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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl DE STAT 
ROMÂNE CONDUSA DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU IN R. S. CEHOSLOVACA
încheierea

PRAGA. — La IliAdul din Pra- 
ga s-au încheiat vineri la 
prînz convorbirile oficiale dintre 
delegațiile de partid și de stat ale 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Socialiste Cehoslovace.

La convorbiri, din partea română 
au participat tovarășii : Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat, Ion Gheorghe Maurer, mem
bru1 al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Apostol, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor, Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent

convorbirilor oficiale
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 E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., membru 
al Consiliului de Stat, Corneliu 
Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Ion Obradovici, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Praga.

Din partea cehoslovacă la convor
biri au participat tovarășii: Ludvik 
Svoboda, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, Alexander Dub- 
cek, prim-secretar al C.C. al P.C.C., 
Oldrich Cernik, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.C. și președintele

guvernului cehoslovac, Frantisek 
Kriegel, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.C. și președintele C.C. al 
Frontului Național, Ondrei Klokocz, 
membru al C.C. al P.C.C., membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din Slo
vacia și președintele Consiliului Na
țional Slovac, Cestmir Cisar, secre
tar al C.C. al P.C.C. și președintele 
Consiliului Național Ceh, Jiri Flajek, 
ministrul afacerilor externe, Bohuslav 
Kucera, președintele Partidului So
cialist din Cehoslovacia, Antonin 
Pospisil, președintele Partidului Popu
lar, Karel Kurka, ambasadorul Repu
blicii Socialiste Cehoslovace la Bu
curești.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate, prietenie 
și înțelegere reciprocă.

Conferință 
de presă

PRAGA 16 (Agerpres). — Cu pri

lejul vizitei delegației române de 

partid1 și de stat în Republica So

cialistă Cehoslovacă, vineri după- 

amiază tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu

nist Român, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste 

România, s-a întîlnit într-o conferin

ță de presă la Hradul din Praga, cu 

ziariști români și cehoslovaci și a 

răspuns la numeroase întrebări.

SOLEMNITATEA SEMNĂRII TRATATULUI UE PRIETENIE,

Abatajul trepidează în clo
cot de muncă. Minerul șef de 
brigadă Szabo Karol, împreu
nă cu un ortac, bate ultimele 
găuri în frontul de cărbune. 
Oameni și perforatoare se 
contopesc parcă într-un sin
gur tot. In fața acestei unități 
dintre om și mașină, cedează 
pînă și stihiile 
Înainte de 
brigadă mai 
tă minuțios 
jului. Cînd 
totul e în
mulțumit. Oricît de puternice 
ar fi exploziile, ele nu vor 
mișca nici măcar o armătură 
din abataj. In timp ce explo
ziile mușcă din frontul de 
cărbune, minerii, retrași la a- 
dăpost, iau masa. După aeri
sirea locului de muncă 
din nou cu toții în 
Szabo Karol căptușește 
tavanul și îndreaptă 
de cărbune. Șeful de 
Voicu Eugen, cu cîțiva
pregătește armăturile de sus
ținere.

Operația de evacuare a căr
bunelui începe. Transportorul 
poartă spre rostogol l 
strălucitori de cărbune, 
vagonetarul nu prididește 
umplerea goalelor. Prinși 
zorul muncii, minerii nici nu 
observă cum trece timpul. 
Constată acest lucru doar cînd 
apar luminile lămpilor mine
rilor din schimbul 
Se face un scurt 
muncii pe schimbul 
trecut. Vagonetarul de la rol, 
care tine contabilitatea canti
tății de 
nunță cu 
vagoncte. 
gată cum 
care șut 
fapt, depășirile de plan de 30 ? 
Ia sută sînt contribuția, brigă- < 
zii Iui Szabo Karol din secto- < 
rul IV Ia cele circa 15 000 to
ne de cărbune extrase peste < 
plan de minerii petrileni pînă . 
în preajma sărbătoririi zilei <( 
de 23

bulgări
Jos, 

cu 
în

următor, 
bilanț al 

care a

cărbune '"încărcat a- 
satisfacție — 100 de 
A fost o reccltă bo- 
e de altfel în fle- 

în acest abataj. De

August.
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Duminică dimineața, la ora 
10, în sala bibliotecii Casei 
de cultură a sindicatelor din 
Petroșani, va avea loc o nouă 
ședință de lucru a membri
lor 
ierul 
toți creatorii și iubitorii 
literatură din municipiu.

ce’nacIiiTiiȚ 'literar ’„MeȘ-
Manole". Pot participa 

de

20
)\ in

familii
fără scoatere din producție, 
se pregătesc să devină mun- 
calificați un număr de 28

casa noua vederea instruirii teoretice și

COLABORARE Șl ASISTENTA MUTUALA INTRE
SOCIALISTA ROMÂNIA Șl REPUBLICA SOCIALISTA

REPUBLICA
CEHOSLOVACA

După ce au predat, înainte 
de termen, blocurile D 1 șl 
D 2, lotul T.J.C.H. din orașul 
Uricanl, execută în prezent 
ultimele finisaje la blocul D 3. 
Construcția cuprinde 20 de a- 
partamente. In zilele care ur
mează va avea loc recepția 
și, apoi, 20 de familii se voi 
muta în casă nouă.

De menționat că termenul 
inițial de predare a lui D 6 a 
fost stîrșitul lunii octombrie.

I.n , cursul- acestui an, 
Uzina de reparat utilaj 
troșani funcționează două 
calificare profesională de
rată, cu scoaterea din producție a 
elevilor pe timpul școlarizării. Este 
vorba de cursul pentru 
unde sînt înscriși 39 elevi, 
de sudori electrici cu 31 
ceste cursuri vor pregăti
calificați pentru U.R.U.M.P., minele 
Lonea și Aninoașa, preparația Co- 
roești. In uzină mai funcționează și 
un curs de calificare pentru maca
ragii, 
unde 
citori 
elevi.

In
practice a acestora, conducerea uzi
nei și comitetul sindicatului au a- 
cordat toată < 
nor lectori și 
experiență în

Cursurile se 
stadiu avansat 
predarea părții teoretice; 
oada ce urmează cursanții vor trece 
la aplicații practice de atelier. ,

atenția repartizării u- 
maiștri cu o bogată 
muncă.
află de acum într-un

: în ceea ce privește 
în peri-

loan BERTOTI

Un grup de elevi al Școlii 
generale nr. 4 Petroșani, a- 
vînd drept ghid, pe prof. 
Chiș Joan, va pleca, în. 19 au
gust, într-o instructivă și in
teresantă excursie. Itinerariul: 
Sibiu, Brașov,, Brăila, Delta 
Dunării, ■ Constanța, Ploiești, 
Rîmnicu Vîlcea.

Este cea de-'a treia excursie 
de amploare organizată 
lunile vacanței de vară 
conducerea acestei școli.

președintele comitetului sindicatului

de la U.R.U.M.P.
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PROMPTITUDINEA
Șl UMANITATEA 
PROFESIUNII DE MEDIC

dacă bolnavul trebuie 
de urgență de către me-

Chiar dacă...
că nu pot să pătrund la

l-am dat primul ajutor 
cu

Cerberul de la fișier
„In noaptea de 15 spre 16 iulie, 

am avut un mare necaz în familie 
— ne scrie muncitorul Sufletu Va- 
sile. Soția mea, Rozalia, și-a pier
dut cunoștința de două ori, văietîn- 
du-se că are puternice dureri în 
abdomen. Fiindu-mi teamă s-o las 
doar cu copilul, care nu a împlinit 
încă un an, nu m-am dus să chem 
salvarea,
cum m-am priceput, așteptind 
nerăbdare să se facă ziuă, pentru a 
merge împreună la cea mai apro
piată circumscripție medicală. Dimi
neața am plecat către circumscrip
ția a Il-a din Vulcan. In stația de 
autobuz, soția a leșinat din nou, 
epuizată de dureri. Am ajuns cu 
chiu, cu vai pînă ia circumscripția 
respectivă, nutrind nădejdea că, so
lia va li consultată. . Aici însă ne-a 
așteptat o 
întîlnit la 
bet. După 
oarei de
noră — îo ce situație se află soția, 
în loc să întîlnesc înțelegere, am 
fost respins astfel: (redau textual).
—Tinde locuiți?

— In Corcești.
—■ Pentru dumneavoastră dă consul

tații numai medicul din circumscrip
ția I-a. Aici consultă numai medi
cul circumscripției a Il-a 1

— Chiar 
consultat 
die ?

— Da. 
Văzînd

medicul de aici, am plecat cu so
ția către stația de autobuz. Am luat 
însă autobuzul spre Lupeni. La spi
talul din Lupeni nu ne-a î 
nimeni unde locuim. Soția 
consultată imediat de însăși 
torul spitalului, Aldica 
care a dat diagnosticul și 
concrete pentru tratament...

O așlepiarc 
chinuitoare • ••

cruntă dezamăgire. Am 
fișier un adevărat cer
ce am explicat funcție- 

la fișier — Șarpe Eleo-

„La 14 mai a. 
accident în m:nă 
minerul I. Creangă, 
ora 9 cînd ortacii

am 
ne

Era
in-au

(Continuare in pag.
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cultural-sportive
Conducerea Grupului de șan

tiere nr. 2 Valea Jiului îm
preună cu comitetul sindica
tului constructorilor a organi
zat un concurs „Cine știe, 
răspunde" pe teme privind 
protecția muncii. Concursul 
are loc duminică, ora 9, în sala 
clubului „Constructorul" din 
Petroșani. Participantă la con
curs care vor da răspunsurile 
cele mai bune vor fi premiați.

© Programul sportiv îl în
cepem cu cel mai îndrăgit din
tre toate sporturile —• fotba
lul. Dăm, bineînțeles, priori
tate întîlnirii de mare atrac
ție dintre Jiul și „U" Craiova. 
Meciul va începe duminică în 
jurul orei 17. Iubitorii fotbalu
lui nu vor scăpa cu siguranță 
nici meciul din 
dintre echipele 
zerve ale celor 
niște.

® Meciul de
tre Minerul Lupeni 
rul Motru se dispută dumini
că la ora 10 pe stadionul din 
Lupeni.

© In campionatul municipal 
de fotbal rezervat copiilor se 
dispută, de la ora 10, meciu
rile Minerul Lupeni I — Jiul 
Petroșani I și Jiul II — Prepa- 
rația Petrila.

@ Simbătă. și duminică, ora 
9, pe lacul de la halda minei 
Petrila au loc întrecerile de 
navomodelism, faza interjude
țeană din cadrul celei de a 
IV-a ediții a „Cupei Văii Jiu
lui".
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PRAGA. — La încheierea con
vorbirilor oficiale între delega
țiile de partid și de stat ale 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Socialiste Cehoslovace, vi
neri la prînz, la Hradul din Praga 
a avut loc solemnitatea semnării

tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă.

La solemnitate au luat parte 
membrii celor druli delegații.

Tratatul de prietenie, colaborare

și asistență mutuală dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă a fost sem
nat din partea română de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Din partea cehoslovacă tYatatul

a fost semnat de tovarășul Ludvik 
Svoboda.

După semnarea tratatului cel doi 
președinți își string călduros mîi- 
nile, se îmbrățișează. Apoi tovară
șii Ludvik Svoboda și Nicolae 
Ceaușescu au rostit cuvîntări.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe președinte al Re
publicii Socialiste Cehoslovare 
Svoboda,

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

Ingădtiiți-mi să exprim, in cadrul 
acestei solemnități, profunda noastră 
satisfacție că, reînnoind Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre România și Cehoslova
cia, înscriem o nouă pagină in cro
nica relațiilor de trainică solidari
tate frățească dintre popoarele noas
tre. Noul tratat ține seama de reali
zările pe care cele două țări le-au 
obținut în făurirea noii orînduiri 
sociale, de stadiul și perspectivele 
dezvoltării colaborării reciproce în 
toate domeniile, de caracteristicile 
actuale ale situației in Europa și in 
lume.

Forța tratatului pe care l-ani sem

nal rezidă în legăturile istorice din
tre poporul român și popoarele Ce
hoslovaciei, in comunitatea de orin- 
duire și de țeluri, în voința celor 
două țări de a merge înainte, umăr 
la umăr, împreună cu celelalte state 
socialiste, in lupta pentru socialism 
și pace. Ne este deosebit de plăcut 
să evocăm cu acest prilej îndelun
gata și bogata tradiție a prieteniei 
româno-cehoslovace, făurită în lupta 
pentru apărarea ființei naționale a 
popoarelor noastre, pentru înfăptui
rea înaltelor lor aspirații de liber
tate și neatîrnare.

Forțele revoluționare, partidele 
comuniste din cele două țări, au 
fost dinlotdeauna solidare in lupta 
împotriva reacțiunii și exploatării, 
și au acordat sprijin și ajutor. Ac
tul de trădare de la Munchen a fost 
întîmpinat cu puternice manifestări 
de protest din partea maselor mun
citoare, a întregii opinii pro-

(Continuare in pag. a 2-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Ludvik Svoboda

Stimate tovarășe președinte al 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România,

Scumpi prieteni români,
Tovarășe și tovarăși,

Prin semnarea noului tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Socialistă 
Cehoslovacă și Republica Socialistă 
România am pus bazele dezvoltării 
relațiilor dintre cele două state so
cialiste ale noastre pentru următoa
rele două decenii.

In felul acesta am îndeplinit vo
ința popoarelor țărilor noastre de a 
trăi în pace, de a se ajuta reciproc 
și de a colabora strîns in toate do
meniile vieții sociale.

Acest nou tratat de alianță al 
nostru reia o tradiție îndelungată 
a relațiilor de prietenie dintre po
poarele Cehoslovaciei și României 
ale cărei rădăcini se pierd în tre
cutul îndepărtat.

