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Izbînzi in primele 
zile ale lunii

Dovadă a elanului cu care mi
nerii din Petrila au continuat să 
muncească și în primele zile ale 
lunii octombrie, sînt cele aproape 30Q 
tone de cărbune energetic trimise, 
peste prevederile planului, prepara- 
ției pînă ieri dimineață. In acest 
început de octombrie, au lucrat cu 
spor îndeosebi colectivele de la 
sectoarele I, III și V, brigăzile care 
au în frunte pe minerii Murzea Au
rel, Stan Constantin, Baciu Gri- 
gore, Miclea Ioan, Bartha Francisc, 
Duca Gheorghe și Muntean loan.

Izbînzile din primele zile ale aces
tei luni, minerii petrileni le alătură 
succeselor obținute în primele 9 
luni ale acestui an : 2 790 tone căr
bune extrase „peste", realizarea a 
196000 lei economii la prețul de cost, 
depășirea productivității planificate 
cu 39 kg pe post.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația militară iugoslavă

Joi după-amiază, tovarășul Ni
colae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., a primit delega
ția militară iugoslavă, condusă de 
generalul de armată Ivan Gosnjak, 
locțiitorul comandantului suprem 
al forțelor armate, secretar de stat 
pentru Apărarea Națională a R.S.F. 
Iugoslavia, oare se află în vizită 
în țara noastră.

La primire au participat tovară
șii Vasile Patilineț, secretar al C.C. 
al P.C.R., general-colonel Ion loniță, 
ministrul forțelor armate, Grigore

TELEGRAMĂ
Tovarășului WALTER ULBRICHT 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane 

Tovarășului WILLI STOPH 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane
Tovarășului prof. dr. H. C. JOHANNES DIECKMANN 

Președintele Camerei Populare 
a Republicii Democrate Germane

Tovarășului prof. dr. H. C. ERICH CORRENS 
Președintele Consiliului Național 

al Frontului Național al Germaniei Democrate
BERLIN 

Dragi tovarăși.

Cu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a proclamării Republicii 
Democrate Germane, în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri și al Marii 
Adunări Naționale ale Republicii Socialiste România, al poporului român 
și al nostru personal, vă adresăm dv. și prin dv. populației Republicii 
Democrate Germane, un salut tovărășesc și cele mai călduroase fe
licitări.

Poporul român se bucură sincer de succesele remarcabile obținute 
de oamenii muncii din Republica Democrată Germană, sub conducerea 
Partidului Socialist Unit din Germania, în opera de construire a socia
lismului, în dezvoltarea continuă a industriei și agriculturii, în înflo
rirea științei și culturii, în ridicarea nivelului lor de trai.

Republica Socialistă România sprijină eforturile Republicii Democrate 
Germane îndreptate spre asigurarea păcii și securității în Europa, înțe
legerea între cele două state germane, crearea condițiilor în vederea re
zolvării pe cale pașnică a problemei germane.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare to
vărășească statornicite între Republica Socialistă România și Republica 
Democrată Germană, între Partidul Comunist Român și Partidul Socia
list Unit din Germania se vor dezvolta continuu pe baza principiilor mar- 
xism-leniniSmului și internaționalismului socialist, în interesul popoarelor 
noastre, al unității țărilor socialiste și al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, al cauzei păcii în întreaga lume.

Vă urăm din toată inima, dragi tovarăși, dv. și tuturor cetățenilor 
Republicii Democrate Germane, noi și însemnate succese în dezvoltarea 
și înflorirea patriei dv. socialiste. în lupta pentru apărarea păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar General ăi Comitetului Centrai 

al Partidului Comunist Român
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de MinișW 

al Republicii Socialiste România
ȘTEFAN VOITEC 

Președintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România

UNlIĂțl DE HAȘURA
ALE PREZENTULUI 
$1 viitorului

Continua dezvoltare a industriei 
extractive oa urmare a promovării 
de către partidul nostru a politicii 
de industrializare socialistă, necesi
tatea imperioasă de a da localită
ților o identitate nouă au atras după 
sine un program de investiții măreț 
prin proporțiile realizărilor de pînă 
acum, și mai măreț prin prevede
rile pentru viitor.

In anii șesenalului ne-am creat, atît 
în domeniul construcțiilor de locuin
țe social-culturale și edilitare, cît și 
în domeniul construcțiilor indus
triale, o zestre bogată. Peste șase 
mii de familii și-au văzut în această 
perioadă împlinit visul de a avea o 
locuință nouă. 136 de săli noi de 
clasă au întregit baza materială a 
învățămîntului. Multe alte obiective 
de folosință generală din domeniul 
social-cultural, comercial și edilitar

Răduică, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., general-locotenent Ion Gheor
ghe, prim-adjunct al ministrului for
țelor armate, general-iocotenent Ion 
Coman, general-colonel Mihai Bur
că, adjuncți ai ministrului forțelor 
armate.

A fost de față Iakșa Petricii, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bu
curești.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

* - i - •
(Ager preș) 

au înfrumusețat harta Văii Jiului, au 
fost puse la dispoziția oamenilor. 
Roadele politicii partidului și sta
tului nostru s-au făcut și la noi sim
țite din plin.

Acestea sînt, în linii generale, u- 
r.itățile de măsură ale măreției pre
zentului.

— Care sînt perspectivele de 
înflorire în viitor a localităților 
noastre ? Răspunsul la această 
întrebare ni-1 dă tovarășul BLAJ 
TRAIAN, președintele Comite
tului executiv al Sfatului popu
lar al orașului Petroșani.

— Programul de investiții în do
meniul construcțiilor de locuințe va 
fi continuat, la proporții și mai mari 
în anii cincinalului. Astfel, în anul 
acesta și anii care urmează se vor 
construi Ia Petroșani un număr de 
2100 de apartamente, la Petrila — 
1 891, 2 024 la Vulcan, peste 1 400 la 
Lupeni și 520 la Uricani. Față de anii 
șesenalului, o dezvoltare mult mai 
mare se va da construcției de lo
cuințe în orașele Petrila, Vulcan și 
Uricani. In total se vor construi în 
Valea Jiului aproape 8 000 de apar
tamente. Noi microraioane și cvar
tale vor face ca,, prin arhitectura și 
urbanismul lor modern, orașele Văii 
noastre să capete o înfățișare tot 
mai atrăgătoare.

Realizarea acestui bogat program 
presupune, desigur, înlăturarea ca
rențelor manifestate pînă acum în 
activitatea de construcții-montaj și 
o mai largă contribuție a unităților 
beneficiare lâ realizarea investiți
ilor. Paralel cu aceasta va trebui 
întărită prin toate mijloacele exi
gența față de calitatea lucrărilor. In 
felul acesta oamenii muncii vor 
intra în posesia noilor apartamente 
la termenele planificate, mulțumi
rea lor va fi deplină și, desigur, și 
a noastră.

— Construcția de locuințe va 
lua, după cum spuneți, în anii 
următori o amploare deosebită.

