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VIETNAM — Atacuri lansate 

simultan de patrioți împotriva 
pozițiilor trupelor guverna
mentale.

Paul Segers însărcinat cu for
marea noului guvern belgian.

„Un compromis echilibrat".

Nota memorials sovietică a- 
dresată Japoniei.

încheierea sesiunii Consiliu
lui O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare.

Post de frontieră cambodgian 
bombardat de artileria tailan- 
deză.

VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID $1 DE SIAI 
ÎN REGIUNEA CRIȘANAVineri 18 februarie, tovarășii Ni

colae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Bîrlădeanu și 
Iosif Banc, au sosit la Oradea in 
cadrul unei vizite pe care o fac 
locuitorilor de pe cele trei Crișuri. 
Despre bucuria cu care sînt aștep
tați conducătorii de partid și de stat 
vorbesc străzile inundate de oa
meni, chipurile luminoase ale mul
țimii. Locuitorii acestor străvechi 
meleaguri românești au ieșit în 
masă să întîmpine din toată inima 
pe oaspeții dragi. In numele lori 
conducătorii de partid și de stat 
sînt salutați de Teodor Haș, prim- 
secretar al Comitetului regional de 
partid, Traian Gîrba, președintele 
Sfatului popular al regiunii, de alți 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid, de stat și obștești.

Ca o solie a optimismului, a 
dragostei de viață și a încrederii 
în viitor, tineri îmbrăcați în cos
tume naționale îi înconjoară pe 
oaspeți cu brațele încărcate de 
flori. De asemenea, exprimînd tra
diționalul semn de urare pentru 
înalții oaspeți, propriu întregului 
nostru popor, bătrînul Gheorghe 
fanase, din Căbești, și împreună 
cu el Elena Butca, din Sinnicolaui 
Român, și Margareta lank, munci
toare la o fabrică orădeană, oferă 
conducătorilor pline și sare și o 
ploscă de lemn încrustată.

încă din piața gării, împreună cu 
zecile de mii de oameni care salută 
pe oaspeți, îi întîmpină imaginea 
întinerită a străvechiului oraș. 
Geometria zveltă a blocurilor mo
derne, ce străjuiesc piața, contu
rează de la primii pași profilul nou 
al orașului. Oradea, cu turnurile și 
bolțile ei medievale, îngemănate 
armonios cu construcțiile noi, cu 
mulțimea de schele desemnînd car
tiere ce se nasc cu liniile zvelte 
ale fabricilor și uzinelor construite 
în acești ani, este o expresie vie 
a schimbărilor care au prefăcut fața 
Crișanej ca și pe a tuturor regiu
nilor țării.

Ritmul Crișului Repede pare și 
^el integrat pulsului orașului, de

venit mai viu, mai intens, freamă
tului sărbătoresc al populației o- 
rădene ce umple bulevardele si 
străzile.

Din mașina deschisă tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer răspund saluturilor fierbinți, 
gesturilor spontane de dragoste, 
urărilor de bun sosit ale bihoreni- 
lor. Români și maghiari, bătrîni și 
tineri, femei cu copii in brațe, mii 
de elevi și studenți iau 
parte la entuziasmul general al a- 
cestor clipe de neuitat. „Trăiască 
scumpa noastră patrie — Republica 
Socialistă România", „Trăiască uni
tatea întregului popor în jurul parti
dului și guvernului" — aceste cu
vinte pornite din inimă răsună cu 
putere pretutindeni. Cei care nu 
și-au putut găsi locuri apropiate 
de punctele de trecere ale coloa
nei de mașini au ieșit în balcoa
nele și ferestrele împodobite cu 
steaguri, carpete și covoare. Și 
pretutindeni flori întinse de mîinile 
oamenilor către conducătorii de 
partid și de stat ca niște explozii 
ale caldelor sentimente de dragoste

Aceeași atmosferă domină marea 
piață din fața sediului Comitetului 
regional de partid, unde așteaptă 
alte mii de locuitori ai Oradiei.

La Comitetul regional de partid, 
oaspeții au avut o scurtă întîlnire 
cu cadrele de răspundere ale orga
nelor locale de partid șl de stat. 
După ce a trecut în revistă unele 
realizări ale oamenilor muncii din 
regiune, tov. Teodor Haș a infor
mat pe conducători despre unele 
preocupări actuale ale comitetului 
regional de partid.

Realizarea în anul trecut a unei 
producții industriale globale duble 
față de anul 1959, a arătat vorbi
torul, constituie o confirmare a pu
ternicului avînt industrial cunoscut 
de regiunea Crișana, expresie vie 
a politicii consecvente a partidului 

de industrializare socialistă a țării, 
de dezvoltare armonioasă a 
tuturor regiunilor. In anul 1966, pri
mul an al cincinalului, volumul 
producției industrial# a regiunii Gri- 
șana va spori cu 27 la sută față de 
anul trecut. Rezultat concret al 
înaltului spirit patriotic al oame
nilor muncii din regiune, planul 
pe luna ianuarie a fost îndeplinit 
și depășit la toți indicatorii. Au fost 
luate măsuri pregătitoare pentru 
buna desfășurare a campaniei a- 
gricole de primăvară și înlăturarea 
greutăților cauzate de inundațiile 
care au avut loc o dată cu topirea 
zăpezii în zona Crișului Alb. In 
încheiere, primul secretar al Co
mitetului regional de partid Crișana 
a spus „Este pentru noi o înaltă 
cinste de a vă avea printre noi, 
iubiți oaspeți, o dovadă vie a a- 
tenției, grijii și sprijinului perma
nent pe care partidul și guvernul 
îl dau tuturor regiunilor țării în 
dezvoltarea lor economică și so- 

. cial-culturală".
Mulțumind pentru calda primire 

făcută de orădeni, care exprima 
adeziunea deplină a oamenilor mun
cii din această parte a țării la po
litica Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că realizările obținute atei 
sînt parte integrantă din vasta o- 
peră de construcție socialistă a 
României. Secretarul general ai 
C.C. al P.C.R. a felicitat comitetul 
regional de partid, pe comuniștii 
și pe toți oamenii muncii din re
giunea Crișana pentru însemnatele 
lor înfăptuiri.

In tot acest timp, în marea piață 
răsună acordurile orchestrelor popu
lare, se încing hore.

Apariția la balcon a conducăto
rilor de partid și de stat este sa
lutată cu ovații, cu îndelungi urale 
al căror ecou se prelungește de
parte peste oraș. Vasta piață a de
venit un uriaș diapazon al entu
ziasmului.

Adresîndu-se mulțimii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu transmite celor 
prezenți, tuturor locuitorilor ora
șului un călduros salut din partea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. Arătînd că în 
anii planului șesenal țara noastră 
a cunoscut un nivel de dezvoltare 
economic și cultural, cum nu a mai 
fost nicicând, că viața oamenilor 
muncii a devenit tot mai bună și 
mai înfloritoare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că acestea 
sînt rezultatul muncii pline de în
suflețire a întregului popor, a oa
menilor muncii români, maghiari, 
germani, care luptă strîns uniți, în
frățiți pentru întărirea și progre
sul continuu al patriei comune — 
România socialistă.

Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, a spus secretarul 
general al C.C. al P.C.R., a trasat 
un program multilateral de dezvol
tare a țării. Am început bine noul 
cincinal. Realizările de pină acum 
arată că am pășit, cum se spune 
la noi, cu dreptul, că vom înde
plini și depăși prevederile noului 
plan.

Referindu-se la perspectivele re
giunii Crișana, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că in regiune 
este prevăzut să se construiască în 
cadrul planului cincinal noi obiec
tive industriale. împreună cu cele 
construite pină acum, cu agricul
tura aflată în plină dezvoltare, ele 
vor ridica puterea economică a re
giunii, vor spori și mai mult con
tribuția pe care oamenii muncii din 
orașul Oradea și regiunea Crișana 
o aduc la înflorirea patriei noastre 
socialiste. Vă dorim din toată ini 
ma noi succese în muncă, multă să
nătate și fericire dumneavoastră și 
familiilor dumneavoastră.

In piață răsună ”ra1'' adresa 
partidului și a conducerii sale

Plecfnd de la Comitetul regio
nal de partid, coloana mașinilor 
străbate apoi străzile Oradiei, în- 
dreptîndu-se spre primul obiectiv 
ce urmează a fi vizitat — Uzina 
de alumină. De-a lungul traseu
lui, trotuarele sînt pline de oa
meni, care aplaudă călduros și îi 
salută pe conducătorii de partid și 
de stat. Grupuri mari de orădeni 
flutură eșarfe roșii și tricolore, ies 
în întimpinare cu brațele pline de 
flori. Pe bună dreptate îți pui în
trebarea de unde au putut fi adu
nate atitea flori în acest miez de 
februarie ? Din mașina deschisă, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și ton 
Gheorghe Maurer răspund cu căl
dură aclamațiilor mulțimii.

Silueta Uzinei de alumină se ză
rește de îndată ce părăsim cartie
rul de vest — cel mai tînăr com
plex de locuințe al orașului. Uzina 
este o însemnată realizare tehnică 
rod al spiritului creator, al compe
tenței și inventivității proiectanți- 
lor și constructorilor noștri.

