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GARNET CULTURAL
Spectacol cu piesa 

„Dracul uitat 1“
In cadrul turneului pe 

car,e . Teatrul regional Bu
curești . îl • întreprinde în 
aceste . zile prin Valea Jiu-, 
lui, . a fost . prezentat luni, 
la orele 17, 20, în sala 
Teatrului de Stat din Pe
troșani, spectacolul cu pie- 
șa „Dracul uitat I", come
die în trei acte de Jean 
Drda.

Spectacolul s-a' bucurat 
de succes în Petroșani. ca 
și în celelalte localități 
miniere unde a fost prezen
tat.

„Voievodul țiganilor “
Opera maghiară de Stat

din Gluj prezintă azi ia 
ora 20,30 pe scena clubu
lui sindicatelor din Petri- 
ia opereta „Voievodul ți
ganilor" de Johann Strauss.

Concurs 
„Sanitarii pricepuți"

Tot în sala clubului sin
dicatelor din Petrila va â- 
vea loc mîine după amiază 
un concurs „Sanitarii pri
cepuți", gen „Cine . știe, 
eîștigă". Vor participa gru
pele sanitare de la Exploa
tarea minieră Petrila și de 
la preparația Petrila.

Concursul va fi urmat de 
muzică și dans.

Două cercuri 
își reiau activitatea

La clubul sindicatelor din Petro
șani munca culturală se desfășoară 
dii. plin. Formațile artistice și-au 
reluat cu forțe sporite activitatea, 
fiind conduse de către instructori 
pricepuți, îndrumate și ajutate în
deaproape ^de către tovarășul Șoșoi. 
Petru, directorul clubului. Pe lîngă 
ir națiile cultural-artistice funcționea

ză aici un cerc al filatelistilor, iar
, i ■ ■ • .

la 1 octombrie își vor relua activi
tatea și cercurile de croitorie pentru 
femei și balet pentru copii. Pînă 
atunci se pot face înscrieri la con
ducerea clubului.

„Nu câlcafi
Mergi pe străduțe în

guste ,pe alei printre blo
curile care abia cu un 
an în urină și-au primit 
locatarii In stînga, în 
dreapta, în față, verdeață, 
flori și arbuști.

Le-au sădit oamenii, le- 
au îngrijit oamenii. Iarba 
și florile au , crescut pen
tru ca noi să ne simțim 
mai mult atrași către casa 
noastră. Oamenii au pus 
tăblițe înfipte în gazonul 
verde, tăblițe cu inscripții 
pe care le întîlnești peste 
tot: „Nu rupețî florile, nu 
căleați iarba". Mergi pe 
aleile betonate dintre blo
curi, în stînga. ta poteci, 
în față poteci. Poteci prin 
iarbă. La ce or mai fi fo
losind aleile pentru pietoni ? 
Intre blocurile 40—41, 
41—42, 42—43 și între toa
te cele din șirul de la șo-

pe iarba !"
sea, sau din interiorul car
tierului Livezeni — IV, zo
nele verzi sînt călcate . fă
ră milă în picioare. 
Prin grija secției i gos
podărie a sfatului . popu
lar, aleile dintre blocuri 
au fost prelungite ; pînă 
la stradă, dar potecile au 
rămas mai departe poteci, 
tot prin iarbă, tot pe ală
turi de alei.

Numai la blocul 38 se 
observă grija gospodarilor 
față de bunul comun. Aici 
spațiul din jurul blocului 
te îndeamnă parcă să spui: 
„iată niște gospodari, har
nici și respectuoși' față de 
munca lor și a altora"

Mergi printre blocuri, pe 
alei. In gazonul verde, tă
blițe cu inscripții r „Nu 
căleați iarba" ! Țineți sea
ma de ele. — îngrijiți zo- I 
nele verzi.

Strungarul Matei loan din atelierul electro-mecanic al minei Eonea 11 
oosedă o înaltă calificare și o bogată experiență profesională. El împărtășeș
te cu drag cunoștințele sale tinerilor, lată-1 dînd explicații ucenicului Ma- 
gheru loan, elev al școlii profesiona le din Petroșani.

Probleme ale șantierelor de locuințe

Un sprijin efectiv 
constructorilor din Lupeni!

' în fruntea întrecerii
” ‘ Colectivul de muncă al 
magazinului alimentar nr. 
62 din orașul Lupeni, al 
cărui gestionar este Brașo- 
veanu Francisc, obține lu
nă de lună însemnate suc
cese in îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan. 
In primele 8 luni ale a- 
cestui an. magazinul și-a 
îndeplinit planul în propor
ție de 109 la sută. O con

tribuție de seamă la depă
șirea planului au adus-o 
vînzătoarele Dobre Irina, 
Penciu Ema șî-Eazăr Susa- 
na. Ga urmare, colectivul 
acestui magazin se situea
ză în fruntea întrecerii 
pentru buna, deservire a 
cumpărătorilor din or'așul 
Lupeni.

ARDEEEANU IOAN 
corespondent

In scopul stabilirii măsurilor, pentru îmbunătățirea 
condițiilor igienico-sanitare de lucru în subteran, în, la
boratorul de combatere ; a prafului silicogen de la 
S.G.S.M.’ Petroșani se fac analize microscopice; pentru 
constatarea, concentrațiilor de praf și a dispersiei aces
tuia. IN CLIȘEU: Laboranta L. Popa în timpul 
unei analize la microscop.

Ne aflăm în raza de activitate a 
grupului III de șantiere Lupeni. Nu 
ne-am propus să facem un studiu al 
posibilităților acestui grup. Vom spi
cui numai cîteva din problemele care 
frămintă colectivul de oameni de 
aici.

Sîntem la blocul Б cu 200 apar 
tamente din strada Tudor Vladimi- 
rescu Lupeni. In fața noastră se 
înalță la doi pași colosul de beton 
și cărămidă, eșalonat pe cinci tron
soane, care va adăposti în pîntecul 
său 200 de familii. 120 de aparta
mente au fost prevăzute a fi date 
in folosință pînă la sfîrșitul lunii 
octombrie. Asta înseamnă trei tron
soane gata finisate la sfîrșitul lunii 
octombrie. Dintre acestea, un tron
son se află la etajul al șaselea, al 
doilea la etajul cinci, iar al treilea 
abia la etajul patru. Puțin timp ne 
mai rămîne. Recomandarea dată de 
organele superioare a fost de a se 
„merge" spre finisare cu două tron
soane, adică cu 80 de apartamente. 
Se „merge" cu trei tronsoane. Asta 
c bine. Dar se merge încet și asta 
e rău.

Acasă

ciați muncitori din secția mecanică de la U.R.U.M.P. 
Pentru merite deosebite în muncă el se află lună de 
lună .pe lista evidențiaților în întrecere. .

la George
VICTOR MiCU

Enescu
de

zguduitor, ■ ase- 
doar cu cea a 
cu a lui Mozart 
Yehudi Menuhin.

Pentru a 
meu natal
unde se
meu, am

‘George Enescu I Celebri 
biografi i-au cercetat .viața, 
aparent ddi o simplitate ui
mitoare; în realitate, de un 

■ dramatism 
mănătoare 
lui Bach, 
sau Liszt.
fostul elev, unul dintre, cei 
mai renumiți violoniști ai 
secolului, îi cultivă cu dra
goste opera, așezîndu-l ală
turi de marii inovatori ai 
muzicii.

...„Povestea mea începe a- 
colo departe, în ctmpia Mol
dovei și se sfirșește aici, în 
inima Parisului-: 
merge din satul 
în marea cetate 
sfirșește drumul
luat o cale plină de praf, 
străjuită de arbori care se 
duc, se duc spre infinit. Era 
lung, desigur, acest drum. 
Ce scurt mi s-a părut..."

