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Partiaului Gomimisi Român
ADUNAREA FESTIVA DIN CAPITALĂ

CU PRILEJUL ANIVERSARII A 20 DE ANI 
DE ACTIVITATE A SECURITĂȚII STATULUI

Joi seara a avui Ioc în Sala 
Palatului Republicii adunarea 
festivă consacrată aniversării 
a 20 de ani de la Înființarea 
Securității Statului. .

Primiți cu vii aplauze și 
urale, in prezidiul adunării au 
luat loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Birlădeanu, Emil Bod- 
naraș, Chivu Stoica, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Virgil Trofin, 
Dumitru Popa, membru su
pleant ai Comitetului Execu
tiv al C.C. ai P.C.R., Vasile 
Patilineț, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Slănescu, președin
tele Consiliului Securității Sta
tului, Ion Iliescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, 
generali și ofițeri superiori din 
Consiliul Securității Statului, 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii din Capitală.

In sală erau prezenfi mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Slat și ai guvernu
lui, ai conducerii Consiliului 
Securității Statului, Ministeru
lui Portelor Armate, Ministe
rului Afacerilor Interne și ai 
altor ministere, activiști de 
partid, de stat și ai organiza
țiilor obștești, generali și ofi
țeri superiori, lucrători din a- 
patatul central și teritorial de 
securitate, numeroși muncitori, 
ingineri și tehnicieni din În
treprinderile Capitalei, oameni 
de știință și cultură, ziariști.

La începutul festivității a 
fost intonat Imnul de stal al 
Republicii Socialiste România. 
Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Dumitru Popa, prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei.

S-a dat citire Decretului 
Consiliului de Stat prin care, 
pentru activitate îndelungată 
in cadrul organelor Securită
ții Statului și merite deose
bite in muncă, cu prilejul îm
plinirii a 20 de ani de la în
ființarea Securității Statului, 
se conferă ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia unui număr de peste 
1 100 lucrători din Securitatea 
Statului. Este un semn de 
prețuire a abnegației cu care 
acești apărători ai cuceririlor 
revoluționare ale poporului ro
mân și-au dus la Îndeplinire 
misiunile de înaltă răspundere
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(UV1NTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU

Stimați tovarăși,

Dali-mi voie să încep prin a vă 
transmite dv„ tuturor lucrătorilor Se
curității Statului, un salut călduros 
din partea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de Stat, a 
guvernului patriei noastre cu prile
jul aniversării a 20 de ani de la în
ființarea organelor de securitate! 
(Aplauze). -

In aceste decenii, organele Secu
rității Statului au desfășurat o acti
vitate intensă, au dus o luptă neo
bosită împotriva dușmanilor construc
ției socialismului, a celor care nu 
au înțeles năzuințele poporului nos
tru și au încercat să oprească sau 
sa împiedice făurirea viitorului li
ber și luminos al patriei noastre. 
Putem spune că organele Securității 
Statului și-au îndeplinit pe deplin 
misiunea încredințată de partid, și-au 
făcut cu răspundere datoria fată de 
popor, fată de patrie! (Aplauze în
delungi).

Lupta dusă de întregul popor 
muncitor împotriva fostelor clase 
exploatatoare, a acelora care doreau 
să tină pe loc dezvoltarea tării și 
se opuneau făuririi socialismului în

Primele clipe ale instaurării pute
rii populare au constituit începutul 
atacurilor cercurilor reacționare din 
interior. Reactiunea internă, spriji
nită material și moral de cercurile 
reacționare din exterior, a trecut la 
măsuri potrivnice noii orînduiri pu- 
nînd la cale acțiuni complotiste de 
sabotaj și diversiune. Din primii ani 
ai puterii populare, partidul a a- 
cordat o deosebită importantă făuri
rii aparatului necesar apărării cuce
ririlor revoluționare ale poporului 
trimițînd comuniști să lucreze în a- 
paratul siguranței.

30 august 1948, ziua înființării se
curității statului, a însemnat sfărî- 
marea definitivă a aparatului sigu
ranței burghezo-moșierești.

Crearea securității a izvorit din 
necesitatea obiectivă de a apăra cu
ceririle revoluționare alo celor ce 
muncesc, de a demasca și zdrobi o- 
pozitia înverșunată a reacțiunii iiî- 
terne și externe împotriva mersului 
României pe calea socialismului.

Aparatul de securitate a fost în
ființat în condițiile unei ascuțite 
lupte de clasă, cînd forțele ostile 

România s-a desfășurat sub condu
cerea nemijlocită a partidului. Toate 
succesele, toate victoriile obținute 
sînt rezultatul nemijlocit al politi
cii partidului, al luptei poporului 
nostru, al conducerii sale de către 
partid. (Vii aplauze).

Succesele remarcabile realizate în 
construirea socialismului se datorase, 
în primul rînd, luptei și eforturilor 
eroicei noastre clase muncitoare, 
care își îndeplinește minunat rolul 
de forță conducătoare a’ societății 
noastre, a întregului popor, în fău
rirea societății fără clase în Româ
nia. (Aplauze puternice).

Ele se datoresc, totodată, muncii 
și luptei țărănimii noastre, care, în 
alianță cu clasa muncitoare, și-a le
gat pe veci soarta de făurirea socia
lismului și a viitorului luminos, co
munist, în România; se datoresc ac
tivității intelectualității noastre care 
și-a consacrat întreaga sa forță de 
creație, priceperea și toate cunoș
tințele sale intereselor poporului, a 
slujit și slujește neprecupețit cauza 
socialismului, cauza construcției vie
ții noi, cauza independentei patriei 
noastre. (Aplauze prelungite).

Toate aceste rezultate sînt rodul 

Două decenii în slujba 
apărării muncii pașnice

Colonel FLORI.W BAICU

socialismului din interiorul tării, cu 
sprijinul cercurilor reacționare din 
străinătate, și-au intensificat activita
tea împotriva tinerei noastre repu
blici. Conduse și îndrumate de 
partid, cadtele aparatului de secu
ritate au vegheat; continuu la apăra
rea muncii pașnice a poporului 
nostru.

In acești 20 de ani, aparatul de 
seturitale, cu {sprijinul oamenilor 
muncii, a contribuit la demascarea 
și lichidarea grupelor teroriste, a 
spionilor, sabotorilor, diversion:ști- 
lor și complotiștilor. De fiecare da- 

r

muncii unite a întregului nostru po
por, a tuturor oamenilor muncii, fă
ră deosebire de naționalitate, care 
au înfăptuit și înfăptuiesc neabătut 
politica partidului — atît în ce pri
vește construcția internă, cit și în 
ce privește activitatea internațională 
— politi'ca pe deplin corespunzătoa
re năzuințelor și intereselor vitale 
ale poporului român, cauzei socia
lismului și păcii în lume. (Aplauze 
îndelungate).

Marile cuceriri și transformări ca
re au avut loc în acești ani în Ro
mânia se pot exprima sintetic în 
cîteva cuvinte — în aceea că, în 
tara noastră, a învins definitiv și 
pentru totdeauna socialismul 1 (Vii 
și îndelungate aplauze).

Avem multe rezultate însulleți- 
toare,> în toate domeniile de activi
tate și pe drept cuvînt ne pțitem 
mîndri cu faptul că poporul nostru, 
slăpîn pe soarta sa, a dovedit că 
este în stare, sub conducerea co
muniștilor, să împlinească și să de
pășească visurile cele mai îndrăzne
țe ale înaintașilor săi, ale acelora 
care și-au dat viața în lupta pen
tru libertate, pentru dreptate socială, 

lă, lupta cu dușmanul a fost grea, 
victoria fiind obținută cu prețul 
unor eforturi deosebite. Educați de 
partid în spiritul devotamentului 
nemărginit față de cauza poporului 
și al urii împotriva dușmanului, 
lucrătorii din securitate au dat do
vadă de un înalt spirit de sacrifi
ciu.

O contribuție apreciabilă la de
mascarea dușmanului de clasă și-au 
adus-o și cadrele de securitate din 
Serviciul municipal Petroșani. A- 
mintim doar lichidarea, în 1949, a 

pentru independența națională a pa
triei. (Aplauze puternice).

Putem spune că organele noastre 
de securitate într-adevăr au avut și 
au ce apăra. Au de apărat, în pri
mul rînd, munca pașnică a minuna
tului nostru popor, dornic să-și fău
rească în pace destinul așa cum îl 
voiește el, dornic să edifice socie
tatea socialistă, să înfăptuiască ideile 
socialismului în ceea ce au ele mai 
bun, pentru a asigura omului feri
cire și bunăstare, posibilitatea de a 
se bucura de tot ceea ce omenirea 
a creat mai valoros. (Aplauze).

Am avut de învins în acești ani 
multe greutăți. A trebuit să facem 
față unui șir de privațiuni, datorate 
atît situației de la care a pornit 
țara noastră, cit și unor greșeli co
mise în anii construcției socialismu
lui. Dar poporul nostru, partidul șl 
conducerea . sa au știut să învingă 
toate aceste greutăți, au știut să gă
sească în sine forțele necesare pen
tru a asigura, tot mai hotărît, dez
voltarea socialistă a societății. De 
aceea, putem spune că ceea ce ca-
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bandei teroriste, din orașul Petro-, 
șani, apoi demascarea unui grup de 
spioni, a unor sabotori și a unor or
ganizații subversive. Din rîndurile 
lucrătorilor de securitate din muni
cipiul nostru s-au remarcat prin 
priceperea,, fermitatea, devotamentul 
și curajul de care au dat dovadă în 
perioadele respective tovarăși ca 
Matronici loan, Tomuș Simion, Che- 
recheș Ioan, Borbely Iosif, Dan 
Gheorghe, Morarii Mihai, Mareș 
Ștefan și mulți alți lucrătorii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România — în 
cuvîntarea rostită la Consfătuirea 
cu activul de bază al M.A.I. din iu
lie 1967, a subliniat că organele de 
securitate, „în ansamblu, au cores
puns misiunii pentru care au fost 
create, și-au îndeplinit cu cinste și 
devotament însărcinările încredința
te de partid și guvern, aducînd o 
contribuție însemnată la înfăptuirea

(Continuare în pag. a 2-a)

Comitetul Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist .Ro
mân a examinat cu deosebită aten
ție, comunicatul cu privire la con
vorbirile sovieto-cehoslovace din 
23—26 august a. c. de la Moscova, 
precum și cuvîntările rostite la Pra- 
ga, după 'încheierea convorbirilor, 
de către tovarășii Ludvik Svoboda, 
președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Alexander Dubcek, 
primul secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, și Oldrich Cernik, ore- 
ședintele guvernului R. S. Ceho
slovace.

Urmărind desfășurarea evenimen
telor din Cehoslovacia în spiritul 
înaltei responsabilități impuse de 
gravitatea acestora, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat, Consiliul de Mi
niștri, Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România si-au 
exprimat, la timpul său,* în mod u- 
nanim, îngrijorarea și dezaprobarea 
față de pătrunderea forțelor armate 
ale celor, cinci -state socialiste în 
R. S., Cehoslovacă. •

Partidul Comutiist Român, consec
vent poziției sale principiale, con
structive, s-a pronunțat de la -bun 
început pentru găsirea unei soluții 
raționale, pe singura cale compati
bilă cu normele fundamentale ale 
relațiilor dintre țările socialiste, din
tre partidele comunisto — calea -tra
tativelor, a discuțiilor cu conduce
rea de partid și de stat legală a 
Cehoslovaciei. .

Comitetul Executiv al C.C. ■ al 
P.C.R. a luat act de acordul înche
iat ca urmare a convorbirilor, acord 
în al cărui temei își pot desfășura 
activitatea organele conducătoare do 
partid și de stat cehoslovace și care 
prevede retragerea ' trupelor' celor 
cinci1 state de pe teritoriul Ceho
slovaciei -socialiste.

Comitetul Executiv ,apreciază că 
reîntoarcerea tovarășilor L. Svoboda, 
A. Dubcek, J. Smrkovskv, O. Cernik 
și a ’altor’ conducători do partid șt 
de stat la locurile lor de muncă și 
reluarea activității normale a orga
nelor legale de partid și de stat 

La mina Uricani înainte de începerea. șutuluL

creează condiții ca poporul ceho
slovac să-și poată consacra efortu
rile pentru rezolvarea sarcinilor 
complexe ce le stau în față, pen
tru soluționarea efectelor provocate 
de recentele evenimente, pentru dez
voltarea socialistă a societății.

In același timp, Comitetul Execu
tiv consideră de cea mai mare im
portanță să se înfăptuiască retrage
rea, completă și în timpul cel mai 
scurt, a forțelor armate ale celor 
cinci state socialiste din Cehoslova
cia, asigurîndu-se în acest fel mani
festarea deplină a independenței 
R. S. Cehoslovace și exercitarea de 
către poporul cehoslovac a prero
gativelor inalienabile ale suveranită
ții naționale.

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. își exprimă încrederea că 
Partidul Comunist, din Cehoslovacia, 
poporul cehoslovac, în strînsă uni
tate în jurul conducerii de partid șl 
de stat, vor depăși aceste momente 
grele și vor asigura mersul înainte 
cu succes al construcției socialiste. 
In numele întregului nostru pariul, 
al întregului popor român, în sn'ri- 
tul prieteniei . frățești românc-co'm- 
slovace, Comitetul Executiv exprimă 
comuniștilor din. Cehoslovacia, po
poarelor ceh și slovac, sentimentele 
sale de caldă simpatie, de sprijin și 
deplină solidaritate internationalists.

