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TUTUROR FORȚELOR 
pentru realizarea planului 
de desfacere la l.C.R.T.I.
Adunări generale ale salariaților

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl DE STAT 
ROMÂNE CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU ÎN R. S. CEHOSLOVACĂ
PLECAREA DIN BUCUREȘTI

Joi dimineața a părăsit Capitala, 
plecînd la Praga, delegația de partid 
șl de stat română în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat ai Republi
cii Socialiste România, care va face 
o vizită în Republica Socialistă Ce
hoslovacă, la invitația președintelui 
Republicii Socialiste Cehoslovace și 
a Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

Cu acest prilej va fi semnat noul 
Tratat de prietenie, colaborare șl 
asistentă mutuală dintre Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Apostol, membru al Co

mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre- 
ședitele Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor, Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe Stoica, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., membru al 
Consiliului de Stat, Corneliu Mă- 
nescu, membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe. Ion Obra- 
dovici, ambasadorul României în 
Cehoslovacia.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Alexandru Bîrlădeanu, Chivu 
Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Ilie 
Verdet, de membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv al

C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat și ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centrale șt 
organizațiilor obștești, generali, zia
riști români și corespondenți ai pre
sei străine.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
precum și Karel Komarek, însărci
natul cu afaceri ad-interim al R. S. 
Cehoslovace la București, și mem
bri ai ambasadei.

La pletare, membrii delegației au 
fost salutați călduros de un mare 
număr de cetățeni ai Capitalei. Pio
nieri le-au oferit flori.

(Agerpres)
★

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România au adresat de la 
bordul avionului tovarășilor Janos 
Kadar, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Losonczi Pal, pre
ședintele Consiliului Prezidențial al 
Republicii Populare Ungare, Jeno 
Fock, președintele Guvernului Re
voluționar Muncitoresc Țărănesc Un
gar, următoarea telegramă :

Zburînd deasupra teritoriului Re
publicii Populare Ungare, în drum 
spre Republica Socialistă Cehoslova
că, vă transmitem dv. personal șl 
poporului frate ungar cordiale salu
tări și urări de noi succese în opera 
de construire a socialismului în pa
tria dumneavoastră.

Pagina a 2-a
O Viitorului an de în- 

văfămînf de partid 
să-i asigurăm un 
cadru organizato
ric corespunzător, 
judicios

©Consemnăm

©SPORT

Pagina a 3-a
© Supărarea manda

tarului
© Programul televizi

unii penfru săpfă- 
mîna viitoare

©RADIO

Rețeaua comercială din Valea Jiu
lui pune zilnic la dispoziția oame
nilor muncii mărfuri în valoare de 
milioane de lei. Nu rare sînt însă 
cazurile cînd, intrînd într-un maga
zin de confecții sau într-unul de 
încălțăminte, nu găsești mărfurile 
dorite. Care sînt cauzele ?

Din analiza planului l.C.R.T.I. Pe
troșani pe primul semestru al anului 
reiese că există o rămînere în urmă 
în valoare de 19 milioane lei la pla
nul de desfaceri. Cu alte cuvinte, 
mărfurile deși comandate pe baza 
cererilor consumatorilor, stau în de
pozite, undeva pe firul drumului 
dintre furnizor și beneficiar. De ce 
există această situație? In primul 
rînd deoarece O.C.L. Produse indus
triale Petroșani nu a ridicat din de
pozitele l.C.R.T.I. decît 88,7 la sută 
din mărfurile contractate. Autocami
oanele solicitate de la autobaza Pe
troșani pentru transportul mărfuri
lor din depozite la beneficiar au fost 
puse la dispoziție cu întîrzieri nejus
tificate (uneori au trecut cinci zile 
plnă cînd autocamioanele cerute au 
sosit la depozite). Concomitent, par
cul auto propriu este condus de un. 
serviciu administrativ greoi, care

rezolvă cu multă întîrziere o serie 
de probleme de transport, contri
buind la stagnarea mărturiilor în de
pozite. Șefii serviciilor comerciale 
nu verifică la timp stocurile din 
depozite, nu se preocupă operativ de 
desfacerea acestora.

Toate aceste aspecte șl multe al
tele au fost dezbătute recent în a- 
dunarea generală a salariaților 
l.C.R.T.I. Petroșani. Informarea pre
zentată și participants la discuții 
au analizat lipsurile manifestate în 
depozite, au făcut propuneri pentru 
îmbunătățirea activității -unor servi
cii. In cuvîntul său ReidCmacher A- 
dalbert, contabilul șef al întreprinde
rii s-a referit la faptul că ren sînt 
fructificate toate posibilitățile de va
lorificare a resurselor interne. Chel
tuielile de circulație s-au majorat cu 
260 mii lei în primsul semestru al a- 
cestui an datorită atlt unor cauze
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PRAGA 15. — Trimișii speciali A- 
gerpres, Romulus Căplescu șl Eugen 
Ionescu, transmit: Praga, capitala 
Cehoslovaciei frățești, a întimpinat 
joi, în mod sărbătoresc, cu deosebit 
entuziasm, oaspeți dragi — delega
ția de partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu secretar 
general al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat, care, la In
vitația președintelui Republicii So-

Cuvînfarea 
Ludvik

Scumpe tovarășe Ceaușescu,
Scumpe tovarășe Maurer, 
Dragi prieteni români,

Vă urez un sincer și condial bun 
venit in Capitala republicii noastre.

Sintem .bucuroși că ați venit Ia 
noi in perioada actuală, cînd în
treaga noastră țară clocotește de o 
mișcare activă și optimistă. Popoarele 
ceh și slovac se străduiesc în mod 
sincer și mai hotărîte decît oricînd să 
ducă orînduirea lor socialistă spre 
deplina afirmare a principiilor de
mocrației și umanismului. Această 
calc de renaștere a societății noas
tre socialiste — inspirată și condu
să de Partidul comunist — este un 
răspuns vital necesar față de cerin
țele actuale ale țării noastre, este 
o continuare Istorică a tradițiilor 
democratice ale popoarelor noastre. 
Scopul eforturilor noastre este de a 
asigura oamenilor bucurie și satis
facție deplină în viață și de pe ur
ma roadelor muncii lor.

Sîntem ferm convinși că procesul 
de renaștere este în deplină concor
danță cu principiile internaționalis
mului socialist și este strîns legat 
de hotărîrea noastră de a întări și 
pe mai departe legăturile de prie
tenie, alianță și colaborare cu ță
rile comunității socialiste. In acest 
spirit vrem să dezvoltăm și relațiile 
dintre R.S.C. și R. S. România.

Aș vrea să vă asigur, stimate to
varășe Ceaușescu, că prețuim în 
mod sincer încrederea și simpatia 
manifestate tn ultima perioadă față 
de noi de către P.C.R., guvernul 
R. S. România și de către întregul 
popor român.

Prietenia noastră are rădăcini a- 
dinci. Poporul nostru nu uită că 
împreună cu armata sovietică și cu 
armata noastră au luptat pentru eli
berarea patriei noastre și ostașii ro
mâni, dintre care mulți și-au jertfit 
viața pe pămintul Cehoslovaciei.

Am dori ca în cursul vizitei dum
neavoastră să discutăm tovărășește 
despre tot ceea ce vă interesează 
pe dumneavoastră și pe noi, să fa
cem un schimb de experiență pri
vind construcția socialismului și un 
schimb de păreri asupra celor mai 
importante probleme internaționale, 
precum și asupra sarcinilor noastre

claliste Cehoslovace, și a Comitetu
lui Central al P.C. din Cehoslovacia, 
face o vizită în această tară.

Cu mult înaintea sosirii înaltilor 
oaspeți, pe magistrala care unește
centrul orașului cu aeroportul, pre
cum și pe străzile învecinate, pa
voazate în mod festiv cu drapelele 
de stat ale celor două țări, zeci și
zeci de mii de cetățeni s-au adunat
pentru a-și exprima bucuria de a 
avea în mijlocul lor pe solii poporu-

lui frate român, a căror vizită a- 
daugă o nouă piatră la edificiul 
trainicei prietenii româno-cehoslova- 
ce. O atmosferă sărbătorească dom
nește și pe aeroportul Ruzyne, pe 
a cărui platformă mii de praghezi, 
cu stegulețe tricolore românești și 
cehoslovace așteaptă cu nerăbdare 
să adreseze din inimă tradiționala 
urare de bun venit. Pe frontispiciul 
aerogării sînt arborate drapelele, de 
stat ale celor două țări, lozinci, în

limbile română șl cehă în cinstea 
prieteniei dintre cele două țări.

In întîmpinarea delegației române 
au sosit: președintele Ludvik Svo
boda, Alexander Dubcek, prim-secre
tar ai Comitetului Central al P.C 
din Cehoslovacia, Oldrich Cernik, 
președintele guvernului cehoslo
vac,, Frantisek Kriegel, pre
ședintele Comitetului Central
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Drum

Svoboda
comune, care ne revin, în lupta pen
tru pace, progres și socialism.

Stimați tovarăși,

In perioada vizitei dumneavoastră 
vom discuta și semna noul tratat 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre țările noastre. Acest 
document însemnat va constitui un 
nou moment crucial în cadrul prie
teniei tradiționale dinlre popoarele 
ambelor noastre țări. Cu acest tra
tat înlocuim tratatul de alianță an
terior dintre Cehoslovacia și Româ
nia, semnat la București acum 20 
de ani, care a ajutat în stabilirea 
unor relații de tip nou între popoa
rele țărilor noastre și a pus bazele 
solide ale dezvoltării postbelice a 
colaborării în domeniile politic, e- 
conomic, tehnico-șliințific și cultural. 
Această colaborare a consolidat prie
tenia noastră, fiind în avantajul am
belor țări. Sîntem convinși că noul 
tratat de alianță va exprima mai pe 
deplin gradul de dezvoltare Ia care 
au ajuns țările noastre, cît și re
lațiile dintre ele, va reî'ecta schim
burile care au avut loc în Europa 
și în lume, în perioada care a tre
cut. Tratatul va deveni o bază im
portantă pentru aprofundarea in con
tinuare a relațiilor noastre penfru 
lărgirea colaborării dinlre R.S.C. și 
R.S.R., va contribui la întărirea u- 
nității țărilor socialiste și asigura
rea păcii.

Sîntem bucuroși, scumpi tovarăși, 
că ați acceptat invitația de a face 
o vizită prietenească în țara noas
tră.

încă o dată vă urez un cordial 
bun venit pe teritoriul Cehoslova
ciei și vă doresc să vă simțiți Ia 
noi ca între prietenii dumneavoastră 
buni.

Cuvînfarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Svoboda,
Stimate tovarășe Dubcek,
Stimate tovarășe Cernik,
Dragi tovarăși, prieteni,

In numele delegației române de 
partid și de stat, doresc să vă mul
țumesc în modul cel mai cordial 
pentru invitația de a vizita Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, pentru 
calda ospitalitate cu care ne-ați in- 
timpinat, pentru frumoasele cuvinte 
rostite aici la adresa României so
cialiste, a prieteniei de nezdrunci
nat care leagă partidele, statele și 
popoarele noastre.

Sosind pe pămintul ospitalier al 
țării dumneavoastră, aducem cu noi 
mesajul sentimentelor de profundă 
prietenie, stimă și solidaritate ce le 
nutresc comuniștii și întregul popor 
român față de popoarele ceh și slo
vac, față de partidul lor comunist, 
precum și urarea frățească, pornită 
din adîncul inimii, ca transformările 
înnoitoare si vasta activitate politi
că ce se desfășoară în prezent in 
Cehoslovacia să ducă la noi suc
cese în opera de edificare a socie
tății socialiste.

Partidul nostru și întregul popor 
român an urmărit și urmăresc cu 
caldă simpatie eforturile Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, preocu
parea sa intensă pentru perfecționa
rea vieții sociale și de stat, pentru 
dezvoltarea democrației socialiste co
respunzător cu năzuințele și aspi
rațiile popoarelor țării dumneavoas
tră. Ne exprimăm și cu această o- 
cazie deplina încredere că, sub con
ducerea partidului comunist, popoa
rele ceh și slovac vor consolida și 
duce mai departe cuceririle revolu
ționare dobîndite, în interesul pro
pășirii patriei lor, al întăririi forțe
lor socialismului și păcii.

Poporul nostru acordă o înaltă

prețuire prieteniei româno-cehoslova- 
ce — clădită pe baza trainică a în
delungatelor tradiții de luptă comu
nă pentru libertate și progres, a 
comunității de țeluri și de orîndui- 
re, a încrederii tovărășești și res
pectului reciproc. Sîntem încredin
țați că înflorirea multilaterală a a- 
cestei prietenii servește pe deplin 
intereselor fundamentale ale țărilor 
și popoarelor noastre, cauzei gene
rale a socialismului.