Solidaritatea și colaborarea popoa
relor celor două țări în lupta îm

potriva fascismului, solidaritatea ca
re s-a născut incă in anii antebelici, 
a fost pecetluită prin lupta comună 
pentru libertate și independență na
țională. Dăm o inaltă apreciere par
ticipării luplătorilor români la insu
recția armată din Slovacia și la e- 
liberarea patriei noastre. Un conți
nut nou și mult mai profund au că
pătat relațiile noastre în perioada 
transformărilor revoluționare din 
cele două țări ale noastre.

Nu de mult am sărbătorit împre
ună cea de-a XX-a aniversare a în
cheierii primului nostru tratat de 
alianță de după război. In decursul 
acestor ani, forțele progresiste ale 
popoarelor noastre au pus, sub con
ducerea partidelor comuniste, baze 
solide ale dezvoltării socialiste in
terne în țările lor și au creat ga
ranțiile necesare pentru securitatea 
lor internațională.

Tocmai în acest sens — așa 
cum am constatat de comun

(Continuare in pag. a 2-a)

MITINGUL DE LA UZINA „AVIA“
PRAGA 16. Trimișii speciali Ager- 

pTOS, Romuliis Căplescu și Eugen 
Ionescu transmit: Vineri la prînz, 
membrii delegației de partid și de 
stat a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășii

Alexander Dubcek, Oldrich Cernik 
și alți conducători de partid și de 
stat cehoslovaci, au fost oaspeții u- 
zinelor „Avia", situate în regiunea 
de centură a Pragăi.

Este o zi splendidă de vară. Pe 
traseul spre vechea citadelă a mun-

citorimii pragheze, numeroși cetă
țeni au ținut să-și manifeste din nou 
bucuria de a saluta pe solii poporu
lui român.

Gazdele au făcut o caldă și entu
ziastă primire oaspeților dragi. In

trarea în uzină era străjuită de dra
pelele de stat ale României și Ce
hoslovaciei. Pe o uriașă pancartă 
roșie este înscrisă in limbile roma-

(Continuare în pag. a 4-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Alexander Dubcek

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășe Maurer,
Stimați prieteni români,
Tovarășe și tovarăși,

Permiteți-mi mai întîi să salut în 
mijlocul nostru, în modul cel mai 
călduros, pe oaspeții noștri dragi — 
delegația de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România, pe se
cretarul general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Ni
colae Ceaușescu, pe președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer și pe ceilalți tovarăși ro
mâni. ,

Am dori ca și aici, în fabrica 
dumneavoastră, să se simtă bine, să 
poată spune că au fost primiți ca 
niște prieteni cu adevărat apropiați, 
ca aliați, ca tovarăși, să vadă că po
poarele noastre nu au uitat că pen
tru eliberarea lor de sub jugul na
zist a fost vărsat și sîngelej a mai 
mult de 13 mii de soldați români, 
care au luptat pe teritoriul țării 
noastre alături de armata sovietică.

Așa după cum știți, cu cîteva ore 
înainte a fost semnat tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență

mutuală cu Republica Socialistă 
România.

Prin semnarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală 
cu Republica Socialistă România se 
lărgesc legăturile noastre de aliați 
cu țările socialiste. In felul acesta 
ne exprimăm apartenența la comu
nitatea țărilor socialiste, convinge
rea, care decurge din aprecierea rea
listă a situației țării noastre în Eu
ropa că, atît dezvoltarea multilate
rală a R. S. Cehoslovace, cît și se
curitatea, suveranitatea și indepen
dența ei, pot fi asigurate cu toată 
răspunderea numai prin alianța și 
colaborarea cu celelalte state socia
liste. Aceste probleme au constituit 
conținutul principal al convorbirilor 
noastre cu prietenii noștri români.

Năzuința de a întări legăturile din
tre partidele comuniste și muncito
rești, dintre statele socialiste, a re
prezentat principiul fundamental de 
la care am pornit la convorbirile cu 
tovarășii sovietici de la Cierna nad 
Tisou, la consfătuirea reprezentanți
lor celor șase partide comuniste și 
muncitorești de la Bratislava.

(Continuate in pag. a 2-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Dubcek,
Dragă tovarășe Cernik,
Stimați tovarăși și prieteni,

Permiteți-mi, înainte de toate, să 
dau expresie satisfacției noastre, a 
delegației de partid și de stat a Ro
mâniei, de a ne întilni cu colecti
vul uzinei dv., de a ne afla în mij
locul unor prieteni și tovarăși apro- 
piați. Vă mulțumim din inimă pen
tru ospitalitatea tovărășească cu ca
re ne-ați primit.

Folosim acest prilej pentru a adre
sa, de asemenea, vii mulțumiri locui
torilor orașului Praga, care ne-au 
întîmpinat cu deosebită căldură prie
tenească, întregului popor al Ceho
slovaciei frățești care — prin pre
să, scrisori și telegrame trimise de
legației — a salutat vizita noastră 
cu manifestări pline de cordialitate 
la adresa României socialiste, a parti
dului și poporului nostru. In toate 
aceste manifestări, noi vedem ex
presia sentimentelor reciproce de 
stimă și solidaritate frățească ce 
leagă partidele și popoarele noastre. 
Folosim acest prilej pentru a yă

transmite dv. și prin dv. tuturor lo
cuitorilor orașului Praga, popoare
lor Cehoslovaciei socialiste salutul 
tovărășesc al comuniștilor, al cla
sei muncitoare și al întregului po
por român, care acordă o înaltă 
prețuire prieteniei și alianței cu po
poarele Cehoslovaciei socialiste.

Ne-a făcut o deosebită plăcere să 
vizităm uzina dv., să cunoaștem 
munca și preocupările colectivului 
uzinei „Avia", realizările pe care 
le-ați obținut. Știm că întreprinderea 
în care lucrați ocupă un loc impor
tant în cadrul industriei construc
toare de mașini a Cehoslovaciei, 
că dispune de mari posibilități de a 
se dezvolta, de a spori și moderni
za producția. Ne bucură faptul că 
între uzina dv. și uzina de autoca
mioane din Brașov sînt relații de 
colaborare și sîntem convinși că ele 
se vor dezvolta și mai mult în vi
itor.

Adresîndu-vă caldele noastre feli
citări pentru rezultatele bune obți
nute, vă urăm din inimă să dobîn- 
diți, în continuare, noi succese, să 
aduceți o contribuție tot mai însem-

(Conlinuate in pag. a 2-a)



STEAGUL RO^Ș Simbătă 17 august 1968

qresiste din România. Priete
nia și alianța româno-ceho- 
slovacă au fost pecetluite prin 
jertfe de singe ale armatei ro
mâne și detașamentelor de 
partizani cehi și slovaci care, 
împreună cu Armata sovietică, 
au luptat eroic pentru izgoni
rea cotropitorilor hitleriști și 
înfrîngerea fascismului.

Avînd rădăcini adinei în 
trecutul Istoric, ridicate pe 
o treapătă superioară în con
dițiile construirii socialismu
lui, relațiile româno-cehoslo- 
vace — întemeiate pe princi
piile internaționalismului socia
list și ale întrajutorării tovă
rășești, pe respectarea inde
pendentei șl suveranității na
ționale, a egalității în drep
turi și neamestecului în tre
burile Interne — s-au dezvol
tat continuu în cadrul favora
bil creat de Tratatul de prie
tenie, colaborare și asistentă 
mutuală încheiat în urmă cu 
20 de ani.

Dezvoltarea construcției so
cialiste în România și Ceho
slovacia amplifică posibilită
țile de colaborare bilaterală, 
a căror expresie o constituie 
prevederile noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asis
tentă mutuală, pe care l-am 
semnat astăzi. Există toate pre
misele ca aceste posibilități 
să se materializeze în lăral- 
rea continuă a schimburilor 
comerciale, în dezvoltarea 
cooperării în domeniul indus
triei și aqriculturii, al cultu-. 
rii și științei — în forme cît 
mal variate, reciproc avanta
joase.

Consfințind hotărîrea noas
tră fermă de a întări prietenia

Convorbirile cu delegația 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, condusă de tovarășul 
Tito, și cu delegația Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia, în frunte cu tovarășul Ul- 
bricht, precum și actuala vizi
tă a delegației Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Ceaușescu, reprezintă 
o nouă contribuție la cauza co
mună a socialismului și a tu
turor forțelor revoluționare din 
lume.

Aceasta are o importanță 
foarte mare pentru tara noas
tră, pentru a putea înfăptui cu 
chibzuință sarcinile expuse în 
programul de acțiune al parti
dului și a continua calea pe 
care ne-am angajat după ia
nuarie. Nu trebuie să ne aba
tem cu nimic de la aceasta, 
sîntem răspunzători în fata 
partidului nostru și a poporu
lui nostru și vom continua și 
de acum înainte să mergem 
în această direcție.

In prezent, în centrul atenției 
noastre se află în primul rînd 
pregătirea Congresului al XIV- 
lea, extraordinar, al P.C.C., ca
re trebuie să aprobe politica 
noastră de după ianuarie pe 
care o promovam cu consec
ventă.

In domeniul economic, în fa
ta noastră se află două sarcini: 
în primul rînd în organele cen
trale este necesar să se eluci
deze cît mai repede posibil di
recțiile principale de dezvol
tare intensivă a economiei 
noastre naționale. In afară de 
aceasta, este necesar ca fiecare 
uzină, fiecare întreprindere și 
colectiv să contribuie activ la 
aceasta prin inițiativa sa pro
prie. Cea mai prețioasă deviză 
in realizarea proiectelor noas
tre este sprijinirea noii poli
tici a partidului nostru de că
tre majoritatea covîrșitoare_ a 
poporului, fapt care ne dă în
credere necesară.

Noi nu ascundem faptul că 
evoluția noastră internă pro
voacă și anumite dificultăți ne 
care le întîmpinăm. Desigur, 
cunoașteți poziția Prezidiului 
C.C. al P.C.C., publicată cu ci- 
teva zile în urnră, care atrage 
atenția asupra primejdiei unor 
acțiuni stihinice, în cursul că
rora se lansează invective ex
tremiste împotriva Partidului 
Comunist din Cehoslovacia și 
împotriva construcției noastre 
socialiste.

Există și calomnii la adresa 
miliției populare, deși este cu
noscut că militia populară, la 
adunările sale și ia adunarea 
activului pe întreaga tară, s-a 
nronuntat fără echivoc pentru 
linia nouă de după ianuarie a 
partidului nostru Cu atît mai 
mult provoacă mirare faptul 
că chemările de a dizolva mi
liția populară sînt prezentate 

șl alianța frățească româno- 
cehoslovacă, cooperarea multi
laterală în folosul ambelor 
țări, noul Tratat constituie tot
odată un legămînt tovărășesc 
de unire a eforturilor și con
tribuției noastre la cauza uni
tății și coeziunii țărilor socia
lite.

După cum se prevede și în 
Tratat, țările noastre vor de
pune eforturi pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie 
între toate statele socialiste, 
pentru întărirea unității lor, 
în interesul socialismului și 
păcii.

Profund atașată cauzei păcii 
și cooperării internaționale, 
România dezvoltă relații de 
bună înteleqere cu toate sta
tele. indiferent de orînduirea 
lor socială. Viața arată că îm
bunătățirea climatului interna
tional, așezarea raporturilor 
dintre state pe fundamentul 
principiilor independentei, e- 
galitătii, respectului și avanta
jului reciproc, reprezintă o 
condiție esențială a eliminării 
surselor de tensiune și con
flicte, a realizării securității 
popoarelor. Tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală semnat astăzi reafir
mă hotărîrea țărilor noastre 
de a-și aduce și în viitor con
tribuția la asigurarea păcii și 
securității, la solutionarea 
pașnică a problemelor inter
naționale litigioase, la înfăp
tuirea dezarmării generale. El 
dă glas voinței celor două 
țări de a continua eforturile 
pentru lichidarea definitivă a 
colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru crearea con
dițiilor ca fiecare popor să-și 
poartă exercita efectiv și de
plin dreptul sacru de a decide 
în mod suvcian asupra desti
nelor și căilor dezvoltării sa
le.

de autorii acestora drept un 
sprijin pentru politica noii con
duceri a partidului.

Sînt convins că toti cei care 
fac parte din detașamentele mi
liției populare sînt în perioa
da actuală apărători adevărați 
a: procesului nostru de demo
cratizare. Avem nevoie în pa
tria noastră și de ordine. Și 
tocmai de aceea, toate celelal
te organe și instituții ale noas
tre trebuie să se preocupe de 
ordinea deplină în tara noas
tră. In caz contrar, totul s-ar 
întoarce împotriva a ceea ce 
tindem, împotriva eforturilor 
procesului nostru de democra
tizare. Fenomenele negative pe 
care le întîlnim în unele locuri 
în Praga, și mai ales dacă ele 
ar continua, au o influentă ne
gativă asupra procesului de de
mocratizare, provoacă neliniște 
în rîndul locuitorilor Pragăi. 
Cauza noastră comună, cauza 
tuturor oamenilor cinstiți este 
riposta fată de orice acțiune 
nechibzuită care ar putea avea 
urmări nefaste și ar aduce pre
judicii ireparabile tocmai ace
lor idei la care au declarat atît 
de spontan că aderă popoarele 
noastre după ianuarie.

Dacă dorim ca evoluția vii
toare a economiei noastre na
ționale să se întemeieze pe 
baze solide și permanente, tre
buie ca și pe viitor să funda
mentăm această evoluție, în 
primul rînd, pe colaborarea e- 
conomică cu tarile socialiste, 
pe diviziunea muncii bine chib
zuită . și avantajoasă pentru 
toti, pe specializare și coope
rare. Firește, nu ascundem fap
tul că actuala situație în do
meniul colaborării economice 
dintre țările socialiste nu co
respunde imaginii noastre, la 
fel ca și concepțiilor majori
tății țărilor socialiste.

