietnam.

• Comunicatul comun sovieto- 
congolez.
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LA E. D. M. N.
TEHNICA - MAI INTENSIV FOLOSITA I

Ritmul rapid de creștere a produc
tivității muncii este determinat, 
înainte de toate, de nivelul tehnic 
al mijloacelor de producție și de 
aplicarea în practică a cuceririlor 
științei și tehnicii. In industria mi
nieră, care se caracterizează prin- 
tr-un consum mare de manoperă și 
materiale, mecanizarea lucrărilor gre
le și cu volum mare de muncă, fo
losirea înlocuitorilor materialului 
lemnos și în general mecanizarea 
completă a operațiunilor, nu se rea
lizează ușor din cauza condițiilor 
variate ale . lucrărilor miniere. • Cu 
toate aceste dificultăți, colectivele 
unor exploatări miniere reușesc, 
printr-o preocupare susținută, să fo
losească mai bine dotația tehnică, 
să o adapteze condițiilor complexe

țurilor s-a utilizat un număr de 5 
greifere, cele mai bune rezultate ob- 
ținîndu-se la puțul Aninoasa sud și 
Dîlja unde încărcarea sterilului re
zultat s-a făcut complet mecanizat. 
Mașinile de încărcat folosite la să
parea galeriilor au fost și ele utili
zate mai intens, încărcîndu-se me
canic în cadrul E.D.M.N. 21,9 la 
sută din sterilul rezultat, față de 
17,4 la sută cît s-a realizat în ace
eași perioadă а anului trecut. Re
zultate bune s-au obținut pe aceas
tă linie și la mina Paroșeni unde 
planul de încărcare mecanică în ga
lerii a fost realizat în proporție de 
130 la sută. La E. M. Dîlja, însă, 
prevederile planului tehnic privind

(Continuare în pag. 3-a)
din subteran și să obțină rezultate 
bune în muncă.

Astfel, în cadrul E.D.M.N. pentru 
încărcarea mecanică la săparea pu-

fier. «eitii centri efelării
Din inițiativa Comitetului oră

șenesc al U.T.C. Uricani, recent 
au fost organizate acțiuni de mun
că patriotică pentru colectarea și 
expedierea fierului vechi. Numeroși 
tineri de ia mina Uricani și din 
organizațiile de cartiere au partici
pat cu entuziasm Ia aceste acțiuni. 
Ei au colectat cu acest prilej 3 
tone fier vechi. De la începutul 
lunii august și pînă în prezent ți
nerii din Uricani au strîns 5 tone 
de fier vechi pe care l-au expediat 
către Hunedoara. Printre cei care 
s-au evidențiat se numără tinerii 
Petrogan Lucia, Cioacă Ilie, Vlăduț 
Cornel, Strat Gabriela și alții.

VLĂDUȚ CONSTANTIN 
corespondent

• Situația politică din Grecia.
• Disputa politică din S.U.A. în 

legătură cu originea interven
ției americane în Vietnam.

• Teritoriul R. A. Yemen atacat 
din nou de trupele și avioa
nele engleze.

In perioada dinaintea marii sărbători a eliberării, bri
gada cunoscutului miner Demeter Augustin de la Dîlja a exe
cutat o seamă de lucrări de deschidere de mare importantă : 
puțul și galeria pentru sifonare, un plan înclinat la orizontul 
440. Lucrările au fost executate în termenul prevăzut și de 
bună calitate, brigada realizînd în luna august o depășire de 
30 la sută. In prima zi de lucru după sărbători, ortacii mine
rului Demeter au atacat o nouă lucrare minieră importantă 
— galeria direcțională cu profil dublu în culcușul stratului 3, 
orizontul 440, care va face legătura cu puțul orb nr. 2.

Cu ajutorul utilajului modern cu care este dotată, brigada 
a realizat în două zile o avansare de 6 m 1.

După 7 luni de întrecere înflăcărată, săgeata de pe gra
ficul de producție din dreptul sectorului III Lupeni indica un 
plus de producție de 14 011 tone cărbune. In luna august, 
în cinstea marii sărbători a eliberării, brigăzile de mineri 
din marile frontale ale sectorului au adăugat la acest succes 
încă o realizare de seamă : o depășire de 2 345 tone căr
bune.

După sărbătoare întrecerea continuă cu avînt. In ziua de 
25 august, graficul de producție indica un plus de 2 540 tone 
cărbune. Deci munca se desfășoară cu rodnicie. Rezultatele tot 
mai bune ce le obțin brigăzile minerilor Ghioancă Sabin, Pe
tre Constantin, Ghioancă loan și Aslău loan din abatajele 
frontale ale sectorului fruntaș al minei Lupeni exprimă hotă- 
rîrea de a obține pînă la sfîrșitul anului noi succese in spo
rirea producției și a productivității muncii.

Cu rezultate deosebite au întîmpinat marea sărbătoare a 
eliberării și sondorii din cadrul sectorului de foraj Livezeni. 
De la începutul anului, colectivul sectorului a forat în plus 
780 m 1. Dar sondele nu s-au oprit nici în zilele de sărbă
toare; muncitorii sondori au tost prezenți la datorie săr
bătorind ziua eliberării prin muncă. In zilele de 23, 24 și 25 
august colectivul sectorului a depășit planul de foraj cu 22 
metri.

La acest succes o contribuție demnă de relevat au adus 
echipele de la locațiile 5 880, 5 885 și 5 595, conduse de
maiștrii Cevală Grigore, Chiriac Tudor și Turcu Gheorghe, 
care au forat în plus în aceste zile cîte 8, 6„ respectiv, 5 m 1.

La examenul de maturitate
De cîteva zile, la Școa

la medie din Petroșani au 
început examenele de 
maturitate, sesiunea a 
doua. Pe coridoare și în 
săli, atmosferă specifică 
examenelor. Primul hop a 
fost trecut — examenul 
scris. Acum la ordinea zi
lei sînt examenele orale. 
Cum e și normal, discu
țiile se poartă mai mult 
în jurul acestora din ur
mă. Emoțiile sînt și ele ne
lipsite. E firesc să fie 
așa. Au trecut 11 ani de 
școală, ani care au adus 
multe bucurii, în care au 
fost acumulate noi și noi 
cunoștințe.

Trecînd prin fața comi
siilor de maturitate, can- 
didații sînt puși să-și dea 
proba gradului de apro

fundare, de însușire a 
materiilor studiate în școa
la medie. Maturitatea e 
un examen greu care cere 
multă stăpînire de sine. 
Se mai întîmplă însă, u- 
ne-ori, ca unul sau altul 
din candidați să se mai 
piardă cu firea. Deh, emo
țiile examenului ' Dar... 
hopul se trece și răspunsu- 
surile iar încep să curgă. 
Pînă în prezent majori
tatea candidaților care au 
trecut prin fața celor două 
comisii de maturitate — 
nr. 9 și nr. 10 — au do
vedit că posedă cunoștin
țe temeinice, că și-au în
sușit materiile predate. 
Sperăm că și ceilalți vor 
ști să-și dovedească din 
plin bagajul cunoștințelor 
însușite în anii de școală.