Colectivul întreprinderii trăiește 
o zi de sărbătoare. Aplauze, urale, 
flori sînt și aici expresia dragostei 
fierbinți cu care muncitorii, teh
nicienii și inginerii acestei uzine, 
cei care plămădesc pentru prima 
oară în tară alumina, materia pri
mă din care se naște aluminiul ro
mânesc, întîmpină pe conducători.

Printre cei care primesc pe oas
peți sînt ing. Ion Deleanu, ad
junct al ministrului industriei chi
mice, ing. Trifu Cristea, directorul 
uzinei, specialiști și muncitori, oa
meni care stăpînesc cu siguranță 
procesul tehnologic al acestei tine
re ramuri a metalurgiei neferoase 
românești. Multi dintre ei' și-au în
ceput meseria in momentul naște
rii uzinei. Paralel cu montarea și 
cu punerea în funcțiune a primului 
agregat s-au format specialiști ca 
Iacob Șulea, șef de echipă la in
stalația de evaporare. Petre Lungu, 
prim cocător la secția de calcinare, 
autorul primei șarje de alumină. 
Aron Rusu, autoclavist la instala
ția de leșiere, și alții. Studenții 
de ieri, Aurel Urcan și Ion Dobre, 
și-au obținut titlul de ingineri, sus- 
ținînd cu succes proiectul de di
plomă cu tema fabricarea aluminei.

Un scurt popas în biroul direc
torului uzinei. Conducătorii de 
partid și de stat primesc aici am
ple informații despre stadiul și 
perspectivele dezvoltării întreprin
derii. Este redat concentrat, în fapte 
și cifre, istoricul muncii pentru 
înălțarea acestui mare obiectiv in
dustrial, menit să valorifice din 
plin resursele de bauxită ale mun
ților noștri.

Primele cantități de alumină ex
pediate Ia începutul anului 1965 
Combinatului de aluminiu de la 
Slatina aveau să simbolizeze parcă 
mina întinsă peste Carpați de 
cei doi frați gemeni — Uzina 
de alumină Oradea și Uzina de 
aluminiu Slatina — ambele rod al 
politicii de industrializare socialistă 
a țării. După cum se știe, aluminiul 
este astăzi unul din indicii cei măi . 
pregnanți ai dezvoltării industriale 
a unei țări.

Uzina, avînd o capacitate pro
iectată de 120 000 tone alumină a- 
nual, lucrează în momentul de față 
cu circa 70 la sută din capacitate. 
Planul pe luna ianuarie al fabricii 
a fost îndeplinit în procent de 
114,9 la sută. Pe baza rezultatelor 
obținute pină acum, colectivul u- 
zinei s-a angajat ca pînă la 8 mai, 
ziua aniversării partidului, să pro
ducă peste plan 500 tone alumină 
calcinată, ceea cte echivalează cu 
o depășire valorică a planului de 
t 200 000 lei..

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de pregătirile ce se fac 
pentru intrarea grabnică în produc
ție a uzinei cu întreaga capacitate 

proiectată. Specialiștii dau explica
ții despre variantele tehnice aflate 
în studiu, despre calcule tehnico- 
economice minuțioase care se în
treprind. Tovarășul Alexandru Bîr
lădeanu scoate în evidență necesi
tatea eforturilor pentru realizarea 
unei producții de calitate superioa
ră, corespunzătoare celor mai exi
gente cerințe tehnice.

Urmează vizitarea principalelor 
secții ale uzinei.

In fața agregatelor secției de mă
cinare a bauxitei, unde materia 
primă este pregătită în vederea 
prelucrării, în secția de evaporare 
și concentrare a soluțiilor sau de 
pe înălțimea pasarelei de unde se 
poate îmbrățișa întregul peisaj in
dustrial, conducătorii de partid șl 
de stat primesc explicații în legă
tură cu procedeul tehnologic care 
asigură metamorfoza bauxitei în a- 
lumină.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează îndeaproape de proce
sul mecanizării și automatizării teh
nologiei. Specialiștii uzinei arată 
că în momentul de față întregul 
proces de producție este complet 
mecanizat, iar la sfîrșitul anului 
viitor producția va fi automatizată 
integral.

In încheierea vizitei în uzină, se
cretarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
a urat colectivului noi succese în 
dezvoltarea acestui tînăr vlăstar al 
industriei noastre socialiste.

Conducătorii de partid și de stat 
vizitează în continuare centrala e- 
lecțrică de termoficare, unde sînt 
intîmpinați de ing. Adrian Geor 
gescu, adjunct al ministrului ener
giei electrice, și Romul Munteanu, 
inginerul șef al centralei, precum 
și de numeroși muncitori construc
tori și energeticîeni, care le-au fă
cut o primire călduroasă. In fața 
machetei centralei și în timpul vi
zitei. oaspeții s-au interesat de sta
diul lucrărilor de montare a agre
gatelor. Specialiștii arată că față 
de capacitatea de 9 MW a actua
lei uzine electrice din Oradea, noua 
centrală va avea o putere insta
lată de 105 MW. Ea va asigura 
alimentarea cu aburi industriali a 
uzinei de alumină că și a comple
xului de locuințe din zona de vest 
а orașului. Intrarea în funcțiune a 
acestei centrale electrice va contri
bui la acoperirea întregului nece
sar de energie electrică a regiunii 
Crișana, care în momentul de față 
se alimentează din sistemul ener
getic național. Centrala are drept 
combustibil de bază cărbunele in
ferior, bogată resursă naturală a 
regiunii. In prezent se fac probele 
tehnologice pentru intrarea în func
țiune a primului agregat de 25 MW, 
urmînd ca încă în cursul acestui 
an să se dea în funcțiune o nouă 
turbină cu o capacitate asemănă
toare.

Maistrul Gheorghe Baluț și Lau- 
rențiu Ravacs ies in calea oaspeți
lor și-i salută cordial, in cuvinte 
emoționante în numele tovarășilor 
lor de muncă.

La plecare, luîndu-și rămas bun 
de la muncitori, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu urează colectivului cen
tralei succes in îndeplinirea anga
jamentelor luate cu privire la pu
nerea integrală în funcțiune a a- 
cestui obiectiv industrial.

La întoarcerea în oraș, oaspeții 
străbat terenul unde șe vor ridica, 
în noul cincinal, mai multe uzine 
și fabrici care vor întregi panora
ma industrială orădeană. Deocam
dată, contururile lor au prins viață 
doar pe calcul proiectelor, pe schi
ța desfășurată în plin cîmp, unde 
s-au oprit oaspeții. Inginerul Petre 
Ghimbuluț, șef adjunct al Comisiei 
economice a Comitetului regional 
de partid, dă explicații. Ne aflăm 
în dreptul viitoarei fabrici de za

hăr cu o capacitate de 56 000 tone 
pe an. Alături se va înălța o fabri
că de mobilă cu o producție de 
20 000 garnituri pe an. Paralelipi
pedele de sticlă și oțel, accentele 
verticale de beton ale coșurilor vor 
străjui șoseaua națională, alcătuind 
un impresionant ansamblu monu
mental care va reprezenta „cartea 
de vizită" a Oradiei industriale. 
Așa cum se prevede pe schiță pre
zentată oaspeților, pe aceeași su
prafață de 400 de hectare vor lua 
naștere și alte întreprinderi, strîns 
legate de existența întregului com
plex industrial, a cărui bază o con
stituie uzina de alumină și termo
centrala electrică. Nămolul roșu, 
rezultat din prelucrarea bauxitei, 
va primi o valoare nouă sub for
ma pigmenților pe care îi va pro
duce una din viitoarele fabrici pre
conizate să se construiască tot aici. 
Zgura rezultată de la cărbunii arși 
la termocentrală va lua drumul 
unei alte fabrici, unde, înnobilată 
cu nisipurile crișene, vestite pen
tru finețea lor, se va transforma 
în beton autoclavizat și celular. 
Aceste produse, împreună cu pre
fabricatele de beton armat ce se vor 
realiza într-o întreprindere alătu
rată, vor folosi în activitatea de 
construcții ce se desfășoară în re
giune.

Expunerea precisă a specialistu
lui, cu limbajul sobru al cifrelor, 
este urmărită cu atenție. Conducă
torii de partid și de stat au venit 
aici să studieze, împreună cu șefii 
de proiect și conducătorii viitoa
relor obiective industriale, ampla
sarea acestora, eficiența lor eco
nomică, aportul pe care îl vor a- 
duce la dezvoltarea orașului și a 
regiunii, a întregii țări. Aici, la fa
ta locului, se semnează parcă actul 
de naștere al acestor uzine și, fa
brici. Fiecare reprezintă, în felul 
ei, o nestemată în șiragul ce va 
însoți de-a lungul cîtorva kilome
tri magistrala pînă la Oradea. O 
adevărată „poartă" industrială nu 
numai a orașului, ci a întregii țări, 
simbolică pentru dezvoltarea eco
nomică a României de azi.

Oaspeții dau recomandări con
structorilor cu privire Ia atenția 
deosebită ce trebuie acordată efi
cienței economice a lucrărilor.

— Să folosiți judicios, subliniază 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, fie
care metru pătrat de pămînt.

— Cum ați rezolvat problema a- 
limentării cu apă și a eliminării re
ziduurilor, întreabă tovarășul Ale
xandru Bîrlădeanu.

