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Intîlnirea
între tovarășii 

Nicoiae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito

La 24 august a avut loc la Vrșaț (R.S.F. Iu Kardeli, membru al Consiliului Federație.!, mem-

APROBARE UNANIMĂ FATĂ DE POZIȚIA
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PARTIDULUI $1 HUVERMULUI MUSTRU
IN LEGĂTURA CU SITUAȚIA DIN CEHOSLOVACIA
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Ne vom înzeci eforturile pentru a 
răspunde chemării partidului nostru

Cu uimire și profundă indignare 
am luat cunoștință de ocuparea sta
tului cehoslovac de trupe străine.

In acest moment crucial pentru 
poporul cehoslovac, pentru țările 
socialiste, pentru mișcarea comunis
tă Internațională sînt întrutotul de 
acord cu poziția adoptată de către 
conducerea noastră de partid și de 
stat comunicată miercuri în fata 
miilor de locuitori ai Capitalei.

Vibranta cuvîntare rostită de se
cretarul general al C.C. al P.C.R., 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, i-a În
suflețit și mai mult pe salariatii în
treprinderii noastre. Muncitori, teh
nicieni și ingineri din secțiile uzi
nei își exprimă din toată ființa Iot 
acordul fată de cele spuse de con
ducătorul partidului și statului nos

tru, salută cu totii propunerea de 
înființare a gărzilor patriotice Înar
mate alcătuite din muncitori, țărani 
și intelectuali.

Comuniștii întreprinderii electro- 
centralei Paroșeni, întregul ei colec
tiv sînt în aceste clipe de grea în
cercare alături de conducerea noas
tră de partid și de stat și își expri
mă hotărîrea de a-și înzeci efortu
rile în producție, ca prin munca 
noastră să contribuim Ia îndeplini
rea tuturor hotărîrilor partidului și 
guvernului. Asigurăm conducerea de 
partid și de stat de sprijinul nostru 
unanim în toate acțiunile ce le în
treprinde.

Ing. C. RACOVEANU 
I.E.C. Paroșeni

Fiecare să fie stăpîn în casa sa!
O declar fără nici o exagerare: 

cuvîntarea tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu la adunarea din fata se
diului C.C. al P.C.R. mi-a mers 
drept la inimă. A fost o expresie a 
patriotismului înflăcărat care carac
terizează politica tării noastre. Am 
înțeles că trăim evenimente de o 
deosebită gravitate. Este în joc 
soarta statului cehoslovac prieten, a 
poporului cehoslovac. De aceea a- 
prob pe deplin poziția partidului 
nostru care a atras mereu atenția

asupra respectării principiului inde
pendentei fecărui stat. îmi exprim 
deplinul acord cu Declarația adop
tată de Sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale. Cu alte cu
vinte, eu înțeleg astfel atitudinea 
conducerii partidului și statului nos
tru : fiecare să poată fi stăpîn în 
casa sa! . Și așa e bine. Așa tre
buie să se întîmple și cu Ceho
slovacia.

Bozgan GHEORGHE 
miner pensionar 

Petroșani

Avutul obștesc e baza matenajă 
a bunăstării întregii societăți

SA NU ÎNGĂDUIM NIMĂ
NUI SAL ȘTIRBEASCĂ!

In contextul preocupării permanen- 
te a partidului pentru perfectiona
rea societății noastre socialiste, a 
lelațiilor dintre oameni, pentru a- 
plicarea în viată a principiilor de 
dreptate și echitate sociala proprii 
orînduir.ii socialiste un loc impor
tant îl ocupă masurile elaborate de 
conducerea partidului pentru apăra
rea avutului obștesc, lichidarea re
surselor de îmbogățire necinstită și 
mai ales a iurtului și delapidărilor 
din averea statului. întărirea lega
lității, apărarea avutului obștesc, a 
drepturilor și intereselor cetățenești 
in scopul dezvoltării orînduirii noas
tre social-economice și a consolidă
rii ordinului de drept constituie sar
cini de mare însemnătate socială e- 
laborate de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. și de ultimele documente de 
partid.

Cu ocazia unei recente analize ce 
a avut loc in cadrul Biroului Co
mitetului municipal de partid a re
zultat că, drept urmare a întăririi 
răspunderii și exigentei conduceri
lor unităților economice și a mun-

rul economiei forestiere s-au depis
tat 26 de infractori care au sustras 
material lemnos. Care sînt cauzele 
generatoare de infracțiuni împotriva 
avutului obștesc? lata răspunsul ce 
se poate da acestei întrebări : Din
tre cauzele comune care au generat 
majoritatea infracțiunilor continuă 
să se mențină circulația defectuoa
să a documentelor primare și înso
țitoare, atît în unitățile industriale 
(I.P.P.F. Jiul, Fabrica de lapte) cît 
și în sectorul administrației (I.L.L. 
Petroșani). O situație caracteristică 
în acest sens există la I.C.R.M. Pe
troșani unde nici pînă în prezent 
nu s-au pus la punct evidenta teh- 
nico-operativă și nici cea contabilă, 
deși aceste neajunsuri au generat 
pagube mari statului și în anii vre- 
cuti (cazurile — Amza Aurel, fost 
gestionar la depozitul de fier brut 
și Amza Nicoiae, gestionar la depo-

I. DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)

O încălcare
I 

fără precedent 
a principiilor drep
tului international

Vestea intrării trupelor a cinci 
state socialiste membre ale Trata
tului de la Varșovia, pe teritoriul 
Cehoslovaciei prietene, m-a umplut 
de stupoare și indignare.

Actul ocupării samavolnice al u- 
nui stat socialist, membru al unei 
organizații internaționale, regionale, 
respectiv, al Tratatului de la Var
șovia de către alte state membre ale 
aceleiași organizații, nu are prece
dent Istoric.

Pretextul juridic șl politic invocat 
de. către cele cinci state străine — 
o chemare în ajutor, anonimă, care 
din punct de vedere constituțional 
nu reprezintă pe nimeni, precum și 
o pretinsă amenințare a regimului 
politic din Cehoslovacia de către 
elemente contrarevoluționare — nu 
are bază juridică și nici rațiune po
litică.

Actul ocupării contravine flagrant 
principiilor generale înscrise în art. 
1 din Carta O.N.U.: al neagresiunii 
și al rezolvării pe cale pașnică a 
diferendelor internaționale — prin
cipiilor de bază înscrise în pream
bulul și în articolul 5 al Tratatului 
de la Varșovia ; respectarea reci
procă a independentei și suveranită
ții statelor membre, neamestecul în 
treburile interne, apărarea integri
tății teritoriale, precum și principi
ilor de funcționare a organizației 
Tratatului, acela ■ al consultărilor și 
luării măsurilor în comun, bazate 
pe consimtămîntul tuturor părților 
semnatare.

Din punct de vedere politic, ocur 
parea samavolnică a teritoriului. Ce
hoslovaciei și împiedicarea factorilor 
constituționali ai țării de a-și exer
cita mandatul încredințat lor de că
tre poporul' cehoslovac, pentru con
tinuarea și desăvîrșirea procesului 
de renaștere și de adîncire a demo
crației socialiste a tării, reprezintă 
un amestec brutal în treburile in
terne ale unei țări prietene, 
contrar principiului internaționalis
mului proletar și înțelegerilor inter
venite cu ocazia consfătuirilor din 
ultimii ani dintre partidele comu
niste și muncitorești.

Ca jurist, membru de partid și 
veteran al războiului antifascist, 
participant al eliberării Cehoslova
ciei prietene de sub ocupația na
zistă, îmi exprim indignarea profun
dă împotriva actului samavolnic de 
ocupare a Cehoslovaciei și de ames
tec în treburile sale politice.

Totodată exprim încrederea depli
nă și adeziunea mea totală fată de 
hotărîrile și măsurile luate în a- 
ceste zile de grea încercare pentru 
întărirea socialismului și păcii în 
lume de către conducerea noastră 
de partid și de stat și mă angajez 
să răspund la orice chemare ce ni 
se va adresa pentru apărarea cuce
ririlor revoluționare și pentru, con
strucția pașnică a socialismului în 
tara noastră.

DAVID MANIU 
procuror șef

al Procuraturii Petroșani

goslavia) intîlnirea între tovarășii Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general a! C.C. al P.C.R. 
președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și Iosip Broz Tilo, preșe
dintele R.S.F. Iugoslavia, președintele TJ.C..I.

La convorbiri au participat din partea română 
Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, și Aurel Mălnășan, 
ambasadorul României în Iugoslavia.

Din partea iugoslavă au participat Edvard

bru al Prezidiului C.C. al U.C.I., Mialko Todoro- 
vici, secretar al Comitetului Executiv ai C.C. al 
U.C.I., Veliko Vlahovici, membru al Consiliului 
Federației, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Vladimir Popovici, membru al Consiliului Fe
derației, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
și Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
in România.

La întîlnire s-a efectuat un schimb de păreri 
privind problemele relațiilor bilaterale și pro
blemele actuale internaționale care interesează 
cele două țări.

(Agerpres)

OAMENI ȘI MAȘINI
IN INIMA MUNTELUI

In ultimii ani, peisajul in
dustrial al Văii Jiului s-a îm
bogățit cu astîel de giganti din 
beton, oțel și sticlă. Modernele 
puțuri cu schip au început să 
aducă la ziuă rodul muncii din 
adîncuri la Lonea și Aninoasa. 
In prezent, asemenea giganti 
se înalță la Livezeni, Petrila 
și Vulcan.

In Lupeniul zilelor noastre 
peisajul caracteristic de șan
tier, e același la suprafață ca 
și în subteran. Sub soare se 
ridică faguri de apartamente, 
sub pămînt se t dărimă munți 
de cărbune. După un secol 
de mineriț, la E. M. Lupeni, 
contrastul dintre vechea ex
ploatare a cărbunelui și cea 
care se înfăptuiește astăzi, 
apare limpede și pregnant. 
Este tehnica modernă, meto
dele de muncă cele mai îna
intate și multe, mulle mașini 
și utilaje, mecanisme moder
ne. La mina Lupeni cei care 
au deprins printre primii teh
nica modernă, au fost, desigur, 
tinerii. In dorința firească, ca
racteristică tineretului nostru, 
de a slăpîni noul în muncă, 
poale că multi dintre flăcăian
drii care pînă acum cîțiva ani 
se îndeletniceau cu agricul
tura și priveau din lan mași
nile de pe șosele sau coloșii 
drumurilor de fier, transported 
utilajele moderne ale exploa

tărilor, au lăsat „coarnele plu
gului agricol", au urmat cursuri 
de specializare și astăzi ei țin 
zdravăn in miini manetele 
plugurilor de cărbune, have- 
zele, combinele.

I a capălul unei galerii, in 
duduitul mașinilor amplificat 
de ecou! înfundat și grav al 
străfundurilor, sub mușcătura 
adîncă a colților de oțel ai 
mașinii, cărbunele se desprin
de cu ușurință tăiat in felii 
sau fărimițat în bulgări și apoi 
alunecă pe transportoare. O- 
mul veghează din apropiere 
operațiile ce Ie execută ma
șina.

La abatajul frontal din stra
tul 18, blocul VI, alături de 
haveza tip KMP-3 ii vom găsi 
pe Sălăjan loan, care o stă- 
pînește în schimbul său. La a- 
batajul frontal straiul 8, pa
noul II, manetele plugului de 
cărbune tip Lobe se află în 
mîinilc pricepute ale lui Bălan 
Gheorghe și Ciutrea Grigore 
iar pe stratul 4, blocul III, la

combina 1 K 52 S este unul 
din cei mai buni combinieri 
tinărul Blaga loan. Oameni si 
mașini. Biografii la fel de ti
nere, datînd din anii de după 
eliberare. Și aceste biografii 
se aseamănă în multe privințe 
cu aceea a sutelor de oa
meni tineri care se pre
gătesc în școli, cu a su
telor de mașini ce se con
struiesc în uzine pentru ca 
apoi să poposească împreună 
la mina noastră care se dez
voltă mereu ramifieîndu-și ga
leriile ca rădăcinile unui ste
jar.

Entuziasmul celor care-_ ală
turi de sute’e de harnici mi
neri, an făcut loc mașinilor 
spre rărunchii pămfntului, este 
astăzi răsplătit de bucuria iz- 
bînzii: randamente depășite, 
reducerea prețului de cost al 
cărbunelui și aproape 50 000 
tone de cărbune date peste 
plan.