Comitetul Executiv reafirmă po
ziția de. principiu a Partidului Co
munist Român că în împrejurările 
grele prin care trec relațiile dintre 
țările socialiste este imperios nece
sar" să. nu se' întreprindă absolut 
nimic care să înăsprească aceste 
relații,-care să adîncească divergent 
țe.le și să genereze noi sprse de 
tensiune — ci să se îpdrepte toate 
eforturile către o unică direcției 
constructivă, , către țelul .major al 
restabilirii climatului ,de încredere 
și prietenie între țările socialiste,. al 
refacerii și. consolidării. relațiilor de 
unitate între partidele , comuniste 
frățești, 'în' interesul cauzei socialis
mului și al păcii.

28 VIII 1968.

Filmul mut Cetacea ii ui
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S-a stins de mult viata filmului mul. Și firește, 
nici nu va mai reînvia vreodată. De .altfel nici 
n’.i-l regretăm. A lost rezultatul unei perioade 
de pionierat in cinemalograiie. Nu ne mai rea
mintește astăzi despre hazliile Împroșcaturi cu 
frișca, despre Chariot sau Stan și Bran deci! cî
teva pelicule învechite, reprogramalc din cind 
in cind pe ecranele de azi intru cinstirea foste
lor glorii ale cinematografului mondial interbelic.

In fond, nu-i rău că se readuc in amintirea 
părinților și... bunicilor anii „cind comedia era 
rege"! Nu-i neavenit nici pentru tineretul de azi 
prilejul să cunoască cum a evoluat in timp

labirintul
nriat în
birocrației

Mecanicul Mol
dovan Alexandru

La sectorul V ai E. M. Lupeni

JwB’wai 
citmdin

spectacolul cinematografic. Ceea ce nemulțu
mește insă astăzi pe cei care populează pină Ia 
refuz sălile de film este faptul că, Ia marca ma
joritate a cinematografelor 
rea defectuoasă a filmelor 
spectatorii in postura de a 
mai ca acum 40 de ani.

Vizionarea t
nematograi din Vale, în afară de 7 
— Petroșani, Iți produce, oricît n-ai 
tul leșietic al filmului mut de odinioară. Pentru 
că, dacă la iilmele străine, traducerea textului 
vorbi! este proiectată și se poate citi pe ecran, 
filmele românești nu beneficiază de acest avan- 

' taj. Explicabil, oricine in țară știe românește și 
poale asculta „in direct" replicile din filmul 
de pe ecran. Spectatorii din Petrila și Lotiea, 
din Vulcan (in special), Lupeni sau din alte 
localități ale Văii Jiului sînt nemulțumiți (și pe 
bună dreptate) de faptul că... nu înțeleg nimic 
din filmele româneștii Este oare posibil acest 
lucru? Nu se poate nicicum reglementa sonori
zarea, nu se poale amplifica redarea fonică a 
textului filmic?

Așteptăm măsuri și nu explicații l
• ‘ 1 • > ■ V. T.

din Vale, sonoriza- 
româneșli transpune 
asista la film înloc-

unui film românesc la oricare ci- { 
Noiembrie ( 
dori, gus- S

Pe urmele 

unor 

sesizări 

privind 

deservirea 

publicului 

de biroul 

auto- 

expediției

In cadrul Autobazei Petroșani 
funcționează biroul auto-expediției, 
cu sarcina de a asigura mijloace de 
transport auto pentru întreprinderi, 
instituții și populație. Răspunde în- 
trutotul acest birou scopului pentru 
care a fost creat ? Satisface pe de
plin și operativ cerințele populației? 
lată probleme pe care ne-am pro
pus să le analizăm în rîndurile de 
mai jos, pornind pe urmele unei 
sesizări făcute de un cititor al zia
rului care avea de transportat un 
camion de lemne de la Petrila la 
Petroșani.

I’rimid eonLaci 
cm aulo-expedifia

Cum cetățeanul în cauză nu cu
noștea formalitățile necesare pen
tru obținerea unui mijloc de trans
port auto s-a deplasat la biroul au- 
to-expediției din str. Cărbunelui nr. 
4 Petroșani. A fost primit de func
ționarul Bratosin loan care i-a ex
plicat că în dimineața zilei cînd 
dorește să efectueze transportul să 
vină să achite costul acestuia și 
garanția de 100 lei și i se va pupe 
pe loc la dispoziție un camion. Apoi, 
după efectuarea transportului con
ducătorul auto respectiv face o 
mențiune pe chitanța garanției cu 
privire la respectarea timpului oe 
stationarc. Apoi cu chitanța a- 
ceasta împreună cu o cerere pe care 
o vizează auto-expediția va merge 
la autobaza Livezeni unde i se va 
restitui garanția.

lin cerc vicios
A doua zi, la orele 6,30, cetățea

nul s-a prezentat la biroul auto-ex
pediției. Salariatul Bratosin Ioan a 
sosit la orele 7,10. A mai stat omul 
20 de minute pină cînd a fost In
format că biroul nu are la dispo
ziție decît 4 mașini zilnic și că în 
primul rînd trebuie deservite unită
țile comerțului de stat. I s-a propus 
să revină totuși la orele 11 cînd va 
fi satisfăcut cu siguranță.

La ora 11, funcționarul Bratosin 
a răspuns solicitantului prin ridicări 
din umeri: „Răbdare, tovarăși!" La 
ora 11,45 s-a sinchisit totuși să ple
ce la gară să . vadă de mașini. Pină 
la ora 14,30 n-au venit însă nici 
mașinile, nici el. Exasperați de a- 
ceastă „operativitate" trei mineri și 
un tehnician de la mina Dîlja, o 
salariată a Consiliului popular 
municipal care în zece zile nu a 
reușit să rezolve transportul lemne
lor de foc necesare instituției, o 
casnică și cetățeanul nostru au ple
cat la treburile lor. Fără mașini.

A doua zi, dimineață, cetățeanul 
nostru, funcționara de la consiliul 
Dopular ău revenit din nou. Au fost 
primiți de tovarășa C. lenei, cu 
inospitalierul „Nu vă pot servi cu 
mașini. Avem 7 vagoane pentru 
comerț în gară. Dacă nu se des
carcă în termen plătim locație". 
Totuși pină la urmă se găsește o 
soluție... 11 invită pe cetățean să 
revină din nou, la ora 13, că i se 
vor face formele și v.a primi ma
șină. De această .dată cetățeanul a 
primit, într-adevăr mijlocul de 
transport.

(Continuare in pag a 2-a)

I. DAVID

ajută cu pricepere 
brigada de mineri 
de la cariera de 
piatră Sașa Izvor, 
contribuind astfel 
la obținerea de
realizări peste 
plan.

....................................

Aproape 30 Ia sută din producția, 
minei Lupeni este extrasă din fron
talele blocului IV, stratul 3 sectorul 
V. îndeplinirea ritmică a planului, 
realizarea unor viteze sporite de a- 
vansare, creșterea continuă a ran
damentelor, sînt obiectivele pe care 
colectivul acestui sector le îndepli

nește cu succes, zi de zi, lună de 
lună. Cîteva cifre sînt edificatoare 
în acest sens. Productivitatea me
die în abataj a crescut de la 6,800 
tone/post, la 7,900 tone/post, vite
zele de avansare au sporit cu 6—4 
ml/lună față de plan, obținîndu-se 
viteze de peste 33 ml/lună, cu re
corduri de 35,75 ml și 37,25 ml rea
lizate în lunile mai și Iunie. Ca ur
mare, planul de producție a fost de
pășit cu regularitate, plusul de căr
bune realizat de la începutul anu
lui fiind de peste 15 000 tone. In 
același timp, la prețul de cost au 
fost înregistrate economii în valoa
re de peste 400 000 lei.

Cheia acestor succese pe care le 
obține sectorul V al minei Lupeni, 
unul dintre cele mai mari sectoare 
ale Văii Jiului, constă în preocupa-

(Continuare în pag. a 2-a)

R. S.

VREMEA
Ieri, la Petroșani, tempera

tura maxima a aerului a fost 
de plus 24 de grade, iar la 
Paring de plus 16 grade. Mi
nimele au lost de plus 9 gra
de, respectiv plus 8 grade.

IN CURSUL ZILEI DE AZI : 
Vreme frumoasă, cu cer va
riabil. Temperatura staționară. 
Vint slab din sectorul sudic.



STEAGUL ROȘU

I,

RE P

ieri ai Iui

să fugă și 
ei au fost,

fe- 
cei 
în 
Și

lîngă carieră. Deodată, 
o creastă a dealului, 
de armă automată își 

plumbii ucigători spre 
din mașină. Rănit la

„C A

altă rafală vrăjmașă 
o nouă victimă: acti- 
Fenes Francisc, lovit 

un

Din trecutul de lupta împotriva reacțiunii

£u această 
scăpărări 
aspră șl

deviză — din 
de cremene 
fulgerări de 

zare nouă — grupul de acti
viști ai P.C.R., delegat pentru 
alegeri în comuna Bănlța, în
cepuse o zl nouă și grea — 
ca atltea altele din acel an 
furtunos 1946.

Sub semnul soarelui — de
venit emblemă și simbol pen
tru masele populare trezite la 
viață nouă de insurecția din 
august '44, campania electorală 
desfășurată de B.P.D. era în 
plină ofensivă. O ofensivă 
grea, cu tribut de sînge și 
lacrimi, cu nopți lungi de in
somnie, cu zile trudnice fără 
hrană, cu răni nevindecate ale 
unui război absurd șl ale unei 
secete pustiitoare, împotriva 
reacțiunii burgheze care 
plota, trăda șl otrăvea 
tele multora cu otrava 
propagande mincinoase, 
puternic zdruncinate de 
turile primite în marile
Iii de clasă ale anilor ’44 și 
’45, forțele acestei reacțiunl 
se cramponau cu îndîrjlre de 
pozițiile lor încă tari, mai a- 
les economicește. Ișl puneau 
mari speranțe în cîștigarea, cu 
orice preț, a alegerilor de 
deputați pentru parlamentul 
țării. Chiar cu prețul trădării 
de neam, al asasinatului po
litic și al silniciilor de orice 
fel, împotriva celor mai buni 
fit al poporului șl, mai ales, 
împotriva activiștilor de partid. 
Căci miza pe care istoria o a- 
runcașe în această încleștare 
de forțe potrivnice era mare 
șl hotărîtoare: CARE PE 
CARE ?

li

I1
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Scrisori de la cititori
Meteahnă sau
necuviință ?!

ceilalți de teapa lor, prădau 
casele oamenilor, siluiau 
melle și „pedepseau" pe 
ce li se opuneau, lăsînd 
urma lor groază, cenușă 
lacrimi...

com- 
sufle- 
unel 
Deși 
lovi- 
bătă-

măria din Bănfța. Tocmai a- 
junsese Ia gura pîrîului Dia
na, de 
dinspre 
o gură 
scuipă 
grupul
braț, șoîerul Barbu scapă, pen
tru o clipă doar, volanul. Dar 
mașina merge înainte, ascunsă 
un moment de niște tufe.

O 
face 
vistul
mortal, se prăbușește cu 
geamăt surd în brațele tova
rășilor săi, înmărmuriți. Căzu
se unul din cei mai buni din
tre ei... De pe creasta dealu
lui din dreapta, de unde ră
sunau încă ecourile gloanțelor 
dușmane, două umbre dispă
reau dincolo de hăuri, după 
ce s-au profilat, o clipă, pe 
cerul cu neguri încă sîngerii 
ale unui amurg ce se stingea, 
treptat, ca o prefigurare a 
morțli.

ctombrie 1949. Trecuseră 
rara 3 ani de cînd plumbii 

bandei curmaseră, prea 
de timpuriu, firul vieții lui 
Feneș Francisc. Ani de cău
tări șl urmăriri minuțioase, 
perseverente, de eforturi și 
de lipsuri, de speranțe și de
cepții pentru grupa operativă 
de securitate însărcinată cu 
lichidarea bandei. Lucrătorii 
grupei reușiseră, cu sprijinul 
populației, să identifice doi 
dintre bandiți: pe Blaj Viorel 
și Zgură loan, din Petroșani. 
Dar nu prinseseră pe nici unul 
deși aflaseră că s-au aciuit 
prin locuri ascunse de pe dea
lul Dîljei. Dar ziua răfuielilor 
cu banda nu era

ani în urmă. Numai că, de 
data aceasta, gloanțele și-au 
greșit țința. Răspunzînd focu
lui cu foc, oamenii ordinei au 
doborît doi din membrii ban
dei : pe Zgură loan și Blaj 
Viorel, ucigașii de 
Feneș Francisc.

Ceilalți au reușit 
să dispară. Dar și 
mai tîrziu, prinși și judecați. 
Judecată aspră dar dreaptă, 
pe măsura faptelor lor crimi
nale. Ofrandă a dreptății, adu
să deopotrivă ideii de justi
ție socială ca și memoriei Iui 
Feneș Francisc și tuturor ce
lor ce au căzut la datorie 
pentru triumful cauzei sfinte 
a socialismului în patria noas
tră.

David MANIU

Constantinescu Nicolae din Ani- 
noasa are un cusur: nu-4 plac co
piii. El n-are copii. Șl dacă n-are, 
să nu-1 audă, să nu-i vadă pe ai al
tora. Mal ales nu l-a plăcut cînd 
copiii vecinilor — micuții harnici 
de vlrstă școlară și preșcolară — 
și-au amenajat pe spațiul dintre 
blocuri un teren de volei. L-au su
părat în acele zile șl vecinii — tatii 
și mamele copiilor, care au sprijinit 
acțiunea celor mici. Cum și-au per
mis „cel mari" să ducă tratative 
cu o delegație a „puștimli" șl să 
le aprobe picilor dreptul de a juca 
volei între orele 18 șl 20 ale fie
cărei zile pe terenul amenajat de 
ei? — s-a lamentat Constantinescu 
Nicolae.

