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DECRET

OBIECTIVE NOIde radio și 
transmite de 
Adunări Na

celei de-a 
a
a 
a 

Republicii Socialiste România.

Azi, (joi) în jurul ore 10,00 
posturile noastre 
televiziune vor 
la Palatul Marii 
ționale, lucrările
11-a sesiuni extraordinare 
celei de-a , 5-a legislaturi 
Marii Adunări Naționale

de produse lactate 
, ,4. 4. 1.3

COMUNICAT
In ziua de 21 august a.c. a avut loc ședința comu

nă a Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, a Consiliului de Stat și a Guvernului Republicii 
Socialiste România.

La ședință au. luat parte, în afara membrilor Comi
tetului Central, ai Consiliului de Stat și Guvernului, 
primii-secretari ai comitetelor județene de partid, con
ducerile sindicatelor, U.T.C.-ului, organizațiilor de fe
mei și altor organizații obștești și de masă, redactori 
șefi din presa centrală, cadre cu munci de 
in organele de partid și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat 
tuația deosebit de gravă creată ca urmare
derii forțelor armate ale unor țări socialiste în Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, și a expus Comitetului 
Central concluziile la care Prezidiul permanent, Comi
telui Executiv al C.C. al Partidului Comunist Român 
au ajuns, în legătură cu aceasta.

Comitetul Central, 
Miniștri au exprimat 
grijorare în legătură 
prezintă o încălcare
nale a unui stat socialist frățesc, liber și independent, 
a principiilor pe care se bazează relațiile între țările 
socialiste, a normelor unanim recunoscute ale dreptu
lui internațional. Nimic nu poate justifica săvîrșirea 
acestui act, ocuparea militară a Cehoslovaciei socia
liste. Amestecul în treburile interne ale Partidului 
Comunist și poporului cehoslovac, intervenția armată 
in Cehoslovacia reprezintă o grea lovitură dală unită
ții sistemului mondial socialist, mișcării comuniste și 
muncitorești, internaționale, prestigiului socialismului 
în întreaga lume, cauzei păcii. Partidul și guvernul,

răspundere

despre si- 
a pătrun-

Consiliul de Stat și Consiliul de 
în unanimitate profunda lor în- 

cu acest act, subliniind că el re- 
fiagrantă a suveranilății națio-

întregul nostru popor își exprimă convingerea că sin
gura cale pentru lichidarea consecințelor grave crea
te de intervenția armată în Cehoslovacia este retra
gerea grabnică a trupelor celor cinci țări, asigurarea 
condițiilor ca poporul cehoslovac să-și poală 
singur treburile interne, îără nici un amestec 
fără. Partidul și guvernul, întregul popor își 
și cu acest prilej întreaga solidaritate cu
frate cehoslovac și cu- Partidul Comunist din Ceho
slovacia, convingerea că clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, Partidul comunist, conducerea sa a- 
leasă, organele constituționale de conducere ale statu
lui vor rezolva cu succes toate problemele legate de 
mersul înainte al societății socialiste cehoslovace.

C.C. al Partidului Comunist Român, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri au aprobat în unanimi
tate activitatea Prezidiului Permanent și a Comitetu
lui Executiv ale Comitetului Central îndreptată spre 
promovarea în relațiile interstatale a principiilor in
dependenței, suveranității, neamestecului în treburile 
interne, egalității depline 
întărire pe această bază 
a partidelor comuniste și 
țelor anliimperialiste.

De asemenea au fost aprobate în unanimitate mă
surile propuse de Prezidiul Permanent și Comitetul 
Executiv ale C.C. al Partidului Comunist Român, pen
tru a asigura munca pașnică creatoare a poporului 
român, constructor al socialismului, independența șl 
suveranitatea națională a patriei noastre.

S-a hotărît să se convoace mîine, 22 august sesiu
nea extraordinară a Marii Adunări'.Naționale.

21 VIII 1968

și respectului reciproc, de 
a unității țărilor socialiste, 
muncitorești, a tuturor for-

Consiliul de Sfat 
al Republicii Socialiste România

pentru convocarea 
Marii Adunări Naționale

ÎN TEMEIUL ART. 64 PCT. 1 DIN CONSTITUȚIE,
CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

DECRETEAZĂ:
ARTICOL UNIC. MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ SE CONVOA

CĂ ÎN A UNSPREZECEA SESIUNE, EXTRAORDINARĂ, A CELEI DE-A 
V-a LEGISLATURI, ÎN ZIUA DE 22 AUGUST 1968, ORA 10.

București, 21 august 1968.
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Fabrică de brichete
la Coroești

mii de cetățeni care au 
la radio comunicatul cu 
convocarea ședinței Co- 

Central al P.C.R., Consi-
de Stat și

Socialiste
cu situația

Zeci de 
aflat de 
privire la 
mitetului 
Jiului
Republicii 
în legătură 
în Cehoslovacia, au pornit 
din toate colțurile capitalei

guvernului
Românip 

creată 
spontan 

spre se-

diul Comitetului Central.
orei 11, în Piața Palatului Republi
cii era o mare de oameni. Pe pan
cartele pe care le purtau se putea 
citi: „Trăiască Partidul Comunist 
Român", „Trăiască unitatea dintre 
clasa muncitoare, țărănime și inte
lectualitate, , în , jurul partidului", 
„Pentru unitatea țărilor socialiste și

In jurul a mișcării comuniste internaționa
le", „Sîntem 
cehoslovac",
Partidului Comunist Român".

Minute în șir participau ții scan
dează : „P.C.R. și Ceaușescu", „Tră
iască România socialistă", „Trăias
că C.C. al P.C.R. în frunte cu tova
rășul Ceaușescu", „Trăiască guver-

âlături de poporul 
„Susținem poziția

nul Republicii Socialiste România".
In balconul sediului Comitetului 

Central își fac apariția conducătorii 
iubiți ai partidului și statului nos
tru, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Idn 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, life Verdet, 
Virgil Trofin.

(Conlinuare în pag. a 4-a)

& (caușcscu
Dragi tovarăși,

Cetățeni ai țării românești,
In aceste momente grele pentru 

poporul frate cehoslovac, pentru si
tuația din Europa, doresc ca, în nu
mele Comitetului Central, al Consi
liului de Stat și al Guvernului să 
mă adresez dumneavoastră, expri- 
mind încrederea noastră deplină in 
liotărîrea poporului român de a a- 
sigura construcția pașnică a socia
lismului în patria noastră (Aplauze 
puternice, urale).

Pătmnderea trupelor celor cinci 
țări socialiste în Cehoslovacia con
stituie o mare greșeală și o primej
die gravă pentru pacea în Europa, 
pentru soarta socialismului în lume. 
Este de neconceput în lumea de as
tăzi, cînd popoarele se ridică Ia 
luptă pentru a-și apăra independen
ța națională, pentru egalitatea 
in drepturi, ca un stat socialist, ca 
state socialiste să încalce libertatea 
și independența altui stat. Nu exis
tă nici o justiiicare, nu poate fi ac
ceptat nici un motiv de a admite, 
pentru O clipă numai, ideea inter
venției militare în treburile unui 
stat socialist frățesc. (Aplauze, ura
le puternice, prelungite).

Delegația noastră de partid și de 
stat, care a vizitat 1 săptămlna tre
cută Cehoslovacia, s-a convins că 
poporul cehoslovac, Partidul Comu
nist din Cehoslovacia, clasa munci- 1 
toare cehoslovacă, bătrîni, femei, ti
neri, fn unanimitate, sprijină condu
cerea de partid și de stat în efortul 
pentru a îndrepta stările de lucruri 
negative moștenite din trecut, pen
tru a asigura triumful socialismului 
în această țară. (Aplauze, urale pre
lungite).

Problema alegerii căilor de con
strucție socialistă este o problemă 
a fiecărui partid, a fiecărui stat, a 
iiecărui popor. Nimeni nu se poate 
erija In sfătuitor, în îndrumător cu 
privire la felul In care trebuie con
struit socialismul în altă țară. Noi 
considerăm că pentru a așeza' rela
țiile dintre țările socialiste, dintre 
partidele comuniste pe baze cu a- 
devărat marxist-leniniste trebuie, o 
dată pentru totdeauna, să se pună 
capăt amestecului în treburile altor

state, altor partide (Aplauze puter
nice, urale prelungite).

In cadrul măsurilor pe care Co
mitetul Central, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri, au hotărît să 
le ia, se are în vedere să se su
pună Marii Adunări Naționale o 
Declarație care să precizeze modul 
cum înțelegem să clădim relațiile 
noastre cu țările socialiste, cu toa
te țările lumii pe baza respectului 
independenței și suveranității națio
nale, egalității depline în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
dorința noastră de a așeza aceste 
relații pe o colaborare cu adevărat 
marxist-Ieninistă care să contribuie 
la triumful ideilor lui Marx, Engels 
și Lenin, la triumful comunismului, 
de a milita pentru restabilirea au
torității și încrederii în ideile mar- 
xism-leninismului (Aplauze, urale 
puternice).

Am hotărît ca începînd de astăzi 
să trecem Ia constituirea gărzilor 
patriotice înarmate, alcătuite din 
muncitori, țărani și intelectuali, a- 
părătoare ale independenței patriei 
noastre socialiste (aplauze însufle
țite, urale). Dorim ca poporul nos
tru să-și aibă unitățile sale înarma
te pentru a-și apăra cuceririle re
voluționare, pentru a-și asigura 
munca pașnică, independența și se
curitatea patriei socialiste (aplauze, 
urale 1 puternice, prelungite).

1 Noi pornim în activitatea noas
tră de la răspunderea pe care o a- 
vem față det popor, față de toți oa
menii muncii, fără deosebire de na
ționalitate. Noi cu toții, români, 
maghiari, germani, oameni de alte 
naționalități, avem același destin, 
aceleași năzuințe — făurirea comu
nismului în patria noastră — și sin- 
lem hotărîți', într-o unitate deplină, 
să asigurăm înfăptuirea acestui 
ideal (Aplauze, urale prelungite).

S-a'■ spus că în Cehoslovacia exis
tă pericolul contrarevoluției ; se 

. v,or' găsi poate mîine unii' care ' să 
spună că și-aci,'în această adunare, 
se manifestă tendințe contrarevo1- 
luțioriare. Răspundem tuturor: în
tregul popor român nu va permite 
nimănui să încalce teritoriul patriei 
noastre. (Aplauze furtunoase, urale 
îndelungi). Uitați-vă, sici e întregul 
nostru Comitet Central, Consiliul 
de Stat, Guvernul. Cu toții sîntem

această 
locuitorilor 
încrederea 

atenția cu

manifestare 
patriei 

ce ne-o 
care ur- 
parlidu-

co
să 
se 

mo-

apărăm în orice moment patria so
cialistă, România (Aplauze, aclama
ții, urale prelungite).

Mulțumesc tuturor cetățenilor Ca
pitalei, pentru 
caldă, tuturor 
noastre pentru 
acordă, pentru
măriți și sprijiniți politica 
Iui nostru. Vă dorim, tovarăși, mul
tă sănătate, succes în activitatea 
pentru triumful socialismului în pa
tria noastră. (Aplauze, urale). Vă 
rugăm, tovarăși, să vă întoarceți la 
activitatea dumneavoastră; aveți 
încredere că vă vom ține la curent 
cu desfășurarea evenimentelor.

La revedere, tovarăși
(Aplauze prelungite, 

te în . șir).
să poată aproba această acți- 
militară împotriva Cehoslova
că toți comuniștii își vor ri- 
glasul pentru promovarea li-

ca 
orice 
cum

holărîți să servim cu credință po
porul în construcția socialismului, 
în apărarea cuceririlor revoluționa
re, a independenței sale (Aplauze, 
urale). Sîntem aici muiți comuniști 
și antifasciști care am înfruntat în
chisorile, am stat în fața morții, dar 
nu am trădtil interesele clasei mun
citoare, ale poporului nostru. Fiți 
siguri tovarăși, fiți siguri cetățeni 
ai’ României că niciodată nu vom 
trăda patria noastră, nu vom trăda 
interesele poporului nostru (Aplau
ze, aclamații, urale).

Avem încrederea că partidele 
miiniste și muncitorești vor ști 
găsească căile pentru a face să 
pună cit mai iute capăt acestui
ment rușinos din istoria mișcării re
voluționare, Avem convingerea că 
nu se va găsi nicăieri un comunist 
care 
une 
ciei, 
dica
berlății, pentru promovarea princi
piilor marxist-leniniste, pentru 
poporul cehoslovac pentru ca 
popor să poată construi așa 
dorește societatea socialistă.