Tura condusă de im
piegatul de mișcare Ian- 
cu loachim luase deja 
serviciul în primire. Oa
menii consultau graticele 
de lucru căutînd să-și or
ganizeze munca cit mar 
bine. Deodată, tura a pri
mit dispoziția să compu
nă — în afară de pro-

Recordul 
manevranților

gram — trenul 2 882, par
tea ll-a, pentru Lupeni. 
Partida de manevră a sis
tat imediat descompune
rea trenului C 434, la ca
re lucra, pentru ca toate 
forțele să fie concentrate 
pentru realizarea noii sar
cini.

Locomotiva de manevră 
a fost introdusă pe gru
pul de vagoane, iar ope
rațiunile de compunere au 
început cu febrilitate. Șe
ful de manevră Făget 
Vasile cu ajutorii Anca 
Petre și Dîlja Cornel co
borau cu cîte un grup de 
vagoane cu frînă, iar șa- 
botarii Neacșu Victor și 
Drancu Vaier prindeau la 
sabot vagoanele triate. 
Manevrantul de la coloa
nă Șoldea Ilie, mecanicul 
Armie Petru și magazio
nerul Alexandresch Dumi
tru dădeau tot sprijinul 
pentru compunerea noului 
tren și pregătirea . docu
mentelor de transport.

.(Continuare în pag-, 3-a)

Un aspect de Ia examenul de maturitate. La 
comisia nr. 9 se dă proba de chimie oral.

Cartierul Livezeni din Petroșani cu cele peste 100 de blocuri ale lui care cuprind aproape 2 50Э a 
partamente noi.

ACTUALITATEA
♦ Un grup de 34 de mineri, îm

preună cu familiile lor va pleca 
miine cu autocarul O.N.T. „Car- 
pați“ într-o excursie de 4 zile prin 
țară. Excursioniștii vor vizita Valea 
Oltului, orașul București, comple
xul turistic de la Poiana Brașov și 
muzeul istoric din Alba Iulia.

♦ începînd de azi pe lingă clu
bul sportiv orășenesc din Petroșani 
s-a deschis un curs special pentru 
arbitri în ramurile : fotbal, handbal, 
popice și atletism.

♦ Un colectiv de interpreți ai 
Operei de Stat din Timișoara va 
întreprinde în curînd un turneu ofi
cial prin Valea Jiului cu opereta 
„Casa cu trei fete". Primele spec
tacole cu această operetă vor fi 
prezentate marți, 31 august în sala 
Teatrului de Stat din Petroșani, la 
orele 17 și 20.



STEAGUL ROȘU

ANCHETA NOASTRĂ

Prin cîteva unități T.A.P.L din Petroșani
EXOD SPRE MUNȚI

Unităfile T.A.P.L. din Petroșani 
sînt vizitate zilnic de numeroși 
oameni ai muncii. Lipsa unor can- 
line-restaurant convenabile, satis- 
făcătoare, obligă pe multi să ser
vească zilnic masa le restaurante 
fi Ghiar la unele bufete.

Dar, dacă meniurile Unt bine 
Pregătite, sînt consistente și gus
toase, dată localurile sint îmbie
toare, deservirea consumatorilor 
fi gospodărirea unor dependințe 
lasă de dorit. In unele unități ale 
T.AP.L. din Petroșani sint 
rid fi care nu-și fac fn mod 
știincios datoria, producind 
mulțumiri consumatorilor. Să 
merăm cfteva din lacunele 
nit» m aceste unități.

stila-
Con- 
ne- 

ew- 
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Cinci minute de •99 
frizer

La restaurantul „Minerul", bine 
aprovizionat $i gospodărit, cu un in
terior atrăgător, trebuie să aștepți... 
hăt bine pînă se hotărăște un ospă
tar să-ți ia comanda. „Tovarășe os
pătar aș vrea și eu să...“ „Vineee"... 
Si viîje picolița să te întrebe ce-ai 
vrea și d-ta. Comanzi un grătar. 
„Durează mult, tovarășe ospătar ?“ 
„Nu șefule... Peste 5 minute îl în
fuleci..." Și aștepți 5 minute, 10, 15, 
30, dar... Ah, minute de frizer Si- 

1 gut că nu toți ospătarii de aici au 
aceeași practică. Sînt clteva 
tinere cate deservesc prompt și ci
vilizai consumatorii. Sș vede св fe
tele mai și învață.

»E$ti orb, omule ? !“
Este una dintre expresiile barma- 

itoi Butlu Maria de la „Carul cu 
bort". Este a barmană tlnără deși 
nu prea știi cfți ani șă-i dai. Te pune 
în dificultate comportarea ei cu 
clienții, așa că pe primii 7 ani de 
acasă nu îi mai pui la socoteală. In 
general servește direct în pahare 

NOUA FATA A BAU
— Ai văzut cum arați baia 

noaatri acum?
întrebarea, care ascundea o ur

mi da minări e, mi-nu adresat-o 
tOVȘrlșl din conducerea exploată
rii miniera Vulcan, в ^Indicatului.

Lueririli da renovare a băii au 
lătsput tn primele zile ale acestei 
luni. Urcați pa schele, zidarii Căll- 
naș Eugen și Popa Nicolee au cu
rățit fațada șl l-au dat a haină 
noul, da culoare verzuie. In acest 
timp, tîmplirll Szegedl Mihli, CM- 
НИ Dumitru șl Badea Anton au 
reparat ușile, ferestrele. Tlmplarl- 
lor le-au urmat electricienii Szolga 
lllliait, Zogony Alexandru, Tom» 
Vletor'care au pus la punct insta
lația electrici. Instalatorilor C8- 
plttn* Nicolee, Ghergey Gheor- 
ghe, Tivdă Gavrlll șl Căbulea 
Victor le-a revenit sarcina al re
vizuiască instalația de apă, să 
completeze dușurile.

de

IN FOTOGRAFIE: Vedere exterioară a Combinatului de celuloză Șl hîrtie IPROFIL-Dej

nu 
în 
a-
cu

după... ochi. Și ce ochi are ? Nu, 
albaștri. Specializați în a pune 
pahare sub limita admisă. Iar 
tunel etnd „greșește" și măsoară
paharul comercializat, tot la fel ser
vește. Sub semnul inseris pa pa
har. Dacă-i atragi atenția, t« apos
trofează șl îți,., servește imediat ex
presie: „Ești orb, omule TI". 91 tu 
nu ești Orb, ci obosit de la șut.