Venim la dumneavoastră, stimați 
tovarăși, cu ferma convingere că vi
zita pe care o facem, convorbirile 
dinlre delegațiile parlidelor și state
lor noastre vor marca un moment 
de seamă în evoluția legăturilor fră
țești româno-cehoslovace. împărtă
șim întru totul aprecierea că noul 
Tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Republica 
Socialistă România șl Republica So
cialistă Cehoslovacă, pe care îl vom 
semna in cursul acestei vizite, va 
crea premise favorabile pentru in
tensificarea relațiilor bilaterale în 
domeniul politic, economic, tehnico- 
științiffc, cultural, pentru extinderea 
conlucrării noastre pe toate planu
rile.

Intîlnirile și schimburile de ve
deri pe care le vom avea în aceste 
zile vor constitui un nou prilej pen
tru a afirma dorința comună a parti
delor și popoarelor noastre de a ne 
aduce și în viitor toată contribuția 
la unitatea țărilor socialiste, la creș
terea influenței socialismului în lu
me, Ia înfăptuirea securității inter
naționale și apărarea păcii.

Cu aceste sentimente pășim pe 
pămintul Cehoslovaciei socialiste, 
prietene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a în
cheiat cuvîntarea rostind în limba cehă 
urarea : Trăiască prietenia și solidari
tatea frățească româno-cehoslovacă!

repefenfi frajiî

Anul trecut, cei patru frați Pave- 
lencu, din Vulcan, în vîrstă de 15, 
13, 11 și 8 ani, au promovat cu to
ții clasele la Școala generală nr. 8 
Lupeni unde au învățat. Cei mai 
mari — Vasile și Maria — au fost 
chiar premiați pentru rezultatele ob
ținute.

Anul acesta, cei patru frați Pave- 
lencu au rămas repetenți la Școala 
generală nr. 1 Vulcan, unde... au 
mers din cînd în cînd.

Această stare de lucruri necesită 
comentarii, clarificări: într-un an 
toți frații promovează, peste numai 
un an toți rămîn repetenți.

Situația tristă a celor patru copii 
a generat-o chiar tatăl lor. Dar Să 
vedem cine este acest așa numit ta
tă și soț.

...Cîștigurile bune de la minele 
din Valea Jiului l-au tentat, ca pe 
atîția alții, și pe Pavelencu Vasile 
în urmă cu 11 ani, să părăsească 
plaiurile Moldovei natale pentru a 
se angaja muncitor la cărbune. A 
venit cu soția și cu doi copii, că
rora li s-a adăugat repede încă un 
frățior. Omul muncea conștiincios Ia 
mină și primea bani frumoși. Cămi
nul era liniștit, prospera cu fiecare 
salariu intrat în casă.. De cîțiva ani, 
insa, • Vasile s-a schimbat. A înce
put să bea, să întîrzie de acasă, 
să-și bată nevasta și copiii.. Anul 
acesta bețiile și bătăile s-au ținut 
lanț în casa lor. Li s-a dat un apar
tament frumos, confortabil. Dar pe 
Vasile l-a apucat dorul burlăciei.

Acum, după 18 ani de căsătorie, 
cind ară de întreținut patru copii! 
Ca urmare a bețiilor interminabile, 
banii nu-i mai ajung ; Pavelencu nu 
bea cu suta de grame ci cu litrul. 
Și pentru că nu poate trăi dacă nu 
bea doi, trei pînă la 4,5 litri de 
țuică pe zi, a început să-și vîndă 
lucrurile d:n casă pe care le agoni
siseră în anii de liniște în căminul 
lor. Intîi a vîndut lucruri mai mă
runte, apoi a continuat cu covorul 
și cu aparatul de radio. Acum nu 
prea mai are ce vinde. La încercă
rile soției de a-1 trezi la realitate, 
n-a găsit altceva mai bun de făcut 
decît s-o bată măr și s-o arunce a- 
fară din apartament împreună cu 
cei doi copii care mai rămăseseră 
împreună cu ei. Ceilalți doi și-au 
luat mai demult lumea-n cap. Au 
plecat în Oltenia. Au găsit de lucru 
la un străin să-i păzească oile. De 
cîtva timp, Valentin (de 11 ani) s-a 
întors lingă frații săi. Vasile a ră
mas mai departe prin străini.

La mina Paroșeni, unde lucrează 
Pavelencu (mai bine zis unde a lu
crat, pentru că de o săptămînă n-a 
mai dat pe la mină), ni s-a spus că 
venea turmentat la lucru, că uneori 
nu venea de loc mai <les după ce 
lua salariul, nu-i mai place să mun-

D. GHEONEA

ceașcă, 'că tot schimbă locurile de
muncă.

Deși a stat o perioadă de timp la
Zam, la dezalcoolizare, și alta la

(Continuare în pag. a 3-a)

Cinci minute

Magazinul alimentar cu auto

servire din Petrila este in per

manentă aprovizionat cu măr

furi din abundentă. Clișeul în

fățișează un aspect din inte

riorul magazinului.
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obosit să rostească de patru- 
sute de ori pe zi „Da, avem 
„Scinteia", ’ „Steagul roșu", 
vem „Drumul 
avem...". Cinci

Jurnal 
citadin

cititor.

a-
sociaiismului", 

minute în care, 
Ciobotaru loan 
— maistru Ia 
E. M. Lupeni. 
Mocuța Aurel— 
inginer ia ace
eași exploatare, 

loan, fochist Ia

Ieri am sărbătorit ziua pre
sei. Cuprins de dorința să re
văd drumul cuvintului turnat in 
rinduri de plumb și scăldat în 
cerneală tipografică, am po
posit cinci mi
nute la una din 
„porțile" pe ca
re ziarul nos
tru iși f-a dru
mul spre desti

natar — publicul
Cinci minute din sutele care 

se scurg de dimineață și pină 
seara este un timp relativ 
scurt și totuși suficient pen
tru edificarea dorinței omului 
zilelor noastre pentru această 
formă de informare și comu
nicare civilizată. Cinci minute 
la chioșcul de ziare din cen
trul orașului Lupeni unde Mi
hai Rozalia și Szilveszter Ilea- 

. na de peste patru ani n-au

Drinceanu
I.L.L., Ineluș Tudor — elev și 
Ciora Viorel — muncitor la 
E.M. Lupeni, cinci din cei pa
tru sute, trec zilnic pe la a- 
cest chioșc și în sacoșe dol
dora cu cele trebuincioase vie
ții, duc spre case și 
un crimpei din hrana 
nobilează spiritul și 
privirea spre zenit.

cămine 
care in- 
deschide

Tiberiu KARPATIAN

i

spre haitâ
In apropierea haltei din Pa

roșeni, în locul unei cărări 
cu multe denivelări de terenț 
constructorii de la șantierufl 
Energoconstrucții din localiba- 
te au amenajat un drum de 
acces. întreaga porțiune din
tre șoseaua națională, dir 
dreptul podului de peste pi- 
riul Valea Baleii, pînă la hal
ta C.F.R., a lost pavată cu 
piatră.

Aparate pentru
prepararea
sifonului

Pentru îmbunătățirea apro
vizionării populației cu apa 
gazoasă, la restaurantele mari 
din Petroșani, Lupeni, Uricani, 
Vulcan, Petrila etc. a Început 
de curind montarea unor mo
derne aparate de preparare a 
sifonului.

Funcționarea aparatelor. se 
asigură de‘ la o sursă de ener
gie ' electrică. Capacitatea de 
imbuteliere pe oră a . unui a- 
parat este de cca două 
de sticle.

Aufocompac
foare penfru

gunoi

sute

preoiJ.C.O. Petroșani este 
cu'pată ric a asigura un aspect 
cit mai plăcut localităților. 
Salubritatea cartierelor și stră
zilor este determinată în bună 
măsură de înzestrarea tehnică 
a întreprinderii cu atelajele 
necesare.

Pentru ușurarea muncii oa
menilor și ridicarea operativă 
a gunoiului, I.C.O. Petroșani 
a primit de curind, de la Me
diaș, două mașini autocom- 
pactoare de încărcare și trans
portare a gunoiului menajer. 
Aceste autogunoiere se adau
gă celorlalte două, primite în 
anul trecut, tot de la Mediaș, 
a 
de 110 000 lei.

căror valoare/bucata este

au-Incepînd de la 13 
gust și pînă la 26 august, în
că 38 de elevi din școlile mu
nicipiului Petroșani își 
trec o parte din vacanța 
vară pe frumosul litoral 
mânesc.

In stațiunile Costineșli, Nă
vodari și 2 Mai, elevii vor a- 
vea ocazia să se recreeze în 
mod plăcut, să-și fortifice or
ganismul.

pe
ri e 

ro-

Agenție Loto-?rcnoslorl
în cartierul Livăzeni

In prima zi a acestei săptă- 
mîni, în strada Unirii din car
tierul Livezeni (Petroșani) s-a 
deschis o agenție Loto-Prono- 
sport. Noii unități i s-a fixat 
un program de funcționare 
cuprins între orele 8—11 și 
16—21.

I
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STEAGUL KOȘU

anului școlar 
le și organizațiile 

tid aii analizat în ședințe, a- 
generale rezultatele obținute, 

desprins concluziile cuvenite 
trecut la pregătirea 
învățămînt.

După încheierea 
1967—1968, organele 
de pai 
donări 
au 
au 
de

1 a pregătirea noului 
este necesar să se aibă 
sarcinile crescînde ce stau 
propagandei de partid, rolul 
ia in educarea oamenilor 
explicarea politicii partidului 
Iru, informarea lor sistematică 
pra evenimentelor internaționale.

Experiența a demonstrat că desfă
șurarea în bune condițiuni a învăță
mîntului. nivelul teoretic al acestuia 
depind în cea măî mare măsură de 
organizarea lui judicioasă, temeini
că, de crearea unor asemenea forme 
care s-au dovedit eficiente, care 
corespund cel mai bine transmiterii, 
ideilor partidului.

Stabilirea in mod chibzuit a for- 
invățămint reprezintă o 
mare răspundere menită 
cadrul organizatoric în 
desfășura propaganda de 

școlar. Acest 
în vedere

și
noului an

an școlar 
în vederc 

in fața 
aceste- 
muncii, 

nos- 
asu-

conducere. Au procedat bine comi
tetele de partid de Ia E.M. Lupeni, 
E.M. I.onea, F.F.A. Viscoza Lupeni 
și altele caro au selecționat ca pro
pagandiști cadre din conducerea u- 
n i taților 
miști).

Să se 
resfrîns
întreprinderi și instituții, ținîndu-se 
seama de gradul de pregătire al 
cursanților de specificul activității, 
de cerințele colierele ale oamenilor

(directori, ingineri, econo-

organizeze un număr mai 
de forme de învățămînl in

vată formă de organizare și care s-a 
dovgdit eficientă.

I.a pregătirea anului școlar 1968— 
1969 să se aibă în vedere organiza
rea cursurilor de studiere a Statutu
lui P.C.R. în care să fie încadrați 
noii membri de 
aclivul U.T.C. și 
partid.

Pornind de la 
nrîntul de partid' 
racter educativ,

partid, tovarăși din 
din activul fără de

faptul că învăță- 
are un profund ca- 

organizațiilc

melor de 
muncă de 
să asigure 
care seva 
partid în viitorul an 
lucru trebuie avut în vedere cu 
util mai mull cu cit anul de învă- 
țămint anterior s-a încheiat cu mul- 
te deficiențe. Așa dc. exemplu, s-au 
creat in unele întreprinderi prea 
multe tipuri de cercuri și cursuri, 
unele cu un număr mic de cursanți, 
ceea ce a dus Ia fărîmițarea forțelor 
propagandistice. Au funcționat pu
ține cursuri de partid (in întreagă 
Valea Jiului doar 9), invațămîntul 
a fost în unele întreprinderi orga
nizat nu Ia nivelul comitetului ci pe 
organizații de bază. De asemenea, 
s-au creat unele cercuri în mod 
mal, fără a consulta cursanții, 
fost multe 
studiului în 
selecționați 
lori oameni 
au manifestat delăsare.

Pentru ca în viitorul an școlar, 
care este în curs de pregătire, să 
fie evitate lipsurile ce s-au întîlnit 
în trecut, se cere ca în preocupările 
organelor și organizațiilor de partid 
să stea unele probleme care con
siderăm că vor contribui la ridica
rea nivelului învățămîntului, la des
fășurarea lui în condiții bune.