. Aceste cuvinte simbolice, 
depănate în amintirile lui 
Enescu, pe patul de sufe
rință, evocau fără îndoială 
și Livenii, satul său natal. 
Mai trăiesc încă aici oameni 
care l-au cunoscut, bine pe 
George Enescu. La toți, în 
ciuda anilor scurși, memo
ria minunatului muzician

Cel de al treilea tronson s-a agă
țat de pulpana celor două și le în
cetinește ritmul de construcție sta
bilit dinainte. Și dacă ar Fi numai 
asta! Pe lingă primul tronson urcă 
coșul de fum al centralei de încăl
zire care condiționează funcționarea 
acestei centrale. Aceasta e la rîndul 
său altă problemă. O problemă greu 
de rezolvat în stadiul în care se afiă 
acum. Dar să revenim la problema 
de la care am plecat. Urcăm pe 
scări. Oamenii își văd fiecare de 
treburile lor. linii zidesc, alții toarnă 
I'cțon in elementele de rezistență ca
re vor susține fiecare „în spate' de 
ia unul la nouă etaje. Betonul tre
buie turnat cu toate măsurile de 
precauție, agregatele să fie de o 
granulație precisă, dozate după toate 
regulile tehnicii construcțiilor, vibrat 
cu toată atenția. Ne uităm după 
vibratoare de cofraj care ar trebui 
să fie aici dar nu sînt. Probleme ItDe 
ordin tehnic, de ordin organizato
ric, toate concurînd Ia deplina reu
șită a muncii și toate așteptîndu-și 
o grabnică rezolvare.

Stația de betonare a grupului. Și 
aici activitate. Betoniere care mes
tecă betonul în „tobele" lor, benzi 
transportoare care descarcă în con
ținu agregate în silozuri. Deodată 
liniște. Betonierele au „tăcut", ben
zile s-au oprit. „Iar trebuie să stăm 
și să așteptăm cu bunkerele pline 
de beton" — se plîng oamenii.

Transportul betonului de la stația 
de betonare la punctele de lucru 
a devenit și el o problemă. I.R.T.A. 
Petroșani, care are obligația contrac
tuală: de a deservi șantierele grupu
lui cu mașini, trimite autobasculante 
care nu pot fi folosite la transpor
tul betonului deoarece I au caroseria 
găurită. l.P.I.P. Livezeni nu mai

I. GIOGEEI

De aici de sus, spre dreap
ta, privind spre drumul Cra- 
calici se așterne satul Li- 
veni, azi George ‘ Enescu. 1 
...„Un sat ca toate satele,. 
pierdut printre sălcii și mes
teceni..." așa cum revine ca 
un leit-motio in toate gin- , 
durile lui Enescu. ,

Refăcută cu grijă, casa ' 
.maestrului ne primește îti- ' 
tr-o livadă cu iarbă bogată, ‘ 
cu pomi și flori. In față, , 
statuia marelui artist, pe al i 
cărei, soclu se află o in- >
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trăiește vie. Maria Ferbei, în 
vîrstă de 85 de ani, l-a cu
noscut pe băiețelul minune 
in verile cînd șe întorcea de 

, la studii din . străinătate.
(Viena și Paris). Intr-o sea
ră, Enescu a auzit-o cîn- 
tînd. De atunci a rugat-o 
mereu să-i doinească. Me
lodii vechi., doine de dor... 
Intr-o altă seară i-a cînfat 

de pește
„Doam- scripție încrustată în granit: ’ 

„Nu mi-am servit patria ' 
decit cu armele mele: Pana, , 
vioara și bagheta". In inie- ( 
rior.,' in stînga. o cămăruță i 
cu mobilier simplu ca și i 
soba de țară cu vatră și ’ 
cuptor. „In această cameră ’ 
s-a născut cel mai mare , 
muzician romin". Explicația ( 
este inutilă căci- fără voie : 
mica odaie îți amintește, I 
prin înfățișarea ei. acordu- ’ 
rile piesei 
presii din

De aici, 
măruță, a 
rească , lumea muzicii genia
lul compozitor și virtuos, j

Enescu din solzi 
și apoi din vioară, 
ne! Parcă toate păsările ce
rului se strlnseseră sub stru
nele slngeriei viori", își a- 
miniește bătrina.

lată-ne pe culmea dealului 
Arborea. Aici, ■ in aceste lo
curi, și-a petrecut copilăria 
micul George. In față se 
desfășoară o vale cu case 
răsfirate pe firul unui plrlu. 
In spate alte dealuri, presă
rate cu stlne, își îmbină 
coamele molcom. Melodia tă
lăngilor din fapt de seară 
amintește ecourile din „Rap
sodii", din „Suita sătească" 
și din „Simfonia de came
ră" scrisă. de compozitor, cu 
toată nostalgia plaiurilor 
natale, spre amurgul vieții.
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(Continuare -in pag. 3-a)

simfonice „Im- J 
copilărie". ■ )
din această că- ? 
pornit să cuce-

i(Continuare in pag. 3-a)

Citiți în pagina IV-a
• Dezbateri în Consiliul -de Se

curitate.
• Evenimentele din Bolivia.
• Criza politică din Malawi.
• Greva din Saigon continuă.
• Interviul acordat de E. Erei.
• împotriva politicii de a- 

partheid.
• Situația sanitară din Sal

vador.
• Intîlnirea liderilor laoțieni.
• Campania electorală din 

S.U.A.
• In preajma . alegerilor din 

Anglia.
• Eforturi pentru îndreptarea 

situației economice , a R. Mali.
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I» Unele concluzii privind creșterea 
vitezelor de avansare in abataje

Sarcinile ce revin C.C.V.J. în lu
mina planului de stat pe 1964 și a 
hotărîrii Conferinței orășenești de 
partid prevăd realizarea unei pro
ducții sporite față de anul 1963 cu 
250 000 tone și un randament de 
1,266 tone/post. Realizarea acestor 
sarcini este determinată în mod ho- 
tărîtor de creșterea vitezelor de a- 
vansare în abataje, care în medie, 
conform prevederilor planului tehnic, 
trebuie să ajungă în 1964 la 26 
m/lună în abatajele frontale 
m/lună în abatajele cameră.

Metoda de abataj cu front 
este cea mai răspîndită pe 
mondial, prezentând avantaje 
rtoare tuturor celorlalte 
Conducerea C.C.V.J. s-a 
spre extinderea acestei metode în li
mitele posibilităților existente în ba
zinul Văii Jiului. Ca dovadă, pon
derea acestei metode în producția 
bazinului a crescut continuu în ul
timii ani; astfel, în 1963 din abata
jele frontale s-a extras cu 11,6 ori 
mai multă producție decît în 1959, 
iar consumul de material lemnos a 
scăzut în același interval de la 46,64 
m c/1000 tone la 38,96 m c/1000 
tone.

Avînd în vedere importanța ce se 
acordă metodei de abataj cu front 
lung și tendința de extindere a ei 
în condițiile Văii Jiului, în cele ce 
urmează ne vom referi la această 
metodă, prin analiza și compararea 
rezultatelor obținute la două abataje 
frontale orizontale din stratul 3 — 
unul de la E. M. Aninoasa și altul 
de la E. M. Lupeni.

Analiza realizărilor obținute la a- 
batajele frontale în ultimele trimes
tre ne arată că activitatea s-a des
fășurat sub nivelul posibilităților, 
rezultatele fiind deosebite chiar în 
condiții asemănătoare de lucru. Ast
fel, pe trimestrul II 1964; 32 la sută 
din brigăzile de la frontale nu și-au 
realizat planul, iar în privința avan
sărilor medii, 10 la sută din brigăzi 
au 
32
44 
la 
peste 3 la sută peste 40 m 1/lună.

