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Din realizările 
gospodărești 
înfăptuite în Vulcan

Pe zi ce trece orașul Vulcan se 
înnoiește și se înfrumusețează tot mai 
mult. înnoiri pot fi văzute aici la tot 
pasul, fie că este vorba de noile blo

curi înălțate de constructori, fie des
pre spațiile verzi și rondurile de flori 
ce se înmulțesc an de an în jurul 
blocurilor datorită hărniciei locatari
lor. Toate aceste realizări gospodă
rești reflectă preocuparea comitetului 
executiv al Sfatului popular Vulcan 
pentru înfrumusețarea orașului, parti
ciparea cetățenilor lâ acțiunile de 
muncă patriotică desfășurate în acest 

x. scop. Numai în anul trecut, cetățenii 
din Vulcan au prestat 457 314 ore de 
muncă patriotică și au realizat astfel 

1 143 290 lei economii. Deputați cum 
sînt Popa Ida, Pasca loan, Pozsoyi 
Ana, Jura Valeria și mulți alții au 
adus o contribuție de seamă la înfru
musețarea orașului, au inițiat zeci de 
acțiuni de interes obștesc. Pentru rea
lizările la care au contribuit, mulți 
dintre acești deputați au fost propuși 
din nou candidați în alegerile de la 7 
maftie, iar 40 de cetățeni au fost dis
tinși recent cu insigna de „Fruntaș 
în gospodărirea orașului". Printre ce
tățenii care se mîndresc cu acest ti
tlu de cinste la Vulcan se numără 
Medrea Ana, Todoran loan, Penea 
Ileana, Ilieș Iosif, Cucu loan și alții.

S. VASILESCU

Expoziție de păsări 
și animale mici

In ziua de 26 februarie, în localul 
fostei librării din Petroșani din stra
da Republicii s-a deschis o expozi
ție de păsări și animale mici. Expo
ziția -este organizată de asociația co
lumbofilă „Minerul" din Petroșani și 
este deschisă zilnic între orele 8—20.

Sînt expuse peste 150 specii de 
păsări și animale mici — porumbei 
voiajori și ornamentali, păuni, iepuri, 
gîște, găini, rațe, cocoși — prezentate 
de diferiți crescători de pe cuprinsul 
orașului Petroșani, membri și nemem
bri ai asociației columbofile. Marea 
majoritate a păsărilor și a animale
lor expuse au fost premiate cu oca
zia unor expoziții sau concursuri in

terne sau internaționale. Printre alte
le sînt expuse 6 perechi de porumbei, 
care în cadrul unui concurs interna
țional au străbătut distanța Budapes- 

ta-Petroșani.
Expoziția este deschisă pînă marți, 

2 martie a.c.

Punctul nevralgic
in activitatea minei Lupeni: transportul

Dacă după încheierea primei luni a 
anului săgeata de pe graficul de 
producție al minei Lupeni indica un 
plus de 2 273 tone cărbune, în luna 
februarie ea a coborît mult. Minusul 
de pe grafic se cifrează la 2 700 tone 
cărbune.

Rămînerea în urmă a fost determi
nată de mai multe cauze, unele de 
natură obiectivă, în legătură cu con
dițiile de zăcămînt, cu frigul iernii, iar 
altele subiective ca : deficiențe în or
ganizarea muncii, în coordonarea pro
cesului de producție. Există însă o 
cauză despre care se vorbește cel mai 
mult în fiecare sector, la locurile de 
muncă — transportul minei. Și e fi
resc. Din pricina transportului neco
respunzător, aprovizionarea brigăzilor 
cu materiale și vagonete goale lasă 
de dorit. Transportul subteran și de la 
stlprafață a devenit așadar, în ultimul

Bucuroși și mîndri în fața operei 
lor, cîțiva membri ai brigăzii de zi
dari condusă de comunistul Popescu 
Teodor privesc spre cele 8 etaje ale 
blocului D 11 din Vulcan.

PROFILURI

Deputata din
Deputata noastră. Așa ii spun 

cetățenii din cartierul Viscoza-Lu- 
peni tovarășei Ana Taborszky. Ea 
este nu numai ajutor maistru în 
secția a treia a 
F.F.A. „Viscoza", 
mamă și soție, ci 
și o activistă neo
bosită pe tărîm 
obștesc, inițiatoare 
a zeci de acțiuni 
cu caracter gospo
dăresc in cartier. 
De cină a fost a- 
leasă deputată, 
Taborszky Ana 
și-a ciștigat stima 
și prețuirea cetă
țenilor din cir
cumscripția nr. 71. 
Cu sprijinul ei 
s-au amenajai nu
meroase spații 
verzi, au fost
plantați arbuști ornamentali. In ju
rul blocului nr. 5 a fost construi
tă. cu contribuția cetățenilor, o 
centură protectoare din beton etc. 
De aceea, cetățenii din circumscrip-

timp, punctul nevralgic în activitatea 
minei Lupeni.

De ce această situație ? Că sectorul 
de transport nu s-a pregătit pentru 
anotimpul rece, nu s-ar putea afirma. 
In cadrul pregătirilor pentru iarnă, aii 
fost create brigăzi speciale de in
tervenție, s-au asigurat stocuri de 
sare, motorină pentru dezghețat li
niile ferate de la suprafață, s-a a- 
provizionat sectorul cu lubrifianți, 
s-au curățat canalele din galerii pen
tru prevenirea inundațiilor. Au fost 
puse în stare de funcționare ambele 
culbutoare de la suprafață. Acestea 
au fost măsurile. Dar eficiența lor ? 
Fără îndoială măsurile aplicate și-au 
avut rostul lor. Totuși, datorită ză
pezilor abundente și mai ales ge
rului din ultimul timp transportul în 
cadrul exploatării a fost deficitar. La 
suprafață s-a redus capacitatea de 
tractare a locomotivelor ce deservesc

Votul dat la 7 mar
tie candidafilor Frontu
lui Democrației Popu
lare va fi un vot pen
tru înflorirea orașelor 
și satelor, pentru bu
năstarea și fericirea 
întregului popor!

(Din Manifestul Consi
liului Național al Frontu
lui Democrației Populare)

AGENDA ELECTORALII
• La Cîmpu lui Neag pregătirile 

pentru alegeri sînt în toi. De curind 
s-a terminat confecționarea celor 5 ca
bine de votare și a urnei fixe pentru 
secția de votare amenajată într-una 
din sălile scolii generale de 8 ani din 
localitate. Sînt gata, de asemetiea, și 
urnele volante necesare votării mun
citorilor forestieri din sectoarele Bibi 
gu. Arcanu și Buta.

• Vineri 26 februarie. Ia casa ale 
gătorului din Iscroni învățătoarea Mi- 
nodora Băncilă a făcut o expunere 
despre realizările înfăptuite în comu
nă în anii puterii populare.

cartierul nou
ția electorală nr. 71 ău propusio și 
de data aceasta candidată pentru 
alegerile de deputați ce vor avea 
loc la 7 martie a. c. Apropiată de 

oameni, modestă, 
dar energică, ea 
se preocupă în
deaproape de în
frumusețarea car
tierului, de rezol
varea uhor pro
bleme de interes 
obștesc. La a re
centă întâlnire cu 
alegătorii. Ana
Taborszky și-a
notat cu grijă 
propunerile făcu
te de cetățeni: 
darea în folosin
ță a brutăriei din 
cartierul Viscoza, 
terminarea drumu
lui din spatele 

blocului 5 etc.
In curind, propunerile vor prin

de viață, așa cum au devenit fap
te atitea și atitea alte propuneri 
anterioare.

transportul, din cauza înghețării ro
ților de la vagonete.

