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W "Mw ' Citiți în pagina IV-a:

• încheierea lucrărilor Congresului jubiliar al Crucii Roșii inter-
naționale.JOI • Demonstrații studențești la Seul.

12 septembrie 0 D. Rusk despre necesitatea ratificării de către senatul S.U.A. a
1963 Tratatului de la Moscova.

• O conferință fără rezultate.
4 pag. 20 bani • Procesul intentat studenților americani care au vizitat Cuba.

Grupele de partid pe străzi 
si blocuri - mereu mai active i 9

Pe graficul de producție al sectorului IV de Ia mina Aninoasa, > 
frontaliștii conduși de brigadierul Moisiu Remus ocupă un loc de ' 
frunte. Hărnicia cu care ei muncesc în adincuri este concretizată ? 
și în luna curentă de cele peste 300 tone de cărbune extrase J 
peste plan pe prima decadă. >

IN CLIȘEU: O parte din membrii brigăzii, printre care și S 
minerii Despa Ioan, Mera Ioan și lancu Viorel. )

Plan mobilizator — măsuri eficiente 
pentru realizarea iui

De curînd, în cadrul Combinatu
lui Carbonifer din Valea Jiului a 

avut loc dezbaterea cifrelor planu
lui de producție pe anul 1964. Din 
referatul prezentat de tov. ing. 
Szuder Wiliam, directorul general 
al combinatului, a reieșit faptul că 
în cele 8 luni ale acestui an, co
lectivele de muncă ale exploatări
lor miniere din bazinul nostru au 
depășit planul la toți indicatorii 
principali. Astfel, în această peri
oadă planul de producție Ia indi
catorul cărbune brut a fost depă
șit cu aproape 3 la sută, realizîn- 
du-se peste plan o producție de 
101 515 tone cărbune.

Angajamentul C.C.V.J. de a da 
peste plan pînă Ia sfîrșîtul anului 
105 000 tone cărbune brut, a fost 
realizat pînă acum în proporție de 
96,68 la sută, astfel că pînă Ia sfîr- 
șitul anului, angajamentul la pro
ducția brută va fi realizat și de
pășit.

La realizarea angajamentelor au 
contribuit toate exploatările minie
re. Cele mai însemnate realizări 
le-au obținut colectivele minelor 
Lupeni, Petrila și Uricani, care au 
dat peste plan 50 181 tone, 19 349 
tone, respectiv, 14 932 tone. Produc
tivitatea muncii în perioada amin
tită a fost depășită cu 2,4 la sută, 
realizindu-se un randament de 
1,230 tone pe post față de 1,201 
tone pe post planificat pe combi
nat. Astfel, 72,2 la sută din pro
ducția realizată peste plan, adică 
74 000 tone se datorește sporirii 
productivității muncii.

----------o

Noi inovafii ia șantierul Coroiești
Muncitorii și tehni

cienii șantierului Co
roiești sprijină activ 
mișcarea inovatorilor. 
Maiștrii Bogățeanu Ni- 
colaî, Stupache Va- 
sile și Ogneanu Ion. 
de pe acest șantier 
au propus construirea 
unui cazan pneumatic

pentru șprițuirea cu 
tinci a pereților și 
stîlpilor din interiorul 
spălătoriei. Tot ei au 
executat un dispozitiv 
pentru manevrarea 
mecanică a vagoane
lor și alte dispoziti
ve care, aplicate, dau

Realizări s-au obținut și în în
deplinirea planului de investiții, in 
primele 7 luni ale anului 1963 pla
nul total al investițiilor a fost rea
lizat în proporție de 106,2 la sută 
din care la construcții și montaje 
planul a fost realizat în proporție 
de 109,7 la sută.

Pe baza rezultatelor obținute, 
vonducerea combinatului, împreună 
cu conducerile exploatărilor minie
re aparținătoare, au propus cifrele 
de plan pentru anul 1964. Aceste 
cifre sînt mobilizatoare, realizarea 
lor necesită o activitate susținută 
atît din punct de vedere tehnic cît 
și din punct de vedere organiza
toric.

Așa cum rezultă din indicatorii 
de plan, în anul 1964, planul de 
producție brută va crește cu 4,8 
Ia sută față de planul anului 1963, 
iar productivitatea muncii va creș

te cu 2,4 la sută față de realizările 
probabile ale anului 1963.

Pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe anul 1964 trebuie luate 
însă încă din cursul acestui an de 
către toate unitățile C.C.V.J.-ului 
măsurile necesare care să asigure 
realizarea planului la toți indica
torii chiar din primele zile ale nou
lui an. In acest scop, o atenție 
deosebită s-a acordat pregătirilor 
pentru prevenirea greutăților pe 
perioada de iarnă. In afară de a- 
ceasta, s-a stabilit pentru fiecare 
exploatare minieră în parte ce a- 
nume lucrări trebuie să accelereze 
pentru pregătirea noilor capacități 
de producție.

ing. M. BARA

rezultate bune. Mun
citorul electrician A- 
dan Andrei a propus 
recent inovația „De- 
rulor transporlor pen
tru tamburii de ca
bluri".

BĂLĂCEANU AUREL 
corespondent

Noi blocuri 
la recepție

In aceste zile, comisia de recep- 
ționare a noilor blocuri ridicate 
de constructori, are mult de lucru : 
fiecare șantier o solicită să preia 
noile blocuri terminate. Construc
torii din Petroșani au prezentat 
spre recepție blocurile B 5, C 4 și 
C 2, cei din Lupeni blocurile A 2 
și A 1 insumînd 100 apartamente, 
iar cei din Vulcan blocul nr. 2. 
Toate aceste blocuri vor fi predate 
în folosință încă în cursul acestei 
luni.

Paralel cu blocurile aflate în re
cepție, constructorii de pe șantiere 
desfășoară din plin finisaje la alte 
blocuri, printre care B 5-6, H și G 
la Lupeni, 1, 8, 6 la Vulcan, C 6, 
C 7 la Petroșani pe care preconi
zează să le predea în folosință în 
cursul lunii viitoare. In acest scop, 
au fost concentrate forțe însemnate 
la finisajul interior și se lucrează 
intens și la amenajările exterioare 
pentru încheierea completă a obiec
tivelor respective.

Printr-o bună organizare a muncii, echipa de reparații motoare 
Diesel condusă de Tomescu Oprea de la I.P.I.P. Livezeni realizează 
lunar depășiri de normă cuprinse între 15—25 la sută.

IN CLIȘEU: Tomescu Oprea și mecanicul Cătană Petru executînd 
o reparație pentru șantierul de construcții Petroșani. <

Grupele de partid pe blocuri și 
străzi au un rol important în edu
carea socialistă a maselor, în a- 
tragerea membrilor și candidaților 
de partid la munca de mobilizare 
a tuturor cetățenilor la buna în
treținere a fondului de locuințe, în
frumusețarea localităților, respecta
rea regulilor de conviețuire, achi
tarea la timp a chiriilor și a ce
lorlalte taxe etc.

Pentru creșterea rolului grupelor 
de partid pe străzi și blocuri, pen
tru creșterea capacității lor orga
nizatorico, comitetele orășenești de 
partid din Valea Jiului s-au preo
cupat, sub îndrumarea Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani, de 
constituirea de grupe de partid în 
blocurile noi date în folosință, de 
identificarea tuturor membrilor de 
partid în vederea încadrării lor în 
grupele comuniste. La Petrila, de 
exemplu, comitetul orășenesc de 
partid a format colective din 
membri de partid care, împreună 
cu membrii birourilor organizațiilor 
de bază de cartier, au mers din 
casă țn casă, din apartament în 
apartament, pentru identificarea 
membrilor și candidaților de partid. 
In urma acestor acțiuni, în orașul 
Petrila numărul membrilor și can- 
didaților de partid încadrați în 
grupe a crescut de la 1 394 cîți 
erau în luna aprilie a.c. la 2 400 
membri și candidați de partid.

