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COMUNICAT
In ziua de 24 iunie 1964 a avut loc plenara lărgită a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 

Romin.
La plenară au luat parte me mbrii și membrii supleanți ai Comit etului Central al Partidului Munci

toresc Romin, miniștrii, conducători ai unor instituții centrale și organ lzații de masă, primii secretari ai 
Comitetelor regionale P.M.R., șefii Secțiilor C.C. al P.M.R., redactori șefi ai ziarelor centrale, alte cadre de 
partid și de stat.

Plenara C.C. al P.M.R. a examinat propunerile Biroului Politic al C.C. al P.M.R. privind majorarea 
salariilor la toate categoriile de salariați, reducerea unor cote ale impozitului pe salarii, creșterea plafoane
lor de salarii în funcție de care se acordă alocația de stat pentru copii și a adoptat hotărîri corespunzătoare.

HOTARÎREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și a Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne cu privire la majorarea salariilor la toate categoriile 
de salariați, reducerea unor cote ale impozitului pe salarii și creșterea plafoanelor 

de salarii în funcție de care se acordă alocația de stat pentru copii
< Succesele de seamă obținute de oamenii muncii din 

ara noastră, sub conducerea Partidului Muncitoresc 
îtomin, în dezvoltarea economiei naționale creează con
diții pentru luarea unor măsuri de sporire a veniturilor 
tuturor categoriilor de salariați.

Înfăptuind politica partidului de industrializare so
cialistă a țării, de dezvoltare a agriculturii socialiste, 
muncitorii, inginerii, tehnicienii, țăranii colectiviști și 
ceilalți oameni ai muncii au obținut realizări importante 
în toate domeniile economiei noastre naționale. In peri
oada 1960-1963 producția industrială a sporit într-un ritm 
mediu anual de 15 la sută, ceea ce a făcut posibil ca în 
anul 1963 producția industrială să fie, pe ansamblu, cu 
74 hi'sută mai mare decît în anul 1959. Calitatea și ni- 
veluit tehnic al produselor s-au îmbunătățit simțitor.

Față de anul 1959, productivitatea muncii în industrie 
a sporit în anul 1963 cu 37 la sută, iar prețul de cost a 
fost redus în măsură însemnată; numai în anul 1963 au 
fost obținute economii de aproape 700 milioane lei peste 
sarcina planificată de reducere a prețului de cost

Ca urmare a măsurilor de majorare a salariilor, luate 
de partid și guvern în anii 1960-1962, veniturile salaria- 
jilor au sporit în anul 1963 cu aproape 5 miliarde lei. în 

v,.31ară de fondurile de salarii alocat pentru creșterea nu
mărului de salariați.

In vederea ridicării în continuare a nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Comitetul Central al Partidului 
.Muncitoresc Romîn și Consiliul, de Miniștri al R.P.R. au 
hotărît să pună în aplicare noi măsuri de majorare eșalo

nată a salariilor,*  de reducere a unor cote ale impozi
tului pe salarii, precum și de creștere a plafoane

lor în funcție de care se acordă alocația de stat pen
tru copii.

Pentru aducerea la îndeplinire a acestor măsuri. 
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Ro- 
mîne hotărăsc :

I. — Cu privire la majorarea salariilor 
la toate categoriile de salariafi:

1. Se vor majora salariile muncitorilor în medie 
cu 10 la sută. Pentru a se asigura o mai justă corela
re a salariilor, creșterile se vor acorda diferențiat 
pe ramuri și categorii de calificare, între 8 și 12 la 
sută.

2. Se vor majora salariile personalului tehnic, in
gineresc, economic, administrativ, precum și ale per
sonalului de proiectare, în medie cu 10 la sută.

3. Se vor majora salariile tarifare ale personalului 
de specialitate după cum urmează:

— ale cadrelor didactice în medie cu 10 la sută; 
ipentru învățători creșterea va fi în medie de 13 la

mtă , majorarea salariilor urmînd a fi mai accen- 
x-aată pentru cadrele cu vechime mai mare în în- 
vătămînt.

— ale cadrelor medico-sanitare în medie cu 10 
la sută; pentru cadrele medii sanitare creșterea va fi 
în medie de 13 la sută, majorarea salariilor urmînd a 
fi mai accentuată pentru cadrele cu vechime mai 
mare în munca sanitară ,-

— ale personalului de cercetare științifică în. 
medie cu 13 la sută;

— ale personalului din presă și edituri în medie 
cu 10 la sută;

— ale personalului din justiție și procuratură. în 
medie cu 10 la sută;

— ale personalului din domeniul culturii, artei 
și din alte sectoare, în medie cu 10 la sută.

4. Se vor majora salariile cadrelor militare și mi
litarizate din Ministerul Forțelor Armate și Ministe
rul Afacerilor Interne, în medie cu 18-J9 la sută, ți-
nîndu-se seama că salariile acestor cadre nu au' 

crescut cu prilejul majorărilor de salarii efectuate în 
ultimii ani.

5. Aplicarea majorării salariilor tuturor categoriilor 
ide salariați se va face eșalonat începînd cu data de 1 
august 1964 și încheindu-se în cursul trimestrului 
IV/1965.

Pînă la sfîrșitul anului 1964 se vor majora salariile 
în următoarele ramuri și activități:

— In industria alimentară de la 1 august; 
•— In industria ușoară de la 1 septembrie;

— In învățămînt, pentru cadrele didactice din în- 
vățămintul preșcolar și elementar (clasele I-IV) de 
la 1 septembrie;

— In industria materialelor de construcții, gospo
dăria comunală și prestările de servicii de la 1 oc
tombrie;

— In unitățile sanitare, pentru cadrele sanitare 
medii și inferioare de la 1 noiembrie;

—In silvicultură și industrializarea lemnului de la 
1 decembrie.

Aplicarea majorărilor de salarii pentru celelalte 
ramuri și activități se va face în cursul anului 1965 
pe baza unui grafic ce se va aproba de către Consi
liul de miniștri, începînd cu ramurile în care nive
lul salariilor este mai redus în comparație cu alta 
ramuri.

II. —> Cu privire la reducerea 
unor cofe ale impozitului pe salarii
1. Se vor micșora cotele impozitului pentru sala

riile cuprinse între 800 și 1 700 Iei lunar.
Reducerea cotelor impozitului pe salarii însumea

ză, la nivelul unui an întreg, 340 milioane lei.

III.— Cu privire ia creșterea 
plafoanelor de salarii în funcție de care 
se acordă alocafia de stat pentru copii :

1. — Plafoanele de salarii tarifare în funcție de eare
se acordă alocația de stat pentru copii se majorează 
astfel: ,

— salariații eu salarii tarifare de pînă la 2 000 lei 
lunar vor primi alocația pentru toți copiii:

— salariații cu salarii tarifare între 2 001—2 500 lei 
lunar vor primi alocația începînd de la al doilea copil;

— salariații cu salarii tarifare între 2 501—3 000 lei 
lunar vor primi alocația începînd de la al treilea copil;

— salariații cu salarii tarifare între 3 001—3 500 lei 
lunar vor primi alocația începînd de la al patrulea copil.

2. — Creșterea plafoanelor de salarii în funcție de care 
se acordă alocația de stat pentru copii se va efectua 
cu începere de la 1 august 1964. eșalonat pe ramuri șl 
sectoare de activitate concomitent cu majorarea salariilor.

IV. — Punerea în aplicare a măsurilor arătate, se va 
face pe bază de hotărîri ale Consiliului de Miniștri.

xV
Ca urmare a aplicării măsurilor hotărîte. veniturile 

salariatilor vor sport cu circa 400 milioane lei în anul 
1964 si cu 3,8 miliarde lei în anul 1965: la nivelul unu: 
an întreg sporul de venituri va fi de 6.8 miliarde lei.