Noi sîntem hotărîți să, acționăm 
cu toate forțele, cu toată răspun
derea pentru a contribui la găsirea 
căilor în • vederea rezolvării-cît mai 
rapide a situației create prin pă
trunderea trupelor străine în Ceho
slovacia, pentru ca poporul ceho
slovac să-și poată desfășura activi
tatea în liniște. Sîntem ferm hotă- 
riți să acționăm împreună cu cele
lalte țări socialiste, cu celelalte 
partide comuniste și muncitorești 
pentru a contribui Ia eliminarea 
divergențelor, la întărirea unității 
țărilor socialiste, a partidelor co
muniste. Sîntem convinși că așa ser
vim interesele poporului și intere
sele socialismului în întreaga lume 
(Aplauze)-.

li rugăin. pe cetățenii patriei 
noastre, ca, 1 avînd deplină încrede
re în conducerea; partidului și sta
tului, în partidul nostru comunist, 
să- dea dovadă' de imitate deplină, 
să acționeze calm și cu ‘ fermitate. 
Fiecare, la locul lui de muncă; să-și 
înzecească eforlurile pentru a asi
gura înfăptuirea programului de 
dezvoltare a societății noastre so
cialiste. Să fim gata, tovarăși, să ne

... ' ..... ■ .. i .
țl||Ș In cinstea sărbătorii națio

nale a poporului .român, în 
abatajele-minelor din bazin s-au ob
ținut succese deosebite. Datorită 
ritmului Intens, printr-o organizare 
superioară a 
exploatărilor 
câni, Vulcan 
zat mai mult 
bune 
mod 
dăți, 
tone
sectoarelor de producție 
marea sărbătoare cu 
nit și depășit.

muncii, colectivele 
Lupeni, Petrila, Url- 

și Aninoasa, au reali- 
de 7 000 tone de câr

pește plan, evidențiindu-se în 
deosebit ca și în atîtea alte
minerii1 de la Lupeni, cu 2 567 
extrase în plus. Majoritatea

întîmpină
planul îndepli-

X Coroești, constructorii T.C.M.M. au început lucră- 
construcție a unei fabrici de brichete din cărbune, 

i'•capăcitafe ■ de - 669OdO'-fone/ârj;. ^NJaterja, priînă va îi

încheiat primul 
anului cu în- 
colectivul de 

' Lupeni 
î pentru 
sarcinilor 

la capaci- 
și insta-

„Viscoza" 
eforturile 

depășirea 
folosirea 
utilajelor

«III După ce , a■as s semestru al
semnate realizări, 
muncă al F.F.A. 
și-a intensificat 
îndeplinirea și 
de plan, pentru 
tatea maximă a 
lațiilor de lucru.

Ca urmare, au fost realizate în 
plus 15,5 tone mătase și 48,5 tone 
sulfura de carbon. La producția glo- 

■ bală și producția marfă vîndu'tă , și 
încasată, sporul obținut este de 
1 050 000 lei, respectiv, 1 035 000 lei. 
Productivitatea muncii a fost depă
șită cu 1 035 lei/salariat, iar la pre
țul de 
nomii 
lei. In 
a fost

cost au fost înregistrate eco- 
în valoare de peste 650 000 
același timp dotația de stat 

redusă cu 731 000 lei.

La
rile de 
cu- o T 
furnizată1' de către preparația Coroești.

Utilajele principale stnt livrate de către-o firmă străi
nă, care va asigura și asistența-tehnică, necesară în timpul 
montării.

Aburul tehnologic va - fi furnizat de către 
electrică Vulcan, iar energia electrică de la 
trafo de 35/6 din Vulcan.

Durata de execuție prevăzută în proiect 
luni, urmînd ca noua fabrică să intre în funcțiune în anul 
1970, trimestrul I.

De menționat faptul că procesul de producție va fi au
tomatizat, numărul salariaților acestei fabrici fiind de nu
mai 53.

uzina termo- 
noua stație

este de 22

r

SPRE ÎNĂLȚIMI
înainte de a trece podul ce tra- . de pădure^ de fag, își are ■ explicația 

versează Jiul la Livezeni, o cărăruie ' în hărnicia și' priceperea constructs 
urca pe costișa din stînga apelor, riior'de’drumuri dar' și în' faptul că 
învolburate. Acum, în locul cărăruii, 
prin munca plină de abnegație a ■ 
constructorilor de drumuri forestie-

a apărut o arteră de transpor- 
auto. Pornind de la zero me

tri, drumul a 
15. Inafntînd 
mai continua 
.gînd pînă în 
Rusu. Deci, acest loc mult îndrăgit 
de turiști, va avea două căi de ac
ces cu mașinile.

înaintarea rapidă a drumului, prin 
locuri greu accesibile, prin pilcuri

re, 
tur i

ajuns la kilometrul 
spre înălțimi, el va 

încă' vreo 3 km, ajun- 
apropiere de cabana

la. tăierea lui se lucrează cu un ex-■ l - i
cavator.. Mînuit cu pricepere, de 

' excavatoristul ■ Bojoagă’ Alexandru, 
ac’est utilaj înlocuiește munca a 

' zeci de oameni. Mușcînd din pămîn‘ 
. tul lutos, cupa excavatorului trans

formă dealul în teren •. neted, în 
. ;drum < trainic • pentru transportul 

lemnului din pădurile din 
parte a-Văii Jiului, dar-și 
iubitorii naturii.

această
pentru

Ioan CIUR
miner pensionar

rninu-

IS ! «ISB t» n

« m

i

Pe zi ce ■ trece mina Dîlja se profilează tot mai pregnant pe harta industrială a municipiului Petroșani.

Brb b s » as?r tirr r f r n
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August înseamnă 
incandescentă.

August înseamnă 
prezent". Un timp în
tre subiect și predicat nu e- 
xislă distantă 1

August e un hotar, un ho
tar palpabil intre trecut și 
viitor.

Deși este — calendaristic 
vorbind ~ ultima lună a ve
rii, August înseamnă primd- 
vată. Pentru că august nu În
seamnă doar incepUtUl timpu
riu al anotimpului ploilor el, 
de 24 arii, August este luna 
încununării marii izbucniri 
populate de energie care a 
legiuit, pentru întîiă oară la 
not, o orindulte a maselor.

Incepind din August ’44, a- 
ceăstă primăvară perpetuă 
care este socialismul și-a des
chis un eflorescent vernisa/ 
de tinetele. O tinerele Care 
se exprimă întt-o mate pasi
une pentru muncă, Ihtr-o să
nătate spirituală și-o candoa
re morală, aliate în toate do
meniile, cu îndrăzneala, opti
mismul și cutezanța de cuce
rire totală a viitorului.

'August nu 
unul anotimp.

P începutul unei ere dina
mice, a unei primăveri a crea
ției socialiste. An de an, Au
gust e însăși primăvara, e 
tinerețea unui întreg părnint 
românesc înnobilat permanent 
și îMtumUsețat 
vasta și măreața
construcție condusă 
dul nostru.

Tinerefea patriei 
socialiste -r- liberă și stăpînă 
pe toate destinele ei — este 
la fel cu tinerefea, ca vîrstă 
a vieții oamenilor. Mereu a- 
vîntată spre acțiuni îndrăzne
țe, spre realizările grandioase 
care determină dinamismul 
înfierbîntat, freamătul spre 
mai bun, spre mai sus, spre 
mai mult.

August ’44 a tăiat panglica 
intrării la vernisajul unei ex
poziții permanent deschise : 
vernisajul primăverii, al pre
zentului, al tinereții veșnice, 
proiectate spre un .orizont de 
idealuri și aspirat ii mărețe.
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Izvorul de energie șl lumină al Paroșeni întregește noul peisaj industrial al Văii Jiului ridicat în anii construcției socialiste.

ACE I

— Povestește maiorul in rezervă Micu Șerbu Gheorghe —
Eram țintuiți sub călcîi dușman Ia 

noi acasă. Armatele hitleriste se 
instalaseră comod în orașele și sa
tele noastre. Dictatura antonesciană 
Ie dădea apă Ia moară. Nemulțu
mirea și ura poporului față de re
gimul fascist sporeau în intensita
te. Starea de spirit antifascistă a 
populației se reflecta în cea a mili
tarilor aflați pe front.

Analizînd multilateral situația po
litică și militară, internă și interna
țională, Partidul Comunist Român a 
luat toate măsurile pentru răsturnarea 
dictaturii militare — fasciste, scoa
terea României din războiul hitlc- 
rist și întoarcerea imediată a arme
lor împotriva Germaniei fasciste. 
Au fost create detașamente înar
mate proprii ale clasei muncitoare, 
cărora li s-a alăturat marea masă a 
militarilor români care nu doreau 
să slujească drept carne de tun 
pentru, interese străine poporului 
nostru. Manifestul de 1 Mai 1944 a- 
dresat întregului popot de către 
C.C. al P.C.R. chema soldații, sub

ofițerii, ofițerii și generalii la luptă 
împotriva dictaturii fasciste.

Pregătirea insurecției de către 
P.C.R. nu a fost ușoară. Ea s-a des
fășurat în mare taină, în condițiile 
grele ale ilegalității. La semnalul 
partidului, formațiunile patriotice, 
avînd în frunte oameni dîrji și ho- 
tărîți, comuniști de nădejde, îm
preună cu unitățile militare, au dat 
inamicului lovitura decisivă.

Actul insurecțional reușise. Dar 
victoria nu era definitivă. In multe 
orașe din țară, și în special în Ba
nat și Timișoara, hitleriștii încercau 
să opună rezistență forțelor noastre 
armate, făceau efortuti disperate de 
a se apăra. Țara tfebuia curățată 
de dușmani.

In seara zilei de 23 August 1944, 
cînd posturile noastre de Radiodi
fuziune au anunțat întoarcerea ar
melor de către România împotriva 
Germaniei fasciste, mă aflăm mili
tar la Caransebeș. Prima acțiune a 
detașamentului nostru a fost ocu
parea .gării și dezarmarea unui re
giment de nemți ce se retrăgeau.

Apoi ne-am îndreptat spre Arad și 
Timișoara unde fasciștii încercau 
încă să țină piept militarilor româ
ni. Am luat parte activă la- evacua
rea lor din cele două orașe, după 
care ne-am îndreptat spre Ungaria 
și de aici în Cehoslovacia pentru a 
alunga și de aici dușmanul hitlerist.

In octombrie 1944, divizia 19 in
fanterie din care făceam parte, ve
nind în ajutorul diviziei 243 sovie
tică, a primit misiunea să forțeze 
Tisa, tișurînd drumul spre Budapes
ta ocupată de germani. Dînd dovadă 
de vitejie și eroism, divizia noas
tră a adîncit șl lărgit capul de pod, 
cauzînd inamicului pierderi însem
nate. După luptele ,de aici, de pe 
Tisa mijlocie, care au durat 18 
zile (11—28 octombrie) s-au creat 
condiții favorabile pentru organiza
rea unor noi operații ofensive pe 
direcția Budapesta. In ianuarie 1945 
am luat parte la eliberarea Buda
pestei. Personal am făcut parte din 
grupa de 1! ostași români, din care 
8 au căzut străpuhși de gloanțe, 
care au eliberat Palatul poștelor 
din capitala Ungariei. De la asaltul

clădirii poștei budapestane am și o 
amintire pe care o păstrez cu sfin
țenie. Purtam, ca fiecare militar, 
tabachera cu țigări în buzunarul de 
Ia piept, din dreptul inimii. Un 
glonț inamic, care mă vizase a tre
cut exact prin tabacheră. Puțin a 
lipsit să rămîn pe cîmpul de luptă. 
Aceasta-mi este amintirea: tabache
ra găurită. Dar gloanțele nu m-au 
cruțat pînă la urmă. Două mi-au 
pătruns în ambele picioare. După 
ce am stat 6 săptămîni într-un spi
tal din Ungaria, am plecat cu com
pania de transmisiuni pe care o co
mandam spre Cehoslovacia. Am dus 
lupte grele în munții Tatra, apoi 
am înaintat pînă la Praga, de unde 
am alungat ultimii dușmani hițle-,. 
riști.

Și de la Praga — înapoi în, țară. 
Pentru vitejia de care am dat do

vadă, patria mi-a fost recunoscă
toare. Am fost decorat cu ordinul 
Steaua Republicii Socialiste Româ
nia clasa a V-a și cu medalia Eli
berarea de sub jugul fascist.