In orașul Vulcan, la acțiunea 
de identificare a membrilor și can- 
didăților de partid au fost atrași 
membrii i organizațiilor de bază din 
cartiere. Ca urmare în acest oraș 
numărul grupalor de partid a cres
cut de la 64 cîte erau în luna 
aprilie la 69, iar numărul membri
lor și candidaților de partid cu
prinși în grupele comuniste a cres
cut cu peste 100. Asemenea acțiuni 
de identificare a mambrilor și can
didaților de partid în vederea în
cadrării lor in grupele comuniste 
au- fost organizate și în celelalte
localități. Datorită acestei preocu
pări, în localitățile Văii Jiului nu
mărul grupelor comuniste a sporit 
cu 40 față da luna aprilie.

In urma acestor măsuri, grupele 
de partid pe blocuri și străzi s-au 
întărit. Ele desfășoară o activitate 
tot mai rodnică pentru mobilizarea 
cetățenilor la acțiunile de înfrumu
sețare a localităților, cultivă grija 
față de păstrarea fondului de lo
cuințe, contribuie la educarea so
cialistă a maselor.

Expenența a dovedit că nivelul 
activității grupelor comuniste pa 
străzi și blocuri depinde într-o ma
re măsură de modul în care mun
cesc organizatorii lor. In acest 
scop sa organizează periodic cons
fătuiri, in cadrul cărora se pre
zintă informări da către organiza
torii grupelor de partid care au 
obținut realizări, în vederea gene
ralizării experienței lor pozitive. 
Tot în cadrul acestor consfătuiri 
s-au arătat sarcinile ce revin gru
pelor de partid pe străzi și blo
curi în ce privește, mobilizarea 
cetățenilor la buna gospodărire a 
blocurilor, străzilor și cartierelor.

De exemplu, organizatorii grupe
lor de partid din orașul Lupani au 
fost instruiți da către tov. Brașo- 
veanu Victor, membru al biroului 
comitetului orășenesc de partid și 
președinta al sfatului popular asu
pra sarcinilor ce le revin privind 
gospodărirea orașului și respectarea 
r igulilor de conviețuire socială. 
La Petrila, în cursul lunii iulie, în 
fața organizatorilor grupelor de 
partid a fost ținută o axpuner? 
privind respectarea legalității popu
lare și păstraraa avutului obștesc.

Paralel cu aceasta, s-au luat mă
suri da înlocuire a organizatorilor 
grupelor de partid inactivi cu to
varăși harnici, cu autoritate în 
mase, capabili să coordonez? acti
vitatea grupelor de partid pe străzi 
și blocuri.

Este însă necesar să sa insiste 
mai mult pentru participarea tutu
ror organizatorilor grupelor de 
partid la ședințele de instruire de
oarece prezența lor nu este la 
nivelul cerințelor. In orașul Lupeni, 
de exemplu, la instructajul făcut 
în luna iunie au fost prazenți 89 
organizatori din 108, Ia Petrila 69 
din 84, la Vulcan 55 din 69, iar 
Ia Petroșani 95 din 101.

(Continuare în pag. 3-a|

tinerilor 
școlilor 
cultură 

peste 
136 000 

I școlar 
anului 

încă 220

nou școlile I După vacanța plă
cută și reconfortantă, petrecută 
in drumeții și tabere, la munte 
sau pe litoralul însorit al mării, 
sute de mii de elevi se vor re- 
întîlni cu profesorii și învățăto
rii lor, care îi vor ajuta să do- 
bindească noi cunoștințe.

Numărul copiilor și 
care vor urma cursurile 
de opt ani și medii de 
generală se ridică la 
3 000 000, cu aproximativ 
mai mulți decit în anul 
precedent. In decursul 
1963—1964 se deschid 
școli noi de opt ani, iar rețeaua l 
școlilor medii sporește cu încă \ 
40 noi unități. O dată cu noile \ 
localuri de școli, se vor mai da ) 
în folosință numeroase labora- f 
toare, biblioteci și ateliere de f 
practică. ș

Pentru ridicarea nivelului pre- \ 
dării unor obiecte de fnvățămînt, ) 
la cursurile de perfecționare din ) 
timpul verii au participat un în- ) 
semnat număr de cadre didactice ? 
din toate regiunile țării. In ace- c 
lași scop, corpul didactic din în- \ 
vățămîntul preșcolar și de cui- ) 
tură generală a 
cu mai mult de 
re, învățători și 
promoția anului

In viitorul an 
clasele I—XI se 
titluri de manuale intr-un tiraj ) 
de 21 700 000 exemplare. Dintre ) 
acestea 17 600 000 vor fi distri- ) 

buite gratuit elevilor din clasele < 
I—VII.

fost completat 
5 500 educatoa- 
profesori din 

1962—1963.
școlar, pentru 

vor edita 377

(Agerpres) j
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de perete. Sub condu- 
directă a organizați- 

de partid, ale căror or- 
de presă sînt, gazetele de
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întrecerea organizată de Co
mitetul orășenesc de partid Pe

troșani între gazetele de perete 
din minele, întreprinderile, șan
tierele și din celelalte unități e- 
conomice din Valea Jiului s-a 
dovedit a ii un puternic stimu
lent pentru creșterea rolului or
ganizator și mobilizator al gaze
telor 
cerea 
ilor 
gane
perete de la minele Lupeni, Pe- 
trila, de la uzina Paroșeni și al
tele, aduc o contribuție tot mai 
mare la popularizarea 
ței înaintate în muncă, 
tiaților în întrecerea 
la întărirea grijii față 
tea producției.

Trebuie insă arătat 
organizații de partid 1 
dat aten(ia cuvenită | 
gazetelor de perete 
la întrecerea organizată de Co
mitetul orășenesc de partid Pe
troșani. Amintind acest lucru, 
revenim asupra situației de la 
mina Lonea, unde comitetul dc 
partid, deși a mai fost avizat, n-a 
luat măsuri pentru încadrarea în 
întrecere atît a gazetei de pe
rete pe mină, cît șl a gazetelor 
de perete din cadrul sectoarelor. 
Tovarășii din comitetul de partid 
al minei Lonea, precum și din 
celelalte unități unde gazetele 
de perete nu și-au anunțat încă 
participarea la întrecere, trebuie 
Să ia măsuri imediate pentru în
cadrarea în întrecere a gazete
lor de perete respective.

Continuînd șirul paginilor con
sacrate gazetelor de perete parti- • 
cipante în întrecere, ne vom o- t 

cupa astăzi de o ediție a gazetei 
de perele „Minerul” 
Aninoasa. Subliniem 
această gazetă și-a 
activitatea, mai ales 
vește planificarea muncii și apa
riția cu mai multă regularitate a 
edițiilor. Anallzînd articolele a- 
părute la actuala ediție a acestei 
gazete de perete, precum și cî
teva aspecte ale activității co
lectivului de redacție, vom căuta 
să venim în spriiinul îmbunătă
țirii continue a activității aces
tei gazete de perete.

experien- 
a evlden- 
socialistă, 
de calita-

că unele 
n-au acor- 
participării 
respective

de la E. M. 
faptul că și 
îmbunătățit 
în ce pri-
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Planul anual al sectorului 
va fi realizat și depășit

îndrumat de către biroul organi
zației de bază și printr-o bună or
ganizare a procesului de producție 
de către conducerea sectorului, 
colectivul nostru a reușit să-și în
deplinească planul semestrial la 
toți indicii.

In luna august 1963 planul lunar 
nu s-a îndeplinit 
datorită unor con
diții tehnice. Intre 
care rămbleierea 
multor abataje și 
trecerea sub nive
lul orizontului VII
nr. 8 și 11, precum și pregătirea 
atacării de noi felii la abatajele 
cameră nr. 1, 7, 8 și 
neproductive dar care 
tat un mare volum de 
a II-a jumătate a lunii i 
pregătit și au intrat în 
toate abatajele din statul 3 pre
cum și un abataj din stratul 5, sec
torul dispunînd acum de o linie

de front suficientă pentru realiza
rea și depășirea 
ducție.

In următoarele 
tuație favorabilă 
în plus va intra 
abataj cameră 
abataj frontal

planului de pro-
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ARTICOL APÂRUT 
LA GAZETA DE PERETE
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a abatajelor

10, lucrări 
au necesl- 
muncă. In 

august s-au 
i funcțiune

0

Perforajul umed să jie introdus 
la toate lucrările în steril!