Dorea să pună capăt acestor 
de joc. El singur, dacă alții nu-1 
țeleg. In cîteva zile a Intrat pe 
renul de volei, I-a înjurat, f-a 
prăștiat pe micii voleibaliști. A

ore 
în- 
te- 

îm-
,a-

dresat cuvinte jignitoare șt unul ve
cin care a încercat Să-f explice ne
cesitatea jocului copiilor. Bătîndu-șl 
joc de munca copiilor și a vecini
lor, într-o noapte a îndoit un stîlp 
de Ia terenul de volei Iar pe celă
lalt I-a rupt șl I-a aruncat în pîrîul 
din apropiere.

La consiliul popular, unde a fost 
chemat să-șl explice fapta, dușmanul 
copiilor a rostit doleanțele sale 
„imparțiale" șl „mature*; cel mici 
să-șl vadă lungul nasului, el nu 
acceptă soluția de „compromis" oi 
copiii și cere desființarea de urgență 
a terenului de volei.

Dar Constantinescu Nicolae a ui
tat să adauge că de curînd pe ace
lași spațiu dintre blocuri și-a con
struit un garaj pentru automobilul 
pe care trebuie să-I primească dln- 
tr-o zi în alta. Cetățeanul matur 
care a dat curs material pasiunii 
sale pentru mașină nu vrea să pri
ceapă că, mal mult decît propria-! 
pasiune, jocul, zbenguiala, mișcarea 
la cel mici, are 
tomic, psihic. O 
meteahnă ?!...

Ne încurcă 
borcanele

■ IB

gospodine se 
cu foarte bine 
al pregătirilor

ne-a pus la

A început sezonul de preparare a 
dulcețurllor, a conservelor șl mură
turilor. Harnicele 
străduiesc să treacă 
examenul culinar 
pentru Iarnă.

O.C.L. Alimentara
dispoziție Întreaga gamă de mate
rii prime necesare conservării. In 
schimb I.C.R.M.-ul ne-a lăsat 
borcane. Ce ne facem? Cum 
descurcăm ? — ne întrebăm
bună dreptate, gospodinele din 
peni. Chioșcul de la care în anii 
cuți cumpăram borcane șl sticle 
acum cu obloanele trase.

Soluția 
cuiul sau 
desfacere 
tate deja
are cunoștință despre o altă rezol
vare mai eficientă a cerințelor uos- 
podinelor îl rugăm s-o materialize
ze. Cit mal repede. Ne-a încurcat 
destul... lipsa borcanelor.

M. LUPENEANU

fără 
ne 
pe 

Lu- 
tre- 
stă

ar fi redeschiderea chloș- 
înființarea unei secții de 
a borcanelor într-o uni- 
existentă. Dacă I.C.R.M.-u!

Un

departe...

un fundament ana- 
ft asta o simplă

grup de cetățeni

!T'*

I n acea zi de
brie '46, grupul 
tivlști, urcat 

camion, înainta pe
vechi șl desfundat spre prb

septem- 
de ac- 
într-un 
drumul

Cînd lămpile serii s-au a- 
prlns Ia ferestrele oa
menilor, îar sfeșnicele 

cerului pîlpîiau slab din feș
tila lor, cel care a fost cu un 
ceas în urmă activistul de 
partid Feneș Francisc, răpus 
de gloanțe dușmane. Intra în 
veșnicie. Un nou erou al cla
sei muncitoare scria, cu sîn- 
gele său, Istoria glorioasă a 
României noi, socialiste.

Banda de criminali a fost 
pusă în urmărire. Grupei ope
rative de securitate i-a venit 
în ajutor populația. Hăitulți 
ca fiarele bandiții se ascun
deau ziua prin văgăuni de mun
te și pe sub stînci, ca repti
lele. Noaptea, complotau, tri- 
mițînd ștafete, cu alte bande 
criminale de prin părțile Bra
dului, sau ale munților Rete
zat. Pe unde treceau el, ca și

acea 
cu 

rugină, dinspre

29 octombrie, 
zi de toamnă 
păduri de 
munți veneau primele semne
ale iernii: cădeau ploi dese 
și reci, cu Iapoviță măruntă 
și vînturi cu șfișchiuiri de bici. 
Cu o noapte în urmă, banda 
coborîse la o casă izolată de 
deasupra Dîljei, în căutarea 
hranei, pentru iarnă. Bandiții 
furaseră din casa omului ul
tima bucată de pîine, ultimul 
pumn de mălai, după ce silui- 
seră femeia sub ochii soțului 
ei, țintuit locului cu țeava 
puștii în piept. Erau, la acest 
ceas de seară, gata de pleca
re. N-au mal izbutit însă s-o 
facă. înconjurați de lucrătorii 
de securitate și somați să se 
predea, au răspuns somației 
cu gloanțe. Aceleași gloanțe 
purtătoare de moarte sub care 
căzuse Feneș Francisc, cu 3

(Urmare din pag. 1)

generale a partidului și sta-

îungul celor două decenii,

politicii 
tulul".

De-a 
sub conducerea șl îndrumarea parti
dului, cadrele de securitate și-au 
perfecționat continuu formele și me
todele de activitate străduindu-se să 
fie în pas cu cerințele dezvoltării 
societății noastre socialiste.

Sprijinul substanțial acordat 
partid organelor de securitate 
reflectat în analizele făcute de 
al P.C.R. în plenarele din iunie
și aprilie 1968, cu care ocazie, în a- 
faîă de aprecierile pozitive, au fost 
dezvăluite șl condamnate cu intran
sigență lipsurile, abuzurile șl încăl
cările legalității socialiste în dife
rite perioade de timp, generate în 
esență de orientarea greșită dată de 
vechea conducere a Ministerului A-

de 
este 
C.G. 
1967

Aspect din tim

pul lucrului la sec

ția de Înghețată a

Fabricii de produ

se lactate Livezeni.

©

Concurs de orientare turistică.

Roadele perseverentei
(Urmare din pag. J)

Iu e suficientă
o mustrare

facerilor Interne •— care s-a sustras 
controlului de partid. întregul per
sonal al unităților de securitate a 
primit șl aprobat cu satisfacție șl 
căldură actele de dreptate șl justi
ție socială înfăptuite de partid. 
Partidul a pus în fața securității 
statului sarcina 
ajutorul maselor, să prevină, 
descopere și să lichideze 
dușmănoase împotriva 
noastre sociale de stat.

Pe baza îndrumărilor 
partid, organele securității statului 
acționează cu fermitate pentru ca 
dreptatea șl egalitatea socială, res
pectul pentru adevăr și lege, cins
tea, corectitudinea și omenia să de
vină coordonate ale întregii munci 
de securitate.

Sărbătorind cea de-a XX-a aniver
sare, lucrătorii securității statului 
din municipiul Petroșani se anga
jează că își vor face și pe mal de
parte datoria sfîntă fată de patrie 
și de popor, că vor acționa în 
tul unei înalte responsabilități 
tru rezolvarea în cele mai 
condifiunl a sarcinilor ce le 
încredințate.

înfăptuite
în fața
ca, bazîndu-se pe 

să 
acțiunile 

orînduiril

date de

SplTi- 
pen- 
bune 
sînt

tehnice, a 
brigadă, 

pentru perfecționarea continuă a 
metodelor de lucru, pentru aplica
rea și urmărirea celor mal eficiente 
măsuri stabilite în cadrul acțiunii 
de organizare superioară a produc
ției și a muncii.

Dintre factorii mal semnificativi 
care asigură succesele brigăzilor 
din abatajele acestui sector sînt 
de menționat: lucrul pe bază de 
grafic ciclic, operațiunile de pușca- 
re, tăiere șl susținere fiind riguros 
executate în timpul prevăzut; spe
cializarea muncitorilor pe operați
uni, omogenizarea brigăzilor, apro
vizionarea Ia timp cu materialele și 
sculele necesare, eliminarea totală 
a absențelor nemotivate; extrage
rea zilnică a unei fîșil.

Alte amănunte le-am aflat de la 
șeful sectorului, ing. Nicolae Răs- 
popa. Brigăzile care extrag cărbu
ne din cele trei frontale ale secto
rului condus de minerii Petre Con
stantin, Cadla Gheorghe și Butnaru 
Victor, le-am format așa cum sînt

rea continuă a conducerii 
maiștrilor, a șefilor de

Dumitru, Col- 
ă*Francisc sînt

acuma, în cîțiva ani de zile. Majo
ritatea minerilor din aceste brigăzi 
lucrează împreună de peste 10 ani. 
Nichita Constantin, Solomon Ion, 
Cîrdui Mihai, Mărginean VaSile, Bo
ca Samoilă, Militari 
cear Francisc, Catan
cîțiva dintre cei mai buni miner! 
ai abatajelor de la sectorul nostru. 
Introducerea susținerii metalice, a 
transportoarelor blindate, podirea 
cu plasă au fost măsuri care ne-au 
ajutat să creștem capacitatea de ex
tracție a abatajelor. De asemenea, 
colaborarea dintre maiștri și șefii de 
brigăzi, dintre schimburi, asigură 
continuitatea lucrului în abataje, e- 
vitarea eventualelor defecțiuni 
care ar putea surveni. In acest fel 
— cu foarte rare excepții în cazuri 
de forță majoră 
lizăm în fiecare 
țiunile cuprinse 
țațele sînt cele

Intr-adevăr, sectorul V al
Lupeni poate fi dat exemplu pehtru 
telul cum își îndeplinește sarci
nile de producție. Aici, organizarea 
științifică a producției și a muncii 
își spune cu prisosință cuvîntul.

— am reușit să rea- 
schimb toate opera- 
în grafic. Și rezul- 

pe care le știți.
minei

„La

TÎn- 
bar- 
bu- 
de

cererea mal multor consuma
tori — ne scrie un cititor — vă a- 
duc la cunoștință prin aceste 
duri modul de comportare al 
manei Budușan Elisabeta de la 
fetul „Șiretul" din Vulcan față
unii clienți. De mult timp a intrat 
în obiceiul barmanei, să nu resti
tuie clienților banii mărunți, să ser
vească în pahar sub semnul care in
dică. cantitatea exactă. Acelor con
sumatori care îndrăznesc să-și ma
nifeste nemulțumirea în fața 
astfel de deserviri, li se aruncă 
nii pe tejghea într-un mod cît 
poate de sfidător. Acești clienți, 
cît ar insista în continuare, nu 
sînt serviți".

Cu o lună în urmă, un caz simi
lar a fost prezentat în coloanele 
ziarului: barmana Turbureanu Eli
sabeta, de la restaurantul „Progre
sul" Lupeni care în loc să-și facă 
datoria în mod cinstit turna apă în 
bere, chipurile 
pierderile peste 
du-se din banii

unei 
ba
se 

ori- 
mai

La începutul secolului trecut, cu
noscutul zoolog francez Georges 
Cuvier, denumit pe bună dreptate 
părintele paleontologiei și anatomiei 
comparate, afirma că „posibilitatea 
de a se descoperi noi specii de ani
male patrupede este infimă".

Dar, din capriciile unei întîmplărl, 
eminentul om de știință a fost con
trazis și încă de un discipol al său 
care în 1819 a descoperit taplrul, 
necunoscut pînă atunci de zoologii 
europeni.

In anul 1900, Harry Zfonhston, gu
vernatorul Ugandei, a descoperit în 
junglele virgine din Iturl legendara 
„girafă de munte", trimitînd în Eu
ropa o piele și două cranii de gi
rafă din această specie. In 1907 o 
expediție a reușit să fotografieze In

nei vaci obișnuite. In prezent, din 
aceste animale interesante au rămas 
doar vreo 30 de exemplare în toată 
Africa, bine păzite în rezervația Ado 
din regiunea Capetown la nord de 
Port Elizabeth.

Cîțiva ani mal tîrziu, s-a desco
perit existența unui alt pitic în reg
nul animal african — hipopotam li
berian sau hipopotam liliputan. El 
este Intr-adevăr un pitic în compa
rație cu hipopotamul din Nil, cu
noscut din vremuri imemorabile, și 
care atinge greutatea de 3 tone. Se 
deosebește de confratele său gigan
tic și prin aceea că nu-i place prea 
mult apa. Alungat de 
tice sau de vînători, 
liberian se afundă în 
dar preferă vegetația

In 1937, directorul Grădinii zoolo
gice din Vincennes de Iîngă Paris a 
vizitat Cambodgia invitat de medi
cul veterinar Sauvel. De la acesta 
a aflat că un asemenea taur trăieș
te într-adevăr în junglele din'îm
prejurimi. Expediția organizată de 
cei doi a dat rezultate neașteptate 
— a fost împușcat un koroprey a- 
dult șl prins un pui. Acum nimeni 
nu se mai poate îndoi de existenta 
acestui animal și în nomenclatorul 
grădinii zoologice 
ca taurul cenușiu 
bos sauveli).

In America de
rit în secolul nostru 
cunoscute oamenilor de știință. Lu
pul de munte descoperit în 1926 de 
un negustor german de animale —

el este înregistrat 
al lui Sauvel (Bi-

fiare sălba- 
hipopotamul 

rîu sau lac, 
din mlaștini

Sud s-au descope- 
animaie ne-

șl 
la 
o- 
la

Din curiozitățile naturii

Comisia municipală de turism a 
organizat duminică, 25 august, eta
pa pe municipiu a campionatului 
republican de orientare turistică.