Pentru îndeplinirea sarcinilor pe 
linia creșterii vitezelor de avansare 
în abataje, conducerea C.C.V.J. a 
trecut la studierea condițiilor exis
tente și stabilirea măsurilor ce tre
buie luate. S-a întocmit un studiu 
comparativ al condițiilor de lucru, or
ganizării muncii și rezultatele obținu
te de către două din cele mai bune bri-

găzi de la abataje frontale din Va
lea 
rul
cea

Jiului — cea condusă de mine 
David Ioan de la Aninoasa și 
condusă de minerul Petre Can-

stantin de la Lupeni, ambele lu- 
crînd în abataje frontale orizontale 
stratul 3. Iată caracteristicile și 
tarea celor două

do-

$ 85

lung 
plan 

supe- 
metode. 
orientat

Consfătuire în legătură 
ou raționalizarea consumului

de aer comprimat

realizat avansări sub 10 
la sută — între 10—20 
la sută între 20—30 m 
sută între 30—40 m

Lungimea abatajelor (m) 
înălțimea abatajelor (m) 
Unghiul de înclinare al stratului 
Intercalași sterile (la % din 

grosimea stratului)
Tăierea cărbunelui
Utilajul de transport în abataj

Susținerea abatajului i
— stâlpi
— grinzi

to/post

în evidență 
nu este fo-

Indicii de bază realizați la cele 
Producția to/zi
Viteza de avansare m/zi 
Numărul de cicluri în 24 ore 
Posturi prestate post/zi 
Randamentul pe abataj

Din capul locului iese 
faptul că linia de front
losită în aceeași măsură și la capa
citatea ei în ambele cazuri; astfel 
la o lungime dublă a liniei de front, 
la E. M. Lupeni s-au prestat numai 
cu 40 la sută mai multe posturi și 
s-a realizat o producție numai eu 27 
la sută mai mare decît la Aninoasa. 
Astfel, la Aninoasa din cau
za cuiburilor dese de ferosiderită 
pe o mare parte din grosimea stra
tului, perforarea găurilor de mină 
se face cu perforatoare percutante 
CP-19 și nu cu perforatoare rotati
ve WP-8 ca la Lupeni; la Aninoasa 
se perforează totdeauna cîte două 
rînduri de găuri, pe cîrtd la Lupeni 
în cîmpul I se perforează numai un 
rînd spre a proteja transportorul. In 
această situație consumul de posturi 
la 1000 tone cărbune la operațiile 
de perforare, pușcare și aerisire este 
de 56 posturi la Aninoasa și 18,5 
posturi la Lupeni. De asemenea, la 
Lupeni, datorită efectuării transpor
tului în abataje cu două transpor
toare cu raclete în serie și pușcării 
cîmpului I cu un singur rînd de 
găuri, volumul operațiilor de tăiere 
a cărbunelui cu ciocanul de abataj 
și de încărcare manuală a produc
ției pe transportor este mai mare, 
prestîndu-se la aceste operații 107,5 
posturi/1000 tone față de 51,5 pos
turi/1000 tone cît se prestează la 
Aninoasa; menționăm că la Lupeni 
din acest număr de posturi 18,7 pos
turi se prestează numai la tăierea

O nouă instalație de producere 
comprimat

în reducerea substanțială a consumu
lui de ulei care este de 20 gr pe 
1 000 Nmc aer, față de 80 gr/1 000 
Nmc aer la compresoarele de tip 
vechi. Datorită consumului redus de 
ulei, scade și costul aerului compri
mat, iar în subteran, pe conducte, nu 
se va mai găsi mult ulei care pro
duce atâtea neplăceri. întreținerea 
turbocompreșorului este foarte simplă 
față de instalațiile vechi cu pis
toane și necesită un spațiu de mon
taj redus față de compresoarele 
vechi de aceeași capacitate.

Motorul de acționare fiind un mo
tor sincron, excitat capacitiv, îm
bunătățește foarte mult factorul de 
putere al rețelei.

Turbocompresoare de acest gen ur
mează să fie montate în curînd și 
la minele Uricani, Petrila și Lu
peni.

Prin montarea acestor unități noi 
de producere a energiei pneumatice 
se va ajunge ca presiunea aerului 
eom primat 
crească, 
mărirea 
ușurarea 
bunelul

a aerului
La începutul lunii septembrie, la 

stația de compresoare de la Victo
ria — E. M. Lupeni — s-a pus în 
funcție primul turbo-compresor din 
Valea Jiului. Turbocompresorul a fost 
montat de I.C.M.M. în două luni, 
ceea ce constituie un mare succes 
dacă ținem seama că lucrările de 
montare ale unor asemenea agregate 
au durat în alte părți cîte 4-6 luni.

Noul turbocompresor are un de- 
de 270 mc/minut la o presiune 

8 atm. și o turație de 9 950 ture 
minut fiind antrenat de un mo- 
sincron de 1 800 kW. Prin pu-

bit 
de 
pe 
tor 
nerea în funcție a turbocompresoru- 
lui, presiunea aerului comprimat din 
rețea a crescut de la 4 la 5,6-6 at 
mosfere, ceea ce constituie un aju
tor substanțial pentru procesul de 
extracție a cărbunelui.

Instalația este prevăzută cu dispo
zitive complexe de automatizare care 
fac ca manipularea ei să fie sim 
plă. El se decuplează automat cînd : 
lipsește apa de răcire; temperatura 
motorului depășește 850; temperatura 
lagărelor depășește 75°; presiunea u- 
lefului scade sub limita admisă; ro
torul^ capătă un joc axial, precum 
și cînd temperatura aerului refulat 
depășește limita admisă. Un marc 
avantaj al acestei instalații constă

in minele noastre să 
contribuind prin aceasta la 
productivității muncii și la 
muncit de extragere a căr-

r.a

!. OONCZI 
inginer șef adjunct 

LQM.M.

Aninoasa
45,5
2,8

480

7,3
cu exploziv

1 transportor 
&K.R.-H

GHH 
din funie 
de oțel 

două abataje t 
346

2
1

60
5,76

abataje:

Lupeni
114

2,8
18°

17,0
cu exploziv

2 transportoare
S.K.R.-H

Luni dimineața in seda clubului 
C.C.VJ. a avut loc o consfătuire 
organizată din inițiativa Comisiei e- 
conomice de pe lingă Comitetul re
gional de partid Hunedoara fi a In
specției energetice regionale-Deva 
pe tema raționalizării consumului de 
aer comprimat la exploatările 
niere din Valea Jiului.

In cadrul consfătuirii au fost 
bătute probleme tehnice privind 
de reducere a pierderilor de
comprimai din rețelele de alimenta
re fi distribuție în unitățile miniere, 
condiție importantă pentru sporirea 
continuă a productivității muncii în 
abataje și reducerea prețului de cost.

La lucrările consfătuirii au parti
cipat ingineri și tehnicieni de la ex
ploatările miniere din Valea Jiului 
precum și reprezentanți ai altor ex
ploatări miniere din regiune.

mi-

dez- 
căile 

aer

la

440
0,8
0,4

84
5,24

Aninoasa această

In legătură cu tema care a consti
tuit obiectul consfătuirii, au fost pre
zentate referatele: „Raționalizarea 
consumului de aer comprimat ta ex
ploatările miniere ale C.C.V.J., sursă 
importantă de economii", prezentat 
de ing. Hlndoreanu Nicolae — ener
getic șef al C.C.V.J., „Producerea și 
distribuția aerului comprimat la 
E. M. Petrila" prezentat de ing. Afo- ’ 
șescu Gheorghe — mecanicul șef al 
E. M. Petrila și „Folosirea aerului 
comprimat la uneltele pneumaticei 
prezentat de ing. tivig Nicolae, me
canicul șef al Ё. M. Lupeni.

Pe marginea referatelor prezenta- 
te și a discuțiilor ce au urm 'eOU 
elaborat măsuri corespunzătoare 

vederea raționalizării consumului 
aer comprimat.

vetrei, pe cînd 
operație este aproape inexistentă.

La E. M. Lupeni existența inter* 
calațiilor sterile voluminoase deter
mină prestarea a 7,1 posturi/1000 
tone pentru alegerea șistului vizi
bil, pe cînd la Aninoasa nu se pres
tează posturi speciale la această O- 
perație, efecțuînd-o toți membrii bri
găzii în timpul evacuării cărbunelui 
din abataj.

Susținerea abatajului în ambele 
cazuri se face la fel — cu stâlpi me
talici GHH și grinzi din funii de o- 
țel montate paralel cu frontul. Con
sumul de posturi la susținere este 
de 44,0 posturi/1000 tone la Aninoa
sa și 55,2 posturi/1000 tone la Lu
peni. Diferența aceasta se datorește 
volumului redus de bandajare supli
mentară a tavanului la Aninoasa, ca 
urmare a umectării sterilului după 
prăbușire, ceea ce duce la consolida
rea sterilului prăbușit.

In condițiile susținerii folosite, de
plasarea transportoarelor pe noul 
culoar se face prin demontare și re
montare, ceea ce face ca această o- 
perație să necesite timp mal mult și 
un consum mult mai mare de pos
turi, față de cazul folosirii armării 
cu grinzi metalice în consolă și de
plasării transportorului la front, fă
ră demontare — fie cu ajutorul îm- 
pingătoarelor mecanice, fie manual. 
Această tehnologie a fost experi
mentată o perioadă scurtă la un a 
bataj frontal din stratul 3 și folo
sită în mod curent la exploatarea 
straielor 18 și 15 de la E. M, Lupeni, 
unde a dat și dă rezultate bune. 
Consumul de posturi la operația de 
montare în cazul de față este de 
3—4 posturi/1000 tone la Aninoasa 
și 15,4 posturi/1000 tone la Lupeni.