Dar s-au ivit și deficiențe care s-ar 
fi putut evita. Bunăoară, s-a redus 
mult capacitatea de înmagazinare a 
vagonetelor. din cauza înghețării căr
bunelui pe fundul acestora. Or. acest 
neajuns s-ar fi putut evita, prin crea
rea de condiții optime pentru curăți
rea vagonetelor. Această operație se 
face însă manual, deoarece mașina de 
curățat stă defectă de multă vreme. 
Greutăți mari s-au întîmpinat în des
fășurarea transportului și din cauza 
micșorării parcului de vagonete. In 
prezent, cca. 15 la sută din parcul de 
vagonete este imobilizat din cauza de
fecțiunilor. Remedierea acestui nea
juns ar fi prima cale spre redresarea

1. D.

IN VEDEREA ALEGERILOR
Propuneri înfăptuite

mintii, iar in cadrul magazinului; dinIn toate localitățile Văii Jiului 
s-a trecut la înfăptuirea propuneri
lor făcute de alegători în cadrul în- 
tîlnirilor cu candidații F.D.P.

0 Numeroși alegători din Petrila 
și Clmpa, printre care tovarășii Croi- 
ioru Gheorghe și Gaia Troian au ce
rut să se îmbunătățească aprovizio
narea localităților cu legume, carne 
și lapte. Propunerea a fost înfăptui
tă in urma măsurilor luate de orga
nizațiile comerciale respective.

Tot in cadrul acestor întâlniri, to
varășul Bejan Ioan a cerut să se 
monteze uși duble la casele din car
tierul Prundului din Petrila, iar pro
fesorul Bana Petru a propus să se 
asigure aprovizionarea localității 
Cimpa cu rechizite școlare. Recent, 
sectorul ILL. Petrila a trecut la 
montarea - ușilor dlible in cartierul- a-

Adunări cetățenești
»

Comuna dintre dealuri în plină înflorite
Ascunsă după dealurile înzăpezite, 

Aninoasa trăiește acum zile de pre
gătiri intense. La mină,, în cuvintele 
oamenilor, pe fețele lor, citești bu
curia pe care ți-o da sentimentul, da
toriei Împlinite : planul' producției de 
cărbune e îndeplinit și depășit. -Mi
nerii aniho6enî“țin-aă înfirnpine ziila 
de- 7 martie «u.realizări-deihne. de a- 
ceastă mare sărbătoare, oînd poporul, 
nostru se va prezenta în fața urne
lor spre a-și alege reprezentanții în 
Marea Atjunaee Națională, în sfatu
rile populare. După terminarea pro
gramului de lucru, pe minerii ani- 
noseni îi întilnești,' împreună cu so
țiile lor, la casa alegătorului' sau. la 
club unde participă la manifestările 
organizate în întîmpinarea alegerilor.

Așa s-au petrecut lucrurile și vi
neri seara. Sala de festivități a clu
bului era arhiplină.: mineri, munci
tori, tehnicieni și ingineri, învățători 
și profesori, gospodine, țineri și vîrst- 
nici veniseră să ia parte la adunarea 
cetățenească - consacrată alegerilor de 
Ia 7 martie. Printre cei prezenți pu
teau fi văzuți candidații propuși în 
alegerile de la 7 martie, printre care 
tov. Cristea Aurel, candidatul F.D.P. 
în alegerile pentru Marea Adunare 
Națională, l.azăr Bella, Simo Iosif, 
candidați în alegeri pentru sfatul 
popular comunal ș. a.

Descliizînd adunarea cetățenească, 
tov. Blaj Traian, membru ai Consi
liului orășenesc Petroșani al F.D.P. a 
vorbit despre avîntul cu care între

Cimpa se va deschide in curind un 
raion aprovizionat cu rechizite șco
lare.

0 La înfîlnjrea alegătorilor cu șto- 
vairășul Lupu Victor, candidat al!cir- 
cumscripției orășeăești nr. 109, Is
croni, - alegătorul Drugă Părasctnv - a 
propus să se niveleze tereftul ce jse 
află lîngă podul Jiului. Sfatul popu
lar al comunei Iscroni a luat măsuri 
în scopul nivelării terenului amintit.

O Țăranul muncitor iMiclauș Gheor- 
ghe a propus, la una din intililirile 
cu candidații, să se construiască un 
podeț peste pirîul Răchita. Recent, 
s-au terminat lucrările de construcție 
a podețului iar ca urmare circulația 
locuitorilor din acea parte a comu
nei s-a îmbunătățit.

gul > popor îfltîmpînă-, alegerile de - la 
7 martie. Din partea Biroului F.D.P. 
Aninoasa a-luat-, cuvînial tov.-Barna 
loan, care a.trecut în revistă trans
formările înnoitoare Care ,au avut 10c 
la' Aninoasa în perioada cane a' tfe- 
cut de 'la alegerile - '.precedente.-‘ «De 
aici, ■ din sală, revedea*.'pască Зпи$-

•-*——- 'r—*—* —.‘О;-*;. A 
^Continuare in pag. 3-â)

Măiestrie și răbdare.— două ca
lificative care îl caracterizează pe 
comunistul Ghile Mihai, de. '.l-a 
S.R:E.. Vulcan. Iatâ4 .în timp ce 
rebobinează un motor de' 280 kW.

(Continuare în pag. 3-ă)
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2 STEAGUL R©ȘU

In atelierul clasei de pictură a Școlii populare de artă din Petroșani.

..........  <1111 li ' ■■■ ■ ■ I

Pe ecranele ctnemafografelor din Pefrofani

SĂ CITIM îPregătirile artiștilor 
amatori din Petrila

CE

„Soție pentru
fnceptnd de mline, 1 martie, pe e- 

orariul cinematografului „Republica" 
va rula filmul „Soție pentru un 
australian", o producție a studiouri- 
lor poloneze.

Filmul este o- comedie muzicală 
redind peripețiile unui tinăr fermier 
de origine poloneză stabilit in Austra
lia care vine In Polonia. In orașul 
Gdansk, pentru a-și găsi o soție. Sar
cina e grea și comportă multă serio- 
zUate, iar Robert nu are la dispozi
ția dealt trei zile pentru a o îndeplini, 
împreună cu Michal, prietenul văru
lui său, Robert iși începe investiga- 
mie. Michal satisface rugămintea lui

„С A M -
Tet de mline. la cinematograful „7 

Noiembrie** va rula fNmul „Сап-Сап", 

o producție a studiourilor americane.

Filmul in culori, cinemascop, e o 

comedie muzicală, ecranizata după 

opereta de mare succes a lui Abe

un australian”
Robert de a-i prezenta chiar in pri
ma zi 15—30 fete, ductndu-l ta un 
spectacol dai de ansamblul de cîn- 
tece fi dansuri „Mazowșze". Și iată 
că. In primul rind printre frumoasele 
interprete, el o remarcă pe Hanka, o 
tlnâră blondă, care-l farmecă din 
prima clipă. Michal, care ajunge pi- 
nă la cabina fetei, li aduce vestea 
că Hanita are un vis: acela de a fi 
răpită intr-o noapte întunecoasă. Cei 
doi prieteni pun la cale răpirea fe
tei. 0 dată cu aceasta se declanșea
ză o serie de întorsături fi surprize 
care face filmul antrenant.

