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Cum asigurați condițiile necesare îndeplinirii angajamentelor

Prin măsuri eficiente 
producție ritmică

Hotărît să întîm- 
pine cea de-a XX-a 
aniversare 
berării [ 
realizări 
muncă, 
ingineri 
Aninoasa 
mobilizatoare în întrecerea socia
listă pe anul în curs : să depă
șească planul de producție cu 
15 000 tone de cărbune, să reali
zeze o productivitate de 1,330 tone 
cărbune pe post, față de 1,325 tone 
pe post planificat, să obțină o 
economie de 425 000 lei și să redu

a eli- 
patriei cu 

cît mai 
colectivul 
și tehnicieni de la mina 

1 și-a luat angajamente

Interviu 
cu tov. Iosif Ledrer

însemnate în 
de muncitori,

front nece- 
am urmărit 
de pregătiri 
de front din 
fost cu pes- 
mare . decît

Incepînd din

preocupat și sporirea vi
de avansare în abataje 
în toate abatajele cameră 
ales în cele din blocul I 

3, s-a extins inițiativa de a 
„două cîmpuri pe schimb 

De aseme-
în abatajul frontal din blo-

că conținutul de cenușă din căr
bunele extras cu 0,2 puncte fală 

>tle norma admisă. •
La întrebarea „Cum asigurați 

condițiile necesare îndeplinirii an
gajamentelor?", tovarășul Ledrer 
i-^if, șeful minei Aninoasa ne-a 
relatat următoarele :

— In anul 1964 colectivului ex
ploatării noastre îi revin sarcini 
sporite, iar în întrecere ne-am sta
bilit angajamente mobilizatoare. 
In prirrrul rînd, am avut în ve
dere crearea liniei de 
sare. In acest scop 
îndeplinirea planului 
și, în acest fel, linia 
prima lună a anului a 
te 10 la sută mai 
sarcina prevăzută.
luna ianugiie s-au deschis not lo
curi de muncă din care unele sînt 
de rezervă. Astfel, în stratul 4 s-a 
deschis un abataj frontal cu trepte 
răsturnate, în stratul 13 un aba
taj frontal pe înclinare; s-au creat 
.e^nditii pentru extinderea abata
jelor frontale orizontale din blo
curile I și III din stratul 3.

Ne-a 
tezelor 
Astfel, 
si mai 
stratul 
raliza
și aripă de abataj" 
nea 
cui I, sectorul I, se realizează o 
avansare de cîte „două fîșii pe 
Zi*' O mare importanță pentru 
sporirea vitezelor de avansare o 
are extinderea tehnicii noi și a 
metodelor avansate. In abatajul 
frontal pe înclinare din blocul I, 
stratul 18 se vor introduce armă
turi metalice cu grinzi în consolă 
se va extinde cu 800 m.l. armarea 
metalică în galerii. In cursul tri
mestrului I se va experimenta în 
abatajele cu front lung din stratele 
subțiri armarea metalică cu stîlpi 
pitici. Se prevede, de asemenea, 
introducerea în stratul 18 a unei

Interes pentru 
tehnica nouă

haveze
D.W. 
brațe 
iar în

măsuri pentru imbu- 
transportului subteran, 
acestor măsuri, precum 
— tin să subliniez că

W.L.E.-50 
cu două 
tăietoare, 
abatajele

frontale orizontale a unor trans
portoare grele.

S-au luat 
nălățirea

Aplicarea 
și a altora
din cele 32 măsuri cu caracter con
tinuu prevăzute în planul M.T.O. 
26 sînt deja aplicate — colectivul 
exploatării noastre a obținut de la 
începutul anului succese impor
tante. Planul de producție la zi

i fost depășit de la începutul a- 
nului cu peste 3 000 tone de căr
bune, productivitatea realizată in 
lima ianuarie se ridică la 1,332 to
ne pe post față de 1,325 tone pe 
post planificat.

Odată cu realizarea sarcinilor 
la zi, ne-a preocupat asigurare- 
condițiilor pentru realizarea și în 
viitor a unei producții ritmice. In 
acest scop am urmărit realizarea 
în bune, condițiuni a planului de 
pregătiri și deschideri pentru asi
gurarea în permanență a liniei de 
front necesare. In acest fel, sînt 
în curs de deschidere noi fronturi 
de lucru în stratele 5, 6 și altele, 
care vor crea posibilitatea ca șl 
mina noastră să-și depășească sar
cinile de plan încă, din, primul tii- 
mesțru cu 5 000 tone de cărbune.

Pentru viitor, o deosebită aten
ție va trebui să acordăm pregă
tirii și deschiderii la timp a unor 
fronturi în stratele 15 blocul II. 
pregătirii aripei vestice a straie
lor 8—9. Totodată se cer intensi
ficate lucrările de întreținere a 
galeriei de cap din stratul 5, ori
zontul 8, din sectorul IV precum 
ș, a altor linii de transport din 
celelalte sectoare.

Incepînd din luna martie se va 
redresa și activitatea sectorului 
IV care în primele două decade 
din luna februarie a rămas sub 
plan cu peste 1 000 tone de căr
bune. In acest scop au fost luate 
măsuri eficiente. Totuși, mina 
noastră mai are rezerve în vede
rea îmbunătățirii activității sale. 
Mă refer, mai ales, la reducerea 
numărului brigăzilor sub plan care 
depășește în prezent 30 la sută 
din efectivujfc ilfcal al brigăzilor, 
precum și la îmbunătățirea calită
ții producției, prin reducerea con
ținutului de cenușă din cărbunele 
extras.

Colectivul minei noastre va de
pune toate eforturile pentru reali
zarea integrală a sarcinilor și <a 
angajamentelor pe care și le-a asu
mat.

Vestea că în acest an 
pe șantierul de construc
ții nr. 3 din Vulcan se 
vor ridica biocuri cu a- 
jutorul cofrajelor glisan
te a fost primită cu en
tuziasm de tinerii de pe 
șantier. Utemistii au ce
rut comitetului U.T M. să 
li se explice în timpul 
lor liber în ce constă 
noua metodă. Comitetul 
U.T.M. a organizat în a- 
cest scop c duminică a 
tineretului. In cadrul du
minicii tineretului care a 
avut loc recent, tovarășul 
Toma Gheorghe a prezen
tat în fața unui nume-
ros auditoriu 
majoritate 
conferință 
nica nouă

format în 
din tineri o 

cu tema „Teh- 
în construcții".

Printre harni cii muncitori de la atelierul de pre fabricate Petroșani se 
numără și cei din brigada condusă de tov. Dragnea Gh. Lunar această bri
gadă dă însemna te cantități de prefabricate peste plan.

IN CLIȘEU : Membrii brigăzii conduse de Dragnea Gheorghe.

Minele Văii Jiului se modernizează
și dezvoltă continuu

Concentrarea producției
la orizontul 400

Paralel cu preocupările de zi cu zi pentru realiza
rea sarcinilor de plan, conducerea C.C.V.J. acordă o 
deosebită atenție problemelor de viitor legate de mo
dernizarea minelor existente și punerea în exploa
tare de noi cîmpuri miniere, care sâ asigure produc
ția prevăzută în planul de perspectivă cu indicatori 
îmbunătățiți continuu.

La mina Lonea, unde în prezent producția se ex
trage pe trei guri de mină — atît în subteran cît și 
la suprafață — sini în curs de executare lucrările de 
modernizare a minei în vederea majorării producției 
și a concentrării activității de producție la mina Lo
nea II. Primul orizont de concentrare a producției 
în subteran va fi orizontul 400, urmînd ca din a doua 
jumătate a anului 1965, la această mină să intre în 
funcțiune, pentru prima dată în țara noastră, o in
stalație modernă de extracție dotată cu schip.

Mina Vulcan este și ea în continuă dezvoltare 
prin extinderea lucrărilor de exploatare în partea 
de est a cîmpului minier. Cum în cadrul planului de 
perspectivă această mină va avea cea mai mare ca
pacitate de producție, s-au luat măsuri ca arterele 
principale de transport și aeraj din subteran să fie 
construite corespunzător sarcinilor de viitor, iar pen
tru extracția producției, mina va fi dotată cu un puț 
modern echipat cu schip.