învățăminlul de partid să se or
ganizeze numai în acele locuri unde 
există condiții pentru ca cercurile și 
cursurile să fie conduse de propa
gandiști cu o pregătire corespunză
toare. In munca dc lectori, de pro
pagandiști să fie alese cadrele

ffî®25S5O®S»ZSÎWK)E!®n®^^

zaior,

cele patru secții (economie, istorie, 
socialism științific, construcție de 
partid) școlile uzinale constituie o 
formă de învățămînl corespunzătoa
re și eficace.

In acele locuri unde condițiile dc 
lucru, specificul activității nu permit 
organizarea de cursuri, sau pentru 
acei membri de partid care au un 
nivel de pregătire mai scăzut să 
funcționeze cicluri de conferințe cu 
o tematică diversificată, asigurîn- 
du-se lectori temeinic pregătiți, 
pabili să facă expuneri libere, 
conținut, atractive.:

O atenție deosebită va trebui 
se acorde 
ologic al 
municipal 
conizează 
să organizeze pentru diferitele ca
tegorii de intelectuali — ingineri, 
medici, cadrele, didactice de la Insti
tutul de mine, juriști, actori — for
me de învățămînl corespunzătoare 
cerințelor specifice activității aces
tora, sesiuni de referate, simpozioa
ne, dezbateri teoretice pe. teme po- 
Jitico-ideologice de actualitate pre
cum șl cercuri cu tematică specială.

Pentru cadrele didactice din șco
lile generale, profesionale și din 
licee, învățăminlul se va organiza și 
in anul școlar viitor pe specialități, 
în funcție de gruparea lor, in cercuri 
pedagogice, iar tematica va fi diver
sificată potrivit specialităților și 
cerințelor.

Tn orașul Petroșani funcționează 
o filială a universității serale de 
marxism-leninism cu secțiile: econo
mie, filozofie, și construcția de 
partid. Este necesar ca organizațiile 
de partid să recruteze de pe acum 
un număr cit mai mare de studenți 

■ pentru aceste secții din rindul mem
brilor de partid, a altor oameni ai 
muncii] care îndeplinesc condițiile 
pentru a urma cursurile universită
ții serale. Și la această formă de în
vățămînl se va asigura o diversifi
care a programelor, se vor introdu
ce metode de funcționare pe măsu
ra gradului de pregătire a studen1 
ților.

Conducind munca de propagandă, 
comitetele de partid, birourile orga
nizațiilor de bază să acorde toată a- 
tenția informării politice a oameni
lor muncii. In acest sens este nece
sar să fie lărgită sfera de cuprinde
re a informării politice și alegerea 
celor care fac expunerile, pentru a 
fi buni cunoscători ai problemelor, 
să fie în stare să răspundă în mod 
competent la întrebările auditoriu
lui. Acestei probleme trebuie să i 
se găsească locul cuvenit în activi
tatea de propagandă.

Desfășurind cu simț de răspun
dere munca de organizare a viito
rului an școlar se vor crea condițiile 
pentru ca învățăminlul de partid să 
se ridite la 
rile ce slau 
propagandei

organizării. studiului i 
intelectualilor. Comitetul 
de partid Petroșani pre- 
ca în viitorul an școlar

c impar- 
cer bi- 
drcptul 
lactate.

1

Pașulh Francisc, chimist la 
Fabrica de produse retractare 
din Earn Mare, a luat anul 
trecut de Ia fabrică o butelie 
de aragaz. Cil împrumut. A 
„uitat" s-o mai restituie. Con
ducerea i-a amintit lui Fran- 

despre datorie. Pașulh 
luat angajamentul că cel 
tîrziu pină la 25 iulie 
va restitui butelia. Și-a 

cuvinlul... in scris. Apoi, 
in continuare, s-a făcut că 
uită. A fost necesară interven
ția judecătoriei Petroșani pen
tru a-i aminti lui Pașulh că 
lucrurile luate cu împrumut 
nu. se transformă in... obiecte 
proprietate personală.

ncllu știe! Victoria doar ulit 
știe că in ultimul limp soțul 
ei vine cam rar acasă. Unde 
umblă ? „Ca omul: mai la o . 
berc, mai la o ședință". Des
pre ce fel de „ședințe" era 
vorba, aveci să afle Victorițu 
mai tîrziu. La judecătorie.

Din cauza „nepotrivirii de , 
caracter", soții Doia au îna
intat acțiuni dc divorț. Cind 
au primit citații, s-au prezen
tat in taja completului dc ju
decată. Intre martorii veniti 
la proces era și fetita (dc cî- 
teva luni) a femeii Daisa Ele
na, fiica din... flori și din „șe
dințele" Iui Cornelia.

te pină urcă sau coboară pa
sagerii. Taxatoarea Lifă Ilea
na Împarte bilete. Dar 
te numai acelora care 
lele. La Livezeni, in 
Fabricii de produse
urcă mai multi pasageri. Intre 
aceștia și o femeie. Ea dă trei 
lei, primește rest 50 dc bani 
dar bilet... ioc I Pasagera că
lătorește fără bilet pină In 
Vulcan. Poate ar fi mers mai 
departe, dar cind au urcat doi 
controlori, ea a coborit. Fără 
s-o întrebe nimeni cum a că
lătorit. Taxatoarelor nu le 
mai fac controlorii din cind 
în cind cite-o întrebare... con
tabilă, să vadă cum Ic mai 
merge ciubucul ? I

P. BREBEN

Vinovat...
ră vină

Corn vă

ma§ merge
Doia Corneliu și Doia Vic

toria; din Aninoasa,. s-au că
sătorit abia de. trei ani. Cei 
doi soți susțin că s-au „luat" 
din dragoste. Cit de lungă a 
lost dragostea lor, numai Cor-

w

12 august, ora. 3. Autobuzul 
31 — 1TD — 3 778 gonește 
spre Uricani. In stații; șofe- 
tul oprește cu conșliinciozita-

Șoierui Pifigoi Matei de pe 
autovehiculul cu nr. 31 — UD 

■— 1713 a fost oprit în repeta
te rinduri de organele de con
trol ale circulației pe drumu
rile publice și sancționat cu 
amenzi usturătoare. Motivul. ? 
Aspectul exterior deplorabil al 
mașinii. Omul se dovedește ■ 
insă a fi vinovat... fără vină. 
Nenumăratele sale cereri că
tre conducerea sectorului I.C.O. 
din Uricani de a i se vopsi 
mașina, care nu e în proprie
tatea Iui personală, au rămas 
fără răspuns. Iar urmarea este 
că, pe de-o parte i se cere să 
lucreze pe mașină în starea în 
care se află 
de altă parte 
trol 
iartă, 
porte 
nărui 
figoi, consecințele ? El nu 
este vinovat decit pentru fap
tul că... lucrează pe mașina 
respectivă, care se află în do- 
tația I.C.O. Normal ar fi ca 
adevăratii vinovat/, cei care 
îi refuză vopsirea mașinii, să 
suporte amenzile.

V. STRĂUȚ

au

Pompiliu UNGUR

for
au 

a 
fost

nivelul exigențelor spo- 
in clapa actuală în fața 
de partid.

nu-1
su-

cazuri dc repetare 
aceleași forme, au 

ca propagandiști și 
slab pregătiți sau ale

Dar
la nesfirșit 
propriu, șoferul M. PI

EI

aceasta, iar pe 
organele de cort- 
circulatiei 
de ce să

din buztr-

IA
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(Urmare din pag. 1)

poarta lui Marincan, dar 
lor au fost destrămate

muncii. Trebuie studiată posibilita
tea creării unui număr mai marc de 
cursuri de partid,* iar cercuri să se 
organizeze doar în unitățile unde e- 
xistă puțini cursanți. Aceste cursuri 
Ia baza funcționării cărora stă ex
punerea, cuprinzfnd un număr mare 
de cursanți, constituie cea mai adec-

partid să se orienteze spre crearea. 
unor cursuri de educație moral-ce- 
tățenească care în anul de învăță- 
mînt care s-a încheiat au fost a- 
preciate de cursanți. Un accent mai 
mare trebuie pus pe cursurile de 
studiere a problemelor economice 
ale întreprinderilor industriale, pe 
crearea mai multor cercuri de stu
diere a economiei politice.

Acei membri de partid care
studiat în toate formele de masă ale 
învățămîntului de partid să fie. în
drumați să se înscrie la școlile uzi
nale de partid ce vor funcționa la 
exploatările miniere Vulcan, Lupeni, 
Petrila, Lonea, U.R.U.M.P., I.E.C. Pa- 
roșeni, Vjisc'pza și altele. Avînd o 
durată de 3 ani și oferind posibili
tatea cursanților dc a alege una din

Interesează
șa amatoHi 
de țarism

Studenții .știut primul su
biect”. Repriza întîi le-a aparținut. 
In cea de a doua au terminat ben
zina. Mai trebuie umblat la condi
ția fizică. Fundașul Tudor — cel 
mai bun do pe teten. Foarte bun: 
Bălăneanu. Buni : Știr, Munteanu, 
Marincan, Păsculescu. Sub valoarea 
lor : Bulbucau, Pănescu, Rasădeanu. 
Un alt scor ar fi fost, nedrept. Oas
peții : o echipă robustă. înaintarea 
— tehnica dar ineficace. Remarcați: 
Spiridonescu, Secetă, Jurcan, Pănai- 
tescu. Arbitrajul lui Cristian Nlco- 
lae, Craiova — bun.

Acesta ar fi, pe scurt, rezumatul 
primului meci în divizia C al Știin
ței Petroșani. Intîlnind pe stadionul 
Jiul (bine că s-a ajuns la înțelege
re...) Pe Metalul Copșa Mică, ocu
panta locului 7 la finele campiona
tului trecut al diviziei C, noul „lo
catar" în „C", Știința Petroșani, a 
debutat cu succes, obținînd victo
ria. cu 2—1.

Studenții 
stilul lor 
adversarii 
în numai 
marcat de 
nulul 12, Ia un corner excelent exe
cutat de Bălăneanu, iar al doilea de 
Munteann, in minutul 18, printr-un 
șut puternic de Ia circa 30 ni de 
poarta lui Băcilă. In toată repriza 
întîi, 
te, ratînd alte 
înscrie. Oaspeții au

au început meciul în 
caracteristic, sufocîndu-și 
și înscriind două goluri 
18 minute. Primul a fost 
Tudor, cu capul, în mi-

Știința a dominat cu autorita- 
ocazii bune de a 

ajuns de puține

ori la 
țiunile 
ușurință de apărarea studenților, 
repriză scorul era de 2—0.

In partea a doua a meciului, 
forturile depuse de gazde în repri
za întîi iși spun cuvîntul. Lipsa an
trenamentelor, din motive obiective- 
studențești, se vede pe fețele și pe 
tricourile jucătorilor. Pănescu este 
de-a dreptul epuizat, în timp ce Bălă
neanu este... inepuizabil. . Sin
gur însă... Oaspeții ies puternic 
la atac. Ei își creează ocazii deose
bit de favorabile, cum au fost cele 
din minutele 67 și 71,, salvate în 
extremis dc Marincan și Varhonic, 
dar nu reușesc să reducă din lram’di- 
cap decît în minutul 83, prin Spiri- 
donescu : 
cu care 
echitabil 
neral, a

Să sperăm că pentru 
viitoare, Știința se va pune la punct 
cu condiția fizică și va obține și în 
„C" rezultate bune, pe măsura- va
lorii multora din componenții săi. 
Victoria din prima etapă trfebuie să 
constituie un bun suport moral 
pentru meciurile următoare.

La startul campionatului., Știința 
a aliniat formația : Marincan — Po- 
povici, Păsculescu, Tudor, Varhonic 
— Munteanu, Știr — Bălăneanu, 
Bulbucau, Răsădea-mi, PăneSCu (Urî- 
tescu).

Cadril din centrul orașului Lupeni.

In urmii cu o săptămină, lu
crătorii Șantierului Valea Jiu
lui al întreprinderii de con
strucții forestiere au terminat 
execuția prelungirii drumului 
auto-forestior de pe valea Cim- 
pei. Este calea pe care va fi 
transportat lemnul provenind 
din exploatarea forestieră' Gîr- 
bovina.. Acest drum prezintă 
interes pentru turiști deoare
ce de aici pot continua ex
cursiile spre cabana Obîrșia 
Lotrului, Vîrful Iui Patru și 
chiar Paring.

Colectivul Șantierului de 
construcții forestiere continuă 
munca și la drumurile auto- 
forestiere spre Valea Mării, 
Valea Boului și Pîrîul Ursu
lui (Cîmpușel).

OWAl

Sânâtatea Pâclsșa
Voin|a Deva 31-22

Pe terenul do 
lui din Hațeg s-a 
amical între echipele masculine Să
nătatea Păcli-șa —- Voința Deva.

După un joc frumos, victoria a

handbal al Liceu- 
disputat un meci

revenit 
31—22

S-au 
gă de 
oaspeți.