G E N E R AȚI A
LUI AUGUST ’44

Prima generație căreia 1 s-a des
chis larg, încă de la naștere, per
spectiva de a-și vedea înfăptuite 
cele mai îndrăznețe vise și năzuinți 
este generația Iui august 1944. Am 
luat la întîmplare trei tineri năs- 
cuți la puțină vreme după înfăptui
rea actului istoric de la 23 August 
'44. Zilele acestea împlinesc 24 de 
ani fiecare. Sînt la vîrsta de aur a 
tinereții. Fiecare și-a croit un rost 
în viață, fiecare este stăpînit de 
dorința, caracteristică tinerilor din 
patria noastră, de a se autodepăși, 
de a fi la înălțimea condițiilor crea
te de partid și guvern.

gm AVID IOAN este unul din cei 
trei copii ai minerului David 
Ștefan de la E.M. Lupenl. 

Acest tînăr, voinic, îndrăgostit de 
profesia pe care și-a ăles-o, a în
vățat meserie ia Școala profesiona

urmeze facultatea de filozofie și a- 
pol să devină doctor în această ști
ință. Ii dorim să-și vadă înfăptuite 
aceste năzuinți, să fie și lă facultate 
Ia... înălțime.

sectorul VIII E.M. Aninoasa. Dru
mul parcurs în viață este și el ase
mănător. Au început în același an
școala profesională și au terminat-o
la fel. Chiar șl liceul l-a făcut tot

lă de Ia Uzinele constructoare de 
mașini „7 Noiembrie" din Craiova. 
AcUm lucrează ca mecanic de în
treținere la F.F.A. „Viscoza" Lu- 
peni. Lucrează cu pricepere și în
vață cu sîrguință. E elev în clasa 
a Xl-a a liceului seral. Soția, Eca- 
terina, născută în 1947, i-a luat-o 
înainte. A terminat liceul. Năzuinți 
de viitor ? Șă urineze o școală teh
nică de specialitate și apoi din nou 
la „Viscoza", unde lucrează soția; 
să-și vadă mare fetița, care va în- 
plini curînd un an și jumătate de 
viață.

IFĂLEANU IOAN, a văzut 
lumina zilei în 28 august 
1944. Intre anii 1958—1961 a

învățat la Școala profesională din 
Sighișoara. _.A absolvit-o cu media 
10. Acum e șeful atelierului de me
canică fină de la preparația Coro-

eștl. L-am găsit la cea mai înaltă 
cotă a preparației. Lucra la repara
rea liftului. De altfel și liceul seral 
l-a încheiat la cea mai mare înăl
țime fiind cel mai bun din promo
ție. Pentru viitor are într-adevăr 
vise îndrăznețe. Intenționează să

HIURA. IOAN s-a născut cu 
o zl în urma Iui Uifăleanu.
Lucrează ca electrician Ia

la seral. Năzuința de viitor însă

diferă. Dorește să urmeze Școala-de 
maiștiâ&.de Ja* Retjpșam, secția ț elec
tromecanică.

D. CRIȘAN
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S-a schimbat fața țării. Impresionant S-a schim
bat fața României socialiste. Un însuflețitor, 
permanent dialog cu viitorul poartă astăzi între
gul popor român. Pretutindeni în țară pulsează 
acum o viață nouă.

Nicicînd nu s-a muncit la noi cu atîta elan, 
cu atîta rîvnă și însuflețire. Niciodată nu S-a 
scris și nu s-a vorbit dincolo de hotarele țării 
atît de mult, atit de elogios, despre România 
ca-n acești ani.

Țara noastră este azi atît de cunoscută și sti
mată nu numai pentru politica ei externă, pro
fund internaționalisfă, ci. și pentru că-n Româ
nia de azi trăiește un popor harnic, caro și-a cîș- 
tigat prin luptă și eforturi dreptul la muncă, la 
foloasele civilizației, la desfătările vieții, 
inimi cu bucuria de a (răi și 
țară liberă, prosperă, OMUL 
NEITĂȚII noastre socialiste își

In 
a munci intr-o 
CONTEMPORA- 
construlește sln-

gur destinul. In această Românie „frumoasă ca 
Parthenonul, grandioasă ca piramidele Egiptului, 
bogată în miere, vin și lapte ca străvechiul Ca
naan" cum o numea maestrul George Călinescu, 
omul nou, înzestrat cu haruri neprețuite, este a- 
cela care își spune azi hotărît cuvîntul.

Remarcabilele succese obținute de oamenii 
muncii din Valea Jiului în întrecerea cu calen
darul, întrecere ce se desfășoară pretutindeni în 
mine, în școli și laboratoare, pe schelele noilor 
construcții — în toate domeniile vieții econo
mice, sociale și culturale — sînt roade ale hăr
niciei, ale dăruirii muncii libere, ale certitudinii 
împlinirii tuturor viselor.

In toată măreția ei, imaginea noii Văi a Jiului 
vorbește despre cutczantul urcuș spre tării la 
care 
torll

s-au angajat, călăuziți de partid, construe- 
vieții noi, constructorii viitorului.

chemării

tîmpla în urma
După ani de muncă 
tență și învățătură Toth a 
devenit unui din oamenii de 
bază ai secției construcții 
metalice, unul din brigadierii 
cei mai respectați, posesor al

unei înalte calilicări, omul 
despre care se spune că „știe 
lot".

Toth Iuliu este unul 
cel crescuți o dală cu 
de la poarta de răsărit 
roșului.

Copil Hind, JURJ GHEOR
GHE, n-avea un tel anume. 
Ai lui s-au trezit fărani din 
tală-h fiu. Cu siguranță că și 
înaintașii iui și-au dorit un alt 
rost, cate sd le asigure cer
titudinea zilei de mîine. Acest 
lucru i s-a împlinit abia iui 
Gheorghe.

Anul 1054 apare ca o piatră 
do hotar tn viata lui. Ajuns 
la I.upeni, face cunoștință cu 
mina de care nu se mai des
parte. La început vagonetar, 
apoi ajutor miner iar din 106J 
șef de brigadă, Juri 
aparține generației 
crescut in vreme ce 
erei noi inundă tara 
capăt la altul. Adolescent încă, 
și-a luat tdmas bun do la mur
murul Marei, și imbrăflșlnd 
munții Maramureșului, a ple
cat in altă vale, unde cloco
tul muncii 
dine către
s-a sfirșit 
cepul alta.

Cei doi HI, Vasilc și Gheor- 
1 ghe sînt de aceeași branșă cu 

tatăl lor, chiar dacă unul e

Ghenrghe 
noi. A 

freamătul 
de la un

urcă virtuos din a- 
ziuă. Cu Gheorghe 

O tradiție și a în-

de mină 
școala 

ar ii să 
eu și

iar altul încă 
profesională, 
compar cum 
cum o duc

mecanic 
elev la

„Dacă 
am trăit
pruncii mei, multe ar ii de 
spus. Mai bine să vorbesc 
despre oi. Au casă, sini îm- 
brăcatl și hrăniți bine, învață 
carte. Cu un 'cuvint vreau 
văd oameni. Au in casă 
dio, televizor, mobilă. Și

să-i
ra
de

la laifă la recamier există to
tuși o 'diferență" — spune 
zimbind Jurj Gheorghe.

Alături de el, in abălăjtll 
frontal de pe stratul 8—9 lu
crează și GHea Ion, Iepure 
Dumitru, Iepure Ion șl încă 
vreo 30 de ortaci, dintre care 
jumătate se cunosc de peste 
10 ani.

Tuturor soarele noii ere, so
cialiste, le-a deschis noi dru
muri, i-a ajutat să-și împli
nească chemarea, să-și aile a- 
devărata personalitate.

NAGY AUGUSTIN dorea mult 
să devină strungar. Tatăl său 
era miner la Lupeni, dar nu 
se împotrivea ca băiatul să-și 
aleagă altă meserie, care-i 
place. Tinărul a plecat pen
tru un timp la Timișoara. A 
intrat ucenic ia un patron. 
După ci/lva ani s-a întors, in 
1946, la Lupeni cu „bră/ara 
de aur". Cînd s-a angajat la 
„Viscoza" n-avea decit 17 
ani, dar se lua la întrecere 
cu veteranii meseriei. Tinărul 
era destul de îndemânatic, și 
mai ales perseverent. In scurt 
timp a invăfat aici încă două 
meserii: ajustbr și frezor. 
Lucra orice și oriunde era ne
voie. Lui îi erau de altfel, în
credințate pentru 
piesele cele mai 
crările pe care 
purtau un singur 
exceptional.

In 1956, Nagy
tost trimis de fabrică 
mișoara pentru a urma școala 
tehnică de maiștri. Condițiilor

strunjire 
dificile. bu
le executa 
calilicativ:

Augustin a
la Ti-

o
i

Cresctai o data cu uzina

9

avea
prin

excepționale pe care le 
asigurate, Ie-a răspuns 
invă/ătură. A terminat școala 
de maiștri cu note mari. S-a 
intors la Viscoza. In acest 
timp fabrica ducea lipsă de 
meseriași. Mai mult decit de 
maiștri. Nagy și-a luat în pri
mire strungul, freza, cutia de 
scule. După cum era nevoie. 
Muncea mult. . Adesea, după 
terminarea programului de lu
cru, râmi nea în atelier. Strun- 
jea sau freza piese, remedia 
defecțiunile apărute la mașini 
îh secJH. In 1965, după ce a 
pregătit a!(i meseriași care 
să-l înlocuiască, 
primire postul de 
canic la 
nerget ic.
— turist
adăugat
vafille. Maistrul Nagy Augus
tin nu este numai un tehni
cian priceput, apreciat de co
lectiv, ci și un inovator de 
nădejde la Viscoza Lupeni.

fiecare zi, cei 15 lei aduși de 
Viorel. In scurt timp, el avea 
să cîșlige mai mult. Fiind cel 
mai isteț dintre băieți, hai- 
nlc și ascultător, inginerii i-au 
încredințai jalonul care era 
cu mult mai inalt decit el. 
„Salariul" a urcat și el la 18 
lei pe zi, Viorel era muljumib

Dar intr-o zi, măsurătorile 
s-au terminat. Topografii au 
plecat. Viorel avea nevoie de 
o altă ocupație. La Encrgo- 
construcții s-a prezentat, dar 
nu l-au primit : era prea lî- 
năr și n-avea nici o calificare. 
Ce-ar ii să invefe și ei o me
serie ? Dar unde ? Răspunsuri 
la aceste întrebări avea să a- 
ile curînd.

La termocentrala Paroșeni 
s-au deschis cursuri de tali- 
iicare. Pregăteau muncitori 
pentru deservirea agregatelor 
și utilajelor de înaltă 
citate ce continuau să 
că din import. Viorel 
printre primii tineri din 
re s-au înscris la
cursuri. In timpul școlii, și în 
perioada 
electrică

și-a hiat in 
maistru mc- 
mecanic e- 

sale pasiuni
serviciul
Vechilor
și fotoamator — i s-a 
alta mai nouă: ino

tehni- 
soseas- 
a fost 
sat ca- 
aceste

de practică la uzina 
Vulcan, s-a dovedit

a fi unui dintre cei 
elevi. Examenul cel 
urma să-1 treacă o 
punerea în funcțiune
lui nr. 1. Cind, în 1956, pri
mii megawafi erau „pompa/i" 
in sistemul energetic national, 
MUNTEANU VIOREL II era 
fochist la termocentrala Paro
șeni. Era convins că 
putea struni cazanul 
a realiza parametri 
nevoie de o bună
profesională. A început să în
vețe cu mai multă sîrguinjă. 
Paralel cu instrucțiunile de ex
ploatare și „Călăuza fochistu
lui", descifra din manualele 
de liceu taine necunoscute lui. 
Eră elev seralist.

...Termocentrala și-a mărit 
capacitatea. De la 50 de MWh 
in 1965, la 300 MWh la ora 
actuală. Dar o dală cu spo
rirea megawaților, au crescut 
și oamenii. Munieanu Viorel 
a terminat cursurile liceului 
setai. Este șef de tură ia ca
zane. Strădaniile și rezultatele 
Iui au fost răsplătite cum se 
cuvine.
Munieanu Viorel II 
coral cu „Medalia

Acum cileva luni, 
a lost de- 

Mundi".

Ani, de co&mcrair
din Bucu-

Craiova
I
I
I

dicind unor fabrici 
rești, Timișoara sau. 
ce ici de utilaje electrice sini 
apte a fi produse pentru mi
nele din bazinele Anina, Fili- 
peșlii de Pădure, Valea Jiului 
sau Comănești.

In urmă cu 3 ani reprezen
ta tara la o constituire a unei 
comisii O.R.U., Ia Geneva. Se 
dezbatea acolo problema apli
cației calculelor operaționale 
in industria minieră. In alt an 
era componentul unei delega
ții care vizita Republica Fe
derală a Germaniei pentru a 
se documenta asupra tehnicii 
verificării utilajului destinat 
subteranului.

Acum, cind îl preocupă „Me
todologia de. încercare a ■ cir
cuitelor electrice cu siguranță 
intrinsecă", i-a lost conferită 
medalia „Meritpl Științific".