Este cunoscut faptul că operația 
de perforare a frontului de lucru 
la lucrările în piatră dă naștere 
prafului silicogen care, pătrunzînd 
pe căile respiratorii, cauzează îm
bolnăvirile de silicoză. Această boa
lă a făcut în tre
cut foarte multe 
victime, deoarece 
foștii patroni ai 
minelor nu luau 
nici o măsură
pentru apărarea sănătății minerilor, 
de pe urma cărora trăgeau cele 
mai mari profituri, în timp ce 
muncitorii cîștigau salarii care a- 
bia le ajungeau pentru 
tă de mizerie.

Avînd în vedere că 
cogen este antrenat de 
pîndit în toată mina și 
dăuna sănătății tuturor
lor care lucrează în mină, este ab-

------------0-

solut necesar ca el să fie captat 
sau fixat la locul de muncă unde 
se produce. Cea mai bună metodă 
pentru fixarea prafului, utilizată cu 
rezultate bune, este metoda perfo
ratului umed.

ooooeeooooooocccxxraoccaooecooor
ARTICOL APĂRUT

LA GAZETA DE PERETE
ooooooooeeoooeoooeooooeooooooooc

luni, această si- 
se va menține și 
în exploatare un 

pe stratul 5 și un
la stratul 3, la am

bele executîndu-le 
actualmente lu
crările de pregă
tire intr-un ritm 
susținut.

Datorită acestui fapt, avem con
diții pentru recuperarea rămînerii 
în urmă de pe luna august, pen
tru îndeplinirea înainte de termen 
a planului anual. Să nu ne pre
cupețim eforturile în lupta pentru 
folosirea din plin a acestor con
diții, spre 
întrecerea

o existen-

praful sili- 
aer și răs- 
deci poate 
muncitori-

a obține noi succese în 
socialistă.

ing. GHIDEL PETRU

chibzuităPrintr-o gospodărire
se pot realiza economii însemnate

realizarea 
necesar să 
fermitatea

acestor sar- 
fie continuată 
lupta pentru 
deplină a re-

Directivele Congresului al III- 
lea al P.M.R., trasează sarcini im
portante privind realizarea de e- 
conomii, prin reducerea prețului 
de cost.

Pentru 
cini, este 
cu toată
valorificarea cît mai 

zervelor existente, 
pentru reducerea 
consumurilor spe
cifice de materiale 
și energie, extin
derea folosirii ma
terialelor Înlocuitoare (armături și 
grinzi prefabricate), eliminarea pier
derilor de materiale în cursul trans
portului și manipulării, înlăturarea 
transporturilor neraționale, 
buna organizare ș. a.

Cel puțin 50—60 la sută din to
talul economiilor trebuie realizate

O experiența

La mina Aninoasa, 
s-au cheltuit sume 
importante pen
tru a se crea con
dițiile necesare 
introducerii per
forajului umed, 

conductele de apămontîndu-se 
necesare.

Se cere însă mai multă grijă 
din partea tehnicienilor și ingine- 
rilor pentru această problemă, de
oarece perforajul umed se poate 
introduce și trebuie introdus 
toate înaintările în piatră, în- - 
derea apărării sănătății oamenilor 
muncii.

Ing. OPRIȘ ȘERB AN

totuși pozitiva
tocmii articolei mobilizatoare, bi
ne gîndite. Este însă absolut ne
cesar ca tovarășii din colectivul 
de redacție (și din acest colectiv 
fac parte 9 tovarăși, deci posibili
tăți există I) să urmărească pe 
parcurs modul în care autorii so
licitați întocmesc articolele cerute. 
Subliniam că acest lucru este ne
cesar deoarace num ar oase 
publicate la gazată conțin 
mai mare parte afirmații 
le.

Revenind la întocmirea 
lor de muncă, trebuie

Ceaa ce este pozitiv în arunca 
colectivului de redacție este fap
tul că activitatea gazetei de pe 
rete se desfășoară pe baza unor 
planuri tematice, întocmite trimes
trial. Pentru fiecare lună sînt pla
nificate cîte 8 articole, pe teme 
destul de bine alese. Pentru luna 
septembrie, în afară de cele trei 
articole publicate în pagina de fa
tă, mai sînt prevăzute următoa
rele materiale :

— Repararea utilajelor trebuie fă
cută la timp și de bună calitate 
(articol cerut tovarășului Buftea 
Gheorghe, maistru mecanic).

— Calitatea producției — în a- 
tenția colectivului de la sectorul 
III Piscu (articol cerut de la tov. 
Bihavecz Adalbert, secretarul orga
nizației de bază din acest sector).

— Sectorul VII suprafață luptă 
pentru economisirea materialului 
lemnos (articol cerut tovarășului 
Bulgaru Nicolae).

— Deschiderea noului an al în- 
vătămîntului de partid (articol ce
rut de la tovarășul Hiszem Maxim).

Planul de muncă dă colectivului 
de redacție al gazetei de perete 
posibilitatea de a-i anunța din timp 
pe autorii propuși despre materia
lele cu care au fost planificați, 
spre a se putea documenta și în-

articol? 
în cea 
genera-

producției, ceea 
seamnă alegerea 
locul de muncă,
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ARTICOL APÂRUT
LA GAZETA DE PERETE

prin

in
ia

de

pe calea micșorării consumurilor 
de materiale.

De asemenea, este necesară lua
rea de măsuri hotărîte pentru îm
bunătățirea continuă a calității 

ce în minerit 
șistului vizibil 
în abataje.

Colectivul
muncă a exploa
tării noastre a rea
lizat în primele 
7 luni ale acestui 
an economii în 

valoare de 408 568 lei. Asum el are 
posibilitatea de a spori aceste e- 
conomii intensificînd lupta pentru 
creșterea randamentelor, pentru re
ducerea consumurilor specifice și 
îmbunătățirea calității cărbunelui.

BIRO LUDOVIC
contabil șef

Cîteva aspecte privind tratarea problemelor 
în articolele apărute ia gazeta de perete

datoria să sugere
ze conducerii mi
nei și sindicatului 
ideia de 
termene
pentru introducerea 

umed la înaintările în 
au fost instalate con-
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planuri- 
neapărat 

prevăzute mai multe articole cri
tice în deosebi despre modul în care 
sînt sprijinite 
plan, calitatea 
randamentelor, 
lor nemotivate
menea, planificate caricaturi care 
să combată anumite aspecte ne
gative care mai există în activi
tatea sectoarelor.

brigăzile rămase sub 
producției, creșterea 
combaterea absențe- ' 
etc. Trebuie, de ase-

Experiența a do
vedit că gazetele 
de perete aduc o 
contribuție prețioa
să la îmbunătăți
rea activității co
lectivelor întreprinderilor în cadrul 
cărora apar, la creșterea razei da 
acțiune a muncii politice desfășu
rate de organizațiile de partid, a- 
tunci cind colectivele de redacție 
aleg drept teme pentru articolele 
ce urinează să apară cele mai im
portante probleme care stau în fata 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor in lupta pentru înfăptui
rea sarcinilor economice elaborate 
de partid cind aceste teme sînt 
tratate cu competență, cu spirit de 
pătrundere, pe baza analizei cifre
lor și a faptelor concrete.