NICU POPA

VACANȚA—prilej de noi 
cunoștințe și bucurii

Vacanta nu trebuie socotită ca o 
desprindere completă a . copilului de 
școală, de profesori, de organizațiile 
de tineret. Activitățile organizate în 
această perioadă constituie un bun 
prilej de cunoaștere-a localităților 
in care trăiesc și învață copiii, a 
împrejurimilor, precum și a frumu
seților și bogățiilor patriei.

Cunoscînd importanța vacanței 
pentru tineretul școlar, școlile de 
pe Taza municipiului Petroșani s-au 
îngrijit 1 din timp, pentru a ' asigura 
copiilor o vacanță cît mai plăcută și 
mai folositoare. La întocmirea pro
gramelor de vacanță s-au avut. în 
vedere bondițiile concrete ale șco
lilor, posibilitățile și preferințele 
pionierilor, particularitățile lor de 
vîrstă.

La taberele locale din corturi, or
ganizate de către Școala generală 
nr. 2 Petroșani pe durata de 5 zile 
in munții Parîngului, tabăra experi
mentală organizată la stînele Parin- 
gul de Școala generală nr. 4 din 
Petroșani, elevilor li s-a lăsat un 
timp mai larg pentru manifestarea 
spiritului creator, a inițiativei or
ganizatorice. Tabăra de la. cabana 
Lunca Florii a Școlii generale nr. 
5 Petroșani, cea de Ia cabana Șu- 
rianu, a Școlii generale nr, 1 Pe
trila, au' fost organizate în scopul

de a cunoaște flora din masivul 
Paring.

Continuînd tradiția, cercul „Micii 
naturaliști" de la Școala generală 
nr. 1 Petroșani, a organizat în lo
calitatea Certejul de sus o tabără

de 10 zile pentru Culegerea de plan
te, utile la predarea obiectelor de 
învățămînt.

Excursiile organizate pe trasee ca- 
re-au cuprins monumente istorice, 
șantiere de construcții, orașe și sta
țiuni de odihnă, baze turistice s-au 
dovedit reconfortante, utile. Dovadă 
a atractivitătii excursiilor sînt cele 
11 locuri Interjudețene organizate 
pînă acum la care au participat un 
număr de aproape 400 pionieri și 
școlari.

Dumitru CORNEA
Consiliul municipal 

al Organizației pionierilor

Din nou cu gindul la școală,

Mîine spectacolul: 

„Âșa-i datina 

la noi“
Miine seară, la ora 20, In sala 

mare a Casei de cultură a sindica
telor din Petroșani, orchestra popu
lară de stat din Caransebeș va pre
zenta spectacolul muzical-coregrafic 
„AȘA-I DATINA LA NOI". își vor 
da concursul cunoscuții interpret! 
vocali ai briliantelor folclorice bă
nățene : Felician Fărcașu, Ana Pa- 
catiuș, Achim Nica, Maria Tudor, 
Valeria Colojoară, Dumitru Chepe- 
țan și alții.

Scenariul spectacolului este sem
nat de N. Mihăilescu, coregrafia de 
Paul Grădinaru iar conducerea mu
zicală aparține lui Laci Perescu^L^

IN ZIARUL DE AZI :

® Alte aspecte de 
la sărbătorirea zi
lei de 23 August

(Pag. a 2-a)

• tairogki l«Ms- 
tltă: Doar sase meciuri

(Pag. a 3-a)

cii educative pentru ridicarea con
științei socialiste a maselor, pentru 
promovarea respectului față de lege 
și a acțiunilor întreprinse de orga
nele și organizațiile de partid, îm
preună cu organele de stat din ca
drul municipiului nostru, pagubele 
provenite din infracțiuni împotriva 
avutului obștesc precum și numă
rul infractorilor a scăzut substan
tial. O altă tendință pozitivă e aceea 
a dispariției formelor de sustrageri 
organizate (cu mai multi partici
pants, ceea ce denotă creșterea e- 
xigenței controlului gestionării și a 
reviziei contabile, precum și a 
promptitudinii in descoperirea la 
timp a infractorilor de către orga
nele de urmărire penală.

Deși avem rezultate în combate
rea actelor infracționale, volumul 
pagubelor produse prin diferite for
me de infracțiuni continuă să fie 
ridicat. Astfel, în perioada trecută 
de la începutul anului în unitățile 
industriale s-au produs pagube în
semnate prin furturile din avutul 
obștesc, îndeosebi de materiale din 
incinta exploatărilor miniere. In sec
toarele comerțului de stat și coope
ratist predomină infracțiunile carac
terizate prin sustrageri de către 
unii gestionari și distrugeri de bu
nuri prin acte huliganice. In secta- Răspintie de drumuri... noi Ia Petrila.

Două secvențe și un epilog 
pe tema complezentei

Două secvențe din tabloul 
diurn stau la originea reflec
țiilor care și-au propus să vi
zeze o latură mult prea dez
bătută a relațiilor cotidiene : 
respectul și amabilitatea iată 
de semeni, intr-un cuvint com
plezenta.

Prima secvență : In autobu
zul Petrila — Aeroport in drep
tul stadionului din Petroșani 
un „tinăr" de vreo 38—40. ani 
cedează locul unei călătoare 
mai in vîrstă. Citeva schim
buri de priviri intre pasage
rele din jur și o remarcă cu 
glas tare după ce coboară ce
tățeanul complezent : ,,Precis 
că e din altă parte, pentru că 
pe autobuzele noastre mai rar 
as^Hșta gest".

A doua secvență : Pe ruta 
retur a aceluiași autobuz a-

glomerafie specifică orelor de 
virf. Pe „interval" in picioare 
trei femei de virsta bunicuțe
lor, o tinără mamă cu doi co
pii mici și o viitoare mamă

Jurnal 
citadin

care a urcat prin ușa din iafă. 
Pe scaune trei tineri care abia 
au cunoscut capriciile lame
lor de ras „privesc" și „savu
rează" poezia peisajului car
tierului ce defilează in fuga 
mașinii. Din cind in cind vo
cea taxatoarei se suprapune 
peste zgomotul uniform al mo
torului „Avansați vă rog pe 
interval l“.

Epilog : Este știut că in pro
cesul de modernizare a vieții 
urbane sectoarele care execută 
servicii pentru populație sini 
chemate să facă și o muncă 
de educație în contactul di
rect cu cele mai diferite cate
gorii de cetățeni. De ce nu s-ar 
putea și la noi, ca in alte 
păr/i de altfel, ca taxatoarele 
de pe mijloacele comune de 
transport să anun/e pe un ton 
lipsit de orice urmă de jignire 
că: „In autobuz s-a urcat o 
persoană în vîrstă (sau cu co
pil mic în brațe) rog să i se 
asigure un loc pe scaun". Sau 
dacă situația reclamă o mai 
precisă intervenție, de. ce nu 
„Tinere de pe scaunul al... 
cedează le rog locul pasage
rei de lingă dumneata, deoa
rece dumneaei are de trei ori 
virsta dumitale".

Pe cind o Încercare in acest 
sens, care sintem convinși, își 
va atinge cu prl^:;-mtă scopul ?

Tiberiti KARPATIAN
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Minerii Aninoasel poartă nn grafic sugestiv al realizărilor cu 
care au tntîmpinat marea sărbătoare.

Mărturii 
ale muncii 
creatoare

Cele peste 3 000 tone de cărbune 
extrase peste plan de către minerii 
de la Vulcan, cei 685'000 lei econo
mii la prețul de cost, sporul cu 5 
la sută al productivității muncii — 
sînt realizările înscrise pe graficul 
care deschide coloana minerilor 
vulcănenl.

Mineri, maiștri mineri, ingineri, 
zîmbesc mulțumiți sub faldurile stea
gurilor roșii și tricolore.

Din coloană nu lipsesc destoinicii 
șefi de brigadă Țărînă Valeriu, Mal- 
cocl Vasile, Cerceza Vasile, Hangan

STEAGUL ROȘU

Avufui obștesc e baza maferia!ă a bunăsfărâi întregii societății

Leon, maiștri Fuiorea Adrian, Bucur 
loan. Hotărîrea lor fermă de a ex
trage cit mai mult cărbune peste

Pe graficul care a deschis coloa
na minerilor din Aninoasa erau în
scrise cele 6 000 tone de cărbune 
date peste plan de la începutul a- 
nulul.

Nicoară Traian, Hegeduș Dănilă, 
David Ion, Man Nicolae, Dediu Va
sile sînt cîtiva dintre minerii ale 
căror brigăzi se află mereu în frun
te. Flecare se mîndrește cu reali
zările obținute, fiecare își dorește 
să urce tot mal sus pe treptele 
vredniciei. Brigada condusă de Ni- 
coară Traian, a stabilit un nou re
cord pe bazin. In luna Iulie a ob
ținut în abataj un randament de 
10,5 tone/post.

— Care a fost cheia succesului ? 
— !-am întrebat pe Nicoară Traian.

— Munca. La ''început a fost greu. 
Apoi am stat de vorbă cu fiecare 
ortac. Simțeam că se poate da mal 
mult de 1—8 tone/post. Și cînd vre
rea fiecăruia s-a adunat într-o sin
gură hotărîre fermă, am Izbutit.

— Felicitări I
— Mal așteptat!, ml-a răspuns Ni

coară. Se poate șl mal mult. Aș vrea 
să-l depășim tot noi. Partidul ne-o 
cere șl noi trebuie să facem tot ce 
putem.

Alături de șefii de brigadă, maiștri 
și Ingineri al mine! Aninoasa se

afla și Inginerul Feier Gheorghe, 
șeful exploatării.

— Am venit la sărbătorirea aces
tei însemnate zile cu realizări bune. 
Sînt ferm convins că vom putea 
munci și mai bine, astfel ca rezul
tatele muncii noastre să fie mai bo
gate.

plan îi însoțește ca un tovarăș cre
dincios. Faptele de pînă acum le 
sînt cea mal bună mărturie. Vulca
nul renăscut se dăruiește cu pasiu
ne muncii creatoare, al cărei clocot 
se face simțit în orice colt al Văii 
Jiului.

zitul de materiale electrice precum 
șl a gestionarilor Korestely Ioslf șl 
Mureșan Teofil). S-a constatat, tot 
la I.C.R.M., că șeful contabil Maca- 
vel Miron nu a instruit pe gestio
nari asupra modului în care se face 
înregistrarea mărfurilor în fișele de 
magazie, a conturilor de înregistra
re, ceea ce explică, In parte, si
tuația total nesatisfăcătoare de mai 
sus. De asemenea, ceea ce e mal 
rău, cu toate angajamentele luate 
de conducerea întreprinderii neajun
surile semnalate la această unitate 
în ceea ce privește Inventarierile 
greșite, Incompetenta unor factori 
de răspundere și superficialitatea 
continuă să mal dăinuie. Asemenea 
anomalii s-au găsit șl la O.C.L. Pro
duse industriale. La I.L.L., Fabrica 
de produse lactate, I.P.P.F. „Jiul" 
pagubele din avutul obștesc sînt cau
zate tot de deficientele existente în 
evidenta de circulație a documen
telor primare. In unitățile C.C.V.J. 
pagubele provin în marea majori
tate din plăti efectuate nelegal, re- 
nrezentînd dreptul de salar, conce
diu, prime etc.
apoi reținute
lor

Pagubele în 
vin, în mare

In sec-
Energo- 
fost po- 
preven-

greșit calculate șl 
d:n salariul angajati-

sectorul forestier pro- 
parte, din plăti nele-

chete, normatori șl tehnicieni. Alte 
pagube provin din neplata alimen
telor distribuite muncitorilor, din 
degradarea utilajelor, din slaba gos
podărire a materialelor. Pagubele 
provenite din infracțiuni se explică 
prin lipsa de supraveghere mal ales 
din partea unor expeditori, 
torul construcții (T.C.M.M., 
construcții) sustragerile au 
sibile prin lipsa controlului
tiv ca și a slabei organizări a ser
viciului de contabilitate.

Pentru combaterea cazurilor in
fracționale șl prevenirea lor este ne
cesară desfășurarea în continuare a 
unei susținute munci politico-edu
cative de masă în vederea dezvoltă
rii unei puternice opinii de masă 
împotriva actelor Infracționale. In 
dezvoltarea unei asemenea opinii, a 
combativității și răspunderii condu
cerilor unităților economice șl or
ganelor de stat în prevenirea infrac
țiunilor, sarcini de mare răspunde
re revin organizațiilor de partid 
menite să îndrume întreaga activita
te educativă de dezvoltare a res
pectului fată de lege, a grijii fată 
de avutul obștesc, a vigilentei și 
combativității fată de elementele 
necinstite, hrăpărețe.