— Am plasat combinatele chiar 
lîngă albia Crișului, iar pentru a- 
limentarea cu apă am construit un 
baraj care va reține 500 000 m c. 
In imediata apropiere vom construi 
și stațiile de epurare a apelor re
ziduale. Cu ajutorul lor se vor pu
tea iriga circa 200 000 hectare de 
pămînt, ceea ce înseamnă un dar 
indirect pe care industria îl va a- 
duce agriculturii.

— Cîți muncitori vor lucra în 
cadrul noilor fabrici și uzine, în
treabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— Circa 6 500.
— E o creștere bună, remarcă 

secretarul general al Comitetului 
Central al partidului. Să faceți din 
ei adevărați gospodari ai noilor u- 
zine, oameni stăpîni pe tehnica 
nouă, capabili să o folosească din 
plin. Si mai ales să începeți con
strucția obiectivelor din vreme și 
să le realizați Ia timp.

Coloana de mașini își continuă 
apoi drumul, spre cartierul nou unde 
vor locui viitorii muncitori ai a- 
cestor întreprinderi cu familiile lor.

Sîntem propriu-zis in Oradea 
nouă. Macheta noului cartier și schi
ța dezvoltării sale viitoare sînt ex
puse în piața centrală — deocam
dată numai în proiect — unde s-an 
oprit oaspeții.

(Continuate ia pag. 3-«4
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Vagoane reparate peste plan

RITMUL INTERVIUL NOSTRU 
cu ing. Emeric Magyarosi, 

șeful E. D. M. N.

, S4 reparăm cit mai multe va- 
уэд»» la un preț cit mai scăzut și 
■■tr-bS rât mai SCUTt", este
■■■1 obiectivele de întrecere 
ale eciecîăv^iui atelierului de zonă 
Яв Мгсзаві- Pentru traducerea lui 
1B -riaftă conducerea atelierului a 
loeC c seie de măsuri tehnico-or- 

Printre aceste măsuri 
ae numără: organizarea procesului 
tebaoioțpc de reparații după metode 
■oi. repartizarea lucrului pe echipe, 
repararea vagoanelor în grupuri 
paatni eliminarea manevrelor inu
tile ele. In urma acestor măsuri 
Шцті de imobilizare a vagoanelor 
la atelier cu ocazia reparațiilor a

cu 13,3 
s-a îm- 
lucrări- 
primind

fost redus cu 17 la sută, iar planul 
de reparații a fost depășit 
la sută. In același timp 
bunătățit simțitor calitatea 
lor efectuate, majoritatea 
calificativul „foarte bine".

Echipele de lăcătuși conduse 
Godeanu loan și Crișan Sabin, 
de tîmplari condusă de Marița 
și cea de lăcătuși de frlnă condusă 
de Lăcătușu Constantin și forjorii 
Pavel Constantin, Носа Avram și 
Moldovan Ioan au contribuit sub
stanțial la obținerea realizărilor cu 
care colectivul atelierului de zonă 
întîmpină Ziua ceferiștilor.
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Pentru a treia oară
De trei ani, secția mecanică a 

Uzinei de reparat utilaj minier 
Ли Petroșani ocupă loc de 
frunte în întrecere. Drept cinstire 
binemeritată a hărniciei și vredni
ciei, acestui colectiv 1 s-a decernat, 
fu urmă cu o săptămînă, diploma 
de secție fruntașă pe uzină în în
trecerea socialistă pe anul 1965. Es
te a treia diplomă 
secției; dovadă că 
de trei ani con
secutiv este de
clarată fruntașă. 
Din cadrul sec
ției, un număr de 
59 salariați, printre
Szilagy Alexandru și Lazăr 
lae, rabotorul Pitic Leon, 
Sereș Gheorghe și Uța loan, fre
zorii Borcea Ilie, Ciobanu Ștefan și 
Mitrana 
Oravetz 
Legrand 
en fost
de fruntaș în întrecere.

Iată ce am aflat în discuția pur
tată cu tov. Angliei Viorel, mai
strul șef al secției mecanice, des
pre modul 
Succes.

— In 
zultate
producție, colectivul 
noastre s-a preocupat 
gul întregului an de 
rea cu strictețe 
ceselor tehnologice,
rea judicioasă a capacităților de 
producție, traducerea în viață 
a planului M.T.O. și buna or-

care se acordă

ganizare a întrecerii socialiste. 
Un accent deosebit a fost pus 
pe calitatea produselor; drept 
rezultat, procentul de rebut rea
lizat a fost de 0,11 — față de 
0,35 admis.

Pentru anul 1966, harnicul colec
tiv al secției mecanice s-a angajat 
să realizeze la 
900 000 lei peste

Frunfași ai întrecerii 
socialiste

care strungarii
Nico- 

forjorii

producția globală 
Sarcina planificată, 

iar producția mar
fă s-o depășească 
cu 1 milion lei; 
să depășească 
productivitatea 

muncii planificate 
să obțină economii

Fabrica de fire artificiale 
„Viscoza". Una din muncitoa
rele care contribuie la depă
șirea producției de mătase este 
comunista Suciu Raveta din 
secția Iii-a.

trată cu mașini-unelte de mare ran
dament : o mașină de alezat și un 
strung frontal pentru piese grele.

Pentru ridicarea calificării profe
sionale a muncitorilor, în acest an 
își desfășoare activitatea 3 cursuri 
de ridicare a calificării, frecventate 
de 98 cursanți (frezori, termiști, lă
cătuși, ajustori, strungari). Cu spri
jinul grupelor sindicale din totalul 
de 250 salariați în întrecerea 
cialistă sînt antrenați 
muncitori și maiștri.

Dovadă a eficientei 
suri, a entuziasmului
întregul colectiv, în luna ianuarie 
sarcinile de plan ale secției au fost 
realizate în proporție de 120 la 
sută. Semn că oamenii de la secția 
mecanică sînt hotărîți să ocupe și 
în acest an un loc onorabil în 
întrecerea pe uzină.

ȘANTIERELOR 
VIITOARELOR 
CÎMPURI
MINIERE

so-
peste 200 de

acestor mă- 
dovedit de

Ilie, maiștrii Kalat Ioan, 
Victor, Demeter Alexandru,
Francisc și Gudasz Mihai 
distinși cu steluța rubinie

cum s-a obținut acest

vederea obținerii de re
cit mai valoroase în 

secției 
de-a lun- 
respecta- 
a pro- 

folosi-

cu 1 la sută și 
suplimentare la prețul de cost în va
loare de 250 000 lei. Ce se face 
pentru traducerea în viață a aces
tor angajamente ?

Pe baza îndrumărilor organizației 
de partid din secție, conducerea 
tehnică a stabilit o seamă de mă
suri tehnico-organizatorice, din care 
unele s-au înfăptuit iar altele sînt 
în curs de realizare. Amintesc în
tre aceste măsuri : regruparea ma
șinilor grele de prelucrat într-o ha
lă a utilajului greu; regruparea 
mașinilor de rectificat în hala as- 
cuțitorie,- extinderea sistemului de 
organizare ca un muncitor să lu
creze Ia mai multe mașini; intro
ducerea în' procesul de producție 
a noi dispozitive de găurit și 
strungii etc.,- extinderea prelucrării 
rapide cu freze armate cu plăcuțe 
vidia; montarea unui pod rulant în 
atelierul de ajustaj — montaj. In 
această lună, secția a fost înzes-

IOAN BERTOTI 
tehnolog la U.R.U.M.P.

Un factor hotărîtor în asigu
rarea dinamicii de producție 
prevăzute bazinului nostru 
pentru anii cincinalului îl con
stituie punerea în exploatare, 
la termenele stabilite, a noi
lor cîmpuri miniere. In ce mă
sură e satisfăcut acest dezide
rat de către E.D.M.N. — uni
tatea chemată să pregătească 
noile capacități de producție 
ale bazinului nostru carboni
fer ? Spre a afla răspuns la a- 
ceastă întrebare de mare în
semnătate, ne-am adresat tov. 
ing. Magyarosi Emeric, șeful 
E.D.M.N.

sigurarea liniei de front și a efec
tivului necesar realizării planului, 
precum și aprovizionarea optimă a 
brigăzilor cu cele necesare. Acești 
factori au stat și la baza reali
zării planului de investiții la mina 
Paroșeni.

Nerealizarea planului fizic la lu
crările de investiții la mina Dîlja 
a fost determinată de următoarele 
cauze: executarea imor lucrări de 
amenajare în cursul lunii (monta
rea ferestrelor la puțul orb nr. 2, 
care erau planificate pe luna mar
tie și evacuarea apelor din 
înclinat din blocul III) ceea 
a permis plasarea fronturilor 
pare și betonare, neexistlnd
ții pentru aprovizionarea lor.

La lucrările de betonare s-au ob
ținut viteze scăzute de avansare, 
deoarece nu am reușit să asigurăm 
întotdeauna în subteran un stoc 
de balast pe 24 de ore, spre a se 
dezgheța înainte de a intra în ma
noperă. De asemenea, nu am reu
șit să asigurăm nici efectivul nece
sar realizării sarcinilor la 
de investiții de la mina 
astfel unele lucrări nu au 
sate la nivelul cerințelor.

planul 
ce nu 
de să- 
condi-

N ОТ A

alt 
sa- 
lui 

trei 
zil- 
ne-

Unde mergem mîine
• La ora 10, în sălile clu

burilor muncitorești și 
minelor culturale din 
Jiului au loc expuneri 
ma „Eroicele lupte ale 
torilor ceferiști și 
din februarie 1933".

ale că- 
Valea 

cu te- 
munci-

petroliști

• O reuniune tovărășească 
are loc. Ia ora 20, în sala clu
bului muncitoresc din Urbani.