Nu se poate afirma că temele 
alese pentru cele trei articole pu
blicate în actuala ediție a gazetei 
de perete „Minerul" de la Ani
noasa și reproduse în pagina de 
față nu sînt axate pe teme impor
tante. Dimpotrivă, toate trei tratea
ză probleme de mare interes : în
deplinirea planului înainte de ter
men de către sectorul IV, intensi
ficarea luptei pentru 
tinderea perforajului 
crările în piatră. Dar 
re au fost întocmite 
riale nu contribuie
scopului propus. Și iată de ce:

Să începem cu articolul „Prin- 
tr-o gospodărire chibzuită se pot 
realiza economii însemnate". Citin- 
du-i titlul, văzînd după semnătură

mi- 
de 

sini 
în

economii, 
umed la lu- 
modul 
aceste 
la

ex

în ca- 
mate- 

atingerea

că articolul este scris de contabi
lul șef al minei, cititorul așteaptă 
să găsească în acest material în
vățăminte pentru viitor din expe
riența dobîndîtă de colectivul 
nei în realizarea economiei 
408 568 lei, să vadă care 
principalele resurse existente
prezent la mina Aninoasa pentru 
sporirea realizărilor privind econo
miile. Dar, din toate acestea ni
mic, în afară de o singură cifră și 
cîteva referiri cu caracter foarte 
general. Cît de mare era interesul 
pe care-1 putea trezi acest articol 
dacă el ar fi arătat ce pagube au 
adus minei penalizările din ulti
mele luni din cauza depășirii pro
centului de cenușă, și să fi argu
mentat pe baza experienței secto
rului III, că este posibil să se dea 
cărbune cu un procent de cenușă 
mai mic de cît cel admis. Trebuia, 
de asemenea, făcută o analiză con
cisă a încadrării sectoarelor în 
consumurile specifice planificate, să 
atragă atenția asupra aspectelor 
negative. Tovarășul contabil șef 
putea face acest lucru, avea toate 
datele la dispoziție. Dar eolestivul 
de redacție s-a mulțumit cu un ar
ticol scris la general și s-a grăbit 
să-l afișeze la gazetă, deși trebuia 
înapoiat autorului pentru * fi re
făcut.

Tot așa s-a mulțumit colectivul 
de redacție și eu articolul privind 
peiforajul umed. Autorul articolu
lui amintește lucruri îndeobște cu
noscute privind necesitatea perfo- 
rajului umed pentru combaterea 
prafului silicogen, și arată că la 
mina Aninoasa s-au cheltuit sume 
importante pentru instalațiile ne
cesare în vederea introducerii per- 
forajului umed. Numai în încheie
re se arată că trebuie mai multă 
grijă din partea tehnicienilor și 
inginerilor pentru această problemă.

Fie-ne îngăduit să arătăm că a- 
cest articol, scris pentru simplul 
motiv că a fost prevăzut în pla
nul colectivului de redacție al ga
zetei de perete, caută să ocolească 
o situație care trebuia analizată 
foarte .serios, în spirit critic. Era 
de datoria autorului acestui arti
col să arate cheltuielile de muncă 
și materiale făcute pentru trage
rea conductelor de apă 
lucrările în steril cu 
lungă durată pentru a 
fel cît de dăunătoare 
nea acelor tehnicieni
jează luarea de măsuri la locurile 
de muncă pentru apliearea perfo- 
rajului umed. Stnt oare justificata 
aceste cheltuieli dacă perforajul u- 
med se aplică doar la o singură 
înaintare în piatră ? Autorul avea

la toate 
caracter de 
sublinia ast- 
este atitudi- 
eare negli-

perforajului 
piatră unde 
duete de apă și să critice usturător 
pe acei tehnicieni care neglijează 
acest lucru.

Mai concret, mai bogat în indi
cații privind felul în care trebuie 

muncit în ce privește realizarea 
planului putea fi și celălalt articol 
privind sectorul IV.

In actuala ediție a gazetei de 
perete a mai fost publicat un ar
ticol care, după toate aparentele, 
a fost scris pentru ediția festivă 
de la 23 August. Locul acestui 
material trebuia ocupat de un ar
ticol scris pe o temă actuală la, 
mina Aninoasa : înfăptuirea iniția
tivei luată de comitetul de partid 
privind realizarea planului pe 1963 
pînă la 15 decembrie. Se poate 
oare ca organul de presă al co
mitetului de partid să nu amin
tească nimic în actuala ediție de 
această problemă care preocupă 
întregul colectiv al minei ?

Mal multă considerație față de 
faptele concrete, convingătoare, mai 
multă grijă pentru conținut, tova
răși de Ia Aninoasa ! Imprimați e- 
dițiilor un caracter concret, com
bativ și în felul acesta fiecare e- 
ditie va contribui efectiv la îmbu
nătățirea procesului de producție, 
ia stimularea muncii harnicului co
lectiv al Anihoasei I
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De ce așa puțini 
corespondenți ?

Gazetele de perete pot publica 
cu regularitate ediții mobiliza
toare, interesante, bine documen
tate, atunci cînd grupează în ju
rul lor un număr mare de cores
pondenți. Creșterea numărului de 
corespondenți, întărirea legăturii 
cu masele, constituie de altfel 
nul din obiectivele stabilite 
cadrul întrecerii între gazetele 
perete.

Colectivul de redacție al gaze
tei de perete „Minerul" de la A- 
ninoasa s-a ocupat intr-o oarecare 
măsură de creșterea numărului 
de corespondenți. Dacă înainte de 
încadrarea în întrecere gazeta a- 
vea 17 corespondenți. în prezent 
ea are 32.

Acest număr de corespondenți 
este totuși mic. Tov. ing. Nicoa- 
ră Mircea, responsabilul colecti
vului de redacție al gazetei de î 
perete, îndrumat și sprijinit de 
comitetul de partid trebuie să 
treacă la recrutarea în continuare 
de noi corespondenți.

In recrutarea de noi corespon- î 
denți, atenția principală trebuie J
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denți, atenția principală trebuie 
îndreptată înspre minerii eviden
țiat! în întrecere, șefii de brigăzi, 
muncitorii care își îndeplinesc e- 
xemplar sarcinile de producție. 
Acești tovarăși vor putea da co
lectivului de redacție posibilitatea 
de a face mai mult pentru extin
derea experienței pozitive, pentru 
popularizarea operativă a inițiati
velor prețioase care se nasc în 
întrecere. Sporindu-și numărul de 
corespondenți din rîndul eviden- 
tiaților în întrecere, gazeta de 
perete va putea asigura apariția 
cu regularitate a unei rubrici con
sacrate experienței fruntașilor.
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O întîlnire
In sală se adunaseră medici și 

surori medicale, muncitori mineri 
și gospodine — donatori și primi- 
tori de singe.

întîlnirea a fost organizată de 
către Comitetul orășenesc de Cruce 
Roșie din Petroșani și Spitalul u- 
niiicat din Lupeni.

La întîlnire a linul sâ participe 
și electricianul de mind Bordea Ti- 
tu de la sectorul VII al minei Lu
peni care cu citva timp in urmă, 
din cauza unui accident, a șuieri! 
o fractură de bazin și la un picior.

...Pierduse mult singe și era ne
voie de o intervenție chirurgicală 
urgenta. Fiecare minut pierdut în
semna pentru medicii adunați in 
jurul accidentatului reducerea șan
selor de a-1 salva de la moarte. 
Totul era pregătit pentru operație, 
dar era nevoie de o transfuzie de 
singe. Vonica Iile, medic chirurg 
ai spitalului și-a întins brațul și 
transfuzia a lost făcută, Bordea Ti- 
tu a lost smuls din ghiarele mor 
ții și redat societății.

Și cite vieți au fost salvate ast
fel datorită înaltului spirit umani
tar ai cetățenilor care s-au înrolat 
lin rtndul donatorilor de singe. La 
aceasta se mai adaugă și pricepe
rea și conștiinciozitatea in muncă 
a personalului medico-sanitar. De 
aceea a fost emoționantă întîlnirea 
dintre donatorii și primitorii de 
singe, dintre medici, surori medi
cale și pacienți.

---------- ©

emoționantă
Cind tovarășa lancu Ghizela, se

cretara Comitetului orășenesc Petro
șani de Cruce Roșie a laminat 
dr. Vonica Ilie, diploma și insigna 
de donator de singe onoriiic zeci 
de priviri erau îndreptate spre me
dicul donator. Ochii pensionarei 
Dumitra Elisabeta sclipeau de o 
bucurie tainică. Doar și ea iși da
torează viața unui donator de sin
ge și asta a determinat-o să se 
înroleze printre donatori. Pînă in 
prezent ea a avut patru donări o- 
noriiice de singe, ce-i drept mai 
puține dealt dr. Vonica, dar este 
hotărită să devină o militantă pen
tru recrutarea de noi donatori de 
singe onorifici.