C A
Burrows. Acțiunea veselă și antre
nantă a filmului se petrece in am
bianta Parisului din jurul anului 
1900. cu viata lui zgomotoasă da 
noapte, cu cabaretele tixite de modi* 
nete cochete și de bogătași, ahtiat! 
după aventuri și petreceri.

Pînă la 7 martie, cînd vor avea 
ioc alegerile de depuțați pentru Ma
rea Adunare Națională și sfaturile 
populare a mai rămas un timp rela
tiv' scurt,

In întîmpinarea acestui eveniment 
de seamă în viata poporului nostru 
oamenii muncii din Valea Jiului si 
pregătesc intens înscriind pe grafi
cele întrecerii socialiste noi succese 
în muncă.

Pregătiri intense 
rilor de la 7 mar
tie fac și artiștii 
amatori ai duhu
rilor și căminele^ 
culturale din lo
calitățile noastre.

Pentru a cunoaște 
fac artiștii amatori ai clubului mun
citoresc din Petrii a. un redactor al 
ziarului nostru a adresat tovarășului 
Kalman Ioeif. directorul clubului, cî- 
teva întrebări.

multe etntece printre care: „Glorios 
partid" de Mircea Neagu, „Patriei 
slavă" de î. C. Romoașeanu, „Pe 
malul Dunării** de Nelu Irimescu si 
altele.

— Care este stadiul de pregătire 
a formațiilor?

în vederea alege.

Sirrtem intr-un stadiu destul de a- 
vansat cu pregătirile sau mai blne- 
zis, statem ta

Interviul noitru
pregătirile ce Ie

stadiul unor mici retu
șuri. Pregătirile 
pentru evenimentul 
de ia 7 martie le-am 
început eu mult 
timp înainte. De
altfel, formațiile 

pînă tn prezent posi-

— Ce formații vor prezenta pro

grame artistice cu ocazia alegerilor 3

Pentru acest Important eveniment 
se pregătesc aproape toate formațiile 
artistice ale clubului nostru. Amin
tesc. printre acestea formația corală 
condusa de dirijorul Ureche Vladi
mir, orchestrele de muzică populară 
și ușoară conduse de tovarășii Po
troacă Petru și ionescu Constantin, 
fanfara dirijată de Gaier Victor șl 
formația de dansuri condusă de in
structorul Caliștru Mihai. l-n total, 
în aceste formații se pregătesc peste 
130 de artiști amatori. Iată și cîteva 
nume: Rusii Mircea. Berceanu Tlbe- 
rib, Nfstor Dan, Thol Gustav, Antal 
Erwin, Popiu Gheorghe, Găman Con
stantin — tatăl și Găman Constantin 
—. fiul, Zldaru Olimpia, Kotiki Elena, 
Preda Viorica, Farkaș Dionîsie, soții 
Vlad loan și Margareta, soții Mllfl- 
i«tcu Dumitru șl Margareta, Dudaș 
Gheorghe și alții.

— Ce ne puteți spune despre re- 
șertorlul formațiilor artistice ?

Am ales cu toată grija reperto
riul formațiilor care vor da programe 
artistice cu ocazia alegerilor. In at- 
lectionarea acestuia am pornit de la 
faptul că el trebuie să fie adecvat 

acestui eveniment.
De exemplu, corul va prezenta mal

Impresii de la o expoziție

„iDiemoăiI le lui floirei (hirită
ac Demostene Botes

noastre au avut 
bilitatea să-și verifice de mai multe 
ari stadiul de pregătire cu ocazia 
unor programe artistice pa care le-au 
dat la club și la casele alegătorului. 
De fiecare dată, artiștii noștri ama
tori s-au prezentat bine, lucru ce ne 
face să credem că șl programele pe 
care le vom prezenta la 7 martie, la 
secțiile de votare din Petrii a vor fi 
la Înălțimea așteptărilor.

Gravura eațe una din principalele 
ramuri ale graficei. Indiferent de 
tehnica ;. întrebuințată, particularitatea 
și, totodată, calitatea de căpetenie a 
acestei arte este aceea că imaginea 
poate fi reprodusă de multe ori; de
senul se sapă într-o placă de lemn, 
linoleum sau metal și se imprimă 
apoi cu cerneală tipografică pe tur
tle,

Gravura in lemn, sau xilogravura 
(de la grecescul „xllon" «* lemn), 
cea mai veche dintre tehnicile gra
vurii, constă în săparea desenului pe 
placa de lemn cu ajutorul unor dălți- 
țe. Cerneala tipografică, întinsă cu 
un rulou pe placă, înnegrește doar 
părțile cele mai înalte, neatinse de 
daltă; deci în xilogravură părțile să
pate rămîn, după imprimare, albe pe 
htrtie, iar restul negru. Gravura în 
lemn cunoscută pare-se încă din anti
chitate în China, se dezvoltă în Euro
pa prin secolele XV—XVI, o dată cu 

tiparul.
Cea mai nouă tehnică a gravurii, 

apărută acum vreo 50 de ani, este 
llnogravura, gravura în linoleum, pro
cedeu în mare măsură asemănător cu

Sînt înmănunchiate, evocări din co
pilărie, o bună parte din ele publicate 
acum douăzeci de ani în volumul 
„Lumea mică".

Autorul reînvie lumea copilăriei sala 
explorînd cu multă finețe și duioșie 
sufletul candid al copilului. Folosind 
mijloace și procedee variate în relie
farea sentimentelor față de părinți, 
față de oamenii sărmani, deprinși cu 
toate asprimile vieții, fața de anima
lele pe care le iubea și le ocrotea, 
Demostene Bote? realizează pagini de 
o mare gingășie.

In partea a două a volumului apar 
numai oameni maturi, cu portrete ex- ; 
presive bine Individualizate, desprinzîn- ' 
du-se cu claritate simpatia spontană, 
sincera a autorului pentru oamenii cin
stiți, curajoși, capabili de fapte pline 
de umanism, precum și ura și dispre
țul acestuia față de 
oficialitățile vremii.

„însemnările lui 
constituie o lectură 
atractivă.

protipendadă și

Andrei Ghirieă"
interesanta și

xilogravura; placa de lemn se înlocu
iește cu cea de linoleum, mai moale, 
și deci mai ușor de lucrat.

Gravura în metal are mai multe va
riante. Printre cele mai uzuale este 
aquaforte (apă tare), tehnică ce între- , 
buințează uri corosiv în loc de daltă: 

de pildă acidul nitric, de unde și nu
mele de „apă tare". Procedeul este 
următorul: pe o placă de aramă lus
truită se întinde un grund, strat de 
soluție bituminoasă, în care se dese
nează-cu un vîrf de oțel. Apoi placa 
se pune tntr-o baie de acid; corosivul 
atacă arama pe urmele desenului, un
de bitumul a fost înlăturat. Astfel se 
sapă în placă desenul, în șanțuri su
perficiale sau mai adinei, după cum 
a fost lăsată arama sub acțiunea aci
dului, mai mult sau mai puți ■ Дісі, 
ca la majoritatea tehnicilor gravurii în 
metal, 
invers 
tră în 
negru
nile de placă neatacate apar albe.

Alte tehnici ale gravurii pe metal 
sînt: gravura cu dăltița sau cea in
titulată „vîrf uscat", după termenul 
francez „pointe seche". In ambele ca
zuri în placa de metal se sapă de
senul cu scule tăioase de oțel foarte 
dur, fie ci e vorba de diferite tipuri 
de dăltițe, fie 
formă de ac.