Iată cum în viata unui bă
iat din Vălișpara Caransebe
șului, anii de după 
au însemnat ani de 
re, ani de angajare 
construcție a tării.

a

eliberare 
consacra- 
în marea

I

Ca mulfi al/îi, a pornit din- 
Ir-o comună oarecare de pe 
harta patriei; din Vălișoara, 
de lingă Caransebeș. Părinții, 
ca și străbunii săi, s-au luptat 
să smulgă păminlului porumb, 
cartofi și griu pentru traiul 
familiei. Au venit insă anii 
de după eliberare și fiul Unui 
țăran oarecare a putut deveni 
inginer. „Primul inginer din 
familie" — constată OPREA 
NICOLAE, azi șef de laborator 
la S.C.S.M. Petroșani.

Pe cind mai era elev
stăpinea pasiunea pentru teh
nică și mașinării. Asta l-a și 
determinat să devină student 
electromecanic. Și-a îndreptat 
apoi pașii spre Stația de cer
cetări pentru securitatea mi
nieră simțind, că acolo este 
mai necesar, atras de acel cli
mat de creație prezent într-un 
institut de .cercetări.

Fiecare an a însemnat, în 
medie, două teme studiate. A- 
ptoape toate apreciate cu 
llficalivul maxim.

Iată-l apoi în postura 
conducător de laborator,

Biografii paraleleprin- 
cum 
care 

înalta

In felul cum se mișcă 
tre stivele^ de laminate, 
vorbește cu ortacii săi 
ttebălulcsc in lunga și 
hală ă Secției construcții me
talice de la U.R.U.M.P., ifi dai 
seama că 11 slăpineșle senti
mentul de robustețe și plăcere 
pentru muncă.

Prin miinile lui TOTH IULIU 
și ale membrilor brigăzii sale 
de tineri lăcătuși, trece, pie
să cu piesă, colivia, ventilato
rul, căruciorul de transportat 
lemn,. Itintt pneumatică sau

1

cupa de funicular care iese 
pe poarta uzinei.

De se defectează vreo ma
cara nu este chemată echipa 
de reparații. E solicitat Toth. 
La nevoie 
lăcătuș ci 
giu, sudor

Maistrul
i-a îndrumat 
drumul Însușirii tainelor me
seriei, își amintește de el ca 
de „un picul de băiat, ni|el 
cam dezorientat" atunci cînd 
a venit în secție. Asta se in-

poate li nu numai 
și forjor, canlăra- 
sau macaragiu.
Roman, cel care 

primii pași în

Era prin 1953. Primăvara. 
Satul era străbătut de la un 
capăt la celălalt de topograli. 
Se făceau măsurători pentru 
noul obiectiv industrial — 
termocentrala Paroșeni. Ingi
nerii topograli angajaseră, „cu 
ziua" cîfiva băiefandri din lo
calitate. Mai ales pentru a 
face rost de țăruși. Lui Viorel 
fi plăcea, ba era chiar miri- 
dru de îndeletnicirea pe eare

o avea. Nu ciștiga decit 15 
lei pe zi dar asta însemna că 
de acum este și el om de nă
dejde in casă. Doar el era sin
gurul bărbat în familia Mun- 
teanu. Taică-său i-a părăsit, pe 
el și 
mici.
mei.

De
ușor.
mamei, se mai adăugau,

pe soră-sa, 
Rămăseseră

de 
în

săacum avea 
Lingă salariul

cînd erau 
grija ma-

le fie ma! 
modest a!

îrt
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£ vorba de una din realitățile 
noastre cele mai pregnante 
din anii de după eliberare : 

Blazonul, caracteristica dominantă a 
Văii Jiului au devenit înălțimile. 
Pentru că transformările radicale prin 
care au trecut adincurile bazinului 
au avut corespondentul lor la supra
față. Pe măsură ce minerii înaintea
ză cu noi orizonturi spre inima pă- 
mlntului, constructorii făuresc noi o- 
rizonturf la „ziuă", ridicind spre 
soare edificiile luminii șl bucuriei, 
transformind vechile așezări sum
bre, cenușii și mizere din perimetrul 
centenarei noastre citadele muncito
rești In scene ale unor întemeieri 
multilaterale, fără precedent.

De la Lonea Ia Uricani, apele Jiu
lui oglindesc constelația așezărilor 
miniere moderne, luminoase care plu
tesc ca niște insule colorate tn ma
rea de verdeață a depresiunii, gră
ind despre viata prosperă a oame
nilor acestor locuri. Grăiesc și des
pre vrednicia Întemeietorilor lor: 
oamenii care șl-au
priceperea șl vigoarea 
mintii de Valea Jiului, 
ăinamia al edificării.

tins planșele. După măsurători, șeful 
șantierului a chemat un flăcăian
dru : „Bate tu primul făruș — tu vel 
fi primarul noului oraș". Noi am 
tis de cuvintele inginerului. Dat 
flăcăul a bătut țărușul; orașul s-a 
înălțat.
A ajuns 
nădejde.

L-am
fostul șef de șantier. Nu e altul de
alt actualul inginer șef al Grupului

Băiatul n-a ajuns primar, 
in schimb un constructor de

avut ca interlocutor și pe

continua. Multi dintre ei au bătut 
„primul Jăruș";
pe schele deja fixate. Indiferent de 
acest amănunt, sînt 
demarajului, care 
afirmat aici, pe 
Iui, transformind 
ci pe ei

— Am
calificat, 
apoi șef 
deputat și... tatăl a trei copii, ne-a

alții s-au modelat

loji oamenii 
s-au format și s-au 
schelele Văii Jiu- 
nu doar locurile

înșiși.
venit de
aici am 
de lot, secretar de partid,

la fată, aici m-am 
devenit maistru

16 000 de apartamente, 
și cluburi, școli și în
de cultură și spitale, 
drumuri și rețele de

încă ceva. Eu am condus glisarea 
primului bloc turn din Vale.

— Dar satisfacțiile dv., lovatășe 
Stroe, tovarășe Aibu, dar ale dv, 
tofi tovarăși constructori din Vctlea 
Jiului ?

„Am ridicat 
uzine, fabrici 
stitutul, casa 
am construit
apă; am redus Ia jumătate terme
nele de execuție și costuî aparta
mentelor; am dublat randamentele, 
am îmbunătățit calitatea; ne-am for
mat un detașament matur, competent 
de constructori care au schimbat 
radical înfățișarea Văii Jiului!"

OAMEN
ii comple-

fiecare o- 
ne-a spus

legat destinul, 
brațelor șl 
de proaesul BE PE SCHEIE■

unor 
fi- date uitării 

dăruire de 
pe care ge- 

mai departe, 
rugat pe cî- 
zilele trecu-

viei, care fusese în Lupeni noaptea 
trecută, a ,,căzut" la Petroșani. Sbi- 
rii siguranței l-au arestat în Lupeni 
și pe Schmultz Francisc, Micrut 
Ștefan, Cristea Axon, Lucaci Augus
tin, Țibora Roman... La- postul 
jandarmi din Lupeni cei arestați 
fost interogați unul cîte unul

acasă, simulînd diferite boli.

de 
au
Șl

u trecu! doar 20
cind șl-au început opera, de 
cind au declanșat lanțul me

tamorfozelor citadinedoUă decenii 
de încleștări cu timpul și Înălțimile, 
cu gerul șl ploile, cu arșița și glo
dul; două decenii de școală a băr
băției, de examen permanent șt se
ver in fafa exigentelor schelelot.

Se cuvine o retrospectivă a aces
tor 20 de anii

Unde s-a bătut primul [ăruș tn 
1948? La 
coza. Dar 
un semnal, 
ani pe un 
Vulcan, la 
topindu-se

Tehnicianul PORA ROMlCĂ, 
Lupeni, veteran al șantierelor Văii 
Jiului, ne relata :

— Am lost de lafă Ia trasarea 
’imelor blocuri ale orașului nou U- 

ricani. „Biroul" șantierului îl consti
tuia... umbra unui prun. Pe o masă 
improvizată din seînduri ne-am în-

de ani de

de șantiere Valea Jiului, ION Sl- 
TESCU.

— Abia venisem la Uricani de la 
Reșița. Am atacat in acel an 
„alfabetul". Adică fiecate literă 
alfabet reprezenta, un bloa — tn 
tal 360 de apartamente. O cifră
re ni s-a părut de-a dreptul fantas
tică. Dar au urma! și alte cifre, șl 
mai mari. Le-am „biruit" — orașul 
nou. e mărturie.

to! 
din 
ro
co

Lupeni, in cartierul Vis- 
primul țăruș a fost doar 
Asaltul a pornit tn cîfiva 
front larg: la Uricani șl 
Pelrila și Petroșani, con- 
intr-o ofensivă generală 

din
Vasian Cornel, e șef de lot șl 

secretarul Organizației de 
partid pe șantierul Lupeni, 

Albu Constantin e maistru de șan
tier Ia Pelrila, Corciani Otto e șei 
de lot la Vulcan, Stroe Vasile a șei 
de șantier Ia Petrila, Pocivailet 
Gheorghe și Alexandru Constantin 
sini șefi de echipe Ia Lupeni, Froșt 
Ștefan și Horvath Andrei la Pelro
șani. S‘ lista veteranilor ar putea

declarat CORNEL VASIAN. Viata 
mea n-a cunoscut stagnare, tihna ca 
de altfel nici pulsul șantierelor, pe 
care l-am trăit din plin de la Lonea 
fă Uricani. Aceasta e marea satis
facție a vieții mele. Și mai am șl 
altele. An de an am contribuit la 
calificarea a zeci de tineri. Multi 
dinlte ci au devenit oameni de bază 
ai șantierelor noastre ca 
Ioan, Pișcăreanu Pavel, 
Gheorghe.

— Satisfacțiile mele? Am 
te la ridicarea fiecărui l 
Vulcan. Deci, acest vechi oraș re
născut e și rodul elorlurilor mele 
— ne-a spus OTTO CORCIANt. Șl

run răspund demn de construc
torii Văii noastre I Dar răs
punsul mai poale

tal r
— De fiecare etapă, de 

biectiv ne leagă amintiri,
tov. SASU NICOLAE, șeful șantie
rului Petroșani. Eu nu voi uita, de 
pildă, momentele maximei încleștări 
cu natura, pentru a da în funcțiune 
la termenul promis a , doua aduefiu- 
ne de apă Lonea — Petroșani, lu
crare compromisă de viiturile de apă 
tocmai cu clteva zile inainte de a-1 
ii predat. Dar nu voi uita nici zim- 
betele de mulțumire ale tovarășilor 
mei de muncă după ce au învins, 
refăcind lucrarea, iar apa a ajuns 
pe conductă in locuințele oameni
lor. Nu voi uila nici cuvintele de 
mulțumire adresate nouă, de 
la festivitățile de deschidere 
lor școli, nu pot uita nici 
ce lucește in ochii noilor
cind. se mută tn apartamentele abia 
predate.

pionieri, 
ale noi-, 
tericirea 
locatari

Pe străzile Lupeniujui întîlnești 
astăzi oameni cu părul nins de ani, 
cu fețe brăzdate de riduri, dar Cu 
priviri dîrze. Sînt purtătorii 
amintiri ce nu vor
niciodată, pilde vii de 
sine unei cauze mărețe 
nerația noastră o duce 
spre noi orizonturi. Am 
tiva din ei, în una din
te, să ne relateze despre munca și 
viața minerilor în perioada grea 
dintre anii 1940—1944 cînd între
prinderile miniere au fost militari
zate, iar organizațiile de partid ac
tivau în adîncă ileqalitale. Din de
rularea amintirilor lor s-a încropit 
momentul unei emoționante și auten
tice etape de luptă, pe care o re
dăm în rindurile ce urmează.

...Peste Lupeni coborîse vălul nop
ții. Intr-o cameră a unei căsuțe din 
marginea cartierului Braia, în spate
le geamurilor bine camuflate ar
dea o lampă de miner. In jurul me
sei de brad vorbeau în șoaptă cî- 
tiva oameni. La cel mai mic Zgomot 
venit din afară, șoaptele încetau. 
Privirile se îndreptau spre ușă. In
tr-un tîrziu, pe ușă intră un bărbat 
brunet, de statură potrivită, 
în umeri.

— Noroc bun, tovarăși — 
cu glas scăzut.

—- Noroc — răspunseră 
casă.

— Nu lipsește nimeni ?
— Nu. In afară de cei 

stau de veghe afară...
— In acest caz, declar

între 6 luni șl

a comuniștilor 
o lovitură grea.