In cadrul Săptăminii Crucii Hoșii 
care s-a desfășurat între 1-7 sep
tembrie, in orașul Lupeni, ca și in 
celelalte localități ale Văii Jiului 
au avut loc mai multe acțiuni. Prin
tre acestea se numără întîlnirea 
organizată între donatorii și primi
torii de singe, relatată mai sus, 
un concurs „Sanitarii pricepuți", 
conferințe medicale ținute la mină 
și preparație, la Viscoza, precum 
și la club. In cadrul săptăminii 
Crucii Roșii caravana spitalului a 
locui o deplasare la cabana mun
citorilor forestieri de la Bilugu, 
unde medicii au dat consultații și 
au vorbit muncitorilor despre edu
cație» sanitară și igiena muncii.

Brigada de lăcătuși condusă de Deatcu Dumitru lucrează la Dep oul C.F.R. Petroșani. Specializată în 
reparația cazanelor de locomotive, cu ridicare de pe osii, brigada se evidențiază prin lucrări de înaltă 
calitate și economii de materiale.

...

Grupele de partid pe străzi și blocuri — 
mereu mai active !

Masele plastice înlocuiesc 
tot mai mult metalele

Masei a plastice sînt tot mai larg 
folosite în construcțiile da mașini 
la fabricarea diferitelor piese. La 
autocamioane de exemplu, s-au in
trodus anul acesta încă 14 repere 
din masa plastice, prin utilizarea 
cărora s-au economisit circa 30 
tone de metal, iar alte 30 da repa
re sînt în curs de Înlocuire. Toi 
începînd din anul acesta, 24 de 
plăci de la semănătorile de po
rumb, care înainte se realizau din 
fontă, necesitînd 12-13 operații ce 
însumau 90 minute de manopera, 
sa fabrică din poliamidă, cu o ma
noperă numai de un minut. In 
cursul acestui an urmează să se 
înlocuiască 380 tone de fontă cu 
numai 50 tone de mase plastice. 
Pentru aceleași semănători, fabrica 
de rnase plastice „București" a 
executat pînă acum 700 000 cilindri 
distribuitori din relon, care au adus 
o economie de aproape 400 tone de 
metal.

La fabricarea mașinilor pentru in
dustria textilă, colectivul Uzinelor 
„Unirea" din Ciuj, a executat din 
1 380 kg. mase plastice circa 6 000 
de piese, economisind astfel aproa
pe 5,5 tone metal. Se pravede ca 
la această uzină alta 8 tone de 
mase plastice să înlocuiască 20 to

ne de metal în construcția mașini
lor pentru industria textilă.

In întreaga industrie metalurgică 
și constructoare de mașini este 
prevăzută înlocuirea cu mase plas
tica în cursul anului, a unei can
tități aproape duble da metal față 
de anul trecut. Concomitant prin 
extinderea maselor plastice în cons
trucția de mașini, se reduce con
siderabil greutatea specifică a pro
duselor, ceaa ce prazintă o deo
sebită importanță în construcțiile 
navale, cela de material rulant, 
autovehicule etc.

(Agerpres).
--- «©=

Reuni memlial la mia 
tăiliooelol

După cum anunță agenția CTK, 
o brigadă de mineri cehoslovaci 
de la mina „Dukla" din bazinul 
carbonifer Ostrava a stabilit în luna 
august un nou record mondial la 
extracția lunară de cărbuni cu a- 
jutorul combinei. In 31 de zile bri
gada a extras cu ajutorul combi
nei cehoslovace „KSV 80“ în total 
83 000 tone de cărbuni, realizînd 
o medie zilnică de circa 2 670 de 
tone.

(Urmare din pag. l-a)

Este pozitiv faptul că majorita
tea grupelor de partid se întrunesc 
ori de cita ori este necesar și a- 
nalizează cu un înalt simț de răs
pundere modul în care se păstrea
ză fondul de locuințe, cum șa a- 
chită chiriile, taxele pentru lumină, 
apă, radio, organizează mobilizarea 
cetățenilor la acțiuni obștești, ve 
ghează asupra respectării normelor 
de conviețuire, prelucrează diferite 
decizii ale sfaturilor populare, ho- 
tărîri, etc., stabilesc măsuri pentru 
amenajarea terenurilor din jurul 
blocurilor, pentru înfrumusețarea 
scărilor, pentru buna folosire a de
pendințelor comune. Numeroase 
grupe de partid au inițiat acțiuni 
care asigură o întreținere exem
plară a blocurilor. Astfel, la blo
cul 24 din cartierul Viscoza III 
Lupeni, unde este organizator tova
rășul Balint Nicolae, sudor la mi
na Lupeni, la îndemnul grupei de 
partid, cetățenii, au contribuit la 
construirea unui grilaj din metal 
în jurul spațiilor verzi. Această 
inițiativă a fost repede îmbrățișată 
și de grupele de partid din blo
curile 25 și 26 unde sînt organiza
tori tovarășii Racolța Ana și Mi
cuța Francisc. Grupa comunistă ai 
cărei organizator est a tovarășul 
Hagău Vasile din Lupeni a obți
nut realizări deosebite în antre
narea cetățenilor la amenajarea e- 
xemplară a scărilor. Scările blocu
lui sînt curate, împodobite cu ta
blouri, perdele, flori, cîștigînd dra
pelul de scară fruntașă pe oraș. In

Practica de vară, izvor prețios de cunoștințe 
pentru viitorul inginer

dă 
la

II.

țară, 
anul 
mi- 

vară 
Satu

pentru

exemple 
făcută

și de a veni 
remedierea

putem cita 
la uzinele

Pe lingă o bună pregătire teore
tică studenții trebuie să fie bine 
pregătiți și din punct de vedere 
practic, deci să cunoască temeinic 
procesul tehnologic din domeniul 
pentru care se pregătește. Toc
mai de aceea în timpul vacanței de 
vară, studenții Institutului de mine 
din Petroșani efectuează o perioa

de practică de 4—6 săptămîni 
diferite mine și uzine din 
Așa de pildă, studenții din 
facultatea electromecanică

nieră, au efectuat practica de 
din acest an la „Unio" din 
Mare și „Independența" din Sibiu, 
uzine ce produc utilaje miniere.

In cadrul practicii din anul I, 
studenții au putut vedea în adîn- 
cul minelor funcționarea diferitelor 
utilaje, iar acum au putut vedea 
însăși executarea acestora.

In timpul practicii, studenții no
tează cu atenție și 
parcurs toată gama 
prin care trece 
cută precum și 
bologic al unui 
tarea completă.

Desigur, urmărind cu atenție pro
cesul tehnologic, pe lîngă faptul

urmăresc pe 
de operat'd 

o piesă ce se exe- 
întregul proces teh- 
utilaj pînă la mon-

că studenții își îmbogățesc cunoș
tințele asupra metodelor de aș- 
chiere sau prelucrare, ei își lărgesc 
orizontul în privința posibilităților 
de lucru ale diferitelor mașini- 
unelte.

Dar studenții mai au posibilita
tea de a sesiza și unele deficiente 
în procesul tehnologic 
cu propuneri 
lor.

Asemenea 
din practica
„Unio" din Satu Mare unde tov. 
Herman Ioan, student din grupa 
2111 a dat dovadă de mult interes 
în privința îmbunătățirii muncii la 
montarea diferitelor utilaje, înain- 
tînd cabinetului tehnic 3 propuneri 
de inovații. Prima se referă la un 
dispozitiv de prindere în timpul 
montării a paletelor turbinei cu 
aer a rotoarelor de la ventilatoa
rele pneumatice de mină. Dispozi
tivul asigură stabilitatea piesei în 
timpul lucrului și îmbunătățirea 
calității acestui utilaj. Inovatorul a 
fost recompensat, primind insigna 
îi brevetul de inovator.

A doua propunere (și aceasta 
acceptată] schimbă radical proce»

sul tehnologic de la montarea tre
nurilor de roți la vagonetele de 
mină și datorită dispozitivului e- 
xecutat, echipa de montare formată 
din 6 lăcătuși va putea fi redusă 
la 3 lăcătuși.

Cel de-al treilea dispozitiv care 
încă este în studiu, va elimina pre
lucrarea ulterioară a flanșelor ce 
se taie prin sudură, tăierea făcîn- 
du-se direct cu un cuțit purtat de 
un braț montat pe mașina de 
găurit.

In timpul practicii și alți stu- 
denți, ca de pildă tov. Groza Leon- 
tin s-au preocupat de îmbunătăți
rea unor procese tehnologice, ur- 
mînd să efectueze un studiu mai 
amănunțit.