Dirijarea coperișului la Aninoasa 
se face prin prăbușire totală cu pa
sul de 2 m, iar Ia Lupeni prin pră
bușire cu pasul de 1,0 m și ramDÎe- 
iere pneumatică a zonei culcușului.

ing. ION ANDR1ȚO1U
C.C.VJ.

• Colectivul Uzinei de mașini din 
Kuznețk și cel de la Institutul de 
cercetări științifice pentru cărbune 
au realizat dispozitivul mobil pentru 
țpraj „KBM-3“ pentru forarea găuri
lor de mină în roci cu rezistență me
die la lucrări miniere orizontale. Dis
pozitivul este echipat cu două mașini 
de forat cu acțiune rotativă. Toate 
mecanismele dispozitivului sînt ac 
ționate hidraulic. Dispozitivul este di
rijat de la două panouri de coman

* *7
Colțul celor certați cu N. T.S. Cjfâbâ

prin 
timpului de lucru la maxi- 
scopul obținerii unor ran- 
sporite sînt calități indis- 
oricărui miner. Deci fiecare

?*

Iscusința, îndemînarea, priceperea 
de a organiza munca rațional 
folosirea 
mum în 
damente 
pensabile
este chemat să lucreze repede 
bine Iată prin ce își dovedește is
cusința fiecare miner. Dar, bine, în 
minerit, în afară de executarea unor 
lucrări de bună calitate, mai înseamnă 
încă un lucru foarte important și 
anume: să se lucreze în deplină 
concordanță cu regulile de protecție 
a muncii și normele de tehnica se
curității.

Or, sinf mineri care prin instruc
tajele periodice și o vechime îndelun
gată în subteran, cunosc foarte bine 
obligațiile ce le revin în privința 
respectării normelor de tehnica se

In secția construcții metalice de la U.R.U.M.P. s-a confecționat 
nou cofraj mobil, de 4 m pentru săparea puțurilor de mină.

Din mineritul țărilor prietene
părți 

(maximă)
17 mp. A'

dă, amplasate pe* ambele 
sale. Suprafața de forare 
a unui dispozitiv este de

de știință• Un colectiv de oameni 
polonezi, sub conducerea prof. J. Sal- 
ciewicz, a elaborat tehnologia 
utilajul pentru 
te de cocs din

O uzină din 
punct producția 
și va livra în
ne de astfel de brichete,

?i 
producția de briche- 
cărbune obișnuit. 

Polonia a și pus la z 
de brichete de coos 

acest an 200000 to-

strică treaba...
curității, precum și importanța res
pectării acestor obligații, dar uneori 
„uită" de ele. Așa s-a întâmplat de 
curînd și cu minerul Vass Grigore. 
șef de schimb în abatajul cameră 
nr. 1 din stratul 5 de la sectorul 
IV al minei Aninoasa.

Minerul, fiind îii mare „grabă**, a 
uitat de una din prevederile elemen
tare ale N.T.S., asupra raptdkii 
căreia era chemat ай veghe* fo 
primul rînd el, ca șef de
In abataj s-a executat operația de 
pușcare a papricit N.T-S.-td preve
de că „Dacă găurile au explodat 
normal, reintrarea la locui de amteă 
se va face după cel ptrțtn 15 mi
nute, controlate cu ceasornicul. de 
la explodarea ultimei găuri și numai 
după ce locul de пвекй a fast cu
rățit de gaze". Cu sgtranță că mf-

nerul Vass Grigore, In cursul celor 
10 ani de cînd lucrează în mină, a 
luat cunoștință de această prevedere. 
Totuși el a intrat in paprică fără 
să aștepte evacuarea gazelor după 
pușcare și a început să lucreze. Dar 
a lucrat foarte puțin. După un timp 
ortacii nu l-au mai auzit coptafnd. 
Cmd s-ш dus să vadă de el l-ш 
giaS intoxicat de gaze. A fost ва
ши de n ară de respirație artlB- 
ааИ ptoă omul și-a recăpătat аь

lată deci cum „graba strică trea
ba".. , dar ar putea avea, șl ar В 
prfut avea și în cazul de față. W- 
mări mult mai grave Cu siguranță^, 
că din această întâmplare 
Vass Grigore, tit și alții vor trage' 
învățăminte corespunzătoare.

l a



la aninoasa ; Gazeta de perete 
„Minerul* trebuie să desfășoare 

o activitate mai rodnică
In dimineața zilei de 21 septem

brie, la gazeta de perete „Minerul" 
de la E. M. Aninoasa puteau fi vă
zute articole ce purtau data de 17 
august. Era ediția festivă consacra
tă zilei de 23 August, iar materia
lele publicate în cadrul ei vorbeau 
de succesele colectivului minei m 
întîmpinarea acestei sărbători.

Acum, minerii, inginerii și tehni
cienii Aninoasei continuă munca 
pentru îndeplinirea planului anual, 
a angajamentelor de întrecere pe 
1964. Și nu o singură dată s-au ivit 
probleme a căror rezolvare trebuie 
să stea în centrul atenției muncii 
politice desfășurate de organizațiile 
de partid.

Cîteva din aceste probleme.
Din cauza neîndeplinirii planului 

de către sectoarele II, III și IV în
treaga exploatare a rămas în urmă 
în primele două decade ale lunii 
septembrie cu *1000 tone de cărbu
ne. Pe de altă parte, se face simțită 
lipsa de grijă față de calitatea pro
ducției, procentul de cenușă în căr
bune pe această perioadă fiind depă
șii cu 1,8 puncte datorită nealegerii 
șistului vizibil. îmbunătățirea acti- 
W economice a minei necesită 

luarea de măsuri pentru creșterea 
vitezei de avansare în abataje și ga
lerii, aprovizionarea ritmică cu ma
teriale a brigăzilor de mineri.

In sprijinul rezolvării acestor pro
bleme poate și trebuie să vină — 
alături de celelalte mijloace ale 
muncii politice de masă — și gaze
ta de perete „Minerul", Dar colecti
vul de redacție al gazetei de perete, 
din care fac parte tovarășii .Nicoară 
Mircea, Mitrea Stan, Pop Silvia, 
Popa Ioan, Popescu Ctrigore, Țelu 
Florea, Irina Vasile și Vizi Adal
bert, a uitat probabil, că /olul gaze
tei de perete este de a mobiliza co
lectivul la mancă rodnică pentru 
sporirea continuă a producției de 
cărbune, pentru îmbunătățirea acti
vității economice a minei. In prezent, 
mina Aninoasa are create condiții 
pentru lichidarea rămînerii sub plan 
pe luna septembrie și o ediție con
sacrată folosirii din plin a acestor 
posibilități ar fi cît se poate de bine 
venită. O ediție consacrată intensi
ficării luptei pentru îmbunătățirea 
Calității cărbunelui ar veni efectiv 

„în sprijinul unei probleme acute la 
a eastă mină.

Tovarășului Nicoară Mircea, res
ponsabilul colectivului de redacție, 
î s-a cerut părerea asupra cauzelor 
pentru care gazeta de perete nu-și 
axează activitatea asupra principa
lelor probleme de muncă ale colec

HANDBAL IN 7

Minerul Aninoasa — 
Bucura Hațeg 22-19

Duminică a început returul cam
pionatului regional de handbal în 7. 
In Valea Jiului, la Aninoasa. s-a 
disputat meciul dintre echipa locală 
Minerul și Bucura Hațeg încheiat cu 
victoria echipei gazdă.

Deși așteptat cu mult interes, de
terminat de scorul astronomic de 
42—0 cu care au pierdut aninosenii 
în tur la Hațeg, jocul nu s-a ridicat 
la nivelul scontat. La început se fac 
greșeli de ambele părți și se înscrie 
puțin. Pînă la pauză scorul se men
ține egal 9—9.