Cum iB vom petrece
tiâ^til liber în
zilele marii sărbători

I '

dar lat

zise si

cei din

doi care

Mogoșan 
Moșneag

î luat par- 
bloc din

Constructori șl construcții, ani 
și satisfacții. De flecare da
tă, cind vedem un nou edifi

ciu terminat adresăm din adtncul 
inimii constructorilor, muncii lor, re
cunoștința, stima noastră. Și aceas
ta pentru ei e mai mult deci! o sa
tisfacție. E un imbold spre noi în
temeieri I

din

aic! 
îm-

deschisă 
adunarea celulei comuniștilor 
Lupeni.

— 'Tovarăși, am fost trimis 
de C.C. al P.C.R. să organizăm 
preună un comitet antifascist,.

A doua zi dimineața, prin galerii 
și abataje, cuvîntul partidului era 
purtat mai departe Iuminînd mințile 
șl înflăcărînd inimile minerilor. Sea
ra însă, o veste tristă trecea din 
casa în casă: Tovarășul A. Senco-

(9(11

'3}U
lui nostru
Iată cîteva

întrebare pe care și-o pun 
acum, înaintea celor două 

care, sperăm, vă

locuitorii municipiu- 
zilo de sărbătoare.

răspuns la
informații 

întrebare:
vor ajuta să găsit!

In aer liber pe stadioane

bătuți cu sălbăticie... Abia după ce 
trecuseră cîteva luni au primit vești 
familiile celor ridicați. Suferiseră, Ia 
Sibiu, condamnări
5 ani...

Rețeaua ilegală 
din Lupeni primise
Dar lupta nu a încetat. Deși Comi
tetul antifascist nu fusese organi
zat, acțiunile împotriva mașinii de 
război hitleriste s-au făcut simțite. 
In ciuda faptului că, dacă un miner 
nu se prezenta Ia serviciu, atunci 
în mod sigur jandarmii îl căutau o

oră mai tîrziu acasă și îl ducea cu 
forța, fie la serviciu, fie la consul
tație la medic, mulți mineri rămî- 
neau
Dâcă, totuși, erau retrimiși la servi
ciu se știa că nu vor intra în mină 
să lucreze la cărbune, ci la supra
față Ia lucrări auxiliare. Mogoș Ște
fan, Vejdel loan, Străinescu Petre, 
Kocik loan, Rusu loan, Coșteal 
loan au fost doar cîțiva dintre a- 
ceștia. Nu rare erau cazurile cînd, 
de comun acord cu „ștaigărul", la 
sfîrșitul lunii, minerii de la sectorul 
III pregătiri mutau înapoi stîlpii pe 
care era marcată „înaintarea" gale
riilor. Materialul lemnos care „pri
sosea" în acest fel era tăiat în bu
căți, amestecat cu sterilul în vago- 
nete șj expediat Ia haldă. Adeseori 
pe pereții galeriilor din jurul puțu
rilor apăreau lipite manifeste, scri
se cu mina de autori rămași ano
nimi care îndemnau la sabotaje...

★
ȘI lupta minerilor n-a fost za

darnică. Producția minei Lupeni a 
scăzut în anii premergători Istori
cului act al eliberării patriei, Iip- 
sindu-i pe hitleriști de o însemnată 
cantitate de cărbune. Minerii din 
Lupeni au încrustat, astfel în cartea 
istoriei file scrise cu litere de aur, 
file de neuitat. ,,

iV. STRÂUȚ;

Nelu PRODAN

LA HAȚEG

Chioșc deschis de C.A.P
1

Pentru îmbunătățirea aprovi
zionării cu produse agricole 
a populației din partea estică 
a orașului Hațeg, conducerea 
cooperativei agricole de pro
ducție din localitate a des
chis un chioșc de legume pe 
strada 1 Mai,

Prin acest chioșc, membrii 
cooperatori desfac în special 
roșii, varză, ceapă, ardei, cas-

travețl, cartofi etc., Ha preturi 
convenabile pentru cumpără
tori,

O dată cu deschiderea aces
tui chioșc, numărul unităților 
do legume șl fructe din Hațeg 
a crescut la trei, aceasta îmbu
nătățind aprovizionarea popu
lației.

Do la Consiliul local al U.G.S.R. 
am fost informați că în ziua de 23 
August, după manifestația oameni
lor muncii, și-n ziua de 24 august, 
pe estrade în aer liber, formațiile 
artistice ale Casei de cultură Petro
șani, ale cluburilor sindicatelor șl 
căminelor culturale vor prezenta 
bogate programe cultural-artistice. 
Spicuim din aceste programe:

IN CARTIERUL AEROPORT DIN 
PETROȘANI (la Hangare), vor sus
ține un spectacol muzical-coregra- 
fic orchestra de muzică populară 
(soliști Tina Ureche, Tănase Con
stanța, Adela Revitea, Nicolae Siml- 
nic), formația de dansuri populare, 
orchestrele de muzică 
tetul color" șl „Atlas" 
Cosraa, Covaci loan, 
Poede Gheorghe, Uțu
Viorel, Marka Ecaterina) șl 
de la U.R.U.M. Petroșani.

PE STADIONUL MINERUL DIN 
LUPENI, localnicii vor putea urmări 
pe estradă fanfara clubului 
tolor, taraful (soliști Marla 
rar, Bogdan Marla, Marla 
și facob Moldovan), formația 
zică ușoară condusă de A. 
și programul dansatorilor.

LA ĂNINOASA, PE ESTRADA DE 
LA STADIONUL COMUNAL vor e- 
volua 
(soliști 
terina) 
litate.

PE ESTRADA DE LA LUNCA FL®- 
RII, programele artistice vor fi sus
ținute de artiștii amatori din Lonea 
și Petrila. Estrada de la Lunca Flo
rii va găzdui astfel concertele pre
zentate de orchestrele de muzică u- 
șoară și populară de la cele două 
cluburi ale sindicatelor, de fanfarele 
și de formațiile de dansuri popu
lare.

LA MOR1ȘOARA, IN VULCAN, 
vor prezenta un program artistic 
orchestrele de muzică populară și 
ușoară ale clubului 
liștl vocali, Lungu 
Elena, Dima Ionel, 
și alții) șl fanfara.

IN CARTIERUL STERMINOS DIN 
URICANI, vor evolua pe estradă, cu 
potpuriuri folclorice și un program 
de valsuri 
chestra de 
liștil săi.

Scara, la
de dans ale cluburilor sindicalelor 
și la Casa de cultură din Pelroșani 
vor avea loc reuniuni dansante. In 
caz de timp nefavorabil, programele 
artistice programate-n aer liber, 
aceleași repertorii, vor 
tn sălile cluburilor.

In zilele de 23 și 24, 
comitetelor sindicatelor 
țile Văii Jiului, vor
stadioane întreceri sportive, 
troșani, la arena „Utilajul" 
desfășura întrecerile „Cupei 
rh“ la popice.

ușoară „Cvin-
(solișli
Lucia

Iancu,

Ovldiu 
Susan, 

Loșnită 
fanfara

celebre, fanfara, șl or- 
muzlcă populară cu so-

ora 20, in toate sălile

slndica-
Săldă- 

Lăcătuș 
de mu- 
Baranyl

orchestra de muzică ușoară 
Perta Tănase șl Gucu Eca- 
șl fanfara clubului din loca-

sindicatelor (so- 
Mariana, Necula
Manea Mariana
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TELEVIZIUNE

17.30 Pentru școlari.
18,00 Transmisiune din Sala 

Palatului Republicii So
cialiste România a Adu
nării festive organizate 
cu prilejul celei de-a 
24-a aniversări a elibe
rării României de sub 
jugul fose ist.

10.30 Telejurnalul de seară.
19,50 
20,00 
20,26

La concursul special Pronoexpres 
nr. 34 din 21 august 1968 au fost 
extrase din urnă următoarele nu
mere :

Extragerea I:
47, 5, 4, 2Q, 26, 9 rez: 2, 27

co
fi prezentate

din. inițiativa 
din

avea
locali tă- 
loc pe
In Pe
se vor
Eliberă-

Rcparajii pe o stradă din Lupeni.

Buletinul meteorologic. 
Film serial: „Vikingii". 
Program de cîntece și 
dansuri populare. 
Dimineți la Alba Iulia. 
Memoria peliculei.
„Lira" — album de poe
zie.

22,40 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Căderea 
Țiului roman; Republica: Domnișoarele 
Rochefort; PETRILA: Amprenta; LONEA — 
iembrie; Cu toată viteza înainte; Minorul: Cân
tați idolul; ANINOASA: Post sezon; VULCAN: 
Nebunul din laboratorul 
tura!; Ce noapte, băieții; Muncitoresc: Căută
torii de aur din Arkansas.

nr. 4; LUPENI — Cul-

SÎMBÂTĂ 24 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Căderea 
riului roman; Republica: Domnișoarele 
Rochefort; LONEA — 7 Noiembrie: Cu 
viteza înainte; Minerul: Căutați idolul; 
CAN: Nebunul din laboratorul nr. 4;
— Cultural: Vicontele plătește polița; Munci
toresc : Căutătorii de aur din Arkansas.

lmpe- 
din 

toată
VUL-

LUPENI Joi 22 august

PROGRAM DE RADIO
VINERI 23 AUGUST

PROGRAMUL I:

5,00 Țara-ntreagă în cîntec și joci 
6,00 Muzică 
nai; 6,40 Pe 
program de 
triotice; 7,00 
lodii... melodii; 7,30 Cîntec mîndru-n 
țară auzi; 8,00 
parada militară 
menilor muncii 
țară cu prilejul 
12,30 Interpreți și 
că ușoară; 13,30 
tă: program de 
14,00 Radiojurnal 
estradă; 14,30 Din cele mai cunoscute 
melodii populare; 15,00 Concertul 
melodiilor de succes; 15,45 Maeștri 
ai artei 
Zenaida 
Goangă;
Muzică

ușoară; 6,30 Radiojur- 
drum de victorii — 

cîntece și marșuri pa- 
Radiojurnai; 7,10 Me-

Transmisiune de la 
și demonstrația Oa- 
din Capitală și din 
zilei de 23 August;

formații de muzi* 
Plaiurile țării cîn- 
cîntece și jocuri;

14,10 Muzică de

interpretative 
Pally și Petre 
16,00 Buletin de 
populară; 16,30

românești : 
Ștefănescu- 
știri; 16,05 
Soliști și

orchestre de muzică ușoară; 17,15
Ștafeta tineretului; 18,00 Rapsodii
de compozitorii Sabin Drăgoi și Mar-" 
țian Negrea; 18,50 Interpreți ds

Joi 22

PREMII SPECIALE:
Extragerea a VH-a:
34, 42, 80, 29, 15, 12, 21, 40, 10.

Extragerea a II:
6, 43, 24, 64, 21, 44 rez.: 4, 63

PREMII SUPLIMENTARE :
Extragerea a 111-a

,32, 25, 64, 2, 49, 20, 12
Extragerea a IV-a

22, 21, 18, 4, 49, 62, 29
Extragerea a V-a:

39, 24, 40, 9, 19, 28, 4
Extragerea as Vl-a

43, 32, 47, 15, 10, 86, 33.

6—12

MAGAZINELE PE DOUA SCHIMBURI

august 6—14

MAGAZINELE DE CARNE

frunte ai cîntecului șl jocului româ
nesc; 19,20 In ritm de dans; 20,00 
Radiojurnal; 20,10 Cîntă Constantin 
Drăghici; 20,20 Stanțe de- august. 
Din poezia contemporană patriotică; 
20,30 Cu cîntec și joc românesc pe 
meridianele lumii; 21,00 Program 
muzical distractiv; 
nai. Buletin 
22,20 Muzică 
goriu;
românească; 
reții;
6,-00 
știri 
2,00

zică ușoară româneascăi 14,00 Con
cert de prînz; 14,30 Zi de vară — 
muzică ușoară; 15,00 Louis Mariano 
și Tino Rossi, inlerpreți ai operete
lor 
de 
de 
de
Mari

22Joi august 6,30—12

In ziua de 23 august toate magazinele vor fi închise.

In ziua de 24 august toate centrele de lapte, pîine șl
carne vor fi deschise între orele 6,30--11.