Traducerea în viată a acestor hotărîri d₽ sporire a 
veniturilor salariatilor cere tuturor ministerelor, organe
lor centrale economice și întreprinderilor să asiqu- 
re măsurde necesare pentru a realiza :

— depășirea prevederilor olanului de stat pe 1964 la 
producția industrială și agricolă si obținerea în. continuare 
a unui ritm susținut de creștere a producției în .anul 
1965. pentru a crea în economie un volum sporit de 
mărfuri •— mijloace de producție și bunuri de consum, de 
calitatea și în sortimentele cerute de piața internă și la 
export:

— creșterea continuă a productivității muncii si mo
bilizarea cît mai completă a rezervelor în domeniul re
ducerii prețului de cost al produselor, astfel îneît îmbună
tățirea salarizării să aibă loc concomitent cu creșterea 
acumulărilor statului și a posibilităților sale de a dez
volta în continuare economia națională în ansamblul său ; 
— continuarea acțiunii de ridicare a calității produse
lor. element hotărîtor nentru satisfacerea cerințelor consu
matorilor interni si pentru asigurarea de condiții compe
titive pe piața externă.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn si 
Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne îsi 
exprimă convingerea că muncitorii, personalul tfhnic-ingi- 
neresc, economic si administrativ, precum și cadrele de 
specialiști din toate întreprinderile și instituțiile republicii 
noastre vor întîmpina aceste măsuri de ridicare a veni
turilor. lor intensifieîndu-sî eforturile pentru realizarea 
sarcinilor planului de stat în toate domeniile, sporirea 
producției si_a productivității muncii. îmbunătățirea cal’- 
tătiî produselor, reducerea prețului de cost.

Organelor si organizațiilor de partid, sindicale, si de 
U.T.M. le revine îndatorirea de a desfășura o intensă 
muncă organizatorică si politică în rîndurile oamenilor 
muncii, centru a obține noi succese în înfăptuirea poli
ticii partidului sl a guvernului de: dezvoltare a econo
miei naționale, de ridicare continuă a nivelului de trai 
material si cultural, pentrn înflorirea patriei noastre so
cialiste.

Prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 

GHEORGHE GHEOR GHID-DEJ

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 
ION GHEORGHE MAURER

• Ședința Comisiei permanente C. A.E.R. pentru coordonarea cercetărilor 
științifice și tehnice

• Guvernul englez sprijină dezvoltarea relațiilor comerciale cu țăiiie 
socialiste

• S.U.A.: Ancheta în legătură cu dispariția a trei tineri studenți
• Cel mai în vîrstă om din lume
• Procesul de la Limburg...

Sâ organizăm cît mai temeinic 
viitorul an școlar 

al țnvătămîntcrfui de partid
Recent s-au desfășurat în cursu

rile învățămîntului de partid semi- 
nariile recapitulative, luînd astfel 
sfîrșit anul școlar 1963/1964 al sis
temului învățămîntului ideologic.

Preocupîndu-se de închiderea a- 
nului școlar, de buna desfășurare 
a seminariilor recapitulative, orga
nizațiile de partid au luat unele 
măsuri pentru organizarea viitoru
lui an de învățămînt. Au fost se
lecționați propagandiștii și este pe 
terminate munca de stabilire a cer
curilor și cursurilor ce vor func
ționa în viitorul an de învățămînt.

In selecționarea propagandiștilor 
a existat o orientare mai bună, a 
crescut numărul celor care au stu
dii medii și superioare, al celor 
care au absolvit diferite școli de 
partid. Din rîndurile propagandiș
tilor fac parte mulți ingineri, teh
nicieni. In mod deosebit la E. M. 
Aninoasa. U.R.U.M.P. și în alte lo
curi s-a muncit cu simț de răspun
dere în selecționarea propagandiș
tilor. Urmează ca în cel mai scurt 
timp propagandiștii să fie confirmați 
de către adunările generale ale 
organizațiilor de bază, de către co
mitetele de partid.

O atenție deosebită trebuie să se 
acorde stabilirii cercurilor și cursu
rilor. Ținînd seama de importanța 
studierii de către un număr cît mai 
mare de membri și candidați de par
tid a problemelor economice, este 
necesar să crească Simțitor numă
rul cercurilor de studiere a econo
miei politice și economiei concrete.

In aceste cercuri să fie cuprinși 
acei membri și candidați de partid 
care au studiat pînă în prezent în 
diferite forme ale învățămîntului 
de partid, au o pregătire politică 
corespunzătoare și cunoștințe eco
nomice.

Incadrînd în cercurile de studie
re a economiei concrete cadrele de 
bază din întreprinderi, ingineri, 
tehnicieni, șefi de brigăzi și echipe, 
fruntași în producție cu pregătire 
corespunzătoare, se va asigura o

creștere a eficacității învățămîn
tului în soluționarea principale
lor probleme ale procesului de pro
ducție.

La recrutarea cursanților pentru 
cercurile de studiere a economiei 
concrete să fie combătută tendința 
care s-a manifestat anii trecuți, de 
a considera că în această formă nu < 
trebuie studiat materialul biblio
grafic, ci se poartă discuții legate 
de unele probleme de producție. 
Trebuie arătat cursanților, de pe 
acum, că în cercul de economie 
concretă se studiază probleme de 
producție în lumina teoriei marxist- 
leniniste, a politicii partidului nos
tru si asta obligă să se studieze 
materialul bibliografic care se re
comandă.

Pentru buna funcționare a cercu
rilor de economie concretă se cere 
ca organizațiile de partid să forme
ze colective din cei mai competent! 
tovarăși, să se elaboreze din timp 
programele cuprinzînd temele ce 
vor fi dezbătute în cadrul convor
birilor în viitorul an de învățămînt.

Avînd în vedere faptul că în Va
lea Jiului există un mare număr 
de membri de partid care au stu
diat ani la rînd în diferite forme de 
învățămînt, sint posibilități de a se 
mări numărul cercurilor de tip su
perior, ca de exemplu, al celor de 
studiere a problemelor de bază ale 
teoriei marxist-leniniste, a filozo
fiei: Si în această direcție trebuie 
combătută cu toată tăria tendința 
de a studia mai mulți ani în ace
eași formă de învățămînt și să se ia 
măsurile corespunzătoare pentru a 
se asigura o trecere progresivă de 
la o formă la alta a învățămîntului 
de partid.

Organizațiile de partid, desfășu- 
rînd munca individuală de încadra
re a cursanților în cerouri și 
cursuri să muncească în așa fel în
eît să nu se mai întîmple ca unii

(Continuare în pag. 3-a)

j
Î întreprinderile din cadrul M.E.F.

I Și-au îndeplinit pianul semestrial 
cu 8 zile înainte de termen

* întreprinderile Ministerului Eco- 
» nomiei Forestiere au îndeplinit cu 
$ 8 zile înainte de termen planul 

' producției globale și marfă pe pri-
* mul semestru al anului.
ț Muncitorii, inginerii și tehnicie- 
І nîi din economia forestieră consa- 
t eră acest succes celei de-a XX-a 
' aniversări a eliberării patriei. Des- 
. fășurînd cu entuziasm întrecerea 
J socialistă în întîmpinarea marii 
j sărbători, ei au îndeplinit ritmic, 
!1ună de lună, planul de producție.

Valoarea producției globale reali- 
î zată în această perioadă este aproa- 
J pe egală cu producția întregului an 
♦ 1959. Producția de placaje este e- 
• gală cu cea obținută în perioada 
J 1948—1953. iar cea de mobilă echi- 
* valență cu oroducția anilor 1949- 
4 1954. Pentru a satisface ce- 
* rințele crescînde ale populației au 
♦ fost introduse în fabricație de serie 
♦ numeroase tipuri noi de garnituri de 
ț mobilă, canapele extensibile, foto- 
* fi’, biblioteci, hucătării și alte pie- 
• se de mobilier. Au fost obținute. 
» de asemenea, succese în ceea ce 
. privește realizarea de economii și 
ț beneficii oeste plan.
• Mai buna organizare a munci!
* extinderea metodelor înaintate de 
. lucru și a normelor tehnice au dat 
• posibilitatea să se obțină o produc

tivitate a muncii cu peste 10 la j 
sută mai mare față de semestrul I J 
al anului trecut. Un rol de seamă ♦ 
în obținerea realizărilor amintite l-a » 
avut înzestrarea în continuare a ex- î 
ploatărilor forestiere cu noi utilaje, ț 
Numai în acest an s-au primit 270 » 
tractoare, 400 fierăstraie mecanice, l 
100 autocamioane și. basculante ! 
care au dus la creșterea în conți- * 
nuare a mecanizării lucrărilor fo- ț 
restiere. La fazele doborît-secționat j 
și scos-apropiat au fost atinși in- ♦ 
dtcii de mecanizare prevăzuți pen- * 
tru anul 1965. Dintre măsurile teh- J 
nico-organizatorice care au dat 4 
bune rezultate merită subliniat fap- • 
tul că încă din trimestrul IV al * 
anului trecut s-au asigurat în ex- J 
ploatările forestiere stocuri de ma- J 
terial lemnos care au contribuit Іа I 
o bună aprovizionare a fabricilor si • 
combinatelor și la desfășurarea rit- * 
mică a producției. •