LA CAPĂT DE DRUM
Zilele trecute a fost 

terminată modernizarea 
ultimului tronson al 
drumului Simeria — 
Petroșani,, adică porțiu
nea dintre Crivadia și 
Petroșani. 17,800 km de 
drum, numeroase și di
ficile lucrări de artă —

podețe, ziduri de spri
jin, viaducte — au con
stituit domeniul de în
cercare a priceperii 
pentru constructorii de 
drumuri și poduri de 
la I.P.L.S.T., I.C.D.,
I.C.C.F. Cea mai impor
tantă dintre aceste lu
crări de artă pe care

Dar dotările social-culturale și 
edilitare vor ține pasul cu ea ?

— In privința dotărilor social-cul
turale și a celor edilitare avem de 
recuperat încă unele minusuri ale 
anilor trecuți. Prevederile pentru 
viitor sînt acestea: construirea a 
2 școli cu cîte 16 săli de clasă și 
una cu 8 săli de clasă, a 2 grădinițe 
de copii cu cîte 100 de locuri, a 
unui complex stomatologic și unei 
stații de recoltare și conservare a 
sîngelui, cîte un complex comer
cial la Petrila și Vulcan, precum și 
extinderea celui de la Petroșani. 
Ar.ul acesta, primul din cincinal, a 
fost terminată construcția a 3 că
mine — două pentru nefamiliști la 
Vulcan și Petroșani și unul pentru 
școala profesională din Petroșani 
precum și a unei școli cu 16 săli 
de clasă la Petroșani.

In ceea ce privește sistematizarea 
generală a rețelelor de alimentare 
cu apă a localităților din Valea Jiu
lui și a canalizării lor, se vor aloca 
fonduri în valoare de 62 de ' mili
oane, pentru canalizare. Lucrările 
pentru alimentarea generală cu apă 
au început încă din acest an. Tot în 
acești ani vor începe lucrările de 
îndiguire, a malurilor celor două 
Jiuri — de est și de vest — și a 
afluenților acestora.

Un domeniu care se va bucura de 
toată atenția va fi cel al moderni
zării de străzi în țoale- cartierele. 
22 500 mp de străzi vor fi construite 
sau modernizate din fondurile sta
tului. La aceasta se vor adăuga lu
crările ce se vor executa din bene
ficiile peste plan.

La sfîrșitul cincinalului, localități
le Văii Jiului vor avea, fără îndo
ială, o altă înfățișare. La această 
continuă transformare își vor da 
concursul tehnica modernă, price
perea și fantezia arhitecților, hăr
nicia constructorilor, oameni animați 
de dorința de mai frumos și mal 
bine.

Interviu consemnat de
Ion CIOCLEI

au executat-o construe^ 
torii în această por
țiune a fost viaductul 
de la Crivadia (în fo- 
tograîia noastră).

Ultima porțiune a a- 
cestui lung și anevoios 
traseu va primi zilele 
acestea vizita comisiei 
de recepție.

ÎN ZILELE DE 12—14 OCTOM
BRIE A. C. VA AVEA LOC ȘEDIN
ȚA PLENARĂ A COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI COMU
NIST ROM^N

Convorbiri iulie delegația 
Partidolai Comonist Român 

îi delesalia Partidului 
[omnnisl din finlanda

■ r

Joi dimineața au început convor
birile între delegația Partidului Co
munist Român și delegația Partidu
lui Comunist din Finlanda, care fa
ce o vizită în țara noastră.

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român la 
convorbiri au participat tovărășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar ai C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, șef de secție, Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție Ia C.C. al P.C.R.

Din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Finlanda au 
luat parte tovarășii Aarne Saarinen, 
președintele Partidului Comunist din 
Finlanda, Martti Malmberg, membru 
al Biroului Politic, secretar al .C.C. al 
P.C. din Finlanda, Romberg Mikael, 
membru al C.C. al P.C. din Finlan
da, redactor-șef al ziarului,„Folktid- 
ningen", Eerola Santeri, secretar ,al 
Comitetului regional Lahti al JhC 
din Finlanda, Șisko Kiuru, activistă 
la secția de informații a C.C. al 
P.C. din Finlanda.

Convorbirile s-au desfășura! in
tr-o atmosferă tovărășească, de cal
dă prietenie.

O nouă premieră 
teatrală 
petroșăneană

La numai o săptămână de la des
chiderea stagiunii cu premiera „Vi
sul unei nopți de iarnă" de Tudor 
Mușatescu, Teatrul de stat „Vadea 
Jiului" din Petroșani ne prezintă 
o nouă premieră, de data aceasta 
pe țară,, cu comedia în trei acte 
„Burlacii" de George Carabin.

Regia noii premiere este semna
tă de Marcel Soma, iar scenografia 
aparține lui Aurel Florea. Din dis- 
trubuție fac parte . printre alții, ac
torii Mariana Cercel, Tudor Branea, 
Violeta Berbiuc, Nicolae Nicolae, 
Lili Urseanu, Dumitru Dobrin, E- 
rnilia Panitazopol, Elisabeta Bedba.

Premiera va avea loc sîmbătă 8 
octombrie la ora 19,30.
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ACTIVUL OBȘTESC 
sprijin prețios 
în munca comitetului 
orășenesc de partid

VIAȚA DE P ART IB
Folosirea largă a formelor obștești 

în munca de partid constituie o ne
cesitate impusă de complexitatea 
sarcinilor oare stau în fata organe
lor și organizațiilor de partid. Ex
periența dobândită în acest domeniu 
se dezvoltă necontenit, duce la lăr
girea sferei de cuprindere ă proble
melor, la soluționarea lor competentă.

In munca sa, Comitetul orășenesc 
de partid Vulcan se sprijină pe un 
activ obștesc format din 135 tova
răși care-și aduc aportul la asigu
rarea unei coordonări competente a 
activității economice și culturale. 
Ajutorul activului obștesc dă Comi
tetului de partid posibilitatea să in
tervină Cu operativitate, acolo unde 
se simte nevoia, să îndrume cu mai 
mare eficiență munca organizațiilor 
de partid și a organizațiilor de ma
să.

Selecționării activului obștesc i 
s-a acordat o atenție deosebită. Ur
mărind cuprinderea unor arii largi 
de probleme, comitetul orășenesc a 
promovat în activul său obștesc co
muniști din toate domeniile de acti
vitate, oameni bine pregătiți nrofe- 
sionail, cu temeinice cunoștințe po
litice și ideologice, cu orizont cultu
ral. Din activul obștesc fac parte in-
ginerii Sabău loan și Vîlcea Nico
lae, pensionarii Rîpa Petru, și Scol
iile Anton, medicul Balașiu Paula, 
profesorul Ileș Iosif și alții.

Ou sprijinul activului. Comitetul 
orășenesc de partid din Vulcan a în
treprins o seamă de acțiuni impor
tante privind îmbunătățirea trans
portului la E. M. Vulcan, aprovi
zionarea și deservirea populației, a 
dat un sprijin eficient unor orga
nizații de bază în înlăturarea lipsu
rilor care s-au ivit în activitatea lor.

Iată cîteva exemple :
In primul trimestru al anului în 

curs unele organizații de bază, pu
țin numeroase, n-au acordat aten
ția cuvenită întăririi rîndurilor lor. 
Situația se cerea neîntîrziat reme
diată. In acest scop s-a format un co
lectiv din activul obștesc din care 
au făcut parte tovarășii Rîpa Petru, 
Hogman Anghel, Stîlpeanu Gheor- 
ghe, Kelemen Francisc și Scolnic 
Anton.