La „Carul cu bere" Intră și ies zil
nic mii de persoane. Frofitlnd de 
această... aglomerație mate, bartna- 
nele combină iuțeala lor de tnînă du 
tiebăgarea de seamă a consumato
rilor și fși fac plahul personal de 
venituri fn timp record. Dar tniilțu 
ttiltea consumatorului unde-iî

Ar fi bine ea barmânele de alei 
(cele inai Indlsclplinate) să mai fie 
puțin educate. Măcar acum, la locul 
de muncă, dacă școala comercială 
le-a dat drumul în producție cu o 
asemenea carte de vizită. De aseme
nea, se impune ca barmanele, ospă
tarii să termine odată cu venitu
rile personala Și să dea „Cezarului 
(a se citi consumatorilor) ce-i al Ce
zarului". Fie să se mai facă și ceva 
mișcări de cadre. Poate prind bine, 
Intîmplări cu ospătare Indisciplinei» 
și... pahare umplute pe jumătate se 
petrec deseori șl la restaurantul 
„Jiul". Si tot tinerele sînt... specia
listele în cauză.

find pisica a mîncat 
un bob de stmgrnre

Reslaurantul-pensiune „Caxpați" 
este și el suprasolicitat în orele prîn- 
zului și seara. Dar șl aici unii ospă
tari sînt... tot ospătari. După ce îtl 
faei stagiul de... așteptare, vine li
nul și te întreabă de...
Apoi trimite picolița cu lista de 
cate. Urmează un alt stagiu de 
teptare plhă la sbsirea ciorbei, 
tot așa rate, rate pînă la felul 
că de multe ori felul trei nici 
se mai servește, Așa a făcut 
Munteanu în 13 Iulie. E drept

sănătate, 
bu- 
a$- 
51 
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Măr-

Responsabilul însărcinat cu 
ducerea lucrării, tovarășul 
gălan Nleelaț, era mereu prezent 
în mijlecul simenilor. Deseori ve
nea «в controleze și să îndrume 
munea șl șeful Serviciului admi
nistrativ al . minei, tovarășul Йв- 
jan Adrian.

Ultimul cuvtnt l-au avut de Spus 
zugravii Grădinaru Francisc, Schultz 
Iosif, Iles Arpad, Arvinte Ioan, 
Tabrsa lllbi ei au dat celor patru 
încăperi roilrvete băii minerilor, 
tehnicienilor șl inginerilor culoa
rea zăpezii imaculate.

8-a lucrat intens la renovarea 
bail minerilor din Vulcan, în mul
te zile s-a muncit și în două 
schimburi, Acum, domină încă mi
rosul de vopsea proaspătă și 
Iar lit exterior și interior 
ștrtlurttite de curățenie. 

var, 
baia

V. F.'

și-a primit... porția, Dar să fie... ser
viți șl ceilalți. $1 cai care nu servesc 
bere in local pe motiv cl s-a termi
nat, așa cum a făcut ospătarul Giur
giu Emil, în timp ce... pe neve sint 
serviți cu bere pentru acasl unii X 
sau unii Y. La fel al fl« puși la 
punct și cei care vorbesc necuviin
cios cu consumatorii, și cel cate 
„uită" să-ți dea restul, șl cel care... 
se știu ei. Si încl una.., interesan
tă. în II august un consumator, do
rind Să vorbească eu responsabilul 
restaurtntului (Oaidă Alexandru) 
prezent îft local, la o masă, plin de... 
voie bună, acesta a afirmat că e în 
condidlU, Cînd consumatorul a ce
rut ospătarel condică de reclamații 
responsabilul a intervenit (De ce i-o 
fi frici responsabilului să dea con
dica?) aflrmlnd că e într-adevăr în 
concediu, dat girează funcția de 
șef. Interesant! Omul din concediu 
îșl girează funcția. E tare... intere
sant. „Știi ce, dom'le, i-a spus to
varășul Oaidă consumatorului, n-are 
rost să scrii în condică. Te țin eu 
mint®. Și cînd Vii în București te 
servesc nsa... „prima". Iar e intere
sant. Adică de ce să scrii în con
dică unele abateri pentru a fi în
dreptate. Mai в de mirare faptul că 
multă vreme la toaletă a lipsit o- 
gltnda, dă в lipsit prosopul și săpu
nul absolut 
te regulile igienice.
cesteo pe
dacă nu
bil ? ! El trebuie să 
lucruri șl să la din 
îndreptare a lor I Dar dacă 

după toa- 
Toate a- 
intereseze, 
response-

necesar

cine
cumva

să 
pe

cunoască aceste 
timp măsuri de 

pisica
nu-i acasă (în acest caz pisica a 
mîncat im bob de strugure) șoarecii... 
Cam asta e realitatea la restaurantul 
gospodărit 
Alexandru 
păți".

de responsabilul Oaidă
— restaurantul „Car-

Sînt desigur și multe lucruri 
în unitățile T.A.P.L. din Petroșani. 
Da, sînt. Se văd, se cunosc și oame
nii sînt mulțumiți de ele. Dar astea... 
lipsurile astea, trebuie lichidate. E 
așa de rău cu ele! la să începem 
noi să le măturăm, Să începem de 
acolo, de tul, da la conducerea 
T.A.P.L. Doar n-o fi foc I Ba chiar 
o fi bine. Q fi pe placul oamenilor.

DEM SÂRARU

Lucrătorii Întreprinderilor de construcții monta] de pe 
șantierele noilor obiective industriale ale chimiei continuă în 
ritm susținut întrecerea socialistă pentru scurtarea termenelor 
de execuție a lucrărilor.

CRAIOVA
Combinatul chimic își conturează 

tot mai accentuat profilul. Montato- 
rii au instalat toate utilajele Stației 
centrale de frig a combinatului. Aici 
te execută în prezent probele hi
draulice în vederea începerii izolă 
rii conductelor. La fabrica de aceti- 
lenă au fost încheiate lucrările de

Munții fi dealurile din Împre
jurimile Vdll Jiului, eu primitoa
rele lor cabane, au constituit fn 
aceste zile o atracție irezistibilă. 
Zeci și șute de amatori ai drume- 
fuior, singuri «au In grupuri, âu 
plecat voioși în munți, Spre ca
bana Straja, de pe masivul cu a- 
c»la»| nume, s-a îndreptai un grup 
de tineri muncitori din Lupeni, 'a- 
companiei de melodiile zglobii e- 
mlse de un radioreceptor cu tran
sistor!.
Dragon 
amator 
flat in 
secția V-a a Fabricii de lire ar
tificiale, Suba Mircea, maistru Iu 
feciorul JV ai minei Lupeni, care 
deocamdată iși lăsase acasă au- 
toturismui Wartburg cumpărat fn 
aCeet an, lăcătușul Borbely Mihai, 
ptitti-malstrul Faztkas Tiberiu îm
preună cp 
șeful unei 
fruntași in 
de la mina 

Printre aceștia se afla 
Mihai, un pasionat tutlih 
dar șl electrician evideri- 
itiirecerea socialiști din

șotia. Gavrllă Ioan, 
echipe de lăcătuși 
întrecerea socialistă 
Lupeni, împreună cu

Frumusețile ruitice ale Văii Jiului sini admirate in aceste iile de 
sute de excursioniști veniți din toate colțurile țării.