Dacă trebuie să rezolvăm as
tăzi probleme ale economiei 
noastre naționale, aceasta nu 
înseamnă o schimbare a orien
tării noastre spre dezvoltarea 
colaborării economice cu sta
tele socialiste, ci necesitatea 
de a depune toate eforturile 
pentru ca această colaborare 
să ajungă la nivelul corespun
zător epocii revoluției telmico- 
științifice.

In ce privesc actualele noas
tre convorbiri cu reprezentan
ții Republicii Socialiste Româ
nia, consider că putem decla
ra cu satisfacție un lucru : in 
cursul convorbirilor au fost 
prezentate o serie de propuneri 
cu privire la extinderea sub
stanțială a legăturilor noastre 
economice reciproce.

Cea de-a doua sferă de pro
bleme pe care le-am discutat 
cu tovarășii noștri români și 
care au o importantă vitală 
pentru țările noastre, au con
stituit-o problemele securității 
celor două țări ale noastre. 
Concluziile au fost consfințite 
în Tratatul pe care l-am sem
nat astăzi.

Desfășurarea evenimentelor 
Internationale relevă existen
ta unor posibilități favorabile 
pentru intensificarea acțiunilor 
îndreptate spre realizarea unui 
climat de colaborare și securi
tate pe continentul nostru. De
vine tot mai clar că pentru 
înfăptuirea acestui deziderat 
major este necesar să se por
nească de la realitățile con
crete apărute pe continentul 
nostru în perioada postbelică 
de la existenta celor două 
state germane — Republica 
Democrată Germană, tară so
cialistă frățească, și Republi
ca Federală a Germaniei, —, 
de la recunoașterea qramte- 
lor stabilite după încheierea 
războiului, inclusiv1 a frontie
rei Oder-Neisse. Țara noastră 
se pronunță hotărît pentru li
chidarea reziduurilor celui 
de-al doilea război mondial 
și consideră dictatul de la 
Miinchen din 1938. impus prin 
folosirea forței împotriva Ce
hoslovaciei și prin încălcarea 
grosolană a dreptului interna
tional, nul și neavenit chiar 
din momentul nașterii sale.

Pătrunse de înaltă grijă și 
responsabilitate pentru cuce
ririle revoluționare ale proprii
lor popoare, pentru cauza qe- 
nerală a socialismului și se
curității internaționale, țările 
noastre nu pot să nu tină sea
ma de existenta primejdiilor 
la adresa păcii, întreținute de 
politica cercurilor agresive 
imperialiste. Statul nostru a- 
cordă toată atenția preqătirii 
si înzestrării în bune condi- 
tiuni a forțelor sale armate, 
dezvoltării potențialului său 
de apărare, văzînd în aceasta 
una din îndatoririle sale su
preme fată de poporul român 
și, în același timp, un aport

Din Ianuarie anul atesta, am 
spus în repetate rînduri că 
principalul în politica partidu
lui nostru trebuie să fie carac
terul ei rational și realist.

Dacă acest lucru este valabil 
pentru întreaga politică, el 
este de două ori mai mult va
labil în ceea ce privește secu
ritatea Republicii noastre so
cialiste.

De aceea, în interesul vital 
al poporului nostru, considerăm 
drept o cauză primordială în
tărirea prieteniei noastre cu 
Uniunea Sovietică și cu po
porul ei, prietenie care s-a în
rădăcinat în conștiința popoare
lor noastre.

Nimeni nu trebuie să se mi
re că urmărim cu cea mai ma
re atenție tot ceea ce ar putea 
crea o primejdie de război în 
Europa, în primul rînd tot ceea 
ce se petrece în R.F.G Nu 
vrem să supraapreciem nimic, 
dar nici nu vrem să subapre
ciem ceea ce o dată, în anii 
'30 a avut consecințe traqice. 
Noi vom acționa în permanen
tă împotriva reînvierii eviden
te a militarismului și revanșis- 
mului în R.F.G. și totodată vom 
sprijini acele forte democrati
ce din Germania occidentală, 
care vor ca Republica Federa
lă a Germaniei să fie un stat 
democrat, iubitor de pace, i- 
vînd relații bune cu vecinii 
săi.

O parte integrantă a politi
cii noastre o constituie spriji
nirea Republicii Democrate 
Germane ca stat suveran, a că
rui existență are o importantă 
uriașă pentru menținerea pă
cii în Europa.

Nu mai puțin ne neliniștesc 
direcțiile agresive ale politicii 
celei mai mari puteri capita
liste, Statele Unite ale Ameri- 
cii, care se manifestă cu atîta 
cruzime în Vietnam. Nu avem 
nici o garanție că ele nu s-ar 
putea avînta și în alte regiuni 
ale lumii, inclusiv în Europa.

Pe de o parte, dorim ca a- 
tîta timp cît există N.A.T.O., 
să contribuim pozitiv la conso
lidarea Tratatului de la Var
șovia, pe de altă parte să spri
jinim printr-o politică activă 
realizarea ideilor unui sistem 
de securitate colectivă euro
peană, să depunem toate efor
turile în interesul normalizării 
relațiilor în Europa, în primul 
rînd pentru solutionarea pro
blemei germane.

Vă adresăm dv. prieteni ro
mâni, și personal dumneavoas
tră, tovarășe Ceaușescu, rugă
mintea de a transmite întregu
lui popor român recunoștința 
noastră sinceră pentru priete
nia, simpatia și sprijinul inter
nationalist pe care ni le acor
dați permanent. Pentru aceasta 
vă vom răspunde cu aceeași 
încredere.

Dăm o înaltă apreciere suc
ceselor obținute de Partidul Co
munist Român și de poporul 
român în domeniul construirii 
socialismului în tara sa, în anii 

direct Ia întărirea forței sis
temului mondial socialist.

Ca membră a Tratatului de La 
Varșovia, România va acțio
na în așa lei incit să fie ga
ta în orice moment ca în ca
zul unei agresiuni imperialis
te să-și îndeplinească datoria.

Noul Tratat dă expresie 
hotărîrii statelor noastre de 
a dezvolta colaborarea în sco
pul apărării cu fermitate a 
independentei și integrității 
lor teritoriale, împotriva poli
ticii agresive a cercurilor im
perialiste pentru înfăptuirea 
pas cu pas a unei reale secu
rități pe continentul nostru.

Permiteti-mi, dragi tovarăși, 
să exprim și cu acest prilej 
sentimentele de simpatie și 
Încredere cu care poporul ro
mân privește activitatea ce 
se desfășoară în prezent în 
Cehoslovacia, din inițiativa și 
sub conducerea Partidului Co
munist din Cehoslovacia, pen
tru perfectionarea vieții de 
stat și sociale, dezvoltarea de
mocrației socialiste și progre
sul întregii societăți cehoslo
vace.

In încheiere, doresc să afirm 
încă o dată convinqerea parti
dului și guvernului tării noas
tre, a poporului român, că 
traducerea în viată a noului Tra
tat va contribui la adîncirea 
prieteniei și colaborării româ- 
no-cehoslovace, la unitatea ță
rilor socialiste, la cauza gene
rală a socialismului și păcii 
în lume.

Exprim cele mai calde feli
citări conducerii de partid si 
de stat a Cehoslovaciei cu a- 
cest prilej. Vă urăm, dragi to
varăși, multe și mari succese 
în activitatea dumneavoastră 
consacrată cauzei poporului 
cehoslovac, construirii socia
lismului.

Urăm poporului Cehoslova
ciei multă fericire.

care au trecut. Pornind de la 
propria experiență, ne putem 
imagina de cită abnegație si 
tenacitate a fost nevoie pentru 
ca România să devină o tară 
modernă, cu o înaltă dezvol
tare industrială, așa cum este 
ea astăzi.

Vă rugăm să transmiteți po
porului tării dv. urările noastre 
sincere de noi succese în con
struirea societății socialiste.

dejunul oferit 
de tovarășul 

Alexander 
Dubcek

PRAGA 16 (Agerpres). —
Alexander Dubcek, prim-se- 

cretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, a 
oferit vineri un dejun, la Bra
dul din Praqa, în onoarea se
cretarului generhl al C.C. al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu.

Au luat parte membrii celor 
două delegații, reprezentanți 
de frunte ai vieții politice din 
Cehoslovacia. In timpul deju
nului, care a decurs înlr-o at
mosferă deosebit de caldă, cor
dială, tovarășii Alexander Dub
cek și Nicolae Ceaușescu au 
toastat pentru succesul în mun
ca de construire a socialismu
lui în cele două tari frățești, 
pentru colaborarea și priete
nia dintre ele în toate dome
niile de activitate, pentru 
partidele comuniste și guver
nele român și cehoslovac.

Recepția oferită 
de tovarășul* 

Nicolae 
Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, conducătorul delega
ției de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, 
a oferit vineri seara, în saloa
nele Palatului Cernin din Pra
ga, o recepție în cinstea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Ludvik Svoboda 
și a primului secretar al C.C. 
al P.C.C., Alexander Dubcek.

La recepție au participat 
membrii delegației de partid 
și de stat a Republicii Socia
liste România, precum și con
ducători de partid și de stat 
cehoslovaci.

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

acord In Convorbirile noastu 
— Tratatul de alianță ceho- 
slovaco-român de după război, 
a jucat un rol pozitiv și activ 
de o deosebită importantă.

Astăzi putem declara cu toa
tă răspunderea că în acești ani 
s-a dezvoltat larg și fructuos 
o colaborare reciproc avanta
joasă între țările noastre, în 
domeniul politic, economic, 
cultural și tehnico-știintific, 
s-au lărgit relațiile directe în
tre popoarele noastre, s-au în
tărit relațiile de prietenie.

Acestea sînt rezultate bune 
și folositoare care ne umplu 
de bucurie. Condițiile deose
bite ale evoluției actuale cer 
însă ca și colaborarea noastră 
să se perfecționeze în conti
nuare, să se ridice la un nivel 
nou superior, în special în do
meniul economic și în sectorul 
dezvoltării tehnico-știintifice, 
această necesitate este deose
bit de arzătoare.

Noul Tratat de prietenie, co
laborare și asistentă mutuală 
pe care tocmai l-am semnat, 
dă acestor perspective un con
tinui real în noile condiții ale 
situației actuale internaționa
le. El îmbogățește relațiile 
noastre cu noi elemente care 
reies din nivelul Ia care s-a a- 
juns în construirea socialismu
lui în cele două țări și stabi
lește principiile dezvoltării lor 
în continuare.

Sîntem ferm convinși că Tra
tatul va servi intereselor po
poarelor noastre și va fi con
comitent o contribuție comu
nă la întărirea în continuare a 
forței și unității întregii comu
nități a țărilor socialiste.

In Tratat ne-am exprimat po

(Urmate jin . pag., 1)

nata la progresul economiei 
Cehoslovaciei, la înflorirea tă
rii dv.

Dragi tovarăși,
Convorbirile pe care le-am 

purtat în aceste zile — într-o 
atmosferă de deplină înțelege
re și unitate frățească — cu 
tovarășii Dubcek, Svoboda, 
Cernik, și cu ceilalți conducă
tori ai partidului și statului 
dumneavoastră, au scos în e- 
vidență hotărîrea partidelor și 
larilor noastre de a lărgi co
laborarea dintre ele, de a în
tări și dezvolta pe toate pla
nurile alianța și colaborarea 
româno-cehoslovacă. Tratatul 
de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală pe care l-am 
semnat astăzi, asigură toate 
condițiile pentru a intensifi
ca colaborarea în domeniile po
litic, economic, cultural, teh
nico-știintific dintre țările noas
tre. Doresc să subliniez că re
lațiile dintre popoarele noastre 
au cunoscut dintotdeauna o 
evoluție pozitivă. Ne leagă o 
prietenie sinceră și fructuoasa, 
cu adînci rădăcini în trecut. 
Popoarele noastre au nutrit, în 
decursul întregii lor istorii, 
sentimente de înțelegere și pre
țuire reciprocă, s-au întrajuto- 
rat moral și material în momen
te de cumpănă, au luptat pen
tru idealuri asemănătoare — li
bertate și progres social, inde
pendentă și suveranitate națio
nală. Astăzi, popoarele noastre 
se simt alături ca frați și to
varăși, unite prin comunitatea 
ideologiei marxist-leniniste, a 
orînduirii sociale, a scopurilor 
și aspirațiilor lor către socia
lism, progres și cooperare in
ternațională.

După cum vă este cunoscut, 
poporul român a întîmpinat 
încă de la început cu deplină 
înțelegere și caldă simpatie 
ampla activitate pe care o des
fășoară oamenii muncii din Ce
hoslovacia, sub conducerea 
Partidului Comunist, cursul în
noitor care s-a contura*, o dată 
cu plenara din ianuarie. In tim
pul scurt de cînd ne aflăm pe 
teritoriul Cehoslovaciei, ne-am 
convins încă o dată că desti
nele socialismului se află în 
mîini sigure, că popoarele ceh 
și slovac urmează cu încrede
re partidul lor comunist, asi- 
gurînd consolidarea și dezvol
tarea continuă a cuceririlor lor 
revoluționare. Această părere 
și încredere ne-am format-o 
privind pe muncitorii șl inte
lectualii din Praga, cu care 
ne-am întîlnit, fetele lor, dîr- 
zenia și încrederea pe care am 
văzut-o în forțele lor, și hotă
rîrea de a înfăptui politica 
partidului lor. Ne-a întărit a- 
ceastă convingere întîlnirea cu 
dv., privirile dv. zîmbitoare, 
felul în care ati primit pe pri
mul secretar al Comitetului 
Central al partidului, care con
duce ferm opera de înfăptuire 
a programului elaborat de 
partid.