• Pe arena din , Lonea se 
desfășoară, cu începere de la 
ora 16, meciul decisiv dintre

selecționata Văii Jiului 
pice și echipa Parîngul

la po- 
Lonea

la clu- 
Valea

• Intre orele 9 și 13, 
burile muncitorești din 
Jiului se desfășoară întreceri 
la șah și tenis de masă, în ca
drul etapei a П-a, pe localități, 
a spartachiadel de iarnă a ti
neretului.

stat „Valeaф Teatrul de 
Jiului" prezintă la ora 19, Ia 
Petroșani, piesa 
barza" de Andre Roussin.

„Cînd vine

Minerului pen
sionar Ciur loan 
pasiunea 
vînat i-a 
satisfacții, 
predind la
cele patru piei 
ale vulpilor vi- 
nate.

pentru 
adus 

Iată-1 
D.C.A.

In urmă cu două săptămîni auto
camionul special, care transporta 
muncitorii de la Cîmpu lui Neag 
la E. M. Uricani a fost casat. Ime
diat după casare, sau chiar înainte 
de aceasta, ar fi fost normal să se 
asigure muncitorilor mineri un 
mijloc de transport. Cei 40 de 
lariați, care locuiesc la Cîmpu 
Neag și lucrează eșalonați pe 
schimburi, au sesizat aproape 
nic conducerea minei că sînt
voiți să parcurgă pe jos distanta 
de la domiciliu la locul de muncă. 
Insă măsuri nu s-au luat nici în 
prezent. Intr-un mod birocratic, ser
viciul contabilității al E. M. Uri
cani a cerut Combinatului carboni
fer Valea Jiului nu un autocamion, 
ci un... microbuz. Nimeni nu sus
ține că microbuzul nu ar fi bun 
pentru rezolvarea problemei trans
portului celor din Cîmpu lui Neag, 
ba chiar afirmăm că ar fi foarte 
bun. Dar un lucru — esențial — 
a fost „scăpat” din vedere de că
tre serviciul contabilității al mi
nei : microbuzul poate fi procurat 
cu mult mai greu, numai pe bază 
de repartiție. Autocamioane cu pre
lată sau chiar autobuze se pot găsi 
însă ușor, apelînd la serviciile 
I.C.O. Petroșani, prin C.C.V.J. De 
ce nu procurați pentru moment un 
autocamion sau un autobuz, tova
răși din conducerea minei Uricani î 
Tărăgănarea rezolvării acestei pro
bleme este inadmisibilă. Este vorba 
de oameni I Disputele birocratice 
pentru stabilirea mijlocului de 
transport adecvat nu-și au rostul. 
In schimb găsirea modalității de 
transport se impune de urgență.

— Anul 1966 pune în fața colec
tivului nostru sarcini de răspunde
re. Voi enumera doar cîteva : pu
nerea în exploatare la mina Dîlja 
a blocului VI din stratul 3, deschi
derea blocului III din același stnat, 
continuarea lucrărilor de deschide
re ale orizontului principal 440. 
Unele din aceste lucrări prezintă 
o importanță deosebită chiar pen
tru producția acestui an. Produc
ția medie zilnică a minei Dîlja va 
ajunge în trimestrul IV a. c. la 
650 tone, față de 368 tone/zi în 
primul trimestru. Or, această creș
tere reclamă darea în exploatare 
la termenul prevăzut a blocului VI 
din stratul 3. Alte obiective de ma
re răspundere sînt: darea în ex
ploatare în luna septembrie a. c. 
a minei Paroșeni și terminarea de
finitivă pînă la 1 iunie a puțului 
principal Aninoasa-sud, 
a puțului auxiliar din 
plex la 1 decembrie.

lucrările 
Dîlja, și 
fost pla-

— Ce măsuri au fost aplica
te pentru a învinge aceste di
ficultăți, pentru a crea premi- 
zele necesare realizării in ter
men a obiectivelor anului 
1966 ?

V. STRĂUȚ

Cercul literar în școală
Scopul organizării cer

cului literar este a- 
cela ca, prin temele a- 
lese, elevii să-și îmbo
gățească cunoștințele a- 
cumulate la ore, să-și 
lărgească orizontul cul
tural, să-și însușească 
comorile literaturii.

La școala generală nr. 
1 Vulcan interesul ele
vilor pentru cercul lite
rar crește continuu. De
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precum și 
acest com-

— Cu ce bilanț 
colectivul E.D.M.N. 
a anului ?

a incheiat 
prima lună

— Activitatea noastră din luna 
ianuarie a. c. s-a soldat cu urmă
toarele rezultate: planul de pro
ducție al minei Dîlja a fost reali
zat în proporție de 108,7 la sută 
iar planul de pregătiri în proporție 
de 206,8 la sută. La mina Paroșeni 
și la puțul Aninoasa-sud planul de 
investiții s-a realizat în proporție 
de 103 la 
sută.

O latură 
noastră o 
planului de 
doar într-o

Ce factori au influențat realiza
rea, respectiv, nerealizarea indica
torilor menționați ? Depășirea pla 
nului de producție are la bază a

c.

sută, respectiv, 100 la

negativă în 
constituie 

investiții la 
proporție de

activitatea 
realizarea 

mina Dîlja 
71 la sută.

la începutul trimestrului 
al II-lea au avut loc 
două ședințe. Prima a 
fost consacrată regreta
tului poet N. Labiș. Gu 
viu interes a fost ascul
tat referatul despre via
ta și opera „Puiului de 
cerb" — cum îl numea 
Geo Bogza pe N. Labiș 
— prezentat de elevul 
Durnea Victor din clasa 
a VIII-a. Elevii din cla-

sele a VII-a și a VIII-a 
au citit din poeziile cele 
mai frumoase ale 
biș.

A doua ședință 
cului a avut ca 
creația literară a 
lor claselor V—VIII. Au 
citit versuri, fabule și 
schițe cu caracter auto
biografic elevii: Ciofu 1. 
din clasa a VI-а, Hozu 
Zoia, Dragomir Violeta 
din clasa a VII-a și Dur- 
nea Victor din clasa a 
VIII-a. .___ Z

lui La-

a cer- 
temă 

elevi-

— încă pe parcursul lunii s-au 
luat măsuri pentru urgentarea mon
tării ferestrelor la puțul orb nr. 2, 
completarea efectivelor la sectorul 
de investiții, prin transferarea e 
două brigăzi de la sectorul de prJ^ 
ducție și a unei brigăzi de la E.M. 
Petrila. De asemenea, s-au com
pletat și efectivele necesare la în
cărcarea materialelor de la supra
față. Pentru îmbunătățirea aprovi
zionării-brigăzilor, la orizontul 440, 
din blocul I, s-a introdus o locomo
tivă de 4 tone cu acumulatori.

Pentru evitarea ștrangulărilor la 
evacuarea sterilului de la puțul au
xiliar Paroșeni (din cauza defectă
rii autocamioanelor basculante sau 
a lipsei acestora în unele schim
buri) s-a creat un spațiu corespun
zător pentru depozitarea sterilului 
rezultat de la săparea puțului. De 
asemenea, mina a fost dotată cu un 
excavator cu cupă, pentru încărca
rea sterilului în autobasculante.

Prin măsurile amintite, cit și al
tele, cum ar fi montarea unei pom- 

. pe provizorii pentru evacuarea vi
iturilor de apă din blocul 3/Ш, spre 
a putea astfel continua săparea ga
leriei de cap, am reintrat cu toate 
lucrările în ritmul normal, . avînd 
garanția că le vom putea termina 
în termenele prevăzute.

Ce rezerve mai avem, care se 
cer valorificate ? La Dîlja folosirea 
rațională a efectivelor precum 
utilajelor din dotare: mașini de 
cărcat, a cofrajului glisant și 
greiferelor, spre a mări vitezele 
înaintare. O altă rezervă - 
rea disciplinei, combaterea
vatelor. Din cauza numărului ridicat 
de nemotivate, coeficientul de pre
zentă pe mină e de-abia 85 la sută, 
față de 87 la sută planificat. 
ceasta îndeosebi din cauza 
Paroșeni unde coeficientul e 
scăzut : 80-81 la sută.

Deci în două direcții va 
să perseverăm mai cu 
creșterea 
întărirea disciplinei — mai ales 
Paroșeni. In rest așteptăm < 
cursul șantierului T.CALM.

Și 
în- 

a 
de

întări- 
r.eraoti-

A- 
minei 
foarte

trebui 
hotărâre: 

vitezelor de avansare și 
> la 
con-

I



3

Vizita conducătorilor de partid și de stat
(Urmare din pag. 1-a)

Ihg. Valentin Pescaru, director 
ad D.S.A.P.C. Crișana (direcția de 
sistematizare, arhitectură, proiecta
re și construcții) prezintă oaspeți
lor stadiul la zi al lucrărilor, ară- 
tind pe hartă și apoi în zare, si
lueta noilor blocuri-turn care se 
înalță. Se vor construi aici, ex
plică specialistul, 5 625 de aparta
mente, dintre care aproape jumăta
te se află In lucru. Pînă acum s-au 
dat în folosință mai mult de 1 000 
de apartamente.