Potrivit indicațiilor primite, colec
tivul a studiat ou atenție situația pri
mirii de membri în fiecare din orga
nizațiile de bază puțin numeroase. 
S-a stat de vorbă, cu membrii birou
rilor, cu membrii de partid, cărora li 
S-a cerut părerea asupra .posibilităților 
existente pentru întărirea organiza
țiilor de bază prin primirea de noi 
membri. Pe baza realităților de pe 
teren, colectivul și-a prezentat con
cluziile într-o informare depusă la 
Comitetul orășenesc de partid. Drept 
urmare a întăririi muncii politico- 
educative, a cunoașterii mai temei
nice a oamenilor, în lunile următoare, 
în organizația de bază de la 
P.T.T.R. au fost primiți trei noi mem
bri de partid, iar la U.E.V. șase.

ORA DE CURS LA LICEUL INDUSTRIAL MINIER DIN PETRO ȘANI.

Periodic, comitetul orășenesc de 
partid se consultă cu activul ob
ștesc și asupra unor probleme de 
producție.

încă de Ia începutul anului s-a 
constatat că sectorul de transport al 
minei Vulcan nu reușea să facă față 
cerințelor producției. La indicația co
mitetului orășenesc de partid, un co
lectiv format din ing. Jurca Zeno, 
Radu Nicolae șa. a primit sarcina să 
studieze posibilitatea îmbunătățirii 
activității sectorului de transport 
atît în subteran cît și la suprafață. 
In urma constatărilor făcute, colec
tivul a venit cu propuneri concrete. 
Pe baza lor comitetul orășenesc a 
recomandat conducerii exploatării o 
seamă de măsuri pentru mărirea coe
ficientului de rulare a vagonetelor. 
Măsurile luate au dus la îmbunătă
țirea transportului și la reducerea 
unor posturi de deservire.

In munca cu activul obștesc, co
mitetul orășenesc se preocupă nu 
numai de atragerea lui Ia rezolvarea 
unor probleme, oi și de pregătirea 
lui necontenită din punct de vedere 
politic și ideologic. In acest scop, 
activul e permanent informat asupra 
sarcinilor curente șl de perspectivă, 
este încadrat în înyățămîntul de 
partid.

M. CHIOREANU

La școala viitorilor
tehnicieni

Aflată in imediata a- 
prapiere a gării, clădi
rea Liceului industrial 
minier din Petroșani îți 
atrage atenția prin sti
lul său impunător, so
bru. Apropiindu-te insă 
de ea privirea și auzul 
îți slnt reținute de lar
ma și obișnuitele ștren
gării școlărești. Pentru 
că, in ciuda importan
ței pe care și-o dau ca 
liceeni, elevii rămîn to
tuși copii, copii zbur
dalnici care se bucură 
și profită de fiecare 
pauză pentru a-și da 
irîu fanteziei și jocu
lui.

Nimerind intr-una din 
pauze, in vizita pe ca
re am făcut-o zilele 
trecute la Liceul in
dustrial minier, am ră
mas impresionat de at
mosfera plăcută ce 
domnea aici. Deși aflați 
la mai puțin de o lună 
de la începerea școlii, 
între elevii liceului 
s-au legat prietenii trai
nice, bazate pe relații 
de colegialitate și co
lectivitate. De altfel a- 
ceastă impresie avea 
să-mi devină certitudi
ne după discuția ce am 
avut-o mai tîrziu în 
cancelarie cu cîteva

cadre didactice. Discu
ția a decurs normal. 
Firește, punctul de ple
care al discuțiilor : pri
mele impresii, rezulta
tele obținute. Simțeam 
în cuvintele lor multă 
mîndrie, mlndria de a 
ti pedagogi intr-unui 
din „vlăstarele Con
gresului al IX-lea al 
partidului" cum își de
numeau liceul indus
trial. Profesoara Stoi- 
can Elena sau profeso
rul Lăpăduș loan ne-au 
furnizat o serie de a- 
mănunte privind func
ționarea școlii. „Am 
pornit — ne-au spus ei 
— cu 120 de elevi im- 
părțiți pe 3 clase : două 
clase de exploatări mi
niere și una de elec
tromecanică. Peste cî
teva zile însă numărul 
acestora va crește. Va 
lua ființă și seralul 
pentru care vom avea 
in curînd admiterea 
La terminarea liceului, 
absolvenții vor primi 
diploma de tehnicieni 
minieri sau electrome
canici, în funcție de 
specialitatea pe care 
și-au ales-o cu drept 
de a urma învățâmîn- 
tul superior. Condiții 
de învățămînt avem șl

Zidurile turnului medieval 
din apropierea satului Mărișor.

Foto : N. MOLDOVEANU

ele vor continua să se 
Îmbunătățească și mai 
mult în viitor. Deocam
dată avem 5 clase ter
minate, la parter, unde 
de altfel se {in și orele. 
In curînd vom avea 
gata și etajul. Mobilie
rul pentru clase ne-a 
sosit. Mai rău stăm cu 
laboratoarele și atelie
rele de practică. Atelie
rele au fost dotate de 
curînd așa că începînd 
din această săptămînă 
se va putea efectua 
practica in școală. Cit 
privește laboratoarele 
avem suma alocată, 
așteptăm să ne soseas
că și aparatele...

Și așa, din vorbă în 
vorbă, am făcut cunoș
tință și cu cîteva din 
greutățile începutului 
de an școlar. Unele, 
ce-i drept, inerente o- 
ricărui început.

...Am părăsit liceul 
industrial minier cu 
mulțumirea pe care ți-o 
dă o atmosferă plăcu
tă, plină de seriozita
te, hărnicie și pricepe
re. Peste tot am simțit 
suflul noului, al grijii 
pentru creșterea viito
rilor tehnicieni minieri 
și electromecanici.

C. COTOȘPAN

Dl li HhnI Ii litoili 
i pirtihlil tomiilit, 

i nliilrll reiiiitiniri ;l Imniiki 
iii Duma

Muzeul de istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare șt democratice din România 
roagă pe cei ce dețin documente, scrisori, foto
grafii, obiecte despre activitatea celor ce în anii 
1840—1944 au fost deținuți în lagăre, să ia le
gătura cu conducerea muzeului, în Șoseaua Ki- 
selefl nr. 3, raionul 30 Decembrie — București.

In Editura politică 
au apărut i

KARL MARX — FRIEDRICH ENGELS,

OPERE 
Voi. 23

936 p„ 15 lei

V. I, LENIN:

OPERE COMPLETE 
Vo’_ 40

552 p., 12 lei

FOTBAL

CAMPIONATUL ORĂȘENESC
In etapa a IlI-a a campionatului 

orășenesc s-au înregistrat următoa
rele rezultate: G.F-R. Petroșani — 
Preparați® Petrii® 2—1; Minerul Bă- 
ni-ța — Minerul Uiricani 1—1; Pre- 
părătorul Lupeni — Constructorul 
minier Petroșani 7—0; Constructo
rul Lupeni — Minerul Petroșani 
3—0 (neprezentare).