Voința ®eva

îhî fa sa a

Echipa de handbal masculin Vo
ința Deva a cîștigat faza pe județ 
a campionatului cooperației mește
șugărești. In cadrul fazei I-a de zo
nă, a întîlnit la Arad, formația Vo
ința din localitate pe care a învins-o, 
califieîndu-se pentru faza a Il-a. In 
faza a Il-a d Voințiadei, devenii au

2—1 pentru Știința, scor 
ia sfîrșit partida. Rezultat 
după comportarea, în ge- 
celor două formații.

meciurile

primei echipe cu scorul de 
(10—12).
remarcat: Za’greț și Bdtoroa- 
la gazde și Stănescu de la

jucal la Deva cu Voința Timișoara'. 
Spre satisfacția numeroșilor săi 
porteri, echipa locală a învins 
11—9 (G—3).

Cu acest succes, Voința Deva 
calificat în faza a 111-a a Voințiadel.

obiective, dar mai ales datorită undr 
neglijențe de ordin financiar. Au e- 
xistat plăți de amortismente nu în- 
trutotul justificate, iar comisiile de 
recepție nu au executat cu strictețe, 
în termen, recepția mărfurilor, fapt 
care a atras penalizări din partea 
B.N.R.S.R.i Serviciul calculate nu și-a 
executat lucrările 
sin!- pregătirea și 
lor.

Referindu-șe la
specialitate, tovarășul Balomiri loan 
a propus înființarea unor cursuri de 
specializare pentru merceologi, de
oarece aceștia nu manifestă compe
tență în activitatea lor favorizind 
perpetuarea unor anomalii în livra
rea mărfurilor.

Alți vorbitori s-au referit la po
sibilitățile de lichidare a stocurilor 
greu vandabile, la unele aspecte ale 
disciplinei muncii.

Stocarea pe mai departe a mărfu
rilor ce lipsesc din magazine

la timp, tergiver- 
predarea mărfuri-

mai poate fi tolerați. Deficiența 
ceasta se datorește în bună măsură, 
formalismului de care dau dovadă 
in activitatea lor voiajorii comer
ciali. Aceștia nu verifică și nu se 
preocupă de depistarea mărfurilor ce 
lipsesc din magazine, dar care se 
află din abundență în depozite. De 
pildă Angelescu Constantin, voiajor 
la sectorul confecții, neverificînd 
ceea ce lipsește din magazine, a lă
sat la bunul plac al beneficiarilor 
să comande ceea ce vor ei, ignorînd 
cerințele consumatorilor.

Jn semestrul II, .aceste lipsuri se 
cer a fi remediate. Comitetului de 
direcție îi revine sarcina să ia mă
suri eficiente în vederea valorifică
rii resurselbr interne, să mobilizeze 
colectivul întreprinderii, astfel îneît 
întreaga activitate desfășurată de 
I.C.R.T.I. să se ridice la nivelul ce
rințelor beneficiarilor, să se realize-- 
ze integra] planul de desfacere, asi- 
gurînd magazinelor, populației, măr
furile necesare.

Scrisoare deschisă către
L. L. Petroșaniconducerea L

La articolul apărut cu titlul do 
mai sus în ziarul n.ostru nr. 5830, 
în care este vorba de reparațiile ne
cesare la apartamentul cetățeanului 
Caraliu Teodor căruia de 
ani îi plouă în locuința, 
I.L.L. ne răspunde: „In 
traiului efectuat la fața
constatat că cele publicate în ziar 
sînt juste”. In încheierea răspunsu-

aproape 10 
conducerea 
urma con- 
locubii s-a

iui
12
di'

se arată că „începînd cu data de 
august 1968 vor începe lucrările 
reparație".

Luăm cunoștință dc acest (al cî-
tălea ?) termen, care, de altfel a și 
expirat, cu convingerea că 
locatarul în cauză va vedea, însfir- 
șit executate reparațiile la locuința 
sa. Atît de mult așteptatele repara
ții să fie însă trainice I,

mi
......

„Cimitirul fierului vechi", conduce
rea E.M. Dîlja ne comunică: „Vă 
facem cunoscut că cele sesizate sînt 
reale și că ne însușim în totalitate 
critica adusă. De asemenea, am luat 
masuri de expediere a fierului ve
chi Ia I.C.M. Petroșani' și acțiunea 
va continua zilnic, astfel ca la data 
de 23 august terenul să fie eliberat 
complet dc fier vechi și amenajat 
în mod corespunzător".

Aprovizionarea 0u alimente
a mianeitorifor forestieri

Raspunzînd la articolul „De ce 
persistă’ deficiențele în aproviziona
rea cu alimente a muncitorilor

îmbarnăfățirii

Nicu SBUCHEA

D. G.

lemnului fit vage'incLa depozitul 
moment din

final din Petroșani, 
timpul incurcăiii.

restieri", publicat în ziarul nr. 5814, 
conducerea O.C.L. Alimentara ne 
[ace cunoscut cii deplasîndurse la 
unitățile Voe.vodul și Răscoala a con
statat că cele sesizate sint juste și 
că s-au luat măsuri dc îmbunătăți
rea aprovizionării cu alimente a u- 
nităților sale din sectorul forestier. 
In acest scop, șefii depozitelor de 
alimente din Petroșani și Lupeni 
vor Irece suplămînal pe J.i magazi
nele O.C.L. forestiere pentru verifi
carea aprovizionării, a condițiilor în 
caro se păstrează alimentele și 
desfășoară dc.srv.re i, onorarea 
menzilor.

In răspunsul Item's 
conducerea I.F. I’c'ln „v-
ceeaM problemă, se arat i 
asigura spațiile necesare 
din sectoarele forestiere 
totodată măsuri de completare a du
lapurilor pentru păstrarea, de către 
muncitori, a alimentelor în dormi
toare.

Masurile luate de către cele doua 
unități interesate sa fie aplicate o- 
perativ, de ambele părți pentru a 
duce grabnic la lichidarea deficien
țelor semnalate în articol.

A
01

se
co-

doredacției
privind a- 
că se vor 
unităților 
luîndu-sc

Fotoontica 
a ajutat

La articolul cu titlul „Despre an
tene colective și mai ceva", Grupul 
de șantiere nr. 2 construcții Petro
șani no răspunde: „Instalațiile 
antene colective executate do 
nu au fost recepționate și puse 
funcțiune, nu din vina constructorului 
ci din vina beneficiarului de dotație 
I.L.L. Petroșani care ncavînd specia
liști pentru întreținera lor a refuzat 
preluarea. Aceasta pe de o parte, 
iar pe de altă parte lipsa cordoa- 
nelor pentru racordarea televizoa
relor și aparatelor de radio Ia pri
zele montate în camera a făcut im
posibilă folosirea acestor antene. O 
dată cu apariția cordoanelor în 
magazinele de specialitate O.C.L. din 
Valea Jiului, o delegație din partea 
noastră și a I.L.L. Petroșani au pro
cedat la receptionarea și darea în 
folosință a instalației respective".

Rămîne ca locatarii blocurilor do-

de

Referi ■ ln-se la fotocritica apărută 
ziarul nostru nr. 5831 sub titlul

tate cu antene colective să confirme
rezultatul măsurilor arătate mai sus.



STEAGUL ROȘU

Fabricate teracotă

mirată în funcțiune ia
10,00

15,00

(Agerpres)

Un nou tip de hîrtie fotografică i

21,30

23,20

Ciobănaș cu trei sule de oi...(Agerpres)

Un
cit

12,30
13,00
13,15

19,30
19,50
20,15

10,30
12,00

franceză 
emisiune

nemultu- 
grup de 
claia, cu 
de lipsa

mereu 
cofetă- 
plăcin- 

toale

prevăzute cu Instalații 
automată. Uscarea șl

parle din produsele noii 
teracotă este destinată

18.30
19,00

17,30
18,00

salului.
pentru specialiștii 

agricultură, 
strajă patriei.

DEVA. — La întreprinderea de ma
teriale de construcții Bîrcea, din ju
dețul Hunedoara, a intrat în func
țiune o fabrică nouă de' teracotă, cu 
o capacitate de 1 500 0OO cable pe 
an. Noua unitate a fost dotată cu 
utilaje moderne care asigură produ
selor o calitate superioară și per
mite imbogățirea sortimentelor. Pre
sele de confecționare a caldelor de

teracotă sint 
de acționare 
arderea se fac în cuptoare tunel în 
proces tehnologic continuu.

Materia primă necesară se obține 
dintr-o- carieră specială a întreprin
derii.

O mare
fabrici de
exportului.

TG. MUREȘ. — Specialiștii fabri
cii de hirtie fotografică „Arfo" din 
Tg. Mureș, au pus la punct rețeta 
de fabricație a unui nou tip de hir
tie fotografică cu calități superioare. 
Este vorba de „arforapid" pozitiv 
și „arforapid" negativ. Reproduce
rea imaginilor cu acest nou tip de 
hirtie se realizează intr-un timp foar-

'te scurt. Negativul hîrtiei este puțin 
sensibil, iar pozitivul este insensibil 
Ia lumină, ceea ce face inutilă ca
mera obscură obișnuită. In curînd 
fabrica din Tg. Mureș va fi în mă
sură să livreze primele, cantități din 
noul tip de hirtie,

Însemnare
© 
O 
G
O

(Urmate din pag. 1)

de alcrsl.

cei patru 
învețe. A-

închisoare, Pavelencu a rămas ace
lași : același om subjugat 
scandalagiu și bătăuș.

In asemenea condiții, 
copii n-au avut liniște să
iungați în repetate rînduri din casa 
care era și a lor, au dormit prin 
vecini, pe unde au putut, au mîncat 
pe unde au apucat, nu s-au mai ți
nut de școală. Urmarea:' au rămas 
repetenți. Mama lor lucrează la 
șantierul T.C.M.M. din Paroșeni. 
Pleacă dimineața și vine seara. Gu 
salariul ei abia-și poate asigura e- 
xistenta sieși și celor trei copii. 
Față de soția sa, față de copii! săi, 
Pavelencu a devenit un străin. Nu 
vrea să-î vadă, îi bate și-i 
din casă.

Copiii țării sint azi fericiți, 
berc li mare, pe poteci de
alături do colegi de-ai lor, de prie
teni Sau de părinți, își petrec acum 
plăcut și cu folos vacanta de vară. 
Dar frații Pavelencu nu știu de va
canță. Ei nu-i cunosc bucuriile. Ta
tei lor le-a spulberat orice 
Le-a veștejit copilăria.

Copiii tării au promovat 
clasă în alta și acum rîd
Unul dintre frații Pavelencu, 
inteligent de altfel, se scoală 
noaptea-n cap

alungă

In ta- 
munte,

bucurie.

dintr-o 
soarelui, 

băiat 
i cu 

pentru a porni cu

oile la păscut undeva pe plaiurile 
Olteniei, iar ceilalți trei frați 
străzile Vulcanului cît e ziulica 
mare. In acest timp 
crează pentru a Te 
casă, iar tatăl își 
prin cîrciumi.

Am bătut la ușa
nr. 1 al blocului D13 din Vulcan. 
Ne-a deschis, cu frică, speriată, o 
copilă frumoasă, cu păr bălai. Abia 
a putut îngăima cîteva cuvinte și a 
plecat încet în pat. Ultima „repre
zentație" a tatălui (cea de luni sea
ra) a îmbolnăvit-o rău, a doborît-o 
Ia pat. S-a purtat cu ea bestial, vul
gar, oricum altfel decît omenește. 
Apoi, în prag a apărut mama fetei. 
Nu putuse merge la lucru, în ase
menea hal fusese bătută cu o seară 
înainte. Fața, mîinile — pline de 
vînătăi. I-a rupt și puținele haine 
ce Ie mai avea, a rupt scaunul pe 
care l-a folosit ca... măciucă 
partament.

La ușa apartamentului ur. 
adunat, ca la o comandă, un 
rat consiliu al femeilor de pe sca
ra. Indignate peste măsură de com
portarea netrebnicului- lor vecin, 
l-au acuzat cu vehementă :

— Se poartă ca un barbar cu so
ția și cit copiii; bea pînă își pier
de mințile ;
el.

mama lor 
aduce pîine 
pierde mințile

apartamentului

în a-

1 s-a
adevă-

ar trebui făcut ceva cu

VINERI 16 AUGUST

S

Demeter Iosif a luat cu , mandat 
cofetăria „Corso" din Lupeni de nu
mai două luni de zile. Dintr-o sală 
nu prea spațioasă mandatarul a a- 
menajat un local deosebit de plăcut 
și de util locuitorilor, o adevărată 
seră a frumosului.