Pe lîngă continuarea muncii edu
cative, îndeplinirea sarcinilor de

\

vutulul obștesc, întărirea legalității 
socialiste este necesară -Intensificarea 
activității de prevenire, evitarea si
tuațiilor care favorizează comiterea 
de infracțiuni împotriva avutului 
obștesc. O problemă de prim ordin 
In acest sens î1 în funcțiile de răs
pundere, în funcțiile de gestionari 
de valori materiale șt bănești pre
cum șl în cele de care depinde ve
rificarea gestiunilor să fie promo
vate doar cadre calificate, compe
tente care să prezinte garanții sigu
re sub Taport etico-profesional.

Conducerile unitătiloT, îndeosebi 
cele de la C.C.V.J., I.C.R.M., I.L.L., 
O.C.L. Produse industriale, au dato
ria să ia măsuri neîntîrziate pen
tru îmbunătățirea organizării și cir
culației evidentei contabile și a ce
lei tehnico-operative la toate nive
lele. De asemenea 
rectie, conducerile 
ministratia de stat 
către organizațiile 
ganizeze mai temeinic < 
preventive, să analizeze 
starea Infracțională și situația pa
gubelor din unități cu care prilej 
să ia măsurile 
tru prevenirea păgubiții avutului ob
ștesc.

Oare nu se 
că la o inventariere se ajunge la

Inventare.
actelor infracțio- 
asemenea, lichida- 
existente în pri

să existe o situație tocmai contrară 
celei precedente? Neîndoios, nu 
altfel decît prin planificarea, pre
gătirea superficială a Inventarelor, 
prin Incompetenta personalului care 
efectuează aceste

Preîntîmpinarea 
nale, Teclamă de 
rea neajunsurilor
vlnta depozitării, păstrării bunurilor, 
în asigurarea securității acestora îm
potriva elementelor care ar încerca 
să se atingă de aveîea societății.

Socotim, de asemenea, că munca 
6e educare, acțiunile preventive tre
buie mult mai bine dirijate îndeo
sebi de organele procuraturii astfel 
ca să nu existe 
porții între ele, 
bine coordonate.

Pentru viitor,
nomice, organele de stat trebuie să 
aibă în vedere un adevăr fundamen
tal : dacă a scăzut volumul pagu
belor și s-a îmbunătățit starea In
fracțională nu există pentru nimeni 
nici un motiv 
Dimpotrivă, 
încercărilor 
tulul cere 
a vigilentei 
lerante în
de muncă, din partea tuturor cadre
lor de răspundere.

paralelisme, dispro- 
să se desfășoare

sample,
nline de entuziasm

De tribună se apropie harnicul co
lectiv al F.F.A. Viscoza Lupeni. 
Graficul din fruntea coloanei vor
bește despre realizările celor de aici. 
Sporul adunat în cele 15,5 tone de 
mătase, în cele 48.5 tone sulfură 
de carbon, în depășirea productivi
tății muncii cu 1 100 lei pe sala
riat, sînt argumentele aduse'de a- 
cest colectiv In sprijinul hotărîril 
de a produce mai mult și la preț 
de cost cît mai redus. Iacob Iosif, 
lane Aurelia, Bălașu Lucretia și Sîr- 
bu Nicolae sînt cîtiva dintre cel ca
re și-au manifestat dragostea și ata
șamentul fată de Partidul Comunist 
Român, de Comitetul său Central în 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușes-

cu, pentru prosperitatea patriei noas
tre socialiste.

— Sînt emoționată — ca la fiecare 
sărbătoare — ne-a spus bobinatoa- 
rea Bălașu Lucretia. Astăzi mai mult 
ca oricînd, mă simt și mai atașată 
de partid. Voi munci mai bine, cu 
mai mult spor, pentru a-mi manifes
ta astfel acordul deplin fată de în
țeleaptă politică a partidului nostru.

Aceleași cuvinte pline de entu
ziasm le-a rostit și operatorul chi
mist Sîrbu Nicolae, care a mai a- 
rlăugat: „Sînt gata oricînd să-mi 
apăr patria, România socialistă".

Sînt cuvinte simple care exprimă 
hotărîrea și încrederea poporului în 
conducerea de partid și de stat.

comitetele de di- 
unitătilor din ad- 
să fie obligate de 
de partid să or- 

controalele 
i periodic

toate unitățile eco-

corespunzătoare pen-

poate explica faptul

de automultumire. 
pretntîmpinarea tuturor 
de a știrbi avuția sta- 
dezvoltarea răspunderii, 
și a unei atitudini into- 
rîndul fiecărui colectiv

gale din cauza evidentei defectuoa-

Cu tăticu la demonstrație.

Coloana întreprinderii forestiere Petroșani aduce cu 
ea freamătul pădurilor de brazi. Coborîti de prin 
văile munților care ne înconjoară, forestierii au tinut 
cu tot dinadinsul să fie prezenti alături de mineri la 
această mare sărbătoare. Rezultatele obținute de ei 
sînt dovada deplină a hotărîrii și iscusinței de a tri
mite mai mult lemn industriei forestiere. Benkiș La-

PURTÎND STEAGUL ROȘU

zăr, șef de brigadă la sectorul Lupeni, Dumitrescu Ion 
de la Sterminos, Stroia Gheorghe de la Aușelu, Cio- 
banu Tudor de la Lonea, Manolescu Iile de la Cîmpu 
Mielului, au fost prezenti în coloană alături de or
tacii lor cu care zi de zi se străduiesc să valorifice 
cît mai bine aurul verde al munților noștri.

— Am 60 de ani — mărturisea Ciobanu Tudor. Pe 
aceste meleaguri lucrez doar de vreo 6 ani. Am venit 
aici din Teleorman și mă simt bine între mineri.

Veteranul Ciobanu Tudor trecea prin fata tribunei 
purtînd steagul roșu al partidului.

Casa memorială Ion Roată din comuna Cîmpuri, județul Vrancea.

DE PRETUTINDENI

O insafisfaefie ia apari

ția deliciosului „Polar"

In slujba deservirii populației
Alături de toti oamenii muncii din 

Valea Jiului, și salariații din comerț 
s-au prezentat în număr mare la 
demonstrație penttu a raporta fru
moasele realizări ce le-au obtinut în 
cinstea măreței sărbători.

Am întîlnit înainte de începerea 
demonstrației, și în tot timpul a- 
cesteia, zeci de salariați ai celor 
două organizații comerciale locale, 
ai I.C.R.M., I.C.R.T.I., C.L.F., T.A.P.L. 
Fetele tuturor exprimau bucuria că, 
la ridicarea nivelului de trai al 
populației, și-au adus și el contri

buția, asigurînd o aprovizionare a- 
bundenlă cu bunuri de larg consum.

„Ne vom aduce și în viitor aceas
tă contribuție — ne-a declarat tova
rășul Angliei Constantin, responsa
bilul magazinului cu autoservire din 
Petroșani. Ne străduim ca în fie
care unitate a noastră, oamenii 
muncii să fie deserviți în mod ci
vilizat, ca în fiecare magazin să se 
realizeze cît mai multe beneficii".

In mijlocul demonstranților de la 
I.C.R.M., se discuta aprins despre 
realizările acestui colectiv. „Peste

1 400 frigidere, 5 000 televizoare și 
aparate de radio, 1 600 de mașini 
de spălat rufe și numeroase alte 
bunuri de larg consum au fost 
vîndute populației în primul semes
tru al anului — ne-a relatat tova
rășul Kleibel Wilhelm, directorul 
întreprinderii. Colectivul I.C.R.M. 
este hotărît să muncească tot mal 
bine pentru a asigura o aprovizio
nare corespunzătoare a oamenilor 
muncii, răspunzînd astfel exigente
lor șl cerințelor populației".

Recent, două avioane au 
fost nevoite să zboare o oră 
întreagă deasupra aeroportu
lui din Bombay. Aceasta din 
cauză că- pe pista de ateri
zare se plimbau vaci pe ca
re nimeni nu îndrăznea să 
le alunge. Administrația ca
re a trebuit să plătească 
despăgubiri serioase a cău
tat o soluție. Iat-o: la gră
dina zoologică a fost trimis 
un grup de colaboratori, ca
re au înregistrat răgetele ti
grilor pe bandă de magne
tofon.

Acum, dacă pe pistă apare 
o vacă, funcționarul de ser
viri dă imediat drumul la 
magnetofon și vaca o ia la 
sănătoasa fără s-o mai alun
ge cineva, iar avioanele pot 
ateriza în liniște.

★

In masivul Rodopi din 
sudul Bulgariei natura a .mo
delat în stîncă o adevărată

sculptură înfățișînd un ele
fant. Formația stîncoasă co
boară brusc spre un curs de 
apă formînd un fel de 
„trompă" — o coloană de 
piatră sustinînd o arcadă 
imensă. Dintre diferitele ipo
teze care explică acest fe
nomen al naturii, cea mai 
verosimilă este că ar fi vor
ba de intrarea unei peșteri 
ce s-a prăbușit.

★

Soții Frey, colecționari a- 
matori de roci, au descoperit 
într-o bucată de chihlimbar 
găsită la Cliffwood, statul 
New Jersey (S.U.A.) cele 
mal vechi furnici de pe glo
bul pămîntesc. Cercetători! 
americani au evaluat vîrsta 
acestor insecte la 100 mili
oane de ani, ele datînd a- 
proximativ de pe vremea cînd 
au dispărut dinozaurii.

Insectele fosilizate — două

furnici lucrătoare — sînt cu 
40 milioane de ani mai „bă- 
trîne" decît cele mai vechi 
furnici cunoscute pînă acum

★

In condițiile climaterice 
din Polonia orhideea înflo
rește foarte rar. Totuși, în 
grădina lui J. Jaskiewicz 
un exemplar din aceas
tă floare a înflorit. Și 
mal ciudat este faptul că or
hideea a înflorit din rădă
cină.

★

In orașul Konya din Ana
tolia centrală (Turcia) s-a 
descoperit un sarcofag din 
piatră care reprezintă o va
loroasă operă de artă. El a 
fost executat în secolul al 
II-lea dintr-un singur bloc 
de granit șl cîntărește cea. 
5 tone. Sarcofagul este îm
podobit cu basoreliefuri pe 
teme mitologice.

Cronica rimată
Micuțul dar deliciosul paralelipiped de în

ghețată „Polar" continuă să ne producă o insa
tisfacție. Pe raze decametrice, în jurul tarabe
lor ambulante, crește zilnic, în raport direct 
proportional cu... înălțarea pe boltă a soarelui, 
numărul hîrtiutelor albastre de „nu mă uita". 
De ce ?

...Mai acum o săptămînă
Tot orașu-ntinerise I
Clar, gospodăreasca mină
Se vede că-I îngrijise.

Dar a apărut MINUNEA : 
înghețata la pachet — I 
Și deodată toată urbea 
Și-a schimbat al său aspecl

Pe trotuare, pe peluze,
Peste tot unde privești,
Pînă și-n autobuze,
Ambalaj „Polar" găsești.

L-am zărit — de vreți a ști — 
Chiar lipit și pe vitrine...
Numa-n coșul de hîrtii,
Nu-i nici unul ! Ce rușine I

E-o rușine și morala
Se desprinde... evident:
CEL CE MURDĂREȘTE STRADA.
E MAI MULT CA INDECENT I

Oamenii dintr-un oraș 
Implicit se recomandă 
Cu aspectul care-1 are 
Zilnic fiecare stradă.

Florin PLAUR

MEDICALE
Bucuriile unei zile de vară

Demonstrația s-a termina!. 
După-amiază, oamenii muncii 
din Valea Jiului petrec cile- 
va ore în aer liber lingă 
chioșcurile special amenajate. 
In timp se mititeii, grătarele, 
cîrnăciorii se perpelesc Ia foc, 
Iar sticlele cu bere, vin, pepsi 
sînt puse la... răcoare în to- 
netele răsărite aidoma ciuper- 
eilor după ploaie, oamenii pe
trec. La veselia generală își 
aduc aportul și formațiile ar
tistice de amatori de la clu
buri.

La Lupeni, terenul din a- 
proplerea pleții 6 August a 
devenit neîncăpător. Cît timp 
formațiile artistice de amatori 
se perindă pe scena amenajată 
in aer liber, publicul specta
tor se înlruptă cu bunătăți de ' 
la tonelele din apropiere. 
Maiștrii Suba Mircea și Rusu 
Mihai, minerul lonașcu Con
stantin, vagonetaiul Vlad Du

mitru — de la E. M. Lupeni, 
operatorul Niță Cornel — de 
la termocentrala Paroșeni, ră- 
sucitoarea Huzmezan Arsenica 
— de la Viscoza, zidarul șei 
de echipă Orșan Ion — de la 
sectorul I.L.L., la iei ca toți 
cei de față, închină pentru 
izbinzile trecute și cele viitoa
re, pentru patria liberă.