Avem deplină încredere că 

ziția fată de problemele actua
le ale evoluției europene și 
mondiale, ne-am exprimat ho
tărîrea de a contribui în mod 
eficient la întărirea păcii și 
securității între popoare.

Popoarele Cehoslovaciei vor 
să trăiască în pace și prietenie 
cu toate țările, vor să dezvolte 
cu ele o colaborare reciproc 
avantajoasă și pe bază de ega
litate în drepturi. Eforturile 
noastre de pace le sprijinim 
pe garanțiile sigure ale secu
rității Republicii noastre so
cialiste, consfințite în alianța 
noastră cu Uniunea Sovietică 
și celelalte state membre ale 
Tratatului de la Varșovia.

Noul Tratat de alianță ceho- 
slovaco-român reprezintă un 
pas comun al nostru spre dez
voltarea fructuoasă în conti
nuare a acestor alianțe în inte
resul păcii și securității tutu
ror popoarelor, în primai rînd 
din Europa.

Poziția noastră geografică In 
însăși inima acestui continent 
determină interesul nostru sin
cer și constructiv de norma
lizare a raporturilor în Europa 
pe baza recunoașterii generale 
a realităților postbelice, cît și 
interesul pentru dezvoltarea 
unei colaborări eficiente între 
toate statele europene. In a- 
cest sens vrem să acționăm ac
tiv, salutăm fiecare inițiativă 
pozitivă și rațională și vrem 
să sprijinim toate tendințele și 
forțele constructive care luptă 
pentru pace.

Atîta timp însă, cît pacea 
este amenințată din partea 
imperialismului, atîta timp cît 
există forte militariste și re- 
vanșiste în Germania vestică 
vecină și care prezintă cunos
cutele lor planuri și pretenții și 
atîta timp cît nu va fi creat 
un sistem dficace de securita
te colectivă în Europa — tre

muncitorii din Cehoslovacia, 
intelectualii, țărănimea, uniți 
în jurul partidului lor, vor ști 
să înlăture unele greutăți tem
porare și să asigure făurirea 
socialismului și comunismului 
în Cehoslovacia.

Hotărârile plenarelor din a- 
cest an ale Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, programul de ac
țiune elaborat în vederea dez
voltării construcției socialiste 
și lărgirii democrației, a lichi
dării unor deficiente și anoma
lii din trecut, deschid perspec
tive noi, fertile progresului 
general al Cehoslovaciei, fruc
tificării mai largi a marilor a- 
vantaje pe care le oferă noua 
orînduire. Sînt încredințat că, 
sub conducerea Partidului Co
munist, popoarele ceh și slovac 
vor îndeplini cu succes obiec
tivele și sarcinile etapei actua
le de dezvoltare a tării, ver a- 
sigura făurirea noii societăți, 
în concordanță cu năzuințele 
lor, cu condițiile și tradițiile 
Cehoslovaciei, cu interesele ge
nerale ale socialismului.

Ca buni prieteni și tovarăși, 
noi vă urăm deplin succes în 
eforturile pentru dezvoltarea 
multilaterală a Cehoslovaciei 
socialiste și vă asigurăm și cu 
acest prilej de solidaritatea și 
sprijinul internaționalist fră
țesc al comuniștilor din Româ
nia, al întregului popor român.

Stimați tovarăși,
Permiteți-mi să relev, pe 

scurt, cîteva dintre preocupă
rile actuale ale muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor din 
România, ale poporului român. 
In prezent, oamenii muncii din 
țara noastră sînt angajați cu 
toate forțele lor în lupta pen
tru realizarea urogramului de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste, elaborat de Congresul 
al IX-lea și dezvoltat de Con
ferința Națională a Partidului 
Comunist Român. Elaborarea 
unei noi structuri de organi
zare a industriei, în cadrul că
reia se acordă largi atribu- 
tiuni, competente și responsa
bilități centralelor industriale 
și întreprinderilor, înființarea 
comitetelor de direcție ca or
gane deliberative, din care fac 
parte și reprezentanți al sala- 
riatilor, au creat condiții mai 
bune ca muncitorii, tehnicienii, 
inginerii să participe nemijlocit 
la conducerea fiecărei unităti 
industriale, la solutionarea 
problemelor activității lor teh- 
nico-economice.

Ne preocupăm, de asemenea, 
în mod stăruitor de dezvolta
rea agriculturii și a celorlalte 
ramuri ale economiei. Acordăm 
o deosebită atenție progresului 
științei, culturii, învătămîntului 
— într-un cuvînt, depunem e- 
forturi perseverente, pe toate 
planurile, ca în întreaga țară 
să se desfășoare larg creația 
materială și spirituală a po
porului român, să crească ni
velul său de viată

Partidul Comunist Român a 
adoptat în ultima perioadă un 
ansamblu de măsuri în scopul 
îmbunătățirii tuturor formelor 
și metodelor de conducere a 
vieții sociale și de lărgire a de
mocrației socialiste, a întăririi 

buie, în Interesul popoarelor 
noastre, să întărim capacitatea 
de apărare a tării, să ne îngri
jim ca alianța de apărare a sta
telor membre ale Tratatului de 
la Varșovia să fie din țoale 
punctele de vedere la înălțimea 
sarcinilor și necesităților situa
ției actuale.

Experiența Istorică proprie 
ne oferă în acest sens sufi
ciente învățăminte.

O mare importantă pozitivă 
a noului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistentă mutua
lă cu Republica Socialistă 
România o vedem în faptul că 
el creează o bază sigură pen
tru dezvoltarea în continuare 
a relațiilor noastre reciproce.

In timpul tratativelor — și 
acest lucru aș vrea să-l sub
liniez în mod deosebit — s-a 
manifestat voința bilaterală, co
mună de a dezvolta relațiile de 
prietenie și colaborare reci
proc avantajoase dintre repu
blica noastră și Republica So
cialistă România pe baza res
pectului reciproc, egalității în 
drepturi, respectării suverani
tății de stat și a solidarității 
internaționaliste. Salutăm a- 
ceastă evoluție și îi oferim în
tregul sprijin în spiritul celor 
mai bune tradiții de prietenie 
care leagă popoarele țărilor 
noastre.

Prietenia noastră și-a găsit 
exprimarea și în ultimele săp- 
tămîni în manifestările spon
tane de încredere și simpatie 
pe care Cehoslovacia le-a pri
mit din partea țării dumnea
voastră.

Apreciem foarte mult acest 
sprijin din partea Partidului 
Comunist Român, a guvernului 
și a întregului popor român. 
I! apreciem ca o mărturie a 
solidarității și bunăvoinței de 
a înțelege conținutul profund 

legalității și promovării largi 
a principiilor de echitate în 
întreaga noastră societate. In 
această activitate multilatera
lă pentru perfectionarea vieții 
economice și sociale se întăresc 
legăturile partidului cu mase
le, cresc prestigiul și autorita
tea sa în societate, se manifes
tă în practică rolul său de for
ța politică conducătoare a în
tregului popor pe drumul so
cialismului și comunismului.

Militînd cu consecvență pen
tru dezvoltarea economiei, 
științei, culturii, pentru perfec
ționarea relațiilor sociale, 
România își aduce din plin 
contribuția la întărirea forțe
lor socialismului, la creșterea 
influentei și prestigiului lor în 
lume.

Dezvoltarea prieteniei și co
laborării cu Uniunea Sovietică, 
cu Cehoslovacia, cu toate ță
rile socialiste, se află în cen
trul activității internaționale a 
partidului și poporului nostru, 
care nu-și precupețesc efortu
rile pentru a contribui la con
solidarea unității țărilor socia
liste, a partidelor comuniste și 
muncitorești.

Țara noastră lărgește cola
borarea cu toate țările socia
liste, ia parte activă Ia Con
siliul de Ajutor Economic . Re
ciproc — printre fondatorii; că
ruia se numără. Ca membră a 
Tratatului de la Varșovia, 
România acordă o mare aten
ție bunei pregătiri și înzestrări 
a forțelor sale armate, colabo
rării acestora cu armatele ce
lorlalte țări participante la tra
tat.

Poporul nostru își afirmă în 
mod ferm solidaritatea depli
nă cu lupta eroică a poporu
lui vietnamez, acordîndu-i spri
jin și ajutor politic, moral și 
material. Cerem cu toată hotă
rîrea încetarea bombardamen
telor asupra Republicii Demo
crate Vietnam, curmarea defi
nitivă a agresiunii, respectarea 
dreptului poporului vietnamez 
de a-și hotărî singur soarta.

Profund atașată cauzei liber
tății popoarelor, tara noastră 
sprijină cu adîncă simpatie si 
spirit de solidaritate lupta lor 
de eliberare națională, împo
triva dominației imperialiste, 
pentru cucerirea și consolidarea 
independentei.

Astăzi răspunderea pentru 
asigurarea păcii mondiale re
vine tuturor statelor, indife
rent de mărimea și potenția
lul lor, deoarece toate popoa
rele sînt interesate în crearea 
condițiilor pentru continua lor 
propășire și dezvoltare Aceas
tă responsabilitate comună a 
popoarelor pentru destinele o- 
menirii își găsește expresia în 
rolul crescînd al țării >r mici 
și mijlocii, în solutionarea pro
blemelor majore ale păcii și 
securității internaționale.

Ca tară europeană. România 
activează pentru dezvoltarea 
relațiilor între toate statele 
continentului, pentru asigura
rea unui climat de înțelegere 
și securitate. Ne pronunțăm 
pentru lichidarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mon
dial, Inclusiv pentru declararea 
Dictatului de la Miinchen nul 

socialist al evoluției actuale de 
la noi.

Procesul de renaștere din 
Cehoslovacia este expresia u- 
nor necesități stringente a pa
triei noastre socialiste și a 
voinței popoarelor ei. Tocmai 
de aceea, el se desfășoară 
printr-o activitate nemaiîntîlni- 
tă a poporului și a manifestări
lor patriotismului creator. Pro
cesul duce la întărirea repu
blicii noastre, a bazelor sale 
socialiste, la aprofundarea ro
lului conducător al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia! 
este îndreptat spre întărirea u- 
nitătii tuturor țărilor socialiste 
șl a alianței noastre cu ele. 
Toate acestea sînt demonstra
te de rezultatele serioase pe 
care le-a adus procesul si sînt 
convins că el v’a aduce și al
tele. Este vorba de o demo
cratizare a vieții noastre, de 
organizare justă a statului nos
tru în forma unei federații, de 
măsuri economice noi și sănă
toase.

Acestea sînt șl rezultatele 
unor tratative reușite ale noas
tre cu țările socialiste.

Scumpi prieteni români,
Permiteti-mi în încheierea a- 

cestei solemnități, cînd prin 
semnarea noului Tratat am ci
mentat din nou relațiile noas
tre de prietenie și alianță, să 
vă exprim dumneavoastră, re
prezentanților poporului roman 
frate, dorința cea mai sin
ceră ca republica dv. socialis
tă să înflorească în continuare, 
să aveți multe succese în ope
ra dv. de construire socialistă 
a tării și de întărire a autori
tății sale internaționale. Din 
toată inima urăm poporului 
român, prietenului și aliatului 
nostru, fericire, bunăstare și 
realizarea tuturor aspirațiilor 
lui.

șl neavenit din chiar momentul 
nașterii sale. Una din condi
țiile esențiale ale securității 
europene este abordarea rea
listă a schimbărilor ppstbelice, 
asigurarea inviolabilității gra
nițelor existente, inclusiv a 
frontierei Oder-Neisse și recu
noașterea existentei cdlor doua 
state germane: Republica De
mocrată Germană — stat s cia- 
list prieten și aliat — și Re
publica Federală a Germaniei. 
In rezolvarea problemeloi ma
jore ale contemporaneilătii se 
impune tot mai evident rolul 
țărilor socialiste, al partidelor 
comuniste și muncitorești.

O condiție fundamentală pen
tru consolidarea unității țări
lor socialiste, a mișcării co
muniste este respectarea inde
pendentei fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător 
politica sa, în conformitate cu 
cerințele legilor qenerale ale 
revoluției și construcției socia
liste, și potrivit condițiilor și 
particularităților proprii ale tă
rii respective.

După părerea noastră, atunci 
cind apar deosebiri de păreri 
într-o problemă sau alta, aces
tea trebuie rezolvate prin crs- 
cutii tovărășești, cu răbdare și 
înțelegere, de la partid la 
partid, de la conducere la con
ducere, în spirit constructiv, 
dîndu-se ascultare glasului ra
țiunii, intereselor popoarelor 
țărilor socialiste.^

Atunci cînd se merge pe a- 
ceastă cale, cînd se manifestă 
înțelegere și respect lată de 
pozițiile și interesele f.ecărma 
dintre părți, se piele ajunue 
la eliminarea încordării, la îm
bunătățirea raporturilor dinție 
partide — acordurile la care 
s-a ajuns în urma întîlnirilor 
de la Cierna nad Tisou și Bra
tislava constituind o con Urma
re în această privință.

In prezent, cînd In mișcarea 
comunistă și în relațiile dintre 
țările socialiste s-au acumulat 
atîtea diverqente, considerăm 
esențial — ca una din cele 
mai arzătoare cerințe — să nu 
se întreprindă nimic ce ar a- 
dăuga noi elemente de tensiu
ne, nimic ce ar putea spori în
cordarea, să se facă totul pen
tru a se ajunge la înțelegere, 
pentru unitate și colaboiare.