In meciurile copiilor, a căror ca-

1. Prep. Lupeni
2. C.F.R. Petr.

1. Minerul Bănița 3 2 10 7—3 5
2. Prep. Petrila 3 2 0 1 12— 2 4
3. Prep. Lupeni 3 2 0 1 10— 2 4
4. Const. Lupeni 3 2 0 1 5—3 4
5. C.F.R. Petr. 3 2 0 1 6—10 4
6. Min. Uricani 3 111 10— 2 3
7. Constr. Petr. 3 0 0 3 1—14 0
8. Minerul Dîlja 3 0 0 3 1—15 0

3. Min. Uricani
4. Prep. Petrila
5. Constr. Lupeni
6. Constr. Petr.
7. Minerul Bănița
8. Min. Petroșani

3 2 0 1
3 10 2
3 0 12
3 0 12
3 0 0 3

ETAPA VIITOARE: Minerul Pe
troșani — Constructorul minier Pe
troșani,- Minerul Uricani — Prepa
ratorul Lupeni; Preparați® Petrila

PROGRAM DE RADIO
8 octombrie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 6,15 Program muzical de di
mineață; 6,30 Anunțuri și muzică; 
6,45 Salut voios de pionier; 7,00 RA
DIOJURNAL. Sport; 7,15 Marșuri 
interpretate de fanfară; 7,30 Din al
bumul muzicii ușoare. 8,00 SUMA
RUL PRESEI; 8,08 Muzică populară:
8.30 La microfon, melodia preferată
9.30 Sfatul medicului: Gripa și pre
venirea ei; 9,35 Din repertoriul acor- 
deonistului Fărâmiță Lambru; 9,45

i Sonata în sol minor pentru pian de 
' Haydn; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
■ 10,03 Sîntem a țării primăvară — 

cîntece pionierești; 10,15 Piese vo
cale și instrumentale de Ti-beriu Bre- 
diceanu; 10,30 EMISIUNE MUZI 
CALĂ PENTRU ȘCOLARI; 10,5.f- 
Prelucrări din folclor; 11,20 REVIS
TA LITERARĂ RADIO; 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 12,10 Selectinn’ 
din opereta „Joc de artificii*' de 
Burckhard; 12,30 Cîntă corul Ri 
dioteleviziunii; 12,44 Interpretul 

litate devine pe ai ce trece lot mai 
bună, rezultatele slnt : G.F.R. Pe
troșani — Preparați® Petrii® 2—1; 
Minerul Bănită — Minerul Uricani 
0—3; Constructorul Lupeni — Mi- 
aerul Petroșani 3—0; Preparatorul.
Lupeni — Constructorul minier Pe
troșani 1—0.

Iată și cele două clasamente ale 
echipelor de seniori și copii :

3 3 0 0 10— 1 6
3 3 0 0 12— 6 0
3 2 0 1 6—3 4

4—2 4
4—3 2
1— 4 1
1— 9 1
1—15 0

— Minerul Bănița și Gonstructorul 
Lupeni — C.F.R. Petroșani.

S. BĂLOI
activist C.S.O. Petroșani

săptămînii; 13,16 Muzica ușoară și- 
dragostea; 13,30 Program pentru iu
bitorii muzicii populare; 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI,- 14,08 Fredonați cu 
noi aceste melodii; 14,40 Arii din 
operete; 15,00 Melodii populare;
15.30 Caleidoscop muzical; 16,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic; 16,15 Piese instrumentale;
16.30 Emisiune muzicală de la Mos
cova; 17,00 Album de piese corale;
17.30 Muzică populară; 17,45 Qntă 
Violetta Villas și Nicolae Nițescu; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 MS 
JURUL GLOBULUI,- 18,15 Orchestra 
de estradă a Radioteleviziunil, so
liști Lucky Marinescu și Gică Pe
trescu; 18,40 ȘTIINȚĂ, TEHNICĂ, 
FANTEZIE,- 19,00 O melodie pe adre
sa dumneavoastră; 19,30 Varietăți 
muzicale, 20,00 RADIOGAZETA DF 
SEARĂ; 20,30 Concert de melodii 
românești; 21,05 Sport; 21,15 Mu
zică de dans; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Ritm, melodie, veseîfe, — muzică de 
dans; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

TELEVIZIUNE
7 octombrie

18,00 Pentru copii • „Ala-baila" Pentru tineretul școjs. . 
„Doresc să fiu., pilot!",- 19,00 Telejurnalul de seară; 1920 
Cîntă baritonul Octav Enigărescu; 19,35 Dicționar de perso
naje : Litera D (III); 20,00 Săptămâna,- 21,00 Avanpremiera,- 
21,15 Teleglob — emisiune de călătorii geografice: Olanda; 
21,35 Filmul „întrecere cu timpul'* — o producție a studiou
rilor din Republica Democrată Germană; 22,00 Melodii inspi
rate din lirica lui Mihai Eminescu. Interpretează: Iolanda 
Mărcul-escu, Viorica Cortez-Gug-uianu, Mariana Crîl-ovici. Va- 
sile Martinoiu, Nicolae Florei, Ion Stoian și un grup coral. 
Acompaniază o formație orchestrală condusă de Nicu Stă- 
nescu; 22,40 Telejurnalul de noapte; 22,50 Buletinul meteo
rologic; 22,55 închiderea emisiunii.



STEAGUL R®ȘW

LA PAROȘENI

PAROȘENI — ieri — 
o așezare patriarhală 
pierdută în anonimat ;

PAROȘENI — azi — 
centru energetic și mi
nier — obiectiv înscris 
cu majuscule pe harta 
industrială a patriei. 
Deci, între trecut și 
prezent, un adevărat 
salt, un salt istoric din 
anonimat spre afirmare.

Ne-am propus o in
cursiune în etapele me
tamorfozei ce și-a pus 
pecetea asupra acestei 
așezări din lunca Pa- 
roșeniului, «a investiga
ție în confidențele fău
ritorilor noului obiectiv 
din salba exploatărilor 
miniere din Valea Jiu
lui.

CONFIDENȚE
DE FĂURITORI

EXAMEN
îl FATA VIITORULUI

In ca o negare a anonimatului
Oamenii cuceriseră doar lunca de pe malul 

sudic al Jiului, făurind aici grandioasa certate 
generatoare de kilowați; au cucerit apoi înăl
țimile; pe dealuri și stînci au înfipt pilonii de 
Oțel pe care se întind venele liniilor de înaltă 
tensiune ce leagă Paroșeniul de pulsul ener
getic al țării.

Au rămas adâncurile... împotriva aoestei îm- 
4.părății a bogățiilor ascunse în măruntaiele hao
sului geologic a început acum 3 ani, în primă
vara lui '63, ofensiva oamenilor.

Acesta a fost preludiul... întâi au venit topo
metrii; apoi acei care cu brațele și mașinile ur
mau să traducă în realitate proiectele, să tragă 
liniile reale și la dimensiuni reale, aici pe sol, 
ale construcțiilor cuprinse până acum doar pe 
hărți.