Valea Morii din Vulcan. 
Poienița de la baraj este inun
dată de oameni. Lucrătorii uni
tăților T.A.P.L. și C.L.F. sînt 
pur și simplu asaltați de so- 
licitanțl. In numai cîteva ore 
sînt puse în vînzare peste 
8 000 de sticle de bere, citevu 
mii de mititei, cantități În
semnate de zaharoase, fructe, 
înghețată, „floricele" ele. Ve
selia este exuberantă. Minerul 
șef de brigadă Nicoară Gheor
ghe de la E. M. Vulcan e în- 
cintat că nu de mult solia i-a 
născut cel de-al doilea copil;

subofițerul elev Romașcu So- 
crate de la Școala militară din 
Sibiu e bucuros că-și face con
cediul în mijlocul familiei, al 
prietenilor; pensionarul Hada- 
ruga Vasile e fericit că, după 
22 de ani, bătrinețea îi este 
asigurată, dovada lipsei de 
griji fiind pensia pe care o 
primește : 1 700 lei pe lună. 
Și cile asemenea bucurii nu 
există I

La Uricani, alți oameni au 
bucurii asemănătoare. Minerul 
șef de brigadă Moldovan Cră
ciun, lăcătușul Cornea Andrei, 
dispecerul Geambașu Uie de 
la E. M. Uricani, electricia
nul Gamureac Vasile de la 
șantierul Valea de Pești, stu
dentul Kocsis Francisc de la 
Academia de studii economi
ce, precum și toți ceilalți, sînt 
bucuroși că sărbătoresc cei 24 
de ani de la eliberare cu roa
de bogate In muncă. Și-n a- 
ceastă zi își arată toată bu
curia...

Destinderea 
psihică - remediu 
împotriva 
coiesteroluiui

împotriva creșterii anormale a co
lesterolului din sînge, factor de în
tărire a arterelor, de scleroză șl de 
coronarită, savantii americani nu 
recurg numai la dietă (alimentație 
săracă în grăsimi animale), ci fac 
apel astăzi la „destinderea psihică". 
Ei pretind, înainte de orice, un re
paus săptămînal de cel puțin 48 ore, 
combinat cu calmul oferit de o de
plasare la tară în stare să ducă la 
desprinderea totală de grijile pro
fesionale.

Ei sfătuiesc să se evite șocurile 
afective și „stările de tensiune", cum 
ar ficonducerea unei mașini în

oraș, grijile familiare sau specta
cole „agresive", ca întrecerile spor
tive. In această perspectivă a re
laxării, ei suprimă toxicele (tutun, 
cafea, ceai etc.) și prescriu tranchi- 
liantele.

Cît privește alcoolul, deși o pro
pagandă comercială îi atribuie e- 
fecte terapeutice, trebuie să ne pă
zim de el; Tarelor binefaceri pe ca
re alcoolul le are In ce privește 
vasele (vazodilatatia care sporește 
debitul sanguin) se opun gravele 
și frecventele leziuni pe care el le 
produce în ficat.

Cauzele prenatale 
ale înapoierii 
mintale

Cercetătorii de la Universitatea a- 
mericană din Wisconsin afirmă că 
au descoperit de ce unele mame 
nasc copii înapoiati mintal. Aceste 
constatări răstoarnă concepțiile me

dicale anterioare asupra rolului pla
centei ca protector constant al fetu
sului. S-ar putea ca fetusul, după 
cum afirmă cercetătorii — prof. 
George Kerr, Arnold Chamove, Harry 
Weisman și Harry Harlow — să 
provoace o anomalie chimică la fe
tus atunci cînd o asemena anoma
lie există la mamă.

Aceste constatări au fost făcute 
în cursul unor experiențe în care 
mari cantităti din substanța chimică 
phenilalanină au fost administrate 
unor maimuțe în gestație. Phenilala- 
nina este un aminoacid despre care 
se știe că se găsește în cantităti 
mari Ia femeile suferinde de PKU 
— phenilketunurie. PKU este o 
boală asociată cu înapoierea min
tală și se știe că mame suferind 
de această boală au născut copii 
mult mai înapoiati decît erau ele.

Cercetătorii afirmă că, cantitățile 
de phenilalanină la fetus erau în
totdeauna mai ridicate decît la mai
muța mamă ceea ce ar arăta că pla
centa contribuie la dezvoltarea unei 
stări biochimice anormale la fetus.

Echipa de cercetători a mai afir
mat că nivelul ridicat al phenilala- 
nlnei în sîngele fetusului înainte 
de naștere producea la maimuțe le
ziuni ireversibile ale creierului și 
că o explicație similară ar putea 
exista și pentru înapoierea mintală 
constatată la copii născuți din mame 
suietinde de PKU.

știau ci..
© Potrivit datelor O.N.U. cel mal 

mare coeficient al natalității a fost 
înregistrat în Africa de Vest. El re
prezintă 52 de copii la 1 000 de lo
cuitori.

® Venitul anual pe locuitor 
este în R.S.A. de 410 lire steriine 
pentru populația albă, 80 pentru a- 
siatici și 50 pentru africani.

© In Congo (Kinshasa) cu o popu
lație de 15 500 000 locuitori există 
în total 145 de medici congolezi.

® Pielea curată, sănătoasă pose
dă proprietăți antimicrobiene. Dacă 
pe o porțiune de piele curată se a- 
plică 80 milioane de bacterii, după 
o oră nu mai rămîn din acestea 
decît 720 000, iar după două ore — 
numai 7 000.

® Pe un kilometru pătrat de su
prafață marină pe care trec valuri 
înalte de 5 m este concentrată o e- 
nergîe cu o putere de 3 milioane 
kW.

® Pînă la limitele atmosferei te
restre ajunge aproximativ 1/2 000 000 
— a parte din radiațiile solare.

@ La formarea unui strat de 50 
mm de apă de ploaie pe 1 ha pu
terea totală dezvoltată de picăturile 
care cad este de 625 CP/h. Lucrul 
mecanic efectuat este egal cu 170 
kWh.
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STEAGUL ROȘU

nucu Mariana 
chisit să vadă 
m-a dat cu 
sistentele mele
pil, sora ml-a spus că 
ment. Nu știu dacă

el

numai că nu s-a sin
ce are 
pe ușă
de a-1

UN „TRATAMENT"
SONDORII

CARE SE IMPUNE

I cei mai multi de vîrstă 
cînd au mare nevoie de In
și asistenta personalului 
Felul cum se desfășoară

In
ne
să

Un grup de cititori din Petrila au 
trimis ziarului „Steagul roșu" o se
sizare despre anomaliile ce există 
în cartierul „8 Martie" în domeniul 
asistenței medicale. Spicuim din 
această scrisoare.

„In cartierul nostru sînt peste 400 
de copii 
lragedă, 
grijirea 
medical.
la ora actuală asistența medicală nu 
poate să creeze decît nemulțumiri. 
Avem două circumscripții sanitare 
în cartier, nimic de zis, numai că 
munca aici nu este organizată In 
mod corespunzător: programul de 
consultații la cele două circumscrip
ții esle doar de la 8 la 12, iar în 
perioada concediilor, pentru același 
orar, rămîn un singur medic la am
bele circumscripții. Astfel, trebuie 
să așteptăm cu copiii bolnavi 
brațe, la ușa medicului, pînă 
vine rîndul ia consultații. Ce
mai vorbim de urgențe dacă și pen
tru o injecție sau pentru un pansa
ment trebuie să mergem la spitalul 
din Petrila sau la cel din Petroșani. 
Nu știu ce rost or fi avînd cele 4 
surori medicale de la circumscrip
ții dacă de tratamente nu se ocupă, 
pansamente nu fac?!".

Aceeași întrebare și-au pus-o ma
joritatea femeilor mame a unul sau 
mai multi copii, cu caie am stat de 
vorbă în cartierul „8 Martie" din 
orașul Petrila. Am notat frlnturl de 
discuție, nemulțumiri care planează

asupra celor două circumscripții sa
nitare.

Diac Maria: „Surorile de aici se 
ocupă mai mult de fișele de evidență 
decît de sănătatea copiilor. Or fi 
functionînd ca surori medicale sau 
ca funcționare?".

Petrușca Iuliana: „In cazul unei 
urgente, n-ai decît să-ți iei copilul 
în brațe șl să fugi cu el la spital 
la Petrila sau la Petroșani. Noaptea 
între Petrila și Petroșani nu circulă 
nici un fel de mașină, far la servi
ciile salvării nu poți apela din mo
ment ce în tot cartierul nu găsești 
un telefon public".

Agapie Anica : „Ce Tost au aceste 
circumscripții sanitare dacă și pen
tru o Injecție, pentru un pansament 
trebuie să mergem la spital?".

Anton Ana: „Sora de teren Ie 
face copiilor injecții, n-am ce zice, 
dar... după ce-1 plătim. Cu 6, 5, 10 
lei poate face șl Injecții. Mă întreb: 
aceste surori nu primesc salariu 
pentru munca lor, de recurg Ia ciu
buc? Sau sînt plătite pentru ca In 
timpul programului de lucru să cro
șeteze ori să se uite pe geam?".

Roșii Viorica ne-a povestit o în- 
tîmplare recentă de Ia lina din cir
cumscripțiile sanitare. „Un băiețaș 
din cartier, Diaconii, în vîrstă de 
11 ani, zbengulndu-se împreună cu 
alțl copil, și-a spintecat piciorul In
tr-un geam. Mamă-sa, cînd l-a văzut 
plin de singe, a leșinat. Am luat 
ou copilul In brațe șl am alergat ai 
el la circumscripție. Sora Grigores-

a înce- 
cei din 
sînt su-

de

copilul, dar 
afară. La in- 
pansa pe co- 
n-are pansa- 

pansamant a
avut sau nu, dar că duce lipsă de... 
omenie m-am convins din cuvintele 
pe care ni Ie-a adresat: „Ieșiți, Ie
șit! afară că-mi umpleți de singe pe 
jos".

Am pansat copilul cu un cordon. 
Apoi, cu mașina ce transporta căr
buni, l-am dus Ia spitalul din Petri
la, pentru pansare, ca în cele din 
urmă băiatul să fie Internat la spi
talul din Petroșani. Din felul cum 
s-au purtat surorile și medicii de la 
spitalele din Petrila șl Petroșani cu 
accidentatul, mi-am dat seama
înțelegerea șl căldura cu care 1-au 
înconjurat pe bolnav, în contrast 
cu totala lipsă de omenie de care 
a dat dovadă sora Grigorescu Ma
riana.

Și acum mă frămlntă aceeași în
trebare : Ce or fi căutînd în acest 
sector de activitate persoane care 
dau dovadă de o totală lipsă de 
omenie ? Cine dacă nu oamenii în 
halate albe trebuie să se apropie cu 
răbdare și înțelegere de bolnavi ?

Aceleași întrebări le adresăm șl 
noi Consiliului popular al orașului 
Petrila și conducerii spitalului din 
localitatea de la care așteptăm mă
suri operative în legătură cu stă
rile de fapte sesizate de cititorii 
noștri.

De la ctteva sute de metri depăr
tare de Lonea se aude un zumzet 
uniform de motor. Vine de la sonda 
5974 condusă de maistrul Moldovan 
Gheorghe. Dar iată că pentru cîteva 
minute zumzetul motorului 
tat. Luate în primire de 
schimbul tntîi, agregatele 
puse unei scurte verificări.

— Gata băieți, totul e în ordine, 
putem să-l dăm drumul — se auzi 
vocea mecanicului de revizie Seu- 
leanu Cornel.

Ca la comandă Petcu Alexandru 
pornește motorul șl zumzetul con
tinuă parcă mai vioi, iar freza se 
înșurubează tot mai adine în pă- 
mînt. Intrată într-o rocă tare, freza 
și-a încetinit ritmul de pătrundere. 
Ajutorul de mecanic Bîrcu loan, 
care dirijează frezele și-a mărit a- 
tenția și totul a intrat în normal, 
încă puțin și sonda 5974 va avea 
forați lntr-o lună 85 de metri peste 
sarcinile de plan.

Lucrările pentru Identificarea de 
noi zăcăminte de cărbune în partea 
estică a Văii Jiului continuă sub 
îndrumarea șefului de lot Todea 
loan. Și unde scormonesc sondorii 
se pun în valoare noi zăcăminte 
din bogățiile adîncimilor.