In vederea acestui eveniment 
sportiv, rezervat iubitorilor de dru
meții, au fost luate din timp măsu
rile necesare, pentru a Ii invitate 
toate asociațiile sportive din Valea 
Jiului care practică acest spori. Dar 
din cele zece asociații invitate au 
răspuns doar Viscoza Lupeni (cu e- 
chlpa de fete și băieți), Spartac Pe
troșani șl Jiul Petrila (numai cu e- 
chlpe de băieți). Șl de data aceasta 
s-a constatat lipsa sportivilor din

cadrul asociațiilor sportive «părti
nind cooperativelor
Voința Lupeni și Voința 
care, după cum se știe 
locuri fruntașe în etapa 
a Voințiadei. Nu știm 
consiliile ambelor asociații, se com
plac în această situație — motivînd 
că U.R.C.M. Deva nu le asigură 
fonduri pentru astfel de competiții(l)

Dar să revenim la concursul care 
a avut loc și la care au participat 
trei echipe de băieți și una de fete. 
Traseul care a măsurat circa 4 km 
în jurul cabanei Rusu, nu a oferit di
ficultăți deosebite pentru că toate

meșteșugărești 
Petroșani, 

au ocupat 
județeană 

pînă cînd,

cele patru echipe au reușit să a- 
tingă toate posturile obligatorii, fi
xate pe traseu. Cei mai buni s-au 
dovedit concurenții asociației spor
tive Spartac Petroșani. Ei au par
curs traseul în 30 minute, fără nici 
o penalizare, clasîndu-se pe primul 
loc. Au fost urmați în clasament de 
echipa Jiul Petrila (Inel Lucian și 
Spicika Emil) și echipa Viscoza 
peni. La fete, echipa Viscoza 
peni, fiind singura 
cîștigat dreptul de 
etapa județeană.

participantă, 
a participa

Lu- 
Lu- 

a 
la

pentru a recupera 
norme, căpătuin- 
munciți de alții. 

Semnificativ în acel caz a fost
un amănunt pe care îl aducem 
cunoștința cititorilor cu această 
cazie. După cercetările efectuate 
fața locului și cu care ocazie bar-
mana a recunoscut că „mai ciupeș
te de ici, de colo", un salariat al 
T.A.P.L. a insistat ca rezultatele 
cercetărilor să nu fie dezvăluite ci
titorilor, înlrucît „conducereaT.A.P.L. 
va lua cele mai severe măsuri de 
sancționare împotriva barmanei res
pective", 
de ajuns 
repete.

Și iată 
fața unul 
promise

okapi (specie 
jonhstoni) la 

au fost prinse

S. BĂLOI

Cetă^eantil purtat în

(Urmare din pag. 1)

In ziua următoare s-a prezentat 
din nou Ia auto-expediție (era al 
șaselea drum) cu cererea de resti
tuire a garanției și a primit viza 
necesară. In fine !

Garanția 
generatoare de nervi

lnvoindu-se din nou de la servi
ciu, a patra oară, (deoarece rcstitui- 
lea garanției se lace numai piuă la 
orele 15) cotăleanul a mers la au- 
i.ibaza Livezeni.

A prezentat cererea, a primit viza 
do control preventiv și i s-a resti
tuit garanția.

întrebat de ce garanția 
te restitui de personalul 
diției care a și încasat-o, 
scuti cetățenii de drumul pînă la 
Livezeni, de o nouă pierdere de 
timp, tovarășul Buldor Constan
tin, contabilul șef al autobazei, 
a răspuns: „Auto-expediția nu are 
birou 
corda

o

nu so poa- 
auto-expe- 

>, pentru a

Și
ca

că

aceasta chipurile, ar fi 
faptele să nu se mai

nou în 
„Măsurile" 
conducerii 

pe 
a-

nu

Din păcate, 
nu s-au putut a- 

europene și au 
prezent, cîteva 
din lume posedă 
reprezentant al

și singurătatea. Hipopotamul pitic 
are 180 cm lungime și 75 cm înăl
țime.

In prezent, în diferite grădini zo
ologice din lume trăiesc cîteva zeci 
de hipopotami — liliputani, fiind cu 
toții 
tami, 
1912

In

de plăți; chiar dacă s-ar a- 
acesteia dreptul de restituiri 

poale face fără viza de cori- 
a autobazei. E adevărat că

această cauză sînt nemulțumiri 
nu există altă posibilitate". Așa

nu
trol
din
dar
să fio oare?

Considerăm că este necesar ca 
autobaza nr. 3 Petroșani să analize
ze temeinic modul cum se face de-

servirea populației cu mijloace de 
transport auto, să ia măsuri ca 
cestea să fie puse la dispoziția ce
tățenilor după necesitate astfel ca 
oamenii să nu fie purtati pe dru
muri.

Sîntem la 
rii de iarnă. 
„Combustibil" 
lemne de foc 
torii. Ce vor 
la discreția cărăușilor particulari, 
sau autobaza va fi în stare să cre
eze condiții de transport pe măsura 
necesităților oamenilor? Iată între
barea la care așteptăm răspuns din 
partea conducerii autobazei T.A. nr. 
8 Petroșani,

a-

începutul aprovizionă- 
In curtea depozitului 
sute de vagoane de 
își așteaptă cumpără- 
face cetățenii ? Rămîn 

cărăușilor

ne aflăm din 
caz similar, 
în numele

T.A.P.L. nu și-au dovedit nici 
departe eficiența. Cum rămîne 
tunet cu insistențele pentru a
relata cazul în coloanele ziarului ? 
In pofida acestor insistențe, faptele 
barmanei Turbureanu au fost dez
văluite în coloanele ziarului (nr. 
5 813 din 4 iulie 1968). Prin rindurile 
de față aducem la cunoștința condu
cerii T.A.P.L. sesizarea unor consu
matori din Vulcan despre comporta
rea barmanei Budușan Elisabeta. 
Sperăm, împreună cu consumatorii 
că măsurile ce se vor lua 
această 
efectul 
certate 
le cu...

un a- 
atunci 
fauna 

explo-

de Tanganica în 
a descoperit 

uriașă 
pînă acum. Maimuța

ajunge la peste 2 m 
masculii adulți — la 
greutate.

dată exemplare, 
dorit. Astfel de 
cu cinstea, nu pot 
o mustrare, două

vor fi de 
vor avea 
elemente 
fi educa- 
(așa cum

nu a fost educată nici barmana Ga
bor Olga recent judecată de instan
țele judecătorești pentru speculă; 
conducerea T.A.P.L. a „ mustrat-o" 
pentru abateri similare de patru ori 
consecutiv). împotriva încercărilor 
de căpătuială prin necinste, e ne
cesar ca toți consumatorii să ripos
teze în mod hotărît. Și cu atît mai 
mult conducerea T.A.P.L. 1

Africa Centrală două 
de girafe — Okapia 
adăpat, iar mai tîrziu 
cîteva din aceste animale. Unul din
tre ele a devenit proprietatea Gră
dinii Zoologice din Paris, celălalt — 
al celei din Anvers, 
ambele animale
dapta la condițiile 
murit. Totuși, în 
grădini zoologice 
cite un asemenea 
faunei africane.

In 1901, căpitanul Behring a tri
mis în Europa o comunicare anun- 
țînd că la nord 
regiunea lacului Kivu
o nouă specie de maimuță 
necunoscută 
descoperită 
înălțime. Iar 
250—300 kg

Tot în Africa, în regiunile insu
ficient explorate din Congo, în 1904 
căpitanul englez Meinertzhagen a 
descoperit uriașul porc de munte, 
necunoscut pînă atunci zoologilor. 
Acesta are caracteristicile porcului 
sălbatic european și al porcului a- 
frican cu barbă. Este mai mare decît 
toți porcii sălbatici de pe pămînt, 
ajungînd, la peste 2,5 m lungime 
1,20 m înălțime.

In 1906 s-a descoperit un nou 
foarte interesant reprezentant 
mamiferelor africane, denumit 
fantul pitic. Primele Informații 
pre elefanții liliputani datează 
1890, cînd naturalistul olandez

Lorentz Hagenbeck. După ce a fost 
descris în 1949 de zoologul german 
dr. Krumblgel, existența lui a fost 
oficial recunoscută de știință. Acest 
animal, care trăiește în Anzti Co.r- 
dilieri, seamănă foarte mult cu lu
pul cu coamă — guara — cunoscut 
de mult, -numai că este mult mai 
mare decît acesta.

Lista animalelor descoperite în 
ultimele șapte decenii ale secolului 
nostru nu se încheie aici. Numai 
numărul mamiferelor terestre și ma
ritime trece de 25. In afară de a- 
ceasta zilnic se descoperă tot felul 
de insecte și alți reprezentanți mă
runți ai regnului animal al căror 
număr trece de zeci de mii. In pre
zent, zoologii nu se mai îndoiesc 
că și pe viitor se vor face descope
riri noi în domeniul faunei.

șl

I. M.

șt 
al 

ele- 
des- 
din 

și
explorator, Johann Butikoffer, a co
municat că în Liberia există elefanți 
mici de statură, necunoscuti pînă 
atunci oamenilor de știință. Dar e- 
xistența acestui confrate liliputan 
al uriașului elefant african a fost 
recunoscută oficial abia cu 16 ani 
mai tîrziu.

Elefantul pitic atinge înălțimea u-

timpul zilei se ascunde In 
de rododendroni și bam-

despre o specie de urs cu

urmași ai celor cinci hipopo- 
din această specie prinși în 
în junglele din Liberia.
1909, G. S. White a dăruit so

cietății zoologice din Londra 
nimal asiatic necunoscut pînă 
științei europene (deoarece 
asiatică fusese și ea puțin
rată) care semăna mult cu un țap 
de dimensiuni mult mal mari, care 
a fost denumit takin cenușiu. Doi 
ani mai tîrziu, în 1911 s-a descope
rit în China o altă specie de takin, 
care din cauza părului gălbui a fost 
denumit takin auriu. Animalul tră
iește la o altitudine de 2 500—4 200 
m, iar în 
tufișurile 
bus.

Zvonul
un colorit original, întîlnit în Chi
na, a ajuns In Europa încă în a 
doua jumătate a secolului trecut. De 
atunci, decenii de-a rîndul multi 
europeni au încercat să prindă sau 
să ucidă acest animal rar. Abia în 
1929, americanul Rossevelt Kermeet 
a reușit să împuște, pentru prima 
dată, în tufișurile de bambus din 
provincia chineză Sîciuan un exem
plar din acest urs.

Din vremuri memorabil? locuitorii 
din nordul Cambodgieî știu că în 
junglele lor se întîlnește, deși rar, 
un taur mare cenușiu care se deo
sebește de ceilalți tauri sălbatici din 
sud-estul Asiei — banștengul și ga- 
yalul. Populația locală denumește 
acest animal koroprey, ceea ce în
seamnă „taur cenușiu". Oamenii de 
știință din Europa! se îndoiau însă 
de existența Iul. , *

Enigma licuriciului
Fiecare dintre noi a avut prilejul 

să vadă în nopțile calde de vară li
curici — adevărate „lanterne" stră
lucitoare minuscule. Ei se află în 
număr deosebit de mare In regiu
nile din sud.

Oamenii de știință au reușit să 
dezlege misterul „luminiscenței 
reci" a acestor insecte neobișnuite. 
S-a constatat că licuriciul are niște 
celule în, care se află o întreagă 
fabrică biochimică. La reacțiile chi
mice foarte complicate care fac să 
apară luminlscența participă sub
stanțele organice luciferin șl fer
mentul luciferază. Licuriciul este 
singura viețuitoare care posedă a- 
ceste substanțe deosebit de valo
roase și care nu au putut fi încă 
obținute pe cale artificială. Lucife- 
rinul șl
medicină pentru, tratarea diferitelor, 
maladii, 1

luciferaza sînt folosite în
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(Urmare din pag. 1) 
Încredințate de partid și gu
vern.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, tovarășul Niaolae 
Ceaușescu a tnmfnat Înaltele 
distincții unor generali și ofi
țeri prezent! la adunare.

A luat apoi euvlntul tova
rășul Ion Stănescu, președin
tele Consiliului Securității Sta
tului, cate s-a referit pe larg 
Ia activitatea desfășurată timp 
de două decenii de organele 
Securității Statului pentru a- 
părarea cuceririlor revoluționa
re ale poporului român. Vor
bitorul a subliniat, In «ontl- 
nuare sarcinile aetuale, de 
mare răspundere, eare stan In 
fa(a Securității Statului (pentru 
a pune In concordantă «onff- 
nutul, stilul și metodele aati-

v'ltătil aparatului săa sa noile 
cerinfe determinate de stadiu! 
actual de dezvoltare a societă
ții noastre. In Încheiere, pre
ședintele Consiliului Securită
ții Statului a expus angaja
mentul lucrătorilor din unită
țile Securității Statului de a 
Îndeplini cu cinste șl abnega
ție sarcinile Încredințate de 
partid și guvern.

Tovarășul Constantin Gheor- 
ghe, secretarul Comitetului de 
partid al turnătoriei de o- 
tel de la Uzinele „Gr ivita 
Roșie", a adus celor, prezenfl 
un salut din partea muncito
rilor din Capitală. Au luat apoi 
euvtntul scriitorul Constantin 
Chitită, maiorul Iod Șerbănolu 
șl colonelul In rezervă Ion 
Toderiu.

Primit «□ vii și puternice

Ceaușescu. 
secretarului ge- 
ol P.C.R. a fost 
repetate rindurt

aplauze a luai euvlntul tova
rășul Niaolae

Cuvlnlarea 
neral al C.C. 
subliniată în
de aplauze puternice și entu
ziaste. La siîrșit, minute in 
șir răsună ura le pentru Parti
dul Comunist Român și Comi
tetul său Central in frunte au 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Lucrătorii din Securitatea Sta
tului șl-au exprimat adeziunea 
lor deplină fală de politica 
partidului, holărlrea nețărmu
rită de a-și consacra toate 
lorfele pentru înfăptuirea sar
cinilor de mare răspundere ee 
le-au fost Încredințate, In a- 
părarea cuceririlor revoluțio
nare ale poporului nostru mun
citor, pentru apărarea inde
pendentei și suveranității Ro
mâniei socialiste.