In partea a doua a întîlnirii as
pectul jocului se schimbă, aninose
nii fiind aceia care-i sporesc inten
sitatea. Se remarcă jocul bun al lui 
Borca (Minerul) și Stanciu (Bucura). 
Goluri se înscriu de-o parte și de 
alta. Cu un finiș mai bun, aninose
nii reușesc să încline balanța în fa
voarea lor și să înscrie trei puncte 
în plus față de adversari. Astfel că 
întîlnirea se încheie cu scorul de 
22—19 pentru Minerul Aninoasa. 
Cu mai mult calm, aninosenii puteau 
cîștiga la un scor mai concludent. 
S-au evidențiat Borca Ioan, Dobre 
George, Cîta George (Minerul) și 

tivului minei, iar edițiile se schimbă 
rar și conțin uneori articole cu ca
racter general.

Vorbind despre cauzele acestei 
stări de lucruri, tovarășul Nicoară 
Mircea arăta că o parte din mem
brii colectivului de redacție sînt 
inactivi sau participă în mică mă
sură la întocmirea edițiilor gazetei 
de perete. Așa de exemplu, tovară
șul Mitrea Stan face parte doar cu 
numele din colectivul de redacție. 
Un alt membru al colectivului de 
redacție, tov. ing. Popescu Grigore 
a fost mutat cu serviciul la o altă 
exploatare minieră. Tov. Irina Vasile 
participă și el insuficient la activi
tatea colectivului.

Nici tovarășul Nicoară Mircea, 
responsabilul colectivului de redac
ție nu s-a ocupat prea mult de re
zolvarea sarcinilor legate de apari
ția cu regularitate a edițiilor gaze
tei de perete, afirmînd că are prea 
multe sarcini. El a arătat că fiind 
selecționat ca propagandist in cadrul 
învățămîntului de partid a trebuit 
să participe, în ultima perioadă, de 
trei ori pe săptămînă la cursurile de 
pregătire organizate de cabinetul 
de partid. Or, este știut că organi
zațiilor de partid li s-a indicat să 
scutească propagandiștii de alte sar
cini, în afară de cele în care au fost 
aleși. Este necesar ca comitetul de 
partid să rezolve această problemă, 
astfel oa tov. Nicoară să se poată 
concentra fie asupra muncii de pro
pagandist, fie asupra sarcinii de 
responsabil al colectivului de redac
ție al gazetei de perete. In orice caz, 
trebuie luate de îndată măsuri de 
către comitetul de partid al minei 
Aninoasa. pentru reorganizarea co
lectivului de redacție prin încadra
rea lui cu tovarăși activi, care să 
asigure apariția cu regularitate a 
edițiilor și tratarea în cadrul lor a 
celor mai importante probleme ale 
activității minei.

Numai activizarea colectivului de 
redacție nu Va fi însă suficientă. 
Colectivul de redacție ai gazetei de 
perete trebuie să-și desfășoare acti
vitatea pe baza unui plan de muncă, 
iar la apariția edițiilor trebuie să 
participe un larg activ de colabora
tori și corespondenți din toate sec
toarele minei.

Luînd măsuri în acest scop, comi
tetul de partid al minei Aninoasa va 
asigura participarea activă a orga
nului său de presă — gazeta de pe
rete „Minerul" — la munca politică 
de mobilizare a colectivului exploa
tării pentru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor economice.

ORT
Danciu și Ivașcu (Bucura). A ar
bitrat corect George Tudoran (Lu- 
peni).

IOAN BESERMAN 
CONSTANTIN DANILA 

corespondenți

Sportul 
în uzina noastră

„Am vrea să scriem cîteva rînduri 
despre activitatea sportivă ce se des
fășoară în cadrul termocentralei Pa- 
roșeni. Uzina noastră este tînără. 
Tineri sînt și oamenii ei. Și dacă 
tineretul iubește sportul, și noi, e- 
nergeticienii, îl iubim. Avem o echi
pă de fotbal care, fără să fim con
siderați lipsiți de modestie, a obți
nut rezultate foarte bune în campio
natul orășenesc din anul trecut. Ac
tualul campionat l-am început, de 
asemenea, bine, cîștigînd ambele me
ciuri jucate: 2-0 cu I.M. Petroșani 
și 3-0 cu C.F.R. Petroșani. Rezul
tatele sînt rodul muncii perseverente 
depuse la antrenamente, conștiincio
zității de care dă dovadă fiecare ju
cător. Avem băieți buni ca Ditnpe- 
riu .Romulus, Miță Cornel, Sîlagy 
Samson. Ambruș Petru, frații Lupaș 
Gheorghe și Petru care, sub îndru-

In vederea îmbunătățirii aerajului la mina Petrila, în acest an a fost 
dată în folosință o nouă stație de aeraj, una dintre cele mai moderne din 
Valea Jiului. In clișeu: Noua stație de aeraj de la estul-nou.

Un sprijin efectiv 
constructorilor din Lupeni!

(Urmare din pag. i-a)

trimite mașini de loc. Probleme care 
îrînează activitatea constructorilor și 
influențează în mod direct sau indi
rect calitatea muncii constructorilor.

Am Intrat în birou! directorului 
grupului III de șantiere Lupeni, in
ginerul Beloiu Nicolae. Nu apucăm 
să ne spunem prea multe. Telefo
nul începe să țîrîie disperat. De la 
celălalt capăt al firului cineva se 
plînge de lipsa mașinilor pentru 
transportat beton. Probabil cei de la 
stație. Cel de la celălalt capăt al 
firului spune — după cît se în
țelege din convorbire -— că „nu-și 
asumă răspunderea pentru calitatea 
betoanelor dacă nu st trimite un 
vibrator". Sînt cei de la blocul B. 
Vasăzică problema veche.

Abia a pus tovarășul Beloiu re
ceptorul... că pe ușă și-a făcut a- 
pariția un tinăr cu un braț de do
sare :

— Ce tăcem tovarășe director, nu 
avem cu cine să întocmim planu
rile operative, iar ia sfîrșitul lunii 
nu știu cum o vom scoate-o la ca
păt cu închiderea de lună. Directorul 
grupului de șantiere l-a rugat să 
mai aștepte puțin. Și-a pus capul in
tre palme și ni s-a adresat:

— Vedeți și dvs. greutățile în care 
ne zbatem. Am cerut de la trust un 
tehnician care să ne ajute la întoc
mirea lucrărilor de birou, cei puțin 
pentru două-trei luni, dar nu ui s-a 
dat. Stăm prost cu utilajele de mi
ca mecanizare. Nu ne ajută nimeni...

Sînt într-adevăr greutăți obiective 
care pot fi lichidate dacă conduce
rea trustului ar ajuta mai mult —
și are datoria s-o facă — acest
grup.

Dar mai sînt și lucruri care se
pot rezolva pe plan intern.

marea antrenorului Schmidt Alfred, 
luptă cu ardoare pentru apărarea cu
lorilor asociației „Energia".

in cadrul uzinei noastre avem 
și o secție de schi care, sub condu
cerea tovarășilor Sehrott Petru și 
Lupaș Gheorghe a obținut rezultate 
bune in iarna trecută, iar pe ziua 
de t septembrie a.c., a început pre
gătirile pentru sezonul viitor.

De apreciere se bucură și secția 
de tir, cîștigătoarea mai multor con
cursuri organizate la Petroșani, to
varășii Racoveanu Gheorghe și Le- 
pădătescu Nicolae ocupînd primele 
locul în cadrul unor importante con
cursuri.

Sportul ar putea fi și mai mult 
îndrăgit in uzina noastră și s-ar 
bucura de mai multă popularitate 
dacă ar fi sprijinit de către condu
cerea uzinei. Dar conducerea uzinei 
privește sportul cu multă pasivitate 
(cazul motociclistului Doboli Tiberiu, 
participant la concursul de moto cros 
din București ținut în preajma zilei 
de 23 August fiind concludent în 
această privință),

Solicităm mai multă preocupare, 
mai mult sprijin din partea celor 
competenți să o facă și îi încredin
țăm că rezultatele sportive se vor 
ridica la înălțimea posibilităților 
noastre, se vor bucura de stima și 
aprecierea de care se bucură ter
mocentrala Paroșeni.

Un grup de tiileri

Lipsa de efective de la blocul В 
s-ar fi rezolvat într-o oarecare mă
sură dacă s-ar fi lucrat pe un front 
mai restrtns. Nici problema vibratoa
relor nu e de nerezolvat. Mecanicul 
de grup însă trebuie să urmărească 
cu mai multă insistență prin orga
nele de coordonare ale frustului din 
Valea Jiului, procurarea, sau tran
sferarea unor vibratoare de pe alte 
șantiere unde nu sint folosite.