Se extinde susținerea modernă

Punerea în valoare 
de noi cîmpuri miniere

In scopul creșterii producției 
extins lucrările de deschidere în 
pului minier în blocul O și s-au 
săpare a puțului 
zonă a minei și 
jului general al 
minei. Pentru 
punerea în va
loare a blocu
lui O se 
crea noi 
turi de

Extinderea susținerii metalice contribuie în mod 
permanent la creșterea productivității muncii și re
ducerea efortului fizic al minerilor. La mina Lupeni 
s-a trecut cu aproape 2 ani în urmă la mecanizarea 
totală a operațiilor de lucru în abatajele frontale 
prin folosirea în complex a susținerii moderne cu 
stîlpi hidraulici și grinzi în consolă, la utilizarea pe 
scară largă a transportoarelor blindate și a mașini
lor de tăiere și încărcare de tipul plugurilor și com
binelor cu fîșii de tăiere îngustă. Prin aplicarea a- 
cestui procedeu productivitatea muncii în abatajele 
minei Lupeni s-a dublat, iar viteza de avansare a 
crescut cu 100 la sută.

Tot la mina Lupeni s-au creat condiții pentru acee- 
lucrărilor de exploatare rămase în urmă și

acordă o deosebită atenție extinderii metodelor

la mina 
partea

(Continuare în pag. 3-a)aera-

înalte

est nr. 2, care va 
va contribui

ce vor 
simțitor 
citat ea 
producție 
minei.

vor 
fron- 
lucru 
mări

capa-
de

La atelierul de timplărie al I.O.I.L. din Petroșani, se produc însemnate cantități 
de garnituri de mobilă combinată și de bucătărie.

IN CLIȘEU : Echipa condusă de Apostu Ana, lucrînd la vopsirea unei noi gar
nituri de mobilă tip „Codlea".

la 
și pre- 
anului 

blocuri 
?i cite 

iar 
opt

Constructorii din Valea 
Jiului au o bogată experien
ță în ridicarea diferitelor 
obiective social-culturale 
pentru oamenii muncii.

Bazați pe experiența acu
mulată de-a lungul anilor, 
constructorii din Valea Jiu
lui trec anul acesta la exe
cutarea unui nou sistem de 
clădiri -- blocuri cu 8 și 9 
etaje — gen nou de lucrări 
în Valea Jiului. Astfel, 
Vulcan se vor ridica 
da pînă la sfîrșhul 
un număr de trei 
avînd nouă nivele
72 apartamente fiecare, 
la Lupeni un bloc cu 
etaje și 200 apartamente.

Pregătirea lucrărilor pen
tru începerea obiectivelor și 
buna desfășurare a construc
ției la aceste blocuri se află 
însă abia la început. Astfel 
constructorii din Vulcan nu 
au început pînă acum nici 
săparea fundației propriu-zise 
la blocurile înalte, iar la 
Lupeni de abia se curată 
terenul respectiv. Această 
întîrziere se datorește atît 
beneficiarului cît și proiec
tantului care nu au asigu
rat încă docufnentația pentru

iei blocurilor 
tog» atenția !

blocurile înalte din Vulcan
■ și Lupeni:

Nici constructorii — ■ îm 
special din Vulcan — nu de
pun toate străduințele pentru; 
a desfășura din plin lucrările 
la aceste obiective. Astfel, 
la noile blocuri încă nu au 
fost trase linii de forță încît 
utilajele rămîn nefolosite, nu 
sînt suficiente pompe de e- 
vacuare 
organizat 
dației pe 
a nu se
ghețe, nu este asigurată ilu
minarea șantierului, 
peni, acțiunea de 
zare a noului șantier 
fășoară prea lent, la
rea molozului rezultat 
demolări lucrează doar două 
trei mașini, iar apele nu sînț 
drenate pentru 
bune condițiuni 
a fundației.

Organizarea
dotarea cu utilaje — în spe
cial pompe la faza de săpare 
a fundației — asigurarea 
rețelei de forță și iluminat, 
lucrul pe trei schimburi — 
sînt cerințe imediate care 
trebuie cuprinse într-un plan 
de măsuri tehnico-organiza-

torice al - grupului de cons
trucții Lupeni, încît noile 
blocuri să fie ridicate în 
termenele stabilite. Totodată, 
I.P.I.P. Livezen.i are datoria 
ca la aceste obiective să re
partizeze cele mai bune uti
laje și’ cei mai buni meca- 

astfel an 
funcționa- 
a centra-

a apelor, nu s-a 
încă săpairea fun- 
trei schimburi spre 
lăsa terenul să în-

La Lu- 
orga ni
se des- 
evacua- 

din

crearea unor 
de săpare a

de șantier.

nici, să asigure 
transport optim și 
rea fără stagnări 
lelor de betoane.

Pentru buna desfășurare a 
lucrărilor, conform grafice
lor de execuție este- nece
sar ca oamenii care lucrea
ză la ridicarea prin metoda 
cofrajelor glisante a noilor 
blocuri cu . multe etaje să 
aibe temeinice cunoștințe în 
această direcție. De aceea ar 
fi necesar ca cîțiva maiștri 
constructori și șefi de bri
gadă de la grupul de cons
trucții Lupeni «ă fie trimiși 
într-un schimb de experien
ță pe un șantier din tară 
unde se lucrează după meto
da cofrajelor glisante. Tot
odată să fie expuse în fata 
colectivelor de pe aceste lo
turi conferințe tehnice refe
ritoare la noile metode de 
lucru.

ȘT. MIHAI



Reședința lui Burebista

din secolul I î,e.n., v«»tlta 
Argedava. Această concluzie 
trasă pe baste materialelor 

aici.

Prietenii revistei din Valea 
Jiului au avut prilejul să asiste 
la spectacolul organizat de 
O.S.TA. cu „Expres melody 
‘W". A Jost o izbutită trecere 
in revistă a unor melodii noi 

vechi, în interpretarea u- 
nor valoroși artiști. ₽e prim 
plan se situează artista eme
rită Dorina Drăqhlel, care, ca

Un spectacol 
izbutit ::

Iși în alte dăți, a obținut un 
bine meritat succes. Do re
marcat, pe lingă calitățile ar» f 
Bailee ale interpretării sale si t 
vocea-i caldă, curată, simpli» j 
tatea și modestia, apropierea j 
de public, calități care o i 
o adevărată artistă-cetățeană. 
Bisată in repetate rînduri, a 
răspuns, emoționată, de fieca
re dată, susținind un reperto
riu bogat.

Am remarcat, de asemenea, 
voeea plăcută a lui George 
Nițulescu, valoros interpret al 
unor melodii de muzică ușoa
ră, grația Mihaelei Cotaru, e- 
voluțla lui Alin Noreanu și 
Virginia Fettl. Trio „Garofița” 
a adus o contribuție merito
rie la reușita spectacolului.

rea j 
fac j 

" j

)
5
>
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In urma cercetărilor conduse de 
soții Radu și Bcaterina Vulpe, la 
cetatea geto-dacă de la Popești™ 
Nucet, pe malul Argeșului, ta cea. 
20 km. sud-est de București, a fost 
descoperită reședința regelui Bure- 
biata, 
cetate 
a fost 
găsite

Această cetate este împărțită 
prin ziduri înalte șl șanțuri adînci 
în trei „cartiere" distincte, care 
vădesc structura de clasă a socie
tății geto-dace dfn secolele П — I 
l.e.n.

Dezgroparea primului „cartier", 
pe o suprafață de 2 ha. a scos Ia 
iveală ruinele unui 
săli vaste, ocupînd 
2 400 m.p., precum 
tructii încăpătoare,

găaite obieete de preț, podoabe de 
aur etc.

Ai doilea „cartier", ocupînd o 
suprafață de 3 ha, dispunea, după 
cum rezultă din obiectele găsită, 
de locuințe sărăcăcioase. Acest loc 
ara populat de meșteșugari1 și ne
gustorii cetății. Cel de-al treilea 
„cartier", întins pe 100 de ba. 
constituia așezarea păturilor celor 
mai sărace ale societății.

mare palat, cu 
o suprafața de 
și alte cons- 
iinde au fost

C î T E V A
In diferite părți ale lunjt||iint 

cunoscute diverse exemplare л Йе 
cactuși etc. care datorită di
mensiunilor sau altor caractoris- 
aici, constituie rarități.

Și în tara noastră există cîteva 
plante care, pe bună dreptate, sus
cită interesul. Astfel, în grădina 
Cîșmigiu, aflată în inima Bucureș- 
tiului, se găsește planta numită

Iriintiil 3 lost мі stimp
Argintul, găeindu-se în natură în 

special sub formă de compuși s-a 
obținut în stare metalică mult 
mal greu. Tocmai de aceea, în 
codul lui Menes, fondatorul primei 
dinastii din Egipt (3 500 î.en) se 
arăta că argintul este de două ori 
și jumătate mai scump decît au
rul. Așa a fost atunci...