★
In Încheierea festivității a 

avut loa un spectacol la a că
rui reușită și-au dat contri
buția ansamblurile „Cioclrlia" 
și al Armatei, formația corală 
a Radiodifuziunii române, cor
pul de balet 
ne și adori 
tional.

STATULU

STEAGUL ROȘU

troșani.

Foto i
M. COC1RLĂ

secvenfă din spec
tacolul prezentat 
luni seara la Pe

Orchestra popu
lară de stat 
Caransebeș 
continuă turneul 
în Valea Jiului cu 
spectacolul muzi- 
cal-coregrafia
șa-i datina la
noi".

In clișeu: O

o/ Operei Româ
ni Teatrului Na-

★
celei de a 20-a

Securității Slatu-
Cu prilejul 

aniversări a 
lui, Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist a a- 
cordat Diploma de onoare a 
C.C. a! U.T.C. unor organizații 
U.T.C. din unități de securita
te din Brașov șt Drăgășani, 
precum și unul număr de 12 
ostași și ofițeri din aparatul 
Securității Stalului.

(Agerpres)

TELEVIZIUNE
VINERI 30 AUGUST

Tv. pentru specia- 
Ciclul „Medicină", 
medicului de me- 
generală șl de pe
in combaterea iu

Pe feme cetățenești

Dar dumneavoastră

Cu violarea o var ășului

Wieelae Ceaoșescu

10,00—10,30 
Ilști. 
Rolul 
dicină 
diatrie
berculozei pulmonare (re
luare).

17,30 Tv. pentru școlari. Con
sultații la limba română 
(clasa a VIII-a). Tema: 
Analiza literară a poe
ziei „Scrisoarea a III-a" 
de MIhal Emlnescu. Pre
zintă prof. Vladimir Do- 
garu. 
Drumuri 
emisiune 
Buletinul 
tiere.
Curs de 
(reluarea 
„Șoimii"
pentru tineret. 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Program festiv cu prile
jul celei Ale a 20-a ani
versări a înființării or
ganelor de securitate ale 
Republicii Socialiste Ro
mânia.
Dialog despre 
Accesibilitatea 
Film artistic : 
oraș.

22,55 Telejurnalul de

ați făcut ?

18,00

18,20

18,30

19,00

'(Ut mare «fin pag. <1)

racterizează întreaga noastră activi
tate în acești CO de ani este faptul 
că România, poporul român au mers 
tot mal ferm înainte. Am reușit ast
fel să creăm © puternică Industrie, 
să dezvoltăm agricultura, ștllnta, cul
tura, să asigurăm creșterea neînce
tată a nivelului de trai al poporului. 
(Aplauze).

Tocmai datorită tuturor 'acestor 
victorii am izbutit, de fapt, să în
vingem și elementele ostile socialis
mului, întruclt ele nu au mal găsit 
șl nu mai găsesc nici o bază în po
porul nostru. Am putut să lămurim 
astfel pe totl cetățenii patriei, să le 
demonstrăm practic ce înseamnă so
cialismul, să-l convingem că într-a- 
devăr socialismul este Singura cale 
care asigură poporului fericirea șl 
bunăstarea. (Aplauze).

Aceste victorii, ridicarea nivelului 
de viată în condițiile socialismului, 
unirea întregului popor în jurul po
liticii partidului au înlesnit de fapt 
considerabil munca celor ce lucrea
ză în organele de securitate.

Activitatea dumneavoastră este o 
parte — mă gîndeam să spun o păr
ticică, dar spun o parte spre a-t 
sublinia șl mai bine importanta — 
este realmente o parte integrantă 
a muncii uriașe desfășurate în a- 
cest Tăstimp de poporul nostru, care 
dispune, în toate domeniile, de de
tașamente minunate de militant! 
pentru cauza socialismului. Fără u- 
nirea tuturor acestor detașamente, 
a tuturor acestor forte, no! n-am fl 
putut să obținem succesele mărețe 
pe care le avem astăzi. (Vii aplauze).

Știm că, în primii ani al puterii 
populare, organele noastre de secu
ritate au avut de dus o luptă încor
dată, dînd șl jertfe pe frontul lor 
de luptă. Firește, jertfe a dat în
tregul nostru popor; multi munci
tori au căzut în lupta cu dușmanul, 
multi țărani, multi intelectuali șt, 
alături de el, multi di.ntre dv. au do
vedit, cu jertfa vieții lor, că stnt 
fit devotat! al poporului român, că 
sînt gata să facă totul pentru a 
servi cauza socialismului, cauza po
porului nostru. (Aplauze puternice).

Treb'uie să o spunem aici, la a- 
ceastă aniversare, că tocmai datorită 
faptului că clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea, întregul po
por au știut să acționeze cu fermi
tate împotriva oricui a încercat să 
ridice piedici în calea construcției 
socialismului, tocmai de aceea am 
reușit să obținem succesele de as
tăzi, am putut asigura ca organele 
de securitate ale 
îndeplinească în 
nea încredințată 
puternice).

Dăm 
depuse 
prețuim 
șl știu
cauza poporului nostru. Știm, tova
răși, șl știtl șl dumneavoastră, că în 
activitatea acestor organe au exis
tat șl o serie de greșeli 
buzuri. Acestea au fost 
tatul unor abateri de la 
rală a partidului nostru,
cipiile pe baza cărora se edifică so
cialismul în țara noastră. De aceea 
ele au fost criticate nu o dată de 
partid; de aceea, Comitetul Central 
al partidului, la plenara din aprilie, 
a considerat că este necesar să dez
văluie cu toată hotărîrea originea 
acestor abateri, spre a se pune ca
păt, o dată pentru totdeauna, ori
cărei posibilități ca să mal poată 
avea loc asemenea încălcări ale le
galității socialiste. Noi am privit 
și privim Securitatea ca o parte a 
forțelor revoluționare ale clasei 
muncitoare, ale poporului, îndrepta
tă împotriva acelor elemente care 
s-ar deda la acțiuni ostile interese-

ar atenta 
socialiste, 
concepția 
și nu am

■la cuceririle construc- 
Am considerat străin 
noastră, d comuniștl- 
admis nici t> dată că

împotriva clasei muncl- 
este clasa conducătoare 
noastre. Noii Considerăm 
precizare, pe Care a fă-

1.Iot poporului șl cauzei! siSblallsmulul, 
care ar încălca legile statului nos
tru, 
tiel 
de 
lor,
organele de securitate ar putea fi 
folosite ca un Instrument de repre
siune împotriva activului de partid 
șl de stat, 
toare, care 
a societății 
că această
cut-o cu claritate plenatfa G.G. din 
aprilie, are o deosebită importantă 
pentru munca organelor <fe securita
te, pentru ca ele să-și poată înde
plini în cele mal bune condiții mi
siunea șl rolul ce le revin în socie
tatea noastră socialiști (Aplauze 
îndelungi).

De nenumărate ori, partidul a a- 
tras atenția că trebuie s8 facem în
totdeauna deosebirea necesară între 
elementele dușmănoase, ostile socia
lismului, între agentl al imperialis
mului — șl oamenii nelămuriri sau 
care au nemulțumiri datorită unor 
neajunsuri sau neînțelegerii unor 
măsuri. Și, știtl bine, că am acordat 
și acordăm o mare atenție discutării 
în sînul colectivelor da oameni al 
muncii a unor asemenea manifestări. 
Apelăm, în primul rînd, Ia colecti
vele de oameni al muncii pentru a 
lămuri, pentru a-l ajuta pe acel ce 
nu au înțeles unele lucruri, să se 
încadreze cinstit, cu toate forțele 
lor, în opera generală de construc
ție socialistă desfășurată de între
gul popor. Și, știtl foartei bine că a- 
ceastă practică a partidului s-a do
vedit deosebit de utilă; de aceea ea 
trebuie aplicată șl în viitor, ca o 
orientare principală. (Aplauze). Tre
buie să Intensificăm munca politică 
de lămurire, de educare cetățenească 
a tuturor cetățenilor tării. Să avem 
în vedere că în măsura în care or
ganele noastre de securitate se vor 
sprijini activ șl își vor lărgi necon
tenit legăturile cu colectivele de oa
meni al muncii, se va întări unita
tea noastră de neînvins tn lupta cu 
cei ce ar încerca, Intr-un fel sau 
altul, să ne creeze obstacole în dru
mul pe care pășim — 
structiel socialiste, 
aplauze).

Desigur, tovarăși 
Securitate trebuie
să-și întărească continuu vigilenta, 
pentru a descoperi pe cel ce ar mai 
încerca să desfășoare a’ activitate 
organizată împotriva orînduirii noas
tre de stat, împotriva ortnduirii so
cialiste. In același timp, aceste or
gane trebuie să-șl concentreze aten
ția împotriva dușmanului1, din afară, 
a agenților imperialismului, care ar 
încerca, pe vreo cale sau alta, să 
pătrundă în tara noastră, spre a-șl 
desfășura activitatea lor dușmănoa
să. Fată de asemenea elemente, fată 
de oricine ar îndrăzni să trădeze in
teresele poporului, trebuie 
necruțători. Aceasta este 
voastră principală, tovarăș I 
plauze).

Bilanțul pe care îl facem la 
ceastă aniversare este pozitiv; 
demonstrează că Securitatea Statu
lui și-a îndeplinit cu cinste sarci
nile încredințate de partid și guvern. 
Tocma.1 de aceea, partidul, guver
nul, întregul popor înconjoară cu 
dragoste șl dau o înaltă apreciere 
activității desfășurate de organele 
securității. (Aplauze îndelungi). 
Distincțiile acordate cu acest prilej 
unui mare număr de 
organele de securitate, 
dă a acestei prețuiri 
Doresc să felicit pe
care au primit distincții și ->ă le 
urez noi succese în activii.iea lori 
(Aplauze îndelungate).

(Vii
drumul con- 
șl puternice

olrganele decă
totodaltă să știe

statului nostru să-și 
bune condiții mislu- 
de partid. (Aplauze

o înaltă
de organele de securitate, 
felul în care ele au știut 
să servească socialismul,

apreciere muncii

să fim 
sarcina 
(Vii a-

și popasuri — 
turistică.
circulației ru-

limba spaniolă 
lecției a 5-a). 
— emisiune

șl chiar 
însă rezul- 
linia gene- 
de la prin-

a-
el

lucrători din 
sînt o dova- 
și încrederi, 

toii tovarășii

Tovarăși,

Intregul nostru popor este anga-

jat cu toate forțele sale în îndepli
nirea programului elaborat de Con
gresul al IX-lea al partidului. Suc
cesele obținute în primii doi ani șl 
jumătate al planului cincinal, dove
desc că avem toate condițiile să 
îndeplinim și chiar să depășim pre
vederile acestuia. In fata noastră se 
deschid minunate perspective de 
dezvoltare multilaterală a patriei, de 
ridicare continuă a nivelului de trai 
al întregului popor. Aceste rezultate 
au întărit și întăresc tot mai mult 
unitatea întregului popor, alianța 
clasei munaitoare cu țărănimea, cu 
intelectualitatea, colaborarea priete
nească și unitatea tuturor oameni
lor muncii fără deosebire de națio
nalitate, în înfăptuirea politicii mar- 
cist-lehiiniiste a partidului nostru, — 
politică ce corespunde pe deplin ce
lor mal înalte năzuințe ale între
gului nostru popor, cauzei socialis
mului.

In această activitate se afirmă cu 
tot mai mare putere rolul conducă
tor al partidului nostru comunist, 
care 
vieți 
să-și 
nea
i-a încredintat-o poporul, aceea do 
a-l conduce pe calea făuririi unul 
viitor luminos. Rolul conducător al 
partidului, se exercită tocmai în a- 
cest fel, se manifestă nu în măsuri 
administrative, nu prin acte repre
sive, ci prin unirea eforturilor în
tregului popor care din convingere 
asigură înfăptuirea politicii partidu
lui. Tocmai în aceasta constă forța 
de nebiruit a partidului, a întregii 
noastre națiuni socialiste. (Vii și în
delungi aplauze).

Concepția noastră despre rolul 
conducător al partidului presupune 
participarea tot mai activă a oa
menilor muncii do toate categoriile 
la elaborarea politicii Interne șl ex
terne a partidului și statului, la în
făptuirea acestei politici. Aceasta 
este una din caracteristicile funda
mentale ale democrației noastre so
cialiste, care cunoaște o dezvoltare 
continuă șl care trebuie să asigure, 
mai departe, participarea tot mai 
largă șl tot mal activă a tuturor 

. cetățenilor Ia întreaga viată socială 
a țării. Numai în acest fel socia
lismul se va afirma cu tot mal mul
tă forță, ca bun al întregului popor, 
un bun care merită să fie apărat, 
chiar cu prețul vieții, de către 
care cetățean al patriei noastre, 
și îndelungi aplauze).

Lărgirea democrației socialiste
pune totodată respectarea cu fermi
tate șl întărirea legalității 
te, aceasta fiind o condiție 
a funcționării normale a 
nostru socialist. In această 
organelor Securității Statului le re
vine un rol deosebit de Important. 
Este adevărat, Codul penal, legile 
tării noastre începînd cu Constitu
ția, au creat o bază legală care dă 
posibilitate tuturor cetățenilor să se 
încadreze în marea operă de desă- 
vîrșire ai socialismului. Dar nu este 
suficient ce am înscris In legi; tre
buie să și înfăptuim 
gilor. Partidul cere 
voastră, de la toii 
nelor de securitate, 
ședințe pțînă la ultimul 
să faceți totul pentru a 
sfințenie legile statului 
cit orice măsură represivă să 
vească numai în cei care sînt 
tr-adevăț vinovați, în cei care 
calcă legile 
trebuie să-și 
ne meritată, 
a poporului.