Trebuie remarcat, de asemenea * 
sprijinul permanent dat întreprinde- • 
rilor forestiere de organele locale J 
de partid, sindicale șl de tineret. *

Colectivele întreprinderilor din e- • 
conomia forestieră sînt hotărîte să î 
dezvolt,- succesele obținute pînă a- * 
cum, să muncească cu însuflețire • 
pentru realizarea și depășirea sarci- * 
nllor ce le revin din planul șesenal. * 
................... ...........................................:



Grijă pentru realizarea planului 
la contractări

COMUNA DEVINE 
TOT MAI FRUMOASA

In acest an comitetele executive 
pie sfaturilor populare comunale și 
orășenești din Valea Jiului au des
fășurat o susținută muncă de lămu
rire în rîndurile țăranilor pentru a-i 
ajuta să încheie contracte cu între
prinderile economice de stat pentru 
vînzarea de animale și produse ani
maliere.

hi fiecare comună și sat au fost 
mobilizați deputății pentru a face cu 
noscute producătorilor avantajele a- 

Deputatul Mereu Dumitru din Iscroni discutînd cu țăranii Mucenic 
бЪеогдІіе, Jitesc Petru, Olar Trandafir și Mucenic Ioan despre avanta
jele acordate de stat în cadrul contractărilor. Toți cei din fotografie au 
încheiat contracte cu întreprinderile economice de stat pentru vinzarea 
de animale și produse animaliere.
eardate de stat la contractări. In 
adunările populare. în ședințe pe 
grupuri de case, deputății au fost 
aceia care au îndemnat cetățenii 
să sporească producția animalieră, să 
încheie contracte cu statul pentru 
vînzarea unor cantități sporite de 
lapte de vacă și oaie, bovine și ti
neret bovin, oi. miei, lină și alte 
produse.

O contribuție de seamă la aceas- 
N muncă au adus-o salarfctții sfatu
rilor populare. Prin deplasările fă- 
шй pt teren, ei au explicat și lă-

O adunare la care n-au fost prezenți 
cei care trebuia

Acum clteva zile a avut loc la 
Școala generală de 8 ani nr. 5 o 
adunare populară a cetățenilor din 
•ircumscripția deputatei Ctmplan 
Maria. In fața celor prezenți deputa
ta a prezentat darea de seamă care 
a oglindit realizările dobîndite de 
Cetățenii circumscripției nr. 4 pe li
nia înfrumusețării cartierului. Des
pre acțunile patriotice întreprinse 
de locuitorii cartierului Livezeni aii 
fost multe de spus. In circumscrip
ția nr. 1 prin munca patriotică a 
cetățenilor s-au realizat economii 
de 9 040 lei. Pe întreg cartierul, va
loarea lucrărilor executate prin 
muncă patriotică a atins suma de 
29 575 lei.

Din numărul mare al cetățenilor 
harnici, totdeauna prezenți la ac
țiunile organizate, au fost eviden
țiat! îndeosebi Moldovan Ioan, Vu
ia Maria, Szatmari Aron, David Si- 
inion, Mateaș Traian, Pocol Ladis- 
lau, Borza Maria, .Constantin Io- 
landa șf alții.

Darea de seamă, nu s-a mulțumit 
tă oglindească numai succesele. Ea 
s-a oprit și asupra problemelor în 
a Căror rezolvare se întîmpină greu
tăți din partea locatarilor, sau 
brflanelor competente să le. solutio-

LA CURĂȚITUL PĂȘUNILOR
In Ultimele doua luni, comitetul 

executiv al Sfatului popular al co
munei Uricani a mobilizai 830 ce
tățeni la acțiunea de curățire a pă
șunilor. Cu acest prilej s-aii efec
tuat 6400 ore de muncă pattiotltj 

murlt țăranii asupra avantajelor pe 
care le pot obține în urma încheie
rii de contracte cu statul, arătindu-1 ■ 
în același timp că sistemul de con
tractare asigură condiții pentru orien
tarea în perspectivă a producției a- 
nimaliere. Aparatul sfaturilor popu
lare, deputății au arătat cum con
tractările cu statul pentru vînzarea 
de produse animaliere îndeplinesc 
un dublu rol: pe de o parte ele 
asigură aprovizionarea populației cu 

lapte, carne și a industriei cu ma
terii prime, iar pe de alta parte 
constituie pentru producători, un pu
ternic ajutor în valorificarea dis
ponibilului de produse la prețuri a- 
vanta joase.

Ca urmare a măsurilor luate, tot 
mai multi cetățeni s-au prezentat în 
fața comisiilor pentru a încheia con
tracte cu întreprinderile corespun
zătoare de stat. Pînă în prezent s-au 
încheiat contracte pentru 171 bovi
ne, 285 oi. 2 700 miei, precum și pen
tru 29 000 kg. lînă. S-au mai realizat 

neze. S-au dat exemple negative de 
cetățeni care nu și-au adus aportul 
în amenajarea zonelor verzi sau nu 
întrețin aceste zone : Cazul blocu
rilor 1, 2, 3, 4, 9, și 45 ale căror lo
catari au dovedit, cu excepția cîtor- 
va un nivel scăzut de înțelegere a 
îndatoririlor obștești care revin fie
cărui cetățean al patriei noastre.

încălzitul deficitar și slaba asigu
rare cu apă caldă au constituit 
de asemenea, subiecte de discu
ție în darea de seamă. S-a arătat 
în acest sens că Vina o are con
ducerea I.L.L. care nu controlează 
suficient munca personalului admi
nistrativ de la sectoare și a celui 
de la centralele termice. Cei ce 
s-au înscris la cuvînt și-au expri
mat nemulțumirea față de faptul că 
deși au fost invitați la adunarea 
populară, reprezentanții I.L.L. și 
I.C.O. n-au binevoit să ia parte. In 
ultimul timp, o serie de deficiențe 
nemulțumesc pe locatari. La blo
cul 32, spunea tov. Belea Ștefan, 
acoperișul este stricat și plouă. 
I.L.L, n-a luat măsuri, deși a fost 
sesizată In repetate rînduri.

Propunerile vorbitorilor au fost 
deosebit de interesante, ele pornind 
de la necesitățile stricte ce se fac 

și s-au curățit Circa 20 000 mp te
ren.

In această acțiune s-au evidențiat 
cetățenii din circumscripțiile depu
taților Clara Cornel și Barbu Clhe- 
erghe. 

contracte pentru 1 300 hl lapte, cu 
aproape S0 la sută mai mult față 
de plan. Este demnă de reliefat pre
ocuparea comitetelor executive ale 
sfaturilor populare Banița, Vulcan 
precum și a deputaților din aceste 
localități care au mobilizat un nu
măr însemnat de gospodării țără
nești să contracteze cantități sporite 
de lapte de vacă. In comuna Cîmpu 
lui Neag s-au încheiat contracte 
la acest produs de aproape trei 
ori mai multe de cit era planificat. 
Din cantitatea de 11000 1 Jante con
tractat s-a predat deja statului fi 000 
litri lapte. Bine a muncit în a- 
ceastă privi"!8 și sfatul popular 
Iscroni. unde planul de contractări 
Ia Jante d<> vacă a fost depășit cu 
8 500' 1.

Este demnă de apreciat nozițîa 
unor țărani cum sînt Rădutu loam 
lancu Vasile din Cîmptt lui Neag. 
Bota Gi-eorghe Сіоягсл Petru din 
Bănița Pilea Petru și Răscoleau 
Petru din Petrila. Dragomir llie ri 
Hurlec Ioan din Iscroni și multi alții, 
care, au manifestat multă înțelegere 
privind contribuția lor la realizarea 
olanului de contractări.