In ziua de 25 august toate centrelo de piinc,, lapte șl
carne vor li deschise de Ia orele 6,30 la 11, inclusiv maga
zinele alimentare de serviciu din tot municipiul.21,00

22,00 Radiojur- 
meteorologic. Sport; 

ușoară de George Gri- 
Moment poetic. Lirică 
22,40 Carnavalul tine- 

24,00 Buletin de știri; 0,05— 
Estrada nocturnă. Buletine do 
și meteo-rutiere la orele 1,00; 
și 4,00.

de 
for- 
Ba- 
Ro- 

Flo-
22,30

PROGRAMUL II:
6,00 Cîntece și

6,30 Miniaturi de
7,00 Pagini celebre
— 12,30 Stațiile se

I; 12,30 Caleidoscop 
Radiojurnal;
și jocul pe meleagurile

jocuri populare; 
muzică ușoară; 

din operete; 7,30 
unesc cu progra- 

muzical;
13,10 Răsună cîn- 

pa-

mul
13,00
tecul
triei; 13,30 Piese îndrăgite din mu-

ltii Lopez; 1,5,30 Tineri interpreți 
muzică populară; 16,00 Muzică 
estradă; 16,30 ' Cîntăreți români 

operă; 17,00 Buletin de știri; 17,05 
ansambluri folclorice; 17,30

Muzică ușoară de Radu Șerbani 
17,45 Corul „Madrigal" dirijat 
Marin Constantin; 18,00 Soliști și 
mâții artistice de amatori; 18,30 
ladă pentru Republica Socialistă 
mânia. Montaj radiofonic de
rențâ Albu; 18,50 Muzică ușoară in
terpretată de Doina Badea; 19,00 Bu
letin de știri; 19,05 Noi înregistrări 
de muzică populară; 19,30 Cu micro
fonul pe estradele Capitalei; 20,00 
Melodii magazin, emisiune muzical- 
distractivă de Ovidiu Dumitru și 
Romeo Chelaru; 21,00 Radiojurnal; 
21,10 Canțonete interpretate de 
colae Herlea; 21,20 Cavalcada 
murilor; 
scenele 
Viorica 
dansăm;
Simfonia a Vil-a în Do major de 
Franz Schubert; 0,01 Alegeți ritmul 
preferat; 0,55 Buletin de știri.

22,00 Cîntăreți români 
lumii :
Cortez Guguianu;

23,00

Ludovic Spiess
22,30

Radiojurnal;

Nl-
rit- 
pe
Și 

Să
23,07

O.C.L Produse Industriale
PETROȘANI

A stabilit următorul orar la magazine;
In ziua de 22 august 1968

7,30 — 13,00
16,00 — 20,30

In zilele de 23, 24 și 25 august 1968 magazinele vor fi închise.
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Ds microfon se apropie to
varășul Nicolae Ceaușescu, ca
re în necontenitele urale ale 
mulțimii, a rostit următoarele 
cuvinte :

„Dragi tovarăși,
Doresc să vă mulțumesc în 

numele Comitetului Central 
pentru această caldă manifes
tare în momentul în care Co
mitetul Central se întrunește 
pentru a analiza situația crea
tă in urma evenimentelor din 
Cehoslovacia.

Vedem în această caldă ma
nifestare o adeziune deplină 
a dumneavoastră, a tuturor lo
cuitorilor Capitalei, a întregu
lui nostru popor, la politica 
marxist-leninistă a partidului 
nostru". (Minute în șir se o- 
vaționează, se scandează 
„Partidul Comunist Român", se 
strigă „Trăiască Partidul Co
munist Român", „Trăiască gu
vernul").

In hotărîrea pe care Comi
tetul Central o va lua. vom 
porni de la interesele superi
oare ale națiunii noastre socia
liste, a unității țărilor socia
liste, a unității mișcării comu
niste internaționale, a păcii.

Vă pot asigura că Comitetul 
Central va ști să fie la înălți
mea încrederii pe care între
gul popor le-a acordat-o. De
oarece Comitetul Central ur
mează să-și înceapă lucrările, 
vă rugăm să aveți răbdare și 
vă vom informa de aici 
despre hotărîrile ce le vom 
.lua".

Deși plouă, participant la

DIN PRAGA SE TRANSMITE

Mitingul din Capitala Declarația Prezidiului 
C. C. al P. C. C.

demonstrație rămîn In conti
nuare în Piața Palatului. Ei 
scandează mai departe lozinci 
în cinstea partidului, a politicii 
sale marxist-leniniste, a priete
niei cu popoarele* 1 2 tuturor țări
lor socialiste, a unității mișcă
rii comuniste. Intre timp, de pe 
arterele Capitalei sosesc .alte 
mii de cetățeni ai Capitalei, 
dornici să-și manifeste atașa
mentul nețărmurit față de po
litica partidului și guvernului.

PRAGA 21 (Agerpres). A- 
vînd în vedere — anunță 
C.T.K. — că nu a fost posibi
lă terminarea ședinței de 
noapte a guvernului, care tre
buia să continuie dimineața 
pentru a examina în continua
re situația creată și să adop
te scrisoarea adresată guver
nelor statelor membre ale Tra
tatului de la Varșovia, un nu
măr de miniștri, și anume : 
J. Hanus, V. Kadlec, J. Krejci,
B. Machaceva, F. Pene, S. 
Razi, B. Sucharda, V. Vales, 
M. Stancel, J. Pavel, M. Ga- 
luska, B. Kucera, V. Vlozek, 
V. Hromadka, declară :

1. — Ne situăm ferm de par
tea tuturor organelor constitu
ționale și politice alese, ne si
tuăm ferm de partea declara
ției de astăzi a Prezidiului
C. C. al P.C.C. adresată între
gului popor.

2. — Considerăm ocuparea 
Cehoslovaciei, absolut fără a- 
sentimentul și fără știrea gu
vernului cehoslovac, drept un 
act ilegal care contravine 
dreptului internațional și prin
cipiilor internaționalismului so
cialist.

Miniștrii semnatari care s-au 
putut întruni vor depune toa
te străduințele pentru ca gu
vernul să-și poată continua 
eforturile sale îndreptate spre 
menținerea suveranității re
publicii noastre socialiste.

*
PRAGA 21 (Agerpres). 

C.T.K. transmite: „Sprijinim
întru totul declarația Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Cehoslova
cia în legătură cu situația 
creată pe care Prezidiul a a- 
dresat-o întregului popor al 
republicii noastre. Totodată, 
chemăm pe toți cetățenii din 
regiunea de est a Slovaciei să 
mențină calmul și rațiunea atît 
de necesare în aceste ceasuri 
grele", se arată în apelul Pre
zidiului Comitetului regional 
din Slovacia de est, al Parti
dului Comunist din Slovacia.

„Noi, istoricii militari, cău
tăm asiduu în istorie fapte 
similare celor care s-au pe
trecut la noi la 20 și 21 au
gust. Ne exprimăm protestul 
hotărît împotriva încălcării fă
ră precedent a suveranității 
republicii noastre.

Ne exprimăm cu hotărîre 
sprijinul nostru total reprezen
tanților legali ai țării noas
tre, se arată într-o scrisoare 
a colaboratorilor Institutului 
pentru istoria militară din 
Praga.

PRAGA 21 (Agerpres). A- 
genția C.T.K. transmite că Pre
zidiul Uniunii Ziariștilor cehi 
s-a întrunit la 21 august pen
tru a-și exprima încrederea 
fermă în calea pe care au por
nit după plenara din ianuarie 
Partidul Comunist din Ceho
slovacia, Guvernul și între
gul popor.

„Vrem să declarăm în fața

Zecilor de mii de ■ cetățeni 
care au venit spontan in pri
mele ore ale dimineții in fața 
sediului Comitetului Central, 
spre a-și manifesta atașamen
tul față de Partidul Comunist 
Român, li s-au adăugat, în o- 
rele următoare, alte zeci de 
mii de cetățeni — muncitori din 
întreprinderile Capitalei, inte
lectuali, activiști de partid și 
de stat, studenți și tineret. 
Peste o sută de mii de oameni 
ai muncii erau adunați în fața 
sediului Comitetului Central al 
P.C.R. In timp ce se desfășu
rau lucrările ședinței comune 
a Comitetului Central, Con
siliului de Stat și guver
nului, imensa piață dintre' se
diul C.C. al P.C.R. și Palatul 
Republicii a devenit o mare 
de oameni. Pe Calea Victo
riei, pe celelalte artere, care 
duc spre piață, se află alte 
mase de cetățeni. Nenumărați 
oameni se văd pe zidurile clă
dirilor din jur, pe acoperișurile 
caselor și la balcoane. Mulți
mea din piață poartă pancarte 
pe care sînt înscrise chemările: 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român, conducătorul încercat 
al poporului, inspiratorul și or
ganizatorul victoriilor noastre", 
„Trăiască Comitetul Central in

întregului popor — se spune 
în apelul adoptat cu acest pri
lej, că sprijinim cu fermita
te pe președintele Svoboda, 
Prezidiul C.C. al P.C.C. ales în 
mod legal, pe tovarășul Dub- 
cek, Guvernul legal în frun
te cu O. Cernik, conducerea 
Adunării Naționale în frunte 
cu tovarășul J. Smrkovsky. Nu 
vrem și nu putem sluji pe ni
meni altul. Chemăm pe toți 
ziariștii să acționeze în spiri
tul tradițiilor democratice pro-' 
gresiste ale poporului nostru 
și să nu facă nimic de care 
ar putea să le fie rușine în 
viitor".

Postul de televiziune ceho
slovac a transmis apeluri ase
mănătoare ale Uniunii Scriito
rilor cehoslovaci, Uniunii ar
tiștilor plastici, Uniunii arhi- 
tecților. Uniunii cineaștilor și 
Uniunii compozitorilor.

★
PRAGA 21 (Agerpres). 

C.T.K. transmite: Cu aproba
rea președintelui R.S. Ceho
slovace și în numele guver
nului R.S. 'Cehoslovace, Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R.S. Cehoslovace a" dat indi
cație ambasadorilor R.S.C. în 
U.R.S.S., Republicii Populare 
Polone, Republicii Democrate 
Germane, Republicii Populare 
Ungare și Republicii Populare 
Bulgaria să transmită imediat 
guvernelor acestor țări ' un 
protest energic și să ceară în
cetarea imediată a ocupării 
ilegale a Cehoslovaciei și re
tragerea tuturor trupelor străi
ne de pe teritoriul Ceho
slovaciei.

In acest moment istoric, par
tea cehoslovacă a exprimat 
printre altele speranța că gu
vernele și popoarele U.R.S.S., 
Republicii Populare Polone, 
Republicii Democrate Germa
ne. Republicii Populare Un
gare și Republicii Populare 
Bulgaria yor înțelege gravita
tea situației create în urma a- 
cestui act care nu poate fi cu 
nimic justificat și cu atît mai 
mult argumentat și vor da 
imediat posibilitatea poporu
lui cehoslovac și reprezentan
ților săi legali să-și continue 
activitatea nornială.

★
BRATISLAVA 21 (Agerpres). 

Ediția specială de miercuri ‘‘a 
ziarului ,,Pravda" din Bratis
lava cuprinde următoarea de
clarație a Prezidiului Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Slovacia :

Prezidiul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Slovacia a examinat în 
cursul nopții situația creată de 
sosirea trupelor Tratatului . de 
la Varșovia pe teritoriul ce
hoslovac.

Procesul de reînnoire înce
put de sesiunea din ianuarie 
a plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia a avut o desfă
șurare demnă și pașnică sub 

frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu", „Trăiască scumpa 
noastră patrie', Republica So
cialistă România", „Trăiască 
unitatea dintre clasa munci
toare, țărănime și intelectuali
tate, unitatea .întregului po
por, în jurițl partidului", „Ur
măm cu încredere politica ex
ternă a partidului și guvernu
lui", „Vorri apăra socialismul", 
„Sîntem alături de poporul ce
hoslovac'^. „Pentru prietenia și 
unitatea țărilor socialiste".

Cuvintele mobilizatoare ros
tite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu înainte de începe
rea ședinței Comitetului Cen
tral și a’guvernului, purtate din 
om în om, din gură în gură, 
au produs o adîncă impresie 
asupra mulțimii aflate în piață, 
care, în1 așteptarea hotăririlor 

.ședinței, le comentează, expri- 
mindu-și aprobarea și încrede
rea în pgrtid. In piață domneș
te o atmosferă de însuflețire, 
calm, sobrietate și maturitate 
politică.

Ca ecou al gîndurilor și sen
timentelor pe care le trăiesc 
în aceste momente toți oame
nii patriei noastre, mulțimea 
din piață scandează : „Comi
tet Central iubit, în jurul 
tău facem zid", „P.C.R.", 
„Ceaușescu".

Este ora 13,10. In balcon își 
fac apariția conducătorii parti
dului și statului nostru, toți 
membrii Comitetului Central și 
invitații participant) la plena
ră. Din mulțime izbucnesc o- 
vații și urale, care nu conte
nesc minute în șir.

Cu o deosebită atenție este 
ascultat comunicatul ședinței 
Comitetului Central și a gu
vernului, care a fost citit de 
către tovarășul Paul Niculescu- 

conducerea partidului.
Slovacia a trăit în febra 

pregătirilor intensificate pen
tru-congresul extraordinar al 
partidelor comuniste slovac și 
cehoslovac. Organele de 
partid și de stat din Slovacia 
au controlat ferm situația.