Noi cerem 
le să vegheze 
rea cuceririlor revoluționare ale po
porului, Să-și întărească continuu le-

asigură îndrumarea întregii 
sociale, dovedind astfel că știa 
Îndeplinească cu cinste misiu- 

de înaltă răspundere pe care

gătunlle cu masele largi — aceasta 
constituind garanția îndeplinirii în 
bune condiții a sarcinilor încredin
țate de partid.

Țin să subliniez, tovarăși, că în 
aceste zile, în împrejurările Inter
naționale grele determinate de re
centele evenimente pe care le cu
noașteți — s-a manifestat puternic 
adeziunea șl sprijinul pe care între
gul popoT român îl dă politicii parti
dului nostru îndreptate spre dezvol
tarea construcției socialiste, spre 
crearea condițiilor pentru normali
zarea șl îmbunătățirea relațiilor din
tre țările socialiste, dintre partidele 
comuniste și muncitorești, spre în
tărirea unității tuturor forțelor anti- 
imperialiste, — garanția mersului 
înainte al fiecărei țări socialiste, 
garanția, victoriei socialismului ..șl a 
păcii în lume.- (Vii șl puternice a- 
plauze).

In încheiere, vă rog să-mi dări 
voie să vă urez încă o dată, dum
neavoastră, tuturor lucrătorilor de 
securitate, succese tot mai mari în 
activitatea închinată slujirii fără 
preget a Intereselor patriei, ale po
porului nostru, constructor al socia
lismului, cauzei socialismului. Vă 
doresc multă sănătate șl fericire I 
(Aplauze, urale; se aclamă îndelung 
pentru partid, pentru Comitetul său 
Central, pentru România socialistă).

19,30
19,50
20,00

21,00

21,20

fie-
(Vli

Im-

socialis- 
esențială 

statului 
privință,

prevederile Ie
de la dumnea- 
lucrătorii orga- 

de la pre
lucrător 
respecta 
nostru,

cu 
ln- 
lo- 
în- 
în-

patriei noastre și care 
primească pedeapsa bi- 
din partea societății, 

(Aplauze îndelungi), 
organelor de securita- 

pcrinanenl la apăra-

cultură, 
poeziei. 

Soții in

noapte.

IN CURIND VA APARE

ROMANIA LITERARA ft
v Săptăminal do literatură și artă
0 “ 0

Din capul locului o precizare ; 
dintre zecile de scrisori care sosesc 
pe adresa redacției, cele referitoa
re la relațiile interumane, la con
duita cetățenilor în diferite ipostaze 
ale vieții citadine sînt primite cu 
cel mal mult interes.

Adevărul e că asemenea scrisori 
ne vin tot mal multe. Ne scriu ti
neri șl vîrstnici, oameni cu preocu
pări șl funcții diferite. Prin rîndu
rile tuturor răzbate aceeași dorință: 
să contribuie la perfectarea echili
brului între membrii societății, în
tre indivizi șt societate, la statorni
cirea în viata de fiecare zi a unul 
climat psihic cît mai elevat, la eli
minarea asperităților în relațiile in
terumane. Unei asemenea dorințe îi 
dă glas șl scrisoarea trimisă de ci
titorul nostru Costel Nicolescu din 
str. Viitorul nr. 35/6, Petroșani.

„Unde-I bunul simt?" se intitu
lează scrisoarea și ne relatează ur
mătorul fapt: „Era într-o seară din 
aceste zile. In stafia de autobuz de 
la poștă era multă lume. Cînd Ia 
ora 20,40 sosise autobuzul, bărbații 
au făcut loc după toate regulile bu
nel cuviințe la două femei ca să 
aibă întîietate la urcare. Șl femeile 
erau gata să urce cînd au răsărit la 
ușa autobuzului patru vlăjgani ti
nerel de vreo 17—20 de ani care au 
îmbrîncit femeile la a parte șl au

, urcat el. primii, Insă abia în autobuz., .climatul, .din jurul lor. Iar cazul de 
au început să se dea cu adevărat 
în spectacol. In primul rînd bilete 
n-au scos. „Avem abonament", răs
punse unul. Dar n-au prezentat nici 
abonamentele solicitate. „Le-a vizat 
la Lonea”, a răspuns același tine
rel pe un ton de șmecher. Șl au că
lătorit nestingheritl mal departe,

stingherind însă prin „spiritele" lor 
de prost gust totl călătorii. Unul a 
început să bată cu palma în capul 
celuilalt. Acesta, avînd o șapcă de 
piele pe cap, Ia fiecare lovitură s-a 
produs un zgomot strident provo- 
cînd hazul celor patru tineri mal 
puțin al celorlalți călători. Dar ti
nereii s-au plictisit pînă la urmă. De 
la glumă au ajuns la Injurii la un 
schimb de cuvinte pe care nu le 
rabdă cerneala tipografică.

„Obraz de scoarță, ce să zici ?" 
precizează autorul scrisorii. Nu gre
șește? Dar rămîne o întrebare: Ce 
au făcut călătorii, ceilalți i cetățeni ? 
„Cîtiva dintre călători le-du aruncat 
cîteva 
tru a 
folos" 
un ne
sinchisi de cîteva priviri dezaproba
toare. Nu ! Au nevoie do o lecție 
usturătoare — de o replică promptă 
vehementă șl unanimă din partea 
celorlalți oameni din jur.

Oare de ce a lipsit în gazul rela
tat această Intervenție ? De ce nu 
s-a manifestat mal hotărît j oprobriul 
colectivității al tuturor călătorilor, 
la adresa mitocăniei, celor 4 juni 
„fără cel 7 ani de acasă î". Neiden- 
tificati, nepuși la stîlpul [ infamiei, 
vor continua să vicieze șl în viitor

priviri dezaprobatoare pen- 
înceta spectacolul. Dar fără 
se spune în scrisoare. Nici 
mirăm. Neobrăzatii nu se pot

MICA
publicitate

VÎND un motor stabil B.A.W. 
cu masă de giluit sau fără. 
Sir. Clmpa nr. 52 — orașul 
Petrila.

Selecjiuni
din programul de radio

PROGRAMUL I
S1MBĂTĂ 31 AUGUST

față, am fl fost bucuroși să aflăm 
din scrisoarea dv., cel care ari fost 
martorul „spectacolului" dat de hu
ligani, șl numele șl eventual locul 
lor de muncă. Rîndurile dv. ar fl 
avut în acest caz, cu siguranță, mai 
mult efect.

I. D.

Un apel consumatorilor 
de înghețată „Polar *

Fabrica de produse lactate Petroșani desface în toate

1 oca li 12 tile
lai" cu un

municipiului nostru delicioasa Înghețată „Po-
conținut bogat de vitamine, Împachetată Igienic.

5,00 Buletin de știri ; 5,05—6,00
Program muzical de dimineață; 6,00 
—8,25 Muzică șl actualități; 8,25
Moment poetic; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Buletin de 
știri ; 9,05 La microfon, melodia 
preferată ; 9,30 Unda veselă (relua
rea emisiunii din 25 august); 10,00 
In vacantă — program de cîntece 
pionierești ; 10,30 Emisiune muzica
lă de la Moscova; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Inșirte mărgărite (emi
siune pentru copii) „Micul cadiu" 
— poveste din „1 001 de nopți"; 11,25 
Pagini celebre din opere; 12,00 Muzi
că ușoară; 12,30 Intîlnlre cu melodia 
populară șl interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologic; 13,20 Soliști șl orches
tre de muzică ușoară; 14,00 Cîntă- 
relii de operă își prezintă Toiul pre
ferat ; 14,15 Călătorie în istoria ci
vilizației; 14,40 Dobroge, mîndră 
grădină — muzică populară; 15,00 
Buletin de știri. Buletin
tier; 15,15 Piese folclorice de vir
tuozitate ;
16,00 Radiojurnal. Sport; 16,20 Mu
zică ușoară; 16,30 Corespondentă 
specială ; 17,15 Viers, nai și strune; 
18,00 Buletin de știri; 18,02 Știință, 
tehnică, fantezie; 18,20 Muzică u- 
șoară; 18,35 Momente comice din 
opera „O noapte' furtunoasă" de 
Paul Constantinescu ; 19,00 Radioga- 
zeta de seară ; 19,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră ; 20,00 Buletin 
de șliri ; 20,30 Muzică ușoară de 
Nicolae Kirculescti ; 20,55 Noapte 
bună, copii; 21,00 Romanțe; 21,25 
Muzică ușoară de pretutindeni; 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport ; 22,20 Formația Sile 
Dinicu ; 22.30 Moment poetic; 23,Oft 
Cavalcada ritmurilor ; 23,40 Muzică 
populară; 24,00 Buletin de știri; 
0,05—6,00 Estrada nocturnă. Buleti
ne de șliri și meteo-rutiere la orele 
1,00, 2,00 și 4,00.

Buletin meteo i i. . i; 
8,00 Jocuri din Vran- 
înainte (emisiune pen- 
8,30 Buletin

opera
10,00

de știri; 
Manon 
Buletin 

melodii-

meteo-ru-

15,30 Automobil-Club;

PROGRAMUL II
7,00 Melodii popularei 7,30 Bule-

Cu acest prilej Fabrica de produse lactate face un apel
insistent tuturor cetățenilor consumatori de înghețată să
dea dovadă de mai multă responsabilitate civică în respec-

itin de știri. 
7,40 Muzică ; 
cea i 8,10 Tot 
tru pionieri);
9,00 Fragmente din 
Lescaut de Puccini; 
de știri; 10,05 Din albumul 
lor distractive ; 10,30 Emisiune mu
zicală pentru școlari; 11,30 Muzică 
populară ; 12,00 Buletin de știri. Bu
letin meteorologic; 12,11 Concertul 
pentru fagot șl orchestră de Johann 
Christian Bach; 12,33 Selecțiuni 
din opereta „Văduva veselă" de 
Lehar; 13,00 De la 1 la 5. Emisiune 
de divertisment muzical; 17,00 Ra
diojurnal. Buletin meteo-rutler; 
17,15 Orchestra casei de discuri E- 
lectrecord; 17,40 Radio-publicitate; 
18,00 Sonata I în Re majOT pentru 
pian șl vioară de George Enescu. 
Prezintă Grigore Bărgăoanu ; 18,80
Itinerar turistic românesc; 18,55 
Buletin de știri; 19,00 La sfîrșlt de 
săptămînă : cîntec, joc și voie bună; 
19,30 Odă limbii române; 20,00 A- 
gendă folclorică; 21,00 Buletin de 
știri; 21,05 Manuscris radiofonic. 
Mărturii inedite ale inginerului Al. 
Lohan; 21,20 Concertul pentru ptan 
pentru mina stingă de Maurice Ra
vel ; 22,30 Ritm și voioșie — muzică 
de dansi 23,00 Radiojurnal; 23,07 
Melodii magazin (reluare); 24,00 Un 
dans cu tine; 0,55—1,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier.

S1MBĂTĂ 31 AUGUST
PETROȘANI — 7 Noiembrie: Tom 

și Jerry ; Stadion: Bocceluța; Re
publica; Nebunul din laboratorul 
nr. 4; LONEA — 7 Noiembrie: Un 
taxi pentru Tobruk; Minerul: Sfida
rea; VULCAN: Escroc fără voie; 
LUl’ENl — Cullural: Un dolar gău
rit; Muncitoresc; Prostănacul.

u tarea deciziilor în vigoare

orașului : SĂ NU ARUNCE
ASFALTUL STRĂZILOR, PE

privind menținerea curățeniei

AMBALAJUL ÎNGHEȚATEI PE

ZONELE VERZI ȘI PELUZELE

DE FLORI CI NUMAI ÎN COȘURILE DE HlRTIE !

Să păstrăm cu toții curățenia orașului 1

AUTOBAZA TRANSPORT AUTO
PETROȘANI
angajează.

Muncifori necalificafî penfru
calificarea la locul de muncă, în
meseria de mecanici aufo.

Condițiile de angajare sini 
următoarele:

9

©

7 clase elementare.
vîrsta pină la 35 de ant.

stagiul militar satisfăcut.
domiciliul stabil în raza municipiului Petroșani.

Informații suplimentare se pot lua zilnic între orele 7 
și 15,30 de la resortul pcis mal ai autobazei, cu sediul în 
Petroșani — Livezenl.

t
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Cuvintarea
Sui Oldrich Cernik

PRAGA 28 (Agerpres). Pre
ședintele guvernului Republi
cii Socialiste Cehoslovace, 
Oldrich Cernik, ' a rostit 
miercuri seara la posturile de 
radio cehoslovace următoarea 
cuvintare :

Dragi prieteni, tovarășe 
tovarăși,

Mă prezint în fata dv. 
răspunderea încrederii 
care ați acordat-o zilele tre
cute guvernului și mie perso
nal. Imi încep munca în con
dițiile unei situații excep
țional de dificile în țara noas
tră, care s-a tăcut simțită și 
în viața familiilor noastre. Du
pă cum ați fost informați, am 
participat împreună cu preșe
dintele Svoboda la convorbiri
le de la Moscova. Aș dori cu 
această ocazie, dragi concetă
țeni, să remarc înțelepciunea 
tactică, eforturile susținute, 
calmul și clarviziunea politică 
a președintelui Svoboda. Per- 
miteți-mi să mă folosesc de 
acest prilej ca în numele gu
vernului să-i exprim sincere 
mulțumiri și profundul nostru 
respect. Primul rezultat al con
vorbirilor de la Moscova este 
începerea activității organelor 
și instituțiilor legale ale statu
lui, precum și misiunea legală 
a conducătorilor lor.