In prezent se pune problema să 
se acționeze în continuare pentru 
contractarea de viței, oi, vșci^i lînă. 
unde se constată o rămînere în urmă 
față de posibilitățile Văii Jiului. De 
asemenea, organele I C.I.L.-ulni și 
I.R.Î.C.-ului trebuie să acționeze cu 
mai mtiliă operativitate la prelua
rea produselor contractate. Cn mai 
multă operativitate trebuie să-și des
fășoare activitatea și D.C.A.-ul. 
Deși oile au fost tunse de multă vre
me nu a fost preluată decît o cantitate 
mică de lînă. Atît organele D.C.A. 
cît și ale l.R.I.C si I.C.I.L.. trebuie 
să creeze condiții mai optime în 
vederea asigurării preluării produ
selor. In acest scop trebuie organi
zate în Comunele și orașele Văii Jiu
lui mai multe centre de preluare 
pentru a nu pune țăranii pe drumuri 
prea lungi.

simțite de către cetățeni. S-a arătat 
că amplasarea stațiilor de autobuze 
a fost făcută in unele cazuri ne
corespunzător, că strada cu case 
mici a cartierului Livezeni este de
fectuos măturată, iar uscătoriile u- 
nor blocuri sînt folosite în alte seo- 
puri.

Dînd răspuns și clarificînd unele 
probleme, delegații sfatului popular 
al orașului Petroșani au asigurat 
cetățenii cartierului Livezeni că de
ficiențele semnalate vor fi aduse la 
cunoștința comitetului executiv 
cate va da dispoziții organelor 
competente pentru a le rezolva de 
urgență.

VICTORIA M1HA1LEAND

UINDE-I
Legea de organizare și funcțio

nare a sfaturilor populare prevede 
că deputății sînt obligați să prezin
te periodic dări de seamă în fața 
alegătorilor. Acest lucru este în
țeles de majoritatea deputaților 
sfaturilor populare. Deputați cum 
sînt Nicttlescu Vasile din Petrila. 
Străuțiu Florin din Bănița, Faur 
Gheorghe din Petroșani șî alții au 
prezentat în fata alegătorilor dări 
de seamă. Ca urmare și participa
rea la discuții a Cetățenilor este ac
tivă, iar multe probleme își găsesc 
rezolvarea chiar cu ocazia acestor 

' întîlniri.
Am vrea să relatam însă un alt 

I aspect și anume aeela al deput*-

Multe sînt la număr faptele din 
viața comunei Aninoasa care arată 
în mod convingător hărnicia cetățe
nilor, a deputaților de aici pentru 
ridicarea continuă a nivelului edili- 
tar-gospodăresc al localității. In toate 
cele 44 circumscripții electorale se 
lucrează cu avînt, cetățenii se întrec 
cu pasiune pentru a face din această 
așezare minerească o grădină cu 
muJte spații verzi și multe flori. Da
că străbați de Ia un capăt la altul 
comuna de pe Vale, te întîmpină la 
tot pasul frumosul, ordinea și cură
țeniei. De-a lu.ngtll străzii principale 
s-au amenajat, în dreptul fiecărei 
case, ronduri cu mii de flori, s-au 
plantat trandafiri care te îmbie să-ți 
arunci privirea și să apreciezi mun
ca însuflețită a aninosenilor în do- 

I meniul bunei gospodăriri și înfru
musețări a localității.

In • anul acesta — spunea tov. 
Kinsky Robert, secretarul comitetu
lui executiv al sfatului popular din 
Aninoasa — comuna noastră a de
venit. mai frumoasă. Prin munca 
patriotică a cetățenilor s-au extins 
zonele verzi cu încă 800 m p. In 
circumscripțiile deputaților Corcoz 
Silvia, Șimo Iosif și Popa Pavel s-a 
făcut cel mai mult în această pri
vință. Interlocutorul nostru ne-a mai 
informat că în acest an prin mutica 
patriotică a cetățenilor s-au геаііга! 
economii care însumează 110 150 lei

Și într-adevăr, la chemarea depu- 
tațilcr. șî în frunte cu ei, în aceas
tă primăvară 3 976 de locuitori -- 
tineri și vîrstnici — au muncit cu 
rîvnă la buna gospodărire șî înfru 
musețare a localității. In circumscrip
țiile deputaților Brînduș Maria, Bar
bu Maria și Dumitraș Maria s-au 
întreținut și reparat străzile și 
trotuarele pe zeci de metri pătrați, 
s-au făcut borduri a căror valoare 
se ridică Ia 2 312 leu Realizări fru
moase au fost obținute și în cir-., 
cumscripțiile unde activează depu
tății Dinis Miron și Tudoroiu Ioan.

*
La întreținerea rondurilor eu flori de pe strada 23 August din Ani- 

noasa.

LEGE... NU-I TOCMEALA
ților Codrea Gheorghe și Kovacs 
Estera din circumscripțiile nr. 6 și 
42 Petroșani, care n-au ținut adunări-’ 
le de dări de seamă în fața alegăto
rilor, De fiecare dată ei au căutat să 
se eschiveze, amînînd la infinit aceas
tă obligație. Cînd deputatul Co
drea Gheorghe a fost chemat la 
sfatul popular și i s-a pus în vedere 
că trebuie să țină adunarea, acesta 
a promis că o va ține pe ziua de 21 
iunie. Dar deputatul nu s-a ținut de 
cuvlnt ca și de alte dăți. Codrea 
Gheorghe n-a dat de luni de zile 
prin circumscripție, deși aici se 
cer a fi rezolvate o serie de pro
bleme gospodărești. De asemenea, 
Șl deputata Kovacs Esteta este 

Aici s-au curățat șanțuri pe o lun
gime de 3 km, dbținîndu-se econo
mii în valoare de 6 759 lei. Vorbind 
despre realizări, merită subliniată 
și activitatea deputaților Ledrer Iosif, 
Pentek Alexandru și Knebel Francisc 
precum și a tovarășilor Rachiș Nu- 
țu, Roman Petru și Mailat Viorel din 
comitetul de cetățeni al circumscrip
ției nr. 43 care au muncit cu en
tuziasm la repararea și întreținerea 
drumurilor. Au fost reparate 7 po
duri și podețe, s-au întreținut mal 
bine de 1 000 m p drumuri. Prin ac
tivitatea neobosită a cetățenilor din 
aceste circumscripții s-au realizat 
economii de. peste 28 000 lei.

Cetățenii din Aninoasa și-au pro
pus ca în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre să înfăptuiască noi realizări în 
domeniul bunei gospodăriri și înfrifr,; 
musețări a comunei. Atenția com__ 
felului executiv, a deputaților este 
îndreptată în primul rînd spre în
treținerea curățeniei, spre amenaja
rea de noi spații verzi. In circums
cripția nr. 17 se va construi un zid 
de sprijin și se va amenaja itn solar 
pentru copii. De asemenea, gardul de 
lemn ce împrejmuiește sfatul popular 
va fi înlocuit cu unul metalic, iar 
în partea de jos a Văii se va cons
trui o stație de autobuz. 4

Intr-o recenta ședință lărgit®''a co
mitetului executiv a fost revizuit 
planul muncilor patriotice pe anul 
acesta și s-a prevăzut ca pînă la 
finele anului să se mai efectueze 
lucrări gospodărești de bună întreți
nere și înfrumusețare a comunei în 
valoare de încă 100 000 lei din car 
50 000 vor fi realizați pînă la 23 
August. In acest scop comitetul exe
cutiv a luat măsuri pentru stabilirea 
Obiectivelor ce vor fi înfăptuite, pen
tru organizarea unei vii întreceri 
între comitetele de cetățeni și cir
cumscripțiile electorale.

străină de treburile gospodărești 
ale circumscripției.

La articolul 37 din legea de orga
nizare și funcționare a sfaturilor 
populare se spune : „Deputatul 
este răspunzător de întreaga sa acti
vitate în fața alegătorilor săi. El 
prezintă în fața lor cel puțin odată 
Ia șase luni, o dare de seamă asu
pra activității Sfatului popular din 
Care face parte și asupra propriei 
lui activități, ca deputat".

Prin urmare, unde-i lege nu-i toc*  
trieală. Comitetul executiv il Sfatu
lui popular al orașului Petroșani 
trebuie să tragă la răsoundere pe j. 
acești dfeputați inactivi și pe alții 
ca el.



Să organizăm xît mai temeinic 
viitorul an școlar 

al învățămîntului de partid
(Urmare din pag. I-a)

tovarăși care au terminat diferite 
școli de partid, au studiat în cer
curi mai superioare să fie înca
drați la cursurile serale de partid 
sau chiar la cercurile de studiere a 
Statutului P.M.R.