Intr-o dimineață, printre tufișurile de mără
cini, a răsunat, oa la semnalul unei bătăi de 
gong, prima lovitură de târnăcop și tot atunci

a început săparea galeriei în coasta nordică a 
Pairoșeiniului. Ecourile loviturilor de tîirnăcop 
s-au amplificat, le-a luat locul răpăitul cioca
nelor de abataj. Dar în curând, după ce minerii 
s-au afundat în inima muntelui și isprăvile lor 
au fost ascunse vizibilității, aici, la lumina zilei, 
la „rampa deschisă", a început o altă bătălie 
pentru crearea ansamblului de construcții ce 
formează azi decorul industrial al Paroșeniului. 
Cele două bătălii, mereu amplificate, s-au sin
cronizat, generând finalul metamorfozelor cu 
actul decisiv: Un șuier prelung de locomotivă 
și un tren încărcat ou cărbune a pornit la drum, 
logînd de trupul industrial al țării mezina bazi
nului carbonifer al Văii Jiului: mina Paroșeni.

Exploatarea nouă a devenit, așadar, un ade
vărat alter ego al Paroșeniului energetic, și 
constituie încă o negație împotriva anonimatu
lui în care sta ascuns, Paroșeniul patriarhal.

La. rampa de afirmare
Șantierul, construcția, a devenit un vast front 

de afirmare a bărbăției pentru șute și sute de 
oameni — zidari și dulgheri, lăcătuși și electri
cieni.

Ofensiva a început din plin cu... artileria 
grea: e®cavatoare, buldozere și dragline au 
pornit să scurme pămîntuil. Prima victorie i 
Jiul, acest râu năbădăios, și-a schimbat matca. 
A fost mutat pe o lungime de 900 metri cu câte 
60—120 metri mai spre sud. Apoi noua albie 
a fost îndiguită. Devierea au săvîrșit-o meca
nicul de draglină Șuta Marin, buldozeristul Ga
giu Constantin, zidarii Bailalty Pavel și An- 
dxeescu Constantin. Au eliberat de talazurile 
Jiului terenul pe care urmau să succeadă apoi 
următoarele faze ale creației constructive. Pen
tru aceasta au deplasat 100 000 m c de pământ, 
de pietriș. Pe noul terasament au început să 
se înalțe primele obiective, primele construcții; 
instalația de compresoare și postul țnafo, insta
lația de săpare a puțului auxiliar și atelierul 
el-ectro-mecanic, pavilionul administrativ și in
stalația de înailozare. De-a lungul terenului 
unde Jiul își purta pînă nu de mult apele în
volburate a fost țesută din oțel linia ferată nor
mală. In locul tufișurilor, al stîncilor, a început 
să se ridice spre soare o nouă „vegetație" din 
fier și beton. Construcția fiecărui obiectiv, cu 
termene de execuție precise, a însemnat un 
examen exigent al bărbăției, al inscusinței și 
priceperii profesionale. La acest examen per
manent au dat răspuns dulgherii Stănescu loan 
și Ujhelyi Emenc, zidarii Andreescu Nioolae 
și Anofie Constantin, betoniștii Stega Ioan, To- 
mescu Anghel și Nemeș loan, mentorii Brândușe 
Aurică, Stegaru lonită și Iorga Nicolae, instala
torii Mandla Ioan și Bodor Nioolae.

S-a ajuns și la faza definitivă a construcție. 
Termenul de dare în funațiuine a minei a bătut 
cu și mai mare severitate. La linia ferată sau 
la podul peste Jiu, la instalația de însilozare 
— la ridicarea cofrajetor, sau turnarea betoa- 
nelar, la montarea instalațiilor sau finisarea 
construcțiilor — peste tot, bătălia cu timpul, cu 
orele și chiar cu minutele a devenit mai aprigă 
oa oricînd. Și colectivul de constructori, fie 
muncitori sau maiștri — Gtilan loan sau Ma- 
nole Radu, Popa loan sau Gărgăriță Constantin. 
Fieraru Constantin sau Văduva Vas,iile —■, au 
fost Ia datorie ca un singur om, Fiorul ritmului 
trepidant a dominat zile și săptămâni decorul 
dinamic al Paroșeniului, a mobilizat 350 de 
oameni la o bătălie entuziastă, aprigă, și tot
odată minuțioasă, exigentă.

Termenele au fost apropiate, timpul a fost 
învins. Mina a fost deschisă cu o jumătate de 
an mai devreme. Am solicitat pe unul din cei 
mai entuziaști organizatori și coordonatori ai 
lucrărilor, ing. Buciu Vasile, șeful șantierului 
T.C.M.M. Valea Jiului să ne indice principalii 
factori ce au chezășuit victoriile colectivului 
de constructori. !

— In primul rând respectarea riguroasă a gra
ficelor directoare de execuție prântir-o organi
zare minuțioasă a muncii, ne-a răspuns inter
locutorul. Folosirea din plin a utilajelor meca
nice, asigurarea unui ritm de execuție ce s-a 
sincronizat cu lucrările de deschidere din sub
teran. Și încă un factor — decisiv — factorul 
umain — activitatea creatoare a colectivului 
minunat de pe acest șantier.

Da, sînt factorii care pe baza experienței, a 
examenului luat cu succes la Paroșeni, vor che- 
zășui, cu siguranță, noi. victorii în viitor colec
tivului șantierului T.C.M.M.

Canonada tonelor
Solidari cu făurarii de la ziuă, au muncit cu 

dârzenie și pasiune în prima linie a bătăliei — 
minerii. Au sfredelit, au străbătut adâncurile 
oreînd prin roca erelor geologice magistrale 
susținute de fier și beton spre, straiele de căr
bune.

Prima lovitură de târnăcop a fost dată de o 
brigadă condusă de un miner veteran — Pîr- 
vulescu Joja. După ce a intrat în pensie, șta
feta a fost preluată de minerul Vîtcă loan, apoi 
de un tînăr inimos — Croitoru Nicoiae. Sub 
conducerea acestuia din urmă, brigada care a 
început săparea galeriei de coastă, adevărată 
poartă spre subteranul Paroșeniului, a înscris 
în palmaresul ei performanțe însemnate în să
parea galeriilor: viteze de cîte 80; 100; 110

Pagină realizată de 
Ion DUBEK.

m 1 pe lună. Și-a afirmat cutezanța în compel, 
ția cu adîncurile și brigada comunistului Mo
toci Tudor. Apoi, pionierilor de la Paroșeni li 
s-au adăugat alți temerari • minerii Marton Dio- 
nisie și Borbinceac Vasile, Au.rsule.sei Dumitru 
și Karacsonyi Rudolf, tehnicienii Brandt Bernat 
și Nelega Ioan, Bursuc Constantin și Bala Iosif. 
Prin munca lor s-au deschis orizonturile de 
bază și auxiliare ale noii mine, s-a făurit o re
țea de lucrări subterane ce însumează aproape 
7 000 m 1 de galerii, plane Înclinate și suitori 
și s-a născut primul cimp de cărbune, unde a 
început episodul suprem al trezirii la viață 
al Paroșeniului subteran : canonada tonelor de 
cărbune.

Aici, în frontalul deschis sub scoarța vege
tală a dealului, între cotele 700—730 răsună 
de cîteva zile bubuiturile exploziilor. In trans
portoare puternice pornește spre ziuă, spre uzi
nele patriei șuvoiul de cărbune din nouă mină 
a patriei — obiectiv al cincinalului elaborat de 
Congresul al IX-lea al Partidului Comunist — 
mina Paroșeni.