Gravura în
ție europeană 
dul Germaniei 
al XV-lea.

principiul de imprimare este 
decît xilogravura; cerneala in- 
șanțurile săpate, imprimîndu-se 
pe hîrtle, în vreme ce porțiu-

Sini opt zile de 
tind in sala mică 
a clubului C.C.VJ, 
a fost deschisă 
expoziția de fotografii artistice „Pei
saje" a cercului de joioamalori al 
clubului sindicatelor din Petroșani. 
In acest răstimp expoziția a fost vi
zitată de sute de muncitori, ingineri, 
medici, funcționari, profesori, elevi 
și studenți, bătrini și copil. Și pe toți 
i-au impresionat cele 120 de foto- 
grafii, temele abordate, explicațiile 
ingenioase ce le însoțesc, intr-un cu- 
olnt măiestria șl pasiunea acelor fo
tografi amatori care au pus în reali
zarea expoziției toată căldura lor su
fletească, toată gama cunoștințelor 
lor in frumoasa artă fotografică.

Foarte mulți oameni al muncii, 
după ce au vizitat expoziția, și-au 
scris impresiile, părerile și pro
punerile în cartea de impresii a expo
ziției. Am răsfoit această carte și 
am citit însemnările citarea vizita
tori. Fiecare iși exprimă admirația 
pentru exponate, apreciază talentul 
autorilor, măiestria lor artistică.

„Expoziția „Peisaje" este o invi
tație irezistibilă la excursii pentru 
cunoașterea naturii și a frumuseților 
patriei, îndeamnă la Indrăgirea ar
tei fotografice" — consemnează un 
vizitata'. Studentul D. Popescu scrie 
cd l-ai impresionat nespus de mult 
fotografiile ce înfățișează institutul 
de taine din Petroșani șl imprejttri- 
Me sate, №r un bătrinel, „secondai"

că a vizitat ex- 
nepoții, că le-aîmpreună cu 

tuturor foarte mult, că i-au 
frumoasele fotografii artistice, 
vizitat împreună cu familia

de trei puști, afirmă 
poziția 
plăcut 
odihnit

„Am
expoziția și ne-a impresionat nespus 
Exponatele sînt frumoase, expresive 
șl merită a fi văzuta" consemnea
ză In cartea de impresii alt vizita
tor. „Mi-au plăcut toate fotografiile, 
dar citeva rn-au captivat: „Se ridică 
ceața" și „I.M.P." de I. Kiss; „Cai 
putere" și „Cartierul Aeroport" de 
N. Moldoveana, „Douăzeci de ani" 
și „Căsuța din povești" de N. Ște- 
fănescu și.., de-ar fi să le înșir pe 
toate..." — consemnează un admira
tor al naturii și al fotografiilor. „Și 
fotograful amator este un artist. Ex
poziția „Peisaje" confirmă pe deplin 
acest lucru...".

Dar numărul acelora care și-au 
dezvăluit In scris impresiile este 
foarte mare și mult mai mare este 
numărul acelora care au vizitat ex
poziția în numai o săptămînă.

Pe bună dreptate vizitatorii apre
ciază munca, talentul și priceperea 
fotoamalorilor din Petroșani. In dru
mețiile și excursiile lor pe poteci de 
munte, prin orașele țării sau pe în
soritul litoral, ei au imortalieat pe 
peliculă noul, frumosul, vigoarea șt 
tinerețea patriei sociattrte, peftin ca

apoi să le redea 
în imagini spre 
delectarea oame
nilor.

S-ar mai putea vorbi multe despre 
expozijia „Peisaje", despre oamenii 
care i-au dat viață. Dar ne oprim 
aici. Mai bine vă invităm s-o vizi- 
tafi gi dumneavoastră. Este deschisă

zilnic Intre orele 16—21, iar dumi
nica e

Iată
aspect
ției. linii admiră 
semnează In cartea

deschisă și 
in clișeul 
din timpul

dimineața.
de mai jos un 
vizitării expozl- 
exponatete, alții 

de impresii.

de un instrument în

metal, probabil inVen- 
s-a răspîndit prin eu. 
și în Italia, din secolul

D. GHEONEA
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COMUNA DINTRE DEALURI 
ÎN PLINĂ ÎNFLORIRE

(Urmare din pag. l-a)

rile care schimbă continuu fața aces
tei așezări minerești. In partea din
spre iscroni a localității au fost date 
nu de mult în folosință două blocuri 
noi, cu zeci de apartamente. Nu de
parte de arena sportiva se înaltă 
turnul puțului Aninoasa-sud, de unde 
cărbunele extras de mineri își va lua 
zborul pe cablurile funicular ului, spre 
noua uzină de preparare de la Caro- 
ești. De curînd s-a dat țn folosință 
un mare și modern magazin de le
gume și fructe, iar nu peste multă 
vreme va începe construcția unui 
complex de deservire al cooperației 
meșteșugărești cu numeroase secții. 
Asemenea realizări întîlnești la tot 
pasul și fiecare dintre ele poartă pe
cetea anilor noștri, anii socialismu
lui. Despre aceste realizări, despre 
hotărîree de a munci cu toată pute
rea pentru dezvoltarea lor, au vor
bit șl tovarășii Cocoș VI ad, Vlad 
Francisc, Blag Teofil șl alți parti
cipant!.

Apoi a luat cuvîntul tov. Ledrer 
tosif, șeful exploatării, candidat în a- 
legeri. pentru sfatul popular comu
nal. care a Vorbit pe larg despre

Pddiih шіаідк
io atlivitalea minei ligii: transBortol

(Urmare din pag. l-a)

transportului în cadrul minei și îm- 
bunăț tirea aprovizionării brigăzilor 
cu goale. întreținerea parcului de 
vagooete este condiționată însă de 
aprovizionarea cu piesele de schimb 
necesare ; rulmenți, cîrlige, trenuri de 

roți, Suporți pentru trenuri de roți etc. 
Or, tocmai de lipsa acestor piese su
feră în prezent exploatarea Lupeni.

In acest an, sectorului de transport 
îi revin sarcini mari, sporite. In 1965 
sectorul trebuie să deservească obiec- 
iive noi cum sînt: puțurile 21, 13, 
blocul III A; a crescut volumul de 
producție ce se extrage pe puțul 7. 
Îndeplinirea acestor sarcini reclamă 
însă asigurarea sectorului cu un efec
tiv corespunzător. Iată o problemă 
ce necesită o rezolvare urgentă din 
partea conducerii minei. Totodată, se 
impune o preocupare mai mare din 
partea conducerii sectorului pentru în
tărirea disciplinei, lichidarea absențe
lor. La țector se înregistrează și în 
prezent cîte 40-50 absențe nemotivate 
lunar. Mal sînt neajunsuri și în folo
sirea celor 8 ore de muncă de către 
unii mecanici și lăcătuși ce deservesc

cărăușul Vâll Jiului șl adhilatca sa
Dezvoltarea continuă a economiei 

naționale, puternicul schimb do măr
furi între oraș și sat, necesitățile me- 
reu crescînde de aprovizionare a in
dustriei, precum și lărgirea continuă 
a rețelei de șosele modernizate au 
dus la o , apreciabilă intensificare a 
transportului rutier, Prin bazinul 

nostru carbonifer circulă zilnic sute 
de mașini: autocamioane, autobuze, 
autoutilitare.

Buna organizare a transportului ru
tier are o mare însemnătate. Folosi
rea intensivă a mașinilor face posibilă 
transportarea unui volum sporit de 
mărfuri sau oameni cu același nu
măr de mașini; prin organizarea 
transportului ,,plin-plin“ se reduc chel
tuielile de circulație, iar prin încăr
carea mașinilor la tonajul maxim ele 
sînt bine folosite. In această direcție 
însă mai sînt multe de făcut. Cărău
șul diferitelor unități economice din 
Valea Jiului are încă o serie de de
ficiențe in activitatea sa.