Răsfoind caietele de practică ale 
tovarășilor Brebe Lazăr, Mitre Con
stantin, Kovacs Elisabeta, cît și ale 
altor studenți, se observă preocu
parea pentru folosirea din plin a 
timpului petrecut în practica de 
vară. Acest lucru este foarte im
portant, deoarece numai în felul 
acesta studenții pot folosi din plin 
perioada de practică pentru a de
veni ingineri bine pregătiți ai in
dustriei noastre miniere.

orașul Vulcan, grupele comuniste 
au dobîndit o experiență prețioasă 
în mobilizarea cetățenilor la acțiu
nile inițiate de sfatul popular pen
tru înfrumusețarea orașului, contri
buind astfel Ia obținerea de către 
sfatul popular al acestui oraș a 
drapelului de fruntaș în buna gos
podărire pe Valea Jiului.

Sînt frecvente cazurile cind orga
nizatorii grupelor comuniste inter
vin cu eficiență pentru rezolvarea 
unor probleme gospodărești de că- 
tra sfaturile populare, sectoarele 
I.L.L. sau l.C.O. Așa ds exemplu, 
tovarășul Avramescu Liviu, organi
zatorul grupei de partid din blo
cul 9 cartierul Braia și Anghel 
Traian de la blocurile C, și C2 
Lupeni au intervenit operativ pen
tru repararea burlanelor și a aco
perișurilor blocurilor respective. To
varășa Orban Catalina, da la blo
cul G 3 Vulcan a intervenit pen
tru repararea unei conducte sparte 
în subsolul blocului, iar tov. Smidco 
Andrei a cerut ajutorul sfatului 
pentru nivelarea unui teren, pe 
care cetățenii din bloc au amena
jat un solar pentru copii. Trebuie, 
de asemenea, evidențiată stăruința 
cu care grupele comuniste din 
blocurile din Uricani se preocupă 
de întreținerea zonelor verzi din 
jurul blocurilor. Datorită acestei 
preocupări, zonele verzi din U- 
ricani sînt foarte frumos între
ținute.

A crescut, de asemenîa, rolul 
grupelor comuniste în educarea so
cialistă a maselor, în respectarea 
normelor de conviețuire. Din ini
țiativa grupei de partid de pe stra
da 8 Martie din Petrila, al cărei 
organizator este tovarășul Silvester 
V ențel, a fost pus în discuția lo
catarilor cetățeanul Oprea Vasile 
care în repetate rînduri a provo
cat scandaluri, a spart uși, brusca 
pe cei care îi atrăgeau atenția a- 
supra comportării lui. In cadrul dis
cuțiilor, cetățenii au cerut evacua
rea lui Oprea într-o altă locuință. 
La fel s-a procedat și cu cetățea
nul Tomotei loan, tot din Petrila, 
care s-a făcut vinovat de abateri 
asemănătoare. Punerea în discuție

a acestor cetățeni a avut un pu» 
ternic caracter educativ, deoarece 
s-au redus mult cazurile de încăl
cat î a normelor de conviețuire, s-a 
întărit grija față de avutul obș
tesc.

Trebuie însă arătat că comitetele 
de partid, instructorii lor n-au in
sistat îndeajuns pentru activizarea 
tuturor grup?lor de partid. Grupele 
de partid ai căror organizatori sînt 
Makula Alexandru de pe strada 
Eminescu, Haidău Dumitru din 
blocul I.C.O., Chioreanu Iacob din 
strada Gelu din Petroșani, Lucas 
Iosif, Chința Teofil, Banu loan din 
Petrila, Resiga Mihai, Tufaru Ste- 
lian din Lupeni, Blaj Sabin, 
Farcaș Laurențiu, Dăscălescu Ale
xandru din Vulcan ș.a. nu desfă
șoară nici o activitate. Este neca- 
sar să se ia măsuri pentru activi
zarea acestor grupe.

Pentru îndrumarea activității 
grupelor comuniste pe străzi și 
blocuri, comitetele de partid au se
lecționat instructori nesalariați car a 
au fost repartizați pe un număr 
de grupe. Bine muncesc, intre alții, 
instructorii nesalariați Niculescu 
Emil, Farcaș Petru, Groza Iosif, 
Benișek Mihai din Petroșani, Lu- 
caci Mihai, Furdui Petru, din Lu
peni și alții, care ajută în mod 
concret grupele de partid în acti
vitatea lor.

Se constată însă că la Lupeni și 
Petrila numărul instructorilor nesa
lariați este încă mic față de nu
mărul mare al grupelor de partid. 
Aceste comitate vor trebui să trea
că la recrutarea da noi activiști 
nesalariați.

Comitetele orășenești de partid 
au datoria de a insista pentru ac
tivizarea tuturor grupelor comunis
te. deoarece cu ajutorul lor vor 
putea desfășura o muncă eficien
tă în vederea educării socialista 
a maselor, păstrării în bune condi- 
țiuni a fondului de locuințe, res
pectării normelor de conviețuire, 
pentru mobilizarea tuturor cetățe
nilor la înfrumusețarea și buna 
qospodărire a localităților noastre 
miniere.

N O T A

Șanțurile trebuie curățate
Toamna pune în fața gospodari

lor localităților problema bunei 
întrețineri a șanțurilor pentru a 
asigura scurgerea apelor de ploaie, 
abundente în acest anotimp. In a- 
ceastă direcție însă s-a făcut pu
țin pină acum.

Punctele unde nu Se dă atenție 
întreținerii șanțurilor sînt nume
roase în Valea noastră. Iată cîteva : 
Porțiunea între Dărănești — tunel 
Petrila,- lingă gara mică; lîngă zi
dul turnătoriei U.R.U.M.P., între 
blocuri Dimitrov —- garaj construe, 
ții — Petroșani; la podul de la to
rentul Lonea (lingă școala nouă);

la „triunghi" Iscroni; în orașul 
Vulcan prin dreptul noilor blocuri 
ridicate de constructori și alte a- 
semenea locuri.

Este necesar ca gospodarii lo
calităților noastre, secția de dru
muri. să acorde atenția cuvenită 
acestei probleme căci asigurarea 
bunei scurgeri a apelor preîntîm- 
pină neplăcerile provocate de inun
dații, deteriorarea drumurilor și 
șoselelor. De aceea, aceste lucrări 
de curățire a șanțurilor trebuie 
făcute în cel mai scurt timp căci 
toamna cu ploile ei nu așteaptă.

.ȚT, MIHAI
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încheîerea lucrărilor 
Congresului jubiliar 

al Crucii Roșii 
internaționale

GENEVA 11 (Agerpres).
La 10 septembrie, la Geneva

luat sfîrșit lucrările Congresului 
jubiliar al Crucii Roșii internațio
nale, convocat cu prilejul aniver
sării a 100 de ani de la întemeie
rea acestei organizații. Participan
ții la congres au adoptat o rezo
luție în care cheamă toate guver
nele „să continue eforturile pen
tru găsirea de mijloace în scopul 
restabilirii încrederii între popoare 
și stabilirii unei colaborări priete
nești și a păcii între state". Con
gresul a hotărît, de asemenea, ca 
Crucea Roșie internațională să in
tervină în scopul menținerii păcii 
mondiale cînd au loc conflicte în
tre state.

SEUL 11 (Agerpres).
Agenția United Press Internatio

nal relatează că la 10 septembrie 
în capitala Coreei de sud au avut 
loc demonstrații ale studenților. 
Demonstranții au protestat cu ho- 
tărîre împotriva actualei situații 
politice din Coreea de sud. Ei s-au 
oprit în fața sediului partidului 
liberal al fostului dictator Li Sîn 
Man, condamnînd cu vigoare auto
ritățile care au permis reînființa
rea acestui partid. Studenții 
distrus afișele de propagandă și 
devastat sediul partidului.

Demonstranții au adoptat o
clarație în care se cere actualului 
dictator, generalul Pak Cijan Hi, 
să plece de la putere și să-și țină 
promisiunea de a transfera auto
ritatea unui guvern civil. In ace

au 
au

de-

O conferință fără rezultate

lași timp, studenții au condamnat 
și manevrele vechilor politicieni 
care se străduiesc să pună mîna 
pe putere, înlocuind dictatura mi
litară cu un regim corupt și aflat 
in slujba străinătății. In declara
ție se spune că studenții „sînt ho- 
tărîți să nu stea cu m-îinile încru
cișate" și să ia parte activă la e- 
venimentele care vor urma. Decla
rația cere Statelor Unite să nu 
amestece în treburile 
Coreei de sud.