IN CLIȘEU: Vedere de la Cîrnpu lui Neag.

montaj în secția de piroliză, iar la 
cele două linii ale secției de puri
ficare a început rodajul compresoa- 
relor. Utilajele fabricii de uree 'au 
foșt montate în proporție de 70 la 
șută. In prezent se lucrează la mon
tarea conductelor din oțel carbon și 
Oțel inoxidabil. In cadrul grupului 
organic al Combinatului montorii fac 
ultimele luctări la fabricile de bu
tanol, acid acetic și acet aldehidă. 

eitlva prietini șl tovarăși de mun
că, s-a îndreptai spre cabana Cîin- 
pu iui Neag. După uh scurf pa
pas la cabana din Cimpu lut Neag, 
aceștia au pornit spre cabana Bu
la, iar de acolo către lacul Bucu
ra din Retezat. Două familii de 
tinări au plecat cu autoturismul 
muncitorului Botaț losil la cabana 
Ruiu din Paring. Dornici de a pe
trece cit mai plăcui rtielt 
de otilhntt, amatorii de dru
meții au poposit lingă izvoare reci 
de munte, au admirat frumusețea 
inegalabilelor priveliști de mun
te. După o 
ozonat al 
marelui de 
odihniți și
lot cu torțe sporite șl hotarfțl de 
a atunci ți mai rodnic la locurile 
de producție pentru traducerea în 
fapt a obiectivelor stabilite de cel 
ae-dl IX-lea Congres al partidului, 
pentru înflorirea patriei noastre — 
Republica Socialistă România.

V. strauț

ti petrecută iii aerul 
munților, sub arșița 
august, в-au relatate 

reconfortați la casele

De cîteva zile a început montajul șl 
în cele două secții noi ale fabricii 
de acctrtț de vinii unde au fost r!» 
dicate primele coloane.

Tg. MUREȘ
La fabricile de acid azotic și azo

tat de amoniu de pe șantierul Com
binatului de îngrășăminte âzotoase 
die Tg. Mureș, au început probele 
mecanice și hidraulice la conductele 
tehnologice. Se execută probe hi
draulice și la conductele de pe es
tacada magistrală, după care, la 
acestea vor începe lucrările de izo
lații, Primul bloc de preparare 
fabricii de oxigen a intrai și el 
probe mecanice. Montajul este 
prezent avansat atlt la fabrica 
oxigen cît și la cea de amoniac.

al 
in 
ÎJl 
de

Și la Dej pe Someș, ora cinci ini
ma combinatului de Celuloză și hit- 
tie va începe să bată, se apropie cu 
pași repezi.

Montării fac în prezent pregătiri 
pentru începerea rodajului și probe
lor mecanice la instalațiile secțiilor 
de tocători® șl fierbătorie ale primei 
secții de producție a fabricii de Ce
luloză. In secțiile de regenerare, 
evaporare șl caustirare se «secuii 
îh prelent probe hidraulice, iar la 
linia de fabricație a hlttiei au fost 
montate pînă în prezent circa 80 la 
șută din utilaje. Aici se va realiza 
anual 60 000 toile celuloză și peste 
35 000 foire hîrtie obișnuită și su
perioară.
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„Cupa 23 August"
In zilele de 21 și 22 augu.-t, pe 

terenul de handbal „Jiul" din Pe 
troșani s-a disputat turneul de 
handbal feminin organizat de că
tre Școala sportivă de elevi din 
Petroșani Șl dotat cu „Cupa 23 
August". Au participat echipele de 
categoria A (seria а II-a): Progre 
șui București, Știința Cluj, S.S.E 
Petroșani și echipa de legiune Au- 

"* torapid. Craiova
Intilnirile s-au desfășurat șub 

semnul unor dispute aprige, uneia 
de o bună factură tehnică, mult 
gustate de către publicul specta
tor După 2 ziie de întreceri 
cupa pușă în,.joc a revenit forma 

, tiei DrogresuiBucul ești ce numă
ră în iriftdurlle sale jucătoare cu 
experiență, bine dotate fizic r 
actfc

Clasamentul se prezintă astfel: 
1. Progresul Bucureștii 2. S.S.E 
Petroșani; 3 Știința Cluj; 4. Auto- 
rapid Craiova.

Despre echipa noastră, SSB, 
deși a pierdut Întrecerea finală cu 
Progresul București, se pot spune 
totuși lucruri bune. Lipsite de a- 
portul pcnWitel Lia Duhcea — 
Șuvăială (accidentată) și a Getei 

â Pușcașu, plecată la Timișoara, 
handbalistele de la SS.E, au lup- 
tat cu multă voință, avînd o bună 
coordonatoare și finalizatoare în 
Lia Barabaș, dar apărarea a cedat

Sărbătoare pe Valea de Brazi
La Uricani, sute de mineri îm

preună cu familiile lor s-au îndrep
tat în după-amiaza zilelor de 23 
șl 24 august spre Valea de Brazi. 
Aici, Intr-un pitoresc cadru natu
ral, au fost încinse hore pe iarbă 
verde, s-au desfășurat programe 
distractive și întreceri sportive, 
iar difuzoarele instalate din timp 
lîiigă locurile umbroase au revăr
sat melodii armonioase de muzi

U. R. U. M. P. 
Ktrungarul Surd 
lanltă este un 
muncitor apreciat 
Ій cadrul secției 
mecanice lu
crurile pe care 
le execută stat 
totdeauna de bu
nă calitate *1 
realizate iatr-un 
timp radul.

la handbal
cu prea multă ușurință In fata ju
cătoarelor de la Progresul. LOrul 
S S E., vizibil întinerit, cuprinde la 
ora âctuală o serie de elemente 
talentate care, bine antrenate Șî 
îndrumate de către tovarășul pro
fesor Eugen Bartha, pot obține 
rezultate bune in Viitorul campio
nat al categoriei A (serie б II-a), 
la handbal feminin-

Spectatorii așteaptă de la hand
balistele noastre o comportare 
bună, pe măsura posibilităților lor, 
In noul campionat care va Încep* 
in ziua de 5 septembrie. Atunci, 
in prima etapă, handbalistele dă 
la S.S.E. vor primi vizite elevelor 
de la S.S.E. Buzău, iar peste o 
«ăpiSmlnă se vor deplasa la-riva
lele lor de acutn citeva zile, pro
gresul București.

Echipa S S.E. are următoarea 
componență pentru noul campio
nat: Duncea — Șuvăială Lia, Măn- 
dita Eva, Muntesnu Silvia — pur
tările; jucătoare de clmp: Barabaș 
Lia, Kellner Auelise, Munteanu 
Elena, Câerghezan Estera, Vlad 
Ioana, Kiss Alize, Kelemen Giga, 
Ture» Bvă Tudur Marlette, Geta 
Pușcău Domșa Faustina, Chită 
ileana, Lăncrănjan Maria, Cloban- 
schi Maria, Szolga Bcaterina

Vă dorim succes In noul cam
pionat I

». <3.

că populară, ușoară și de dans. 
Din loc în loc se aflau grupuri de 
familii care adăstau in jurul Ie
lelor de masă încărcate cu bucate 
alese și stropite din belșug ca 
băuturi. Pe chipurile tuturor pu
teau fi citite veselia și optimis
mul, mulțumirea că trăiășc o vta- 
tă îndestulată sub soarele lumine* 
ai Republicii Socialiste România, i 

c. v, I

Recordui 
manevranților

(Urmare din pag. [-»)

După compunerea și plecarea 
trenului nr. 2 882, partea Il-a. im
piegatul de mișcate, șeful de ma
nevră și manevrantii au răsuflat 
ușurați creiind ca au intrat un 
lucru normal. Dar. prea mult nu 
s-au putui bucura de acest lucru ■ 
de la cabina-turn din Petroșani 
veni deodată dispoziție că aici se 
tor primi in plus trenurile nt. 
2 672 și 2 638, care in mod normal 
trebuiau să gareze fn Petroșani, 
iăr din convoiul ce va sosi din 
Pptrilă Să se compună l-enurile 
tir. 3 563 și 2 601.