Sîntem încredințați că întâl
nirile cu conducătorii partidu
lui și statului cehoslovac, înțe
legerile la care s-a ajuns vor 
contribui la întărirea prieteniei, 
la dezvoltarea colaborării din
tre partidele și țările socialis
te, vor aduce o conți Ibulie con
structivă la unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești, la întărirea 
forțelor socialismului și asigu
rării păcii în lume

In încheiere. permiteti-mi, 
dragi tovarăși, să vă mulțumesc 
încă o dală Dentru căldura 
sentimentelor cu cate ne-ați 
primit și să vă adresez urarea 
fierbinte de a obține noi ș, 
mari succese în activitatea 
dumneavoastră, în întlorirea 
Cehoslovaciei socialiste și asi
gurarea păcii. Vă doresc din 
toată inima multă sănătate și 
fericire dumneavoastră și fa
miliilor dumneavoastră 1
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Informații suplimentare se pot cere zilnic de la biroul 
personal al minei, telefon 140.

MATERI
ALELOR
PUBLICATE

va fi mai bine
aprovizionată
cu alimente

îmbunătăți- 
populației 

a luat ur-

Comuna Bănită

li

Concursul se va ține In ziua de 15 septembrie a.c. ora 9 
dimineața, Ia sediul exploatării.

s

DUMINICĂ 18 AUGUST

PROGRAMUL I

PROGRAMUL JI

6,30

Critica

ii

!■

solicită

Se vor pune
Anunță publicul consumator că

lăzi pentru flori

c.,

FILME

i

de preparate de bucătărie

o

preparate de bucătărie la 
deservire ireproșabilă.

:l

22,00 Radiojurnal. Bu
Sport

dimineții ; 7,00 Din 
cunoscute melodii 

7,30 Radio-publici- 
Selecțiuni din ope-

în vînzare

conducerea In- 
industrie locală 
face cunoscut 
măsuri pentru 

primului lot de

xista la autobază 
preocupare pentru deservirea 
promptă a celor ce 
să fie serviți cu mașini.

Udo Jiirgens; 2 
poetic; 22,40 (

Giuseppe Tart 
ritm de dans; 2

Buletin de știri; 0,05—5,00 
trada nocturnă.

la cerere, executăm comenzi
și cofetărie pentru acasă. De asemenea, asigurăm organiza
ta de întruniri tovărășești, petreceri familare, nunți etc.

însușită

20,25
Grozuță ;

radiofonic: „Nu

15,00 Formația Donovan;
Emis'une de folclor mu-

15,30 Caleidoscop mi>- 
16,00 Cintă Jennifer și 
Ionescu; 16,30 Cîntece

1

PANORAMĂ NOUA IN ORAȘUL PETRILA.

PE URMELE

SPORT

(Urmare din pag. 1)

Ia locul de muncă Ia dispensa- 
minei Vulcan.
țin pe picioare 

mică mișcare, mă 
piciorul accidentat, 
răbdare acele ceasornicului, sperînd 
că va veni doctorul. Dar nu a ve
nit decît după trei ore, care mi 
s-au părut nesfîrșit de lungi. Cînd 
a venit doctorul (Navradi), consul
tul a fost sumar. M-a trimis la po
liclinică pentru radiografie. De aici 
am fost trimis... acasă unde am aș
teptat — numai eu știu cum — pînă 
a doua zi dimineața cînd în sfîrșil 
am fost internat 
tratament. De ce 
greu noi minerii 
care ar trebui să 
mai curînd posibil în caz de acci
dent"?

Nu puteam să 
și, la cea mai 
durea groaznic 
Priveam cu ne-

în spital pentru 
ajungem atît de 
la un tratament 
ni se acorde cît

★

e-

ii

i 
!
ii!

n im

Im loc de
avancronica

Referitor la articolul 
magazinul alimentar din Băni' 
ța, conserve băuturi și... cam 
atît", publicat în numărul 
5 811 al ziarului Steagul ro
șu, conducerea O.C.L. Alimen
tara Petroșani ne face cunos
cut că în vederea 
rii aprovizionării 
din comuna Bănița 
mătoarele măsuri:

S-a stabilit ca mașinile ca
re aduc la Petroșani mezeluri 
de la Hațeg să aprovizioneze 
cu preparate de carne și ma
gazinul alimentar Bănița;

Organele de control ale 
O.C.L. Alimentara vor veghea, 
în viitor, să nu se mai pro
ducă goluri în aprovizionarea 
acestei unități;

S-a intervenit pe lingă 
treprinderea de panificație 
troșani ca livrarea plinii 
Banița să se facă de cel puțin 
3 ori pe săptămtnă (de ce nu 
zilnic ?).

N. R. Așteptăm ca locuito
rii comunei să ne confirme 
înfăptuirea acestor măsuri lua
te ca urmare 
dresate de ei

a sesizărilor 
redacției.

s-au luat măsuri
In ziarul nostru nr. 5 816, 

a apărut articolul cu titlul de 
mai sus în care era criticat 
faptul că autobaza Petroșani 
nu a pus la dispoziția clubu
lui muncitoresc — Lonea au
tobuzul — deși acesta a fost 
comandat din timp — nece
sar transportării la Livadia și 
Baru a formalilor artistice de 
amatori.

Considered juste cele cu
prinse în articol, conducerea 
autobazei ne înștiințează că 
șeful de coloană Svîcnea Con
stantin, vinovat de cele sem
nalate, a fost sancționat 
mustrare cu avertisment.

Am dori să credem, că 
pă această autocritică va 

mai multă

Răspunzînd la articolul ,.S-ar 
cuveni operativitate", publicat 
în ziarul nostru nr. 5 818, din 
10 iulie a.
treprinderii de 
Petroșani ne 
că : S-au luat 
confecționarea
iăzi pentru flori (50 buc. din 
tablă și 50 buc. din lemn). A- 
ceste lăzi vor apare în comerț 
în prima jumătate a lunii au
gust.

Măsurile timide și destul de 
tîrzii, luate în urma artico
lului apărut în ziar, consti
tuie, desigur, doar un înce
put în crearea condițiilor ca 
cetățenii să-și poată înfrumu
seța ferestrele și balcoanele.

Aflată anul acesta la a treia edi
ție consecutivă a campionatului di
viziei A de fotbal, echipa Jiul Pe
troșani a debutat cu succes. Un 
punct obținut în deplasare este, orice 
am spune, un succes. Poate și de 
aceea atenția iubitorilor de fotbal 
din Valea Jiului este atît de mult 
polarizată în jurul meciului de mîi
ne în care Jiul primește vizita ve
cinei sale, Universitatea Craiova. 
Cele două echipe de pe Jiu au fur
nizat întotdeauna, fie la Petroșani, 
fie la Craiova, jocuri de bună fac
tură tehnică, terminate, de regulă, 
cu scoruri strînse, favorabile forma
ției care juca acasă.

Astăzi nu vom face, ca de obi
cei, o avancronică a etapei. Majo
ritatea spațiului rezervat avancroni
cii o vom afecta părerilor 
contra, referitoare la meciul 
ne al Jiului și foarte puțin 
calul de joi după-amiază. 
meciul amical de joi dintre 
Victoria Călan vom informa doar 
pe cititorii noștri că a fost un joc 
specific de antrenament, echipa din 
Călan fiind o bună parteneră de 
întrecere pentru Jiul. Băieții lui Ti
tus Ozon, dirijați în permanență de 
pe margine de profesdr, n-au urmă
rit rezultatul cu orice preț, ci suda
rea compartimentelor, repetarea u- 
nor scheme tactice pentru examenul 
de mîine. Cu titlu informativ, dăm 
scorul: 5—2 pentru Jiul prin golu
rile înscrise de Libardi, Octavian 
Popescu, Georgescu, Naidin și Io
nescu.

După meci am solicitat părerea 
unor suporteri ai Jiului, unor elevi 
a! lui Ozon și lui personal asupra 
ceea ce va

Milosiav 
dom'le, să 
natul ăsta, 
tru Jiul îl

Iacob Gheorghe : Și eu sînt ol, 
tean dar Jiul e marea și singura 
mea preferință. Sigur că mîine nu 
se pune la îndoială victoria băieți
lor lui nea Ozon.
Libardi chiar dacă 
după-amiază) nu-i

vorbă. Altceva aș 
confraților susțină- 
încurajăm din răs- 
nu fim toți antre- 
să nu-i judecăm 

ce au făcut o gre-

In mod evident sesizările de mai 
sus vizează fațeta liman socială a 
nobilei profesiuni de medic. Căci 
profesiunea de medic privită în
sența ei socială are o dublă sem
nificație — una umană și alta pro
fesională. Pe de-o parte, medicul 
prezintă o valoare umană deosebită, 
care se realizează apărînd de 
moarte viețile celor care produc 
bunurile materiale și spirituale ale 
societății, iar pe de altă parte, pro
fesiunea de medic nu este un sim
plu mijloc de ciștig, comparabil cu 
alte meserii. Consultarea bolnavilor 
nu este o simplă sarcină administra
tivă, nu se rezolvă în mod simplist, 
cu minimum de efort, formal, fără 
a se ține cont de efectele ei 
climatului social. încâlcind 
etică a respectului față de 
medicul creează un climat
nesănătos. Pus in situația de a nu 
ajunge cu soția la consultație în 
circumscripția a II-a cetățeanul Su-

asupra 
cerința 
bolnav 
moral

pro și 
de mîi- 
la ami-
Despre 
Jiul și

fi și cum va fi mîine. 
loan: Jiul n-are voie,
piardă acasă în campio- 
Cred că primul gol pen- 
va semna Naidin.

Primul gol îl dă 
azi (n.n. — Joi 
prea ies nume-

Talabă Virgil (și
rapidist și, bineînțeles, jiulist. După 
cum a evoluat azi apărarea noastră, 
în care Cheche (n.n. Stoker), a fost 
de nerecunoscut, nu pot să dau 
tru mîine mai mult 
nu numai în Cheche 
pei noastre.

Sebeștyn Wilhelm :
vedea un meci frumos mîine. In pri
vința rezultatului: 1 solist, 
pierdut niciodată acasă în 
tenilor. Primul gol pentru 
noastră îl va marca fostul 
sitar craiovean, Ionescu.

el oltean): Sînt

decît X, 
stă forța

Cred că

pen- 
deși 

echi-

vom

Jiul n-a 
fața ol- 

echipa 
univer-

conducă singur me- 
bine decît noi toți

jucători ai Jiultii : 
hotărîți 
convins 
nu ori-

Cred că vom face meci

Pavel Anton: Că Jiul va ciștiga 
mîine nu încape 
vrea să spun eu 
tori ai Jiului. Să 
puteri echipa. Să 
nori din tribună, 
pe băieți imediat
șeală. I se întîmplă oricui. Și apoi 
are cine să le-o spună. Să-l lăsăm 
pe arbitru să 
ciul. Știe mai 
din tribună.

Au cuvîntul
Octavian Popescu : Sîntem 

să obținem victoria și sînt 
că o vom obține. Dar asta 
cum, ci printr-un joc frumos, prin
care să ne alăturăm mai mult spec
tatorii. Unii fotbaliști urmăresc doar 
punctele în detrimentul jocului de 
calitate, alții joacă pentru public 
în dauna punctelor. Noi vom încer
ca să le realizăm pe amîndouă.

Zamfir:
bun că nu vom _ întrerupe „șirul 
victorîTIor acasă asupra colegilor 
noștri craioveni.

Georgescu (noul jucător al Jiului 
s-a arătat cel mai optimist): N-avem 
dreptul să ne gîndim decît la vic
torie. Cîștigăm fără discuție. Și 
încă detașat. Unde să cîștigăm dacă, 
nu la noi acasă? Dar și scorul... (Și 
l-a dat. II vom consemna în -cronica 
de marți).

Titus Ozon : Meciul de mîine nu-i 
chiar așa de ușor cum îl văd unii. 
De altfel nici un meci nu-i ușor, 
nu-i jucat dinainte. Dar am încrede
re în băieții mei. Deși lucrez de pu
țin timp cu ei, îi cunosc bine. Știu 
ce pot și ce vor. Duminică, la Arad, 
s-au dăruit total pentru a obține un 
rezultat bun. Și l-au obținut. Sînt 
convins că mîine, în primul meci 
în fața propriilor suporteri, vor șt! 
să le ofere acestora satisfacția unei 
frumoase victorii.; Este în interesul 
nostru, al tuturor. Aș dori însă două 
lucruri : 1. Eu îmi cunosc mai bine 
băieții decît orice spectator. Să nu 
mi se dea indicații din tribune. 2. 
Băieții să simtă mereu aproape pul
sul galeriei și, mai ales, în momen
tele de derută. In ce mă privește, 
voi face totul pentru ca echipa Jiul 
să-și sporească popularitatea în rîn- 
dul iubitorilor de fotbal din Valea 
Jiului și din întreaga țară.

Așadar, optimism general, robust. 
Fotbalul, acest copil alintat al spor
tului mondial, ne cheamă mîine la 
întîlnire pe stadionul Jiul. Să nu-1 
refuzăm. Să știm să-l urmărim pe 
gazon. Fără a face toți pe experții. 
Să fim gazde bune pentru fiecare. 
Iar singura armă de încurajare să 
ne fie: HAIDE JIUL!

D. GHEONEA

De ce nepoată?
Cetățeanca Ștefan Maria, str. Lun

ca nr. 38 Petroșani, a mers la de
pozitul de materiale de construcții 
din localitate pentru a .cilIBpăra^ 26 
kg de var. Dar in loc s-o servească, 
cum e obligată, distribuitoarea Bo- 
caciu Ana a luat-o „in primire". „Ce 
lot umbli gură-cască prin depozit". 
Apoi a pus pe un cetățean 
toarne în sac mai mult pietre 
var. Din 26 kg cit solicitase 
părăloarea, numai 10 kg au 
var, restul — pietre.