în

La oglindă.
------ Q------

O expertiză efectuată 
după 126 de ani

Pușkin, așa cum cereau regu- 
duelului, fuseseră cumpărate 
ajun de la magazin și aduse

S-a întlmplat în iarna anului 
1837. Dej oenreni au ridicat pis
toalele și au pornit unul spre ce
lălalt. Cînd îi mai despărțeau 
zece pași, unul din și s-a grăbit 
să tragă. Celălalt a căzut, dar 
după aceea sprijlnindu-se în cot, 
a tintit și a apăsat pe trăgaci. 
„Bravo ! — a exclamat el. cînd
adversarul său s-a prăbușit în 
zăpadă.... Peste două zile primul 
a murit, in timp ce al doilea se 
plimba prin Petersburg ca și cînd 
nu s-ar fi întlmplat nimic.

Așa s-a desfășurat una' dintre 
cele mai cuplite tragedii ale Rusi
ei i duelul dintre poetul Aleksandr 
Pușkin și aristocratul emigrant 
francez Dantes. Circula zvonul că 
ar li fost vorba de un asasinat 
premeditat. In poezia lui Lermon
tov „Moartea poetuluiscrisă in 
acele zile, se arăta unzpede că 
Pușkin, adversar convins al auto
crației, a 
litice.

Recent, 
ciari din 
se ocupe
gic. Ei au analizat 1 500 de docu
mente, printre 
daniilor șl ale 
au studiat 32 
vire la dueluri 
ditii similare,
expertiză balistică. Si iată ce s-a 
constatat .

Pistolul lui 
libru și deci 
decît cel al
Daptes l-a luat sJi'Sijniște prieteni, 
ceea ce constituie'ftu numai o în
călcare a codului duelurilor, dar 
și o crimă. Dimpotrivă, pistoalele

lui 
Iile 
în 
la fala locului într-o lădiță sigi
lată. j

Versiunea cu nasturele salvator 
este inconsistentă Ș-s stabilit în 
mod cert că DantCs purta un ves
ton militar cu un rînd de nașturi 
la mijloc, in timp ce glontele lui 
Pușkin a nimerit în partea dreap
tă a pieptului și, după cum atestă 
datele expertizei balistice, sub un 
unghi drept, O confirmă și con
temporanii, precizînd că lovitura 
l-a doborît pe Dantes. Dar cum 
de n-a fost grav rănit ? Se impune 
o singură concluzie:
ma regimentului de cavalerie 
garda imperială avea un fel de 
lesă.

Deznodă'mîntul duelului a
hotărît dinainte. O dovedesc o se
rie de fapte și, în primul rînd, 
comportarea lui Danltîs în tinsul 
duelului. In momentul cînd Pus- 
kin, rănit, s-a sprijinit într-un cot 
pentru a trage la rîndul său, Dan
tes, care de obicei nu excela prin 
vitejie, a rămas liniștit 
pistolului t 
așa cum
tinti la cap. Iar o rană 
neprotejal de platoșă 
pus viata in pericol, 
autorităților este o altă 
deznodămîntul duelului
te hotărît. Cu toate că 
informate, autoritățile 
nici o măsură pentru a împiedica 
duelul Și, în sfîrșit. hotărîrea gu
vernului tarist umilitoare pen
tru memoria poetului — de a-1 ex
pulza pe Dantds din Rusia, cu 
toate că, după lege, i se cuvenea 
pedeapsa capitală.

RARITĂȚI
Hplebprus niger, care înflorește 
fiecare an, în luna februarie, chiar
cînd temperatura atinge minus 30 
grade Celsius.

In Țara Hațegului se găsește 
cel mai înalt copac din Europa. 
Este vorba de un conifer, cunoscut 
sub numele de zadă, care are înăl
țimea de 62 m.; la 1,30 in. dea
supra solului copacul are 
triil de 2,50 m.

_ Am putea adăuga, că un 
"tabil monument compus din 

se află îg. comuna Seini, pe
Someșului. Locuitorii acestei co
mune au plantat în memoria lucea
fărului poeziei romipesti, Mihșil 
Eminescu, 10 000 de brazi care de
senează numele poetului pe o în
tindere de 4 000 m,p.

-«O—-

Cuprul datează 
de 7000 de ani

Egiptenii și chaldeeni 
primele popoare care au
cuprul. Cunoașterea aceitui metal 
datează de cea. 7 000 de ani Pînă 
nu de 
zul a 
pruhri, 
a fost
zele chimice și studiile chimieo-

> pelalografice asupra obiectelor 
„^jjmșșîderate ca ayînd o vechime inaî 

mare de 2 500 de ani. au scos în 
cVir*»H‘ faptul că erau confec
ționate din 'cupru cu o puritate de 
99 la sută (intrînd în compo
ziție în proporție de 1 la sută, 
plumb, fier, bismut etc)

diame-

veri- 
brazi 

malul
sub unifor- 

din 
pla-

NEPOȚICA BUNICII
povestit multe despre
mai ales cit era de 
de deșteaptă. N-a pu- 

i aproape nici o infor-

Bunica 
nepoțica

. frumoasă 
tul da însă 
mație mai esențială, atît numai că, 
la începutul războiului, Jenea. ca
re avea pe atunci patru ani, a fost 
evacuată în răsăritul țării împre
ună cu alți copii din Moșoova. In 
anii frămîntați ai războiului i s-a 
pierdut urma. Cercetările între
prinse după război n-au dat nici 
un rezultat. Cum ar putea fi aju
tată bunica să-și găsească nepoata 
•cum, după 20 de ani ? Chiar dacă 
s-ar fi întîlnit din întîmplare, tot 
nu s-ar fi recunoscut. Fetița nu 
mai ținea minte nici măcar numele 
și adresa alor ei, 
noștea numai așa 
tru ani. Singurul 
fotografie veche,

„Să vedem ce
— au spus lucrătorii miliției din 
Moscova. Și au început să caute. 
Era mai greu decît să găsești un 
ac într-un car <sn fîn. Jenea ! Un 
nume pe care îl poartă sute de 
mii de femei dtn Uniunea Sovie
tică I Si totuși, după un timp, s-a 
găsit în Siberia Răsăriteană o fe
meie pe care o chema 
Lekianova șl care putea 
țica bunicii.

In fața expertilor sînt 
toqrafii : Jenea la vîrsța 
«ni și Evghenia I.ukianova la 
15 si 26 de ani. A început un

a 
ei, 
si

iar bunica o cu- 
cum arăta la pa- 
document era o 
Cam puțin-
se poate face I"

Evghenia 
fi персъ

patru fo- 
de patru

12.
în-

—=o

Primele lucrări 
geologico-miniere 

din Romînia
Primele lucrări geologico-minle- 

rp din Romînia au început în ul
timul pătrar al veacului trecut, du
pă construirea principalelor căi 
ferate, cu scopul de a descoperi 
și exploata zăcămintele de com
bustibili minerali, pentru a înlo
cui combustibilul străin cp cărbu
ne din tară. Promotorii acestei ac
țiuni au fost, prin anul 1880 geo
logul profesor universitar Grego- 
riu Ștefănescu și inginerul Matei 
Drăghiceanu, care au început cu 
studierea formației geologice a 
Carpaților sudici, unde au cons
tatat existenta grafitului în diverse 
roci din munții Olteniei și, im- 
elicit, din regiunea Baia de Fler.

delungat proces de 
măsurători, comparații, 
grafii *au făcut copii 
egală, care apoi au fost reproduse 
pe un film pozitiv, transparent. 
S-a stabilit prin suprapunere o 
anumită asemănare la linia buze
lor, a nașului și a ochilor. După 
aceea S-a recurs la metoda cerce
tării asimetriei faciale: niciodată 
partea ștîngă a feței nu este o 
copie fidelă a celei drepte. S-au 
obținut copii noi cu imagini in
versate și experții le-au tăiat e- 
xact după axa verticală și au mon
tat portrete noi, unele numai cu 
partea stingă a l»tata (ЙМІ* numai 
cu partea dreaptă." ЬЛЙЙЙ a si- I 
metrice, au devenit’ ,'^okebtf de e- 
vidente. Ele coincideau WJtoaie 
fotografiile. Dar răspunsfel^jlwM^1' 
tiv l-a dat cercetarea раѵіІіоішЩ- 
urechii. Se știe că Ia om forma 
urechii eate absolut individuală, ca 
și amprenta^li%digitale. Așa s-a 
putut stabili JSiA|y£Cizie că Evghe
nia LukianovV<M" Jenea cea cău
tată de bunica.

confruntări,
După foto- 
de mărime fost

fost ucis din motive po

un grup de experti judi- 
Leningrad, au hotărît să 
de acest eveniment tra

au fost 
cunoscut

mult se considera că bron- 
fost cunoscut înaintea su
in realitate însă bronzul 

cunoscut mai lîrziu. Anali-

tare notele secuti- 
martorilor oculari 

de dosare cu pri- 
desfășurate în con
go procedat la o

Dantăs avea un ca- 
o putere mai mare 

liri Pușkin, In plus,

în fața 
era convins că poetul, 

era înțelegerea, nu va 
într-un loc 
nu i-ar fi 
Atitudinea 
dovadă că 
era dinain- 

au fost'
n-au luat
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NOTE
Uite apa. nu e apa...