Am discutat principiile re
tragerii trupelor străine de la 
noi și ale normalizării în urma 
consecințelor șederii lor în 
Cehoslovacia. Ca și dv., avem 
același interes în retragerea 
completă și rapidă a acestor 
trupe. Trebuie să avem răb
dare și mult calm. Această re
tragere se va produce succesiv 
și în cîteva etape. In interesul 
normalizării vieții la noi este 
necesar ca trupele să se re
tragă mai întîi din orașe. Une
le etape ulterioare vor tre
bui definitivate împreună cu 
organele guvernamentale com
petente. Am primit asigurarea 
că trupele străine nu se vor 
amesteca în treburile interne 
ale Cehoslovaciei, organizarea 
vieții interne revenind guver
nului și celorlalte organe le
gale. Pașii concreți ai întări
rii sistemului socialist i-am 
pregătit sau îi vom pregăti pe 
parcurs, prin experiența exclu
sivă a construcției interne ca
re, desigur, este influențată de 
situația noastră deosebită. Vă 
rog să înțelegeți că sînt pro
bleme care vor cere timp, răb
dare, precum și alte convor
biri. Trebuie să lucrăm hotă- 
rlt, să urmărim pe cei care 
ar amenința calea noastră so
cialistă.

Unitatea poporului și efortu
rile din ultimul timp 
un imbold și speranță 
mai pentru dv., ci și 
mine. Vreau să atrag 
asupra

și

cu 
pe

pas ne-arn gîndit la dv., dragi 
concetățeni, la copiii dv., ia 
viitorul lor. In aceste clipe 
fiecare înțelege să-și iubească 
poporul, tara, istoria, cultura 
și cuceririle poporului.

Am simtit încrederea dv. și 
sprijinul acordat, manifestare 
a unității popoarelor noastre, 
care sînt legate prin 
lor comună. Tot timpul 
avut înaintea ochilor 
materiale și spirituale 
de poporul acestei țări 
le mai vechi timpuri 
simtit o profundă răspundere 
pentru a păstra aceste valori și 
generațiilor viitoare. In zile
le trecute au avut loc mari 
manifestări ale popoarelor ceh 
și slovac unite, precum și ale 
naționalităților. Situația 
prin care au trecut va întări 
și mai mult unitatea

istoria 
am 

valorile 
create 

din < e- 
și am

grea

1
8

$

Ședința comună a C. C. 
și a Comisiei Centrale 
de Control ale P. C.

Sfârc
de asediu în

au fost 
nu nu- 
pentru 
atenția 

poziției pe care a 
lual-o în aceste zile tineretul 
nostru. Spiritul său de 
ciu, înaltul 
convins că 
are urmași

patriotism 
generația 
demni. La

sacrifi- 
ne-au 

noastră 
fiecare

lor. 
Vreau să mulțumesc poporului 
slovac, Consiliului National 
Slovac pentru încrederea 
cordată în calitate de preșe
dinte al guvernului 
popor, al guvernului 
noastre popoare, ceh 
și al naționalităților 
toare, guvern care se bazea
ză pe sprijinul muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor și al 
altor categorii sociale, fiind 
mandatarul constitutional în 
problemele construirii socialis
mului și ale dezvoltării noas
tre.

Permiteți-mi să adresez cîte
va cuvinte militarilor armatei 
noastre, securității și miliției 
populare. In noaptea de 20 
spre 21 august și în zilele ur
mătoare, îndeplinind indicații
le Comitetului Central, preșe
dintelui Svoboda 
lui, au împiedicat vărsări 
sînge 
nirea 
nii și 
litare 
asemenea, 
guvernului, care în clipele gre
le, fără a fi prezenți toți mem
brii lui, a rămas fidel poporu
lui și președintelui Svoboda. 
Vă promit că voi face totul 
pentru ca programul guvernu
lui să fie îndeplinit. Vom res
pecta Constituția. Nici o forță 
nu poate împiedica aceasta.

Dragi prieteni,
In aceste împrejurări, liota- 

rîtoare a fost și atitudinea dv. 
corectă. Nu numai azi, ci și 
mîine va trebui să fim ast
fel. Singuri vedeți situația rea
lă din jurul vostru. Exista o 
singură cale, aceea a Iratati- 
velor, a rezolvării pe cale po
litică a situației noastre. Diri
jarea popoarelor noastre nu 
poate fi programul unui guvern 
socialist. Se pune întrebarea : 
cum se poate lucra în aceste 
condiții ? Sînt hotărît să lu
crez conform indicațiilor Ple
narei din ianuarie. Programul 
guvernului va trebui să se ba
zeze pe încrederea întregului 
popor, atît în politica inter
nă, cît și în cea externă, pre
cum și în diferitele contacte

a-

întregului 
ambelor 

și slovac, 
conlocui-

și guvernu- 
de 

și alte pierderi. Slăpî- 
de sine, restabilirea ordi- 
retragerea unităților mi- 
sînt singura soluție. De 

vreau să mulțumesc

bilaterale sau multilaterale. In 
ceea ce privește comerțul ex
terior, la bază va sta princi
piul egalității. Sînt ferm con
vins că guvernul, care a cîști- 
gat încrederea poporului, va 
depune toate eforturile în 
normalizarea vieții economice 
și publice.

Sînt convins că și pe viitor 
veți da dovadă de multă 
telepciune și de o înaltă 
pundere de stat.

Activitatea guvernului
tinde spre rezolvarea situației 
din ultimele zile. Guvernul 
pregătește unele măsuri eco
nomice. Se pregătește un do
cument adresat guvernelor ce
lor cinci țări socialiste, pentru 
a se începe convorbirile în 
legătură cu retragerea trupelor 
din Cehoslovacia. Totodată, se 
vor pregăti și bazele unor 
convorbiri cu caracter econo
mic la Moscova. Toate aceste 
eforturi au ca scop normali
zarea vieții interne și mâi a- 
les în Capitală. De aceea, gu
vernul împreună cu Consi
liul National al orașului Pra
ga, vor lua măsuri corespun
zătoare. La această acțiune 
sînt chemate toate consiliile 
naționale și opinia publică. 
Prin menținerea ordinii se va 
asigura securitatea tuturor. 
Guvernul a luat o hotărîre 
în privința presei, radioului și 
televiziunii, pentru a se înlătu
ra situația anormală în care 
se află aceste instituții și a 
putea să-și reia activitatea le
gală. Este deosebit de impor
tant ca evenimentele din ulti
mele zile să nu înrăutățească 
condițiile de bază ale existen
tei poporului. Este deosebit 
de important să se normalize
ze producția agricolă, să se 
asigure transportul mărfurilor 
de bază, aprovizionarea cu 
combustibil a școlilor, spitale
lor și altor instituții. înlesni
rea întoarcerii în tară a cetă
țenilor cehoslovaci aflați în 
concediu sau în interes de ser
viciu. Atenția deosebită acor
dată acestor lucruri este 
lată de situația specială în 
re ne aflăm.

Fac apel la înțelegerea 
capacitatea dv. Ședința de 
a guvernului a arătat că con
siliile naționale au un rol efi
cient. Le mulțumim pentru 
activitatea lor și le cerem să 
activeze și mai departe. Tre
buie să privim cu sînge rece 
situația și să avem o poziție 
rațională. Pot apărea foarte 
ușor, datorită situației actuale, 
incidente. Este bine să păs
trăm o atitudine conștientă, 
rațională. Mă adresez tuturor 
lucrătorilor din toate domenii
le de activitate pentru a de
pune noi eforturi în normali
zarea vieții. Cred în poporul 
acestei țări și dv. să aveți 
încredere în guvern, în efor
turile de concretizare a 
gramului dezvoltării soci 
mului în tara noastră.

în- 
răs-

va

dic-
ca-

și 
ieri

pro- 
lialis-

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI C.C.S. DIN CEHOSLOVACIA
forturile lor neprecupețite, 
pentru ca, în ciuda greutăți
lor, să fie asigurate necesită
țile societății noastre.

Sîntem convinși — se spune 
în declarație 
totul pentru i 
tiei noastre 
tat și să se 
ce delătenii 
necesită, să

■ — că veți face 
ca mersul produc- 
să fie reglemen- 
asigure tot ceea 
statului nostru 

continuăm și mai

departe procesul de renaștere 
al vieții sociale și politice, 
pentfu a ajunge cît mai re
pede la consolidarea și norma
lizarea și, prin aceasta, și la 
plecarea cît mai rapidă a tru
pelor străine din tara noas
tră, plecare asupra căreia in
sistă necondiționat întreaga 
noastră mișcare sindicală revo
luționară.

)

Congresul extraordinar 
al P.C. din Slovacia

conducă- 
tot ceea 

situația 
de la 
imediat

I’RAGA 29. Corespondentul 
Agerpres, E. lonescu, trans
mite :

Karel Polacek, președintele 
Consiliului Central al Sindi
catelor din R.S. Cehoslovacă, 
a dat publicității o declarație 
prin care se adresează oame
nilor muncii din Cehoslovacia, 
în numele Prezidiului C.C.S. 
și al președinților uniunilor 
sindicale. La ședința de ieri 
■— se spune . în declarație — 
am analizat situația dtin țara 
noastră și am adoptat un apel 
către toti sindicaliștii din Ce
hoslovacia. Am trăit și trăim 
momente emoționante din isto
ria popoarelor noastre.

Avem siguranța că 
torii noștri au făcut 
ce a fost posibil în 
dată, la convorbirile 
Moscova, pentru ca,
după întoarcere, să treacă, în 
această ' situație excepțională, 
la normalizarea vieții în patria 
noastră. Mă adresez dv. tova
rășe și tovarăși sindicaliști, să 
rămîneti și pe mai departe 
fermi și uniți, în sprijinirea 
conducătorilor statului nostru 
socialist. Trebuie să fim chib- 
zuili și să stăm uniți și cu 
fermitate pe poziția drepturi
lor noastre inalienabile, să ne 
guvernăm singuri și fără în
grădiri și să gospodărim liberi 
în tara noastră.

Le mulțumesc tuturor oame
nilor muncii din fabrici, din 
agricultură, construcții, trans
porturi, industria alimentară, 
din serviciul sanitar, din co
merț și servicii publice, din 
organele administrației de stat 
și tuturor celorlalți pentru e-

șs-a încheiat lucrările
PRAGA 29 (Agerpres). —
La Bratislava s-au încheiat 

lucrările Congresului extraor
dinar al P.C. din Slovacia. Con
gresul a ales noul Comitet Cen
tral format din 107 membri. 
Gustav Husak a fost ales în 
unanimitate în funcția da prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Slovacia. In Prezidiul C.C. al 
P.C. din Slovacia au fost aleși 
Gustav Husak, Koloman Boda, 
Samuel Haltan, Robert Haren- 
car, Ondrej Klokoc, Stanislav 
Luptak, Ladislav Novomesky, 
Viktor Pavlenda, Ștefan 
sky, Maria Sedlakova, 
Tazky, Jozef Zrak.

Congresul a adoptat 
zoluție în care își exprimă în
crederea față de Alexander 
Dubcek, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia și

Sadov-
Anton

o re-

a-

Declarația președintelui 
P C. din Danemarca

COPENHAGA 29 (Agerpres).
K. Jespersen, președintele 

Partidului Comunist din Dane
marca, a făcut miercuri o de
clarație în legătură cu situația 
din Cehoslovacia în care sub
liniază că „Partidul Comunist 
din Danemarca și eu însumi, 
am declarat anterior că nu 
recunoaștem intervenția mili-

lară. Noi nu am considerai po
sibilitățile politice epuizate și 
dorim fierbinte o soluție poli
tică de natură să respecte prin
cipiile independentei partidelor 
și statelor. Noi continuăm să 
cerem retragerea trupelor ce
lor cinci țări membre ale Tra
tatului de la Varșovia de pe 
teritoriul cehoslovac.

Italian, consacrată situ 
ației din Cehoslovacia

@ RAPORTUL PREZENTAT DE LUIGI LONGO 
@ MESAJUL ADRESAT ‘ ‘C.C. AL P.C. DIN CEHOSLOVACIA

Guatemala a Adunării Generale a OJ.O.

Corespcnden- 
Puicea, trans- 
comună a Co
și a Comisiei

ROMA 29. — 
tul Agerpres, N. 
mite : La ședința 
mitetului Central
Centrale de Control ale Parti
dului Comunist Italian, consa
crată situației din Cehoslova
cia, Luigi Longo, secretar ge
neral al P.C. Italian, a prezen
tat un raport în care se spune 
între altele : „Toți conducătorii 
cehoslovaci s-au reîntors la 
Praga pentru a-și relua func
țiile și posturile lor de răspun
dere și pentru a munci în vede
rea remedierii pagubelor pro
funde cauzate de intervenția 
militară. Noi le dorim succes 
deplin... Apreciem în mod po
zitiv faptul că, într-o situație 
atît de dramatică, a fost, în 
sfirșit, posibilă găsirea căii li
nei negocieri care să ducă la 
o soluționare politică. Dorim 
ca înțelegerile la care s-a a- 
juns să permită poporului ce
hoslovac și Partidului Comu
nist din Cehoslovacia să ducă 

în mod consecvent înainte, 
în deplină autonomie, ptocesul 
de reînnoire democratică și de 
consolidare a societății socia
liste, proces început prin ho- 
tărîrea Comitetului Central din 
ianuarie".