Albă ca varul de supărare,
țeanca Ștefan Maria s-a adresat re
dacției pentru a o ruga noi pe dis
tribuitoarea Bocaciu Ana să se poar
te cuviincios cu cumpărătorii. O ru
găm frumos... Mai ales că, la cei 
73 de ani ai săi, cetăleanca Ștefan 
Maria, îi poale 
bunică.

să-i 
decit 
cum-

fost

cetă-

ii mai mult decil

Toți am fost 
copii...

La Alimentara
a sosit un transport de mălai. A 
venit să cumpere lume multă. Doi 
băiefași, de vreo 12 ani, ai lui Mol
nar Stefan și Ilea Ioan, s-au urcat 
pe un gărduț de scindură și se ui
tau la surorile lor care așteptau la 
tind. Deodată, din magazin a ieșit 
sofia gestionarului unității respecti
ve, Judeanu Teodor, și a Început 
să-i lovească pe cei doi copii cu o 
coadă de lopată. Unul a reușit să 
fugă, mulțumit că nu a primit prea 
multe cozi. Celălalt insă a fost pur 
și simplu dobori! la pămint în ur
ma loviturilor femeii nervoase pen
tru „îndrăzneala" de a se ii urcat 
pe gard. Doar intervenfia citorva ce
tățeni ce stăteau la rind l-au eli
berat din ghearele mîniei. Este șl 
acesta un aspect al educației vin-

nr. 24 din Petrila

Iarba fiarelor" m-a trădat
Mai înlii 

prezint: Ion 
șani. Sînt și 
umlla-mi părere, 
menii. Și, 
eu o pasiune ! Mă dau în vînt 
după micile ciupeli. Simt ca 
nu pot sta locului pînă nu 
ciștig ceva zilnic. M-ar fla
gela gîndurile noaptea dacă 
în timpul zilei aș sta degea-

Nu ma preocupă cîștigu- 
mari, fabuloase. N-am a- 
de gînd niciodată să-mi 

mașină. Nu pentru că m-ar 
întreba cineva de unde-am a- 
vut banii, ci pentru că nu-mi 
necesită. Am în buzunar, mai 
precis aveam, ceva mai valo
ros. Aveam iarba fiarelor. In 
fața mea... uși grele se des
cindeau. Cînd m-au eliberat 
din detenție (am fost și pe 
acolo, în trecere...) mi-am re
luat vechea „ocupație". Pentru 
că am eu o vorbă „încerca
rea moarte n-are". Mi-am stre-

să mă
Pctro-

ar trebui
Vodă din 
eu un om, după 

ca toți oa-
ca orice om, am și

curat în buzunar iarba ferme
cată (a se citi chei yale de 
toate tipurile) și-am plecat la... 
vînătoare. Orice ușă 
da. Se vede că eram... 
bil! Astă primăvară, 
martie, am intrat în
unuia Borchină din Petroșani. 
N-am luat decît un ineluș, o

îmi ce- 
irezisti- 
în 15 

locuința

de Iei. Eu 
concep să 
un pachet 
face ! Să-i

MICROFOILETOH
verighetă subțirică, un briceag 
și alte cîteva „nimicuri". Nu 
voiam, doamne ferește, să se 
spună despre mine că șterpe
lesc „en gros". Le vindeam la 
prețuri derizorii. Aproape pe 
degeaba ic dădeam. După 
muncă și răsplată! Nu voiam 
să-nșel oamenii! Acum două 
luni, m-a pus dracii să trec 
iar pe la Borchină ăsta. N-am 
„împrumutat" decit o pereche 

pantaloni noi,

tărcată și vreo 200 
sînt... subțire, nu 
scot dintr-o casă 
voluminos. Nu s-ar
mai rămînă și omului ceva... 
Am plecat din Petroșani, ca 
de obicei, și prin alte părți. 
Borchină ăsta — nu știu cum 
s-o fi „prins" că „iarba" mea 
a cotrobăit pe la el prin ca
să — a sesizat miliția. Și 
mi-au dat de urme. C-așa sînt 
prietenii, te trădează 
te aștepți. Și iarba 
m-a trădat! Deși eu 
c-o să-mi fie fidelă 
moarte. De fapt mi-a 
pînă la... răcoare. Și,
eu care-am avut întotdeauna 
pasiunea cheilor să stau acum 
sub... cheie sigură.

Și să-mi deapăn în... tihnă 
amintirile. C-am ce depăna! 
De fapt... am și timp!

cînd nu 
fiarelor 

credeam 
pînă la 
fost, dar 
uite-așa,

o cămașă
Ion Vodă cel... închis

pl. eoni. căpitan I. DUREC1

fletu Vasile nu s-a Îndreptat Intim- 
plător către spitalul din Lupeni. 
El și-a pierdut încrederea în medi
cul circumscripției. A plecat spre. 
Lupeni datorită faptului că acolo, 
după cum ne-a declarat soția lui „cu
noaște pe cineva" care „putea pune 
o vorbă bună" pentru... 
Izbindu-se de o piedică 
artificială — funcționara 
șeu — S. V. a apelat 
încredințat fiind că pe calea aceas
ta va putea mai ușor să-și rezolve 
problema. Iar faptul în sine a deve
nit cunoscut și vecinilor. De aici o 
concluzie greșită : prin „relații" a- 
jungi mai ușor să fii consultat de 
un medic.

La o concluzie la fel de greșită a 
ajuns și minerul I. Creangă. „Noi 
muncitorii sîntem buni atîta timp 
cît putem să muncim. Cînd ne ac
cidentăm sau ne îmbolnăvim, medi
cii ne tratează superficial. Poate 
că dacă aș fi cunoscut vreun me
dic, n-ar fi trebuit să 
ore chinuitoare pînă 
tratamentului...".

Faptele relatate mai 
nomene izolate, care 
zează în general colectivele 
medici din Valea Jiului. Ele vizea
ză însă cerința etică a respectului 
față de bolnavi. Sub vălul transpa
rent al acestor fapte se întrezărește 
o ignorare a unor principii morale 
Inerente profesiunii de 
vaziune de Ia etica 
Or, 
de 
fie 
de 
salvarea pacientilor. 
că majoritatea medicilor din Vulcan 
constituie modele de înaltă ținută 
etică și profesională, oameni dă- 
ruiți cu pasiune nobilei lor misiuni. 
Pot ei oare să tolereze în colecti
vul din care fac parte asemenea 
evaziuni de la etica profesională Ia 
unii colegi de-ai lor ?

CONCURS
pentru ocuparea 

următoarelor posturi :

consultație! 
birocratică, 
de la ghi- 

la „relații",

aștept 24 de 
la începerea

sus sînt fe- 
nu caracteri- 

de

medic, o e- 
profesională. 
fie pătruns 
socială, să 

este nevoie,

medicul trebuie să 
responsabilitatea sa 
capabil, atunci cînd 
sacrificii pentru însănătoșirea și

Fără îndoială

zătorului din 
că și el a lost

Altă

comerț, care 
cindva copil.

In seara zife^ de 7' august a. c., 
in gara vrjJcati ’.a sosit. un 'yagon 
cu pepeni pentru depozitul Lupeni 
al C.L.P. Nefiind supravegheat, va
gonul a fost deschis de o gașcă de 
aventurieri și împuținat. O noapte 
Întreagă au lucrat băieții la... împu
ținare. Nu le-a fost ușor. A doua zi 
insă, milifia le-a dai repede de ur
me. Autorii furtului: Varga Aladrtr 
(19 ani), Varga Horaiiu (17 ani), 
Munleanu Gheorghe (17 ani), Mun- 
teanu Dumitru (20 ani), Brinzău Du
mitru (20 ani), toți foști clienți ai 
miliției Vulcan cu alte ocazii. „Săr
manii flăcăii". Nu și-au puful duce 
Ia capăt cura de pepeni. Si cit s-au 
„străduit" să facă rost de „materie 
primă". O noapte Întreagă. Acum 
trebuie să facă altă cură...

DEM. SĂRARU

• Maiștri mineri
• Maiștri mecanici

ANUNȚA
Exploatarea minieră Lupeni

Str. Vifoș Gavrilă nr» 1
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Pentru școlari: ,,Ex-Terra

Natație. Finalele Cam-

pionatelor naționale indi

viduale.

Pentru școlari. Noile a-

venturi ale echipajului

19,30

19,50

Val-Vîrtej.

de seară.

Buletinul

Publicitate.

meteorologic.

20,00 Tele-enciclopedia.

21,00 Vom reveni... peste

luni.

I Sdrial „Campionii".

22,05

23,00

23,15

Parada vedetelor:

Jeanmaire.

închiderea emisiunii.

La tragerea loto 
1968 au fost extrase din 
toarele numere :

47 44 34 14 41 51 76 85 46 73 64 10.

PĂRINȚI ȘI ELEVI !
Spre a evita aglomerația cu ocazia

începerii anului școlar, 

VA 1)1 Al TIMP rechizite școlare.

PROCURAȚI

GHIOZDANE
MAPE
SERVIETE
PENARE
STILOURI
CAIETE
DIVERSE RECHIZITE ȘCOLARE

T.A.P.L. PETROȘANI

Incepînd cu data de IO august s-a des 
chis, în localul nou din complexul 
comercial Petrila, restaurantul ..Iran 
silvaiiîa" cu următoarele unități:

restaurant 
bufet expres 
cofetărie
bucătărie de bloc 
unitate de deservire a sifoanelor

Publicul consumator este invitat a frecventa cu încre
dere unitățile din complex care cor asigura zilnic o gama 
largă de sortimente și în special 
prețuri convenabile, precum și o

6,00 Buletin de știri; 6,05 
Melodiile 
cele mai 
populare ; 
tate ; 7,50
reta „Culegătorii de stele" de 
Fiorin Comișel; 8,00 Radio
jurnal. Sumarul presei; 8,15 
Ilustrate muzicale; 9,00 Ra-
diomagazinul femeilor; 9,30
Cîntă corul de copii al Radio- 
televiziunii; 9,45 Soliști și or
chestre de muzică ușoară; 
10,40 Canțonete; 11,00 Bule
tin de știri; 11,10 Noi înre
gistrări de muzică populară 
11,30 Cîntă llona Moțica ș 
Don Backey; 12,00 De toate 
pentru toți; 12,55 Cinci mi
nute cu poezia; 13,00 — 17,00 
Estrada duminicală ; 17,00 — 
20,00 Sport și muzică. In pau^ 
ză buletin de știri; 20,00 Ra
diojurnal; 20,10 Muzică ușoaj- 
ră de Aurel Manolache și La- 
urențiu Profeta ; 
Alexandru
Teatru 
turnul Eifel" de Ecaterina O 
proiu ;
l<-tin meteorologic.
412,20''-Noiftăți de muzică 
șoară cu 
Moment 
certe de 
23,09 In

I
Diver-
; 6,45

Dan-
Muzi-

de

6,00 Muzică populară 
Buletin de știri ; 6,35 
tismente pentru fanfară 
Radio-publicitate; 7,00
suri din operete; 7,15
ca ușoară; 7,45 Buletin 
știri ; 7,54 Formația Sile Vi- 
șan ; 8,00 Prelucrări corale ; 
8,15 Teatru radiofonic pentru 
copii ; 9,00 Circuit muzical 
folcloric; 9,30 Buletin de

9.33 Valsuri pentru 
de Chopin ; 9,42 Ansam- 
„Ciocîrlia"; 10,00 Selec- 
din opereta „Cintec gi- 

de Maurice Yvain; 10,15
țium 
tan"
Medalion Ion Vasilescu ; 10,45 
A 7-a artă; 11,00 Concertul 
capodoperelor; 12,30 Cîntă 
Elena Constantinescu ; 12,40
Recital Teodora Lucaciu; 13,00 
Radiojurnali 13,10 Programul 
orchestrei de muzică populară 
a Radioteleviziunii; 13,35 Con
cert de prînz; 14,30 Unda ve
selă;
15,10 
zîcal; 
zical; 
Luigi
și jocuri; 17,00 Buletin de știri: 
17,05 „La campanella" de Nic- 
colo Paganinii 17,15 Avanpre
miera estradei nocturne; 17,30 
Revista literară radio; 18,00 
Concertul în re minor pentru 
vioară și orchestră de Con
stantin C. Nottara; 18,20 For
mațiile Vaiențiu Grigorescu și 
The Ventures; 18,40 Cîntă 
Ioana Crăciun și Ion Drăgoi; 
19,00 Buletin de știri; 19,05 
Metronom '68; 20.25 Muzică
de dans; 21,00 Radiojurnal 
Sport; 21,10 Interferențe liri
cei 22,10 Album de romanțe; 
22,30 Dans; 23,00 Radiojurnal.

DUMINICĂ 18 AUGUST
PETROȘANI — 7 Noiembrie : 

Freddy, lovește tu întîi; Sta
dion : A trecut o femeie; Re
publica : Răpirea fecioarelor; 
PETRILA ■. El Dorado; LONEA 
— Minerul: Escroc fără voie; 
AN1NOASA : Sus mîinile dom
nilor polițiști; VULCAN : Eroii 
de la Telemarki PAROȘENI : 
Unde este al treilea rege; 
LUPENI — Cultural: Zile de 
vară; Muncitoresc: Comparti
mentul ucigașilor.
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Vizita delegației române în
MITINGUL DE

(Urniâre di^ pog.! 1)

DEZBATERILE 
OiN CONSILIUL 
OE SECURITATE

ati

de garoafe 
conducători 
mîinile în- 

Se scandea-

france-
1,5 și 
că în 

trata-

nă și cehă urarea : .Bine 
venit, dragi prieteni români" 
— „vitame vas drazi rumunske 
pratele". O mare mulțime de 
muncitori aflați în piața din 
fata întreprinderii ovaționea
ză îndejunq.