— Cit costă un apartament, în
treabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— Ne încadrăm în prețul de cost 
planificat, răspund gazdele. Apoi 
dau explicații în legătură cu me
todele de construcție folosite, cu 
calitatea materialelor, cu preocu
parea constructorilor pentru ridica
rea nivelului de confort al locuin
țelor.

— Dar locatarii sînt mulțumiți, 
întreabă secretarul general al C.C. 
al partidului. Sint bune locuințele, 
tovarăși ? întrebarea e adresată mi
ilor de locatari care se află în 
piață.

Răspund aplauze entuziaste. Sînt 
expresia recunoștinței oamenilor 
muncii pentru grija partidului și 
statului nostru, pentru îmbunătăți
rea permanentă a condițiilor lor de 
viată.

Trecem Grișul peste podul „De- 
cebal" cu frumoasele lui arcuri și 
dantele de fier. Am intrat în car
tierul uzinelor „înfrățirea", al că
rei nume este simbolul muncii u- 
nite a oamenilor muncii români, 
maghiari și de alte naționa
lități pentru înflorirea patriei. De 
această unitate industrială se lea
gă și un alt simbol: ea a luat prac
tic ființă la 11 iunie 1948 — ziua 
naționalizării. întunecoasele atelie
re de atunci au fost transformate 
în hale mari și luminoase. Munca 
rodnică, Înfrățită a celor 1 500 de 
muncitori și specialiști a ridicat 
treptat fabrica Ia rangul unei uzine 
importante, conferind mărcii pro
duselor un prestigiu ce s-a impus 
în țară și peste hotare. In cursui 
ultimilor ani, uzina „înfrățirea" a 
produs 26 500 de mașini-unelte. In 
prezent, în fața colectivului stă

Din activitatea 
• grupelor^ 
Prețuirea muncii

Un eveniment aducător de bu
curii a avut loc zilele trecute la 
I.P.P.F. Petroșani. Cu prilejul adu
nărilor grupelor sindicale au fost 
înmînate unui număr de 47 lucră
tori insigne de fruntași în întrece
rea socialistă pe anul 1965. La fel, 
9 echipe și 3 secții au primit di
plome ca semn al prețuirii muncii 
depuse în anul trecut.

Printre tovarășii care au primit 
steluțe rubinii se numără cocătorii 
Gîrjoabă Eugen, Ghițulescu Vasile, 
Cimpoiern loan, Constantinescu Va
ier, modelatoarea Maksai Elisabeta, 
conducătorii auto Soare Ioan, Da
mian Ștefan, Drăgan Ștefan, distri
buitorii Oprea Marin, Marinică Ni
colae și alții.

La odihnă și tratament
O preocupare de seamă a comi

tetului sindicatului de la I.P.P.F, 
este grija față de sănătatea salaria- 
ților întreprinderii. Numai în anul 
trecut, 53 salariați ai întreprinderii

ANUNȚ
I.R.C. Combustibilul Deva, 

Depozitul de desfacere nr. 12 
Petroșani invită posesorii de 
tichete de combustibil din anul 
1965, care au fost trecuți pe 
tabelul din 31 decembrie 1965, 
să-și ridice cotele de combusti
bil pînă la data de 28 februa
rie a. c.

în regiunea Crișana
perspectiva dezvoltării uzinei. A- 
ceastă problemă a stat în centrul 
atenției conducătorilor de partid și 
de stat. Ei au urmărit in cursul vi
zitei desfășurarea procesului de 
producție, au purtat discuții amă
nunțite cu conducătorii fabricii, cu 
inginerii, maiștrii și muncitorii.

— Spațiul de producție trebuie 
să fie folosit cît mai judicios, sub
liniază secretarul general al C.C. al 
partidului. Recomandări similare sînt 
date și cu privire la utilizarea cit 
mai deplină a capacităților de pro
ducție, eliminarea strangulărilor 
în unele faze de fabricație, 
organizarea judicioasă a asistentei 
tehnice.

Problema calității străbate ca un 
fir roșu discuția oaspeților cu spe
cialiștii uzinei care trimite produse 
în peste 40 de țări.

— Colectivul dumneavoastră a 
obținut rezultate bune, remarcă to
varășul Nicolae Ceaușescu. Dar in
dicele principal al muncii e cali
tatea superioară a produselor și 
prețul de cost scăzut. Care este 
calitatea mașinilor, ați primit vreo 
reclamație pentru produsele livrate 
în țară și în străinătate 1

— Nici una în tot cursul anului 
trecut, răspunde inginerul șef Emil 
Mărgineanu. La fel și în acest an. 
Doar unele recomandări privind îm
bunătățirea unor caracteristici con
structive.

Interesîndu-se de legătura exis
tentă între sistemul de premiere și 
calitatea produselor, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer recomandă să se 
respecte indicațiile de partid și de 
stat cu privire la stimularea efor
tului creator.

Tovarășul Alexandru Bîrlădeanu 
se interesează de munca de crea
ție, de activitatea de documentare 
și cercetare, de însușirea noutăților 
tehnicii mondiale, sfătuindu-i pe 
specialiști să fie tot timpul la cu
rent cu ce e nou și să fructifice 
experiența înaintată în munca prac
tică a grupului de concepție. Cît 
timp trece de la realizarea unui 
prototip și pînă la omologarea lui, 
întreabă tovarășul Al. Bîrlădeanu.

sindicale
au fost la odihnă și tratament în 
diferite stațiuni balneo-climaterice. 
Printre aceștia se numără tovarășii 
Munteanu Constantin, Werșanski 
Alfred, Maghiar Stanca, Dinu Ma
ria, Meteșan Cornelia, Crișan Ma
ria și alti fruntași în producție.

Și în cursul acestui an vor fi tri
miși la odihnă și tratament 50 de 
salariați ai întreprinderii.

PROGRAM DE RADIO
20 februarie

PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Sport; 6,05 Concert de 
dimineață,- 7,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteo-rutier,- 7,15 Fantezii 
și intermezzi de estradă,- 7,40 „De 
prin sate adunate" — muzică popu
lară; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,13 
Tablouri dintr-ѳ expoziție... de mu
zică ușoară; 8,30 TEATRU LA MI
CROFON PENTRU COPII: Dru
muri; 9,30 Pagini din opereta „Li
liacul" de Johann Strauss,- 10,00 
TRANSMITEM PENTRU SATE; 
10,40 Muzică ușoară inspirată din 
viața feroviarilor; 11,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 11,05 Melodii populare; 
11,30 Cu muzica ușoară în jurul 
lumii,- 12,00 DE TOATE PENTRU 
TOȚI; 13,00 RADIOJURNAL. Bu
letin meteorologic; 13,13 Mic dic
ționar de muzică ușoară (literele 
V și W); 14,15 Doi interpreți în
drăgiți ai folclorului nostru 
Maria Lătărețu și Traian Lăscu! 
Făgărășanu,- 15,00 Varietăți muzi
cale,- 15,45 Cincisprezece minute 
cu Aurelia Fătu Rădutu,- 16,00 
Concertul pentru vioară și orclies-

— Circa un an, răspunde ingi
nerul șef.

— Pentru scurtarea acestui ter
men, adaugă Nicolae Constantin, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, conduce
rea ministerului preconizează crea 
rea unui centru pe țară de expe
rimentare și omologare a . noilor 
prototipuri.

— Este important să ținem me
reu pasul cu progresele tehnicii 
mondiale — conchide tovarășul Ni
colae Ceaușescu.

Vizita în secțiile uzinei prile
juiește o caldă și emoționantă ma
nifestare a dragostei muncitorilor 
pentru Partidul Comunist Român 
Lăsînd pentru o clipă formele în 
care clocotește metalul, muncito
rul Radu Moldoveanu vine să-i 
siringă mîna tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, urlndu-i viață lungă și 
sănătate, mulțumind pentru grija 
pe care permanent partidul și gu
vernul o arată oamenilor muncii.

— Vom îndeplini cu cinste răs
punderile care ne revin în cinci
nal, se angajează in numele sec
ției de turnătorie ing. Nicolae Agud.

— Vom face să strălucească și 
mai tare marca fabricii noastre — 
spune frezorul Gheorghe Zăgreanu 
din secția de prelucrări mecanice

Calde cuvinte, izvorîte din ini
mă, rostesc muncitorii Constantin 
Pitaru, Gheorghe Fekete, Haill Ca
rol, ing. Vasile Berindei și alții 
care îi rețin pe oaspeți în mijlocul 
lor, împărtășindu-le gîndurile și 
preocupările, emoția și bucuria a- 
cestor clipe de neuitat.

Uzina freamătă ca un stup har
nic. Sîntem in secția de montaj, 
unde piesele mașinilor sint asam
blate și apoi vopsite pe bandă, că- 
pătînd forma definitivă. De aici 
vor porni spre toate colțurile țării, 
spre meridianele lumii, ducînd pi 
nă departe faima muncitorilor oră- 
deni.