Alături clc membrii și candidați i 
de partid, in viitorul an de învăț?;- 
mint să fie încadrați în cercuri și 
cursuri mai multi tovarăși din ac
tivul fără de partid și întregul activ 
de bază al organizațiilor U.T.M 
ceea ce presupune sporirea numă
rului de cercuri,

Inlrucît mulți membri de partid 
candidați de partid, alți oameni ai 
muncii au studiat timp îndelungat 
în cercurile învățămintului de

partid, au absolvit școli superioa
re de partid, au dobîndit cunoștințe 
corespunzătoare, este necesar ca 
pentru aceștia să se. organizeze stu
diu individual, pe baza operelor 
clasicilor marxism-leninismului. De 
asemenea, să fie îndrumați să ur
meze cursurile universității serale 
de partid de pe lînqă Comitetul o- 
rășenesc de partid.

Pregătind viitorul an de învăță- 
mînt, organizațiile de partid să dea 
rea mai mare atenție discutării in
dividuale cu fiecare cursant pen
tru a se asigura o recrutare justă, 
a se înlătura lipsurile care s-au 
manifestat pînă acum, condiție de 
care depinde în mare măsură des
fășurarea în bune condițiuni a în- 
Vățămîntului de partid.

LA GRUPUL DE ȘANTIERE LUPENI

Cu două decenii în urmă asisten
ța medicală în iscronl era inexisten
tă. Acum aici este un dispensar bine 
dotat cu aparatură și instrumente

Un program bogat pentru obținerea 
de noi realizări

medicale, deservit de un tînăr dar 
priceput specialist, dr. Marcu Traian.

Iată-i în clișeu efectuînd un con
trol periodic la o bolnavă aflată în 
tratament

itatală Cil bitcefâ — 
270 tone

In cadrul acțiunilor de muncă 
patriotică, minerii petrileni au a- 
cordat o atenție deosebită colec
tării fierului vechi.

In cele cinci luni care au trecut, 
sute de muncitori, tineri și vîrst- 
nici. mobilizați de organizațiile de 
partid au reușit să strîngă bucată 
cu bucată si să înqlobeze astfel 
270 lone de fier vechi care a și 
fost predat I C.M.-ului. In sectorul 
VIII, de pildă, mecanicii în frunte 
cu tovarășul Brîndușă Aurel, au 
strîns în această perioadă 150 000 
kg de fier vechi, 54 510 kg fontă și 
9 721 kg neferoase. Aceste canti
tăți de fier, fontă și neferoase au 
adus exploatării venituri bănești 
în valoare de peste 265 mii de lei. 
Acțiunea patriotică de colectare a 
deșeurilor metalice, continuă cu 
succes. In această lună au fost pre
date întreprinderii pentru colecta
rea metalelor încă 78 tone de fier 
vechi urmînd a fi predate la fine
le lunii alte 40 de tone.

Constructorii grupului de șantie
re Lupeni depun multe strădanii 
pentru realizarea în bune condi
țiuni a sarcinilor de plan ce le 
revin pe acest an. Mărturie a hăr
niciei lor stau terminarea glisării 
primului bloc cu 8 etaje la Vulcan, 
trecerea la finisajele interioare în 
noua școală cu 16 săli de clasă 
din Vulcan, predarea în folosință 
a cinematografului cu 500 locuri 
din Lupeni etc., lucrări care au 
necesitat o concentrare serioasă a 
forțelor constructorilor.

Pentru a face cunoscute citito
rilor preocupările constructorilor 
din Lupeni, ne-am adresat tova
rășului Romeo Mandero, inginer 
șef al grupului de șaniiere Lupeni, 
dare ne-a relatat următoarele as
pecte :

Anul acesta pune în fața noastră 
sarcini mari : predarea In folosință 
a 682 apartamente la Lupeni, Vul
can, Aninoasa, dintre care 416 a- 
partamente in blocuri înalte cu 8 
etaje, apoi un cinematograf cu 500 
locuri, o școală cu 16 săli de clasă, 
Un complex comercial, centrală și 
puncte termice, rețele de apă, e-

POLICLINICA PE ROATE
Timp de peste 10 zile, pe una 

din liniile stației Petroșani, a sta
ționat un tren puțin obișnuit. Cu
loarea deschisă a vagoanelor îți a- 
trăgea de îndată atenția, iar crucea 
roșie de pe vagoane îți arăta des
tinația lor.

Trenul sanitar al M.T.Tc. este 
compus din 8 vagoane pe 4 osii, 
din care 5 sint amenajate ca policli
nică cu cabinete de radiologie, oftal
mologie, O.R.L;, interne, chirurgie, 
neurologie, laborator de bacteriologie 
și biochimie înzestrate cu aparatu
ră medicală modernă. Aici se exe
cută examinarea anuală din punct 
de vedere al sănătății a salariați- 
lor din unitățile C.F.R. și I.R.T.A. 
care concură la siguranța circula
ției. in afară de aceste examene 
medicale obligatorii, se acordă con
sultații de specialitate salariaților 
feroviari care nu concură la sigu

ranța circulației și 
membrilor de fa
milie ai acestora. 
De asemenea, se 
mai fac examene 
microradiofotogra- 
ffee și serologice 
la toți salariații si 
membrii de familie 
pentru a se de
pista bolile pulmo
nare și cardiace. 
In fiecare zi, de 
dimineață și pînă 
după amiază, zeci, 
de salariați și 
membri de familie 
au trecut prin 
cabinetele medica
le de la trenul sa
nitar. Personalul 

de aici, pe lingă 

nergie etc. Centralizarea eforturi
lor pe obiectivele principale, pre
darea cu precădere a unor lucrări 
care permit apoi restructurarea lo
turilor (Aninoasa, B-4 Vulcan, ci
nematograf Lupeni), folosirea ra
țională a capacității utilajelor, a 
efectivelor de finisaj interior, ne
cesită din partea conducerii tehni
ce o bună chibzuință, împărțire ju
dicioasă a materialelor, operativi
tate.

Rezolvarea in bune condițiuni a 
acestor aspecte de muncă de pe 
diferite șantiere, a cerut inițiativă 
din partea tehnicienilor, cuprinde
rea loturilor de lucru cu sarcini 
precise. Astfel, avînd în vedere că 
la Vulcan — pentru prima oară 
în Valea Jiului — se ridica un bloc 
glisat cu 8 etaje sarcina îndrumă
rii lucrării a revenit inginerului 
Beioiu Nicolae, directorul grupului. 
Multe zile și nopți * * șl-a petrecut 
inginerul Beioiu pe șantierul aces
tui bloc, indrumind colectivul res
pectiv, iar înălțarea clădirii cu 
succes, dovedește clar că strădania 
nu a lost zadarnică. La fel, eu am 
răspuns direct de construcția cine- 

Jiul va alimenta cu apă 
centrala termoelectrică și 

combinatul chimic ain Craiova
Pentru alimentarea cu apă a 

centralei termoelectrice de la Cra
iova, se construiește un baraj dc 
la care, prin canale de aducțiune,
apa va fi dirijată la termocentra
lă, și la combinatul chimic.

Digul are o lungime de aproa
pe 130 m. Cu ajutorul lui, apele 
Jiului se vor ridica cu aproape 
7 m și se Va forma astfel un mic 
lac artificial.

Pentru îmbogățirea faunei 
lacului de la Bicaz

Pentru continua îmbogățire a 
faunei Iadului de la Bicaz, în sa
tul Schit de pe masivul Ceahlău 
Se amenajează o mare păstrăvărie 
Care cuprinde mai multe bazine și 
incubatoare moderne. Pînă acum 
au fost terminate 5 bazirte mari 
pentru păstrăvii reproducători și 8 
bazine mici pentru creșterea puie
tului. De asemenea s-a dat în fo
losință caSa incubatoarelor cu o ca
pacitate de 3 milioane icre em
brionare.