Милев a început din nou sd se 
intensifice. Л'и e tocmai ușor sa 
faci fată unul asemenea piogram, 
dar dragostea muncitorilor pentru
obfinerea urtot realizări e» mai
Însemnate a lâcut Ca la pra 14
toate trenurile cerute sd lie com-
puse și descompuse. intre timp 
Insa au mal soșjt in grupul teh
nic alte trenuri, in afară de pro
gram. trenurile nr. 2 888, 2 516,
2 078 și 2 512.

Muncind cu avlnt și o bună or
ganizare, tura condusă de impie
gatul de mișcare loaehiffi fdrtcu a 
reușii ca piuă la sfirȘitul litrei de 
serviciu să descompună toate ue- 
nurile sosite și din acestea sa com
pună alte trenuri. Datorita acestui 
(apt, ceferiștii respectivi au obți
nui In cinstea t»rbălorii eliberării 
realizări cum rar șe pot obfirie ■ 
programul de lucra a fost depășit 
cu peste 75 la sulă, ceea ce con
stituie o realizare record la ma
nevră.

Tehnica —* mai intensiv folosită !
(Urmare din pag. l-a)

încărcarea mecanică în galerii nu 
«u fost îndeplinite. Acest lucru se 
datprește faptului Că mașinile de 
încărcat din dotare nu au fo»ț folo
site u capacitatea lor maximă șl la 
lucrări cu caracter de durată.

Tot pe linia mecanizării operați
ilor grele și cu volum mare de mun
că s-a put accent deosebit pe me
canizarea transportului în abataje 
prin dotarea acestora cu transpor
toare. Astfel, la Ё. M. Dîija, care 
numai din aceșt an a intrat în pro
ducție) cea. 60 la sută din cantitatea 
de cărbune extrasă din abataje se 
transportă mecanizat.

Mecanizarea operațiilor grele si 
cu volum mare de miincă determină 
îtl măre măsuță creșterea vitezelor 
medii de avansare in abataje, In 
puțuri și galerii. La E, M. Dîija vi
tezele de avansare In abatajele ca
meră și implicit productivitatea muti
cii au fost influențate negativ de 
unele defecțiuni Organizatorice (ne- 
aprovlzlonarea ritmică cu cele nece

PUBLICITATE
Г-   11 h.l ' ■'- йг~ хща, Л ■' Ți.   «

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

sională de ucenici, pină la data de 31 august a.c., pentru următoa
rele meserii i

— Electricieni pentru stații și rețele electrice
— Lăcătuși mecanici cazane aburi
— Electricieni de mină

Lăcătuși de mină
— Lăcătuși montatorl
— Preparatori de cărbune
— Sudori
Examenul va începe în ziuă de 1 septembrie 1965 șl va consta 

din următoarele probe:
— Vizita medicală — eliminatorie
— Limba română scrie și oral clasele Ѵ-ѴШ
— Matematică scris și oral clasele V-VIII
Se pot prezente și candida|ii respinși la sesiunea din iulie 1965, 

cu condiția să-și facă formele de reînseriere la secretariatul școlii.
Orice informații suplimentare se pot obține de la secretariatul 

școlii.

E. M. URICANI
Organizează
în ziua de 28 august 1066
UN CONCURS 

pentru ocuparea 
posturilor vacante de : 
“ maiștri minieri 

principali
— maiștri minieri 
—- maiștn electro* 

mecanici
Concursul $e va ține 
f» sediul unității

Informații suplime ntare 
Se pot obține de le biroul 
personal al E.M, U titani.

sare), iar cele din galerii de exis
tența unor greutăți la evacuarea ste
rilului de le orizonturile 665-480- 
440, blocul I ale minei,, din cauza 
mașinii de extracție de la putui orb 
nr 1 care se defectează des. Con
cluzia principală care se desprinde 
din situația acestui puț, din greu
tățile ce le produce, este că la in
troducerea unui utilaj nou trebuie 
avute In vedere crearea condițiilor 
preliminare care să-l asigure ex
ploatarea cit tpai apropiată de ca
pacitatea $a.

Reducerea Continuă a consumului 
specific do material lemnos trebuie 
să stea în permanentă în centrul a- 
tenției colectivelor din Cadrul 
E.D.M.N. Cu toate Că consumul spe
cific planificat de lemn a fost depă
șit, acest consum este mâi mic fată 
de realizările din primele șapte luni 
ale anului trecut. La reducerea con
sumului de material lemnos ar con
tribui simtitdr după părerea mea 
“ șl extinderea susținerii metalice a 
ramificațiilor (provizorii, în vederea 
betonării) și chiar definitive. Astfel,

I. C. R. A.
Filiala Petroșani

angaj azi

Pentru deBozitBl Pettojul
— un șef de secție cu 

salarizare de 759-1075
~ un magazioner cu sa* 

larizare de 645-925

Piatm Uroiiisi Vulcan 

un șef de secție zaha* 
roaee-paiiserie ou sa
larizare de 750-1075

Doritorii se vor adresa 
la I. C. R. A. Petroșanii 
telt fon 461.

la o ramificație cu raza de 15 metri 
am economisi pe un metru liniar d* 
ramificație, 0,70 metri cubl d* ma
terial lemnos, iar pe toată lungimea 
ramificației cca 8,7 metri cubl de * 
material lemnos. Serviciul tehnic din 
E.D.M.N. «r trebui să soluționeze 
această problemă a armării metalice 
a ramificațiilor (schițele fiind în
tocmite din anul 1964).

Problema tehnicii moderne șl a In
troducerii noului constituie preocu
parea permanentă a întregului corp 
tehnlco-ingineresc și în special a 
Celor care conduc nemijlocit proce
sul de producție. Trebuie să se ti
nă seama de faptul că extinderea 
tehnicii existente și introducerea 
tehnicii noi constituie principala re
zervă pe -seama căreia urmează să 
crească în viitor productivitatea 
muncit, să se asigure sporirea pro
ducției de Cărbune la nivelul Sar
cinilor prevăzuta de Directivele 
Congresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

VAS MOISE 
corespondent

PROGRAM DE RADIO
28 august

■ ; PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri, Buletin meteorologic; 5,06 
Cîntece patriotice; 5,35 Gimnasti
ca de înviorare, 5,45 Cîntece popu
lare interpretate de Livia llcău și 
ion Duca,- 6 00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologici 6,10 Muzică dis
tractivă; 6,30 Recomandări din pro
gram,- 6,35 Piese instrumentale,- 
7,00 Radiojurnal; 7,15 Muzică u- 
Șbară, 7,30 Sfatul medicului : Chis- 
tul bjdatici 7.35 Anunțuri, muzică; 
7,45 Salul voios de pionier; 8,00 
Sumarul presei; 8,37 Prelucrări de 
folclor ale compozitorilor noștri; 
9,00 La microfon melodia prefera
tă; 9,45 Maeștri ai arcușului — 
NSthaii Milsteibi 10,Q0 Buletin de 
știri; 10.03 Duete din opere, 10,30 
Renumite formații de cameră; 11,01 
Săntămina muzicii vietnameze • 
cirtece, 11,37 Pagini vocale din 
v uzi ca de estradă; 12,90 Buletin 
(M Știri; 12,03 Melodii populare, 