Condițiile din timpul iernii — ză
padă, frig, polei — pun o seamă de 
probleme în fața transportului rutier, 
cer ca mașinile să fie minuțios pregă
tite și dotate cu Cele necesare. Din 

.păcate însă foarte puține mașini sînt 
..jblne pregătite pentru transportul în 
condițiile iernii. Astfel, foarte puține 
mașini sînt dotate cu lanțurile anti
derapante. La mașinile I.P.I.P. Live- 

zeni. care deservesc șantierele de 
construcții iipsesc cabinele de protec
ție a muncitorilor care însoțesc tran 
•porturile de materiale stînd sus pe 
încărcătură. De asemenea, și o bună 

Manifestul F.D.P., oglindă fțdelă a 
тагйог transformări înnoitoare dare 
■u avut loc Sn țara noastră ca re
zultat al avtntului muncit socialiste 
desfășurate de întregul popor sub 
conducerea partidului. Manifestul 
F.D.P. înfățișează, de asemenea, 
perspectivele luminoase ce se deschid 
dezvoltării economiei și culturii, ridi
cării nivelului de trai material și 
cultural al celor ce muncesc prin în
făptuirea programului desăvârșirii 
construcției socialiste elaborat de 
partid. Participant!! la adunarea ce
tățenească și-au manifestat cu înflă
cărare dorința de â obține no! suc
cese în muncă, de a-și da ou încre
dere la 7 martie votul candidaților 
F.D.P.

☆

Adunarea s-a încheiat cu un reu
șit program artistic prezentat de ac
tori ai Teatrului de Stat Valea Jiu
lui. Intre altele programul a cuprins 
piesa : „Conu Leonida față cu reac- 
țiunea" de I. L. Caragiale, în a că
rei distribuție au apărut actorii Du
mitru Drăcea, Victoria Suchici Ne- 
delcu și Astra Miclescu.

transportul în mină. Sînt deficiențe ce 
se cer remediate în timpul cel mai 
scurt.

Îmbunătățirea transportului în ca
drul minei reclamă un sprijin mai 
substanțial și din partea U.R.U.M.P., 
prin urgentarea și îmbunătățirea cali
tăți! reparațiilor la locomotivele Die
sel de mină șl cu troley în special. 
Și iată de pe. Locomotiva electrică cu 

troley nr. 2 se află la U.R.U.M.P. 
din luna august 1964 și încă nu a 
fost reparată. Și acum un exemplu in 
legătură • cu calitatea reparațiilor. O 
locomotivă Diesel de tipul Moess, de 
8 tone, abia venită din reparație de 
la uzină, s-a defectat la pompa de 
apă (curge apa în baia de ulei).

Se așteaptă mai mult ajutor și din 
partea S.R.E. Vulcan. Secția de repa
rații electrice are comenzi pentru re
pararea unor motoare șl bobine stato- 
rice din partea minei tot de anul tre
cut. Deci, mai multă operativitate în 
efectuarea reparațiilor. Mâna Lupeni 
are nevoie de un parc de utilaje de 
transport cit mai complet, iar la satis
facerea acestei nevoi U.R.U.M.P. și 
S.R.E. Vulcan sînt obligate să-și dea 
aportul cuvenit I 

parte din mașinile I.M.T.F., care tran
sportă materialul lemnos de la par
chetele forestiere, nu au sisteme anti
derapante atît de necesare iarna pen 
tru ușurarea circulației.

Starea căilor de circulație are o 
însemnată influență asupra exploată
rii intensive a parcului auto. In 
general șoselele din Valea Jiului sînt 
modernizate de la Lonea la Uricani.

Ancheta noastră
• • •-• « • *-ч> •

Totuși pe porțiunile Lonea—Gimpa și 
Uricani — Cîmpu lui Neag ca și pe 
șantierele de construcții din Vulcan. 
Petroșani și Petrila transportul auto 
se desfășoară mal greoi, cu randa 
mente necorespunzătoare. Cauza : în
treținerea căilor de circulație rutieră 
este insuficientă.

Circulația autobuzelor locale, a ma
șinilor care transportă pe constructori 
pa diferite șantiere lasă, de asemenea, 
de dorit. Aici lipsește îndeosebi con
știinciozitatea șoferilor, un grafic de 
circulație pentru fiecare mașină în 
parte, care să fie respectat riguros. 
Aceste deficiențe pot fi înlăturate. 
Este necesar însă ca sfatul popular 
Orășenesc să studieze posibilitatea 
construirii unui pasaj de drum peste 
tunelul de la Petrila — singurul mij
loc de normalizare a circulației ru
tiere în această parte a Văii Jiului, 
Fără varianta peste tunel (dealul

NOTĂ
Sfat harnici cetățenii orașului nos

tru Toatei lumea cunoaște acest a- 
devăr, ce nu mai trebuie demonstrat. 
Și totuși se ivesc In unele tocuri 
mici neajunsuri la capitolul gospodă
rie. Se simte lipsa unor inițiative o- 
perative, cart puse in aplicară, să 
înlăture unele capricii (In cazul de 
jață) ale iernii care dau un aspect 
nu tocmai corespunzător orașului 
nostru.

Ați trecut în această săptâmirtâ pi 
strada Republicii ? Desigur, de mul-

Sabia 
lui 
Damocles
te ori. Să nu comiteți imprudența de 
a merge cu ochii In pămlnt. Priviți 
la nivelul streșinilor și fiți atenți I 
Sabia lui Damocles nu este de astă 
dată tăioasă, așa cum spune legen
da. ci foarte, foarte ascuțită. Dar, nu 
esie vorba de o singură sabie .ci de 
sute de asemenea sulițe. Țurțuri de 
gheață atlrnă amenințători deasupra 
pietonilor.

Dar să facem o plimbare de-a lun
gul străzii Republicii. Nu ne-am, pro
pus să începem de la un capăt al ei. 
Am plecat de pe la mijloc, din fața 
magazinului de „Mezeluri— brinzeturi" 
(un aparat de fotografiat ar fi înre
gistrat un adevărat ghețar suspen
dat intr-un colț al fațadei magazinu
lui ).

La magazinul „Moto—sport" a- 
ceeași „prioeliște", Există însă o 
mică deosebire: feeria multicoloră 
produsă de razele soarelui ce bat in 
țurțurii de la streașină se întinde pe 
o lungime mult mai mare față de 
primul exemplu.

Și plimbarea ar putea continua cu 
certitudinea că asemenea aspecte mai 
pot fi tntîlnite în multe alte locuri.. 
Desigur că gospodarii orașului au și 
in această problemă un cuc ini de 
spus.