Căsuța litoral tip Alfa
La unitatea de industrializare n 

lemnului „Bistrița" din Piatra 
Neamț, s-a realizat pe baza unui 
proiect întocmit de Institutul de stu-

PROGRAMUL I 7,06 Piese dis
tractive de estradă, 8,00 Radiojurnal. 
Sumarul presei centrale. 8,16 Cînte- 
ce, 8.30 Scene din opere, 9,00 Muzi
că populară, 10,30 Muzică Ușoară, 
11,00 Scene de ansamblu din opere
te în interpretarea artiștilor noștri 
11,38 Cînlece și jocuri populare, 12,03 
Schița rustică de Vlnicius Grefiens, 
13,00 Fragmente din opera „Elixirul 
dragostei" de Donizetti, 14,10 Mu
zică ușoară interpretată de Ilinca 
Cerbacev și Vasile Micu. 15.00 Din 
folclorul muzical al popoarelor. 16,10 
Formații artistice de amatori parti
cipante la cel de-al VII-lea Concurs. 
17,00 Muzică populară interpretată 
de Petre Săbădeanu și Fănică Stă- 
neseu-Pomînești, 18.05 Program mu
zical pentru fruntași și evidențiați 
în întrecerea socialistă, 19,00 Jocuri 
populare, 19,10 Din creația corală a 
compozitorului Paul Constautinescu, 
20,10 Muzică. 21,15 Momente din 
istoria literaturii romîne, 21,45 Mu
zică ușoară interpretată de Sara 
Montiel. PROGRAMUL. II. 8,40 
Cîntece și jocuri populare, 9.30 Ra- 
dioracheta pionierilor (reluarea etni- 
siunii din S3 Iutile), 10.00 Soliști «i

înalta calificare, a dat dovadă de 
mult simț de răspundere și aten
ție în executarea examenelor me
dicale. Cei aproape 1300 de exa
minați nu au decît cuvinte de lau
dă la adresa medicilor Tămărescu 
Gheorghe și Jujescu Rodica, a chi
mistului Cărăușu Mircea șl a asis
tenților medicali Ciunescu Florin 
și Cîmpeanu Mircea. Cu această 
ocazie tov. dr. Godeanu Lucian, di
rectorul trenului sanitar aduce calde, 
mulțumiri conducerii unităților, co
mitetelor sindicale, organizațiilor de 
bază pentru ajutorul acordat în ve
derea mobilizării salariaților pentru 
prezentarea la vizita medicală.

După terminarea examinării între
gului personal din complexul Pe
troșani, policlinica pe roate a plecat 
din nou la drum.

C. IONESCU 
corespondent 

Asistentul Cîmpeanu Mircea pregătind o consulta- 
ție radiologiei

luutografului și complexului din Lu
peni, iar șeful șantferului Vulcan 
tovarășul Manea Florin de cele 
două blocuri din Aninoasa. Succe
sele obținute la obiectivele respec
tive ne-au arătat că acest fel 

de lucru din partea personalului 
tehnic, dă roade.

Sărbătorirea celei de-a XX-a a- 
niversare a eliberării patriei, este 
așteptată cu bucurie de colectivul 
nostru de constructori. In cinstea 
acestei sărbători, noi preconizăm 
terminarea a o serie de lucrări. Iu 
care scop ne-am alcătuit un plan 
concret de muncă țihînd cont șl 
de stadiile obiectivelor, forțele de 
muncă existente în cadrul grupu
lui de șantiere Lupeni. Astfel, 
zilele acestea a fost recepționată 
clădirea noului cinematograf cu 
500 locuri din Lupeni — cel mai 
frumos obiectiv de acest gen ridi
cat pînă acum în Valea Jiului. Du
pă el, in prima decadă a lunii iulie, 
va fi prezentat spre recepțfe blocul 
В 4 din Vulcan, In decada a doua 
a lunii iulie se vor preda blocurile 
A 1 din Aninoasa si С 1 din Lu
peni, la sfîrșitul lunii iulie ur
mează darea in folosință a blocu
rilor A 2 din Aninoasa și C 2 din 
Lupeni, in cinstea Zilei minerului 
va fi terminat și blocul C 3 din 
Lupeni, la mijlocul lunii august se 
va preda în folosință noua școală 
cu 16 săli de clasă din Vulcan, iar 
la sărbătoarea eliberării — 23 Au
gust — va fi încheiată complect 
și construcția noul ui complex co
mercial din Lupeni.

Iată deci un bogat program alcă
tuit de conducerea tehnică a grupu
lui de șantiere din Lupeni, la îndru
marea organizației noastre de 
partid. Volumul de lucrări este 
mare dar, printr-o justă iolosire a 
forțelor existente, el poate fi rea
lizat : predarea blocului В 4 din 
Vulcan, a blocurilor A 1 și A 2 din 
Aninoasa, va da posibilitate lichi
dării unor loturi de lucru si re
partizarea torțelor disponibile la 
alte obiective, pentru urgentarea 
lor. Bine înțeles, în perioada res
pectivă, pe lingă obiectivele mari 
prevăzute pentru darea în folosin
ță se va lucra și la alte puncte: 
drumuri, canalizări, construcția blo
curilor Înalte, centrală termică, du
pă Urgența și importanța lor. Aten
ția principală, însă, va fi concen
trată pe obiectivele arătate, pen
tru a le preda în folosință la ter
men.

Colectivul grupului nostru de 
șaniiere Lupeni, este hotărit să fa
că totul pentru a întîmpina marea 
sărbătoare — aniversarea eliberă
rii — cu succese deosebite In 
muncă.
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4 
dii și proiectări forestiere din Ca- 4 
pitală, un nou produs : „Căsuța li- î 
toral tip Alfa".

Nouâ locuință se compune din 4 *■  
camere în care pot locui 8 persoa- * 
ne. Atît pereții cît și plafonul sîrtt j 
construiți din elemente prefabricate. « 

Fabrica „Bistrița" din Piatra * 
Neamț a expediat stațiunii Mamaia ♦ 
primul lot de căsuțe. І

Cauciuc imitație de plută i
Specialiștii Fabricii de piele și 4 

încălțăminte din Cluj au realizat i 
recent un nou produs, care în pre- * 
zent este fabricat pe scară indus*  * 
trială. Este vorba de cauciucul ІШІ- * 
tație de plută folosit ca talpă la * 
noile modele de sandale de vârî } 
„Litoral" pentru femei *

4

S-a dat to folosință * 
clădirea anexă ] 

a Universității din lași ț 
La Iași s-a dat în folosință clâ- * 

direa anexă a Universității „Al. I. | 
Guza". Alei funcționează facultățile j 
de bfologie-geografie și de științe * 
economice. Clădirea este un edifi- 4 
ciu modern cu 5 nivele, avînd peste • 
200 de încăperi : săli de cursuri. J 
de lectură, și seminarii, amfiteatre, ț 
biblioteci, cabinete de documentare * 
pentru cadrele didactice, laboratoare * 
bine dotate. ♦

(Agerpres). f

Operei de stat din Cluj, 10,30 Val
suri de estradă, 11,03 Cîntece pio
nierești, 12,01 Melodii populare din 
țări socialiste, 13,08 Muzică dis
tractivă interpretată de fanfară, 15,05 
Muzică ușoară interpretată de mici 
formații, 16.30 Muzică populară din 
Banat, 17,15 Anul olimpic 1964. 19.05 
Melodii lirice romînești. 19,30 Teatru 
la microfon : „Iașii în carnaval", 
comedie de Vasile Alecsandri, 20,42 
Muzică din operete, 21,40 Muzică 
corală de Ion Vidu, 21.55 Interpreți 
de muzică ușoară.

26 iunie
PETROȘANI — 7 Noiembrie:

Păpușile rîd ; Republica : Totul des
pre Eva; PETR1LA: Elena din 
Troia; LONEA : Cascada Diavolu
lui ; 1SCRONI : Tutunul seria І— 
11; ANINOASA: Stolul captiv; 
LUPENI : Pe urmele bandei; BÂR- 
BÂTENI : Tinerețea lui MăiakOTWti.
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SOFIA 24 (Agerpres). — B.T.A. 
transmite :

Intre 16 și 22 iunie 1964 a avut 
loc la Sofia cea de-a 6-a ședință a 
Comisiei permanente G.A.E.R. pen
tru eoordonarea cercetărilor științi
fice și tehnice.

La ședința comisiei au participat 
delegați din Bulgaria, Cehoslovacia. 
R.D.G., Polonia, Romînia, Ungaria 
și Uniunea Sovietică.

La ședință a participat, în calita
te de observator, un reprezentant al 
Cubei.