Politica reprezentată. de 
Dubcek, Svoboda și Cernik, 
care se află în fruntea parti
dului și statului, are .sprijinul 
deplin al poporului. și comu
niștilor slovaci. Acest sprijin 
nu a slăbit niciodată, nici în 
această situație nouă.

Facem apel la țoate orga
nele de partid și de stat, la 
comuniști, muncitori, țărani și 
intelectuali și la toți cetățenii 
slovaci să-și păstreze calmul 
și prudenta și să asigure or
dinea.

Manifesțați'-vă sprijinul pen
tru partidul comunist și gu
vernul frontului național, în- 
deplinindu-.vă sarcinile zilnice 
și ' printr-o activitate discipli
nată.'

★
PRAGA 21 (Agerpres). 

C.T.K. transmite : O delegație 
a minerilor din Kladno s-a 
dus miercuri la ambasada so
vietică din Praga prezentînd o 
rezoluție de protest împotri
va ocupării Cehoslovaciei. De 
asemenea, anunță . C.T.K., toți 
comuniștii, tineretul ' și toți 
oamenii muncii de Ia uzinele 
Uonp-Kladno, sprijină în în
tregime în rezoluțiile adopta
te, conducerea legală a P.C.C. 
și a R.S.C.

★
PRAGA 21 (Agerpres). —
CTK transmite: După cum 

a confirmat miercuri, Înainte 
de amiază, cancelaria președin
telui Republicii Socialiste Ce
hoslovace, președintele ' Ludvik 
Svoboda, se află în Hradul din 
Praga, care este înconjurat de 
trupele armatelor de ocupație.

Palatul 'în care se află'reșe
dința Ministerului de Externe 
cehoslovac, este blocat de 
tancurile sovietice, astfel lncît 
activitatea acestui minister a 
fost paralizată.

Clădirea Ministerului de In
terne a fost blocată de trupe
le de ocupație, care nu permit 
nimănui să intre sau să iasă 
din această clădire. r

Legaturile aeriene prin aero
portul Ruzny, ocupat, au în
cetat.

★
PRAGA 21. CTK transmite: 

In ședința sa extraordinară, 
Prezidiul Adunării'Naționale a 
R.S.C. a discutat situația gravă 
creată în urma ocupării R. S. 
Cehoslovace de către trupe ale 
U.R.S.S., R.D.G., R.P.P., R.P.U. 
și R.P.B.

Prezidiul Adunării . Naționa
le cautp să stabilească pentru 
convorbiri contacte cu ambasa
dorul U.R.S.S. la Praga și cu 
comandantul trupelor) aflate pe 
teritoriul R.S. Cehoslovace.

Sprijinindu-se pe poziția sa 

Mizil. îndelungi aplauze expri
mă aprobarea deplină și entu
ziastă a poporului față de a- 
cest document.

In aplauzele și ovațiile mulți
mii, ia cuvintul secretarul ge
neral al Comitetului Central 
al P.C.R., președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Fiecare frază a cuvîntării to
varășului Nicolae Ceaușescu a 
fost subliniată de aplauzele și 
ovațiile mulțimii. In piață dom
nește o atmosferă de puter
nică însuflețire și entuziasm, 
în care patriotismul fierbinte se 
îmbină cu sentimentele de pro
fundă solidaritate internațio- 
nalistă, față de oamenii mun
cii din Cehoslovacia și Parti
dul Comunist din Cehoslova
cia, de' atașament față de 
cauza socialismului și a păcii.

Cuvintelortovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care se referă ia 
hotă.rîrea fermă de a apăra 
independența și suveranitatea 
patriei, cuceririle revoluționare, 
integritatea teritorială a pa
triei,, le răspund ca un ecou 
din peste 100.000 de piepturi 
lozincile : „Jurăm, facem legă- 
mînt, să apărăm acest pă- 
mînt", „Comitet Central iu
bit, în jurul tău facem ziși", 
„Vom munci și vom lupta, pa
tria vorn apăra".

Ultimele cuvinte rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la acest miting, care va rămîne 
viu în amintirea tuturor parti- 
cipanților și se va înscrie în 
istoria partidului și patriei 
noastre, sînt acoperite de ura
tele și ovațiile mulțimii.

Participanții intonează imnul 
de luptă al proletariatului in
ternațional.

©
©

constituțională, Prezidiul Adu
nării Naționale se află la post. 
El caută să stabilească contact 
cu președintele republicii și cu 
Prezidiul guvernului. In mă
sura posibilităților, populația 
va fi • informată despre rezulta
tele ședinței.

Prezidiul Adunării Naționale 
subliniază că pe teritoriul 
R.S.C. sînt în vigoare legile 
republicii. EI cheamă populația 
să le respecte și cere ca popu
lația să evite orice acțiuni ca
re pot fi considerate ca provo
cări, pentru ca prin aceasta să 
se evite vărsarea de sînge de 
prisos.

★
PRAGA 21 (Agerpres). — 

CTK transmite: Comitetul Prin
cipal de partid din Ministerul 
Apărării Naționale și Direcția 
politică principală din minister 
au protestat împotriva ocupă
rii Cehoslovaciei și și-au ex
primat fidelitatea față de or
ganele legale, constituționale 
ale R.S.C.

Comitetul orășenesc al P.C.C. 
din Brno s-a pronunțat împo
triva ocupării ilegale. Apelul 
a fost citit de primul secretar 
al Comitetului orășenesc al 
P.C.C. din Brno.

Studioul de televiziune din 
Brno transmite rezoluții ale 
oamenilor muncii din între
prinderile orășenești care ex
primă sprijinul lor față de con
ducerea legală a R. S. Ceho
slovace.

Intr-o rezoluție trimisă pre
ședintelui R. S. Cehoslovace, 
Prezidiului C.C. al P.C.C. și 
guvernului R. S. Cehoslovace 
se spune: „Noi muncitorii în
treprinderii naționale „Avto- 
tormoz" din orașul Jablonec 
pe Tissa, condamnăm ocupa
rea neîntemeiată prin forță a 
R. S. Cehoslovace de către tru
pele aliate. Noi ne pronunțăm 
ferm și fără compromis pentru 
președintele Republicii Svobo
da, pentru guvernul lui Cernik 
și pentru politica C. C. al 
P.C.C. în frunte cu A. Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al P.C.C.".

„In acest moment serios 
pentru întreaga noastră repu
blică, declarăm 'în numele'' or
ganelor de partid și sindicale 
ale uzinei de automobile1 din 
Mlada Boleslav; că și de a- 
cum înainte ne ;pronunțăm în
tru totul pentru președintele 
legal ales al Republicii, Lud
vik Svoboda, guvernul repu- , 
blicii în frunte cu tovarășul
O. Cernik, Prezidiul C.C. al
P. C.C. în frunte' cu A. Dubcek 
și pentru Adunarea Națională.

Nu sîntem de acord cu ocu
parea republicii noastre fără 
știrea guvernului de către cele 
cinci state ale Tratatului de la 
Varșovia. In’ același timp, che- ' 
măm pe oamenii muncii din 
uzina noastră la calm și la o 
atitudine chibzuită”, se spune 
în rezoluția sosită la CTK de 
la- Uzina de automobile din 
Mlada Boleslav.

PRAGA 21 (Agerpres). —
CTK ' transmite : teri, 20 au

gust 1968, în' jurul orei 23,00, 
trupele Uniunii®Sovietice, Re
publicii Populare Polone, Re
publicii Democrate Germane, 
Republicii Populare Ungare și 
Republicii Populare Bulgaria 
au trecut frontiera de stat a 
Republicii Socialiste Cehoslova
cia. Acest lucru a avut, loc 
fără știrea președintelui Repu
blicii, președintelui Adunării 
Naționale, președintelui guver
nului și primului secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, precum și a acestor or
gane.

In acest timp se desfășura 
o ședință a Prezidiului C.C. al 
P.C.C. la care se discutau pre
gătirile în vederea Congresu
lui al XIV-lea al partidului. 
Prezidiul C.C. al P.C.C. chea
mă pe toți cetățenii republicii 
noastre să păstreze calmul și 
să nu opună rezistență trupe
lor care pătrund în tară. Ar
mata noastră, securitatea și mi
lițiile populare n-au primit or
din pentru apărarea țării.

Prezidiul C.C. al P.C.C- con
sideră aceste acțiuni drept ' un 
act. care contravine nu numai 
tuturor principiilor privind re
lațiile dintre statele socialiste, 
ci și o încălcare a normelor 
fundamentale ale dreptului in
ternațional.

Toți conducătorii statului, 
P.C.C. și Frontului Național 
rămîn în posturile lor în care 
au fost aleși ca reprezentanți 
ai poporului, a! organizațiilor 
lor, potrivit legilor și celorlal
te norme în vigoare în Repu
blica Socialistă Cehoslovacă.

Reprezentanții constituționali 
au convocat neîntîrziat o șe
dință a Adunării Naționale, a 
guvernului republicii. Prezidiul 
Comitetului Central al P.C.C. 
convoacă plenara C.C. al P.C.C. 
pentru discutarea situației care 
s-a creat.

★
PRAGA 21 (Agerpres). — 
CTK transmite : Președintele

Declarația Adunării Naționale 
a R. S. Cehoslovace

PRAGA 21 (Agerpres). — 
CTK transmite: Declarația a- 
dunării naționale cehoslovace:

„Deputății Adunării naționa
le care s-au întrunit la che
marea prezidiului adunării na
ționale astăzi la prînz consi
deră necesar în aceste clipe 
cînd guvernul leqal și cele
lalte organe constituționale nu 
pot face cunoscută poziția lor 
cu privire la situația actuală 
și nu-șf pot îndeplini func
țiile constituționale să de
clare :

1. Ne Identificăm cu decla
rația prezidiului C.G. al P.C.C. 
și a prezidiului adunării na
ționale care consideră ocupa
rea Cehoslovaciei de către ar
matele a cinci țări membre ale 
Tratatului de la Varșovia drept 
o încălcare a dreptului inter
național, a prevederilor Tra
tatului de la Varșovia și a 
principiilor relațiilor de egali
tate între popoare.

2. Cerem ca conducătorii 
constituționali, în primul rînd 
președintele republicii, Ludvik 
Svoboda, președintele quvernu- 
lui, Oldrich Cernik, președin
tele Adunării naționale, Josef 
Smrkovski, primul secretar al 
C.C. al P.C.C., A. Dubcek, pre
ședintele C.C. al frontului na
țional, F. Kriegel, președinte
le consiliului național ceh, C. 
Cisar și alții să fie eliberați 
din starea de internare și ast
fel să-și poată exercita func
țiile constituționale care le-au 
fost încredințate de poporul 
suveran al acestei țări. Tot
odată delegația adunării na
ționale pe care am trimls-o la 
ambasada sovietică astăzi di
mineață nu s-a întors pînă în 
prezent.

3. Protestăm împotriva fap
tului că adunarea națională, 
guvernul, organizațiile frontu
lui național și conducătorii lor 
sînt împiedicați să-și exercite 
funcțiile constituționale, drep
turile lor leqale și insistăm 
pentru asigurarea libertății lor 
de mișcare și întrunire.

4. Cerem în .mod categoric 
retraqerea imediată a armate-

. lor celor cinci state ale tTra- 
, tațului de la- Varșovia-1 și :.de- 

. plina, reîrpectarq a .sgyferanită- 
fii de stat a Republicii Socia- 1 
liste Cehoslovace. Ne adresăm

Nota guvernului Cehoslovaciei
adresată țărilor ale căror trupe 

au ocupat teritoriul țării
PRAGA 21 (Agerpres). —
Ministerul Afacerilor Exter

ne al R.S. Cehoslovace a în- 
mînat miercuri guvernelor 
U.R.S.S., R.P. Polone, R.D. Ger
mane, R.P.: Ungare și R.P. Bul 

R.S. Cehoslovace, Ludvik Svo
boda, a făcut prin telefon ur
mătoarea declarație televiziunii 
cehoslovace :

„Dragi concetățeni, în ulti
mele ore, în tara noastră a a- 
părut o situație complexă. In 
prezent nu pot spune nimic 
mai mult pentru explicarea ei. 
Ca președinte al R. S, Ceho
slovace mă adresez dumnea
voastră, cu întreaga răspundere 
pe care mi-am asumat-o, accep- 
tînd acest post și vă rog cu 
toată convingerea să dați do
vadă de întreaga înțelepciune 
și de un calm absolut. Con- 
știenți de răspunderea dumnea
voastră cetățenească și de in
teresele republicii, nu admi- 
teți acțiuni nechibzuite Cu 
demnitatea și disciplina de ca
re ați dat dovadă în zilele pre
cedente, așteptați următorii 
păși ai organelor constituțio
nale ale republicii.