GH. gherasim

Pentru dezvoltarea
Fondurile alocate pentru invățăniim 

în țara noastră au crescut de ia 
1 682,5 milioane lei în anul 1951 la 

6,7 miliarde lai în anul 19Й8.
Pentru dezvoltarea bazei materiale 

a învățămîntului, în primii cinci ani 
ai șesenalului au fost construite cir- 

străpuns de tunel oferă condiții bune 
pentru realizarea lucrării) transportul 
rutier Petrila-Lonea-Cimpa va fi în 
permanență gîtuit de rampa C.F.R. 
de la tunel

Și încă o problemă. folosirea ra
țională, la maximă capacitate a par
cului de mașini. In comerț, de pildă, 
există serioase deficiențe în această 
privință. Aprovizionarea magazinelor 
alimentare se face numai înainte de 
masă, cu toate că magaxinele sînt 
deschise și după-mâsă, pînă seara tir- 
zlu. De ce ? Pentru că depozitele 
l.C.R.A. funcționează dumai ₽e 

un schimb, ceea ce face ca mijloacele 
de transport respective să fie folosite 
insuficient — doar o jumătate de 
zi — iar toată aprovizionarea ma
gazinelor să fie limitată la cîteva 
ore. Bineînțeles că o așa folosire a 
mijloacelor de transport atrage după 
sine alte dificultăți. Un mare număr 
de mașini ce deservesc comerțul di
mineața stau degeaba, nefolosite, du- 
pă-amiaza. Din această pricină maga
zinele nu sînt descongestionate ope
rativ de ambalaje.

Sînt multe posibilități pentru buna 
orgâpizăre a transportului rutier în 
bazinul nostru. Ele trebuie însă măi 
bine folosite: lichidate gîtuirile de 
transport, asigurată a întrebuințare in. 
tensivă a parcului auto. Numai ast
fel va putea ajunge cărăușul , Văii 
Jiului să satisfacă cerințele de tran
sport, aă mulțumească beneficiarii.

M1HA1 ȘTEFAN

PUBLICITATE
ANUNȚ

Grupul școlar C.F.R. din Timișoara
Strada C. Rădulescu nr. 1 

REPETA EXAMENUL DE ADMITERE 
rai» ІШ DE IIPIEDIțl DE ІЦЕШ 
în ziua de 5 martie 1965.

Se primesc numai bărbați absolvenți ai școlilor medii, eu sau lără 
examen de maturitate, în vlrstă de 18-38 ani, cu domiciliul stabil pe ? 
raza Direcției Regionale C.F.R. Timișoara.

înscrierile se fac prin toate stațiile C.F.R. sau la Grupul șco
lar C.F.R. Timișoara pini in preziua examenului, unde șe pot primi și 
informații suplimentare.

învăfămTntului
ca 20 000 săli de clasă destinate ele
vilor din școlile de cultură generală. 
S-au mărit spațiile de învățămînt în 
instituțiile universitare, s-au con
struit cămine studențești cu peste 
22 000 locuri, precum și cantine cu 
o capacitate de deservire de peste
7 000 locuri Intr-o singură serie.

De asemenea, elevii din școlile pro
fesionale primesc întreținerea comple
tă din partea statului, iar 58 000 stu- 
denți beneficiază de burse de stat. In 
perioada amintită au fost distribuite 
elevilor din învâțămîntul general de
8 ani, în mod gratuit. 83 503 000 ma
nuale școlare, în valoare de 409 mi
lioane lei.

PROGRAM DE RADIO
1 martie

PROGRAMUL 1. 7,45 Melodii dis
tractive, 8,00 Sumarul ziarului „Scîn- 
teia", 8,04 Cmtece pentru alegeri, 
9,00 Din tolciorul muzical al popoa
relor, 10,28 „Ciut pentru tine" — 
muzică ușoară, 11,30 Cu cintecul și 
jocul de-a lungul Mureșului, 13,00 
Seiecțiitni din operete, 14,10 Inter
pret! de muzică ușoară, 15,30 Muzică 
populară, 16,15 „Prințul ghiocel*’ —• 
muzică ușoară, 16,30 Vreau să știu, 
17,30 Pe teme industriale, 18,05 Din 
melodiile populare îndrăgite de as
cultători, 18,30 Colocviu despre ti
nerețe, 18,50 Varietăți muzicale, 19,40 
Un cunoscut interpret de muzică u- 
șoară: Vico Torriani, 20,00 Radiogă- 
zeta de seară, 20,30 Parada melodi
ilor, 21,20 La microfon. Satira și u- 
morui (reluare), 22.20 „Melodii de 
pretutindeni** — muzică ușoară. PRO
GRAMUL II. 8.00 Muzică p. pmarS, 
B.46 „Zi cu soare'* —muzică ușoa- 
ri, 10,05 Melodii populare din .Mol
dova, 11,15 Muzică ușoară. 11,30 De 
toate pentru toți. (Reluarea emisiu
nii dto 28 februarie), 12,30 Din cele 

întreprinderea 
pentru contractarea 

și industrializarea laptelui 
8 I M E R I A
ANGAJEAZĂ

Pentru fabrica de pro
duse lactate Petroyanli
— doi electricieni 

autorizați
— doi mecanici 

frigotehniști
Cererile de angajare se de

pun la sediul întreprinderii 
l.C.I.L. Simeria str. Tralan ut 
88, telefon 29.

mai cunoscute melodii populare, 14,00 
Pe aripile operetei, 15,05 kt ritm de 
tango, 16,00 Cîntece și jocuri popu
lare, 17,15 Tineri interpreți de muti
că ușoară, 18,30/Melodii populare, 
19,05 Muzică din operete, 19,50 „Ritm 
tineresc" — muzică de dană, 20,40 
Noi înregistrări de , muzică populară, 
21,20 Dansăm din nou împreună, 
22,15 Muzică dim opera „Plateet** de 
Rameau.

Cinem ato «rate
l martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Can-can; REPUBLICA : Soție pentru 
un australian; PETRILA: M-am în
drăgostit la Copenhaga: LIVEZENI: 
Mila regească; ANINOASA : Comoa
ra din lacul de argint; URICANI : 
Cascada diavolului. (Responsabilii 
cinematografelor din Lonea, Iscroni. 
Lupeni, Vukan, Crividia și Bărbătam 
nu au trimis programul filmaibr țrt 
luna martie).
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Prezențe romînești
STOCKHOLM 27 (Agerpres).
La Muzeul nordic din Stockholm 

s-a deschis o expoziție de artă popu
lară romînească, organizată de acest 
muzeu în colaborare cu Institutul Ro- 
«mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

Prințul Bertil al Suediei a deschis 
oficial expoziția după care, însoțit de 
ambasadorul R. P. Romîne la Stock
holm, Petru Mânu, a vizitat standu
rile. La deschidere au participat re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe al Suediei, ai Universi
tății din Stockholm, Institutului sue
dez pentru relații culturale cu străi
nătatea, ziariști.

PARIS 27 (Agerpres).
Sîmbătă seara în sala Paul Eluard 

a primăriei orașului Stains s-a des- 
chis expoziția „Imagini din Romînia", 

'-organizată de Asociația Franța-Ro- 
mînia. Au fost de față reprezentanți 
ai municipalității orașului și membri 
ai Asociației Franța-Romînia. A fost 
prezent, de asemenea, Vasile Vlad, 
consilier al Ambasadei R. P. Romîne 
la Paris.

LEIPZIG 27. Corespondentul Ager
pres, St. Deju, transmite :

In dimineața de sîmbătă 27 februa
rie, a sosit la Leipzig, pentru a par
ticipa la deschiderea ediției jubiliare 
a Tîrgului internațional de primăva
ră de la Leipzig, cu prilejul împlini
rii a 800 de ani de la inaugurate» 
sa. delegația guvernamentală • R. P

Romîne condusă de Constantin Tuzu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

In gara centrală din Leipzig, de
legația romînă a fost întîmpinată de 
Paul Scholz,, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. D. Germa- 
ПЙ, de miniștri și alte persoane o- 
ЙеЙЙй. A fost prezent, de asemenea, 
ambasadorul R. P. Romîne în R. D. 
Germană. Ștefan Cleja.