Nu e vorba, așa cum ar părea 
după titlu, de vreun joc de co
pii. Nu numai gă nu e pentru 
copii, dar nici macar joc nu este. 
O știu prea bine locatarii blo
cului I din strada Constructorul 
Petroșani, precum și locatarii 
altor blocuri de pe aceeași stra
dă. Și, din nefericire, au prilejul 
să se convingă destul de deș. 
De pildă, marți după-amiază tre
buia să fie apă calda, intre O 
rele 18—20, Cu fîsîituri, șîsîi- 
turj, pocnete, precum și alte nu
meroase sunete, pe la orele 18,30 
apa și-a anunțat 
sil, dar pină să 
și.... dispărut. In 
zuri locatarii lasă 
chise și așteaptă.
19,45 zgomote caracteristice a- 
nunță din nou,., apa caldă. Vine I 
Dar vai I Mult zgomot pentru 
nimic, deoarece nici n-ai tim
pul sâ intri în baie și un fisîit. 
de astă dată scurt, imperativ, a-

șosirea. A so- 
speli vana, a 
asemenea ca- 
robinetele des- 

Pe la orele

_____ ♦

ȘD COMENTARII
nunță că apa s-a luat. Definitiv 
și irevocabil. Acest mod de a 
administra apa caldă, departe de 
a respecta programul, Mupără 
pe toată lumea. Bineînțeles în 
afară de cei de la centrala ter
mică. Oare nu se găsite cineva 
pe la I.L.L. să-i „supere4, astfel 
încit locatarii să nu mai aibă 
supărări. Nu de a)ta, dur loca
tarii sînt mai multi.

Lung e drumul.
pentru că strada 
Aninoesa nu e

Dar ți se

numere de

Vorba vine, 
principală din 
chiar atît de lungă, 
pare că e țără de sflrșit, din 
cauza numeroaselor
echilibristică pe care ești nevoit 
să le faci, străbătind-o. Acest 
drum e un veritabil patinoar. 
Vrind-pevrînd, drumețul se fa
ce... artist dacă nu cumva, doam
ne ferește, nu-și rupe vreun pi* 
cior sau n-o pățește cumva șt 
mai rău. „Condiții" pentru orwe 
surprize, chiar și pentru cele

mai neplăcute, oferă podurile 
fără balustrade, scările defecte 
ce duc Ia mină etc. Șoferii se 
supără și ei pentru toate astea, 
în afară de... treptele defecte, 
deoarece pe acolo nu circulă cu 
mașinile.

Cum, credem, nu atnt prea 
multi amatori spre a deveni,., 
patinatori sau acrobati In aceste 
condiții, am oferi gospodarilor 
aninoseni o soluție simplă: ș8 
repare strada...

Ploue, plouă...
Acum, în toiul iernii, pare o 

păcăleală. Dar nu pentru toată 
lumea. Sînt unii cere citind cu
vintele .'și aduc aminte de nu
meroase necazuri, Iată de pildă, 
familia Pop Teodor, domiciliată 
in cartierul Livezeni. bloc 34, 
scara II, apartamentul 31. Nu
mai de ploaie să nu pomenești 
în fața membrilor familiei. Au 
avut parte de ea berechet; a- 
ceasta din „bunăvoința" Ll.f ■

ului, mai 
încă din' 
partament 
nereparat, 
in camere, în antreu, astfel în- 
cît ele, ș-au transformat, piei 
mai mult, nici mai puțin. în ve- * 
riiabile expoziții de vase. Pe 
dulap, pe pat, pe joș, vase pes
te tot, Si aceastg situație du
rează de luni de zile. Probabil 
că cal de la LL.L. așteaptă iar
na cînd, se știe.,. îngheață apele 
(gerul, nu LL-L.-ul !). Dar ches
tiunea e că și acum sînt zile 
cînd temperatura crește, astfel 
că zăpada se topește și,,, curge 
apa în casă. Cum reclamația fu
sese făcută pentru faptul că 
plouă în casă și cum apa prove
nită din zăpadă nu e.„ apă de 
ploaia, probabil, reparatorii я-au 
glndit Ia o sesizare în acest sens, 
lat-o : picură tot timpul apă din 
tavan, tovarăși de ia I.L.L., e 
apă. orice apă o fi ea; și nu e 
bună... cînd picură din tavan. 
Oprlti-o 1 Si nu numai în apar
tamentul amintit, ci și în cele 
locuite de Coste Mihai. Enache 
Vasile și Băltat loan din ace
lași bloc.

precis a 
vara apa 
datorită 
Si curge,

tov. Balogh 
curge in a 
acoperișului 
nu glumă
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Bilanț de rodnică activitate
Zilele trecute, în sala Teatrului 

da stat din localitate, a avwt loc 
conferința orășenească a femeilor 
din Petroșani. Conferința a făcut 
bilanțul activității desfășurate de 
către comi»iiie și comitetele fe
meilor de pe гага orașului regio
nal Petroșani Atît darea de sea
mă cit și discuțiile purtate au scos 
în evidentă contribuția femeilor la 
înfăptuirea sarcinilor de producție 
și e reliefat participarea lor activă 
la acțiunile eeonomico-obștești. De 
eșemenea, я fost oglindită crește
rea și dezvoltarea conștiinței so
cialiste, ca urmare a muncii cul
tural-educative duse în rîndurile 
femeilor, Ca rezultat firesc este 
participarea entuziastă în întrece
re Q femeilor muncitoare de la 
I.J.S. Vjșcoza Lupani, S.R,E. Vul
can, de la prepârațiilș Lupeni și 
Petrjla, U R.U.M.P. și din construe 
ții. precum și succesele obținute 
în producție. Rezultate de șeamă 
au fost obținute și în acțiunile de 
gospodărire și înfrumusețare a lo
calităților, care anul trecut au a- 
dus statului, din partea celor 43 000 
participante o economie de peste 
un milion lei.

Numeroase au fost femeile care 
s-au evidențiat în acțiunile între
prinse pentru înfrumusețarea loca
lităților Văii Jiului. Сгаіціе Irina 
Cristea Margareta. Tomșa Rozalia, 
Moldovan Laura. Leonardo Elisa- 
beta, Chnpeanu Maria, Zamfir Iu- 
liana. Vinga Maria, Urițescu Olga, 
Munteanu Pargschiva, Deak Maria 
și multe altele au depus o susți
nută muncă de mobilizare a femei 
lor la amenajări de zone verzi, 
plantări de flori, arbori și arbuști 
la amenajarea și întreținerea par 
surilor.