Agențiile de presă 
partidele de opoziție
de sud nu au reușit să ajungă la 
un acord asupra desemnării unui 
candidat comun care să fie opus 
în viitoarele alegeri prezidențiale 
lui Pak Cijan Hi. Ca urmare, în 
ultimele zile și-au anunțat candi
datura patru reprezentanți ai di
verselor partide burgheze. Potrivit 
observatorilor, aceasta ușurează a- 
legerea lui Pak Cijan Hi în func
ția de președinte și menținerea în 
consecință a regimului dictaturii 
militare.

interne
se 

ale

căanunță 
din Coreea

te

PARIS 11 (Agerpres).
La Paris a lijat sfîrșit marți con

ferința miniștrilor de finanțe ai ce
lor șase țări membre ale Pieței 
comune. Agenția Reuter relevă că 
participanții la conferință nu au 
reușit să ajungă la o înțelegere în 
nici una din problemele discutate 
și anume: acțiuni în domeniul 
combaterii inflației, ajutorarea ță
rilor africane asociate la Piața co
mună și armonizarea politicii buge
tare a țărilor Comunității economi
ce europene.

Cea mai mare parte a lucrărilor 
conferinței a fost consacrată exa
minării tendințelor de inflație care 
se manifestă în Franța și Italia și 
a repercusiunilor lor posibile asu
pra situației economice din 
mania occidentală și țării 
luxului.

Intr-o conferință de presă 
în seara de 10 septembrie,

Ger- 
Bene-

ținută 
vice-

președintele Comisiei europene 
(organul executiv al Pieței comu
ne), Robert Marjolin, a declarat că 
în prezent „inflația a atins un ni
vel primejdios în Italia și îngrijo
rător în Franța". El a subliniat că 
în Franța echilibrul balanței comer
țului exterior este amenințat, pre
țurile cu amănuntul înregistrînd o 
importantă creștere. In felul aces
ta, a continuat el, în aceste două 
țări se manifestă o instabilitate a 
echilibrului general, tendințele in
flaționiste fiind intensificate de spo
rirea rapidă a cheltuielilor de stat 
și de lipsa de concordanță dintre 
venituri și cheltuieli. Subliniind că 
aceste tendințe inflaționiste neliniș
tesc țările Pieței comune, Marjo
lin a declarat că „ele riscă să con
tamineze și economiile altor țări 
membre ale Comunității economice 
europene, îndeosebi ale Olandei și 
R. F. Germane".

0

Federația Malayeză se clatină
KUALA LUMPUR 11 (Agerpres).
Agenția Reuter transmite că cu 

cinci zile înainte de data stabilită 
pentru proclamarea Federației Ma- 
layeze, două dispute amenință ba
zele acestei federații. Una dintre 
aceste dispute este anunțarea pre
luării de către guvernul Singapo- 
relui a atribuțiilor în problemele 

de apărare și politică externă de
ținute pînă în prezent de Marea 
Britanie. Această acțiune a guver
nului din Singapore a provocat ne
mulțumirea guvernului malayez 
care consideră că ea ar urmări „să 
submineze guvernul central al Fe
derației Malayeze" și să-i permită 
primului ministru, Lee Kuan Yew, 
să facă o serie de numiri și demi
teri înainte ca guvernul central al 
federației să preia controlul. Cel 
de-al doilea conflict s-a ivit între 
Malaya și Sarawak asupra proble
mei numirii primului guvernator 
al Sarawakului în cadrul Federa
ției Malayeze. Guvernul malayez 
ar dori să numească în această 
funcție un om al său.

Presa britanică își exprimă în-
- = 0=-

grijorarea față de conflictele apă
rute între viitoarele țări membre 
ale Federației Malayeze. Ziarul 
„Glasgow Herald" scrie că „Fede
rația Malayeză este din nou cu
prinsă de tulburări și există acum 
pericolul ca întregul proiect să 
cadă". La rîndul său, ziarul „Scots
man" menționează 
gropării în ultimul 
tregului proiect al 
layeze.

In același timp,
virea față de proiectata federație 
atît în Malaya, cit și în celelalte 
teritorii care urmează să fie inclu
se în federație. Agenția UPI rela
tează că guvernul statului Kelan- 
tin, din cadrul Malayei, a cerut 
Curții Supreme a acestei țări să 
declare 
privire 
layeze.

posibilitatea în- 
moment a în- 
Federației Ma

crește împotri-

nulă și neavenită legea eu 
la crearea Federației Ma-

Procesul intentat studenților 
americani care au vizitat Cuba

NEW YORK 11 (Agerpres).
Autoritățile din S.U.A. au inten

tat un proces judiciar celor 55 de 
studenți americani care au vizitat 
recent Cuba. Un număr de 15 stui 
denți au primit înștiințări să sei 
prezinte în fața Marelui juriu fe« 
deral, iar alți 10 vor trebui să eom- 
pară în fața Comisiei pentru cer
cetarea activității antiamericane. In 
afară de acuzația că au vizitat 
Cuba fără permisiunea autorități
lor, fapt pentru care ei pot fi con
damnați la închisoare pe termene 
pînă la 5 ani și la amenzi de 5 000 
dolari, autoritățile intenționează 
să-i acuze și de participare la un 
așa-zis complot comunist.

WASHINGTON 11 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 10 septembrie 

în fața participanților la conferin
ța anuală a „Legiunii americane" 
care își desfășoară lucrările la 
Miami, secretarul de stat al S.U.A, 
a trecut în revistă unele proble
me ale situației internaționale. Re- 
ferindu-se la Tratatul de la Mos
cova cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare în trei medii, 
Rusk a subliniat din nou necesita
tea pentru S.U.A. ca Senatul să 
ratifice acest Tratat. Tratatul, a 
continuat Rusk, micșorează perico
lul unei catastrofe nucleare, iar un 
refuz din partea Senatului S.U.A. 
de a-1 ratifica, dacă se va întîmpla 
așa ceva, va fi extrem de grav 
pentru poziția noastră în lume și 
pentru pace.

O respingere a tratatului, a de
clarat secretarul de stat american, 
va elimina posibilitatea stabilirii 
oricărui control asupra armamente
lor și va reduce mult șansele re-

să piardă 
din lume, 
radiații 

unor noi
intensificarea 
va mări în-

în-
va 

nu- 
ex-

se realizeze 
apăra ome- 

război acci- 
de calcul

indicat că aseme- 
ar putea prevede — 
— căutarea unei r<*- 
problemei Berlin», 

a altor puncte de

BONN. Doi soldați americani au 
asasinat în apropiere de Schwein
furt pe Gunter Kelmer, cetățean 
din R.F.G. Ei și-au strivit în pi
cioare victima într-un mod atît de 
groaznic încît poliția a putut cu 
greu să-l identifice pe Kelmer.

LONDRA. La 10 septembrie s-a 
înapoiat la Londra, venind din Ger
mania 
război

occidentală, ministrul de 
al Angliei Torneyoroft.

RIO 
statului brazilian Parana, Ney Bra
ga, a anunțat că în seara de 10 
septembrie că în urma ploilor to
rențiale, care au început 
în regiunea devastată de 
din acest stat, situația a 
să se îmbunătățească.

Guvernatorul a subliniat că bi
lanțul oficial al acestei calamități 
indică 76 morți, 200 răniți și 1 500 
familii rămase fără locuință.

DE JANEIRO. Guvernatorul

să cadă 
incendiu 
început

CARACAS. Agenția Associated 
Press anunță la 10 septembrie că 
un grup de partizani a atacat un 
centru de recrutare din Caracas 
asupra căruia au aruncat mai mul
te grenade. In același timp a fost 
atacat sediul poliției, care se află 
în plin centrul capitalei, pricinuin- 
du-i-se pagube însemnate. Un poli
țist a fost omorît.