0 declarație a lui McNamara 
privind Vietnamul

WASHINGTON 27 (Agerpres).
In timp ce se intensifică consultă

rile internaționale în vederea unei 
reglementări, pe calea tratativelor, a 
situației din Vietnam, și,tot mai mul
te personalități se pronunță pentru 
o asemenea soluție, ministrul apără
rii al S.U.A. Robert McNamara, a 
declarat că „în politica noastră nu

Iarna grea ge toniinenhl 
eonl-ainerltao

NEW YORK 27 (Agerpres).
Cel puțin 12 oameni în S.U.A. și 

5 în Canada au murit în cursul vis
colelor care au bîntuit joi și vineri 
cu o viteză de pînă la 135 km, pe 
oră în partea răsăriteană a continen
tului nord-american. In multe locuri 
circulația a fost paralizată și școlile 
»u trebuit să fie închise, numeroase 
case sînt amenințate cu prăbușirea. 
In statul Indiana a fost declarată 
starea excepțională. In regiuni în
tinse din statele Kentucky, Illinois, 
Tennessee și Ohio se semnalează 
cele mai mari căderi de zăpadă din. 
ultimii 30 de ani.

Demisia guvernului 
olandez

HAGA 27 (Agerpres).
La 27 februarie, regina Juliana a 

Olandei a acceptat demisia cabine
tului olandez, condus de Victor Ma
ri jnen. Pînă la formarea noului gu
vern, regina l-a însărcinat pe fostul 
premier olandez să rezolve proble
mele curente ale guvernului. După 
cum s-a mai anunțat, primul minis
tru a hotărît să prezinte demisia gu
vernului după ce încercările sale, de 
a aplana divergențele dintre miniștri 
în legătură cu introducerea reclamei 
în emisiunile radiodifuziunii și tele
viziunii, au eșuat definitiv vineri 
seara.

Consultările în vederea formării 
unui nou guvern vor începe luni.

I

SOFIA. Agenția B.T.A. anunță că 
guvernele R. P. Bulgaria și Chiie au 
hotărît să restabilească relațiile di
plomatice și consulare.

ALGER. La Alger au continuat 
tratativele franco-algeriene cu privi
re la exploatarea petrolului din Sa
hara. Potrivit agenției Reuter, pînă 
acum nu a fost comunicat nici un 

■ detaliu în legătură cu tratativele 
dintre cele două părți.

NEW YORK. Baza aeriană din 
Newington (New Hampshire) a anun
țat că un bombardier B-47 și un a- 
vton cisternă . KC-135 s-au ciocnit în 
zbor deasupra Atlanticului, prăbușin- 
du-se la aproximativ 700 mile de 
coastă. Agențiile de presă mențio
nează că aparatele respective au 'de 
regulă patru oameni la bord. Au în
ceput cercetări pentru descoperirea 
eventualilor supraviețuitori.

i

WASHINGTON. Banca federală de 
rezerve a anunțat că, la 31 ianua- 

’ rie rezervele de aur ale Statelor U- 
■ ni te erau de 15 209 milioane dolari 
față de 15 471 milioane dolari la 
decembrie 
scădere de

1964, înregistrînd
262 milioane dolari.

31
o

DE JANEIRO. O puternică 
care s-a abătut vineri seară 
orașului Rio de Janeiro' a

RIO 
furtună 
asupra 
provocat moartea a 13 persoane, ră
nirea altor șase. Un număr de per
soane au fost 
a orașului a 
electrică.

date dispărute. O parte 
fost lipsită de energie

Averell Harriman, am-TEL AVIV.
basador cu împuterniciri speciale al 
președintelui Johnson, care se află 
în prezent în Izrael, și-a. continuat 
convorbirile cu oficialitățile izrae- 
iiene. Agenția Reuter transmitea că 
în cursul întrevederilor de la 26 fe-

Noi acțiuni în favoarea prelungirii 
termenului de prescriere a crimelor 

de război naziste
BONN 27 (Agerpres).
Noi acțiuni în favoarea prelungi

rii termenului de prescriere pentru 
crimele de război naziste se semna
lează în diferite țări aile lumii. In 
Danemarcă se așteaptă publicarea 
unui avertisment oficial al Ministe
rului .. Afacerilor Externe adresat gu
vernului federal în legătură cu con
secințele unei eventuale neprelungiri 
a termenului de prescriere.

Pentru data de 6 martie a fost a- 
nunțat un marș de protest la Bruxelles

o sâptâmînâ rea la bursa 
din Londra

LONDRA 27 (Agerpres).
„O șăptămînă rea pentru bursa de 

acțiuni din Londra, unde valorile in
dustriale au terminat într-o serioasă 
scădere în raport cu vinerea trecută", 
precizează în comentariul său săptă- 
mînal privind evoluția la bursă a- 
gențiă France Presse. Potrivit agen
ției, bursa a cunoscut luni „cea mai 
rea zi a sa de la puternicele scăderi 
din noiembrie anul trecut", iar scă
derea valorilor a continuat pe par-

bruarie între Harriman și primul mi
nistru al Izraeiuiui, Levi Eshkol, au 
fost abordate „probleme ale apărării".

BRUXELLES. Comisia agricolă a 
Parlamentului vest-european a tre
buii. să-și suspende ședințele în ur
ma grevei declarate de personalul 
secretariatului Parlamentului. Greva 
a fost declarată în sprijinul reven
dicărilor Io- privitoare la sporirea 
salariilor care, după cum pretind 
funcționarii, nu țin pasul cu sala
riile din instituțiile naționale bel
giene.

NEW YORK. Potrivit unui comu
nicat al Ministerului Marinei al 
S.U.A.. în timpul unor manevre ale 
forțelor maritime militare pe 
sudic al Californiei a fost 
un avion cu reacție american 
pătruns în zona interzisă de 
a rachetelor. Pilotul a murit.

țărmul 
doborît 
care â 
lansare

KRASNODAR. La 26 februarie, a- 
supra litoralului Mării Negre din re
giunea Caucazuiui de nord s-a abă
tut pe neașteptate un uragan de 
gradul 12. El a cuprins regiunea de 
la Novorossisk pînă la Tuapse.

In portul Tuapse vîntul a smuls a- 
coperișurile unor clădiri, a întrerupt 
curentul electric și legăturile telefo
nice. O navă ă fost smulsă din locul 
în care era ancorată și dusă în lar
gul mării. Nava a putut fi salvată.

Nu s-au înregistrat victime ome
nești.

sudanez „Al 
la 26 februarie 
engleze au vio- 
Republicii Su-

KHARTUM. Ziarul 
Maidan" relatează că 
două avioane militare 
lat spațiul aerian al
dan îndreptîndu-se — unul spre Fe. 
derația Arabici de sud, iar al doilea 
spre una din bazele militare engleze, 
dizlocate în nordul Africii.

cursul întregii săptămîni. Scăderile 
au afectat totalitatea valorilor indus
triale. Indicele valoric „Financial 
Times" a înregistrat la închidere 
340,2 puncte față de 352,5 puncte vi
nerea trecută.