Comisiile și comitetele femeilor 
șu îmbunătățit activitatea cultural- 
edueativă în rîndurile femeilor, în 
cartierele noi de blocuri folosind 
forme multiple, vii și atrăgătoare 
Cercurile de citit care au cuprins 
mai hine de 31 000 de femei, cer
cul „Sfațul gospodinei". lectors- 
tele d₽ cultură generală, conferin 
țele și . convorbirile organizate ciî 
medici și oameni de știință, apoi 
dezvoltarea gustului pentru citit, 
organizarea de programe speciale 
pențEii femei la cluburile ittttpci- 
toresti și căminele pțiltuzal* au fost 
ci te va din formele muncii cultu
ral-educative folosite cp bune re
zultate de către comisiile și comi
tetele femeilor de pe cuprinsul 
Văii Jiului. Si peste tot unde fe
meile au fost atrase spre activități 
cultural-educative rezultatele n-au 
întîrziat să apară : mii de aparta
mente bine întreținute, copii bine

Noua tinerețe a portului Constanta
4

Din registrul portului Constanța 
am aflat că aici au sosit în 1963 
peste 1 000 de nave străine, unele 
îacărcîud produșe destinate țărilor 
cu care R,P. Pomină întreține re
lații comerciale, altele descărcînd 
mărfuri necesare nouă sau unor 
state vecine. S-a înregistrat astfel 
cel mai mare trafic in istoria por
tului. Multi navigatori au tlnut 
să-și exprime aprecierea pentru 
condițiile moderne de descărcare 
și încărcare a mărfurilor. Este 
foarte elocvent un amănuntt în 
cursul anului 1963, perioada me
die de ancorare a navelor în port 
a fost redusă cu aproape 15 sută 
față de cea propusă-

Poartă a tării prin care sosesc 
și pleacă azi sute și șute de nave 
încărcate cu mărfuri. Constanta, 
a cărei existență se pierde în 
trecut, capătă acum o nouă înflo
rire, Concomitent cu reconstrucția 
orașului, portul se dezvoltă con
tinuu ca urmare a extinderii re 
latiilor comerciale ale țării noastre 
cu zeci de state de pe Întregul 
glob.

AUuența continuă de nave a fă
cut necesară o și mai mare meca
nizare a operațiunilor portuare, 
alături de lărgirea, modernizarej 
și sistematizarea continuă a por
tului, In ultimii ani, și îndeosebi 
în anul trecut aici au fost cons
truite noi dane, magazii de ware. 

educați, blocuri frumos ornamen
tate și o lHraă conviețuire între 
locatari. Bunăoară, în orașul Vuj- 
сад, cer* an»! trecut и-a situat pe 
primul loc în întrecerea pentru cel 
mai curat oraș, au funcționat peste 
200 cercuri de citit, Comitetul fe
meilor de aici a pus aecentul pe 
organizarea cjte unui cerc de citit 
de fiecare scară de bloc și ca re
zultat s-a făcut sjmtită participa
rea vie a femeilor la acțiunile în
treprinse pentru înfrumusețarea 
blocului, cartierului, orașului,

Conferința orășenească a femei
lor a indicat generalizarea aplică
rii inițiativei „I.a flecare scară de 
bloc eîțe un cerc de citit". De a- 
semejiea, a indicat organizarea 
schimburilor de experiență între 
cercuri de citit cu activitate rod
nică și cercurile noi înființate, lăr
girea activității lor prin organiza
rea de convorbiri pe teme medi
cale, pedagogice și juridice. Con
ferința a apreciat că activitatea co
mitetului orășenesc al femeilor din 
Petroșani a fost rodnică și multi
laterală. Ba a cuprins acțiuni în 
ederea consolidării familiei ca: 

organizarea de cercuri „Sfatul gos
podinei", apoi întîlniri între cadre 
didactice și mame eu copii școlari, 
întîlniri organizate cu juriști, pen
tru cunoașterea de către femei a 
Codului familiei, a legilor statu
lui nostru. Nu a fost neglijată nici 
atragerea femeilor șpre activitățile 
eultural-artistice a cluburilor șî 
'-aminelor culturale și educația sa
nitară,

Participantele- la ■ discuții; prin- 
Ire care Fprkaș Erna Pollak I aura, 
dr. Popa Teodora, Mercioiu Maria. 
Lakatos Ana, Dumitrescu Maria, 
Coconet Maria. Schuster Maria, 
Andrei Elena, Dragos Cleopatra si 
Cristea Margareta, au arătat as, 
poete ale activității desfășurate do 
către comisiile și comitetele de 
fomeț, Ele s-au referit la formele 
de educare a femeilor, la necesi
tatea îmbunătățirii conținutului 
cercurilor de citit, au dezbătut pe 
iarg problema creșterii si educării 
tinerei generații, organizarea de 
acțiuni comune pentru întărirea 
muncii educative în rîndul tinere
lor fete,

Planul de măsuri adoptat de 
conferința orășenească a femeilor 
din Petroșani * cuprins măgurile 
menite să îmbunătățească stilul și 
metodele de muncă ale comisiilor 
și comitetelor de femei, ca fieca
re femeie să devină O participantă 
la activitățile ce se întreprind în 
întlmpinarea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei, 

capacitate, sute de mii de metri 
pățrati de platforme pentru depo
zitarea mărfurilor, drumuri și căi 
ferate. Pe cheiuri lucrează sute și 
sute de mașini de țot felul: maca- 
iale-portal, mobile și plutitoare; 
tractoare, autostivuitoare, benzi 
transbordoare etc. Ele înlocuiesc 
în cea mai mare parte munca ma
nuală care caracteriza portul odi
nioară.

Alte numeroase utilaj® sînt pre
văzute a intra în producție în
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cursul următoarele luni, Cu ajuto 
rul acestora, procentul de meca
nizare a operațiunilot de manipu
lare a mărfurilor crește cu 23 la 
SUt'ă,

In aceste zile portul prezintă vi
zitatorului aspectul unui vest șan
tier. Dincolo de silozuri, pretutin
deni, se văd schele, macarale, be
toniere. Se ridică clădiri și maga
zii, șe. construiesc pasaje de ni
vel, se asfaltează noi platforme 
pentru depozitarea mărfurilor, se 
amenajează noi drumuri. Aceste 
lucrări fac parte din planul de dez
voltare a portului, care va fi în
făptuit în dguă etape. La încheierea 
Ipr ș* ve ajunge ca suprafața ac-

МмНѵІѵ ірНКРШ
(Ьише din . pag. i-a)

avansate de lucru pentru îmbu- 
nătățizea continuă a indicilor d." 
exploatare.

Mecanizarea 
operațiunilor 

cu volum mare 
de muncă

Prin grija C.C.V.J. în minele din 
Valeu Jiului s-a urmărit în niod 
deosebit mecanizarea operațiunilor

- '--------- -------------------------------------------------- -
LA MSNA VULCAN

Ui: sector и om 9 in plină dezvoltare
La începutul acestui an, la mina 

Vulcan a luat ființă un nou sec
tor productiv,, sectorul V. Aceasta, 
ca urmare a dezvoltării minei. 
Noul sector exploatează deocam
dată numai stratul III, prin metoda 
abatajelor cameră.

încă din primele zile de activi
tate, colectivul sectorului V de la 
mine Vulcan a depus o muncă 
susținută pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan, Efortul 
minerilor de aici. măsurile teh- 
nico-organizatorice luate au dus 
la obținerea unor succese de sea
mă. In luna ianuarie, planul pe 
sector a fost depășit cu 600 tone 
de cărbune. In luna februarie, pînă 
Ia data de 25, s-au . dat peste plan 
467 tone de cărhune, iar produc
tivitatea. obținută, pe sector între- 
ce pe cea planificată cu peste 170 

__________Q.

tuală a bazinelor portului Să se 
tripleze, iar adîncimea lor să poa
tă primi nave cu pescaje mari. Lu
crările de proiectare și execuție 
sînt realizate de institutele și în
treprinderile romînești de speciali
tate,

In prima etapă sînt atacate lu
crări ' de sistematizare și moderni
zare a portului actual, șe creează 
premizele pentru începerea viitoa
relor lucrări de extindere, Pînă 
acum a fost sistematizat triajul 
portului vechi și s-a amenajat un 
altul nou, ceea ce dă posibilitate 
intrării unui număr sporit de va
goane folosite pentru tranzitarea 
mărfurilor, s-au făcut noi plat
forme de depozitare a mărfurilor, 
drumuri de acces și interioare, noi 
rețele de canalizare: 10 dane au 
fost reamenajate etc.

Recent au început și alte cîteva 
lucrări importante: adîncjrea ba
zinelor, precum și dragarea gurii si 
radei portului.

In planul construcțiilor este 
prevăzut ca în acest an să fie ter
minată sistematizarea și moderni
zarea a două dane ca și lucrările 
la noi magazii, platforme, dru
muri interioare și rețele de cale 
ferată.

Dezvoltarea portului antrenează 
un număr mare de muncitori, cons
tructori, docheri, marinari. Pentru 
a Ie asigura condiții cit mai bune

M ім^егяігеаг® și
cu volum mare de muncă. Astfel 
încărcarea mecanică în galerii re
prezintă o creștere de 2,5 la sută 
față de anul 1959, iar la săparea 
puțurilor încărcarea mecanică a 
fost îmbunătățită prin folosirea 
grefierelor. Tăierea și încărcarea 
mecanică în abataje a crescut de 
peste 2 ori față de 1959.