12,35 Program de polci; 12,S0 COn- 
cerl de ptlnz; 13.43 Muzică ușoa
ră SÎ de estradă de Mauricili Veâ- 
can; 14,00 Buletin de știri; 14,05 
Recomandări din program, 14.10 
Muzică ușoară interpretată de Ră
dica Păliți, Sacha Dlestel, Glgliola 
Cinguettl, Norocel Difflftrlu și Ma
neta Bătrînu,- 15,00 Concertul Ій 
Re major pentru violoncel și or
chestră de Joseph Haydn; 15,ЗД 
Săptămîna literară, 15 45 Cîntăre- 
tii plaiurilor noastre, 16,00 Radio 
jurnal Buletin meteorologic, 16,3(1 
Emisiune muzicală de la Moscova, 
17,00 Muzică ușoaH,- 17.16 „Casa 
muzeu de la Goleai", RmiiiU 
Hoția Oprescu, 17 30 Recitatul so
pranei Emilia Petreșcu-Cireneahu» 
17.45 Cîntece de neuitat; 18.00 D» 
re ? De unde î De dînd 1 18,20 M<< 
lodii populate îndrăgite de ascul
tători; 18.40 Radiosimpozion : Con
tribuții la definirea noțiunii de 

progres tehnic; 18,55 La microfon 
romanța, 19.29 Coneert pentru oa
menii muncii ăflati la odihnă; 20,00 
Radiogazeta de saară; 20,30 So
liști de mutică ușoară: Luminița 
Cosmin, Kirii Semov, Nana Mous- 
kouri. AriUte Testa, Manuela; 20,45 
Noapte bună, câpii; 20,55 Clntă 
pentru dvs. orchestrele: Electte- 
cord, Karel Ktautgartner și Heb 
mut Zacharias; 21,30 Recital Annie 
Fischer, 21.40 Gintă Stefan LăZă- 
reseu șl Ioslf Mihut —• muzică 
nopulată, Э2.00 Radloluriial Bule
tin meteorologic Spdrt, 22,20 Ritm 
și melodii, 23,32 Buletin de știri

. PROGRAMUL II. 7,30 Buleîln de 
știri; 7.33 Trei interpret!: Doina 
Badea, Betly Curtis. Petula Clark 
și a melodi» de Martin, 7.45 Re
comandări din program, 7,50 Din 
muzica popoarelor, 8.20 Pagini ve
sele din operete românești, 8,30 
Pioce instrumental»» 9,00 Buletin 
d« Itirî; 9,30 Roza ^întuttlor; 10,00 
Conaertul în Re fnajbr pentru vi
oară și orchestră de Constantin 
BobescU; 10,33 Miniaturi de estra
dă; 11,00 Buletin d» știri, 1Ш 

Șelecțiuni din opera „Boema" de 
Puccini, 12,20 Recital de operetă : 
Nieolae Tăranu, 12,35 Gintă or
chestra de muzică populară „Cih- 
drelul" a Filarmonicii de stat din 
Sibiu, solist Dumitru MU tiu, 13, oo 
Buletin de știri; 13,03 La micro
fon muzica ușoară; 13,30 Cîntece 
despre țesătoare; 14,03 Pagini dd 
mare popularitate din muzica sim
fonică; 14,3G Recomandări din pro
gram; 14,3ă Emisiune de muzică 
pdpulară; 15,00 Buletin de știri, 
15,30 Muzică de prothenadă; 16,00 
Triptic șibian de G'-eorghe $oima- 
Suita simfonică „Țara Hălmagiuiui" 
de Nicolae Boboc, 16,30 SClPc- 
tiuhi din opere; 17,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 17,15 MtiZiCă 
nopulară interpretată de Elisațjeta 
PaVpl $1 îlie Cazac», 17.30 Anun
țuri, reclame, muzică, 18.00 Ope
reta „Perieola" de Jaeque# ©rfăfl- 
bach, 19,00 Buletin de Știri, 19,05 
„Un nume drag, o melodie cu- 
nesmită"; 19,30 Pagini de călăto
rie I „itinerar iugoslav" de Victor 
Bîrlădeanu, 20,00 Vă invită la 
dans orchestrala; Sergiu Mala- 

flernba, Werner Miiller $1 Georgeș 
Hudson, 20,30 Melodii populare 

cerute,- 21,00 Radiojurnal Spntt, 
21,40 Caleidoscop ritmic, 22,30 
Voci care au cucerit lumea : Tita 
Rdffo, Adele Kern, Aureli ano Fer
tile șl Aurora Bundeei 23,00 Bu
letin de știri, 23,05 Din capodope» 
rele muzicii «irnfcntce, 0,01 Invita
ție la dans,- 1,53 Buletin de știri.

Cinematografe

28 august
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 

Femele necunoscută; REPUBLICA i 
Spre culmi; PETRiLA : Intilnire cil 
Spionul; LQNEA : America. Ame- 
rica, ISCRONÎ: Titanic vals, VUL
CAN : Șapte ani de Căsnicie; PA- 
ROȘENI; La 4 pași de infinit; LU
PENI — MUNCITORESC: Sofii ІЙ 
oraș, CULTURAL ; Asta.i ’ot ce 
s-a Intlmplati BÂRBĂTENI: Sin
gurătății» alergătorului de cursă 
lungă.
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PREZENȚE

ROMANEȘTI
• MOSCOVA 26 (Agerpres).
Ziarul „Pravda" din 26 august 

a publicat un articol pe marginea 
spectacolelor prezentate la Mos
cova de colectivul Teatrului de 
Operă și Balet al Republicii Socia
liste România. In articol se subli
niază că spectacolul „Giselle" de
monstrează nu numai marile po
sibilități coregrafice ale trupei, 
dar și priceperea artiștilor de a 
creea tipuri viguroase, de neuitat. 
Referindu-se la „Lacul lebedelor', 
ziarul arată că impresionant este 
în special ultimul act, în care dra
matismul muzicii este redat ca 
mare forță de expresivitate în in
terpretarea coregrafică.

Articolul aduce elogii corpului 
â-- balet și soliștilor, precum ș- 
dirijorului Constantin Petrovici.

☆

• PEKIN 
La Pekin

26 (Agerpres/.
avut loc primula

spectacol dat de grupul de artiști 
români. Spectacolul a cuprins 
liduri, arii din opere și numere 
de balet.

Au participat Go Mo-jo, vice
președinte al Adunării Reprezen
tanților populari din întreaga Chi
nă. Su Guan-siao. ministru adjunct 
al culturii și alte persoane ofi
ciale, precum și reprezentanți al 
vieții muzicale din Pekin.

In seara aceleeași zile. Go Mo-jo 
a primit grupul de artiști, cu 
care a avut o convorbire priete
nească.