Totul strălucește de curățenie: li
noleumul de pe jos, mesele rotunde 
acoperite cu sticlă, ferestrele și per
delele lungi, pereții, Tafturile. Per
sonalul — nouă fote tinere, amabile, 
curat îmbrăcate — își face irepro
șabil serviciul de gazdă primitoare. 
Aici, la tonomatul cofetăriei, se poa
te asculta muzică hună, iar seara se 
pot urmări emisiunile la televizor. 
Cui îi este prea cald poale folosi 
ventilatoarele portative care1 stau 
la dispoziția consumatorilor. Din a- 
propierea ferestrelor își trimit, zîm- 
betul cîțiva leandri, lămii. tranda
firi, iar po mese găsești in perma
nență struguri si saleuri. Aici poți 
consuma băuturi răcoritoare s-ru 
lari dintre cele mai variate, precum 
și produse de cofetărie 
proaspete, bine pregătite. La 
Tia „Corso" se poate servi n 
tă cu brînză de vacă după 
regulile artei culinare. Fumatul este 
cu desăvîrșirc interzis, iar dacă to
tuși unii tineri nu respecta indica
țiile, coi patru simpatici papagali 
Ic-o spun de Ia... obraz, din căsuța 
lor do sîrmă: „nu fumați!", „nu 
lumați!“...

De aici se trage de fapt 
mirea mandatarului, 
semi-hippi, cu chica 
gulerele cămășilor scrobite 
contactului cu apa, cu dangarezi și 
„vocabular", prezenți seară de sea
ră în această unitate de cofetărie, 
strică ambianța, ații de plăcută, din 
local. Stau 2—3 ore în jurul unei, 
cești cu cafea, vorbesc zgomotos și 
vulgar, fumează tacticos, aruncă 
scri.imtil pe jos, ard intenționat, lino
leumul, rețele de masă, husele scau
nelor, jignesc personalul de servi
ciu. Sint veșnic puși pe harță ! Pin- 
rlesc momentul să se dezlănțuie. Tî- 
riara Molnar Maria a fost chiar lo
vită de unul din acești musafiri 
nepofliți și nedoriți, ai localului.

Solicitată în repetate rînduri să 
identifice aceste „carii" care rod 
ambianta plăcută a unui local și să 
le aplice măsurile corespunzătoare, 
miliția din localitate a refuzat de 
fiecare • dală. Cînd un derbedeu l-a 
luat, de gil. pe responsabilul Deme
ter, chiar in local, și un lucrător al 
miliției a fost solicitat să intervină, 
acesta a răspuns cu seninătate că 
„nu se bagă".

Atunci cine are datoria să-i pună, 
la puncl pe acești tineri, prieteni 
cu indisciplina, cu huliganismul 
chiar? In orice caz, conducerea 
T.A.P.L. trebuie să întreprindă mă
surile de rigoare.

Dem. SĂRARU

19,30
19,50

20,00
20,20
20,45
21,20

DUMINICĂ 18 AUGUST
Ora exactă. Cum va fi 
vremea î
Pentru școlari.
TV pentru elevi. Con
sultații la matematică 
(bacalaureat).
Ora
TV 
din 
De
Telejurnalul de prinz. 
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Zig-zag — telemagazin 
duminical.
@ Fotbal: Dinamo Bu
curești — Vagonul Arad. 
@ Aspecte de la Cam
pionatul european de ca
notaj, transmisiune de 
la Grunau.
Telejurnalul de seară. 
Telesport.
„Cîntă, dansează tinere
țea".
Film artistic: „Operațiu
nea Crossbow”.
Telejurnalul de noapte.
LUNI 19 AUGUST

Pentru noi, femeile.
Actualitatea Industrială 
„România ’68".
Curs dc limba 
„Șoimii" —■
pentru tineret.
Telejurnalul de 
Buletinul
— Publicitate.
Trepte spre viilor. 
Ce-ați dori să revedețl ? 
Tele-uni verși lalea.
Seară de teatru 
tea unui artist" 
ria I.ovinescu.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

seară.
meteorologia

„Moar- 
de Ho-

23,20
23,30

18,30
10,00el consi-

Vulcan,

copii; el 
trimiși la

19,30
19,50

— Să-I
olizare; ebat

de 
lu- 
în

glasul opiniei 
îl condamnă 
Arn vrea ca 
ecoul opiniei 

să anali-

nevoic de intervenția energi- 
numai a opiniei publice dar 

a con-

venind în ajutorul 
Pentru ca acești 
de copilăria de 
de propriul tată, 
familiei Pavelen-

de tutelă de pe Un
popular orășenesc 
oameni trebuie re-

17,30

0

10,00

10,30

17,30
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8,00

18,00

18,45

20,35

21,05

21,25

20,00
20,26

©

18,00
18,30

10,00
17,30

22,10
22,30
22,45

21,55
22,10
22,40

Tezaur 
școlari); 
ușoară ;
Banat;

18,00
18,30
19,00

20,55
21,10

medi-
10,55
11,30
12,00

7 Noiembrie : Fre- 
înlîi ; Stadion : A 
Republica : Răpirea

7 Noicm-

19,30
19,50

20.15
20,45
21,00
21.15

ducă cu forța Ia dezalco- 
om tînăr, voinic.

— Păcat de cei patru 
trebuie hrăniți, îmbrăcați, 
școală.

— Să facă ceva pentru 
liul popular orășenesc 
școala, procuratura.

— Să fie izolați de taică-su; alt
fel nu vor putea să învețe; vor fl 
tot timpul bătuți, aruncați pe 
muri ca acum.

Am legat citeva cuvinte cu 
doi copilași. Romulqs are 8 
Rareori a mers la școală. Rareori a 
mîncat bine I și n-a fost bătut. Nu
mai căpșorul Iui bălai știe cite lo
vituri a luat. Și urechiușile lui. 
Trebuia să vorbesc tare cu el pen
tru a mă auzi bine. Valentin e mai 
mare. Are 11 ani. Ii place să înve/ 
te, ar vrea să învețe, dar... „Tăticu 
ne ucide în bătăi. Pe noi și pe 
mica. Ce-a făcut cu sora mea 
ria !... Mi-e rușine să spun. A 
să-i rupă piciorul. Fratele meu

și-a luat lumea-ri cap. Păzește 
la un om în Oltenia. Am fost 

cu el, dar am venit. Mi-era

rea, e 
că nu 
și a organelor competente: 
ducerii minei Paroșeni unde, proba
bil, Pavelencu Vasile va mai lucra, 
a școlii unde învață cei patru co
pii, a comisiei 
gă Consiliul 
Vulcan. Acești 
dați societății.

PIERDUT permis de condu
cere auto categoriile A, B, C, 
D, E nr. 0150774 eliberat do 
D.M.R. Hunedoara Ia dala de 
30 octombrie 1967 pe numele 
Hirean Ion Petroșani, str. Gri- 
vița Roșie nr. 24. II declar nul.

Maiștri mecanici

^id®ș Giavrală, sir. 1

MARȚI 20 AUGUST
TV pentru școlari. Con
sultații la 1 
TV pentru s 
din industrie.
Curs de limba 
„La vîrsla noastri 
emisiune pentru 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteci 
— Publicitate.
Film serial: Thierry 
Fronde.
Opinia dumneavoastră. 
Elini artistic: 
amare".
Panoramic.
Divertisment 
Telejurnalul

MIERCURI 21
TV pentru 
din industrie.
închiderea emisiunii 
dimineață.
Pentru cei mici „Poves
te cu ghicitori" de Gri- 
gore Băjenaru.
Telecronica economică.
Curs de limba g|ermană 
„Diminețile șantierului" 
— emisiune pentru ti
neret.
Telejurnalul dc scară. 
Buletinul metcorolbgic — 
Publicitate.
Soliști de muzică popu
lară.
Transfocafor.
Vacanță pe portativ. 
Avanpremieră.
Telecincmatecar „Moa
ra cu noroc".
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

matematic! 
specialiștii

engleză 
ă" — 
tineret.

Tologic

la

.Ierburi

muzical, 
de seară.

AUGUST
cialișflispe

de

Concursul se va ține in ziua de 15 septembrie a.c. ora 9 
dimineața, la sediul exploatării.MEDITEZ convenabil mate

matică pentru admitere facul
tate, subingineri. Teleion 1591 
Petroșani.

Informații suplimentare se pot cerc zilnic de la biroul 
personal al minei, telefon 140.

sile 
oile 
și cu 
dor de mămica, de Romulus și de
Maria. De Ia tăticu ceea ce mai pri
mim acum e bătaia".

Pe un asemenea om 
publice îl dezaprobă, 
cu toată vehemența, 
aceste rînduri să facă 
publice. Oamenii cinstiți 
zezo acest caz și să-și spună păre
rea, cuvintul, 
fraților Payelencu. 
copii să se bucure 
care sint frustrați 
pentru ca membrii 
cu sa fie din nou împreuna în apar
tamentul lor unde să domnească li
niștea, buna înțelegere, îndestula-

Pra-
So-
Re-

In jurul orei 14,15 — Transmisiune în
ga. Mitingul organizat cu prilejul vizitei 
ciaiistă Cehoslovacă a delegației de partid

frunte cu tovarășul Nicolaepubiicii Socialiste România 
Ceaușescu.

17,30 Pentru școlari: Ex-Terra 
'68.

18,00 Drumuri
emisiune 
Buletinul 
tie re.
Curs de
(reluarea
Tv. pentru elevi — Con
sultata la Limba româ
nă. (clasa a Vlll-a).

18,20

19,00

in

direct de la 
în Republica 
și de stat a

.șf popasuri — 
turistică.
circulației ru-

limba spaniolă 
lecfiei a 5-a).

PROGRAMUL I

mărgărite (emisiune 
11,27 Fragmente din 
de Massenet; 12,00 
de H. Mălineanu și

12,30 Intîlnire cu

5,00 Buletin de știri; 5,05—6,00
Program muzical de dimineață; 5,30 
Buletin de știri; 6,00—8,25 Muzică
și actualități; 8,25 Moment poetic; 
8,30 La microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri ; 9,05 La micro
fon, melodia preferată ; 9,30 Unda 
veselă (reluare); 10,00 „Sîntem a 
țării primăvară" — cîntece pionie
rești ; 10,30 Emisiune muzicală de 
la Moscova; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Inșir-tc 
pentru copii); 
opera „Thais" 
Muzică ușoară
George Crigoriu ;
melodia populară și interpretul pre
ferat ; 13,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 13,20 Soliști și 
orchestre de muzică ușoară: Gi- 
gliola Cinquetti, Constantin Drăghici, 
formația Sincron și orchestra Kurt 
Edelhagen; 14,00 Arii din opere ;
14.15 Călătorie în istoria civilizației 
(emisiune pentru tinerii ascultători); 
14,40 Muzică populară; 15,00 Bule
tin de știri. Buletin meteo-rutier;
15.15 Melodii populare interpretate
la diferite instrumente ; 15,30 Auto- 
Lcsil-CIub; 16,00 Radiojurnal.
Sport. Buletin meteorologic; 16,20 
Melodii de Gherase Dendrino ; 16,30 
Corespondență specială. Inscripție pe 
o cupa de cristal. Reportaj de Ște
fan Luca; 17,15 Emisiune culturală;

19,30 Telejurnalul de seară.
19,50
20,00

20,20
20,40
21,00
21,15

22,50
23,00

Buletinul meteorologic. 
Actualitatea în agricul
tură.
Studioul muzical.
Varietăți... de la mare. 
Reflector.
Film artistic: „Hiperbo
loidul inginerului Garin". 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

PETROȘANI — 
ddy, lovește tu 
trecut o femeie ; 
fecioarelor ’; I.ONEA — 
brie : Gioconda lără surîs; Minorul: 
Escroc fără voie; VULCAN: Eroii 
do la Telemark ; LUPENI — Cultu
ral : Zile de vară; Muncitoresc: 
Compartimentul ucigașilor.

scoaterea la concurs a urmăloarelor

ir
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cu Angela17,35 Muzică populară
Buciu și Gheorghe Gigea ; 18,00 Bu
letin de știri; 18,02 Știință, tehnică, 
fantezie; 18,20 Cîntă actorii Marce
la Rusu, Anthony Quinn, Danielle 
Darieux și Ion Dichiseahu ; 18,35
Pagini celebre din opere; 19,00 Ra- 
diogazeta de scara ; 19,30 O melodie 
pe adresa dumneavoastră ; 20,00 Bu
letin de știri; 20,02 Cronica litera
ră ; 20,12 Noi înregistrări de mu
zică populară; 20,30 Muzică ușoară 
cu Ilinca Cerbacev și Dick Rivers; 
20,55 Noapte buna, copii ; 21,00 Mu
zică ; 21,05 Teatru radiofonic serial. 
„Limuzinele morții" de Haralamb 
Zincă; 21,35 Pentru tineri muzică 
de pretutindeni; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 22,20
Noutăți de muzica ușoară; 22,30
Moment poetic; 22,35 Concertul în 
Re major pentru violoncel și orches
tră de Joseph Haydn; 
nie și 
Buletin
nocturna. Buletine dc știri și metco- 
rutiere la orele 1,00, 2,00 și 4,00.