La săparea puțurilor de la su
prafață s-a introdus pentru prima 
dată la noi în tară metoda de lu
cru cu cofraj mobil prin care se 
elimină susținerea provizorie și se 
asigură o largă mecanizare a ope-

kg de cărbune pe post. Acest lucru 
se datorește în cea mai mare mă
sură faptului că brigăzilor de mi
neri li s-au asigurat condiții bune 
de muncă : aprovizionarea cu cele 
necesare se face la timp, transpor
tul se desfășoară normal, iar ca
drele tehnice acordă un sprijin 
efectiv brigăzilor de mineri. Ast
fel, s-a reușit ca în abataje să se 
obțină, în luna februarie, o pro
ductivitate de 4,56 tone cărbune 
pe post.

Sectorul este în plină dezvoltare. 
Lună de lună îi va crește planul 
de producție. In trimestrul IV, de 
pildă, preliminarul zilnic ce va 
trebui extras, va fi mai mare decît 
cel actual cu cca. 220 tone de căr
bune. Pentru realizarea acestor 
sarcini, mereu sporite, conducerea 
sectorului a luat încă de pe acum

de viață se clădesc acum încă trei 
cămine cu 1 100 de locuri. In a- 
propierea portului, încadrjndu-se în 
planul de sistematizare a părții 
sudice a orașului, se ridică un 
complex de blocuri de locuințe 
eu circa 600 de apartamente.

tn același timp se acordă grijă 
pregătirii cadrelor necesare mani
pulării numărului sporit de mașini 
și utilaje cu care portul este con
tinuu înzestrat. In cursul anului 
1963 au fost școlarizați în diverse 
cursuri 800 de conducători de auto- 
Stivuițoare, tractoriști, macaragii, 
șefi de echipă și vincieri. Numă
rul mecanizatorilor din port este 
azi de peste trei ori mai mare 
decît în anul 1960. Anul acesta 
se așteaptă noi cadre calificate: 
550 macaragii, conducători de au- 
tostivuitoare, șefi de echipă și 
vincieri. Personalul navigant se ve 
mări cu încă aproape 100 de ma
rinari.

Portul trăiește azi o nouă tine
rețe. Vastul plan de sistematizare, 
modernizare și extindere initiat de 
partid are menirea să facă din 
Constanta unul din porturile Mării 
Negre cu cel mai înalt grad de în
zestrare tehnică, un port maritim 
de mare capacitate care, pe lingă 
importul si exportul de mărfuri al 
tării noastre, să asigure și un 
volum însemnat de tranzit pentru 
alte, state.

N. SIMION ■
Corespondentul Agerpreș pentru 

regiunea Dobrogea

dezvoltă смйтіш
rațiunilor ce se execută la săpa
rea și betonarea puțurilor. Aceas
tă metodă de lucru aduce o eco
nomie de 4000 lei/ml puț săpat si 
betonat față de metoda obișnuită 
de săpare, iar consumul de lemn 
și chereslea scade de la 2,885 
mc/m la 0,523 mc/m de puț. Da
torită avantajelor tehnied-economi- 
ce arătate, metoda de lucru a fost 
aplioată și 1® săparea puțurilor Д- 
nipoasa sud și est Petrija și în 
viitor se prevede generalizarea ei 
la săparea puțurilor principal© de 
la zi.

o serie de măsuri tehnico-orțj*Bl- 
zatorice. Una din cele mai impor
tante constă în introducerea sus
ținerii mixte în toate abataj ele oa- 
meră. La juguri în aceste abataje 
se vor folosi armături metalice tu
bulars, Acest sistem de armare a 
și foșț introdus intr-unui din aba
tajele cele mai productive,, unde 
lucrează brigada condusă de Cos- 
tea loan, Prin introducerea armă
rii mixte s-a prevăzut ca încă 
din luna martie în două abataje 
cameră să se obțină o viteză de 
avansare de două cîmpuri pe ari
pă și schimb.' In trimestrul II șe 
vor executa, de asemenea, lucră
rile necesare pentru concentrarea 
producției, din majoritatea abata
jelor în exploatare, la orizontul 
630, Acest lucru va contribui la 
îmbunătățirea transportului și la 
aprovizionarea mai rapidă a locu
rilor de muncă cu materiale și 
goale.

Pentru g asigura însă extrage
rea unui volum mereu mai mare 
de producție, așa cum se prevede 
în sarcinile viitoare de plan, un 
accent deosebit trebnie pus pe 
îndeplinirea și depășirea planului 
la lucrările de pregătiri. In cadrul 
sectorului ș-au luat unele măsuri 
în acest scop. E nevoie totuși ca 
brigăzile de pregătiri să fie mei 
mult sprijinite. Se cere ca la lu
crările de pregătiri să mai fie pla
sate 2 3 brigăzi de mineri eu. ex
periență, care să facă față ce suc- 
ees sarcinilor. In această privințe 
sectorul trebuie ajutat și de con
ducerea minei.

Odată rezolvată și această pt<>- 
hlemă, se poate spune că sectorul 
va avea condiții ca șă-și îndepli
nească ritmic sarcinile de plan. A- 
vînd în continuu o linie de front 
corespunzătoare, minerii de aici 
var puțea da tot mai mult cărbu-' 
ne peste prevederile planului, vor 
spori productivitatea muncii în a- 
bataje. Rezultatele obținute de ei 
pînă în prezent confirmă pe deplin 
acest lucru.

ȘT. EK ART

—

In Editura Politică a apărut:

Vechimea în muncă
de C. FUGARU

Lucrarea tratează o serie de 
probleme cu privire la vechimea 
în muncă, arătînd ce se înțelege 
prin vechime în muncă, prin ve- 
'chime neîntreruptă în muncă și 
prin vechime în anumite munei. 
De asemeni se arată modul de 
stabilire a vechimei în muncă, 
precum și drepturile ce se cuvin 
celor ce muncesc, în baza vechi
mii ce o au în muncă.

1 martie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Parașutiștii; REPUBLICA : Podul 
Rupt,- PETRILA : Vacanță la mare; 
LONEA : Căpitanul Francasse; IS- 
CRONI : Meșter la toate; ANINOA- 
ȘA : Rocco și frații săi -— seria 
I—II; VULCAN ; Șampanie și me
lodii, CRIVIDIA: Colegii; PARO- 
ȘEN1 : învierea seria I—II; LU- 
PENI : Primul reportaj; BÂRBĂ- 
TENÎ: Lunga noapte din 43,- URI- 
CANI : Adorabile si mincinoase.
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O balanță
nesatisfăcătoare

С. Е. С. О, GLASURI LUCIDE Consiliul de Securitate

PARIS 28 (Agerpres).
După cum subliniază Buletinul 

Economic al Agenției France Pres
se, în cursul anului 1963 cele șase 
țări membre ale Comunității Euro
pene a Cărbunelui și Oțelului 
(C.E.C.O.) au importat în total 33,7 
milioane tone de cărbune, ceea ce 
reprezintă o creștere cu 42 la 
sută față de importul de cărbune 
în anul precedent.

Potrivit buletinului, în cea mai 
mare parte, adică 21,5 milioane to
ne din totalul cărbunelui importat 
de aceste țări a fost furnizat de 
Statele Unite. Cele mai mari can
tități de cărbune în această pe
rioadă au fost importate de Italia 
și Olanda.

- = © = -
SUDAN: Măsuri împotriva 

unor provocatori din rîndurile 
cierului

KHARTUM 28 (Agerpres).
Mohammed Ahmed Irwa, minis

trul de inlerne al Sudanului a anun
țat că guvernul sudanez a hotărît 
să-i deporteze pe 
misionari străini 
în sudul țării.