VIETYAM
Tabăra de Ia Duc 
din nou de forfele

SAIGON 26 (Agerpres).
Miercuri noaptea forțele patrio

tice sud-vietnameze au atacat din 
forțelor/ 
din re- 
Se știe 

într-o

nou cu mortiere tabăra 
speciale de la Duc Со — 
giunea platourilor înalte, 
că această tabără situată
regiune controlată de forțele pa
triotice a fost timp de o lună sub 
o adevărată stare de asediu. Ope

Co atacată 
patriotice 
de despresurare s-au sol- 
numeroase pierderi din

patriotice au supus, de 
unui tir de mortiere a- 
Phu Cat din provincia

rațiunile 
dat cu 
partea trupelor guvernamentale și 
americane.

Forțele 
asemenea, 
vanpostul
Binh Dinii, situat la 435 kilometri 
nord-est de Saigon, Pierderile 
zate nu sînț încă cunoscute.

Noi bombardamente asupra 
teritoriului R.

cau-

cu-
Ex-
pu-
gu-

HANOI 26 (Agerpres).
La 26 august, purtătorul de 

vînt al Ministerului Afacerilor 
terne al R. D. Vietnam a dat 
blicității o declarație prin care
vernul R. D. Vietnam protestează 
energic împotriva bombardării de 
către forțele aeriene ale S.U.A. a 
unor instituții și instalații de uti
litate publică de pe teritoriul țării.

In zilele de 
se arată în 
americane au

21, 22 și 23 august, 
declarație, avioanele 
atacat zona baraju-

4 am
lui Ban Thach din provincia Thanh 
Hoa, iar la 23 august au atacat 
și spitalul Uong Bi, din provincia 
Quang Binh.

Declarația subliniază că „aceste 
raiduri repetate constituie noi acte 
de 
de

război în cadrul planului S.U.A. 
a distruge obiective de utilita- 
publică din R. D. Vietnam", și 

„violări extrem de grave ale acor
durilor de la Geneva din 1954 cu 
privire la Vietnam".

te

Disputa politică din S.U.A. in legătură cu 
originea intervenției americane ’n Vietnam

WASHINGTON 26 (Agerpres).
Controversa dintre Administra

ția democrată și opoziția republi
cană din S.U.A. privitoare la ori
ginile intervenției Statelor Unite 
în Vietnam a reizbucnit ca urmare 
a publicării, de către Partidul re-

Teritoriul R. A. Yemen atacat din nou
de trupele și avioanele engleze

SANAA 26 (Agerpres).
Ministerul Afacerilor Externe al 

Republicii Arabe Yemen a dat pu
blicității o declarație în care pro
testează împotriva unor noi ac
țiuni ale trupelor engleze împotri
va R.A.Y. In declarație se arată 
că avioane militare și trupe en
gleze staționate în apropierea lo-

15, 
Și

calității Quatabh au violat, la 
16, 17 și 20 august teritoriul 
spațiul aerian al R A Y., lansînd 
atacuri împotriva orașelor yeme 
nite. In declarație se atrage aten
ția asupra faptului că răspunderea 
pentru toate consecințele care de
curg din asemenea acte de agre
siune împotriva Yemenului revine 
autorităților britanice.

publican, a unei „Cărți Albe" in 
care inițiativa pentru această in
tervenție este atribuită fostului 
președinte democrat Truman. Pină 
acum, după < 
France Presse, 
son „pentru a 
să-i reproșeze 
punderi din ce 
Statelor Unite 
sud a susținut 
ricana a început în 
tului președintelui 
senhower".

„Cartea 
Partidul 
ceasta 
gajamentul 
nam, după 
mondial, a 
guvernului 
Saigonului 
militar in 1

cum arată agenția 
președintele John- 
împiedica opoziția 

asumarea de răs- 
in ce mai mari ale 
în Vietnamul de 
că intervenția ame- 

epoca manda- 
republican Ei-

publicată 
respinge

deAlbă" 
republican 

poziție și susține că „an- 
Statelor Unite în Viet- 
cel de-al doilea război 

i început cu hotărîrea 
Truman de a furniza 
un ajutor economic și 

mai 1950".

a-

ф PR AGA. Intre 15 și 25 au
gust în Cehoslovacia s-a aflat în 
vizită o delegație de energeticieni 
din S.U.A. condusă de Walker t. 
Cisler, directorul societății „De
troit Edison Company".

ф GENEVA. Comitetul interna
țional de Cruce Roșie a hotărit 
să aloce suma de 50 000 de franci 
elvețieni pentru achiziționarea de 
medicamente și utilaj medical des
tinat Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud. Hotă- 
rirea a fost luată ca urmare a a- 
pelului adresat de Frontul Națio
nal de a i se trimite medicamen
te și instrumente chirurgicale.

mours din Louisville (statul' Ken
tucky). Poliția a ordonat evacua
rea populației pe o rază de 1,5 
kilometri din jurul uzinei in care 
lucrează aproximativ 2 000 de 
muncitori. Potiivit unor date ne
oficiale, în acest accident și-au 
pierdut viața patru persoane, iar 
peste 25 au fost rănite.

legerile din 7972. Fratele fostului 
președinte Kennedy a afirmat că 
la expirarea mandatului său. pes
te cinci ani, dorește mimai să fie 
reales senator din partea statului. 
New York.

ф BONN. în ultimele șase luni, 
prețurile din RFG, au crescut cu

O strada din Moscova a primit 
numele lui Gheorghe Gheorghiu-Dej

MOSCOVA 26. Corespondentul A- 
gerpres, A. Munteanu, transmite :

In primăvara acestui an, o stradă 
din raionul Leningrad din Moscova 
a primit numele Iui Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Pe această stradă a fost 
dezvelită o placă comemorativă în
chinată memoriei Iui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Cu acest prilej a avut Ioc un mi
ting la care au luat cuvîntul Ev
ghenii Pirogov, secretar al Comitetu
lui de partid al raionului Leningrad, 
A. V, Reabinin, vicepreședinte 
Sovietului orășenesc 
Martinov.

Moscova,
al

N.

SEUL

Crunte represiuni 
studenților

SEUL 26 (Agerpres).
Autoritățile sud-coreene au tre

cut la crunte represiuni împotriva 
celor care își manifestă dezacor
dul în legătură cu așa-zisa norma
lizare a relațiilor japono-sud-co- 
reene. Trupe de șoc, anunță agen
ția France Presse, împreună cu u- 
nităli polițienești, 
chiar în incinta 
Seul, grupuri de 
nifestau. Soldații, 
gaze și baionete

au atacat joi, 
Universității din 
studenți care ma- 
purtînd măști de 
la armă, au ata-

Sifuafia politică
ATENA 26 (Agerpres).
Dezbaterile din Parlamentul grec 

în legătură cu învestitura guver
nului lui Tsirimokos, soldată mier
curi noaptea cu „încăierări" vio
lente între deputății de dreapta și 
cei de centru au fost reluate joi 
după-amiază. Primul a luat cuvîn- 
tul liderul partidului progresist (de 
dreapta) Markezinis, care a anun 
tal că va vota împotriva guvernu
lui lui Tsirimokos.