7,00 Cintec, joc și voie bună ; 7,30 
Buletin de știri. Buletin meteo-ru
tier ; 7,40 Muzică; 7,45 Cîntă fan
fara ; ' 8,00 Jocuri; 8,10 Tot înainte 
(emisiune pentru pionieri); 8,30 Bu
letin de știri ; 9,00 Caleidoscop mu
zical ; 9,30 Prime audiții românești 
prezentate în stagiunea de concerte 
1967—1968; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Ascultați și recunoașteți — 
muzică ușoară; 10,30 
cal (emisiune pentru 
Cupidon și muzica 
Muzică populară din
Buletin de știri. Buletin metcofolo- 

.izică de balet; 12,30
opereta „Frumoasa 

ie ; 13,00 De la 1 la 5. 
divertisment muzical;

ă
posturi ( de cîntece șl 

populare susți- 
Ansamblul „Pe-

13,03 Armo- 
ritm ; 23,40 Romanțe; 24,00 
do știri ; 0,05—6,00 Estrada

gic; 12,10 Mu 
Selecțiuni din 
mea" de Locw 
Emisiune de 
14,00 Radiojurnal. Buletin meteo-ru- 
tier; 17,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic ; 17,15 Cîntă Anca Age- 
molu și Adam Faith ; 18,00 Cvarte
tul în Mi bemol major 
Negrea ; 18,30 Itinerar 
mânosc ; 18,50 Muzică 
deza ; 18,55 Buletin do 
Melodii populare ; 
române (reluare); 
șoara ; 
populară ;
21,05 
Silită 
23,07 
24,00 
letin

JOI 22 AUGUST 
Tclecronica economică. 
Pentru școlari: „Pe că
rările vacanței". 
Filme de animație. 
Studioul pionierilor: „La 
lumina focului de tabă
ră".
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic — 
Publicitate.
Film serial : Vikingii. 
Program 
dansuri 
nul de 
rinița".
„Dimineți la Alba lulls", 
întrebări Ia care s-a răs
puns... întrebări Ia care 
nu s-a răspuns încă. 
Memoria peliculei.
Lira — album de poezie. 
Telejurnalul de noapte.

VINERI 23 AUGUST 
Transmisiune do Ia pa
rada militară și demon 
strația oamenilor mim 
cii din capitală cu pri
lejul iilei de 23 August 
„Raze de soare" — emi
siune pentru copii. 
„Țara-ntreagă in sârbă 
toare".
Telejurnalul de seară. 
„Vechiul drum*' —- film 
documentar-artistic TV 
„Bravissimo" — film 
muzical.
Seară de teatru: „Seara 
tîrziu, în tipografie", 
de AI. Mirodan.
Aici București.

/

de Marțian 
turistic ro- 

ușoară suc- 
știri'j 19,00 
Odă limbii 
Muzică ti

de muzică 
i de știri;

22,15

19,30
20,00

20,30 Concert
21,00 Buletin

Manuscris radiofonic ; 
de ritmuri; 23,00 Radiojurnal; 
Melodii magazin (reluare); 
Muzică de. dans; 0,55—1,00 Bu
de știri. Buletin meteo-rutier.

Candidațîi Ia concurs vor depune cererile de înscriere 
sediul S.C.S.M. din Petroșani, str. Dr. Petru Groza nr. 32—34 
Jmnentul privind recrutarea, promovarea și atestarea cadrelor 
de cercetări din Republica Socialistă România publicat, în extras, in Buletinul oficial al Republicii So
cialiste România, partea a III-a, nr. 4 din 8 ianuarie 1963.

Concursul se va ține la sediul S.C.S.M. în ziua de 16 septembrie 1968 și se va desfășura 
conformitate cu prevederile regulamentului susmenționat.

Informații suplimentare se pot obține Ia Stația de cercetări pentru securitatea minieră din Pe
troșani, telefon 1837.

piuă Ia data de 1 septembrie 1968 Ia 
însoțite de actele prevăzute de regu- 
de cercetători științifici din unitățile

21,45
22,35 Interpreți străini in pei

saj românesc.
23,65 Telejurnalul de noapte.

SÎMBĂTĂ 24 AUGUST 
18,00 Pentru școlari: Noile a 

venturi ale echipajului 
Val-Vîrtej : „Perlele ne 
gre".
Estrada tinereții. 
Telejurnalul de seară. 
Tele-enciclopedia. 
„Intilniri, despărțiri, în- 
lilniri".
Film artistic: „Jiilic la 
Rousse".

23,00 Telejurnalul de noapte.
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Vizita delegației de partid și de stat 
române, condusă de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, în R.S. Cehoslovacă
ÎNCEPEREA Comentariile

CONVORBIRILOR OFICIALE n«S0i
PRAGA 15 (Agerpres). —
La Hradul din Praga au În

ceput joi la ora 11,00, convor
birile oficiale dintre delegațiile 
de partid și de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Re
publicii Socialiste Cehoslovace.

La convorbiri, din partea ro
mână participă tovarășii: 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Emil

Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Stoi
ca, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membru al Consiliului 
de Stat, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Ion 
Obradovici, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Praga.

Din partea cehoslovacă, la 
convorbiri participă tovarășii î 
Ludvik Svoboda, președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al P.C.C.,

Oldrich Cernik, membru al 
Prezidiului C. C. al P.C.C. și 
președintele guvernului ceho
slovac, Frantisek Kriegei, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.C. 
și președintele C.C. al Frontu
lui național, Ondrei Klokocz, 
membru al C.C. al P.C.C., mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Slovacia și președintele 
Consiliului Național Slovac, 
Cestmir Cisar, secretar al C.C. 
al P.C.C. și președintele Con
siliului Național Ceh, Jiri Ha
jek, ministrul afacerilor exter
ne, și Karel Kurka, ambasado
rul Cehoslovaciei la București.

Convorbirile au continuat și 
în cursul după-amiezii.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialita
te și înțelegere reciprocă.

Lucrările Comitetului
celor 18 state pentru 
dezarmare de la Geneva

Sosirea la Praga
(Urmare, din pag. 1) |

al Frontului National, Josef 
Smrkovsky, președintele Adu
nării Naționale Cehoslovace, 
membrii și membrii supleanți 
ai Prezidiului C.C. al P.C.C., 
Cestmir Cisar, secretar al C.C. 
al P.C.C., președintele Consi
liului National ceh, și Ondrei 
Klokocz, președintele Consiliu
lui National slovac, vicepre
ședinții guvernului, Peter Co- 
lotka, Frantisek Hamouz, Gus
tav Husak, ministrul afacerilor 
externe, Jiri Hajek, ministrul 
apărării naționale, Martin Dzur, 
și alti membri ai guvernului.

Sint prezenti Bohuslav Ku
cera, președintele Partidului 
Socialist Cehoslovac, Antonin 
Pospisil, președintele Partidu
lui popular din Cehoslovacia, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori ai 
armatei cehoslovace, persona
lități ale vieții publice.

Se află, de asemenea, de fată 
Ion Obradovici, ambasadorul 
României la Praga, și membri 
ai ambasadei, precum și șefi 
ai misiunilor diplomatice acre
ditați la Praga.

Tribuna presei a devenit ne
încăpătoare pentru numeroșii 
ziariști cehoslovaci și străini, 
corespondenți și trimiși spe
ciali ai celor mai importante 
agenții de presă, posturi de 
radio și rețele de televiziune, 
ziare și reviste de pe glob — 
dovadă a interesului deosebit 
manifestat fată de această vi
zită.

Văzduhul este săgetat de 
reactoare ale forțelor militare 
aeriene cehoslovace, care au 
escortat avionul special al de
legației române din momentul 
trecerii frontierei de stat a R.S. 
Cehoslovace.

Este ora 9,20 (ora locală). Pe 
pista aeroportului aterizează, 
nava aeriană cu care călăto
rește delegația.

Din avion coboară tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer și ceilalți membri 
ai delegației.

Ei sînt salutat! cu cordiali
tate de conducătorii de partid 
și de stat cehoslovaci. Tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer string căldu
ros mîinile, se îmbrățișează cu 
Ludvik Svoboda, Alexander 
Dubcek și Oldrich Cernik, cu 
ceilalți conducători de partid 
și de stat cehoslovaci.

Fanfara militară intonează 
imnurile de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republi
cii Socialiste Cehoslovace. In 
semn de salut, sînt trase 21 de 
salve de artilerie.

Comandantul gărzii de onoa
re prezintă raportul. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu, însoțit 
de Ludvik Svoboda și Alexan
der Dubcek, trec apoi în revis
tă garda de onoare.

Un grup de pionieri oferă 
oaspeților buchete de flori.

Sînt prezentați apoi membri 
ai conducerii de partid și de 
stat din Cehoslovacia, celelal
te persoane oficiale, precum și 
membrii corpului diplomatic.

Miile de praghezi prezenti 
pe aeroport fac o caldă mani
festare de simpatie solilor po
porului român și conducători
lor cehoslovaci. O mare de ste- 
qulete flutură deasupra cape
telor mulțimii. Se strigă : „Tră
iască Ceaușescu", „Trăiască 
Dubcek", „Trăiască Svoboda", 
..Trăiască România socialistă". 
Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări răspund 
cordial, fac semne prietenești, 
string mîinile întinse.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Ludvik Svoboda se apropie 
de microfoane. Șeful statului 
cehoslovac rostește un călduros 
cuvînt de bun sosit.

Răspunde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cele două cuvîntări sînt sa
lutate cu aplauze și ovații. Ră
sună lozinci în cinstea tradițio
nalei prietenii româno-ceho- 
slovace.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ludvik Svoboda și Alexander 
Dubcek, primesc defilarea găr
zii de onoare.

In drum spre ieșirea din ae
roport, înalții oaspeți și gazde
le lor cehoslovace sînt întîm- 
pinați de un grup de veterani 
din primul război mondial, cu 
piepturile încărcate de decora
ții. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le strînge mîna, se întreține 
cu ei în mod prietenesc.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ludvik Svoboda și Alexander 
Dubcek, în aclamațiile celor 
prezenti. iau loc în mașină. Co
loana de mașini, escortată de 
motocicliști, se îndreaptă spre 
străvechiul Hrad, cetatea de 
piatră din inima Pragăi, reșe
dința oaspeților.

In ciuda vîntului pătrunză
tor, a vremii înnourate, pe în
tregul traseu se află masați lo
cuitori ai capitalei pe fețele 
cărora citești entuziasmul cu 
care întreaqa Pragă întîmpină 
vizita unor prieteni dragi. Ei 
flutură batiste și eșarfe, arun
că flori, își manifestă bucuria 
sinceră, spontană, nestăvilită. 
La căldura inimilor pragheze 
parcă și natura se pleacă : no
rii încep să se destrame.

In fața intrării principale a 
Hradului, deasupra căruia flu
tură tricolorul românesc, în 
așteptarea distinșilor oaspeți, 
s-a strîns o mare mulțime de 
oameni. Apariția cortegiului o- 
ficial produce o izbucnire spon
tană de urale si ovații.

In prima curte a Hradului se 
află aliniată.o companie de o- 
noare a gărzii prezidențiale. 
Răsună acordurile imnului de 
stat al Republicii Socialiste 
România. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de Ludvik 
Svoboda și Alexander Dubcek, 
trec în revistă compania de o- 
noare. Apoi, oaspeții urcă trep
tele care duc la reședința ofi
cială. Minute în șir, praghezii, 
aflați în fața Hradului, scan
dează numele conducător'lor 
celor două țări. Un grup de ce
tățeni poartă o pancartă pe 
care sînt scrise în limba ro
mână cuvintele: „Prietenul la 
nevoie se cunoaște".

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer ies la 
fereastra reședinței, ■ care le-a 
fost rezervată, și răspund a-

ccstor manifestări de caldă șl 
frățească simpatie. Șeful dele
gației române transmite pra- 
ghezilor salutul locuitorilor ca
pitalei României și al poporu
lui român. Sîntem convinși, a 
spus el, că sub conducerea 
Partidului comunist, poporul 
cehoslovac va duce la bun sfîr- 
șit procesele de perfecționare 
ale societății în vederea desă- 
vîrșirii construcției socialiste. 
Apoi a urat locuitorilor Pragăi 
succese în activitatea pe care 
o depun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Virgil 
Trofin și Gheorghe Stoica, au 
făcut apoi o vizită protocola
ră la Hrad, în sala Brozik, to
varășului Ludvik Svoboda. Au 
fost de față tovarășul Alexan
der Dubcek și alte persoane o- 
ficiale cehoslovace.