★
PRAGA 21 (Agerpres). —
CTK transmite: Toate agen

țiile internaționale, posturile de 
radio și televiziune au infor
mat încă în cursul nopții des
pre Declarația Prezidiului Co
mitetului Centra] al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, în 
care ocupația Cehoslovaciei de 
către trupele celor -cinci state 
ale Tratatului de la Varșovia, 
este caracterizată ca o încălcare 
a tratatelor aliate și ® încăl
care a suveranității statului.

Postul de radio cehoslovac, 
transmite la scurte intervale 
proclamațiile unei serii de co
mitete regionale ale Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia 
și comitete raionale ale Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, care sprijină In întregime 
poziția Prezidiului C. C. al 
P.C.C.

Redacția ziarului „Rude Pra- 
vo“, organ al C.C. al P.C.C., a 
emis o ediție specială care 
este difuzată în capitala Ceho
slovaciei.

parlamentelor tuturor țărilor și 
opiniei publice mondiale pen
tru a susține cererile noastre 
leqale.

5. încredințăm mandatul ri
nei deleqații a adunării națio
nale pentru a lua contact cu 
președintele adunării naționa
le, Josef Smrkovski, cu pre
ședintele Republicii, Ludvik 
Svoboda, și cu președintele 
guvernului, O. Cernik, . pentru 
a-I informa despre această ho
tărîre și a discuta cu ei vi
itoarele acțiuni. Despre rezul
tatele convorbirilor, delegația 
va da o Informare nemijloci
tă poporului cehoslovac.

6. Chemăm întrequl popor 
ca să nu se dedea la acțiuni 
violente față de trupele de o- 
cupație, ca să nu se lase pro- 
vocați de diferite forțe care 
vor să obțină dovezi în vede
rea justificării Intervenției și 
să folosească situația pentru 
acțiuni proprii.

Oameni ai muncii, rămîneți 
pe locurile voastre de mun
că și aoărați uzinele voastre.

Folosiți toate mijloacele de
mocratice pentru dezvoltarea 
ulterioară a socialismului în 
Cehoslovacia.

Dacă va fi necesar, să fiți 
capabili să vă apărați și prin 
qrevă qenerală. Viața bună a 
acestei țări poate fi garanta
tă doar de poporul care tră
iește și muncește în ea.

Trăim ceasuri qrele.
Sîntem convinși că din ele 

vom ieși cu fruntea sus și cu 
spinarea neîncovoiată".

★
PRAGA — Agenția CTK 

transmite : Prezidiul Adunării 
Naționale a anunțat convoca
rea imediată a sesiunii Adu
nării Naționale Cehoslovace în 
clădirea Adunării Naționale din 

'Praga. Se indică deputaților să 
folosească orice mijloace de 
locomoție pe care le au la dis
poziție.

Prezidiul Adunării Naționale 
a trimis miercuri la ora 10,00 
la Ambasada Uniunii Sovietice 
din R.S.C. o delegație în frun
te cu Zdenek Fierlfnger, pen
tru a trata cu ambasadorul so
vietic și a stabili contacte în 
vederea posibilității de trecere 
liberă pentru convorbiri cu qu- 
vernul și cu președintele re
publicii.

garia, următoarea notă r
In noaptea de 20 spre 21 au

gust 1968, a fost înfăptuită in
vazia comună concentrată a 
forțelor aeriene și terestre ale 
U.R.S.S., R.P. Polone, R.D.G., 

R.P. Ungare și R.P. Bulgaria a- 
supra teritoriului Cehoslova
ciei. Trupele au pătruns pe te
ritoriul Cehoslovaciei conco
mitent din mai multe locuri, au 
ocupat localități importante, și 
în scurt timp au ocupat întreg 
teritoriul Cehoslovaciei. Cu 
scopul de a preveni urmări ca
tastrofale iremediabile pentru 
relațiile dintre Cehoslovacia și 
Uniunea Sovietică și pentru 
păstrarea păcii și securității 
generale, reprezentanții consti
tuționali ai R. S. Cehoslovace 
și Prezidiul C.C. al P.C.C. au 
chemat pe cetățenii republicii 
să păstreze calmul și să nu o- 
pună rezistentă soldaților care 
înaintează. Armata, securitatea 
și miliția populară, din același 
motiv, nu au primit ordin de 
apărare a țării. Această pozi
ție a guvernului Cehoslovaciei 
în fața ocupării cu forța a țării 
va fi apreciată de istorie ca 
aportul unei țări mici la cauza 
apărării păcii internaționale.

Guvernul R.S.C. declară că 
niciodată nici el și nici alt or
gan constituțional al acestei 
țări nu și-au dat acordul la 
invadarea și ocuparea Ceho
slovaciei. Ocuparea cu forța 
a Cehoslovaciei contravine 
Cartei O.N.U., Tratatului de la 
Varșovia și principiilor funda
mentale ale dreptului interna
țional.

Declarația președintelui
R. S. F. Iugoslavia, I. B. Tito
BELGRAD 21 (Agerpres). — 
Președintele Republicii, Io- 

sip Broz Tito, a făcut, la rugă
mintea directorului agenției 
Taniug, următoarea declarație :

„Intrarea unităților militare 
străine în Cehoslovacia, fără 
chemarea sau aprobarea qu- 
vernului legal, ne-a îngrijorat 
profund. Prin aceasta a fost 
încălcată suveranitatea unei 
țări socialiste și a fost dată o 
qrea lovitură forțelor socialiste 
și progresiste din lume.

In timpul șederii mele la Pra
ga și al convorbirii cu condu
cerea cehoslovacă, în frunte 
cu toVară^iil Dubcek. m-am 
convins că există hotărîrea de 
a se împiedica orice încercare 
a elementelor antisocialiste de 
a frîna dezvoltarea normală a 
democrației și socialismului în 
Cehoslovacia.

Documentul comun adoptat

Poziția P. C. din Franța, 
Italia și Austria

PARIS 21 (Agerpres). — 
Intr-o declarație dată publi
cității miercuri dimineața, 
Partidul Comunist Francez a- 
nunță convocarea în. sesiune 
extraordinară a Comitetului 
său Central. Potrivit comuni
catului, menționează agenția 
France Presse. Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist 
Francez „consideră că pro
blemele care intervin între 
partidele comuniste trebuie să 
fie examinate și rezolvate în 
cadrul unor întîlniri bilatera
le sau multilaterale, în res
pectul suveranității fiecărei 
țări și al dreptului fiecărui 
partid de a hotărî în mod li
ber".

★
ROMA 21 — Coresponden

tul Agerpres, George Pasto
re, transmite : In dimineața 
zilei de 21 august s-a întru
nit Biroul Politic al P.C. Ita
lian cu participarea membri
lor Direcțiunii, prezenți la 
Roma pentru a discuta situa
ția gravă care s-a creat pe 
neașteptate prin pătrunderea 
trupelor Uniunii Sovietice și 
ale altor țări ale Tratatului 
de la Varșovia pe teritoriul 
cehoslovac.

Convorbirile și acordurile 
de la Cierna nad Tisou și 
Bratislava — se arată într-o 
declarație a Biroului Politic 
— au fost salutate cu satis
facție de organele conducă
toare ale P.C.I. ca fiind pe 
deplin conforme cererilor ex
primate chiar de ei de a so
luționa pe calea politică pro
blemele ivite în Cehoslovacia 
și în relațiile dintre Ceho
slovacia și alte țări socialiste, 
pe baza respectării autonomi
ei tuturor partidelor, astfel 
îneît să se consolideze efec
tiv unitatea mișcării munci
torești și comuniste interna
ționale.

Astfel stînd lucrurile, este 
de neînțeles cum s-a putut ca, 
în aceste condiții, să se ia ho
tărîrea gravă a unei interven
ții militare. In consecință Bi
roul Politic al P.C.I. conside
ră nejustificată această hotă
rîre care este ireconciliabilă

Întrunirea
Consiliului de Securitate

NEW YORK 21 (Agerpres). 
La sediul Organizației Națiu

nilor Unite din New York, s-a 
anunțat oficial că la cererea 
Canadei, Danemarcei, Franței,

Prin acțiunile colective ale 
celor cinci state a fost comis 
un atentat la Independența 
R.S.C. și într-un mod nemai
auzit a fost Încălcată integri
tatea ei teritorială. Guvernul 
R.S.C. protestează cu hotărîre 
împotriva acestui act. In nu
mele poporului cehoslovac, în 
numele păcii generale și al co
laborării, guvernul R.S.C. se a- 
dresează guvernului U.R.S.S. 
cu cererea de a înceta Imediat 
ocuparea ilegală a Cehoslova
ciei și de a retrage toate tru
pele de pe teritoriul ceho
slovac. Guvernul R.S.C., în a- 
cest moment istoric, își expri
mă speranța că guvernul și po
porul Uniunii Sovietice vor în
țelege gravitatea situației crea
te ca urmare a acțiunii arma
te, care nu poate fi explicată 
prin nimic, și cu atît mal puțin 
justificată, și că vor da posi
bilitatea reprezentanților legali 
al poporului cehoslovac, de al 
cărui sprijin deplin se bucură, 
să-și continue activitatea nor
mală. Guvernul R.S.C. își re
zervă dreptul de a adopta toate 
măsurile necesare în cazul în 
care cererea lu! cu privire la 
încetarea imediată a ocupării 
Cehoslovaciei nu va fl satisfă
cută.

Un text Identic a fost trans
mis guvernelor celorlalte pa
tru state.

cu acest prilej confirmă a- 
ceasta.

Hotărîrile comune ale celor 
șase de la Bratislava au fost 
unilateral anulate și au fost 
luate măsuri care vor avea 
consecințe foarte negative și 
însemnate pentru întreaga miș
care revoluționară din lume".

întrebare: In rîndurile po
porului nostru există în pre
zent o mare neliniște șl se aș
teaptă hotărîrile U.C.I. Puteti 
să ne spuneți ceva despre a- 
ceasta ?

Răspuns : „Astăzi va 
loc ședința Prezidiului 
U.C.I., Iar poimîine, la „„ 
gust, se va ține ședința C.C;' 
al U.C.I., la care va fi adop
tată poziția noastră atît în ce 
privește evenimentele din Ce
hoslovacia, cît și în teqătură 
cu problemele noastre interne".

- -avea
C-Gv a)
23 au-

cu principiile autonomiei și 
independenței tuturor parti
delor comuniste și tuturor 
statelor socialiste și cu nece
sitățile apărării unității miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale. In spi
ritul celui mai convins și 
ferm internaționalism prole
tar. și ținînd seama și de da
ta aceasta de relațiile pro
funde frățești și sincere care 
îi leagă pe comuniștii itali
eni de Uniunea Sovietică și 
P.C.U.S, Biroul Politic al 
P.C.I. consideră de datoria sa 
să-și exprime opoziția fermă.

V1ENA 21 (Agerpres). —
Președintele Partidului Co

munist din Austria, F. Muhri, 
a acordat postului austriac rle 
radio un scurt interviu în le
gătură cu evenimentele din 
Cehoslovacia, în .care a expri
mat sprijin deplin poziției Pre
zidiului C.C. al P.C.C.

F. Muhri a spus: „După cum 
vă este cunoscut, noi am sa
lutat din toată inima procesul 
de democratizare în R. S. C. 
Trebuie să spunem că sîntem 
uimiți în ce] mai înalt qrad 
de ultimele măsuri ale celor 
5 state membre ale Tratatului 
de la Varșovia. Noi nu ne aș
teptam la o intervenție mili
tară. Pentru joi am convocat 
plenara C. C. al P. C. din 
Austria în cadrul căreia vom 
adopta poziția în legătură cu 
această situație qravă. După 
părerea mea, aceste evenimen
te aduc un mare prejudiciu în
tregii mișcări comuniste. După 
cum ne este nouă cunoscută 
situația din R.S.C., ca și îna
inte, împărtășim părerea că 
deși în R.S.C. există tendințe 
antisocialiste, nu există însă 
o situație dramatică care să 
justifice o asemenea interven
ție dinafară, pentru apărarea 
împotriva contrarevoluției.

Noi sprijinim în întreqime, 
în întrequl său conținut, de
clarația Prezidiului C. C. al 
P.C.C. care a fost dată publi
cității în legătură cu situația 
care s-a creat în cursul nopții 
de astăzi".

Paraguayului, Marii Britanii si 
Statelor Unite, Consiliul de 
Securitate se va întruni la ora 
21,30 GMT pentru a discuta 
situația din Cehoslovacia.
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