Comentind cauzele care au provo
cat lipsa de entuziasm și de încrede
re de la bursa de acțiuni din Lon
dra, France Presse subliniază că ele 
se datoresc, în special, luărilor de 
poziție ale primului ministru britanic, 
Harold Wilson, și a ministrului său 
de finanțe, James Callaghan, care au 
anunțat că în viitor se vor aștepta 
hotărîri „dezagreabile" din punct de 
vedere economic. Potrivit agenției, 
cercurile bursiere au dedus din a- 
ceasta ca bugetul britanic eare va fi 
dezbătut în luna aprilie va fi „dur" 
el comportînd fără îndoială o sporire 
a impozitelor atît asupra contribua
bilului simplu cît și asupra societă
ților.

organizat de organizațiile foștilor 
luptători din mișcarea de rezistență 
din Belgia. Cu acest prilej va avea 
loc și o manifestație la care va lua 
cuvîntul și pastorul Martin Niemoeller, 
fost șef ai bisericii luterane din 
Germania occidentală. Luptătorii din 
mișcarea de rezistență din Belgia au 
și adresat o scrisoare ambasadoru
lui R. F. Germane la Bruxelles cerînd 
prelungirea termenului de prescriere.

Din S.U.A. se anunță că la San 
Francisco a avut loc o adunare de 
protest la care au participat circa 
1 000 de persoane. Cu acest prilej s-a 
produs O ciocnire între participanți 
și membri ai mișcării naziste ameri
cane, purtînd uniforme SS.

La Hamburg mai mulți profesori 
universitari și opt uniuni studențești 
au cerut prelungirea termenului de 
prescriere. In favoarea acestei reven
dicări a fost organizată la Hamburg 
o retragere cu forțe.

s-a petrecut nici c schimbare; s-au 
schimbat numai tactica și armele 
folosite" și că „avioanele de luptă, 
armele și militarii nord-americani 
vor continua să participe direct la 
războiul din Vietnam oricînd acest 
lucru va fi necesar".

Intr-o altă declarație recentă el a 
afirmat că se intenționează sporirea 
efectivului forțelor armate sud-viet- 
nameze cu încă 100 000 de oameni și 
Statele Unite vor ajuta la aceasta 
„prin toate mijloacele posibile". El 
a anunțat că acest lucru va necesita 

a
„unui număr de încă cîteva sute de
trimiterea în Vietnamul de sud

consilieri militari nord-americani".
De asemenea, secretarul de

Dean Rusk, a arătat, în cadrul unei 
conferințe de presă ținută la Wa
shington, că nu întrevede posibilita
tea rezolvării sitauției din Vietnamul 

sud pe calea tratativelor.de

♦
st«t,r5.,X.

Foștii naziști 
dau socoteală 

pentru crimele cobise

O declarație 
a sindicalelor congoleze

BRAZZAVILLE 27 (Agerpres).
Confederația sindicatelor din Con

go (Brazzaville) a dat publicității o 
declarație în care cheamă pe toți 
oamenii muncii din țară să-și uneas
că rîndurile și să-și sporească vigi
lența pentru a dejuca complotul im
perialist îndreptat spre scindarea ță
rii. Sindicatele congoleze au declarat 
că sprijină partidul de guvernămînt, 
Mișcarea revoluționară națională în 
lupta împotriva colonialismului, im
perialismului și a agenților acestora.

V1ENA 27 (Agerpres).
Vineri a continuat, în fața unui 

tribunal vienez, procesul fostului o- 
fițer SS, Erich Rajakovitch, acuzat 
de a fi organizat deportarea în la
gărele de exterminare naziste a popu
lației evreiești din Olanda. Au fost } 
citite ultimele documente care dove-, 
dese complicitatea acuzatului la ex- 
terminarea unul mare număr de 
meni.

Procesul va continua luni, cînd
fi pronunțate rechizitoriul procuroru
lui și pledoria avocatului. Verdictul 
va putea fi astfel pronunțat marți 
sau miercuri,

☆

oa-

vor

Guvernul belgian a hotărît să se opună 
imigrării muncitorilor străini 

carboniferă

BONN 27 (Agerpres).
Guvernul landului Schleswig-Hol

stein a anunțat punerea ''^.-acuzare 
a lui Werner Meyer, comisat princi
pal la poliția criminală din orașul 
Kiel, in prezent suspendat din postul 
său. Agenția D.P.A. precizează că 
Meyer este acuzat că, din iulie pînă 
în octombrie 1943, a participat, in 
propiere de orașul sovietic Gomei, 
împușcarea a peste 50 de evrei.

a-
la

în industria
BRUXELLES 27 (Agerpres).
Intr-o notă adresată tuturor con- 

dlicătorilor din industria carboniferă 
a Belgiei — principalul domeniu e- 
eonomic în eare se înregistrează un 
important număr de imigrări de 
muncitori străini — ministrul muncii 
al Belgiei Leon Servais, atrage a- 
temția că pe viitor guvernul belgian 
a hotărît să se opună imigrării mun
citorilor care provin din țările 
membre âle Pieței comune.

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, această măsură are drept 
motiv dificultățile prin. care trece în 
prezent industria carboniferă a Bel
giei și vizează în special stoparea 
imigrării muncitorilor necalificați 
provenind în special din Turcia și 
Maroc.

ne-

Protestul Cambodgiei 
împotriva provocărilor 

Tailandei
NEW YORK 27 (Agerpres). •
La sediul Organizației 

Unite s-a dat publicității 
scrisoare de protest a 
Wick, ministrul afacerilor 
Cambodgiei, adresată actualului pre
ședinte al Consiliului de Securitate, 
Roger Seydoux (Franța), împotriva 
provocărilor Tailandei la granițele 
dintre cele două țări. In scrisoare se 
spune că guvernul cambodgian „cere 
încă o dată eliberarea imediată a ce
lor cinei cambodgieni capturați și 
reținuți în mod arbitrar de către au
toritățile tarlandeze".

Națiunilor 
vineri. o 

lui Koun 
externe a]

•ir
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BONN 27 (Agerpres).
Curtea supremă vest-germană a 

anunțat retragerea din serviciu a ju
decătorului Heinrich Jagusch, demas
cat recent pentru trecutul său nazist. 
Retragerea lui Jagusch, care este mo
tivată de „starea sănătății precare", 
va deveni efectivă la 28 februarie.

Turcia și Grecia se acuză reciproc
NEW YORK 27 (Agerpres).
Reprezentantul Turciei la O.N.U., 

Orhan Eralp, a adresat secretarului 
general al O.N.U., U Thant, o scri
soare în care respinge acuzațiile gu
vernului grec potrivit cărora avioane 
cu reacție turcești ar fi zburat dea
supra părții de sud-est а Greciei. 
Scrisoarea afirmă că aceste acuza-

ții sînt „lipsite de temei". Guvernul 
turc achză la rîndul său Grecia 
„violarea deliberată" a spațiului 
rian turc. Incidentele la care se 
feră scrisoarea s-au petrecut în 
de-a doua parte a lunii ianuarie.

Scrisoarea reprezentantului turc a 
fost, distribuită vineri ca document 
oficial al Consiliului de Securitate.

Declarația președintelui Makarios
NICOSIA 27 (Agerpres).
lintr-o declarație făcută vineri sea

ra la Nicosia, președintele Ciprului 
Makarios a subliniat că Ciprul nu 
va lua parte, din principiu, la o con
ferință lărgită a țărilor interesate în 
rezolvarea crizei cipriote. Makarios a 
menționat că după părerea sa de ia 
o astfel de conferință nu poate ieși

de 
ae- 
re- 

cea

nimic bun, iar un eventual eșec ffij 
ar putea duce decît la o creștere a 4 
tensiunii în insulă.

Referindu-se la posibilitatea unor 
alegeri în Cipru, Makarios a subli
niat că o hotărîre definitivă nu va fi 
luată decît după ce mediatorul O.N.U. 
în Cipru, Galo Plaza Lasso, va su
pune raportul său secretarului gene
ral al O.N.U.
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