Luînd cuvîntul
conferințe de presă, Irwa a decla
rai că hotărîrea privind deporta
rea celor „272 de preoli catolici 
străini și 28 de protestanți” <i fost 
luată după epuizarea tuturor mij
loacelor menite să-i determine „să 
respecle iegile 
El a arătat 
dovezi și 
că acești 
p evocări 
populației

NEW YORK 28 (Agerpres).
Influenta revistă americană „Na

tion" publică un articol redacțio
nal în care cere Statelor Unite să 
renunțe la politica de izolare eco
nomică a Cubei. „Noi ațîțăm împo
triva noastră atît pe dușmani cîț 
și pe aliații noștri lăsînd altora o 
piață care în virtutea situației geo
grafice, ar fi trebuit să ne apar
țină. Toate acestea în scopul izo
lării lui Castro". Referindu-se 
avantajele obținute de Anglia 
pe urma comerțului cu Cuba, 
niunea Sovietică și alte țări

Ia 
de 
U-
so-

cialiste, revista subliniază : „Cum 
poate oare Washingtonul să spere 
ca Anglia va scăpa prilejul de a 
face comerț cu aceste țări care îi 
oferă piețele lor „Cînd o anu
mită orientare politică este dez
mințită de evoluția evenimentelor 
arată „Nation", trebuie să se re
nunțe la ea. Nu trebuie să se în
cerce o schimbare a cursului eve- 
nimejțj^glQr de dragul unei aseme
nea iCMientări. De aceea S.U.A. 
trebuie să renunțe la politica de 
izolare a Cubei și să încerce 
să găsească un compromis cu a- 
ceasiă țară".

©

toți cei 300 de 
care activează

în cadrul unei

In Camera
LONDRA. 28 (Agerpres).
Joi după-amiază a avut loc în 

Camera Comunelor dezbateri fuf- 
tunoase în legătură cu anunțarea 
de către Banca Angliei a sporirii 
taxei de scont a lirei sterline.

Ministrul de finanțe al Angliei, 
Reginald Maudling, a afirmat că 
taxa de scont britanică este adusă 
astfel la nivelul taxelor de scont 
ale 
de 
an 
de
al economiei de la un procent mai 
mic „pe termen lung".

Ministrul britanic a fost între
rupt în tot timpul 
de manifestații de 
putaților opoziției.

altor țări și că ea ar urmări, 
asemenea, realizarea în acest 

a unei tranziții „fără zguduiri” 
la actualul ritm de expansiune

Comunelor

Dezbateri în problema cipriota

han, expert al partidului laburist 
în probleme financiare, care a luat 
apoi cuvîntul. și-a exprimat nedu
merirea în legătură cu faptul că 
această acțiune survine abia la 

cîtevazile după o serie de declara
ții oficiale foarte optimiste despre 
situația economiei britanice. El a 
declarat că sporirea taxei de scont 
va constitui un grav handicap pen
tru trei din cele mai importante 
sectoare economice 
construcția de locuințe 
derile municipale.

Liderul partidului
Grimmond, și-a exprimat și el tea
ma în privința efectelor negative 
pe care le-ar putea avea această 
măsură pentru ritmul actual al in
vestițiilor.

©---------------

: industrie, 
și întreprin-

liberal Jo

expunerii sale 
protest ale de- 
James Callag-

interne ale țării", 
că „autoritățile dețin 

documente care atestă 
misionari se dedau la 
și dezbinări în rîndurile 
din sudul țării".
- = © = -

PROCESUL LUI RUBY

Frankfurt pe Main

Procesul unor criminali de război

DALLAS 28 (Agerpres).
Ui al nouălea jurat, în persoana 

■tir James Cunningham, inginer în 
electronică, a fost ales la 27 februa- 
r e în juriul care va avea să-l ju
dece pe Jack Ruby, asasinul lui 
Lee Oswald. Au mai rămas trei ju
rați de ales ; apărarea nu va mai 
putea invoca decît de două ori 
dreptul de a recuza un ]ura-t fără 
a indica motivele.

(A-

ce- 
na-criminali de război

au participat la tortu- 
exterminarea deținuților 
lagăr Auschwitz, la 27 

continuat depozițiile 
Martorul acuzării,

lucrat în așa-nu- 
carantină a lagă- 
numai la 19 sep- 

fost trimise în ca-

FRANKFURT PE MAIN 28 
gerpres).

In cadrul procesului intentat 
lor 22 de 
ziști care 
rarea și 
din fostul
februarie au 
martorilor. Martorul acuzării, dr. 
Otto Wolken a dezvăluit în de
pozițiile sale noi aspecte ale cri
melor comise la Auschwitz. Amin
tind că numărul victimelor din 
acest lagăr este de aproximativ 
trei milioane de oameni, dr. Otto

țărilor mem- 
unității afri-

examinat ra-

LAGOS 28 (Agerpres).
Intr-un comunicat oficial dat pu

blicității joi seara se anunță că la 
Lagos au continuat dezbaterile pe 
comisii asupra punctelor înscrise 
pe ordinea de zi a conferinței mi
niștrilor de externe ai 
bre ale Organizației 
cane.

Comisia politică a
portul prezentat de Comitetul celor 
9 creat la conferința de ia Addis 
Abeba pentru coordonarea ajutoru
lui destinat mișcărilor de elibera
re națională din Africa. A fost 
luată apoi în discuție problema 
poiiticii de apartheid și ■> colonia
lismului în Africa. Comisia я adop
tat in acest sens o rezoluție, al 
cărei text a fost prezent, i de re
prezentantul Republicii Guineea, 
în care se recomandă șefilor de 
state africane să boicoteze avioa
nele și navele venind din sau ple- 
cînd spre Republica Sud-Africană.

Tot în comisia politică s-a ho- 
tărît ca toți șefii de state africane 
să adreseze guvernului britanic un 
apel în care să-i ceară acordarea 
independenței Rhodesiei de sud nu
mai după ce populația africană din 
acest teritoriu va exercita condu
cerea deplină. A mai fost adoptat, 
„în principiu", un proiect de con
venție asupra denuclearizării Afri
cii. La ședința de joi noaptea. Сэ 
misia politică a hotărît crearea unui 
comitet alcătuit din reprezentanți' 
Tunisiei Dahomeyului, Mauritaniei,

Wolken, care a 
mita secție de 
rului a spus că 
tembrie 1944 au
merele de gazare 300 de persoane. 
La 25 octombrie 1943, posturile de 
mitraliere au deschis focul împo
triva prizonierilor. „Numărul mor- 
ților a' fost atît de mare, a decla
rat Wolken, încît crematoriile nu 
mai puteau face față. Cadavrele 
au fost puse în gropi deschise și 
li s-a dat foc. Seara, cerul căpăta 
culoarea sîngelui, iar vîntul aducea 
miros de carne arsă"

Acuzații Ștefan Baretzki și Josep 
Klehr care au făcut parte din con
ducerea lagărului erau „speciali
zați". potrivit depozițiilor marto
rului, în „împușcarea prizonierilor 
sub pretextul că au încercat să 
evadeze". La 5 decembrie 1943, Ba
retzki și Klehr au ales 80 de pri
zonieri pe care î-au udat cu apă 
și i-ah lăsat dezbrăcați în ger. Toți 
prizonierii au înghețat.

Depozițiile eontinuă.

NEW YORK 28 (Agerpres).
Ședința din 27 februarie a Con

siliului de Securitate care exami
nează problema cipriotă s-a des
chis prin dezbateri asupra proce
durii pe marginea cererii Turciei 
ca Consiliul de Securitate să au
dieze pe reprezentantul ciprioților 
turci, Rauf Denktash, ca reprezen
tant al uneia din părțile interesate.

împotrivă acestei cereri s-au pro
nunțat reprezentanții U.R.S.S., R.S. 
Cehoslovace, Boliviei.

N. T. Fedorenko, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, a menționat 
că Consiliul de Securitate a 
invitat pe reprezentantul Ciprului 
să participe la dezbaterile în a- 
ceastă problemă și că această ța
ră este reprezentată în mod legal 
de ministrul afacerilor externe S 
Kyprianu.

Caballero Tamayo (Bolivia) a 
amintit că, potrivit constituției Ci
prului, politica externă a țării este 
de competența președintelui și că 
dacă Consiliul de Securitate ar 
accepta să audieze pe reprezen
tantul minorității turce, aceasta ar 
însemna un amestec în treburile 
int'erne ale Republicii.

Cererea reprezentantului turc a 
fost sprijinită însă de Statele U- 
nte. Anglia, Franța și Norvegia, 
astfel incit delegatului minorității 
turce din Cipru i s-a admis să-și 
expună punctul de vedere în Con
siliul de Securitate. In dezbaterile 
asupra problemei cipriote aflate pe 
ordinea de zi, primul care a luat 
cuvîntul a fost Patrick Dean, re
prezentantul Marii Britanii. Răs- 
punzînd unei întrebări prin care 
reprezentantul Ciprului cerea ță
rilor garante să răspundă dacă sînt 
de părere că acordul de la Zurich 
le dă dreptul să întreprindă o in
tervenție militară în Cipru, el a 
declarat că prin acest acord nu 
sînt consfințite drepturile nelimi
tate cu privire la un amestec unila
teral, însă se prevede dreptul u- 
nei intervenții pentru restabilirea 
situației prevăzute de acord. Dean 
a cerut Consiliului de Securitate să 
accelereze crearea forțelor inter
naționale, exprimînd totodată dorin
ța Angliei de a participa la aseme
nea forțe.