T. CORNEA
Situată într-un cadru montan deosebit de frumos, cabana Lunca Florii este un loc de odihnă 

mult căutat în zilele de sfîrșit de săptămînă.
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P. BREBEN

Un nou sortiment

Soba de încălzit
tîp

Avancronică fotbalistică

DOAR SASE MECIURI T V
♦
i
i

se dispută 
a IlI-a a 
de fotbal. 
U.T.A. s-a

Un tată debitor
în propria familie

In unitățile metalo-chimice de 
raza municipiului Petroșani a înce
put desfacerea unul nou sortiment: 
soba de încălzit tip „Confort" — 
produs al uzinei „1 Septembrie" din 
Satu Mare. Estetica sobă prezintă 
caracteristici tehnice și de funcțio
nare superioare celei cu cărbuni : 
funcționează cu combustibil lichid 
(petrol) și ocupă un spațiu mai mic.

Prețul de desfacere: 1 300 lei
bucata.

pe

In șase orașe din tară 
azi meciurile din etapa 
campionatului diviziei A 
Intîlnirea dintre Steaua și
consumat ieri după-amiază șl s-a în
cheiat cu scorul de 1—0 în favoarea 
arădanilor. In această etapă un 
meci nu se va juca. Este vorba de 
partida dintre F. C. Argeș — Dinamo 
București, amînată pentru o dată ce 
se va anunța utlerior. Cauza nedis- 
putării este plecarea în Italia a di- 
namoviștilor bucureșteni, care, invi
tați de clubul F. C. Bologna, vor 
evolua mîine în compania aceste! 
echipe, într-un turneu dotat cu tro
feul „Dal'arta".

Să trecem în revistă întîlnirile de 
azi, încercînd să acordăm credit u- 
nora sau altora dintre combatante, 
cu rezerva surprizelor pe care 
le putem prevedea.

Pe proaspătul dreptunghi de 
zon de la stadionul Tineretului 
Craiova evoluează egala de dumi
nică a Jiului, „U" Craiova, șl În
vinsa U.T.A.-ei, Crișul Oradea. In
fuzia de tineret în formația olte
nească, dornic de afirmare, care 
costat duminică un 
o va costa azi două 
șui. Chiar dacă se 
Crișul că-1... Repede.

Echipa lui Tiberiu
Tg. Mureș, își deplasează „bateriile" 
pe stadionul din Giulești. După 
„bronzul” de 1—0 luat In etapa tre
cută la mare, mureșenii vor fi „ge
neroși", sperăm, și cu Rapid, cu 
țoale că Valentin Stănescu nu are 
cea mal bună formulă de echipă 
la această oră. Rapidiștil nu prea 
iartă în Giulești.

Vagonul și Progresul se întîlnesc 
la Arad. Localnicii, coniponentl al 
cvintetului cu cite 
etape, dar cu cel 
raj, s-au instalat 
mentului. Azi ei
în confruntarea cu 
bucureșteană, care a administrat du
minică dinamoviștiior băcăuani trei 
goluri în schimbul unuia singur.

Component! ai aceluiași cvintet, 
petroliștii ploieștenl iau drumul li
toralului pentru a-I face o vizită 
fostului coleg, Badea. Noul „val" 
al Petrolului vine încet. In schimb 
Farul, formație cu... gabarit depășit, 
nu-și face probleme. Cu trei puncte 
din două meciuri, va juca lejer șl 
va cîștiga. Pentru prima dată pe

nu

a 
punct pe Jiul, 
puncte pe Cri- 
spune despre

Bone, A.S.A.
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8,30

8,40

mal severă tn- 
timp ce mușche- 
învins comod pe 
trei puncte, deți- 
poziția a doua

9,05

10,00
11,30

Colcer Oprițescu Toma din Petro
șani, str. Lunca nr. 36, s-a căsătorit 
în 1955 din dragoste. Dar focurile 
iubirii nil l-au ținut mult. După pa
tru ani și-a părăsit soția șl pe mi
cuța Aurora, fructul scurtei lor con
viețuiri.

In zadar a așteptat soția Iul să 
primească ajutorul bănesc pentru fe
tită. Oprițescu uitase și de fetiță 
și de mama el. Găsise omul locuri 
mai călduroasei prin alte case. Drept 
urmare, soția l-a acționat în jude
cată și, prin sentința civilă
108/1961, Opritescu a fost obligat 
la plata unei pensii de întreținere 
pentru micuța Aurora de 200 lei lu
nar. Dar Oprițescu nici nu s-a sin
chisit, continuînd să 
nici un leu.

Cum era și normal, 
s-a adresat organelor
penală. In urma cercetărilor între
prinse, s-a stabilit că tatăl debitor, 
deși este muncitor calificat, nu s-a 
încadrat în cîmpul muncii, ci lucrea
ză sezonier la diferiți cetățeni. O- 
mul urmărea prin aceasta să scape 
de a plăti pensia motivînd că nu 
are salariu.

Dar legea nu la în considerație 
toate alibiurile incuipaților 
caută prin diferite mijloace 
absolviți de răspunderea 
Așa că nici lui Oprițescu 
reușit „figura". Constatînd că
debit de 16 800 lei, judecătoria din 
Petroșani, prin sentința penală nr. 
255 din mai 1968, I-a condamnat Ia 
7 luni închisoare corecțională.

Poate că așa, 
duce aminte că 
pil, pe care, în 
rii, este obligat
tescu a mai executat două pedepse 
penale pentru furt. Deci de un așa- 
zis debit moral nu poate fi vorba

în cazul lui... Dar debitul material 
trebuie să-l achite. Chiar dacă tre
buie să iacă acest lucru în contul 
propriei familii. Dacă a furat pe al
ții, banii propriei fiice, acordați prin 
lege, nu-i poate fura.

I. DURECI

Simboluri. A aparul :

Revista
Probleme economice"

nu plătească Probleme privind

industriale.
Murgu și 
economice

Evoluția cheltuie- 
în perioada 1965

mama minorei 
de urmărire

Opritescu își va a- 
este tatăl unul co- 
virtutea legilor ță- 
să-1 crească. Opri-

Gîndirea social-economică 
cu ideile lasciste.

care 
să fie 

penală, 
nu l-a 
are un

Gh. Barbu — Aspecte ale 
a României cu țările vest

nr.

N E M A T O G R A F E
LUNI 26 AUGUST

-nr. 8/1968
DIN CUPRINS :

Dr. Ivanciu Nicolac-Văleanu — Anti Diihring 
o enciclopedie a marxismului.

Gh. Sică și Dr. R. Katz —
Iilor materiale de producție
—1970.

V. Lazăr și Gh. Anghel —
îmbunătățirea sistemului de premiere în între
prinderile

Dr. Gh.
cooperării 
europene.

I. Șerbănescu — 
românească în lupta

Dr. C. Moisuc — Tendințe noi în dezvoltarea 
fluxurilor economice internaționale.

DEZBATERI — Acțiunea legii valorii în eco
nomia socialistă. Dezbatere științifică organizată 
de cadrele de economie politică și conducerea 
planificată a economiei naționale din Academia 
de studii economice și de revista „Probleme e- 
conomice".
CONSULTAȚII

M. Oprlșan — Strategia competițională a pro
dusului marketingul.
ÎNSEMNĂRI

V. I. Ojoc — Determinarea eficienței econo
mice a cercetărilor tehnico-științifice.

I. Chiriță (Tg. Mureș) — Economia în între
prinderi.

Ion Martinescu (Suceava) — Posibilități de 
îmbunătățire a controlului bancar asupra utili
zării fondului de salarii.

V. Corbeanu — Folosirea mai eficientă a fon
durilor de investiții pentru producția de furaje 
combinate.

CONCURS
pentru ocuparea 

următoarelor posturi

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Prin 
Kurdistanul sălbatic; Republica: 
Statornicia rațiunii; PETRILA: Eroii 
de la Telemark; LONEA ■— Minerul : 
Apa curativă; ANINOASA: Cînd tu

nu ești; VULCAN : K.
ȘENI : Agonie și extaz;
Cultural: Vicontele plătește polița; 
Muncitoresc: Innorare trecătoare; 
URICANI: Răpirea fecioarelor;

O. ; PARO- 
LUPEN1 —

@ 2 maiștri mineri principali

@ 1 maistru principal electromecanic

3 maiștri mineri

© 2 maiștri electromecanici

• 2 maiștri de transport

• 1 maistru electrician

ANUNȚA
Exploatarea minieră Ollja

din Petroșani, str. Cărbunelui nr. 20
Concursul va avea Ioc la data de 29 august 

sediul E. M. Dîlja.
a. c. Ia

Informații suplimentare se pot lua zilnic de 
ciul organizării muncii ai exploatării. Telefon 204.

la servi-

Exploatarea minieră Uricani
cu sediul în Uricanî
județul Hunedoara

anga jeaza :
O mâneri
® ajutori minoră
(B vagonetari
@ muncitori necalificafi

*

SE ASIGURA CAZAREA Șl CANTINA 

PENTRU NEFAMILIȘTI.

Informații se pot primi zilnic la sediul
exploatării, biroul personal.

lin punct în două 
mai slab golave- 
ln coada clasa- 

au primele șanse 
cea de-a 4-a

troliștii Dridea și Badea, al căror 
cuplu l-a consacrat Ploieștiul, vor 
fi adversari. Cum se vor privi oare 
bunii prieteni ?

In ultimul meci al etapei trun
chiate de azi se întîlnesc studenții 
de pe malurile Bahiuiului cu cei de 
pe malurile Someșului, la primii a- 
casă. Ieșenii au înregistrat dumini
că la Pitești cea 
frîngere ; 0—4, In 
tarii lui Teașcă au 
Rapid și au făcut 
nînd, deocamdată,
In clasament cu golaveraj de plus 
doi. Meciul de azi va da, credem, 
cîștig de cauză moldovenilor.

Jiul are azi o sarcină dificilă la 
Bacău. După meciul cu „U" Craiova, 
antrenorul Tltus Ozon era nemul
țumit că unii dintre elevii săi nu-i 
respectaseră indicațiile, că Înainta
șii și mijlocașii nu-șl făcuseră în
deajuns datoria. In cursul săptămî- 
nil trecute, Ia antrenamente s-a in
sistat mult pe aceste compartimen
te. S-ar putea ca mîine... Elevii Iul 
Nicușor, însă, care în tot campiona
tul trecut n-au făcut decît un meci 
egal acasă, au făcut egal în prima 
etapă cu „U" Cluj, pentru ca apoi 
să piardă cu 3—1 Ia București în 
fața Progresului. De aceea, el vor 
face totul pentru a cîștlga. Au de 
partea lor terenul propriu și publi
cul care i-a condus spre victorie 
în 11 din cele 13 meciuri jucate 
acasă în campionatul trecut.

Oricum va fi, așteptăm de la eta
pa a III-a a campionatului diviziei 
A de fotbal jocuri frumoase, goluri 
multe, arbitraje competente.

D. GHEONEA

PROGRAM DE RADIO
LUNI 26 AUGUST

PROGRAMUL I:
5,00 Buletin de știri; 5,05—6,00 

Program muzical de dimineață; 5,30 
Buletin de știri; 6,00—8,25 Muzică 
și actualități; 8,25 Moment poetic;
8.30 La microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,05 La micro
fon, melodia preferată; 9,30 Revista 
literară radio; 10,00 Arii din ope
rete; 10,10 Cadran cultural; 10,25 
Din cîntecele și dansurile popoare
lor; 10,45 Recital Henryk Szeryng; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 Zi din 
fluier, fluieraș; 11,15 Piese corale;
11.30 Arii din opere; 11,45 Sfatul me
dicului; 12,00 Șirag de melodii; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 13,20 
Soliști și orchestre de muzică u- 
șoară; 14,00 Interpreți de odinioară 
ai muzicii noastre populare; 14,15 
File de legendă: „Din vremea Iul 
Matei Voievod" — scenariu radio
fonic de Gheorghe Tomozei și Ne- 
dic Lemnaru; 14,50 Pe străzi și pe 
bulevarde — muzică ușoară; 15,00 
Buletin de știri. Buletin meteo-ru
tier; 15,15 Radio-racheta pionierilor; 
15,40 Pentru prietenii muzicii co
rale; 16,00 Radiojurnal. Sport. Bule
tin meteorologic; 16,20 Cîntă Ileana 
Conslantinescu; 16,30 Corespondență 
specială; 17,15 Antena tineretului; 
17,45 Melodii intrate recent în fo
noteca noastră; 18,00 Buletin 
știri; 18,02 Orizont științific; 
Cîntece și jocuri populare;
Recital de operă; Boris Cristoff; 19,00 
Radiogazeta de seară; 19,30 O melo
die pe adresa dumneavoastră; 20,00 
Buletin de știri; 20,05 Rampa. Ce aș
teaptă spectatorii de la noua sta
giune teatrală (raid-anchetă); 20,20 
Codrule, frunzele tale — emisiune 
de folclor; 20,40 Muzică ușoară de 
Temistocle Popa; 20.55 Noapte bună 
copii; 21,00 ..Buciumată" do Ștefan 
Mangoianu; 21,05 Teatru radiofonic- 
„Mașina de calculat" de Paul Eve- 
rac; 21,35 Pagini alese din muzica 
ușoară; 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport; 22,20 Trei me
lodii noi interpretate do formația 
Manfred Mann; 22,30 Moment poe-

tic; 22,35 Lucrări de Tiberiu Olab; 
22,57 Jazz; 24,00 Buletin de știri; 
0,05—5,00 Estrada nocturnă. Buleti
ne de știri și meteo-rutiere la orele 
1,00; 2,00 și 4,00.