Conducătorii de partid și de 
stat români și cehoslovaci s-au 
întreținut într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

Apoi ei au ieșit în balconul 
din curtea interioară a Hradu
lui, unde erau adunați numeroși 
cetățeni care aclamau îndelung, 
fluturînd stegulețe române și 
cehoslovace. Se auzeau lozinci 
în cinstea prieteniei româno- 
cehoslovace. Se strigă din nou 
„Trăiască Ceaușescu", „Trăias
că Svoboda", ..Trăiască Dub
cek", „Trăiască România". Con
ducătorii de partid și de stat 
români și cehoslovaci au salu
tat la rîndul lor mulțimea, 
strîngîndu-și cu putere mîinile 
unul altuia deasupra capetelor 
în semn de indestructibilă prie
tenie frățească.

Entuziasta primire pe care 
Praga a făcut-o conducătorilor 
de partid și de stat români a 
constituit o expresie vie, emo
ționantă a simțămintelor pro
fundei prietenii nutrite de po
porul cehoslovac față de Româ
nia socialistă, față de poporul 
frate român, față de conducă
torii săi, a dorinței împărtășite 
de ambele popoare de a da 
un conținut tot mai bogat re
lațiilor de prietenie și colabo
rare multilaterale, dorință ce 
își găsește întruchiparea în 
noul Tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală, ca
re va fi semnat în cursul ac
tualei vizite.

Recepția de la
Hradul din Praga

Președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, Ludvik 
Svoboda, a oferit seara în sa
loanele Hradului din Praga o 
recepție în cinstea delegației 
de partid și de stat a Republi
cii Socialiste România condu
să de tovarășul Nicoale

Ceaușescu. La recepție au par
ticipat conducători de partid 
și de stat cehoslovaci, în 
frunte cu tovarășul Alexander 
Dubcek.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, cordială.

Solemnitatea depu
nerii unei coroane

Membrii delegației de partid 
și de stat a Republicii Socialis
te România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
Stat, au adus un omagiu eroi
lor căzuți pentru libertatea și 
independența Cehoslovaciei.

După-amiază, membrii dele
gației române sosesc la monu
mentul național de pe colina 
Vitkov, care domină capitala 
Cehoslovaciei.

Pe hemioiclul din fața mo
numentului era aliniată o gar
dă militară de onoare. Pe pa
vilioane fluturau drapelele de 
stat ale României și Ceho
slovaciei.

Delegația română a fost în
soțită de Frantisek Kriegel,

Cestmir Cisar, Jiri Flajek și 
Karel Kurka. La monument, 
delegația era așteptată de Mar
tin Dzur, ministrul apărării na
ționale, Jossef Pavel, ministrul 
de interne, Ludvik Cerny, pri
marul orașului Praga, și de 
alte personalități.

Garda militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două țări.

In sunetele unui marș so
lemn, membrii delegației româ
ne au depus o coroană la Mo
numentul' eroului necunoscut 
cehoslovac, străjuit de statuia 
ecvestră a eroului național Jan 
Zizka.

Numeroșii cetățeni care au 
asistat la solemnitate au făcut 
o caldă manifestație de sim
patie delegației române.

PRAGA 15. Trimișii speciali 
Agerpres la Praga, transmit: 
Presa cehoslovacă a publicat 
astăzi numeroase articole re
feritoare la prietenia dintre 
Cehoslovacia și România, 
urări de bun venit la adresa 
delegației de partid și de stat 
a țării noastre în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar qeneral al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Ziarul „Rude Pravo" scrie 
în articolul consacrat acestei 
vizite: „Astăzi îi întîmpinăm 
pe pămîntul patriei noastre 
pe reprezentanții de frunte ai 
poporului român și ai Partidu
lui său revoluționar, în frunte 
cu președintele Consiliului de 
Stat și secretarul general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român. Nicolae 
Ceaușescu.

Există o serie de motive 
pentru ca să întîmpinăm pe 
distinșii oaspeți români sin
cer și din toată inima. Intre 
acestea sînt motive din tre
cut, tradiționale, și motive noi, 
actuale. Acestea din urmă nici 
nu trebuie să fie amintite, 
chiar dacă o scurtă prezentare 
a punctelor de vedere și a 
ideilor care au caracterizat a- 
titudinea României față de noi 
tocmai în săptămînile și lunile 
trecute ar fi desigur cea mai 
bună introducere a vizitei 
care începe astăzi. Insă aceste 
puncte de vedere și idei pe 
care le susțin tovarășii pe 
care astăzi îi întîmpinăm la 
noi sînt foarte bine cunoscute 
fiecărui cehoslovac, sau înti
părit adînc în conștiința lor 
politică și au devenit un nou 
factor puternic și important 
în relațiile de prietenie ceho- 
slovaco-române.

Aceste relații de prietenie 
a două țări, astăzi socialiste, 
au rădăcini vechi și tradiții 
îndelungate. Nici la noi, nici 
în România timpul n-a reușit 
să șteargă din memoria oame
nilor perioada în care fascis
mul a început să amenințe 
Europa și cînd relațiile reci
proce ale celor două țări ale 
noastre au fost un punct de 
sprijin pentru popoarele lor. 
De 20 de ani Cehoslovacia 
și România pășesc spre un tel 
comun, spre o societate justă, 
liberă și umanitară, spre socia
lism. In ciuda tuturor deose
birilor, întoarcerilor și greută
ților pe care le poartă cu 
sine desfășurarea istoriei u- 
mane, această realitate este 
un lucru fundamental și prin
cipal, creează în primul rînd 
acea prietenie care unește 
cele două țări ale noastre, 
popoarele și partidele lor 
revoluționare".

★
Subliniind că este un lucru 

bine cunoscut că România și 
Partidul Comunist Român au 
acordat în ultimul timp poli
ticii cehoslovace un sprijin 
moral eficient, ziarul „Prace" 
scrie: Și sentimentele noastre 
de prietenie față de poporul 
român, decurgînd din tradiția 
bogată a relațiilor și colabo
rării, întărite de respectul față 
de atitudinea hotărîtă a repre
zentanților României în proble
mele internaționalismului pro
letar, socialismului și respectă
rii suveranității de stat și de 
partid, sînt binecunoscute.

„Astăzi este din nou o zi bu
nă, care se înscrie în cronica 
emoționantă a anului 1968 și 
în contemporaneitatea noastră", 
scrie ziarul „Svobodne Slovo". 
„Sosesc prietenii pe care am 
dorit să-i primim între noi, pe 
care am dorit să-i avem alături 
de noi cînd s-a discutat despre 
noi. Aceasta, pentru că am știut 
că ei fac parte din familia a- 
celora cărora principiile înal
te ale respectului reciproc pen
tru interesele naționale, suve
ranitatea și independenta le 
sînt esența concepției de via
tă... Prietenii români au mani
festat solidaritate cu noi în mo
mente critice, solidaritate de 
care am avut nevoie, ajutor 
moral cu o semnificație atît de 
concretă, încît este egală cu 
fapta".

Sub titluri ca „Bine ați ve
nit, prieteni dragi din Româ
nia", „Fiți bineveniți în Ceho
slovacia, prieteni români", toa
te celelalte ziare apărute joi 
în Cehoslovacia au publicat pe 
prima pagină la loc de frunte 
biografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, însoțită de fotogra
fii, precum și saluturi adresate 
delegației de partid și de stat 
a Republicii Socialiste Româ
nia.

GENEVA 15. — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite: In ședința de joi 
a Comitetului celor 18 pentru 
dezarmare, a luat cuvîntul re
prezentantul Poloniei, H. Ja- 
roszek, care a subliniat că so
luționarea problemei dezarmă
rii nucleare ar constitui cheia 
dezarmării generale și totale.

Reprezentantul R.A.U., Hus
sein Khallaf, a precizat, la rîn
dul său, că tara sa se pronunță 
pentru încheierea unei aseme
nea convenții cu condiția ca 
puterile nucleare să adere la 
ea și să o sprijine. Hussein a 
adăugat că, potrivit părerii gu
vernului său, fundul mărilor și 
oceanelor — problemă care ar 
putea fi, de asemenea. înscri
să pe ordinea de zi a lucrări
lor de la Geneva — 
fie utilizat exclusiv 
pașnice.

Delegatul bulgar, 
tov, și-a consacrat 
problemei interzicerii 
celor chimice și bacteriologice 
de ducere a războiului.

Șeful delegației etiopiene, 
Afework Zelleke, s-a pronun
țat în favoarea adoptării de

a adoptat apoi în 
următoarea ordine 
măsuri referitoare 
„la o dată apro-

I

© Zvonuri privind începerea unei noi și ultime ofen
sive împotriva Biafrei ® Șefii celor cinci state 
membre ale Comitetului consultativ al O-U.A. au 
fost invitați să vină la Addis Abeba @ Nigeria a 
respins planul de pace propus de Biafra © De
monstrații antiamericane și antibritanice în Biafra.

trebuie să 
în scopuri

lC Hris- 
cuvîntarea 

mijloa-

măsuri tn domeniul dezarmării 
nucleare.

A. Roscin, reprezentantul 
U.R.S.S., a sprijinit propunerea 
Poloniei privind întocmirea ți
nui raport referitor la urmările 
unei posibile folosiri a arme
lor chimice și bacteriologice. 
Raportul ar urma să fie trimis 
Adunării Generale a O.N.U., 
Consiliului de Securitate și Co
mitetului celor 18.

Comitetul 
unanimitate 
de zi: noi 
la încetarea
piață" a cursei înarmărilor nu
cleare și la problema dezar
mării nucleare; măsuri privind 
dezarmarea nenuejeară, inclu
siv problemele armelor chimice 
și bacteriologice, alte măsuri 
parțiale, ca de pildă interzice
rea utilizării fundului mărilor 
în scopuri militare; dezarma
rea generală și totală sub con
trol internațional, strict și e- 
ficient.

Copreședinții Comitetului ce
lor 18 au arătat că fiecare de
legație are dreptul să ridice și 
alte probleme în cursul viitoa
relor întîlniri de la Geneva.

LAGOS 15 (Agerpres). — 
Din nou, sub noianul unor 

știri contradictorii, situația din 
Nigeria începe să fie confu
ză. Deși surse autorizate din 
Laqos continuă să precizeze 
că trupele federale au rămas, 

■deocamdată. în expectativă, 
în așteptarea rezultatelor tra
tativelor de la Addis Abeba, 
circulă zvonuri tot mai insis
tente despre începerea unei 
noi și poate ultime ofensive 
împotriva Biafrei. După 
menționează agenția 
Presse. citind surse 
mate din Lagos se 
unitățile federale au 
operațiunile militare
puncte pe de o parte, lîngă 
rîul Imo. în apropiere de Port 
Harcourt și pe de alta în spre 
orașul Aba. a cărei 
ar fi si început.

Scopul 
scrie, citind 
confirmate, 
fi cucerirea
biafreze, orașele Owerri, Aba 
și Umishia, unde a fost stabilit 
sediul guvernului condus de 
Odumeqwu Ojukwu. In același 
timp, se pare că și biafrezii 
au trecut la contraatac, încer- 
cînd să lanseze o ofensivă în 
direcția Ikot Ekpene, un oraș 
ocupat rînd pe rînd cînd de o 
parte cînd de cealaltă, și care 
în prezent este controlat de 
forțele federale.

știrea, o invitație 
adresată qene- 
Gowon, 
nigerian, 
Ojukwu,

șeful 
și 

Ude-

cum
France 

neconfi r- 
pare că 
declanșat 
în două

ză agenția France Presse, care 
transmite 
similară a fost 
ralului Yakubu 
statului federal 
lui Odumegwu
rul provinciei disidente.

Pînă în prezent, precizează 
agenția citată, nu se cunosc 
încă răspunsurile primite la 
aceste invitații. In orice caz 
se apreciază că apelul împă
ratului etiopian ar reprezenta 
o nouă și ultimă încercare de 
a se ajunge 
în problema 
rian.

la o conciliere 
conflictului nige-

(Agerpres).