In aceste condiții, observatorii 
politici remarcă că noul guvern se 
află în încurcătură, deoarece lip
sa voturilor partidului progresist 
face ca Tsirimokos să nu poată

Comunicatul comun
MOSCOVA 26 (Agerpres).
Cu prilejul încheierii vizitei o- 

ficiale în U.R.S.S. a lui Massemba- 
Debat, președintele Republicii Con
go (Brazzaville), la Moscova a fost 
dat publicității un comunicat co
mun sovieto-congolez, în care se 
arată printre altele, că cele două

la,. 10 851 633 de persoane. In ul
timii 20 de ani populația capita 
lei japoneze a 
cinci ori.

ф DAMASC, 
zilei de 25 cri.
derea oticială a Tirgului interna
țional de 
cipă un 
tre care 
România.

crescut de peste

In după-amiaza 
a avut Ioc deschi-

la Damasc, la care parti- 
număr de 25 de țări, in
și Republica Socialistă

împotriva

la rîndul 
în forțele 
important

lor 
a- 
de

grav răniți. Este a 7-a zi de 
studenții de la Universitatea 

Seul își manifestă cu deose- 
vigoare protestul împotriva

cat pe studenți, care 
au aruncat cu pietre 
tacatoare. Un număr 
studenți au fost arestați, iar alții 
sînț 
cînd 
din 
bită
„acordului guvernului de a subju
ga țara din punct de vedere eco
nomic Japoniei", după cum se a- 
rată într-un manifest al studenților.

din Grecia
obține majoritatea absolută în 
Parlament, de care are nevoie pen
tru a obține votul de învestitură. 
In prezent el se bazează numai pe 
cele 99 
dreapta 
(E.R.E.) 
care 
nea

In 
liției 
s-au 
din
unde Uniunea avocaților a organi
zat o manifestație în favoarea Iui 
Papandreu.

de voturi ale Partidului de 
Uniunea național radicală 
și pe voturile dizidenților

s-au rupt din Partidul Uniu- 
de Centru al Iui Papandreu. 
ciuda interdicției șefului po
pește 10 000 de demonstranți, 
adunat joi seara pe străzii 

apropierea Teatrului „Gloria".

ț"

v

relațiile'
colaborare între 

domeniul eco-

menționează u- 
a celor două 

se

sovieto-congolez
părți sint gata să dezvolte și să 
consolideze șl pe viitor 
de prietenie și
cele două țări in 
n ornic și cultural.

In comunicat se 
nitatea de vederi
părți asupra necesității de a 
depune și pe viitor toate efortu
rile pentru salvarea omenirii de 
pericolul unui nou război mondial, 
pentru sprijinirea popoarelor care 
luptă pentru

Cele două 
solidaritatea 
vietnamez și
tărîre agresiunea din Vietnam.

eliberare.
părți și-au exprimat 

cu lupta poporului 
au condamnat cu ho-

I

ф LONDRA. Agenția France 
Presse relatează că Ia Ministerul 
apărării al Angliei s-a confirmat 
că, începînd de anul viitor, arma
ta britanică de pe Rhin nu va 
mai dispune de armament nuclear. 
Autoritățile militare au hotărit de 
fapt să scoată din uz, începînd din 
anul Î966, rachetele nucleare de 
tip „Corporal", care sint depășite 
din punct de vedere tehnic, dar 
care nu vor mai fi înlocuite cu 
altele mai perfecționate.

—HMWIIIM ши и иішммммямимши

ф BONN. Potrivit hotărîrii Mi
nistrului de Interne al R.F.G., în 
această țară au loc „verificări" 
ale rețelei de alarmă antiaeriană, 
creată în conformitate cu „legis
lația excepțională". La Munchen 
a avut loc o demonstrație de pro
test împotriva acestor măsuri. La 
demonstrație au luat parte mem
bri ai organizațiilor „Campania 
pentru dezarmare" și „Internațio
nala adversarilor serviciului mili
tar".

4 la sută. Situația este deosebit 
de dificilă în domeniul chiriilor, 
datorită desființării plafonării 
cestora
obligați să
la 1
sau
sau

a-
Mii de cetățeni au fos' 

plătească, începind de 
iulie, chirii de două, de trei

chiar de patru ori mai mari 
să părăsească locuințele.
KUALA LUMPUR Sultanul 
Brunei Omar Aii Saiiuddin,

+ NEW YORK. O serie de ex
plozii au dfsfrus o aripă a unei 
iabrici de cauciuc sintetic, apar- 
ținînd companiei Dupont de Ne-

ф W ASHINGTON. Intr-un in
terviu acordat la Washington, 
Robert Kennedy, senator demo
crat din partea statului New York, 
a declarat că nu are intenția să-și 
prezinte candidatura pentru func
ția de vicepreședinte al S.U.A. în 
1968 și nici pentru funcția 
președinte al Statelor Unite în a-

♦
din
a făcut la Kuala Lumpur o decla
rație în care a arătat că statul 
său nu va fi inclus în Federația 
Malayezâ. Potrivit agenției France 
Presse, Omar Aii Saihiddin a dez
mințit astfel știrile potrivit cărora 
Brunei-ul ar intenționa să intre 
în Federația Malayezâ, după ieși
rea Sîngaporelui din 
derație.

aceasta ie-

+ LIMA. Specialiști militari din 
tarile Americii Centrale, precum 
și din Peru, Venezuela, Columbia, 
Uruguay, Argentina, Ecuador și 
S.U.A. s-au reunit într-o conferin
ță secretă la Lima. După cum 
transmite agenția France Presse, 
în absența oricăror preciziuni o 
ficiale privind această reuniune, 
observatorii o consideră drept o 
consultare privitoare Ja lupta îm
potriva forțelor de partizani care 
acționează în Peru.

ф PEKIN. Comisia electorală 
din Regiunea Autonomă Tibet a 
anunțat că in urma alegerilor 
generale care au avut loc in Ti 
bet, in prima Adunare a repre
zentanților populari a 
tonome nou înființate 
Ieși un număr de 301 
dintre care 226 sint
iestul de 75 — reprezintă propor- 
țional naționalitățile conlocuitoare 
din regiunea autonomă Tibet.

Urmările inundațiilor 
din Brazilia

de
unor

1 iulie
ф TOKIO. Potrivit 

publicate recent, la 
populația orașului Tokio s-a cifrat

regiunii au- 
au fost a 

de deputat i. 
tibetani, ia,

RIO DE JANEIRO 26 (Agerpres! j 
După o zi caracterizată . pțVf 

mari căderi de zăpadă, miercui A 
asupra statului brazilian Rio ' 
Grande do Sul s-au abătut din nou 
ploi toremțiale, care au agravat și 
mai mult situația provocată de 
inundațiile din ultima săptămînă. 
Autoritățile au anunțat că apro
ximativ 100 000 de persoane au 
rămas fără locuințe in acest stat, 
iar activitatea economică este prac
tic paralizată. Se apreciază că 
pierderile provocate agriculturii și 
industriei se ridică la suma de 
două milioane dolari zilnic. In ca
pitala statului — Porto Alegro — 
8 000 de persoane au fost evacua
te din cartierele periferice, inundate 
de apele rîului Guaiba. Comuni
cațiile cu regiunile din interiorul 
statului sint întrerupte de clteva 
zile.
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