PROGRAMUL II:
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7,00 Trandafir de la Moldova — 
emisiune de folclor; 7,30 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier; 7,40 Me
nuet de Paderewski-Kreisler; 7,45 In 
sunet de fanfară; 8,00 Jocuri inter
pretate la diferite instrumente; 8,10 
Tot înainte (emisiune pentru pio
nieri); 8,30 Buletin de știri; 8,35 Sui
ta simfonică de Zeno Vancea; 9,00 
Caleidoscop muzical; 9,30 Trio în la 
minor de Maurice Ravel; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Dansuri de es
tradă; 10,30 Expediția transmite...; 
11,15 Parada succeselor de muzică 
ușoară; 11,35 Balade și jocuri popu
lare; 12,00 Buletin de știri. Buletin 
meteorologic; 12,11 Varietăți muzi
cale; 13,00 De toate pentru toți; 
13,55 Scherzando de Mansi Barberis; 
14,00 Radiojurnal. Buletin meteo-ru
tier; 14,08 Concert de prînz; 15,00 
Alegeți melodia care vă place — 
muzică ușoară; 15,30 Muzică popu
lară; 15,45 Melodii de Petre MI- 
hăiescu și Ion Stavăr; 16,15 Muzică 
ușoară Interpretată la muzicuță; 16,20 
Sfatul medicului; 16,25 Caruselul me
lodiilor; 17,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 17,15 Arta clavecinistă 
de-a lungul secolelor; 18,00 Ecran 
sonor — muzică ușoară; 18,15 Mu
zică corală de Ion Vidu; 18,25 Amfi
teatru literar; 18,50 Muzică; 18,55 
Buletin de știri; 19,00 Un valoros 
interpret al folclorului nostru : Ion 
Luican; 19,30 Duete din opere; 20,30 
Ora specialistului. Știința conduce
rii întreprinderii: 20,50 Formația Ion 
Calistrache; 21,00 Buletin de știri; 
21,05 Tonomatul tinereții — muzică 
ușoară; 22,15 Piese alese din fono
teca noastră de folclor; 22,30 Seară 
do vară — muzică ușoară; 23,00 Ra
diojurnal; 23,07 De la preclasici la 
moderni; 23,44 Concert din opere; 
0,10 Jazz; 0,55-1,00 Buletin de știri. 
Buletin meteo-iutier.

12,15
12,45
13,00

16,00

17,00

19,30
19,50

20,10

20,45

21,45
22,00

17.30
18,00
18.30

Ora exactă. Cum va 
vremea ? Gimnastica 
Înviorare.
Pentru copii și
Filmul serial 
Furry".
La șase pași de 
cursie.
Ora salului.
Tv. pentru specialiștii din 
agricultură.
De strajă patriei. 
Telejurnalul 
închiderea 
dimineață.
Zig-Zag —• 
duminical.
Fotbal: Rapid — A.S.A. 
Tirgu Mureș.
Telejurnalul de seară.
Cîntă corul Radiolelevi- 
ziunii.
Vechiul drum 
documentar.
Formalii de 
șoară de 
transmisiune 
stanfa.
Telejurnal.
„Eu nu cînt că știu etnia" 
— Transmisiune de la 
Constanta.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii)

fi 
de

școlari.
„Calul
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emisiunii de
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Pentru noi femeile I
Actualitatea industrială

A 

A

A
A
A

A 
A 
A
A

19,00
19,30
19,50

Curs de limba franceză. 
(Reluarea lecției a 7-a). 
Emisiune pentru studenți. 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Publicitate.

20,00 Muzică populară româ
nească.
Ce-afi dori să revedefi ?
Tele-universitatea.

A

A

22,45
23,00

Film artistic: „Cine a 
vrut s-o ucidă pe Jessie".
Telejurnalul de noapte.
închiderea emisiunii.
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ELECTRON 4“
clubului energelicienilor din 
a fost, nu 
concert de 
„Melodii și

de mult, gazda 
muzică ușoară 
ritm", prezen- 
muzică ușoară

nu
capabilă să culeagă a- 
numai din partea celor

vitalitate, talentata so-de 
componentă a formației, Li-

Pavone

tînăra 
Recsalc

Scena
Paroșeni 
primului 
intitulat
tat de formația de 
locală „Electron 4".

In prag de afirmare, formația „E- 
Iectron 4", alcătuită din tinerii Vass 
Andrei — ghitară solo, Henning 
Brunner — ghitară bas, Lidia Kelt 
— ghitară acompaniament, Nuțu Ar
delean — ghitară ritmică și Rethi 
Alexandru — baterie, se arată a fi 
o formație 
precieri 
tineri...

Plină 
listă și
dia Kelt, a Interpretat cîntece din 
repertoriul cîntărețelor Rita 
și Caterina Casselll.

De succes s-a bucurat și 
Interpretă de muzică ușoară
Margareta, posesoarea unei voci ca
pabile să depășească granițele ano
nimatului. O notă în plus, pentru 
felul cum a interpretat în limba 
IfalianM melodiile din repertoriu.

Foarte bine și-au alcătuit reper
toriul șl tinerii Mircea Zamfir șl 
Ion Drăgol. Primul, folosind mai ju
dicios microfonul, Iar ultimul ordo- 
nîndu-și mișcarea scenică exagerată, 
vor ajunge să se impună ca Inter
pret! amatori valoroși.

Muncind în continuare cu aceeași 
nestăvilită pasiune, succesele mi 
vor întîrzia să se arate

Deocamdată, un sincer „Bravo!",

Iacob TML1NG
Vulcan
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SÂ FIE RETRASE NEÎNTÎRZIAT TRUPELE STRĂINE 

DIN CEHOSLOVACIA. SA ÎNCETEZE ORICE AMESTEC
ÎN TREBURILE INTERNE ALE ACESTEI ȚÂRI_!

IN ULTIMELE 24 DE ORE
@ DELEGAȚIA OFICIALĂ CEHOSLOVACĂ, condusă de 

președintele Ludvik Svoboda, co ntinuă tratativele începute la 
Moscova. î

® La Praga, în pofida prezenței tancurilor și mașinilor blin
date ale trupelor străine, APRO VIZIONAREA POPULAȚIEI ȘI 
TRANSPORTUL IN COMUN sînt tot mai bune.

® PRIN POSTUL DE RADIO LEGAL SE ADUC MULȚU
MIRI ROMÂNIEI pentru modul în care presa, radioul și televi
ziunea română reflectă situația din Cehoslovacia.

® In întreaga lume se fac auzite glasurile de protest ÎMPOTRIVA OCU
PĂRII CEHOSLOVACIEI de către unitățile militare ale celor cinci state.

Oamenii muncii cehoslovaci își manifestă 
încrederea fermă In Partidul Comunist
PRAGA 24. — Coresponden

tul Agerpres, Eugen lonescu, 
transmite :

Simbătă a continuat sesiunea 
Adunării Naționale Cehoslovace. 
Ea s-a desfășurat pe comisii. A 
avut loc o nouă ședință a gu
vernului legal.

In primele ore ale dimineții 
de sîmbătă, un elicopter militar 
străin răspîndea deasupra ora
șului foi volante cuprinzind de
clarația guvernelor celor cinci 
țări membre ale Tratatului de la 
Varșovia adresată poporului ce
hoslovac. Declarația încerca să 
explice motivele care au dus la 
prezența militarilor străini în 
Cehoslovacia. Oamenii le ridi
cau, le citeau, apoi le rupeau și 
dădeau din mînă. Ei cunosc mai 
bine situația reală din Ceho
slovacia și nu pot fi de acord 
cu acest amestec brutal în tre
burile interne ale țării lor so
cialiste.

Populația acordă în schimb 
cea mai mare atenție documen
telor Congresului extraordinar al 
P.C.C., care sînt difuzate prin 
zeci de mii de discuri. Prin ne
numărate forme, oamenii muncii 
își manifestă încrederea fermă 
in Partidul Comunist. Mii de oa
meni cer în aceste zile primirea 
lor în rîndul membrilor P.C.C. 
Se fac colecte benevole pentru 
finanțarea activității noului C.C. 
Nemembrii de partid din diver
se regiuni ale țării s-au hotărît 
să plătească cotizații la fel ca 
și comuniștii obișnuiți. Sînt sem
nate zeci de mii de cereri în 
vederea eliberării Imediate a

COMUNICATUL DIRECȚIUNII
P. C. ITALIAN

ROMA 24. Corespondentul 
Agerpres, Giorgio Pastore, 
transmite: lntr-un comunicat 
publicat la Roma se spune că 
„Direcțiunea P.C. Italian, în
trunită sub conducerea tova
rășului Longo, aprobă pe de
plin comunicatul Biroului Po
litic și declarațiile tovarășu
lui Longo cu privire la eve
nimentele din Cehoslovacia, 
își reafirmă dezacordul său 
profund și dezaprobarea fa
tă de intervenția militară a 
U.R.S.S. și a altor patru țări 
din cadrul Tratatului de la 
Varșovia în Cehoslovacia, ne- 
putînd în nici un caz să admi
tă violarea independenței ori
cărui stat.

Direcțiunea P.C. Italian con
sideră indispensabil și urgent 
ca partidele comuniste și gu

ALTE LUĂRI DE POZIȚII
Partidul Comunist 
Mexican

CIUDAD DE MEXICO 24 (A- 
gerpres). — Intr-o declarație 
dată publicității la Ciudad de 
Mexico, Partidul Comunist Me
xican consideră că „intrarea 
trupelor celor cinci țări socia
liste pe teritoriul Cehoslova
ciei prejudiciază cauza comu
nismului in lume și agravează 
problemele existente în mișca
rea noastră". In același timp, 
dușmanii poporului nostru, se 
arată în declarație,, legați de 
interesele imperialismului, vor 
folosi situația creată pentru a 
înăspri campania lor antiso- 
cialistă. Prezidiul Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Mexican s-a adresat Comite
tului Central al Partidului Co
munist din U.R S.S. și Comi
tetelor Centrale ale partidelor 
comuniste și muncitorești din 
Republica Democrată Germa
nă, Polonia, Ungaria și Bulga
ria, cerindu-le retragerea ime
diată a trupelor lor din terito
riul cehoslovac. De asemenea, 
arată documentul, Prezidiul Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Mexican cere Comite
telor Centrale ale partidelor co
muniste și muncitorești mențio

conducătorilor de partid și de 
stat legali și a retragerii de ur. 
gență a trupelor străine.

Consiliul Central al sindica
telor a făcut apel la toți mun
citorii să nu părăsească dumi
nică întreprinderile, pentru a le 
putea asigura în acest fel secu
ritatea.

In pofida prezenței tancurilor 
și mașinilor blindate, care pa
trulează zi și noapte, circulația 
mijloacelor de transport în co
mun a fost reluată în nare par
te. Multe magazine și-au des
chis ușile, cozile din fața ma
gazinelor alimentare s-au mai 
redus. Aprovizionarea populației 
se face din ce in ce mai bine, 
pîine și lapte se pot procura 
fără greutate.

In rîndul trecătorilor de pe 
arterele principale ale Pragăi 
domnește un calm demn de ad
mirat. Pe fețele cetățenilor ci
tești îngrijorare și tristețe, dar 
și hotărîre fermă de a rezista, 
de a păstra liniște cu orice 
preț.