— Faceți ca faimă muncii voas
tre să sporească mereu, urează în 
încheierea vizitei secretarul gene
ral al C.C. al partidului. Vă dorim 
succes.

După-amiază, conducătorii de 
partid și de stat au fost oaspeții 
cadrelor didactice și studenților de 
la Institutul pedagogic. Ei au fost 
primiți într-o atmosferă de puter
nic entuziasm, expresie a atașa
mentului tineretului studios, a cor
pului didactic față de partid și gu
vern.

In sala de consiliu a institutului, 
prof. univ. Iosif Pervain, rectorul 
institutului, a evocat tradițiile cul
turale ale orașului Oradea, de nu
mele căruia este legată activitatea 
lui Gheorghe Șincai, Samuil Micu, 
Iosif Vulcan și alți făuritori de 
cultură românească. Referindu-se 
la activitatea institutului, el a a- 
mintit că acest așezămînt de în- 
vățămînt superior a luat naștere 
în toamna anului 1963, ca expresie 

tră de Mendelssobn-Bartholdy; 16,27 
Lucki Blondo — muzică ușoară; 
16,42 Noutăți pentru iubitorii de 
folclor; 17,00 Popas la Viena — 
muzică de estradă; 17,15 Oaspetele 
emisiunii noastre • tenorul Cornel 
Stavru; 17,40 Muzică ușoară ro
mânească; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,03 Radio atlas; 18,15 Noutăți du
minicale : Gigi Mai ga, Lucky Mari
nescu, Lila Cristescu, Gheorghe 
Ghițulescu — trompetă Cornel Me- 
raru — trombon și orchestra de 
estradă a Radioteieviziunii; 18,35 
MEDALION — Constantin Brincușii 
19,00 Program pentru iubitorii mu
zicii populare; 19,30 Formația Jean 
Ionescu,- 19,55 Melodia Zilei; 20,00 
RADIOJURNAL. Sport, 20,15 TEA
TRU LA MICROFON : premiera — 
Colegii; 21,25 Dansați în ritmul 
preferat,- 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,25 
Continuăm dansul; 23,15 Festiva
luri muzicale internaționale : „Hai
naut 1965 — Belgia" 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 6,00 Estrada di
mineții; 6,30 BULETIN DE ȘTIRI; 

a politicii partidului de dezvoltare 
cultiiral-științifică a tuturor regiu
nilor țării. In momentul de față, in
stitutul are 4 facultăți, ale căror 
cursuri la zi și fără frecventă sînt 
urmate de aproape 800 de stu- 
denți. Pentru dezvoltarea lui, în 
anul care a trecut au fost alocate 
peste 4 milioane de lei. Vorbitorul 
s-a referit, de asemenea, la acti
vitatea științifică desfășurată de 
cadrele didactice și de studenți, 
subliniind importanța deosebită 
pentru invățămîntul superior din 
țara noastră a prevederilor ulti
melor documente de partid și de 
stat cu privire la dezvoltarea acti
vității de cercetare științifică.

Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Crișana și pre
zenta lor în mijlocul nostru, ă în
cheiat vorbitorul, constituie un pu
ternic imbold în munca noastră 
de viitor. Sîntem pătrunși de deo
sebita răspundere ce ne revine în 
educarea tinerei generații, în for
mare a unor cadre didactice temei
nic pregătite profesional, cu o înal
tă conștiință socialistă.

Primit cu puternice și vii aplauze 
a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a transmis cadre
lor didactice și studenților acestui 
tînăr institut de invățămînt supe 
rior salutul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Subliniind că orașul Oradea are 
vechi tradiții culturale, că muncind 
împreună, românii și maghiarii, au 
făurit în decursul vremurilor im
portante valori materiale și spiri 
tuale, vorbitorul a arătat că pro
fesorilor institutului le revine înal
ta misiune de a amplifica în con 
dițiile noi ale socialismului victo
rios tot ceea ce este mai bun și 
mai valoros in această cultură. Să 
ridicăm din mijlocul tineretului noi 
oameni de cultură, care să ducă 
mai departe tot ceea ce au crea! 
mai bun înaintașii noștri.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. a arătat apoi că realizările 
pe care le-a dobindit țara noastră 
in cursul șesenalului — oglindite 
și în recentul comunicat al Direc
ției centrale de statistică —sînt 
rezultatul muncii pline de abnega
ție a întregului nostru popor, în 
frunte cu clasa muncitoare, sub 
conducerea partidului, a tuturor oa
menilor muncii indiferent de na
ționalitate. Viitorul, a spus vorbito
rul este al nostru, al tuturor. Mun
cind împreună,- uniți, vom ridica 
patria noastră pe culmile socialis 
mului și comunismului. In conti
nuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a recomandat cadrelor didactice să 
acorde o preocupare centrală edu
cației internaționaliste a studenți
lor, a viitorilor profesori, care la 
rîndul lor să imprime tinerei ge
nerații Înaltele calități moral-poli- 
tice ale omului pou, să-i formeze 
cetățeni demni ai României socia 
liste.

6.35 Viers și joc; 7,00 Muzică 
ușoară; 7,15 Dansuri din operete; 
7,30 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteo-rutier; 7,50 Melodia 
„Nu te voi uita" de Galdieri; 
8,00 Clubul voioșiei; 8,30 Cîntece 
de dor și jocuri; 8,50 Fragmente 
din spectacolul Teatrului satiric 
muzical „Constantin Tănase"; 
„Omul zăpezii"; 9,30 ORIZONT 
ROMÂNESC; 10,00 Anunțuri și 
muzică; 10,15 Opera și interpretul 
preferat; 10,30 BULETIN DE ȘTIRI;
10.35 Din cîntecele popoarelor; 11,00 
Transmisiunea concertului orches
trei simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu", dirijor Mircea 
Basârab, In pauză: Actualitatea ci
nematografică; 13,18 Concert de 
prînz; 14,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 14,10 La mi
crofon Margareta Pîslaru,- 14,30 
CINE ȘTIE CIȘTIGĂ; 15,15 Discu
rile noastre vă aparțin; 15,30 Lu
minile rampei; 16,00 Cîntece de 
nuntă și jocuri; 16,30 ȘTIINȚĂ, 
TEHNICĂ, FANTEZIE; 17,15 Cu 
melodiile Iui Temistocie Popa; 17,30 
INTIMPLĂRILE NEOBIȘNUITE ALE
LUI GRUIA GROZOVANU; 18,00 
Orașe ale muzicii și tradițiile lor : 
Ьк'~~і«<Д8,45 Din tezaurul nostru

Cunoașteți cu toții hotărîrile 
partidului — a subliniat vorbito
rul — cunoașteți ce s-a înfăptuit 
pînă acum și ce se prevede a se 
înfăptui in continuare. Și In regiu
nea dv. sînt prevăzute o serie de 
obiective care vor constitui o pu
ternică bază pentru dezvoltarea în
tregii vieți materiale și spirituale 
a orașului și regiunii. Partidul și 
statul nostru se ocupă de dezvolta
rea economică și culturală a tutu
ror regiunilor, aceasta constituind 
una din liniile directoare de pro
gres a întregii țări, de ridicare a 
ei la nivelul statelor avansate a** 
punct de vedere economic și cul
tural. Sîntem convinși că corpul 
profesoral și studenții institutului 
dv. vor munci cu toată dragostea 
pentru a-și îndeplini misiunea de 
răspundere pe care o au de a-și 
aduce întreaga contribuție la în
florirea patriei noastre socialiste. 
Vă dorim din toată inima noi suc
cese în activitatea dv.

Cuvintele secretarului general al 
C.C. al P.C.R. au fost primite cu 
puternice aplauze.

In continuare, conducătorii de 
partid și de stat au vizitat săli de 
cursuri și laboratoare, interesîndu- 
se de condițiile de studiu și de 
viață ale studenților.

La plecare, din grupul mare 
studenți, care înconjoară pe oas
peți, se desprind studentele Sil
via Luncan din anul I al facultății 
de istorie geografie și Viorica Ve
res din anul Ii al facultății de fi
lologie, care, îmbujorate de emo
ție, string călduros mîna tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Ion Gheor
ghe Maurer.

Studenți și profesori țin să imor 
talizeze cîteva din momentele aces
tei vizite, fotografiindu-se alături 
de oaspeți. Sînt amintiri de neui
tat, care îi vor însoți de-a lungul 
anilor.

Ora 19,30. Aclamațiile și uralele 
mulțimii îi conduc pe oaspeți pînă 
la clădirea Teatrului de stat, care 
strălucește în razele reflectoarelor 
In cinstea lor, artiștii amatori din 
Crișana prezintă un spectacol fol
cloric. Arta populară bihoreana-, cu 
tot ce are ea mai frumos, vestitul 
dans „Fecioreasca", cîntece și jo
curi populare românești și maghia 
re, și-au dat întîlnire pe scena vas
tă într-o simfonie de ritmuri și cu
lori ce încîntă ochiul și încălzește 
inima. Țara celor trei Crișuri își 
cîntă din nou bucuria. Ca și în viață 
de fiecare zi, la muncă sau petre
cere, artiștii români și maghiari 
apar înfrățiți pe scenă la sfîrșitul 
spectacolului, dînd glas sentimen
telor în limbajul simbolic al ace
luiași dans.