Aviația S.U.A. intensifică 
bombardamentele

D.asupra R
FIANOI 15. — Coresponden

tul Agerpres, Adrian Ionescu, 
transmite: Intensificarea rai
durilor superbombardierelor 
strategice americane „B-52" și 
extinderea razei lor de acțiune 
tot mai mult la nord de zo
na demilitarizată, în profunzi
mea teritoriului R.D. Vietnam 
a fost adusă recent la cunoș
tința opiniei publice de Comisia 
centrală de anchetă a crime
lor de război comise de imperia
liștii americani. Bombardierele 
„B-52", se subliniază într-un 
comunicat difuzat miercuri la 
Hanoi, au efectuat în luna iu
lie 360 de misiuni asupra a 15 
comune din partea de nord 
a zonei demilitarizate și dis
trictului Vinh Linh, precum 
și a unor localități din sudul 
provinciei Quang Binh, devas- 
tînd regiuni întinse. In urma 
acestor bombardamente și-au 
pierdut viata un mare număr 
de locuitori. Subliniind ritmul 
crescînd al acțiunilor aeriene 
agresive după ..limitarea" bom
bardamentelor — numai în lu
na iulie înregistrîndu-se 6.400 
de raiduri aeriene — comuni
catul comisiei afirmă : imperia
liștii americani au concentrat 
avioane și nave de război 
pentru a ataca regiuni popu
late și obiective economice si
tuate între paralelele 17 și 19 
în provinciile Nghe An, Ha 
Tinh, Quang Binh și zona Vinh 
Linh. In acest sens sînt pre
zentate date statistice care a- 
testă că în luna ce a trecut 
au fost lansate asupra acestui 
teritoriu 82.000 de bombe ex
plozive, în timp ce bateriile 
flotei a 7-a și artileria grea

proclamării

independentei

instalată la sud de zona de
militarizată au tras mai mult 
de 90.000 de obuze. Obiectivele 
aviației americane sînt tot mai 
des spitale, școli, pagode și 
biserici, centre industriale, 
lucrări hidrotehnice și chiar 
orezarii. Sub eticheta bombar
damentelor „limitate" au fost 
concentrate din aprilie și pînă 
în prezent toate mijloacele și 
întreaqa putere de foc a a- 
viatiei și marinei americane 
împotriva reqiunii sudice a 
R.D. Vietnam.

La

Indiene 
zorii zi- 
denumit 

urmă cu 
Nehru

DELHI 15 (Agerpres). — 
15 august, în India au avut loc 
ceremonii care au marcat cea 
de-a 21-a aniversare a procla
mării independentei țării.

Locuitorii capitalei 
s-au îndreptat încă în 
lei spre locul istoric 
Fortul Roșu, unde în 
21 de ani, Jawaharlal
înălțase pentru prima dată stea
gul libertății, al eliberării po
porului indian de sub jugul co
lonial britanic.

La ceremonie au luat parte 
președintele țării, Zakir Hus
sain, primul ministru Indira 
Gandhi și alți membri ai gu
vernului.

Luînd cuvîntul în fata celor 
prezenti, primul ministru In
dira Gandhi a subliniat că In 
țară climatul economic s-a îm
bunătățit datorită recoltelor 
bune obținute în acest an si 
intensificării ritmului de dez
voltare a industriei. „Mai sînt 
încă multe de făcut", a arătat 
primul ministru al Indiei, fă- 
cînd un apel la unitatea națio
nală a țării și la consacrarea 
tuturor eforturilor încheierii 
luptei pentru consolidarea in
dependenței politice și econo
mice. Indira Gandhi și-a reîn
noit apelul adresat Pakistanu
lui, în legătură cu încheierea 
unui pact de neagresiune între 
cele două țări. Ea a precizat 
că India „dorește să trăiască 
în prietenie cu toate statele 
lumii, inclusiv cu Pakistanul".

Cu prilejul aniversării inde
pendenței, la posturile de ra
dio a luat cuvîntul președinte
le

♦ ♦♦
Primul secretar al C.C. al 

Partidului Comunist din Uru
guay, Rodney Arismendi, a che
mat deputății Parlamentului u- 
ruguayan să dezaprobe și să 
răspundă cu un „nu" hotărit 
„măsurilor excepționale de 
securitate" la care a recurs 
guvernul cu două luni în urmă. 
In această perioadă, a decla
rat Arismendi, zeci de oameni 
au fost răniți, alte mii au fost 
arestați, iar drepturile cetățe
nești și normele constituționa
le au fost violate. „Măsurile ex
cepționale de securitate", a 
spus primul secretar al C.C. al 
P.C. din Uruguay, sînt folosite 
pentru transpunerea in viață 
a proiectelor care vizează să 
asigure profituri sporite, să 
amplifice dependența econo
mică a țării de monopolurile 
străine, să intensifice exploa
tarea maselor populare.
♦ ♦♦

La 15 august, cu prilejul ce
lei de-a cincea aniversări a 
revoluției congoleze, în piața 
centrală a orașului Brazzaville 
a avut loc o paradă militară a 
subunităților armatei naționale 
și a detașamentelor apărării 
civile și poliției, precum și o 
demonstrație de masă la care 
au participat reprezentanți din 
toate regiunile Congoului. De
monstranții au trecut prin fața 
tribunelor în care se aflau pre
ședintele Massamba Debat, 
miniștri, membri ai Consiliului 
Național al Revoluției, coman
danți ai armatei congoleze. 

♦♦♦ , - - -Zeci de mii de locuitori ai 
capitalei uruguayene au parti
cipat joi la funeraliile studentu
lui Liber Arce, ucis în cursul 
ciocnirilor cu poliția, ce au a- 
vut loc miercuri la Montevideo. 
In același timp, în întreaga ța
ră a fost declarată o grevă 
generală de protest împotriva 
represiunilor polițienești, 'oate 
instituțiile, fabricile, magazine
le au fost închise, serviciile de 
transporturi 
vitatea, iar 
părut.
♦ ♦♦

Din surse 
Atena, s-a 
Vassilios Panagulis, tatăl au
torului atentatului eșuat marți 
împotriva primului 
grec, a fost invitat

și-au încetat acti- 
ziarele nu au a-

bine informate din 
aflat că colonelul

ministru 
miercuri 

după-amiază să se prezinte la 
comisia de anchetă. Se crede 
de asemenea, că și alți mem
bri ai familiei atentatorului au 
fost chemați pentru interogare. 
♦ ♦♦

In buletinul oficial al guver
nului grec, apărut la Atena, a 
fost publicat un decret în baza 
căruia, avioanele aparținînd 
regelui Constantin și familiei 
regale, vor fi încorporate in 
cadrul aviației militare. Ace
lași decret menționează că a 
fost retrasă cetățenia greacă

Indiei, Zakir Hussain.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii nr. 90,telefon 1662, 269 (C.C.V.J.). Tiparul : întreprinderea poligrafică Hunedoara—Deva.

evacuare

operații, 
surse ne- 
U.P.I., ar

acestor
aceleași
aqenția 
ultimelor fortărețe

ADDIS ABEBA 15 (Ager
pres). Șefii de state ai celor 
cinci țări membre ale Comite
tului consultativ al Organiza
ției Unității Africane (Came
run. Congo (Kinshasa), Ghana, 
Liberia și Niger) au fost in
vitați de împăratul Etiopiei, 
Flaile Selassie, președinte 
al acestui comitet, să vină la 
Addis Abeba pentru a lua 
parte la tratativele nigeriano- 
biafreze. După cum menționea-

la 45 de persoane aflate în 
străinătate.
♦ ♦♦

După cum transmite agenția 
Taniug, Banca mondială a a- 
cordat un împrumut de 16 mi
lioane dolari Băncii de inves
tiții iugoslave, sumă ce va fi 
folosită pentru finanțarea im
porturilor de echipamente in
dustriale. împrumutul este acor
dat pe o durată de 14 ani cu 
o dobîndă de 6,5 la sută. Ban
ca mondială a mai acordat Iu
goslaviei anul trecut un îm
prumut de 10,5 milioane dolari 
pentru modernizarea industriei. 
♦ ♦♦

Noul președinte al Republi
cii Dahomey, Emile Zinsou, a 
expus programul politic al gu
vernului său. El a declarat că 
in domeniul politicii externe, 
guvernul va urma neabătut li
nia neangajârii, va continua să 
colaboreze cu O.N.U., cu Or
ganizația Unității Africane și 
cu alte organizații internațio
nale, din care face parte Da- 
homey-ul. Emile Zinsou a de
clarat, de asemenea, că una 
din sarcinile guvernului constă 
in accelerarea dezvoltării eco
nomiei naționale a țării.
♦ ♦♦

Intr-un discurs rostit la întru
nirea de la Houston a membri
lor Asociației naționale medi
cale, președintele S.U.A., Lyn
don Johnson, a recunoscut că 
inegalitatea dintre albi și ne
gri se manifestă și în dome
niul asistenței medicale. Du
rata medie de viață a negri
lor este cu șapte ani mai mică 
decît cea a albilor, a arătat 
el, printre altele. Johnson a de
clarat că „este o tragedie si 
un act de acuzare la adresa 
sistemului de învățămînt din 
Statele Unite faptul că în timp 
ce un alb american din 670 
poate deveni medic, numai un 
negru din 5.000 poate face a- 
celași lucru".
♦ ♦♦

In orașul Naha (Okinawa), 
s-a deschis Conferința pentru 
interzicerea armei nucleare, la 
care participă reprezentanți ai 
23 de organizații locale ale 
Consiliului pentru interzicerea 
armei atomice și cu hidrogen 
din Okinawa și 200 delegați 
sosiți din întreaga Japonie. Pe 
ordinea de zi a conferinței fi
gurează probleme legate de 
lupta pentru lichidarea bazelo; 
nucleare americane de pe in
sulă, pentru retrocedarea Oki- 
nawei către Japonia și pentru 
încetarea războiului Jin Viet
nam.
♦ ♦♦

Reprezentantul permanent al 
Cambodgiei Ia Organizația Na
țiunilor Unite, într-o scrisoare 
adresată președintelui Consi
liului de Securitate, arată că 
in zilele de 9—30 iunie, avioa
ne ale forțelor aeriene ameri
cane și regimului de la Saigon

CURIER

LAGOS 15
După cum transmite agenția 

M.A.P., referindu-se la un co
municat oficial dat publicității 
la Lagos, Nigeria a respins 
planul de pace propus de Bia
fra în cadrul negocierilor de 
Ia Addis Abeba

LAGOS 15 (Agerpres). —
Potrivit postului de radio 

biafrez, ale cărui emisiuni sînt 
captate la Lagos, miercuri s-au 
desfășurat în Biafra numeroase 
demonstrații antiamericane și 
antibritanice. Manifestantli au 
cerut naționalizarea tuturor 
bunurilor americane și engle
ze existente pe teritoriul bia
frez.

ADDIS ABEBA 15 (Ager
pres). Secretarul general al 
Organizației Unității Africane, 
Diallo TelJi, a declarat că în 
cursul întrevederilor ' de 
miercuri dintre împăratul Flai
le Selassie și delegațiile Ni
geriei și Biafrei a fost exami
nată în special problema ’aju
torării 
civile.

Cele 
precizat 
zentat 
opuse.

victimelor populației

două delegații — a 
Diallo Telll — au pre- 
propuneri diametral

• CURIER
au violat de 13 ori spațiul ae
rian cambodgian. In scrisoare 
se arată, de asemenea, că la 
17 iulie, în apele teritoriale 
cambodgiene a fost reținut un 
vas american de patrulare.

O nouă încercare de a lan
sa de pe o platformă subtera
nă o rachetă de tip „Minute- 
man-H“ la una din bazele din 
Dakota de nord, a eșuat, a 
anunțat un purtător de cuvînt 
al comandamentului strategic 
american al aerului. Uriașa 
rachetă nu și-a luat zborul de 
pe rampă, așa cum 
zut. Este pentru a 
consecutiv cînd o 
lansare eșuează.

Starea sănătății 
siameze din Togo — Blanche 
și Irene — în vîrstă de o lună 
și jumătate, care au fost se
parate duminică la Paris de 
chirurgul Jean Bienaime, con
tinuă să fie „cit se poate de 
satisfăcătoare". Cele două fe
tițe, care erau unite la baza 
coloanei vertebrale, au fost 
scoase din incubatoare și pri
mesc alimentația normală. Este 
cea de-a treia operație de a- 
cest gen din lume, care a reu
șit pînă în prezent.

Turme de porci sălbatici au 
invadat o întinsă regiune din 
statul Parang (Brasilia), de- 
vastînd culturile de cartofi, po
rumb și plantațiile de manioc. 
Locuitorii acestor regiuni în
frăți în panică, au cerut auto
rităților să ia măsuri de ur
gență. Ei afirmă că nu se pot 
apăra singuri, întrucît multe 
exemplare de porci sălbatici 
„invadatori" depășesc 250 ki
lograme.

era prevă- 
treia oară 
asemenea

surorilor

La ordinea zilei : inciden
tele rasiale din orașele Sta
telor Unite și lupta pentru 
„restabilirea ordinei" — pre
zentarea caricaturală a aces
tei situații din „Ampera re
view".