Poziția constructivă, de spri
jin neprecupețit pe care o are 
poporul român, conducerea de 
partid și de stat a României 
socialiste, este apreciată aici ca 
cea mai elocventă dovadă a 
prieteniei frățești între cele două 
țări și popoare, a adevăratei so
lidarități internaționaliste. Prin 
postul de radio legal se aduc 
în repetate rînduri mulțumiri 
României pentru modul în care 
presa, radioul și televiziunea ro
mână reflectă situația din Ceho
slovacia.

vernele celor cinci țări care 
au intervenit să accepte ce
rerile prezentate de guvernul 
și Partidul Comunist din Ce
hoslovacia și să procedeze la 
retragerea trupelor, să permită 
organismelor legale alese de 
stat și de parlid, în mod de
mocratic, să-și reia activita
tea, să i se asigure tovarășu
lui Dubcek și altor conducă
tori cehoslovaci posibilitatea 
de a-și desfășura în mod liber 
activitatea. Numai în acest 
fel se poate ajunge rapid la 
o soluționare politică care să 
evite agravarea dramatică pe 
viitor a situației din Ceho
slovacia și scindări grave în 
mișcarea comunistă și demo
cratică internațională.

P.C. Italian adoptă această 
poziție ca parte activă a miș

nate să normalizeze relațiile 
cu partidul comunist și guver
nul cehoslovac pe calea nego
cierilor, pornindu-se de la prin
cipiile egalității, respectului 
mutual și neintervenției în 
treburile interne alo statelor 
și partidelor.

Ministrul 
de externe 
al Turciei

ANKARA 24 (Agerpres). —
Agenția Anatolia transmite : 

Situația actuală din Cehoslova
cia este incompatibilă cu prin
cipiile și obiectivele Cartei 
O.N.U., a declarat ministrul a- 
facerilor externe al Turciei. 
Caglayangil. El a subliniat că 
guvernul turc privește aceasta 
problemă prin prisma politicii 
do pace, a principiilor respec
tării independentei statelor, 
neintervenției în afacerile in
terne ale altor țări și a regle
mentării divergentelor fără a 
se recurge la forță. Ministrul 
turc și-a exprimat speranța că 
se va găsi o soluție pentru ca 
trupele străine să părăsească 
Cehoslovacia cît mai curînd 
posibil.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 

TASS, la 24 august au continuat 
convorbirile intre delegația Re
publicii Socialiste Cehoslovacia, 
în frunte cu președintele R.S.C., 
Ludvik Svoboda, și conducătorii 
P.C.U.S. și ai guvernului sovie
tic.

Ca și la 23 august, convor
birile s-au desfășurat într-o at
mosferă sinceră, tovărășească.

Părțile au ajuns la un acord 
să continue convorbirile la 25 
august.

PRAGA. Corespondentul A- 
gerpres la Praga, Eugen Io- 
nescu, transmite : Postul de ra
dio din Praga menționează că 
secretariatul Comitetului Cen
tral al P.C.C. a reușit să sta
bilească legătura cu toate co
mitetele regionale de partid 
din țară.

PRAGA 24 (Agerpres). Pos
tul de radio liber Praga a a- 
nunțat sîmbătă că minerii de 
la mina de uraniu „Gitkov" 
de lingă Tachov au declarat 
o grevă de protest împotriva 
prezenței trupelor străine pe 
teritoriul cehoslovac. Postul 
de radio a subliniat că a pri
mit un mesaj din partea gre
viștilor in care se spune, în
tre altele : „Am început
astăzi cea de-a treia zi 
a grevei noastre din mi
nă, sub lozinca'; „Nici 
un gram de uraniu să nu mai 
lasă la suprafață".

PRAGA 24 (Agerpres). Pos
tul de radio slovac1 anunță că 

cării comuniste și muncitorești, 
considerind de datoria sa in- 
ternaționalistă să-și asume cu 
claritate răspunderea, în sco
pul de a favoriza afirmarea 
unei noi concepții despre uni- 
late și a unor noi raporturi 
între forțele comuniste și re
voluționare, bazate pe princi
piile deplinei respectări a in
dependentei fiecărei țări și a 
autonomiei fiecărui partid, pe 
solidaritatea comună în lupta 
împotriva imperialismului și 
pentru pace, în scopul căută
rii unor căi diferite de con
struire a socialismului, dez
voltării consecvente a de
mocrației socialiste".

Direcțiunea convoacă Comi
tetul Central și Comisia Cen
trală de Control pentru marți 
27 august.

Președintele 
Republicii Chile

SANTIAGO DE CHILE 24 
(Agerpres). — Președintele Re
publicii Chile, Eduardo Erei, a 
condamnat intervenția în Ce
hoslovacia în cadrul unei reu
niuni a Consiliului de Miniștri 
consacrată examinării repercu
siunilor acestei acțiuni. In a- 
celași timp, mihistriîl chilian al 
afacerilor externe, Gabriel Val
des, a declarat că relațiile din
tre Chile și Cehoslovacia sînt 
menținute la același nivel ca 
înainte.

Secretariatul national execu
tiv al Partidului Uniunea so
cialistă populară a dat publi
cității o declarație arătînd „că 
nu există nici o justificare 
morală pentru intervenția ar
mată în Cehoslovacia". In do
cument se subliniază că „ni
meni nu are dreptul să se a- 
mestece în treburile interne 
ale altor tări“ și se consideră 
că prezenta trupelor străine în 
C'ehoslovcia constituie „o zio- 
lare a principiilor marxism-le- 
tiinismului". Sperăm, se spune 
în declarație — că Cehoslova
cia va avea posibilitatea să re
vină la calea construcției paș
nice a socialismului, a relații
lor de prietenie și respect mu
tual”. 

în noaptea de 23 spre 24 au
gust Prezidiul Consiliului Na
țional Slovac a examinat si
tuația care s-a ivit în Slova
cia în urma ocupației de că
tre cele cinci țări membre ale 
Tratatului de la Varșovia.

„Ne alăturăm pe deplin de
clarației Adunării Naționale 
a Cehoslovaciei și sprijinim 
pe deplin și respectăm numai 
organele constituționale legale 
ale Republicii Socialiste Ce
hoslovace în frunte cu preșe
dintele Ludvik Svoboda, gu
vernul condus de Oldrik Ccr- 
nik. Adunarea Națională în 
frunte cu Josef Smrkovsky, 
subliniază Prezidiul

Sîntem pe deplin de acord 
cu punctul de vedere al Pre
zidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia care a fost adoptat 
ieri, și ne exprimăm spriji
nul deplin fată de polijica Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia în 
friinte cu Alexander Dubcek"

Prezidiul Consiliului Națio
nal Slovac a fost informat 
de asemenea că o delegație 
cehoslovacă, în frunte cu pre
ședintele Svoboda, a plecat 
pentru convorbiri la Moscova 
Vicepremierul dr. Husak, mem
bru al delegației a fost autori
zat de Prezidiu să reprezinte 
interesele naționale slovace.

In încheiere, Prezidiul a ce
rut tuturor slovacilor să apere 
liniștea și să împiedice provo
cările posibile.

Cuvîntarea președintelui Tito 

la plenara C.C. al
BELGRAD 23 (Agerpres). 

Luînd cuvîntul în deschide
rea plenarei a X-a a C.C. al 
U.C.I., președintele Iosip Broz 
Tit.o s-a referit Ia cele mai noi 
evenimente apărute ca urmare 
a ocupării Cehoslovaciei.

Referindu-se apoi la expli
cațiile prin care se încearcă 
să se justifice intrarea trupe
lor U.R.S.S. șl ale altor țări 
socialiste în Cehoslovacia, Tito 
a arătat că ele sînt absurde. 
Tovarășul Tito și-a exprimat 
convingerea că această acțiu
ne a fost inițiată pentru a îm
piedica dezvoltarea progresis
tă în Cehoslovacia, care după 
plenara din ianuarie și-a asi
gurat poziții foarte puternice, 
importante pentru procesul 
continuu din această tară în 
direcția democratizării și a 
dezvoltării rapide a relațiilor 
sociale socialiste din Ceho
slovacia.

Iosip Broz Tito a spus că 
Iugoslavia s-a mai pronunțat 
si înainte și se va pronunța 
și în viitor împotriva tuturor 
încercărilor ca între statele 
socialiste problemele să se 
rezolve pe cale militară.

Tito s-a referit apoi la re
centa vizită în Cehoslovacia. 
„Ați văzut așa cum și noi am 
văzut marea însuflețire cu ca
re am fost primiți acolo, a 
spus el Acest popor se te-

Sărbătorirea zilei de
23 August peste 
hotare

MONTEVIDEO 24 (Ager
pres). Cu prilejul zilei de 23 
August, însărcinatul 1 cu afa
ceri a.i al Republicii Socialis
te România în Uruguay, Isi- 
dor Bălței, a oferit în saloane
le ambasadei un cocteil la ca
re au participat Alberto Ab- 
dala, vicepreședintele Republi
cii, Venancio Flores, ministrul 
afacerilor externe, Antonio 
Francese,- ministrul forțelor ar
mate, Cesar Gharlone, minis
trul finanțelor, Garcia Secco, 
subsecretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe, se
natori, deputați și alte perso
nalități politice și culturale, 
precum și membri ai corpu
lui diplomatic.

Cuvîntarea tovarășului
Ciu En-lai la recepția de la 
Ambasada română din Pekin
Luînd cuvîntul la 23 August 

la recepția oferită cu prilejul 
Zilei naționale a României, 
premierul Ciu En-lai a adresat 
calde felicitări poporului și gu
vernului român în numele po
porului și guvernului chinez 
cu prilejul celei de-a XXIV-a 
aniversări a eliberării poporu
lui român de sub jugul fas
cismului.

Ctt 24 de ani în urmă, 
Partidul Comunist Român a 
condus poporul la organizarea 
unei insurecții armate și la 
răsturnarea regimului reacțio
nar al lui Antonescu, deschi- 
zînd astfel un nou capitol în 
istoria României — a spus Ciu 

En-lai. Folosindu-și resursele

Mesajul preșe
dintelui Svoboda 
adresat poporului 
cehoslovac

PRAGA 24 (Agerpres). Pos
tul de radio Cehia mijlocie 
(Praga) a anunțat la orele 
20,00: Am primit o știre im
portantă de la un colaborator ca
re a telefonat de la ședința 
guvernului Guvernul R.S.C. a 
căpătat la 24 august. Ia ore
le 18,50, de Ia președintele 
Republicii, L. Svoboda, urmă
toarea informație :

„Convorbirile noastre con
tinuă și înregistrează progre
se. Rugăm întreaga populație, 
organele și instituțiile să-și 
păstreze liniștea și rațiunea. 
Prin aceasta vor ajuta cel mai 
bine activitatea de răspundere 
a președintelui și membrilor 
delegației. Transmiteți poporu
lui cehoslovac caldele mele 
salutări și cereți de la el să 
nu ne îngreuneze sarcina prin 
eventuale acțiuni negîndite. 
Vă mulțumim”

Guvernul a transmis ime
diat acest mesaj al președinte
lui întregului popor.

mea de ce era mai rău".
Președintele Tito a subliniat 

că în convorbirile cu condu
cătorii cehoslovaci a fost dis
cutat clar planul construcției 
socialiste în Cehoslovacia. Ei 
ne-au expus cu precizie ce vor 
să facă. După părerea preșe
dintelui Tito, conducătorii ce
hoslovaci s-au comportat pe 
deplin just și realist, avînd în 
vedere ceea ce este posibil de 
realizat în Cehoslovacia. Amin
tind că au existat și unele 
excese, președintele Tito a 
exprimat părerea că ele nu 
reprezintă motive justificate 
pentru ca cele cinci țări sem
natare ale documentului de la 
Bratislava să săvîrsească actul 
cunoscut. Dună cuvintele Iui 
Iosip Broz Tito, aceasta repre
zintă un atac și o acțiune fă
ră aprobare și fără solicita
rea guvernului legal și a altor 
organe ale puterii legale din 
Cehoslovacia. Rezultatul aces
tui atac îl vedem și noi în pre
zent.

Iosip Broz Tito a propus ca 
plenara să adopte o rezoluție 
în care să se expună linia 
U.C.I. în toate aceste proble
me, precum și pozițiile cu 
privire la dezvoltarea internă 
continuă din Iugoslavia. Este 
necesar ca lucrurile să fie 
judecate cu sînae rece, a sub
liniat Tito. Trebuie să fim

PHENIAN 24 (Agerpres). Cu 
prilejul zilei de 23 August, 
Nicolae Popa, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
Ia Phenian a oferit o recepție. 
Au participat Pak Sen Cer, 
membru al Comitetului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri, Țoi 
En Din, vicepreședinte al Ca
binetului de Miniștri, Pak 
Mun Kiu, secretar ăl Prezidiu
lui Adunării Populare Supre
me, Bec Săn Ir, ministrul 
muncii, conducători ai unor 
organe și organizații centra
le, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați în R. P. D. 
Coreeană.

naționale și bizuindu-se pe 
propriile lor eforturi, poporul 
român și conducătorii săi au 
înregistrat succese apreciabile 
în cauza construirii patriei 'lor 
în ultimii 24 de ani.