Stația de betoane nu e pregătită 
pentru iarnă. Conductele de apă 
caldă și în general toată instalația 
de încălzire e deteriorată, acoperișul, 
de asemenea. Acestea Sînt lucruri 
care pot ii rezolvate cu forțe proprii 
(ără să fie nevoie de sprijinul altor 
organe.

Am arătat o serie de probleme ca
ic frămîntă viața unui colectiv. Nu 
le-am cuprins pe toate in raza de 
Observație. Cu aceasta, seria de pro
bleme nu s-a epuizat, dar în esen
ță se impune un lucru: organele 
de resort ale T.R C.H. cit ți ale fo
rului tutelar, să-și îndrepte mai mult 
atenția asupra acestui grup, cu toa
te problemele sale care îți așteaptă 
rezolvarea.

Acasă la George Enescu
(Urmare din pag. l-a)

Dar iată / Pe acest prichici de so
ba s-a odihnit maestrul în ultima 
sa călătorie pe aceste plaiuri, la re
întoarcerea in. (ară In urma triumfa
lului turneu la Moscova, irt 1946.

Alex. Axinte, actualul supraveghe
tor al casei, era tinăr ca și alți să
teni din împrejurimi. El ișl aminteș
te de o scenă emoționantă. După 
ce s-a plimbat ingindurat pe sub 
pomii livezii, Enescu a intrat in ca
să, s-a așezat pe prichiciul sobei. 
Dar din ochi ii picurau lacrimi. A- 
mintirile copilăriei care i-ati străbă
tut de atitea ori operele, viața de 
zbucium și peregrinări, i-au răbufnii 
pe fafa-i de seninătate olimpiană, 
sub care a știut întotdeauna să-și 
ascundă durerea.

La Muzeul memorial din Dorohoi 
ne Intlmpină aceeași atmosferă de 
Venerație pentru marii fii ai țării.

PROGRAM DE RADIO
24 septembrie

PROGRAMUL I. 7,06 Soliști de 
muzică ușoară, 8,00 Sumarul presei 
centrale, 8,06 Din creația de cîntece 
a compozitorilor noștri, 8,30 Muzică 
populară, 9,30 Muzică din operete. 
10,15 Emisiune literară la cererea 
ascultătorilor, 10,30 Soliști și orches
tre de muzică populară din diferite 
regiuni ale patriei, 12,15 Lecția de 
limba engleză. Ciclul I (reluarea e- 
misiunii din 23 septembrie), 12,30 
Pagini din muzica preclasică, 13,11 
Melodii populare cerute de ascultă
tori, 14,10 Muzică ușoară interpre
tată de Dorina Drăghici, 14,30 Prie
tena noastră cartea. 15,30 Soliști și 
formații artistice de amatori, 16,10 
Muzică corală, 17.30 Lecția de limba 
franceză. Ciclul I, 18,00 Seară pen
tru tineret. 20,10 Melodii din folclo
rul Tiou cerute de ascultători, 20,45 
.Muzică ușoară. 21,10 Muzică de 
dans, 21,45 Părinți și copii, 22.15 
Muzică de dans. PROGRAMUL IL 
9,03 Ansambluri vocale din operete. 
9,30 Vreau să știu (reluarea emi
siunii din 21 septembrie), 10,00 Me

iDitilulil de om 
PETROȘANI 

Anunță AL DOILEA CON
CURS DE ADMITERE In ur
mătoarele facultăți:
— FACULTATEA DE MINE 
secțiile: Exploatări minie
re și Topografie minieră.
— FACULTATEA DE ELEC
TROMECANICĂ MINIERĂ.

Concursul va avea loc 
la o dată ce se va comit» 
nice ulterior.

Condițiile de admitere 
sînt cele prevăzute în bro- 
șura Admiterea în învăță» 
ntîniul superior 1964.

Informații suplimentare 
se pot obține de la secre
tariatele facultăților, tele- 
fon 116 Petroșani, regiu
nea Hunedoara.

si

u
M li ateotla liaâinlloi 

ii peiiaiiiir issftivi
Comitetul Filialei A.G.V.P.S 

Petroșani anunță membrii vină 
tori ai filialei să achite în Ce 
mai scurt timp restanțele de co
tizație și celelalte taxe către 
filială pentru anul 1964 cunos

îl
• «

I

îi

ii cînd că cei care (tu vor fact 
ij acest lucru pînă la 1 octombrie 
li după această dată, nu vor ma 
ii putea ieși cu arma pe teren.
І! Pescarilor sportivi li se aduce 
j: la cunoștință, că în baza ordl- 
ii nulul primit din partea M.E.F. 
ii Incepînd cu data de 15 septem- 
ji brie a.c., PESCUITUL LIPANU- 
îi LUI SE INTERZICE PINĂ b.A 
ii 1 IUNIE 1965.

Aici a început George Enescu unele 
dintre lucrările sale. Muzeul exce
lează printr-o bogată colecție de fo
tografii și piese originale.

Се-am mai putea scrie in cartea 
de impresii cînd inima ne Cfte ații 
de plină ? Doar prin semnătură să 
ne alăturăm numărului celor aproa
pe 10000 de vizitatori din țară și de 
peste hotare, care poposesc alei în 
fiecare an.

Afară, în noapte, strălucesc feres
trele largi ale noilor blocuri ridicate 
in ultimii ani. Ca un ecou al lumi
nii se aud acorduri simfonice. Din 
Capitală se transmit momente de la 
Concursul și Festivalul ce se desfă
șoară sub egida numelui marelui mu
zician. Ё poate cel mai trainic mo
ment pe care regimul nostru i l-a 
ridicat: redarea poporului și lumii a 
operei sate.

(transmis prin Agerpres)

lodii populare, 11,15 Lecția de limba 
rusă. Ciclul II (reluarea emisiunii 
din 23 septembrie), 12,45 Muzică u- 
șoară de Florefftin Delmar, 13,08 
Arii din opere, 14,30 Muzică ușoa
ră, 15,05 Cîntece și jocuri populare, 
15,30 Selecțiuni din operete, 15.45 
Emisiune literară, 17,10 Cîntece în
chinate Republicii, 18,00 Fragmente 
din opera „Werther" de Massenet, 
19,05 Din cîntecele și dansurile po
poarelor, 19,30 Melodii lirice romî- 
nești, 20,15 Interpreți contemporani 
al muzicii de operetă, 20,45 Scriitori 
Ia microfon: Victor Tulbure, 21,45 
Muzică de dans.

Cinematografe
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 

Cei 7 magnifici; REPUBLICA: Lu
mea mare a celor mici; PETRILA 1 
Noua prietenă a tatii; LONEA — MI
NERUL: Cauze drepte; LIVEZENi: 
Harakiri; ANINOASA: Clubul ca
valerilor; LUPENI — CULTURAL: 
Zile de fior și rîs.
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Criza politică 
din Malawi

BbANTYRB 22 (Agerpres).
Criza politică din Malawi nu și-a 

găsit pînă în prezent o rezolvare. 
Polemica dintre primul ministru, 
Hastings Banda, și ceilalți membri 
ai cabinetului demiși sau demisio
nați continuă cu virulență, cele două 
părți adueîndu-și acuzații reciproce. 
Primul ministru refuză să modifice 
politica față de rasiștii sud-rhode- 
sieni și colonialiștii portughezi (cu 
care Malawi a stabilit anumite re
lații) și în problema africanizarii 
posturilor principale din administra
ție, poliție și armată. Cei ce se opun 
primului ministru au declarat că nu 
intenționează să renunțe la elabora
rea unei politici de solidaritate cu 
popoarele africane și de promovare 
a intereselor naționale ale poporului 
din Malawi.

Situația sanitară 
din Salvador

SAN SALVADOR 22 (Agerpres).
Ministerul sănătății publice a Re

publicii Salvador, Ernesto Ramos 
Lima, a declarat în Congres că si
tuația sanitară a țării este extrem 
de gravă. El a arătat că de 50 de 
ani guvernul nu a mai construit un 
spital care să dispună de aparatura 
și instalațiile necesare asigurării 
unei asistențe medicale moderne. 
Totodată, el a spus că 80 la sută 
din medicii salvadorieni se găsesc 
concentrați în capitala țării, astfel 
încât nu poate fi asigurată nici un 
fel de asistență medicală în mediul 
rural.