Andreescu Nicolae, zi
dar, șef de brigadă :

.— Satisfacția mea ? ! 
Vedeți această construc
ție paralelipipedică ? E 
instalația de însilozare, 
Echipa mea a zidit-o. 
Cuprinde 1 000 m c de 
beton. Dar mai cuprinde 
ceva: munca entuziastă 
a celor 26 de băieți din 
brigadă, animați de do
rința ca silozul să fie 
dat în funcțiune înainte 
de termen.

Balaity Pavel, zidar, 
șef de brigadă :

— Privesc în jur și 
eu, care am fost, printre 
cei care au bătut întâiul 
țăruș pe acest teren plin 
de sălcii. Parcă nu-mi 
vine să cred ochitor... 
Și totuși, totul e făurit 
de noi. Faptele, încor
dările, necazurile și spe
ranțele iată prețul ce 
l-am plătit de-a lungul 
multor zile spre a în
vinge apele Jiului, duri
tatea pietrei pentru a ri
dica spre înălțimi ansam
blul de construcții al a- 
cestei noi mine.

Stănescu loan, dulgher, 
șef de brigadă :

— M-am realizat ca 
om I Știți ce înseamnă 
aceasta ? Că o dată cu 
tot ce am făurit pe a- 
cest șantier am crescut 
și eu, profesional și mo
ral, am cîștigat încrede
re în mine,- realizările 
din ultimii 3 ani mi-au 
dat demnitate, mi-au în
tărit Convingerea că un 
colectiv de oameni strâns 
unit, poate săvîrși ade
vărate minuni...

Bajura loan, maistru 
principal de șantier se
cretarul organizației de 
partid de tot :

— N-a fost ușor... De 
multe ori am lucrat sub 
un cer mohorât; utilaje
le, noi înșine ne-am în
glodat în noroi. Dar ne-a 
fortificat convingerea că 
vor urma și zile senine. 
Priviți roadele noastre. 
Nu-s ele o confirmare 
grăitoare a succesului la 
examenul ce l-au dat
oamenii, comuniștii 
cestui șantier îii fața 
itorului ?

a-
vi-

Ing. Grosu Aurelian, 
șeful sectorului minier:

— Sîntem bucuroși 1 
Motivul ? Dăm cărbune 
țării cu o jumătate de 
an mai devreme de ter
menul prevăzut. Jumă
tate de an înseamnă 
50 000 tone de cărbune 
în plus. Aceasta dove
dește că am învins nu 
numai duritatea rocilor 
subterane și necazurile 
inerente unei construcții 
de asemenea proporții 
ci și timpul. Vom face 
ca și în viitor timpul să 
fie cu noi.

Ing. Rădulescu Emil, 
șeful lotului T.C.M.M. :

— Pentru mine, venit 
de cîțîva ani din Capi
tală, Paroșeniul a con
stituit un veritabil exa
men. Pentru prima dată 
am condus lucrările de 
construcție a unei mine. 
Mă bucur că împreună 
cu oamenii — colectivul 
de constructori cu care 
am . muncit — am reușit 
să predăm obiectivele 
înainte de termen și să 
executăm lucrări de bu
nă calitate.

Brândușe Aurică, mon- 
tor, șef de brigadă:

— Am executat lu
crări noi, durabile, am 
montat Instalații ce vor 
servi de-a lungul multor 
ani. Mă șițnt, deci, să 
spun așa, contopit cu 
viitorul. la plecarea 
de pe șantier, voi tirăl 
cu convingerea că în 
instalațiile ce le-am mon
tat aici, am lăsat un 
liant invizibil dar miai 
durabil decât orice oțel: 
pasiunea, încrederea în 
viață, în viitor, lată sen
timentul ce-mi dă o a- 
devăirată fericire.

Moloci Tudor, miner 
șef de brigadă, secreta
rul organizației de partid 
a sectorului minier :

— Am fost printre cei 
care au atacat muntele 
— coasta Paroșeniului — 
pentru a deschide arte
re spre stratele de căr
bune. Brigada mea a să
pa! I 100 m 1 lucrări mi- 
nji'.f. A fost prezență, 
așadar, mereu și cu pri
sosință, la toate fazele 
de... trezire la viață a 
adincuriior Paroșeniu- 
lui. Deschiderea pri
mului abataj e actul ce 
întregește victoria noas
tră în făurirea minei.

Bursuc Constant in,
prim-maistru minier :

— Am lucrat în multe 
frontale. Dar acesta îmi 
place cel mai mult. Aba
tajul promite; va fi do
tat cu utilaje care vor 
chezășui obținerea unor 
avansări record. Brigada 
ce lucrează aaci, cea 
conducă de Karacsonyi 
Rudolf, e ujj colectiv 
vrednic și promite de 
asemenea. Deci sânt 
convins că vom ajunge 
cu ajutorul utilajelor mo
derne, cu oamenii din 
brigada fionitaluiui la 
realizări demne de pri
mul abataj al minei Pa
roșeni.



Lucrările Adunării Generale a O. W. U. 7 OCTOMBRIE

Aniversarea proclamării R.D. Germane
6. — Trimisul special

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul dezbateri
lor Adunării Generale a O.N.U. refe
ritoare la mandatul Republicii Sud- 
Africane asupra Africii de sud-vest, 
reprezentantul Tunisiei, Taieb Slim, 
și cel al Republicii Congo-Brazza
ville, Adrien Bakala, au cerut O.N.U.

PE SCURT
♦ KIEV. Agenția TASS a- 

nunță că Tribunalul regional 
din Rovenski (Ucraina) a con
damnat la pedeapsă capitaiă 
pe Anton Oleinik, care în tim
pul războiului a colaborat cu 
trupele de ocupație fasciste și 
s-a făcut vinovat de cele mai 
grave crime împotriva statului 
sovietic.

♦ LONDRA. Miercuri au 
declarat grevă, in apărarea 
drepturilor lor sindicale, peste 
1 700 de docheri din portul en
glez Liverpool. In cursul zilei, 
greviștilor li s-au alăturat și 
alți oameni ai muncii.

+ MANILA. Guvernul filipi- 
nez a anunțat că lucrările așa- 
zisei Conferințe de la Manila 
pentru Vietnam vor începe la 
24 sau 25 octombrie.

♦ NEW YORK. Din însăr
cinarea guvernului sovietic, 
reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., N. T. Fedo
renko, a prezentat secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, 
pentru a fi supus dezbaterilor 
sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U., proiectul revizuit al 
tratatului „Cu privire la prin
cipiile de explorare și utilizare 
a spațiului extraatmosferic, a 
Lunii și altor corpuri cerești".

și Consiliului de Securitate să-și 
coordoneze acțiunile pentru a ga
ranta poporului Africii de sud-vest 
exercitarea drepturilor sale legi
time. Populația din Africa de sud- 
vest, a afirmat reprezentantul Tuni
siei, este amenințată cu subjugarea și, 
atîta timp cît această problemă nu 
va fi rezolvată, pacea nu va putea 
fi menținută în Africa australă. El 
a cerut ca Adunarea Generală și 
Consiliul de Securitate să adopte 
sancțiuni obligatorii, în conformitate 
cu articolul 7 al Cartei, împotriva 
Republicii Sud-Africane, în cazul 
cînd aceasta nu se va supune ho- 
tărîrilor luate de O.N.U.