Un grup de tinere oferă 
oaspeților buchete 
roții. Cel doi 
string cu căldură 
tinse din mulțime.
ză „Trăiască Ceaușescu", „Tră
iască Dubcek". „Trăiască prie
tenii români".

Persoanele oficiale române 
și cehoslovace pătrund în in
cinta uzinei. Pe un platou se 
află amenajată o expoziție in 
aer liber, care înfățișează roa
dele muncii harnice a colec
tivului de la „Avia".

Oaspeții se interesează 
caracteristicile tehnice ale noi
lor variante de autocamioane 
,,Praqa", marcă cunoscută în 
multe țări ale lumii, precum 
și de alte cîteva tipuri de 
auto-utilitare, vizitează inte
riorul acestora. Directorul qe- 
neral arată că încă în acest 
an, pe porțile fabricii vor ie
și primele 200 de autocamioa
ne de tip „Avia-a 30 F", pro
duse pe baza licenței 
ze Renault-saviem de 
3 tone. El informează 
prezent sînt în curs
tive cu Uzinele de autocami
oane „Steagul Roșu" din Bra
șov pentru explorarea posibi
lităților cooperării în produc
ție între cele două întreprin
deri. Sintem siguri — spune 
directorul — că stabilirea unei 
astfel de cooperări va fi folo
sitoare popoarelor noastre, va 
contribui la întărirea prieteni
ei dintre ele.

Tovarășii Nicolae Ceaușes'cu, 
Alexander Dubcek și celelal
te persoane care îi însoțesc 
primesc explicații privind pla
nurile de extindere a 
In prima etapă, pînă 
în acest 
100 de 
Datorită 
de trei 
mează să sporească de aproa
pe două ori.

Se vizitează în continuare 
două din principalele secții 
ale uzinelor — secția mecani
că și cea pentru motoare de 
avioane — unde urmăresc fa
ze ale procesului de produc
ție, se întrețin cordial cu mun
citorii.

Este ora 
români și 

la tribuna 
din curțile 
nelor. Deasupra tribunei stea
guri tricolore românești și ce
hoslovace, încadrează lozin
ca scrisă în limbile celor două 
țări „Trăiască prietenia dintre 
poporul român și poporul ce
hoslovac". Din mii de piepturi 
răsună urale, lozinci în cinstea 
prieteniei între cele două țări 
și popoare.

Președintele Comitetului de 
partid al întreprinderii, Vac
lav Holan, deschide mitingul 
prieteniei româno-cehoslovace, 
adresind un călduros cuvînt 
de salut oaspeților.

Intimpinat cu aplauze pu
ternice ia cuvintul tovarășul 
Alexander Dubcek.

Primit cu puternice aplauze, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
rostește o cuvîntare. Cuvintă- 
rile celor doi conducători au 
fost subliniate în 
duri de aplauze 
ternice.

In încheierea 
muncitorul Jan Kettner dă ci
tire, în numele întregului co
lectiv al uzinalor, unui mesaj 
adresat delegației de partid și 
de stat române.

Stimate tovarășe 
stimate tovarășe 
dragi oaspeți.

Apreciem foarte 
ta reprezentanților

uzinelor. 
.în 1970, 
investite 
coroane.

scop vor fi 
milioane de 
acestora — în decurs 
ani — producția ur-

13,30. Conducătorii 
cehoslovaci urcă 

amenajată într-una 
interioare ale uzi-

repetate rîn- 
și ovații pti-

mitingului,

președinte, 
și tovarăși,

mult vizi- 
Partidului

Ceaușescu.
reprezentanților con- 
Partidului Comunist 

Cehoslovacia, în

at de tovarășul 
Ceausescur

din Fraga

NEW YORK 16 (Agerpres).
Joi, la orele 19,45 GMT, Con

siliul de Securitate și-a reluat 
dezbaterile în urma plângerii 
Iordaniei și a contra-plîngerii 
Israelului, privind atacurile a- 
viatiei israeliene asupra teri
toriului iordanian de la 4 au-

frunte 
Dub- 

vizită 
expri-

cle 
to-

LA „AVIA"
Comunist Român. în frunte cu 
secretarul qemeral al Comite
tului Central al P.C.R.. preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
ca și a 
ducerii 
din
cu tovarășul Alexander 
cek. Apreciem această 
mai ales pentru că ea 
mă marele sprijin acordat de 
poporul român popoarelor din 
Cehoslovacia în drumul lor 
spre democratizarea întregii 
societăți, proces care se des
fășoară începînd din luna ia
nuarie a acestui an.

In același timp, vizita 
astăzi ne obligă să facem
tul pentru realizarea telurilor 
exprimate în proqramul de 
acțiune al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia și al guver
nului cehoslovac. Am luat a- 
cest angajament cu răspunde
rea deplină față de noi înși
ne, fată de toii concetățenii și 
prietenii noștri din celelalte 
țări vecine, fată de partidele 
comuniste și muncitorești. In 
leqătură cu aceasta am dori 
să vă rugăm, stimate tovarășe 
Ceaușescu, să transmiteți po
porului român că majoritatea 
hotărîtoare a muncitorilor din 
Cehoslovacia și, în special, 
din întreprinderea noastră, are 
o încredere deplină 
nă politica actuală 
cerii progresiste a 
în fruntea căreia se 
rășul Dubcek, și să 
mulțumirile noastre 
român pentru simpatia, ajuto
rul internationalist pe care l-a 
acordat, mai ales în ultimul 
timp. Cehoslovaciei.

Sîntem o întreprindere cu o 
Istorie îndelungată, cu tradiții 
în producție și muncitorești. 
Ne dăm seama cu atît mai 
mult de necesitatea rezolvă
rii consecvente a problemelor 
noii dezvoltări sociale. Am 
dori să transformăm întreprin
derea noastră într-o uzină mo
dernă și avansată, în care să 
fie realizate cît mai curînd in
tențiile programului de acțiu
ne. Am dori, de asemenea, ca 
munca noastră 
la dezvoltarea 
întreqii noastre
.Vă rugăm să 

presie a prieteniei noastre ca
doul pe care muncitorii acestei 
uzine îl oferă muncitorilor din 
Republica Socialistă România, 
un camion „Praqa” de 5 tone, 
produs al întreprinderii noas
tre de stat.

Ultimele cuvinte sînt saluta
te cu aplauze și urale de cei 
prezenți.

Mulțumind muncitorilor și 
conducerii uzinelor „Avia" 
pentru frumosul dar, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat 
că acesta constituie un simbol 
al solidarității frățești intre 
cele două state socialiste, in
tre cele două popoare. In nu
mele deleqatiei române, el 
a invitat un qrup de munci
tori, tehnicieni 
uzinelor 
Invitația 
delunql

Vizita 
care s-a 
vărată sărbătoare a prieteniei 
româno-cehoslovace. ia 
Oaspeții își iau rămas 
la vrednicii muncitori 
treprinderii, care i-au 
cu multă căldură în mijlocul 
lor, exprimînd în acest 
sentimentele nutrite de 
gul popor cehoslovac 
poporul frate român.

„La revedere, dragi 
români, transmiteți 
nostru oamenilor muncii 
România frățească”. Cu aceas
tă urare, muncitorii de la „A- 
via” se despart de înalții oas
peți cu convingerea că aceas
tă zi a înscris o nouă lilă 
în letopisețul 
prietenii, 
i-a deschis 
conferindu-i 
tructibilă, determinată de te
luri și aspirații comune.

și spriji- 
a condu- 

partidului, 
află tova- 
exprimati 
poporului

să contribuie 
economică a 

republici, 
primiți, ca ex-

și inqineri ai 
să viziteze România, 
a fost primită cu în- 

aplauze.
la uzinele „Avia", 
transformat într-o ade-

sfîrșit. 
bun de 
ai în- 
primit

fel 
între

taie de

prieteni 
salutul 

din

o nouă
unei străvechi 

căreia socialismul 
noi perspective, 
trăinicia indes-

Comentariile presei cehoslovace
PRAGA 16. — Trimișii spe

ciali Agerpres, Romulus Că- 
plescu și Eugen lonescu, trans
mit : Toate ziarele apărute în 
capitala R.S. Cehoslovace pu
blică la loc de frunte știri, re
portaje și fotografii consacrate 
vizitei deleqaliei de partid și 
de stat a României în Ceho
slovacia Ziarul „Rude Pra- 
vo”, organ central al C.C. al 
P.C.C. subliniază primirea deo
sebit de cordială care au fă- 
cut-o cetățenii orașului Praqa 
deleqatiei române. Cordialita
tea cu care a fost primită de
legația română 
ta și de ziarul 
al sindicatelor 
care consacră 
teriale vizitei.

Ref arindu-se 
dintre delegațiile română și
cehoslovacă ziarul „Mlada 
Fronta" scrie că ele fac parte 
din pașii importanți pe care 
ii face R.S. Cehoslovacă in
domeniul relațiilor externe, 
deoarece reprezentanții români 
au convorbiri în Cehoslovacia 
„nu numai in interesul dez
voltării relațiilor prietenești 
dintre cele două țări ci și pen
tru a întări prietenia și unita
tea între statele sistemului 
socialist și pentru a sprijini

este sublinia- 
„Prace", organ 

cehoslovace, 
numeroase ma-

la convobirile 
română 

ziarul

autoritalea forțelor proqresis- 
te ale contemporaneității”.

Intr-un articol, ziarul „Ze- 
medelske Novinv" după ce 
face o serie de referiri la po
litica economică a tării noas
tre, scrie: Partidul Comunist 
Român și opinia publică româ
nă au intimpinat cu bucurie 
efortul nostru de a Înlătura 
deformările din trecut și de 
a căuta căi cît mai bune pen
tru construirea socialismului.

Ziarul „Svobodne SIovo” 
scrie sub titlul „Cuvînt la or
dinea zilei”: „De ieri se află 
printre noi oaspeți draqi, re
prezentanți de frunte ai Româ
niei. Deja de mult timp ei au 
cu noi o cauză comună. Să a- 
mintim din nou că peste 13.000 
de soldați români și-au jertilt 
viața pentru libertatea Ceho
slovaciei. Continuatorii lor sint 
intr-un front cu noi, ne înțeleg 
și pentru aceasta le sîntem 
extrem de recunoscători. O 
mică răsplată este și primirea 
călduroasă făcută deleqatiei 
române Ia Praqa".

Toate ziarele slovace publi
că, de asemenea. Ia loc de 
frunte materiale și fotoqraiii 
consacrate vizitei deleqatiei 
de partid și de stat române în 
Cehoslovacia.

Răspunzînd invitației televi
ziunii din Praga, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
vineri scara următorul inter
viu :

întrebare: In cadrul: confe
rinței de presă de astăzi, v-au 
fost puse multe întrebări, așa 
că nu o să mai insistăm. Vizita 
dv. in Cehoslovacia se apropie 
de sfîrșit. In legătură cu aceas
ta, aș vrea să întreb cum apre- 
ciați dv. această vizită in Ce
hoslovacia sau, cu alte cuvin
te, cum v-a plăcut la noi ?

Răspuns : Așa cum am mai 
spus și la întîlnirea de astăzi 
cu oamenii muncii, vizita de
legației române in Cehoslova
cia a constituit ;> manifestare a 
prieteniei și solidarității fră
țești dintre partidele și popoa
rele noastre. Am putut să con
statăm cu satisfacție încrede
rea, aș putea spune unanima, 
a poporului muncitor din Pra
ga in politica Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, în con
ducerea sa.

întrebare: Cum ați apreciat 
primirea ce vi s-a făcut în Ce
hoslovacia ?

Răspuns : Primirea făcută de 
oamenii muncii a fost deosebit 
de călduroasă. Noi vedem în 
aceasta o expresie a relațiilor 
tradiționale de

popoarele noastre, o manifes
tare a solidarității lor în lupta 
pentru'socialism și pentru pace, 

întrebare : Presa noastră a 
subliniat că dv., tovarășe pre
ședinte, sînteți un prieten sin
cer al Cehoslovaciei. Televiziu
nea are multe milioane de 
spectatori. Dacă ati dori să 'e 
spuneți ceva cu privire la în
cheierea vizitei.

Răspuns: In primul rînd,
vreau să mulțumesc presei ce
hoslovace pentru aceasta afir
mație. Țin să declar că de fapt 
eu nu fac altceva decît să ex
prim sentimentele de prietenie 
ale poporului român. Încerc -ă 
fiu la înălțimea acestor senti
mente pe care poporul român 
le nutrește fată de poporul ce
hoslovac.

gust.
Luînd cuvîntul, reprezentan

tul sovietic, Iakov Malik, a de
clarat că singura soluție a pro
blemei actuale o constituie a- 
plicarea integrală a rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
22 noiembrie 1967, inclusiv re
tragerea trupelor israeliene de 
pe teritoriile arabe ocupate. In 
cadrul dezbaterilor, reprezen
tantul Etiopiei, Makonnen, a 
subliniat că eforturile Consi
liului d<- Securitate trebuie să 
fie concentrate în special asu
pra punerii în aplicare a rezo
luției din 22 noiembrie 1967 
și asupra misiunii de pace a 
reprezentantului special al se
cretarului genera] al O.N.U., 
U Thant, în Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring.

Iui de
— Studenții Institutului politehnic din Mexico au manifestat, cerînd demisia șefu- 

împotriva atitudinii autorităților.
: Vedere generală a manifestației studenților.