Comisia a discutat modul în care 
decurge realizarea planului de co
ordonare a principalelor cercetări 
științifice și tehnice efectuate de 
tările-membre ale C.A.E.R. în anii 
1964-1965, stadiul de pregătire a

s» U» A»: Ancheta în legătură 
cu dispariția a trei tineri studenți
WASHINGTON 24 (Agerpres).
Casa Albă a anunțat că preșe

dintele Johnson a hotărît trimite
rea lui Allen Dulles, fost director 
al Agenției centrale de informații, 
în statul Mississippi pentru a con
duce aneheța în legătură cu dispa
riția a trei tineri studenți, doi albi 
și un negru, care au venit în acest

Cel mai în vîrstă 
om din lume

BAGDAD 24 (Agerpres).
Administrația irakiană' a dat pu

blicității rezultatele recensămîntuluî 
populației pe anul 1962. Din cei 
peste 7 milioane de locuitori din 
Irak, 5 559 sînt în vîrstă de peste 
100 de ani. Recenț. postul de tele
viziune din Bagdad a transmis în 
cadrul unei emisiuni un reportaj 
despre cetățeanul Kazem Yousef 
Khalil, originar din Nablus (Iorda
nia), care este considerat cel mai 
în vîrstă om din lume El a îm
plinit 156 de ani. In cursul vieții 
el a fost căsătorit de 76 de 
ori. In cadrul emisiunii s-a declarat 
că starea fizică și mintală a bă- 
trînului Khalil este bună.

Chifle terapeutice
MINSK 24 (Agerpres).
Specialiștii bieloruși au propus 

să se producă chifle terapeutice.
Ei au elaborat tehnologia 

și au alcătuit rețeta acestor chi
fle care urmează să conțină vi
tamina „A" și „D-2". Aceste 
substanțe atît de necesare or
ganismului uman vor fi incorporate 
în aluat sub formă de emulsii cu 
o oarecare cantitate de grăsime și 
apă. Fiecare chiflă cîntărind 50 de 
grame asigură jumătate din necesa
rul de vitamine pe 24 de ore.

Comunicat comun Johnson-Inonu
WASHINGTON 24 (Agerpres!
La Washington a fost dat publi

cității textul comunicatului în legă
tură cu întrevederile între preșe
dintele Johnson și primul ministru 
turc, Ismet Inonu.

Comunicatul, conceput în terme
ni generali, declară că cei doi oa
meni de stat au trecut în revistă 
toate aspectele problemei Ciprului 
„Discuțiile, avînd ca punct de ple
care angajamentele formale deeur- 
gînd din tratatele existente, s-au 
extins asupra mijloacelor prin care 
dificultățile cunoscute în momentul

Etna continuă să erupă
ROMA 24 (Agerpres).

Vulcanul Etna a erupt din nou din 
craterul central. Exploziile s-au 
succedat intr-un ritm intens, circa 
50 pe minut, iar din crater s-a ri- 

propunerilor la raportul care va 
fi prezentat Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. cu privire la direcțiile prin
cipale ale coordonării cercetărilor 
științifice și tehnice pe anii 1966- 
1970, probleme privind colaborarea 
în domeniul informației tehnice-ști- 
ințifice, organizarea la Moscova !n 
primul semestru al anului 1965 a 
unei expoziții internaționale de 
mijloace mecanizate și automatizate 
în. domeniul informării tehnico-ști- 
intifice, precum și alte probleme 
de colaborare tehnico-științifică.

Comisia a adoptat recomandări 
corespunzătoare asupra probleme
lor examinate.

Ședința Comisiei a decurs într-o 
atmosferă prietenească, de deplină 
înțelegere și colaborare.

stat cu intenția de a participa la 
campania pentru respectarea drep
turilor civile. Autoritățile F.B.I.-ului 
au anunțat că mașina celor trei ti
neri a fost descoperită incendiată 
și abandonată într-o mlaștină la 
circa 15 km nord-est de Philadelp
hia. Despre soarta celor trei stu
denți nu se știe însă nimic. Părinții 
lor s-au adresat direct președintelui 
Johnson.

Procesul de
LIMBURG 24 (Agerpres).
In procesul de la Limburg inten

tat celor vinovați pentru punerea 
în aplicare a planului hitlerist de 
euthanasie care urmărea lichidarea 
bolnavilor incurabili și a debililor 
mintali din Germania în vederea 
„purificării" rasei garmane, a fă
cut depoziții Hubert Schuch, fost 
superintendent la o clinică din 
Bavaria în anul 1942.

Potrivit agenției Reuter, el a de
clarat că Ia această clinică a fost 
înființat un departament specializat

..Și cel de la Frankfurt pe Main
FRANKFURT PE MAIN 24 (A- 

gerpres).
In procesul celor doi apropiati 

colaboratori ai lui Eichmann — Otto 
Hunsche și Hermann Krumey — 
care se desfășoară la tribunalul din 
Frankfurt pe Main, martorul dr. 
Otto Wolken din Viena a declarat 
că 80 la sută din deținuții din Un
garia care soseau la Auschwitz erau 
executați imediat. Martorul a des
cris ororile la care a asistat în 
lagărul de carantină unde el în
suși a fost internat. El a spus că, 
„oamenii deveneau adevărate sche
lete și mureau ca muștele. Un om 
nu putea trăi în astfel de condiții 

de față, sînt susceptibile de a fi 
rezolvate pe calea negocierilor".

Comunicatul precizează că între
vederile „au scos în evidență ne
cesitatea urgentă de a se ajunge 
la un acord pentru a găsi soluții 
durabile".

„Președintele Johnson și premie
rul Inonu — se arată în comuni
cat — au discutat, de asemenea, 
mijloacele prin care țările respec
tive vor putea sprijini eforturile 
Națiunilor Unite în vederea asigu
rării salvgardării păcii și securității 
comunităților stabilite în Cipru".

dicat o coloană înaltă de fum ne
gru și cenușă care a căzut peste 
satele de pe versantul; sudic. Zgo
motul produs de explozii s-a au
zii pină la Catania, în Sicilia.

О rezoluție care cere anularea 
prerogativelor Angliei 
în Guyana “Britanică

NEW YORK 24 (Agerpres).
Comitetul special al O.N.U. pen

tru examinarea problemei aplicării
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale a adoptat o rezoluție care 
eere Marii Britanii să fixeze fără 
întîrziere data acordării indepen
denței Guyanei Britanice și să pună 
în libertate toti deținuții politici 
din această țară.

Se prevede crearea unui subco
mitet format din trei persoane

Guvernul englez sprijină dezvoltarea 
relațiilor comerciale cu țările socialiste

LONDRA 24 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în cadrul unei reu

niuni a Asociației naționale a in
dustriașilor britanici Du Cann Ed
ward, ministru de stat pentru co
merț al Angliei, a declarat că gu
vernul englez se pronunță pentru 
dezvoltarea relațiilor comerciale cu 
țările socialiste.

Considerăm, a subliniat minis
trul, că dezvoltarea relațiilor co
merciale are un rol însemnat în 
destinderea încordării în relațiile 
dintre Est și Vest.

Relevînd că în ultimii cinci ani 
comerțul Angliei cu țările socialis
te din estul Europei a sporit cu 60 
la sută. Du Cann Edward a mențio
nat totodată că în acest domeniu

la Limburg...
pentru uciderea copiilor anormali.
Departamentul a fost înființat — a 
arătat martorul -— la scurt timp du
pă o vizită făcută la această cli
nică de Hans Hefelmann, principa
lul acuzat în proces, care a parti
cipat lâ uciderea a peste 73 000 de 
persoane. El a spus că atunci He
felmann a criticat faptul că „uci
derea din milă" a adulților, spre 
deosebire de cea a copiilor, nu fu
sese încă legalizată în cel de-al trei
lea Reich.

Procesul continuă.

mai mult de trei săptămîni". Un 
alt martor, Andreas Biss, l-a acu
zat pe Krumey de a fi fost un 
„valet" al Iui Eichmann ale cărui 
ordine le executa întocmai.