Urăm poporului român noi 
succese în lupta pentru apă
rarea și construirea patriei 
lui cu o mai mare sîrguință 
și curaj.

Ciu En-lai a condamnat in
tervenția militară străină în 
Cehoslovacia.

In încheiere el a exprimat 
sprijinul poporului chinez 
pentru lupta poporului român, 
a guvernului său, consacrată 
apărării independenței și su
veranității, pentru înfruntarea 
pericolului oricărei intervenții.

Declarația C.C. al P.C.
din Japonia

TOKIO 24. — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu trans
mite Declarația C.C. al Parti
dului Comunist din Japonia „cu 
privire la situația gravă din 
Cehoslovacia".

Forțele armate din cinci țări 
membre ale Tratatului de la 
Varșovia au trecut pe neaștep
tate frontierele și au pătruns 
în Republica Socialistă Ceho
slovacă, ocupînd virtual tara 
în noaptea de 20 august, iar 
evoluția ulterioară a situației 
a creat condiții extrem de se
rioase și grave. Toate cele 
cinci țări pretind că ele au în
treprins acțiunea în scopul e- 
liminării unei amenințări la 
adresa socialismului.

Pe baza faptelor cunoscute 
pînă în prezent, partidul nos
tru consideră că acțiunea între
prinsă de aceste țări are o in
fluentă extrem de gravă asu
pra unității mișcării comuniste 
internaționale, lagărului socia
list și forțelor democratice an- 
tiimperialiste.

In momentul cînd forțele ar
mate ale acestor cinci tari au 
pătruns în Cehoslovacia, exis-

U.C.I.
principiali, să aducem la cu
noștința tuturor în mod clar 
că noi vom ști, dacă s-ar a- 
junge la ceva ce ar amenin
ța independenta noastră, să o 
apărăm și s-o menținem prin 
toate mijloacele, că vom ști 
să apărăm dezvoltarea noastră 
liberă, indiferent din ce parte 
se va manifesta acest pericol.

Tovarășii 0. Sik și F. Vlasak au plecat din București
Sîmbătă dimineața au pără

sit Capitala tovarășii Olta Sik, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, vice
președinte al guvernului Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
și Frantisek Vlasak, membru 
supleant al C.C. al P.C.C., mi-

Da Hangul 
atacat de forte- » 
le patriotice 
sud-vietnameze

SAIGON 24 (Agerpres). For
țele patriotice au lansat vi
neri un atac de mare anver
gură asupra vastului complex 
aero-naval american din jurul 
orașului Da Nang, cea mai ma
re bază militară a S.U.A. din 
Vietnamul de sud.

Intre timp continuă luptele 
în trei puncte situate la 40, 90 
și respectiv 100 km de Saigon. 
Tot vineri, forțele patriotice 
au bombardat, pentru a treia 
oară in decurs de opt zile, 
pozițiile inamice din Hue, ve
chea capitală imperială

La Da Nang, după zece ore 
de lupte înverșunate, opera
țiunile militare continuă. A- 
gentiile de presă anunță 
că noi unități ale forțelor 
patriotice au pătruns în zona 
luptelor, în cursul nopții de 
vineri spre sîmbătă.

• ••

Președintele Argentinei, Juan 
Carlos Ongania, a înlocuit co
mandanții forțelor armate te
restre, aeriene și navale in ca
drul a ceea ce a fost prezen
tat oficial drept o „înlocuire 
periodică normală a inalților 
comandanți ai forțelor armate".

După cum se arată intr-un 
comunicat publicat de poliția 
din Rio de Janeiro, mai mulți 
lideri ai studenților brazilieni, 
ale căror nume nu au fost dez
văluite, au fost arestați in ca
pitala țării, Brasilia. Raportul 
menționează că tinerii studioși 
au sosit în acest oraș pentru 
a organiza un congres al Uniu
nii naționale a studenților din 
Brazilia, organizație declarată 
ilegală de actualul guvern.

După cum anunță cotidianul 
„Rhodesia Herald", care apare 
la Salisbury, săptămîna trecută 
a avut loc o tentativă de re
luare a convorbirilor între 
Rhodesia și Marea Britanie. 
Potrivit ziarului, Max Aviten, 
președintele unui concern de 
presă britanic, a avut întreve
deri, în timpul unei vizite se
crete in Rhodesia, cu primul 
ministru rhodesian lan Smith, 

tau și acționau aparatul de stat 
socialist și Partidul Comunist 
care să-l conducă, pe care ta
rile lumii, inclusiv cele cinci 
tari respective și partidele lor 
frățești, le recunoșteau.

Dar celelalte țări socialiste, 
chiar dacă au acționat la ce
rerea anumitor conducători ai 
Cehoslovaciei, au mobilieat for
țele lor armate și au ocupat 
în mod virtual Cehoslovacia 
(ară să se fi consultat în nici 
un. fel sau să fi obținut permi
siunea din partea conducăto
rilor partidului și guvernului 
Cehoslovaciei.

Acest lucru nu poate fi ni
ciodată acceptat în lumina nor
melor care guvernează relații
le între țările socialiste și 
partidele frățești, adică inde
pendenta, egalitatea și nea
mestecul în afacerile interne. 
Acesta este un act care con
travine sarcinii urgente de ci
mentare a unității mișcării co
muniste internaționale și lagă
rului socialist și întăririi ac
țiunii internaționale unite a tu
turor forțelor antiimperialiste 
care se opun agresiunii impe
rialiste a S.U.Ă. în Vietnam. 
Acesta este un act care aduce 
un mare prejudiciu prestigiu
lui socialismului. Forțele im
perialiste conduse de. Statele 
Unite, forțele reacționare atit 
din tară, cît și din străinătate, 
anticomuniștii și trotkiștii ex
ploatează o asemenea situație 
pentru a îndrepta poporul spre 
calomnierea și subminarea sis
temului socialist și a mișcării 
comuniste internaționale Ele 
sînt angajate în prezent într-o 
propagandă frenetică, pe scară 
largă, împotriva socialismului 
și împotriva comunismului.

Este inutil să spunem că sîn
tem hotărîti să nu tolerăm ni
ciodată o agresiune împotriva 
oricărei țări care aparține la
gărului socialist, să luptăm cu

nistru și președinte al Comisiei 
de Stat a Planificării.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa, oaspeții cehoslovaci au 
fost salutați de tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al

Situația din Bolivia
LA P„AZ 24 (Agerpres). —
In capitala Boliviei s-a anun

țat că poliția a procedat la un 
mare număr de arestări în le
gătură cu „complotul subver
siv" înăbușit marțea trecută de 
regimul președintelui Rene 
Barrientos. Pînă în prezent, 
peste 40 de persoane au fost 
arestate, după ce guvernul a 
anunțat că a descoperit o con
spirație condusă de generalul 
Marcos Vasques Sempertegui. 
Un comunicat al guvernului 
precizează că, în cursul per
chezițiilor efectuate, în unele 
locuri au fost descoperire arme 
și muniții.

NIGERIA

Lupte violente în jurul 
localitâlli Aba

UMUAHIA 24 (Agerpres). 
Liderul biafrez, colonelul 
Odumegwu Ojukwu, a decla
rat în cadrul unei conferințe 
de presă la care au participat 

cu guvernatorul britanic Hum
phrey Gibbs, precum și cu alte 
personalități rhodesiene.
• ••

Un purtător de cuvint al co
munității ciprioților turci a a- 
nunțat că liderii acestei comu
nități intenționează să permită 
ciprioților greci să pătrundă m 
sectorul controlat de ei, al ca
pitalei cipriote. Din 1963, cînd 
au izbucnit incidentele intre 
cele două comunități ale insu
lei, ciprioților greci nu li s-a 
permis pătrunderea în sectorul 
ciprioților turci, deși aceștia 
din urmă se deplasează de mai 
multe luni liberi prin sectorul 
comunității ciprioților greci.

Consiliul general al Interna
ționalei Socialiste cu sediul la 
Copenhaga a dat publicității 
o rezoluție în care cere State
lor Unite ale Americii să înce
teze orice furnizare de arma
ment și echipament militar că
tre actualul guvern grec și in
vită guvernele și organizațiile 
implicate să suspende orice 
ajutor economic către Grecia. 
In legătură cu conflictul nige
rian, organizația face apel la 
un embargo asupra vînzărilor 
de arme către părțile în con
flict.

toată forța noastră împotriva 
oricărui complot îndreptat spre 
răsturnarea și subminarea unei 
puteri socialiste de către forțe
le imperialiste și contrarevolu
ționare și să acordăm ajutor 
partidului și poporului respec
tiv în conformitate cu adevă
ratul spirit al internaționalis
mului proletar.

Așa cum s-a arătat în tele
grama trimisă de Comitetul 
Central a) Partidului Comunist 
din Japonia Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, la 19 iulie, parti
dul și poporul Cehoslovaciei 
sînt cei care trebuie să re
zolve problemele cehoslovace 
potrivit principiilor marxism- 
leninismului, și nici un partid 
străin nu are dreptul să in
tervină în treburile interne ale 
altui partid frățesc. Aceasta 
este o convinqere fermă a 
partidului nostru.

O încercare de a reglementa 
o problemă printr-o acțiune 
armată unilaterală nu face alt
ceva decît să transforme toate 
afirmațiile declarațiilor res
pective în fraze frumoase, dar 
lipsite de orice conținut. O a- 
semenea intervenție nu va re
zolva niciodată o problemă, ci 
va agrava contradicțiile și an
tagonismele, va înrăutăți dez
binarea și confuzia.

Partidul nostru, din adîncul 
inimilor noastre, speră că 
partidul și poporul Cehoslova
ciei se vor uni ferm, vor de
păși actuala situație serioasă, 
vor respinge pe adversarii so
cialismului și vor înainta pe 
calea marcată de marxlsm-le- 
ninism. Partidul nostru, înainte 
de orice altceva, adresează o 
cerere hotărită guvernelor și 
partidelor celor cinci țăr1 să 
înceteze intervenția lor Ilegală 
în afacerile interne ale Ceho
slovaciei și să retragă cît mai 
repede forțele lor armate.

C.C. ai P.C.R., și George Maco- 
vescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Au fost de fată Karel Kurka, 
ambasadorul Republicii Socia
liste Cehoslovace la București, 
și membri ai ambasadei.) 

(Agerpres)

Pe de altă parte, regimul mi
litar a interzis activitatea pos
tului de radio „Altiplano", sub 
pretextul că acesta nu dispune 
de autorizația necesară șl vio
lează dispoz.itiunile legale. Di
rectorul acestui post de radio, 
Mario Maramon, a calificat mă
sura drept „un atentat la liber
tatea de exprimare și la liber
tatea presei".

..Radio Altiplano" a transmis 
Îs 20 august proclamația prin 
care fostul general Vasquez 
Sempertegui s-a pronunțat îm
potriva regimului Barrientos.

ziariști străini, că trupele fe
derale se apropie de localita
tea Aba, ultimul centru impor
tant de rezistentă biafrez. Dar, 
a adăugat el, trupele federa
le vor suferi un eșec în îna
intarea lor, datorită măsurilor 
care au fost luate pe front.

Totodată, după cum anunță 
agenția Associated Press, lup
te violente continuă în jurul 
localității Aba, dar mențio
nează că trupele federale ni- 
geriene au fost oprite în îna
intarea lor. Agenția citată 
transmite pe de altă parte că 
în această regiune situația re- 
fugiaților este deosebit de cri
tică. datorită lipsei de alimen
te și medicamente. Numărul 
morților în rîndurile acestor 
refugiati crește pe zi ce trece.

RELUAREA NEGOCIERILOR 
NIGERIANO-BIAFREZE DE LA 
ADDIS ABEBA

ADDIS ABEBA 24 (Ager
pres). După zece zile de între
rupere a negocierilor, delega
țiile nigeriana și biafreză s-au 
întîlnit sîmbătă din nou într-o 
ședință sub președinția împă
ratului Haile Selassie, care se 
desfășoară în cel mai mare se
cret. Negocierile de sîmbătă au 
avut drept scop găsirea mijloa
celor de ajutorare a populației 
civile din zonele care au sufe
rit de pe urma războiului.
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