PARIS. La 11 septembrie a sosit 
la Paris primul ministru al Laosu- 
lui, prințul Suvanna Fumma. 
rămîne eîtva timp în capitala 
tei, după care va pleca la 
York pentru a lua parte la
rile sesiunii Adunării Generale a

El va
Fran-
New 

lucră-

O.N.U., care încep la 17 septem
brie. Primul ministru laoțian ur
mează să aibă la Paris convorbiri 
cu președintele de Gaulle și cu 
alte personalități franceze.

WASHINGTON. Agenția France 
Presse anunță că la 10 septembrie 
Aristide Issembre, ambasadorul Re
publicii Gabon la Washington, a 
semnat în numele guvernului său 
copia americană a Tratatului de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
parțială a experiențelor

glementării problemelor politice 
primejdioase. O asemenea acțiune 
va face ca America 
crederea multor țări 
otrăvi atmosfera cu 
cleare ca urmare a 
periențe, va duce la 
cursei înarmărilor și
cordarea internațională.

Subliniind că în actualele con
diții „cursa înarmărilor nu oferă 
nimănui securitate". Rusk a decla
rat că este posibil să 
noi acorduri pentru a 
nirea împotriva unui 
denial, dintr-o eroare
sau împotriva unui atac prin sur
prindere. El a 
nea acorduri 
printre altele 
glementări a 
occidental și
fricțiune în cadrul „războiului re
ce", extinderea actualelor acor
duri cu privire la schimburile în
tre cele două țări, întărirea efor

turilor comune în domeniul știin
ței, folosirii în scopuri pașnice a 
spațiului cosmic și a energiei ato
mice. Statele Unite, a spus el, vor 
consulta pe aliații lor occidentali 
în problemele care îi privesc.

Făcînd afirmații ostile la adresa 
Cubei, Rusk a recunoscut totodată 
că S.U.A. nu-și vor putea realiza 
politica față de această țară „prin 
acte de război".

- = © —

nucleare.

ATENA. De cîteva zile 
greva a 4 000 de feroviari 
cia de pe linia de 
Pireu—Larissa. Greviștii
nătățirea condițiilor de 
maj orarea salariilor. La 
brie au aderat la grevă 
rii din Thessalia.

continuă 
din Gre- 

cale ferată 
cer îmbu- 
muncă si 
9 septem- 
și ferovia-

A- 
că 
în-

II

CIUDAD DE GUATEMALA, 
genția Prensa Latina relatează 
junta militară din Guatemala a 
chis posturile de radio „Progreso' 
și „Tribuna del Aire", întrucît au 
transmis știri privitoare la atacul 
de sîmbăta trecută al unor pa- 
trioți guatemalezi împotriva unui 
post de poliție din capitala țării.

NEW YORK. Secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a anunțat la 
10 septembrie numirea generalului 
indian Gyani în calitate de coman
dant al 
O.N.U. 
cuiește 
neralul
demisionat recent ca urmare a di
vergențelor care s-au ivit între el 
și secretariatul O.N.U.

misiunii de observatori ai 
în Yemen. Gyani îl înlo- 
în această funcție pe ge- 
suedez von Horn, care a

Președintele Kennedy cere reducerea impozitelor 
plătite de marile corporații

WASHINGTON 11 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la „Conferința 

națională pentru reducerea impo
zitelor" convocată sub auspiciile 
unui comitet al oamenilor de afa
ceri americani, președintele Ken
nedy și-a exprimat părerea eă ac
tualul sistem de impozite ar apăsa 
prea greu asupra marilor corpora
ții și „încătușează economia ame
ricană".

Președintele S.U.A. a prezentat 
un tablou puțin optimist al situa
ției economice a țării. „Industria 
preluerătoare americană", a spus 
el, continuă să lucreze cu numai 
87 la sută din capacitatea sa de 
producție, iar șomajul cuprinde de 
70 de luni peste 
forța de muncă a 
tră, a arătat în 
nedy, trebuie să
sibilități de muncă pentru munci-

cinci la sută din 
țării. „Țara noas- 
continuare Ken- 
găsească noi po-

torii care au fost înlăturați de au
tomatizare, pentru cei care au fost 
înlăturați de la ferme, să găsească 
locuri de muncă pentru tineretul 
care termină școlile, locuri de 
muncă pentru a atenua problema 
relațiilor rasiale, a delicventei ju
venile și a bolilor în rîndul mun
citorilor". Subliniind că în perioa
da de după cel de-al doilea război 
mondial depresiunile economice au 
survenit la intervale de 42 luni și 
că de la începerea ultimei depre
siuni s-au scurs deja 44 luni, pre
ședintele a făcut din nou apel în 
favoarea adoptării legii privitoare 
la reducerea impozitelor, pe care a 
prezentat-o spre aprobare Congre
sului la începutul acestui an. El a 
apreciat această măsură ca princi
pal mijloc de a se evita intensifi
carea tendințelor negative din e- 
conomie.

sti- 
de

După cum se știe, în scopul 
mulării investițiilor, proiectul 
lege amintit prevede, între altele, 
o reducere substanțială de 2,3 mi
liarde dolari a impozitelor plătite 
de marile corporații, care au be
neficiat și anul trecut de o redu
cere de 2,25 miliarde dolari. A- 
ceastă măsură a provocat obiecții 
din partea unei serii întregi de cer
curi din S.U.A. Ziarul „New York 
Times" a arătat că traducerea în 
viață a proiectului președintelui 
Kennedy ar însemna ca bugetul pe 
anul 1964 să înregistreze un defi
cit de 12 miliarde. Citind părerea 
unor economiști influenți, ziarul a 
subliniat că reducerea impozitelor 
fără o reducere substanțială a chel
tuielilor federale, în special a ma
sivelor alocații militare, ar avea 
un puternic efect de perturbare a 
economiei.

Alți senatori cer guvernului 
S.U.A. să nu mai acorde 
ajutor Vietnamului de sud
WASHINGTON 11 (Agerpres).
Politica americană în Vietnamul 

de sud este condamnată cu tot mal 
multă vigoare de cercuri largi ale 
opiniei publice din S.U.A. Agenția 
France Presse relatează că alți doi 
senatori americani, Frank Carlson 
(republican) și Joseph Clark (de
mocrat), au cerut la 10 septembrie 
în senat ca guvernul Statelor U- 
nite să nu mai acorde ajutor eco
nomic și militar regimului dictato
rial din Vietnamul de sud.

PROGRAM DE RADIO
13 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Muzică ușoară, 8,58 Sce
ne și coruri celebre din opere,
9.30 Muzică populară, 10,30 Melo
dii de estradă, 11,30 Soliști ai Tea
trului muzical din Constanța, 12,00 
Cîntece de dragoste și jocuri popu
lare, 12,30 Concert de muzică u- 
șoară, 14,00 Concert de prînz, 
16,15 Vorbește Moscova I 17,30 In 
slujba patriei, 18,00 Soliști vocali 
și instrumentali de muzică ușoară,
18.30 Lecția de limba engleză, 18,40 
Cîntă Maria Lătărețu, 19,30 Muzică 
de estradă, 20,40 Program pentru 
iubitorii muzicii populare romînești, 
21,40 Arii din opere. PROGRAMUL 
II. 10,10 Jocuri populare, 11,05 Pa. 
gini din operete, 11,30 Muzică dis
tractivă, 13,30 Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Al. Graur despre 
„Nume geografice" (reluare), 14,35 
Muzică ușoară românească, 15,00 
Actualitatea în țările socialiste, 
17,00 Muzică ușoară de Ewald Wain 
și Alexandr Tfasman, 18,45 Ce știm 
despre cărți (XIV) : „Cărți rare în 
Biblioteca centrală de stat". Pre
zintă Mircea Tomescu, 19,30 Teatru 
la microfon: „Un strugure în soa
re" de L. Hanbsburry, 21,04 Mu
zică simfonică, 21,45 Muzică da 
dans.
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CINEMATOGRAFE
13 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Concertul mult visat; AL. SAHIA: 
Ordinul Anna,- PETRILA : Alibiul 
nu ajunge; ANINOASA : Chiriașul; 
VULCAN: Cînd copacii erau mari; 
LUPENI: Salut viață; URI CANT: 
Povestea unei nopți stranii.
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