Conferința pentru viitorul Federației 
Arabiei de sud

S-au împlinit 3 săptămîni de la în
ceperea Conferinței de la Londra 
privind viitorul Federației Arabiei 
de sud și sînt puține semne că se 
va putea ajunge la vreun acord sau 
hotărîre concretă. Un purtător de 
cuvînt al ministerului afacerilor ex
terne al Marii Britanii a anunțat că 
„nu poate fi prevăzută nici mă
car data următoarei ședințe plena
re". Pînă acum au avut loc nume
roase contacte separate între șeicii 
și sultanii prezenți la Londra, sau 
între aceștia și ministrul coloniilor 
al Angliei, Duncan Sandys, asupra 
numeroaselor probleme actualmen
te în suspensie.

După cum se știe, la conferință 
participă numai reprezentanții gu
vernelor numite de Anglia, ai ce
lor 14 șeicate, emirate și sultanate 
ale federației, inclusiv colonia 
Aden. Reprezentanții partidelor de 
opoziție din aceste teritorii, ai miș
cării de eliberare națională nu au 
fost admiși la lucrările conferinței.

Referindu-se la „cele mai impor
tante" chestiuni dezbătute, obser
vatorii politici din Londra subli
niază că delegații, respectiv șeicii 
și sultanii se preocupă mai ales de 
viitorul lor personal, nu de- viitorul; 
federației. ’

Este discutată cp aprindere pro
punerea privind instituirea regimu- 

care să viziteze Guyana Britanică 
și să propună măsuri necesare 
transpunerii în viață a rezoluțiilor 
adoptate la Organizația Națiunilor 
Unite în legătură cu această tară.

Propusă de 11 țări, rezoluția a 
fost adoptată cu 18 voturi pentru, 
trei abțineri și trei voturi contra 
Potrivit agenției Associated Press. 
Marea Britanie a anunțat că nu ga
rantează acordarea unei permisiuni 
membrilor subcomitetului de a vi
zita Guyana Britanică.

nu au fost folosite toate posibili
tățile.

In încheiere, ministrul englez a- 
rătînd că tarile socialiste prezintă 
perspective favorabile pentru des
facerea mărfurilor engleze, a urat 
succes oamenilor de afaceri englezi 
care dezvoltă relațiile comerciale 
cu Estul.

io favoarea creării 
Fefleratiei Africii de eit 

DAR ES SALAM 24 (Agerpres). 
Parlamentul Republicii Unite 

Tanganica și Zanzibar a adoptat în 
unanimitate o rezoluție care cere 
să se întreprindă măsuri în vederea 
creării Federației Africii de est. 
După cum a declarat în cadrul șe
dinței parlamentului, ministrul afa
cerilor externe al republicii, Oskar 
Kambona, guvernul este gata să 
participe împreună cu Kenya și 
Uganda la o reală unire politică.

Gaze naturale 
în Marea Nordului

HAMBURG 24 (Agerpres) .
Ministrul economiei al Saxonieî 

inferioare (R.F.G.) a anunțat marți 
că cercetările unui vas-sondă ame
rican în Marea Nordului au dus la 
descoperirea unor bogate zăcămin
te de gaze naturale și probabil de 
petrol. Zăcămîntul se găsește în a- 
propierea insulelor Juist și Bor
kum, la o adîncime de 2 925 metri, 
ceea ce încurajează perspectivele 
unor cercetări internaționale în ve
derea exploatării lui.

lui republican, în frunte cu un pre- , 
ședințe. In consecință, fiecare sul
tan sau șeic vrea să-și asigure o 
poziție favorabilă și un post cit 
mai bun. S-au ivit multe neînțele
geri din cauza că guvernul brita
nic avea preferința pentru anumite 
persoane pentru funcția de preșe
dinte ca de exemplu Șeicul Beiha- 
nului, sultanul statului Fadhli. S-au 
auzit și voci care au cerut o mai 
mare libertate de acține a guver
nelor din teritoriile ce alcătuiesc 
federația, dar nici un cuvînt despre 
soarta popoarelor din această re
giune, nici o cerere de a le asculta 
punctul de vedere. La Londra se 
tratează efectuarea unor modificări 
în forma de administrare a acestei 
regiuni cu scopul menținerii în con
tinuare a pozițiilor colonialiștilor, 
a șeicilor și sultanilor.

Glasul popoarelor din aceste te
ritorii s-a făcut însă și el auzit. 
Delegații ale opoziției au venit la 
Londra, deși le-a fost refuzată par
ticiparea la conferință. Delegația 
Partidului Socialist Popular și a 
Congresului sindicatelor din Aden 
în frunte cu Abdullah Al-Asnag a 
desfășurat o intensă activitate în 
capitala Angliei, făcînd cunoscută 
opiniei publice poziția acestor or
ganizații față de actuala conferin
ță și aspirațiile popoarelor ce al-

LONDRA. — Tribunalul din Lon
dra a condamnat trei polițiști la 
închisoare între 3 șl 4 ani, fiind a- 
cuzați de mărturii false împotriva 
a opt persoane arestate de ei cu 
prilejui unei manifestații de protest 
organizate la Londra in iunie 1963.

PARIS. — Marți seara lucrătorii 
de la marele aeroport francez Or
ly au declarat grevă, revendicînd 

îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și protestînd împotriva concedierii 
unui număr de 46 de lucrători ai 
companiei „Air France". Greva a 
paralizat în întregime activitatea 
aeroportului.

BAGDAD. — In luna noiembrie 
va avea loc la Bagdad conferința 
scriitorilor arabi.

Cu prilejul conferinței, va fi or
ganizat un festival al poeziei, iar 
cei mai talentați poeți vor fi pre- 
miați.

I WASHINGTON. — Starea sănă
tății senatorului Edward Kennedy 
rănit intr-un recent accident de 
avion, este considerată a fi satis
făcătoare. El continuă însă să fie 
imobilizat în pat.

PARIS. — Ambasada americană 
la Paris a făcut cunoscut d-nei Ngo 
Dinh Nhu că Departamentul de Stat 
i-a refuzat viza de intrare în Sta
tele Unite, în virtutea legii potri
vit căreia „îi este refuzată intrareă-’ 
în S.U.A. oricărei persoane cax” 
ar putea să se dedea la activitate 
împotriva ordinei publice".

NEW YORK. — In urma, unei 
defecțiuni a sistemului de închidere 
ermetică a cabinei unui bombar
dier strategic american ,,B-52" unul 
din membrii echipajului — care nu 
avea parașuta — a fost aruncat de 
suflu în vid. Avionul, care decola
se de la. o bază militară din statul 
Texas, se afla la o înălțime de 
10 000 de metri.

WASHINGTON. — Casa Albă a 
anunțat numirea temporară a lui 
Llewellyn Thompson în postul de 
secretar de stat adjunct in locul 
lui Alexis Johnson, numit ambasa
dor adjunct al Statelor Unite la 
Saigon.

LONDRA. — Agenția Reuter anun
ță că Asociația piloților britan' 
care deservesc societățile pârtiei, 
lare de transporturi aeriene a ho- * 
tărît declararea unei greve în cursul 
săptămînii viitoare în sprijinul re
vendicărilor lor privind mărirea sa
lariilor.

V'

cătuiesc Federația Arabiei de sud. 
Intr-un memorandum remis lui Dun
can Sandys, liderul AI-Asnag a ce
rut dreptul la autodeterminare pen. 
tru poporul din Aden și pentru ce
lelalte popoare din federație, în 
virtutea rezoluțiilor adoptate de 
O.N.U. Delegațiile opoziției au ară
tat că la Londra are loc o confe
rință nereprezentativă întrucît la ea 
nu iau parte’ adevărații reprezen
tanți ai popoarelor din federație. Al 
Asnag a declarat că popoarele din 
Arabia de sud nu se vor considera 
legate de hotărîrile acestei confe
rințe și vor lupta prin toate mijloa
cele împotriva aplicării lor. El a 
anunțat, de asemenea, că dat fiind 
faptul că reprezentanții partidelor 
și organizațiilor ce militează pen
tru cucerirea independenței nu an 
fost primiți la conferință, ei se vor 
întruni separat la Cairo, pentru a 
hotărî „o acțiune unită împotriva 
hotărîrilor ce vor fi luate la Lon- 
dra".

In același timp, în Federația Ara- 
biei de sud, îndeosebi în Aden și 
regiunea Radfan continuă mișcarea 
de protest împotriva colonialismu
lui. Nici intervenția trupelor brita
nice, alături de cele federale, nu 
au putut și nu vor putea înăbuși 
lupta populației din Radfan.

MARIA CÂTĂNESCU
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