Solilor artei bihorene li se oferă 
la terminarea spectacolului un coș 
cu flori din partea conducătorilor 
de partid și de stat.

Vizita înalților oaspeți continuă 
în cursul zilei de sîmbătă.

CONSTANTIN MITEA 
MIRCEA MOARCÂȘ 

PAUL ANGHEL

folcloric muzical; 19,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 19,03 O seară de dans... 
ăcasă; 19,45 MARI CUPLURI ALE 
IUBIRII — Povești de dragoste din 
literatura universală: PHILEMON 
SI BAUCIS; 20,30 Vă invită la 
'dans soliștii Lucky Marinescu, Jac
kie de Shannon, Kiril Semov, Mic
hel Paje; 21,00 RADIOJURNAL. 
Sport,- 21,15 Michel Legrand și 
orchestra sa — muzică ușoară; 
21;35 Din nou... dans; 22,30 Cîntă- 
reți de operă: 23,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 23,10 Melodii... în loc de 
„noapte bună"; 0,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

Cinematografe
20 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Muncile lui Hercule; REPUBLICA : 
Oameni și drapele; PETRILA: Uci
gașii de femei; LONEA — MINE
RUL : Doi băieți ca plinea caldă; 
LIVEZENI: Nevasta nr. 13; IS-
CRONI: Judex; VULCAN : Spărgă
torul; CRIVIDIA: Străinul; LU- 
PENI — CULTURAL: Dincolo de 
barieră; ANINOASA: Hatari; PA- 
ROȘENI: Gaudeamus igitur.
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VIETNAM

lansate simultan de patrioți 
tapotriva pozițiilor trupelor guvernamentale

SAIGON 18 (Agerpres). — Joi 
aesa patrioții sud-vietnamezi au 
JaoBat sâwBMtan mai multe atacuri 
w iWu fluviului Mekong împotri
va pozițiilor trupelor guvernamen
tale. Cel mai important atac a a- 
vhî loc la Tan An, capitala provin- 
eiei Long An, unde garnizoanele 
guvernamentale au suferit pierderi 
fnsesmate în oameni și arme.

In provincia Quang Nam, un de
tașament saigonez a suferit pier
deri însemnate în oameni, după ce 
a căzut într-o ambuscadă a forțe
lor patriotice în apropierea loca
lității Thanh Binh.

In provincia Darlac, la cca 269 
km nord-est de Saigon, trupele 
saigoseze desfășoară încă din 15 
februarie o operațiune în cursul 
căreia, pînă in prezent, nu au reu
șit să intre în contact cu patrioții.

Lapte deosebit de violente au 
fost semnalate în cursul zilei de

vineri în jurul localității Bong Son, 
unde 
forțe 
țiune 
a I-a

sînt concentrate însemnate 
patriotice. La această opera- 
iau parte unități ale diviziei 
aeropurtate a S.U.A.

Vineri dimineața, transmite agen
ția France Presse, la numai 30 km 
nord-est de Saigon s-a desfășurat 
o luptă corp la corp între soldați 
americani și patrioți. Aceeași agen
ție transmite că în cursul ultime
lor 24 de ore, în Vietnam au fost 
doborîte două elicoptere america
ne. Opt americani au fost uciși.

Prezente românești
CAIRO 18. — Corespondentul A- 

getpres, C. Oprică, transmite: Sub 
egida Clubului intelectualilor din 
Cairo, joi seara a avut loc o ma
nifestare culturală românească, în 
cadrul căreia profesorul Tiberiu 
Alexandru a vorbit despre creația 
folclorică a poporului român în do
meniu] muzicii. Au fost prezentate 
filmele de scurt metraj „Zenaidă 
PaLbf", „Nicolae Herlea", „Trei jo- 
detri românești", „Mamaia". Au par
ticipat personalități ale vieții cul
turale din R.A.U. printre care Riad 
Turchi, președintele Consiliului Su
perior al cercetărilor științifice, 
Ahmed Hefni, președintele Comite
tului folcloric al Ligii Arabe, și al
ții. Au mai luat parte ambasadorul 
României la Cairo, Mircea Nicola- 
eseu, și membrii ambasadei.

•oUn compromis echilibrat66
ROMA 18 (Agerpres). — Servi

ciul de presă al președinției Repu
blicii Italia a dat publicității un 
comunicat oficial în care se arată 
că președintele Saragat l-a primit 
pe fostul prim-ministru Aldo Moro, 
care a prezentat o informare asu-

s T I I

Post de frontieră cambodgian bombardat 
de artileria tailandeză

PNOM PENH 18 (Agerpres). 
Agenția cambodgiana de pre
să relatează că forțele armate 
tailandeze au supus recent unui 
atac de artilerie postul de fron
tieră Thkeam Romeas din pro-

vincia Oddor Meanchey. Acest 
atac, subliniază agenția, este 
cel de-al doilea în ultimele 
cîteva zile. S-au înregistrat 
răniți.

încheierea sesiunii Consiliului O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare

Kurdistan, 
trimis se

al O.N.U., 
tuturor re-

permanenți la

chete americane de tipul „Tar
tar". Achiziționarea acestora 
va costa aproape 1,5 miliarde 
mărci.

Dezbaterile din cadrul 
socialiștilor au arătat că 
„structurii" viitorului gu- 
a fost încă reglementată, 
că, în cele din urmă, par-

MEXICO.

‘ • NEW YORK. Liderul Par
tidului democratic 
Mustafa Barzani, a 
cretarului general 
U Thant, precum și 
prezentanților
organizația mondială o scrisoa
re în care cere trimiterea unei 
comisii a O.N.U. pentru a face 
investigații în legătură cu per
secuțiile practicate de guvernul 
irakian împotriva partidului 
kurd. Barzani acuză guvernul 
irakian de 
extermina 
falimentul 
rea de a 
kurdă".

„іпсетсатеа de a 
poporul kurd după 
militar în
Infringe

încerca-
revoluția

planului 
al R. F. 
tare ma-

• BONN. Potrivit 
Ministerului Apărării i 
Germane, forțele milit. 
ritime ale Bundeswehrului vor 
primi, în următorii ani, zece 
nave militare înzestrate cu ra

• CIUDAD DE
Uniunea generală a muncito
rilor spanioli în exil a dat pu
blicității o declarație în care 
condamnă zborurile avioanelor 
americane cu bombe atomice 
la bord în afara frontierelor 
S.U.A. In declarație se subli
niază faptul că în urma „pier
derii" bombei atomice deasu
pra Spaniei, o întinsă zonă te
restră și maritimă a tării a fost 
contaminată cu radioactivitate 
punînd în pericol viața locui
torilor din aceste zone. Cele 
petrecute, conchide declarația, 
impun tuturor spaniolilor să 
lupte împotriva existenței ba
zelor militare străine în țara 
lor.

pra rezultatului consultărilor avute 
cu personalitățile politice, în ve
derea formării noului guvern. Sa
ragat i-a încredințat lui Moro sar
cina de a formă noul guvern, iar 
acesta a acceptat „sub rezervă".

In cercurile politice italiene a 
fost remarcat faptul că Moro i-a 
dat răspunsul președintelui Saragat 
înainte de a cunoaște rezultatul 
deliberărilor Direcțiunii Partidului 
socialist, 
reuniunii 
problema 
vern nu 
Se crede
tenerii dMi coaliție au căzut de a- 
cord — în principiu — să formeze 
noul cabinet temîndu-se de alegeri 
politice anticipate.

Observatorii politici consideră că 
„soluția la care s-a ajuns consti
tuie un compromis echilibrat". A- 
ceasta constă în acceptarea, din 
partea socialiștilor, ca in guvern 
să intre doi reprezentanți ai curen
tului de dreapta democrat-creștin, 
curent al cărui lider este Mario 
Scelba. In schimb ei ar obține 
menținerea lui Nenni in funcția de 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și înlocuirea ministrului 
democrat-creștin al apărării prin- 
tr-un social-democrat.

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Joi s-au încheiat la New YoTk lu
crările celei de-a treia sesiuni a 
Consiliului O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare. Timp de trei săp- 
tămîni cei 55 de delegați ai sta
telor membre ale Consiliului au 
discutat un cerc larg de probleme 
inclusiv principiile care trebuie să 
stea la baza schimburilor comer
ciale internaționale, precum și pro
blemele relațiilor comerciale dintre 
țările cu sisteme social-economice 
diferite. Reprezentanții unor țări, 
îndeosebi ai celor în curs de dez
voltare, au criticat politica de dis
criminare în comerțul internațional 
practicată de puterile occidentale 
care încalcă hotărîrile Conferinței 
pentru comerț și dezvoltare de la 
Geneva. Sesiunea a apelat atît la 
țările mari producătoare de cacao 
cit și la țările consumatoare să în
cheie un nou acord privind acest 
produs pînă în mai 1966.