Reprezentantul Congo-Brazzaville a 
criticat hotărîrea Curții internațio
nale de justiție de la Haga, califi- 
cînd-o drept „scandaloasă". A sosit 
momentul, a afirmat el, de a lipsi 
R.S.A. de mandatul asupra Africii 
de sud-vest.

Reprezentantul Ciprului, Spyros 
Kyprianu, a subliniat că R.S.A. a 
violat drepturile fundamentale ale 
omului în Africa de sud-vest, intro- 
ducînd în acest teritoriu politica de 
apartheid.

In cursul ședinței, grupul țărilor 
afro-asiatice a depus o rezoluție în 
care se cere revocarea mandatului 
R.S.A. asupra Africii de sud-vest și 
crearea unei autorități care să fie 
însărcinată cu administrarea terito
riului pînă la obținerea independenței.

Au mai luat cuvîntul reprezentan
tul Siriei, Tomeh, care a subliniat 
că politica inumană a R.S.A. impune 
fără întîrziere o revocare a man
datului de administrare a teritoriu
lui Africii de sud-vest, precum 
reprezentantul Italiei, 
care a 
ăd-hoc 
pecte 
R.S.A.

Reprezentantul R.S.A., David de 
Villiers, a încercat să demonstreze 
că O.N.U. nu are dreptul să revoce 
mandatul pe care îl are R.S.A. pri
vind administrarea Africii de sud- 
vest. In momentul cînd acesta s-a ur
cat însă la tribună, delegați a 40 
de țări afro-asiatice și socialiste au 
părăisit, în semn de protest, sala 
de ședințe.

întrevederea dintre 
Cornelii! Mănescu 
și Dean Rusk

NEW YORK
Agerpres, Nicolae Ionescu, transmi
te : Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a avut miercuri sea
ra o întrevedere cu secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk, care a 
oferit în onoarea sa un dineu, la ho
telul „Waldorf Astoria" din New 
York. Din partea română a partici
pat, de asemenea, Mircea Mialița, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și ambasdorul Gheorghe Dia- 
conescu, reprezentantul permanent 
al României la O.N.U.

Din partea americană au luat par
te ambasadorul Arthur Goldberg, re 
prezentantul permanent al S.U.A. la 
O.N.U., Anthony Solomon, asistent al 
secretarului de stat pentru proble
mele economice, și Walter Stressel, 
asistent pentru problemele europene 
al secretarului de stat.

In cadrul convorbirii care a avui 
loc cu acest prilej au fost abordate 
unele aspecte ale situației interna
ționale actuale, probleme aflate pe 
ordinea de zi a sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U. și probleme privind 
relațiile dintre România și S.U.A.

— Cifre, fapte,
Producția industrială a Re

publicii Democrate Germane a 
crescut în primele șapte luni 
ale anului in curs 
sută în comparație 
da corespunzătoare
precedent. In aceeași perioadă, 
productivitatea muncii în in
dustrie a crescut cu 5,5 la 
sută.

realizări

cu 5,7 la 
cu perioa- 
a anului

★
ia întreprinderea construc

toare de mașini grele „Lauch
hammer", din regiunea Cottbus, 
se construiește un excavator 
uriaș, a cărui lungime totală 
este de 220 m. Roata sa port- 

, cupe, cu diametrul de 15 m, 
va deplasa cca. 11 000 m c de 
pămint pe oră. Greutatea ex
cavatorului va fi de cca. 5 600 
tone.

nice se bucură de tot mai ma 
re căutare, întreprinderea de 
instrumente muzicale din Mark- 
neuekirchen a realizat două 
noi instrumente muzicale elec
tronice : orga tranzistor „lon- 
ka 5" pentru orchestre de mu
zică ușoară, un instrument les
ne transportabil, 
71 tranzistori, 
verse registre 
„lonka 6", cu 
două grupe a

60 
de
74
48

★

*
Ținînd seama de iaptul că 

instrumentele muzicale electro-

Procesul în cazul Ben Barka

propus crearea 
pentru a studia 

ale retragerii

și
Piero Vinci, 
unui comitet 
diferitele as- 

mandatului

PARIS 6 (Agerpres). — Ședința 
de miercuri a procesului în cazul 
Ben Barka — a 27-a — de la înce
perea sa — a fost punctată de nu
meroase momente tumultoase. Doi 
martori au pus la îndoială justețea 
concluziei judiciare că Figon, unul 
din principalii organizatori ai răpi
rii lui Bem Barka, s-ar fi sinucis cu 
adevărat. Unul dintre martori, Clau
de Bal, a afirmat că Figon îi ară
tase pistolul său cu cîteva zile înain
te de a fi găsit mort de către poliție 
și că acest pistol era de altă culoare

decît cel găsit lingă cadavrul său. 
„Afacerea Figon" a fost evocată și 
în cursul audierii martorei Anne- 
Marie Coffinet. una din prietenele 
lui Figon, care a pus și ea la îndo
ială ipoteza sinuciderii. Ea l-a acu
zat indirect pe Lemarchand, fostul 
avocat al lui Figon, de asasinarea 
acestuia. Aceste declarații au provo
cat replici ascuțite între diversele 
persoane implicate. O altercație si
milară a avut loc și între doi dintre 
acuzați, foști funcționari ai servici
ilor de contra-spionaj franceze Lo
pez și Le Roy.

prevăzut cu 
clape și di
eted ; orga 

tranzistor! și 
clape.

Mai mult de 80 de copii pe 
minut se pot obține cu noul 
aparat de multiplicat „Grama- 
print", produs de Atelierele 
grafice „Berlin". Noul sistem 
garantează 200 copii perfect 
vizibile. Cu ajutorul acestui 
aparat pot fi multiplicate texte 
scrise la mașină, de mină, pre
cum și desene.

Situația din Nigeria

* DACCA. Potrivit datelor 
oficiale, 350 de persoane și-au 
pierdut viața de pe urma ci
clonului oare s-a abătut în ul
timele zile asupra regiunilor 
de coastă ale Pakistanului de 
est.

Guvernul vest-german a obținut 
vot de încredere
BONN G (Agerpres). — Majorita

tea guvernamentală din Bundestagul 
vest-german a respins miercuri 
noaptea o moțiune de cenzură a po
liticii guvernului și ă rezultatelor 
convorbirilor cancelarului Erhard la 
Washington, depusă de opoziția so

cial-democrată,. Totodată, a fost 
doptată o rezoluție 
probată atitudinea 
timpul convorbirilor

Votul a intervenit
dezbateri foarte agitate asupra po
liticii externe a guvernului, care s-au 
prelungit timp de cinci ore.

a- 
a- 
în

în care este 
lui Erhard 
din S.U.A. 
la capătul unor

NEW YORK 6 (Agerpres). — Ea 
O.N.LT, a fost dată publicității o no
tă memorials adresată președin
telui Consiliului /ie Securitate de 
reprezentantul ad-interim al Republi
cii Congo (Kinshasa) în legătură cu 
încălcarea de către Portugalia a in
tegrității
In notă se arată că, în urmă cu două 
luni, guvernul Republicii Congo 
(Kinshasa) a luat cunoștință de faptul 
că fostul prim-ministru congolez 
Chombe angajează mercenari pentru 
a repeta încercarea de separare a

teritoriale a Congoului.