Campania electorala din S.U.A.
WASHINGTON 22 (Agerpres).
Statele din vestul S.U.A. conside

rate, pînă nu de mult, ca fiind în 
exclusivitate în favoarea candidați- 
lor republicani în alegerile preziden 
țiale. se orientează în prezent spre 
candidatul partidului democrat, pre
ședintele Johnson, scrie într-un ar
ticol ziarul „Washington Post". Po
trivit unui sondaj efectuat de acest 
ziar, în 13 state din această regiu
ne, nouă se pronunță pentru alege
rea lui Johnson. Goldwater își are 
asigurate voturile în statul Arizona, 
unde este senator. In New Mexico 
și în celelalte două state situația ră. 
mîne, după cum arată ziarul necla
rificată în această privință. Intr-un

In preajma alegerilor din Anglia
LONDRA 22 (Agerpres).
Primul ministru al Angliei, Dou- 

glas-Home, s-a înapoiat la Londra, 
după o vizită făcută în Scoția. El 
urmează să ia parte la ședința gu
vernului britanic la care potrivit 
agenției UPI — -„creșterea deficitu
lui balanței de plăți se așteaptă să 
fie problema cea mai importantă 
care va fi dezbătută".

Referindu-se la părerile experților. 
aceeași agenție relatează că „defi
citul balanței de plăți, împreună cu 
programul de austeritate ce urmea

Eforturi pentru îndreptarea situației 
economice a R. Mali

BAMAKO 22 (Agerpres).
Poporul din Republica Mali de

pune mari eforturi pentru a îndrepta 
situația grea de înapoiere economi
că, obscurantism și neștiință de car
te. în care colonialiștii au lăsat ța
ra. Această acțiune se desfășoară, 
pe baza unui plan cincinal de dez
voltare economică și socială, intrat 
în vigoare în anul 1961. El prevede 
dezvoltarea agriculturii și creșterii 
animalelor. prospecțiuni geologice 
pentru asigurarea bazei de materii 
prime, construirea a două hidro
centrale, a unui combinat textil, л

Dezbateri în Consiliul de Securitate Evenimentele din Bolivia
NEW YORK 22 (Agerpres).
In Consiliul de Securitate au con

tinuat, la 21 septembrie, dezbaterile 
asupra raportului secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, privind o- 
perațiunile forței O.N.LI. în Cipru

In cuvîntările lor delegații Brazi
liei, Geraldo de Carvalho Silos și 
Marocului. Sibi Baba, s-au pronun
țat în favoarea menținerii forței 
O.N.U. în Cipru și a libertății depli
ne de mișcare pentru această forță.

Reprezentantul Franței, Roger 
Seydoux, a arătat că delegația fran
ceză s-a declarat de acord cu pre
lungirea mandatului acestei forțe în 
conformitate cu rezoluția din 4 mar
tie a. c. a Consiliului de Securitate 
Delegația franceză a spus el nu se 
va opune adoptării unor recoman
dări privind formularea mult mai

împotriva politicii de apartheid
LONDRA 22 (Agerpres).
O serie de lideri ai mișcării îm

potriva politicii de apartheid dusă 
de guvernul sud-african ăl lui Ver- 
woerd, au dat publicității la Londra 
declarații în care demască acțiunile 
represive din Republica sud-afri’ca- 
nă împotriva populației de culoare. 
Ziarista R. Verst, care a petrecut 170 
de zile în închisoare, a declarat rs 
prezentanților presei că „guvernul 
sud-african duce țara la o catastrolă

Întîlnirea liderilor laoțieni
PARIS 22 (Agerpres).
Luni dupâ-amiază, în cadrul pri

mei întîlniri oficiale a liderilor ce
lor trei grupări laoțiene s-a căzut 
de acord asupra problemelor ce vor 
fi discutate la întîlnirile următoare 

alt sondaj efectuat de același ziar 
în 27 de state din vestul-mijlociu și 
vest se arată că 24 sînt pentru 
Johnson și numai trei pentru Gold
water. Aceste trei state vor desem
na numai 13 din cei 270 de electori 
cîți vor fi necesari pentru ca unul 
din cei doi candidați să fie ales 
președinte.

Cu toate acestea observatorii po
litici sînt rezervați în ce privește co
mentarea sondajelor electorale în- 
trucît, după cum se menționează in 
relatările agențiilor occidentale de 
presă, rezultatele sondajelor în ma
terie de alegeri nu s-au confirmai 
întotdeauna.

ză să fie impus pentru rezolvarea 
ei, vor pricinui neplăceri guvernului 
ce va fi ales la 15 octombrie"

Deși campania electorală începe 
în mod oficial vineri, cînd regina 
Elisabeta II va anunța dizolvarea 
Camerei Comunelor, liderii partide
lor conservator, laburist și liberal 
vor face pînă atunci cunoscut ale
gătorilor. prin intermediul televi
ziunii. punctele lor de vedere în le
gătură cu problemele ridicate în 
scrisorile pe care le-au primit.

unei fabrici de conserve, de fructe 
și zarzavaturi. Plănui prevede, de 
asemenea, construirea unei căi fe
rate normale. îmbunătățirea irigării 
deltei superioare a Nigerului în ve
derea sultivării, în afară de bumbac 
și orez, a trestiei de zahăr, arbore
lui de cacao și alte plante căutate 
pe piața mondială, iărgirea asisten
ței medicale și ridicarea nivelului 
cultural al maselor. Numai in anii 
1964—1965 totalul investițiilor desti
nate realizării obiectivelor amintite 
se va ridica la .64. milioane franci 
africani.

precisă a mandatului forței O.N.U.
Delegatul Coastei de Fildeș, Ar- 

sene’ Assouan Usher, a cerut ca 
forța O.N.U. să colaboreze cu gu
vernul cipriot în vederea aplicării 
rezoluției Consiliului de Securitate. 
Ultima inițiativă a. președintelui Ma
karios. a arătat el, constituie o bază 
pentru reglementarea problemei pri
vind lichidarea fortificațiilor și re
zolvarea altor probleme cuprinse în 
raportul lui U Thant. Important este 
ca Ciprul să fie considerat de către 
toți ca stat suveran și independent.

Reprezentantul R. S. Cehoslovace, 
Jiri Majek. a sprijinit prelungirea 
mandatului forței O.N.U. în Cipru 
cu încă trei luni cu condiția ca ac
tivitatea acestei forțe să se desfășoa
re în limitele rezoluției Consiliului 
de Securitate.

sîngeroasa, constituind tm perieol 
serios pentru pacea de pe conti
nentul african".

La rîndul său. Oliver fatnbo, 
vicepreședinte al Congresului Na
țional African, a declarat că „a- 
partheidul și discriminarea rasială 
din Africa de sud constituie o cri
mă cu caracter organizat. Sintem 
ferm convinși să facem totul pentru 
a înlătura pentru totdeauna aceas
tă politică" ♦spus el în încheiere

Intr-un comunicat dat publicității la 
Paris s-a anunțat că pe ordinea de 
zi vor figura : încetarea focului; for
marea unui guvern al unității națio
nale; întrunirea conferinței interna
ționale pentru Laos.

Problema rămasă încă neclarifi
cată este cea a condițiilor ce trebuie 
îndeplinite pentru a se convoca 
Conferința celor 14 potrivit acordu
rilor Conferinței de la Geneva din 
1954. Nu au fost încă desemnate 
nici personalitățile care vor continua 
negocierile.

Cei trei lideri laoțieni au ajuns la 
acest acord, după aproximativ patru 
săptămîni de convorbiri neoficiale 
purtate la Paris. Acordul realizat 
luni este calificat de către agenția 
France Presse ca fiind o etapă im
portantă pe calea reglementării paș
nice a problemei laoțiene.

ÎN QÎTEVA RÎNDURI
ROMA. Ministerul Muncii al Ita

liei a dai publicității un comunicat 
in care se arată că șomajul a sporit 
in. Italia cu 4,21 la sută intr-un an. 
Anul acesta, se arată in comunicat, 
numărul șomerilor înregistrați la 
birourile, de muncă este cu 39 00Q 
mai mare decît în iunie 1963.