Un grup de 30 de țări în 
dezvoltare au prezentat 
un proiect de rezoluție
principiile comerțului internațional. 
Acest proiect, după ce reamintește 
că prima sesiune a Conferinței 
O.N.U. pentru comerț' și dezvolta
re „a adoptat principiile care gu
vernează relațiile comerciale inter
naționale și politica comercială ca
re să promoveze dezvoltarea", cere 
tuturor guvernelor care au parti
cipat la Conferința de Ia Geneva să 
precizeze secretarului general al 
Consiliului O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare. Râul Prebisch, „ac
tuala lor poziție față de fiecare din 
principiile împotriva cărora au vo
tat". Proiectul de rezoluție însă nu 
a fost pus la vot deoarece repre
zentanții unor țări occidentale in-

dustrializate au cerut o amînare 
pînă la viitoarea sesiune a Consi
liului din august-septembrie a. c. 
de la Geneva, pentru a beneficia 
de timpul suplimentar necesar în 
vederea consultării cu guvernele 
proprii.

curs de 
sesiunii 
privind

@ CALCUTTA. In vestul statului Bengal au continuat 
vineri demonstrațiile împotriva măsurilor 
produselor alimentare. Agențiile de presă 
trictul. cunoscut sub numele „Cele 24 de 
lometri de Calcutta, s-au produs puternice 
nifestanți și poliție, soldate cu răniți 
In Basirhat, una din suburbiile orașului 
loc, de asemenea, tulburări. Poliția a deschis focul împotriva 
grupurilor de demonstranți, rănind 9 persoane. Un număr de 
demonstranți au fost arestați.

de raționalizare a 
relatau că în dis- 
temple", la 80 ki- 
ciocniri între ma
de ambele părți. 

Calcutta, au avut

Paul Segers însărcinat cu formarea 
noului guvern belgian

BRUXELLES 18 (Agerpres). — 
După șapte zile de criză guverna
mentală regele Belgiei, Baudouin, 
l-a însărcinat joi seara pe Paul 
Segers, membru al Partidului so
cial-creștin și fost ministru coor
donator pentru problemele sociale

DISCUȚII ȘI NU MĂI AT1T
O nouă etapă a discu

țiilor cu privire ia îm
părțirea responsabilități
lor nucleare intre țările 
membre ale N.A.T.O. a 
fost marcată de reuniu
nea de două zile de la 
Washington a miniștri
lor apărării din cinci 
stale membre ale alian
ței atlantice (Anglia,
R. F.G., Italia, Turcia și
S. U.A.). Reprezentanta 
acestui grup de țări for- 
mează unul din cele 
trei subcomitete ale „Co
mitetului special" al 
N.A.T.O., creat la Paris 
in noiembrie anul trecut 
— de iapt o versiune 
lărgită a „comitetului 
selectiv" propus de Mc
Namara in mai 1965. Po
trivit concepției organi
zatorilor. subcomitetului 
li revine sarcina de „a 
stabili mijloacele pentru 
elaborarea unei politici 
nucleare comune" in ca
dru] N.A.T.O. In sesiu
nea sa de la Washing

ton s-a discutat așadar 
(cu ușile închise), in a- 
tara problemei „alegerii 
eventualelor obiective în 
cadrul unui conilict nu
clear", modalitățile de 
împărțire a responsabi

la pe S.U.A.-, iar alți 
membri ai N.A.T.O. în
tre care Franța, Norve
gia, Islanda, Belgia și 
Luxemburg, care de iapt 
nu au aderat nici la Co
mitetul special se opun

CRONICA EVENIMENTELOR INTCRHAT1CHALE

lităților țărilor N.A.T.O., 
în ce privește arma nu
cleară.

Acest punct de pe or
dinea de zi a lucrărilor 
subcomitetului, conside
rat de comentatorii a- 
gențiilor occidentale de 
presă ca Hind de iapt 
problema principală alia
tă in discuție, constituie 
dealtiel și cauza con
tradicțiilor dintre parte
nerii N.A.T.O. Se disting 
două poziții: R.F.G. so
licită dreptul pentru 
Bundeswehr de a avea 
acces la arma nucleară, 
și mizează pentru aceas-

accesului R.F.G. la arma 
nucleară. Cu toate asi
gurările date de Statele 
Unite, că orice instalații 
nucleare americane am
plasate in Europa, inclu
siv in R.F.G., s-ar afla 
„in custodia și suo con
trolul S.U.A." (Buletinul 
de presă al Sasei Albe), 
țările mai susmenționa
te — iși mențin atitudi
nea de opoziție fermă 
față de cererea R.F.G. 
Mai mult chiar, in cer
curile apropiate subco
mitetului se afirmă că 
miniștrii apărării, ai An
gliei, Italiei și Turciei.

au cerut incă din prima 
zi a lucrărilor subcomi
tetului ca delegația vest- 
germană „să treacă pe 
planul al doilea proble
ma accesului R.F.G. la 
arma nucleară, precum 
și cea a constituirii li
nei forțe atomice atlan
tice in orice formă ar 
fi ea preconizată". (France 
Presse).

In cercurile militare 
de la Washington, ținîn- 
пи-se seama de contra
dicțiile intre participan
ta la lucrările subcomi
tetului, se afirmă că în- 
tilnirea nu poate for
mula hotăriri „ci doar 
(dacă va fi posibil) re
comandări" in vederea 
întocmirii unui raport 
pe care Comitetul spe
cial 11 va Înainta Con
siliului ministerial al 
N.A.T.O. pentru sesiu
nea sa anuală din iu
nie a. c.
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van 
că misiunea 

ce i-a fost incredin- 
După demisia cabine- 

în rîndul partidului 
și socialist a luat

în precedentul guvern Hannel, cu 
formarea noului cabinet belgian. 
Hotărîrea regelui Belgiei a fost
luată după ce președintele Came
rei Reprezentanților, Achille 
Acker, a recunoscut 
de informare 
tată a eșuat, 
tului Harmel 
social-creștin
naștere un puternic curent care se 
pronunță în favoarea reconstituirii 
alianței dintre cele două partide. 
Acest curent este răspîndit mai 
ales printre sindicatele creștin și 
socialist, în ciuda opoziției aripei 
drepte conservatoare a Partidului 
social-creștin, care dorește o înțe
legere cu Partidul liberal. I

Nota memoriale 
sovietică 
adresată Japoniei

MOSCOVA 18 (Agerpres). — A- 
genția TASS transmite că V. Kuz- 
nețov, prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., a în- 
mînat lui T. Nakagawa, ambasado
rul Japoniei la Moscova, o notă 
memorială în care arată că guver
nul sovietic amintește din nou gu
vernului Japoniei că „S.U.A. folo
sesc într-o măsură tot mai largă 
teritoriul 
cipalele 
resursele 
Japoniei
în Vietnam".

„Dacă Japonia dorește cu adevă
rat, să contribuie la stabilirea pă
cii în Vietnam, este logic să se 
aștepte ca ea să adopte măsurile 
necesare pentru încetarea folosirii, 
pe viitor, de către S.UA.., a terito
riului, industriei și resurselor u- 
mane ale țării în scopul sprijinirii 
agresiunii americane împotriva 
porului vietnamez", se arată în 
cheierea notei memoriale.

japonez ca una din prin- 
lor baze, se sprijină pe 
industriale și umane ale 
pentru lărgirea agresiunii

Japonia nu dorește 
să fie inclusă 
sub „umbrelă atomică 
americană"

po- 
ÎO-

ca-TOKIO 18 (Agerpres). — In
drul unei conferințe de presă care 
a avut loc la Tokio, adjunctul mi
nistrului afacerilor externe al Ja
poniei, Takezo Shimoda, a decla
rat că Japonia nu dorește să fie 
inclusă sub o așa-numită „umbrelă 
atomică americană" și că tratatul 
de securitate americano-japonez nu 
cuprinde nici o prevedere cu pri
vire la arme nucleare. Demnitarul 
japonez a adăugat că țara sa nu 
permite ca la bazele militare ame
ricane situate în Japonia să existe 
arme nucleare.

Agenția Associated Press, care 
relatează despre această declarație, 
subliniază că in cercurile diploma
tice din Tokio „nimeni, și nici re- 

• prezentanții Ministerului de Exter
ne, nu-și amintesc ca vreo oficiali
tate japoneză să mai fi formulat o 
asemenea declamație pînă асшп“, 

______________ '<

Un proces încheiat 
„cu o surpriza

18. — Corespondentul A- 
P. Stăncescu, transmite:

senzațională*
VIENA 

gerpres. 
La Salzburg s-a încheiat procesul 
fraților Johann și Wilhelm Mauer 
acuzați de a fi participat activ în 
perioada 1941—1942 la masacrarea 
a mii de deținuți din Stanislau. 
Martorii acuzării veniți din diferi
te țări au confirmat vinovăția in- 
culpaților, participarea lor directă 
la execuțiile inumane în masă. 
Presa în general și-a exprimat ne
dumerirea față de comportarea ce
lor doi naziști care, declinîndu-șî 
orice răspundere, au pretins de la 
început că procesul ca atare este

Atitudinea lor a fost în- 
între altele, de faptul că 
începerii procesului, opt 

14 jurați numiți de tribu- 
scuzat că nu pot participa

o înscenare, că sînt victimele unul 
complot, 
curaj ată 
înaintea 
din cei 
nai s-au
din motive de sănătate.

In rechizitoriul său, procurorul a 
subliniat că acuzații ar fi putut re
fuza să participe la execuțiile în 
masă și că ei trebuie condamnați. 
Cu toate, acestea 
chei at, după cum 
rul „Volksblatt", 
senzațională". Cei 
fost achitați.

procesul s-a în- 
menționează Zia- 
„cu o surpriză 
doi acuzați au
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