Apoi a luat cuvîntul Kyprianu. 
ministrul de externe al Ciprului 

din cele trei 
delegatul Gre- 
la întrebarea 
Cipru, a de-

nuare că guvernul Turciei a arătat 
prin acțiunile și declarațiile sale 
că se consideră în drept să tri
mită trupe împotriva Ciprului. 
Kyprianu a subliniat încă o dată 
că nici un acord încheiat între a- 
numite state nu le poate absolvi 
de obligațiile prevăzute în Carta 
O.N.U., de a nu recurge la forță 
sau la amenințări cu forța. Toc
mai respectarea acestei obligații 
este cerută cu deosebită fermitate 
de Cipru, care este hotărît să-și 
apere integritatea și independenta, 
a subliniat în încheiere Kyprianu.

Reprezentantul Boliviei a spriji
nit guvernul cipriot în ce privește 
revizuirea acordurilor de la Zurich 
și Londra, menționînd că nu pot 
exista acorduri intangibile. Delega
tul Turciei, Turgut Menemencioglu, 
care a luat apoi cuvîntul. a decla
rat că dacă în Cipru, nu vor fi 
trim Se forțe internaționale și vor 
reînrCeție vărsările de sînge, Tur
cia „nu va rămîne inactivă". Du
pă intervenția delegatului turc, des. 
baterile au fost amînate pînă vi
neri ora 20,30 G.M.T.

☆

și Grecia.... O sursă diplo- 
de încredere a anunțat că 
nu intenționează să-și mic- 
forța de 7 000 de 
în Cipru, în ciuda

oameni 
poziției

Consiliul de 
organisme in-

în Comitetulaltă parte, 
creat miercuri, a fost 

propunerea prezentată de 
Dahomey, referitoare la

unui înalt comandament a- 
Această propunere va 
pe ordinea de zi a con- 
șefilor de state africane

fi

Sudanului, Ghanei, R.A.U., Maro
cului, Voltei Superioare, Cameru
nului, Liberiei și Sierra Leone, care 
să pregătească un proiect de rezo
luție asupra conflictului de fron
tieră dintre Somalia și Etiopia. A 
fost acceptat un proiect de acțiuni 
ale statelor africane în vederea 
sporirii numărului de locuri ocu
pate de africani în 
Securitate și în alte 
ternațipnale.

Pe de 
celor 11 
adoptată 
Togo și 
crearea 
lrîcan. 
înscrisă 
ferinței
ce se va ține în luna iunie.

Comisia tehnică a conferinței a 
respins propunerea Ghanei de a 
se crea o forță militară africană 
de intervenție. Din surse apropia
te conferinței se relatează că un 
număr de țări sînt reticente la a- 
ceastă propunere. Delegatul Nige
riei a declarat că o asemenea forță 
militară nu ar putea fi creată îna
inte ca „unitatea africană să de
vină fapt și climatul de încredere 
reciprocă să fie temeinic instaurat 
îil Africa".

Comisia administrativă însărcina
tă cu stabilirea locului viitoarei 
rorifcrinte a șefilor de state afri
cane ale O.U.A., nu a ajuns la o ho- 
tărîre, dar s-a recomandat capitala 
R.A.U., Cairo.

a relevat că 
garante numai 
a răspuns clar 
de el. Pentru

care
țări
ciei
pusă
clarat ministrul afacerilor externe, 
Kyprianu, aceasta este problema 
principală. El a relevat în conti-

Alegeri legislative în R. A. U
CAIRO 28 (Agerpres).
La Cairo a fost dat publicității 

un decret semnat de președintele 
Nasser prin care este modificată 
legea promulgată în anul 1963 pri
vind alegerile legislative din 
R.A.U.

Conform decretului, un candi
dat pentru Adunarea Națională 
trebuie să îndeplinească mai multe

conditii printre care: să fie cetă
țean al R.A.U., să fie înscris pe lis
tele electorale, să aibă cel puțin 
30 de ani, să nu fie analfabet, să 
fie membru activ al partidului U- 
niunea socialistă arabă de cel pu
țin un an, să nu aibă bunuri se
chestrate, să nu fi' fost afectat de 
legile cu privire la reforma agra
ră și altele.

o-----------

NICOSIA 28 (Agerpres).
„Printre observatorii din Nico

sia — transmite agenția United 
Press International — se manifes
tă temeri că dacă O.N.U. dă greș în 
rezolvarea crizei cipriote, pasul ur
mător ar putea fi o intervenție a 
celor trei puteri garante — Anglia, 
Turcia 
matică 
Anglia 
șoreze 
trimisă
președintelui Makarios".

Concentrarea de nave 
in porturile din preajma Ciprult. •• 
este urmărită cu atenție la Nicosia.

In legătură cu declarațiile fă
cute de președintele Makarios, zia
rul francez „Le Monde" în care e- 
voca posibilitatea recurgerii la me
dierea președintelui de Gaulle, a- 
genția France Presse transmite: 
„Dacă nu va fi găsită o soluție 
grabnică în cadrul Consiliului de 
Securitate, se poate aștepta ca îna
inte de 
mediere, 
caute în 
vocarea 
Adunării

Intr-o telegramă adresată Consi
liului de Securitate, vicepreședin
tele Kuciuk a protestat împotriva 
hotărîrii președintelui Makarios de 
a spori numărul membrilor poliției 
cipriote la 5 000.

turcesti

recurgerea la o eventuală 
președintele Makarios să 

primul rînd să obțină con- 
unei sesiuni speciale a 
Generale a O.N.U.".

Foster, 
la con- 
a celor 
la New

Anchetă privind meciul dintre Lîston-Clay

că sub- 
oroble- 
să des- 
la con-

pentru
hotărît
privire 
desfășurat me-

campionatul mondial

s-a desfășurat meciul 
ancheta numai asupra 
apărute în ziare, po- 

societatea organiza-

WASHINGTON 28 (Agerpres).
Senatorul democrat Philip Hart, 

statui Michigan, a anunțat 
comisia senatorială 
mele trusturilor a 
chidă o anchetă cu 
dițiile în care s-a 
ciul pentru
de box profesionist inii. Sonny 
Liston și Cassius Clay, Senatorul 
a arătat că și procurorul general 
al statului Florida a deschis o an
chetă paralelă pentru a stabili da
că a vut loc o excrocherie.

Subcomisia senatorială, a preci
zat Hart, nu se va ocupa de mo-

dul în eare 
însuși, ea va 
informațiilor 
trivit cărora
toare a meciului de box, în care 
Sonny Liston deține mari interese, 
a încheiat un acord înainte de vic- 

a lui Cassius 
pregătirii viitoa- 
noului campion 

va căuta să sta- 
legătură eu

toria neașteptată 
Clay. în vederea 
relor meciuri ale 
mondial. Comisia 
bilească dacă în
ceasta a avut loc un aranjament 
căzînd sub prevederile codului 
penal.

a-
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NEW YORK. William 
șeful delegației americane 
ferința pentru dezarmare 
18 state, a sosit joi seara
York venind de la Geneva. La so
sire, Foster a declarat că va pre
zenta un raport președintelui 
Johnson și secretarului de stat 
Dean Rusk asupra mersului confe
rinței. Șeful delegației americane 
a precizat că deși nu a fost semnat 
încă nici un acord, „atmosfera la 
conferință este excelentă”.

RIO DE JANEIRO. După cum a- 
nunță agenția Prensa Latina, Joao 
Vinheiro Neto, președintele „Su- 
perintendenței pentru reforma a- 
grară" — S.U.P.R.A. — a prezen
tat președintelui Joao Goluart spre 
semnare decretul privitor la ex- 
propierea terenurilor necultivate 
situate de-a lungul căilor 
autostrăzilor și canalelor.

KUWEIT. In Kuweit au 
tratativele oficiale dintre
zentanții guvernului Kuweit-ului și 
ai guvernului Arabiei Saudite, în 
legătură cu unele probleme de 
frontieră.

ferate,

început 
repre-
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