După casarea sentinței
de condamnare ia moarte a lui Ruby

DALLAS G (Agerpres). 
Teza susținută de apă
rătorii lui Jack Ruby, a- 
sasinul 
Oswald, 
Comisia 
tor al 
dintelui 
aplicată: Curtea de Apel 
din Texas, cu sediul la 
Austin, a casat miercuri 
sentința Tribunalului din 
Dallas, care-1 condamna
se pe Jack Ruby la pe
deapsa cu moartea. Oare 
aceasta înseamnă că pa
tronul barurilor de noap
te din Dallas va scăpa 
de scaunul electric ? se 
întreabă agenția France 
Presse. Este în orice caz 
lucrul pentru care s-au 
bătut în ultimii doi ani 
și ceva avocafii Iui Ruby, 
mai întîi Melvin Belli, 
pentru care verdictul nu 
reprezintă decît „un nou

lui Lee Harvey 
recunoscut de 
Warren ca au- 

asasinării preșe- 
Kennedy, a fost

triumf al fanatismului" 
apoi Burlesson, care a 
rămas acum singur în 
apărarea lui Ruby, și ca
re și-a intensificat de
mersurile pentru a obți
ne revizuirea procesului 
clientului său.

In primul rînd avoca- 
ții s-au străduit să in
voce incapacitatea jude
cătorului Brown, sub pre
text că acesta a scris o 
carte despre procesul lui 
Ruby. S-a încercat apoi, 
de asemenea, fără suc
ces, amînarea procesului 
în urma căruia la 13 iu
nie 1966, Tribunalul din 
Dallas urma să-I declare 
pe Ruby în mod legal 
„inconștient", spre marea 
ușurare a apărătorilor 
lui care se temeau to
tuși de a-și vedea clien
tul sfîrșindu-și zilele în- 
tr-un ospiciu, în cazul în

care juriul l-ar fi decla
rat nebun. In sfîrșit, con
damnarea la moarte de
venind executorie, ei au 
pledat în favoarea tezei 
potrivit căreia, primul 
proces al lui Ruby s-a 
desfășurat în mod ile
gal, astfel încît anularea 
sentinței li se părea din 
punct de vedere juridic 
inevitabilă, o dată 
casarea procesului.

Curtea de Apel 
Texas și-a încheiat
baterile formulînd în fe
lul următor motivările 
pentru pronunțarea anu
lării sentinței de con
damnare la moarte: In 
primul rînd s-ar fi comis 
un grav viciu de formă 
prin faptul că Tribunalul 
din Dallas nu a respins 
mărturia unui agent al 
poliției în fața căruia 
Ruby și-a declarat inten-

cu

din 
dez-

ția de a-1 asasina pe Os
wald.

In legătură cu hotărî- 
rea Curții de apel, ju
decătorul districtului, 
Wade, care reprezenta 
acuzarea în procesul din 
martie a anunț at că va 
cere acesteia să revină 
asupra hotărîrii care po
trivit Iui, „nu este defi
nitivă". D. Wade, care a 
cerut cu insistență pe
deapsa capitală pentru 
Ruby, continuă să fie și 
în prezent partizanul tri
miterii acestuia pe scau- 
rul electric.

In același timp, Ruby 
s-a declarat gata să se 
autoacuze, în cazul în 
care aceasta îi va asigu
ra pedeapsa cu închi
soarea. Totodată el spe
ră să nu mai fie judecat 
încă o dată pentru a e- 
vita o nouă condamnare 
la moarte.

regiunii Katanga de Republica Con
go și de a prelua puterea. Conduce
rea operațiunilor a fost încredințată 
profesorului Clemance de la Univer
sitatea din Liege și fostului jurist- 
consult al lui Chombe, Mario Spen- 
dere. Paralel cu aceasta, jandarmii 
katanghezi din provincia Kivu au 
fost instigați să provoace tulburări, 
iar mercenarii aflați în Angola ur
mau să ocupe aerodromul din Lu- 
mumbashi, ex-tinzînd apoi operațiu
nile în vederea ocupării întregii re
giuni sudice a Katangăi.

In scrisoare se arată că în tabăra 
mercenarilor de pe teritoriul ango
lez continuă pregătirile, iar angaja
rea de mercenari s-a extins și în 
unele țări vest-europene. Mercenarii 
arestați recent de autoritățile fran
ceze au informat că complotiștii dis
pun de avioane în vederea dislocării 
de soldați și muniții pe teritoriul 
Congoului. In document se sublinia
ză pericolul pe 
cenarii străini 
republicii.

LAGOS 6 (Agerpres). — Forțele 
de secș|jjțitate nigeriene au primit 
oirdiin să deschidă focul 
tuturor persoanelor care 
violențe intertiribale.

Corespondentul agenției U.PJ. 
transemite că în provinciile de nord 
și orientală continuă exodul membri
lor tribunilor Hausa și Ibo spre lo
curile de baștină. Se semnalează 
însă că acest fapt a influențat ne
favorabil activitatea economică dui 
provincia de nord, deoarece, un , 
mare număr de persoane , de origine 
Ibo ocupau funcții în aparatul ad
ministrativ, telefoane, poștă, trans
porturi, comerț etc.

Colonelul Robert Adebayo, gu
vernatorul provinciei de vest, a 
lansat un apel radio-difuzat către 
poliție și armata centrală, cerîjwiu- 
le să intervină „pentru a scoate 
țara din pericolul dezintegrării".

40 de personalități 

deferite tribunalului
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care îl prezintă mer- 
pentru independența

VIETNAMUL DE SUD

împotriva 
ațîță la

braziliene 

militar

(Agerpres).RIO DE JANEIRO 6
de personalități 
deferite Tribund- 

Brazilia sub acu- 
împotrivit evenl-

40 
fost 
din

Aproximativ 
braziliene au 
lului Militar 
zațla de a se fi
menitelor din primăvara anului 1964 
care au dus la răsturnarea fostului 
președinte Joao Gouiart. Printre a- 
cuzați se află Almino Afonso. Paulo 
de Tarso și Dârei Robeiro, membri 
ai cabinetului lui Gouiart, precum 
și Jose Newton, în prezent arhi
episcop de Brasilia.

Puternice atacuri împotriva 
pușcașilor marini americani

SAIGON 6 (Agerpres). — In ul
timele 24 de ore, forțele patriotice 
sud-vietnameze și-au continuat pu
ternicele atacuri împotriva pușcași
lor marini 
operațiunea 
fășoară în 
Qui Nhon, 
tairizată. Ei
rînduri trupele americane unor pu
ternice baraje de artilerie și mor-

americani angajați în 
„Preerie" care se des- 
împrejurimile orașului 
la sud de zona demili- 

au supus în repetate

fiere. Pierderile suferite de acestea 
de Ia începutul operațiunii „Pre
erie" sînt, potrivit surselor din 
Saigon, foarte importante. Printre 
cei răniți în cursul luptelor de 
miercuri se numără și generalul 
Lewis Wait, comandantul forțelor 
de pușcași marini ai S.U.A. din 
Vietnamul de sud, care a fost atins 
de un glonte ce a perforat pereții 
cabinei elicopterului său.
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