BEIRUT. In Liban s-a întrunit 
Comitetul permanent al Ligii arabe 
pentru problemele informațiilor.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de reprezentantul R.A.U., Yahya 
Abu Bakr.

AMAN. La Aman a început cea 
de-a doua sesiune a Biroului perma
nent al țărilor arabe, producătoare 
de fosfați (Iordania, Maroc și Tuni
sia). Biroul va discuta modul in ca
re au fost îndeplinite hotăririle a- 
doutate la prima sesiune, care a a- 
vut loc in luna iunie la Tunis, și 
unele probleme, legate de coordona
rea activității, țărilor arabe in pro
ducția de fosfați, și in politica de 
prețuri la acest produs.

AMSTERDAM. La Congresul in
ternațional al farmaciștilor, organi
zat la Amsterdam de către Federa
ția Internațională Farmaceutică, s-a 
constatat că în 1963 lumea a con
sumat de 20 de ori mai multe medi 
camente. în valoare absolută și într-n 
cantitate de 15 ori mai mare decît 
în anul 1903. Congresul a conside
rat periculoasă creșterea consumului 
de medicamente și a preconizat mă 
suri împotriva exceselor.

CARAC/. Comitetul Executiv al

LA PAZ 22 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă a- 

nunțâ că în întreaga Bolivie au fost 
luate măsuri severe de siguranță, 
după ce s-a anunțat descoperirea 
unui complot antiguvernamental. 
Luni noaptea la cererea președinte 
lui țării, Victor Paz Estenssoro. 
Congresul a aprobat instituirea stării 
de asediu. Autoritățile au ordo
nat instituirea unor restricții de cir
culație în cursul nopții și au fost in
terzise toate mitingurile și demon
strațiile pe o perioadă nedefinită, 
atît în capitala țării — ’.a Paz, eît 
și în principalele orașe aie țarii.

Ministrul bolivian de interne a

Greva din Saigon continuă
SAIGON 22 (Agerpres).
Greva muncitorilor din Saigon 

continuă într-o atmosferă încordată. 
Agenția americană Associated Press 
scrie că „Vietnamul de sud pare să 
alunece spre un haos general. Di
versele evenimente, continuă agen
ția, indică faptul că există posibi
litatea unei noi lovituri de stat". 
Greva și demonstrațiile muncitorilor 
au prilejuit o recrudescență a miș
cării antiguvernamentale studențești. 
Studenții s-au solidarizat cu lupta 
greviștilor și au adresat guvernului 
o moțiune în care sprijină revendi

Interviul acordat de E. Frei
SANTIAGO DE CHILE 22 (Ager

pres).
Intr-un interviu acordat ziarului 

„Clarin", președintele ales al Repu
blicii Chile, Eduardo Frei, a decla
rat că guvernul său va îndeplini 
promisiunile făcute în timpul cam
paniei electorale privitoare Ia reali
zarea unei reforme agrare efective, 
însoțită de ajutor tehnic și credite 
acordate țăranilor. El a arătat că 
intenționează să limiteze în gene
ral urcarea prețurilor agricole, iar 
moșierii, ale căror terenuri vor fi 
expropriate, vor primî compensații 
în bani. Potrivit declarațiilor lui 
Frei, guvernul său va împroprietări 
aproximativ 100 000 de țărani. In 
cercurile observatorilor din Santiago 
de Chile se apreciază că aceasta

Uniunii Ziariștilor din Pakistanul de 
est a lansat un apel către toți zia
riștii pakistanezi, îndemnindu-i să 
declare la 25 septembrie, o grevă 
împotriva măsurilor restrictive in
stituite de autorități ziarelor din a- 
ceastă provincie.

WASHINGTON. In localitatea 
Mccomb din Mississippi, un grup de 
rasiști au aruncat din automobile 
bombe incendiare asupra unei bise
rici frecventate de negri și asupra 
locuinței unei militante pentru drep
turile civile. In urma atentatului, 
biserica a fost complet distrusă, iar 
locuința militantei Aylene Quin grav 
avariată.

NEW YORK. Ministrul muncii al 
S.U.A., W. Wirtz, a declarat că „șo
majul in rîndul tinerilor intre 16 și 
21 ani se menține la un nivel de 12 
la sută. Printre tinerii de culoare, a 
adăugat el. șomajul atinge 25 la 
sută".

Piața forței de muncă, a spus 
Wirtz, primește în fiecare an apro
ximativ 250 000 de tineri nepregătiți, 
care nu pot găsi de lucru

LONDRA. Potrivit unui acord, o 
firmă engleză va furniza Institutu
lui de cercetări nucleare de la Chi- 
non (Franța) camere de televiziune 
speciale pentru urmărirea procese 
lor ce se produc în „inima' reacto 
ruluf. Firma „Pye Electronics Group 
of Cambridge", care a încheiat con
tractul. a furnizat anterior instala
ții similare Japoniei, Italiei și Dane
marcei. 

anunțat că după ce va fi încheiată 
ancheta, conducătorii complotului 
vor fi exilați în Paraguay. Printre 
cei arestați se află fostul președinte 
ai Boliviei, Hernan Siles Suazo,, ad
versar politic al actualului președin
te Estenssoro și un grup de apro
ximativ 80 de membri ai unor par
tide de opoziție.

Potrivit agenției Associated Press, 
ca urmare a instituirii stării de a- 
sediu, grevele au fost interzise, Cti 
toate acestea 2 000 de mineri de la 
minele de cositor din Huanuni au 
hotărît să continue greva lor pînă 
ce le vor fi satisfăcute revendicările 
privind majorarea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de muncă 

cările acestora з abrogarea decrete
lor de interzicere a grevelor, acor
darea dreptului de a face parte jjin 
organizațiile sindicale, eliberare- ty 
derilor sindicali arestați, ridicarea 
salariilor.

Pe de altă parte, la Saigon s-a 
anunțat că studenții au preluat 
controlul în orașul Qui Nhon din 
centrul Vietnamului de sud. Ei au 
transmis la postul de radio local un 
apel în care cer eliminarea din in
stituțiile guvernamentale a tuturor 
colaboratorilor fostului regim die- 
mist.

este o cifră redusă în comparație 
cu numărul țăranilor lipsiți de pă- 
mînt.

Pe de altă parte, președintele ales 
a declarat că intenționează să spo
rească resursele financiare ale țării 
prin extinderea producției de oupru 
și mai ales prin prelucrarea mine
reului de cupru în țară. Referindu- 
se la problema ajutorului extern, el 
a spus că va accepta acest ajutor 
..numai dacă nu va leza suverani
tatea și independența noastră na
țională".

Frei a spus, de asemenea, că va 
realiza o lărgire a serviciilor sani
tare, de educație, o reformă a st- 
lariilor șî o întărire a rolului orga
nizațiilor sindicale.

LONDRA. Directorul general al 
Organizației internaționale a cafelei, 
foao Oliveira Santos, a avut între
vederi cu reprezentanții Băncii mon
diale și ai F.A.&. (organul speciali
zat al O.N.U. pentru alimentație șt 
agricultură), cu care a discutat di
verse aspecte ale măsurilor preconi
zate de recenta conferință a Organi
zației internaționale a cafelei.

PRETORIA. Curtea Supremă din 
Pretoria a început procesul lui John 
Harris, fostul președinte al Comite
tului olimpic antirasist din Africa 
de Sud. Harris este acuzat de „sa
botaj".

Conform legilor rasiste în vigoare 
în Republica Sud-Africană, Harris 
este pasibil de pedeapsa cu moartea, 

VIENA. Președintele Indoneziei. 
Sukarno, carcase află intr-o vizită 
neoficială la Viena, a avut o între
vedere cu președintele Austriei, A. 
Scharf.

înainte de a pleca la Cairo, unde 
urmează să participe la Conferința 
la nivel înalt a țărilor neangajate, 
președintele Sukarno va face o es
cală la Roma.

WASHINGTON. Președintele John- 
son a numit pe Frederick Dorier, 
președinte al companiei „General 
Motors", pe George Meany, preșe
dinte al centralei sindicale A.F.L - 
C.I.O.. și pe Clark Kerr, președin
tele Universității din California. în 
.•omitetul directorial al noii socie
tăți de comunicații prin sateliți 
(C.O.M.S.A.T.). Comitetul directorial 
este compus din 12 membri, dintre^ 
care trei au fost desemnați oficia^ 
de către șeful statului.
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