Aș dori sa folosesc acest pri- | 
lej pentru a ura din toata ini- H 
ma poporului frate cehoslovac 
succese tot mai man în munca 
pentru dezvoltarea patriei sale, 
pentru făurirea vieții noi, co
respunzătoare condițiilor eco
nomice, sociale, istorice din 
Cehoslovacia, să urez ca prie
tenia dintre partidele și popoa
rele noastre să se dezvolte con
tinuu, ca aceasta să contribuie 
la întărirea prieteniei și cola
borării între toate țările socia
liste.

— la fabrica de unelte agricole „A- 
, a fost recent realizată această mașină 
— co.iveierul de recolte.

R. S. 
grostroj" din 
automată — Dods-3

S.O Critici la 
adresa politicii 
vietnameze a 
Administrației 
Johnson

NEW YORK 16 (Agerpres).
„A venit momentul pentru a 

cere guvernului să facă o în
cercare realistă pentru a ieși 
din impasul in care se găsesc 
convorbirile de la Paris" din
tre reprezentanții R.D. Viet
nam și S.U.A., a declarat la 
un miting organizat la New 
York senatorul Eugene McCar
thy, pretendent la obținerea 
candidaturii democrate la pre
ședinție. „Politica Administra
ției este tot atit de țnfelxi- 
bilă ca și înaintea începerii 
convorbirilor", a adăugat se
natorul, menționînd că Statele 
Unite continuă să trimită mai 
multe trupe în Vietnamul de 
sud, iar numărul misiunilor de 
bombardament americane asu
pra Vietnamului de nord creș
te. „Nu putem rărnîne în con
tinuare prizonierii celor care 
refuză să reglementeze’ ..cest 
conflict", a declarat Eugene 
McCarthy, cerînd Partidului de
mocrat să recunoască în pro
gramul său electoral „greșeli
le politicii noastre din trecut".

★
WASHINGTON 16 (Aqer- 

pres). Senatorul democrat A. 
Ribicoff a dat publicității o de
clarație în care cere înceta
rea imediată a bombardamen
telor americane împotriva R.D. 
Vietnam, subliniind că numai 
acest pas va permite desfă
șurarea de convorbiri rodnice 
în problema războiului -in 
Vietnam. Senatorul s-a pro
nunțat pentru includerea în 
proqramul electoral al Parti
dului democrat a unor para
grafe care să indice cu clari
tate hotărirea de a pune ca
păt războiului.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ZIARULUI 1 str,

Manifestări peste 
sacrate Zilei de 
POLONIA

VARȘOVIA 16. Corespon
dentul Agerpres, 1. Dumi- 
trașcu, transmite: La Varșo
via continuă manifestările 
legate de sărbătorirea tradițio
nalelor „Zile ale culturii ro
mâneștii". La Casa de cultură 
a sfatului popular raional 
Praqa-Polnoc a avut loc o 
reuniune urmată de un Iru- 
mos program artistic susți
nut de artiști români și po
lonezi. Publicul spectator a 
făcut o caldă primire artiș
tilor, răsplălindu-i cu înde
lungi aplauze.

La 16 august la Ambasada 
României a avut loc o con
ferință de presă consacrată 
aniversării a 24 de ani de la 
eliberarea tării noastre de 
sub jugul fascist. Ambasado
rul Tiberiu Petrescu a schițat 
principalele coordonate ale 
politicii interne și externe a

hotare con-
23 August

României, subliniind contribu
ția ci însemnată in opera de 
menținere a unei păci trai
nice, in lupta împotriva 
imperialismului, pentru' secu
ritatea tuturor popoarelor lu
mii. El a relevat, cu acest 
prilej, importanta deosebită 
pe care statul și partidul o 
acordă dezvoltării, relațiilor 
de prietenie și colaborare cu 
toate tarile socialiste.

INDIA
DEI HI 16 f Agerpres). —
In cadrul acțiunilor organi

zate in India cu prilejul Zi
lei de 23 August, s-a deschis 
la Delhi, sub auspiciile 'Mi
nisterului Educației Indian, 
„Expoziția românească de 
pictură și sculptură mică”.

La deschidere au parti
cipat prof. Sher Singh, mi
nistru Ic stat, oameni de cul
tură și artă indieni, membri 
ai cornului diplomatic ele.

ittTOMJ încercare de forță 
între guvern 
studențească

și mișcarea

LUPTELE
DIN NIGERIA

LAGOS 16 (Agerpres). —
In ultimels 24 de ore avioa

ne de bombardament nigerie- 
ne au atacat mai mul*e locali
tăți din apropierea fluviului 
Niger. Potrivit postului de 
radio Biafra. in cursul raidu
rilor. mai multe persoane au 
fost ucise. Postul de radio ci
tat adaugă că 450 de soldați 
nigerieni au fost uciși în 
cursul acțiunilor ofensive 
declanșate de trupele fede

rale.

„Vietconguî ar putea cîștiga alegerile 
din Vietnamul de sud dacă acestea 
s-ar desfășura în mod liber"

9

— declară generalul E. Lansdale
NEW YORK 16 (Agerpres).
Ziarul american „Newsday* 

■relatează că generalul maior 
în retragere, Edward Lansdale 
a prezentat președintelui John
son un raport secret In care 
ajunge la concluzia că „Viet- 
congul (forțele patriotice — 
n.r.), ar putea cîștiga alege
rile din Vietnamul de sud, dacă 
acestea s-ar desfășura în mod 
liber". Lansdale a sosit în Viet
nam în 1954, iar din 1956 a în
deplinit funcția de asistent spe
cial pe lîngă ambasadorul a- 
merican la Saigon, Henry Ca
bot Lodge.

In rîndul conducerii ameri

cane, arată raportul, se mani
festa temerea că saigonezii nu 
sînt pregătiți pentru o încer
care politică cu Vietcongul". 
In continuarea raportului se 
spune că saigonezii „sînt pro
fund divizați și nu au obiective 
politice bine definite. Supra
viețuirea actualei structuri a 
puterii depinde în întregime de 
sprijinul american în domenii
le politic, militar și economic".

Ziarul citează o înaltă ofi
cialitate de la Departamentul 
de stat care ar fi declarat că 
raportul lui Lansdale „nu di
feră cu mult de informațiile 
primite zilnic de la ambasada 
americană din Saigon*.

Imagine ilustrînd cele două mari fronturi de care trebuie 
să țină seama armata americană în cadrul actualei situații : 
Vietnamul și... orașele americane, inclusiv capitala, teatrul unor 
puternice și neintrerupte ciocniri rasiale.

Generalul american : — Ar trebui să văd dublu I

16 (Ager-
In cercurile politice 

se manifestă o vie 
în legătură cu în- 
fortă dintre guvern 
studențească. După

cu politia, 
uruguaye- 

aparut manifeste che-

MONTEVIDEO 
preș), 
uruguayene 
îngrijorare 
cercarea de 
și mișcarea
funeraliile de joi ale liderului 
studenților, Liber Arce, ucis în 
cursul ciocnirilor 
pe străzile capitalei 
ne au
mind pe studenti și muncitori 
să-și intensifice lupta împotri
va violentei reacționare. Auto
rii manifestelor cer, de aseme
nea, demisia ministrului do in
terne, Eduardo Jimenez de 
Arechaga și a șefului politiei 
din Montevideo, colonelul Al
berto Aguirre Gestido.

Acțiunile studenților se 
bucură de sprijinul diverselor

organizații sindicale și ale u- 
nor pături ale populației. In 
urma grevei generale decla
rate joi în întreaga tară împo
triva represiunilor polițienești, 
toate instituțiile, fabricile, ma
gazinele, școlile au fost închi
se. După cum informează a- 
qentia France Presse, numeroa
se personalități politice încear
că o mediere între guvern, pe 
de o parte, și liderii studenți
lor și sindicatelor, pe de 
parte.

Intre
centrări 
tuate la 
anumite
aduse de urgentă în oraș. Știri 
încă neconfirmate afirmă că 
autoritățile ar fi consimțit să 
aresteze pe ofițerul care se 
face responsabil de uciderea 
liderului studenților, Liber ,-^rce.

altă

con-

CURIER e CURIER

timp, importante 
de trupe au fost efec- 
periferia capitalei, iar 
unități militare au fost

La Pnom Penh a fost dală 
publicității o notă a Ministe
rului Afacerilor Externe al Cam- 
bodgiei, in care sint respinse 
afirmațiile guvernului S.U.A., 
potrivit cărora, nava america
nă sechestrată la 17 iulie de 
autoritățile cambodgiene ar fi 
încălcat apele teritoriale ale 
acestei țări „dintr-o eroare de 
navigație". „Guvernul Statelor 
Unite insistă asupra refuzului 
său de a recunoaște actualele 
frontiere ale Cambodgiei, se 
arată in notă. Pină în prezent, 
guvernul american a respins 
întotdeauna protestele oficiale 
ale guvernului cambodgian 
împotriva repetatelor încălcări 
ale frontierelor de către for
țele terestre și aeriene ale 
S.U.A., precum și ale atacurilor 
asupra localităților cambodgie
ne care au făcut victime în rin- 
durile populației civile".

La premiera filmului „Berete
le verzi", care înfățișează ac
țiunile unui militar american in 
Vietnam, în interpretarea lui 
John Wayne, a avut loc o de
monstrație împotriva agresiunii 
americane in Vietnam. In fata 
cinematografului s-au adunat 
grupuri de demonstranți, iar 
in sală au izbucnit strigăte de 
protest. Unul dintre demon
stranți a declarat : „Acest film 
este o tentativă de glorificare 
a războiului american împotri
va femeilor și copiilor din Viet
nam. Ca fost combatant, pro
testez împotriva acestei ac
țiuni".

Un alt patriot rhodesian, Sey 
Masuku, a fost condamnat joi 
la moarte de înalta Curte de 
Justiție de la Salisbury, fiind 
acuzat de autoritățile rasiste 
că a participat la acțiunile de 
guerilă organizate in martie 
împotriva regimului lui Smith. 
Această condamnare este un 
nou gest de sfidare a opiniei 
publice din întreaga lume co
mis de autoritățile rasiste de 
la Salisbury.
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In fața reședinței primului 

ministru britanic a avut loc joi 
o demonstrație de protest îm
potriva sentinței autorităților 
rasiste din Rhodesia de con
damnare la moarte a 32 de 
patrioți. In fruntea demon
stranților se aflau trei deputați 
laburiști, lan Mikoido, Russel 
Kerr și Frank Jidd. Ei ou remis 
primului ministru note semnate 
de populație care înfierează 
măsurile arbitrare ale autori
tăților rasiste de la Salisbury. 
Demonstrația a fost organizată

de mișcarea britanică împotri
va apartheidului.
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Joi noaptea au fost date pu
blicității la Santa Isabel re
zultatele referendumului con
stituțional desfășurat duminică 
in Guineea Spaniolă. In favoa
rea proiectului de constituție, 
care prevede acordarea inde
pendenței acestui teritoriu in 
luna octombrie, au votat 63,1 
la suta din electori, 35 la sută 
au fost împotrivă, iar 2.198 de 
buletine au fost anulate. Din 
cei 128.253 de înscriși, s-au 
prezentat la vot 93,7 la sută. 
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Tribunalul din Hamburg a 
pronunțat joi sentința de în
chisoare pe viață împotriva 
fostului ofițer SS-ist, Wilhelm 
Rosenbaum. Acesta a fost gă
sit vinovat că a ordonat exe
cutarea a 200 de evrei polo-

Imagine din orașul ameri
can Chicago.

nezi între anii 1942—1943. In 
timpul procesului, care a durat 
mai bine de o lună, tribuna
lul a audiat 125 de martori.
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Cel puțin patru centre me
dicale din Polonia sînt dotate 
cu utilajul chirurgical necesar 
pentru transplantări de cord, 
a declarat prof. Jan Moll, șe
ful clinicii chirurgicale nr. 2 
din Lodz, unui corespondent al 
ziarului „Kurier Polski". Acest 
utilaj, a adăugat el, este Ia 
nivelul celui existent în cli- 
rticile de chirurgie cardiacă 
din străinătate. Jan Moll a 
spus că în Polonia există toa
te medicamentele cerute de o 
transplantare de cord, iar me
dicii polonezi au acumulat o 
experiență bogată în timpul 
efectuării unor asemenea ope
rații pe animale.
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ÎN BRAZILIA : LEGE CARE RE
GLEMENTEAZĂ TRANSPLAN
TĂRILE EFECTUATE ASUPRA 
OAMENILOR

Președintele Braziliei, Arthur 
Costa e Silva a semnat o lege 
care reglementează transplan
tările efectuate asupra oame
nilor. Noua lege a suscitat ne
mulțumiri în rîndul corpului 
medical. Legea interzice folo
sirea organelor unei persoane 
despre care se crede că a fost 
victima unei crime Surse me
dicale braziliene au declarat 
că în condițiile noii legi, trans
plantările ar putea să nu fie 
imposibile, dar vor deveni, de
sigur, mai dificile.
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CEL MAI MARE PETROLIER DIN 
LUME A FOST LANSAT LA 
APĂ

Joi a fost lansat la apă cel 
mai mare tanc petrolier din 
lume, „Universe Ireland", con
struit la șantierele navale ale 
companiei japoneze „Isykawad- 
zima". Lungimea navei este de 
347 metri, iar iățimea de 53,3 
metri. „Universe Ireland" are 
un deplasament de 312.000 
tone.
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In urma unei coliziuni între 
un camion și un autobuz de 
pasageri, care s-a produs în 
apropiere de Ahwaz, in sudul 
Iranului, 13 persoane și-au 
pierdut viața, iar alte 23 ou 
fost rănite.
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In mai multe regiuni din su
dul Franței au izbucnit incen
dii în păduri. Potrivit ziarului 
..Le Monde", cel mai puternic 
incendiu a avut loc în apro
pierea localității Antiba, unde 
a fost distrusă o suprafață de 
80 de hectare de pădure.
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