După ce a făcut o amplă 
analiză a evenimentelor din 
Cehoslovacia, respingind ar
gumentele care se aflau la ba
za intervenției militare, Luigi 
Longo a spus : „Noi am expri
mat în mod clar — și invit Co
mitetul Central și Comisia Cen
trală de Control să confirme 
din nou acest lucru — marea 
noastră neînțelegere și deza
cordul fată de intervenția mi
litară în Cehoslovacia 3 Uniu
nii Sovietice și a altor patru 
țări membre ale Tratatului de 
la Varșovia".

Luigi Longo a relevat în con
tinuare că „evenimentele gra
ve din Cehoslovacia, ecourile 
profunde pe care le-au avut în 
mișcarea muncitorească și de
mocrată din întreaga lume ri
dică în mod ferm necesitatea 
ca pentru toii să devină mai 
profundă și deschisă sarcina 
de a găsi căile unității în 
lupta împotriva imperialismu
lui, de a realiza noi relații in
ternaționale și un nou sistem 
de coexistentă pașnică, bazate 
pe principiile egalității și nea
mestecului în problemele in
terne ale diferitelor țări".

Raportul relevă importanța 
„unei noi unități a forțelor so
cialiste și antiimperialiste care

poate apare numai într-o dia
lectică, dintr-o confruntare 
reală, din contribuția autono
mă a fiecărui partid In sinul 
mișcării, din recunoașterea deci 
a diversității". El se pronunță 
pentru „stabilirea de noi re
lații de colaborare și unitate", 
care trebuie să se bazeze „pe 
legitimitatea și necesitatea gă
sirii de căi diferite în vederea 
cuceririi și construirii socialis
mului, în raport cu diversita
tea de istorie, tradiții politice 
și civice, de nivel de dezvol
tare economică, pe baza de
plinei respectări a autonomiei 
fiecărui partid, a independenței 
fiecărei țări 
consecvente 
cialiste".

Secretarul 
Italian a vorbit apoi 
necesitatea perfecționării conti
nue a societății socialiste, des
pre „imposibilitatea de a în
frunta întrecerea cu capitalis
mul numai în termeni econo
mici, trebuind să se lege din 
ce în ce mai mult prestigiul și 
însăși forța socialismului de re
zolvarea mai profundă și mai 
amplă a problemelor libertă
ții. El a scos în evidență în
semnătatea „punerii de șcord 
a organizării politice a socie
tății cu însăși creșterea econo
mică, socială și culturală a ță
rilor socialiste, creștere care 
a schimbat profund structura 
întregii societăți, punînd pro
bleme noi 'care trebuie rezol
vate în mod

și a dezvoltării 
a democrației so-

general al P. C.
despre

nou, creator". /

Central și Comi- 
de Control ale

Comitetul 
sia Centrală 
Partidului Comunist Italian au 
adresat un mesaj Comitetului 
Central al P.C. din Cehoslova
cia. „Salutul nostru, se spune 
în mesaj, se îndreaptă spre to
varășii care la întîlnirea de la 
Moscova au susținut în condi
ții grele linia de reînnoire și 
solidaritatea socialistă 
tă de partidul vostru 
s-au întors la postul 
conducere în partid și 
Comuniștii italieni urează 
varășilor care exprimă unita
tea și legalitatea R.S. Ceho
slovace succes deplin în opera 
complexă de depășire a ac
tualei situații grave". Mes.a- 
jul exprimă convingerea că po
porul cehoslovac va milita și 
mai departe pentru consolida
rea și dezvoltarea sistemului 
socialist, pentru realizarea pînă 
la capăt a programului de ac
țiune al P.C. din Cehoslovacia 
și guvernului cehoslovac.

hotărî- 
și care 
lor de 

în stat“. 
to-

dresează un apel către popu
lație, cerîndu-i să contribuie 
la normalizarea situației din 
tară.

Congresul a trasat noului 
Comitet Central sarcina să a- 
sigure dezbaterea proiectului 
de statut al partidului și să-și 
spună punctul de vedere fată 
de el în spiritul organizării fe
derative a statului.

Congresul face un apel către 
toti comuniștii slovaci, către 
muncitorii, țăranii, intelectualii 
și în special tinerelul slovac 
de a-și înzeci forțele în sco
pul consolidării relațiilor comu
niste și normalizării situației.

PRAGA 29. — Coresponden
tul Agerpres, Eugen lonescu, 
transmite : In urma 
adresat poporului de 
Svoboda, Alexander 
Oldrich Cernik și Josef Smr
kovsky, activitatea poporului 
cehoslovac începe să se nor
malizeze. In multe întreprin
deri și instituții munca a fost 
reluată, 
deschis i 
ore ale 
urmare i 
guvernul 
asigurarea 
lației, au 
fața magazinelor ci/' 
alimentare, 
Zeci de afișe răspîndite pe în
treg cuprinsul țării cheamă ti-

apelului 
Ludvik 

Dubcek,

re-Magazinele și-au 
ușile încă în primele 
zilei de miercuri. Ca 

măsurilor luate de 
cehoslovac pentru 
aprovizionării popu- 
dispărut cozile din 

produse 
fructe și legume. .

a

CIUDAD DE GUATEMALA 
29 (Agerpres). Guvernul gua
temalez a declarat 
stare de asediu în 
tară pe o perioadă 
zile, ca urmare a 
comis asupra 
american în Guatemala, John 
Gordon Mein. Diplomatul a- 
merican se întorcea de la re
cepție cînd a fost lovit de o 
rafală de mitralieră, trasă din- 
tr-un automobil asupra lui. 
Politia guatemaleză și trupe 
răspîndite în întregul oraș au 
depistat unul din cele cinci 
automobile, care, potrivit unui 
martor ocular, l-ar fi urmărit 
pe Mein. Autorii atentatului 
nu au fost prinși.

Oficialitățile afirmă că sta
rea de asediu se datorează în 
principal valului de asasinate și 
atacuri cu bombe înregistrate 
în ultima vreme în Guatemala, 
care ar fi opera unor grupuri 
teroriste de dreapta. Alte do
uă oficialități ale Ambasadei 
americane din Guatemala au 
avut aceeași soartă la începu
tul anului.

miercuri 
întreaga 

de 30 de 
atentatului 

ambasadorului

studentesti9 9

în Mexic
29 

fala 
ca-

NEW YORK 29 (Agerpres). — 
In cursul șederii sale la New 

York, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
președintele celei de-a XXII-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite, 
a avut o convorbire cu Iacov 
A. Malik, reprezentantul per
manent al U.R.S.S. la O.N.U.

La convorbire au luat parte 
ambasadorul Gheorghe Diaco- 
nescu, reprezentant permanent

al României la O.N.U., și am- . 
basadorul Lev L. Mendeieevici, 
reprezentant permanent adjunct 
al U.R.S.S. pe lingă O.N.U.

Corneliu Mănescu a avut, 
de asemenea, întrevederi cu 
ambasadorul George W. Bal!, 
reprezentant permanent al 
S.U.A. la O.N.U., ambasadorul 
Anton Vratușa, 
permanent al 
ambasadorul 
reprezentant 
Franței.

reprezentant 
Iugoslaviei, și cu 
Armand Berard, 

permanent al

Dejun oferit de U Thant în onoarea 
președintelui celei de-a XXII-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 29 (Agerpres). —
Secretarul general al Organi

zației Națiunilor Unite, U 
Thant, a oferit un dejun în o- 
noarea lui Corneliti Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
președintele celei de-a XXII-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

La dejun au participat am
basadorul Gheorglre Diacones- 
cu, reprezentant permanent al 
României pe lîngă O.N.U., C. V. 
Narasimhan și J. Rolz-Bennet, 
subsecretari ai 
Națiunilor Unite,
C. A. Stavropoulos, consilier 
juridic al O.N.U.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Organizației 
precum și

Deschiderea Conferinței 
țărilor neposesoare 
de armament nuclear

CIUDAD DE MEXICO 
(Agerpres). — Piața din 
Palatului prezidențial din 
pitala mexicană a devenit în 
cursul nopții de miercuri spre 
joi teatrul unei adevărate bă
tălii. Forte militare sprijinite 
de tancuri au împrejmuit clă
direa universității din apropi
ere ocupată de aproximativ 
500 de studenti în somn de 
protest împotriva brutalități
lor polițienești. Au fost ope
rate mai multe arestări.

Fără să se lase intimidați, 
aproximativ 100 000 de stu
denti au participat în cursul 
dimineții la o întrunire la ca
re au fost rostite cuvintări 
antiguvernamentale.

Pe de altă parte, clădirile 
niversitătilor de agronomie 
politehnică continuă să fie 
cupate de către studenti 
mai bine de trei săptămîni.
dorii studenților au declarat 
că vor rămîne baricadați pînă 
cînd oficialitățile vor destitui 
din funcțiile lor pe ofițerii 
care se (ac vinovați de inci
dentele din ultimul timp sol
date cu morti și un mare nu
măr de răniți.

u- 
și 
o- 
de 
Li-

Scrisoarea Prezidiului Consiliului Central al Sindicatelor 
din Cehoslovacia adresată președintelui guvernului

PRAGA 29. — Coresponden
tul Agerpres, Eugen lonescu, 
transmite : Prezidiul Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
Republica Socialistă Ceho
slovacă a trimis o scrisoare că
tre președintele guvernului 
Oldrich Cernik.

Am ascultat informarea dv. 
— se spune în scrisoare — des
pre mersul și rezultatele con
vorbirilor de la Moscova Con
siderăm ca o obligație a noas
tră să vă mulțumim cu căldu
ră dv. și celorlalți membri ai 
delegației noastre care au ră
mas credincioși poporului pen
tru dîrzenia și abnegația pe

care le-ați manifestat în aceste 
clipe grele față de poporul 
nostru.

Faptul că conducerea statu
lui revine din nou în mina or
ganelor noastre guvernamenta
le legale, legislative, este o 
consecință a manifestării dîr- 
zeniei dv. și a faptului că po
porul cehoslovac și sindicatele 
au stat ferm de partea dv., de 
partea tovarășilor Svoboda, 
Dubcek, Smrkovsky.

Vă asigurăm, totodată, pe dv. 
șl pe ceilalți tovarăși condu
cători că vă credem, că aveți 
încrederea noastră deplină. Sîn- 
tem convinși că, cu aceeași

mai departe destinele 
poporului și națiunilor

să vă încredințăm

chibzuință și consecventa veți 
conduce 
statului, 
noastre.

Vrem
se spune în încheierea scriso
rii — că activiștii și membrii 
sindicatelor vor face totul pen
tru ca de pe teritoriul nostru 
să plece toate trupele străine, 
pentru ca administrația acestui 
stat să se întoarcă în mîinile 
organelor legale, pentru ca să 
fio reînnoită pe deplin suvera
nitatea noastră și pentru ca 
economia națională să se dez
volte cu succes pe calea bună
stării întregului nostru popor.

Comunicatul secretariatului F.S.M.
PRAGA 29 (Agerpres). —
Secretariatul F.S.M. s-a în

trunit la Praga și a dat publi
cității un comunicat, în care 
s? spune :

Declarația făcută de secreta
rul general al F.S.M. la 21 au
gust 1968 și scrisoarea Consi
liului Central al Sindicatelor 
din Cehoslovacia din 22 august 
dezaprobau și își exprimau re
gretul pentru intervenția mili
tară a cinci țări ale Tratatului 
de la Varșovia pe teritoriul 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce. Secretariatul F.S.M., apro- 
bind pe deplin această scri
soare, își exprimă dezaproba
rea fată de intervenția milita
ră, care vine în contradicție 
cu toate principiile fundamen
tale aflate la baza însăși a vie-

centralele 
au aderat la

suveranității, a 
naționale a fie-

ții F.S.M. și care au fost liber 
stabilite de toate 
naționale care 
F.S.M.

Respectarea 
independentei
cărei țări, a neamestecului în 
afacerile interne, voința de a 
rezolva problemele naționale 
litigioase pe calea negocierii 
și fără recurgerea la forță și la 
război, sînt reguli care capătă 
întregul lor sens, dacă au o 
valoare pe deplin universală.

Secretariatul F.S.M. dorește 
puternic să fie depășite conse
cințele foarte grave provocate 
de situația creată prin inter
venția în Cehoslovacia 
acest sens se angajează să ac
ționeze concret pentru ca prin
cipiile solidarității, prieteniei,

și în

colaborării pe care F.S.M. le-a 
apărat totdeauna să învingă și 
de astădată, pentru a se con
solida pe baza comunității lor 
de interese lupta și succesele 
oamenilor muncii din lumea în
treagă.

Secretariatul F.S.M. dă asi
gurări sindicatelor cehoslovace 
cu privire la voința sa de a 
nu precupeți nici un efort pen
tru a ajuta pe oamenii muncii 
și poporul Cehoslovaciei de a 
regăsi viața normală și pașni
că și de a crea cele mai bune 
condiții pentrrî continuarea 
construirii socialismului în a- 
ceasta tară, fără prezenta ar
matelor străine.

Secretariatul F.S.M. a luat 
act de comunicatul încheiat la 
Moscova între delegațiile ce
hoslovacă și sovietică.

Activitatea poporului cehoslovac
începe să se normalizeze
neretul să contribuie la buna 
desfășurare a campaniei de re
coltare a hameiului.

O
De pe artera principală a o- 

rașului Praga, Vaclavski Na- 
mesti, au fost retrase tancurile 
și cafele blindate, iar ieri a 
fost reluat lucrul la construi
rea unui mare pasaj subteran, 
întrerupt în ultima săptămînă. 
Pe șantierul de constricții au 
reapărut excavatoarele, 
presoarele, camioanele

și alte 
și-a re- 
aspect

com- 
care

transportă ciment. Și-au reluat 
circulația normală și tramva
iele. Telecomunicațiile conti
nuă să nu funcționeze.

Orașul Praga, ca 
orașe din Cehoslovacia, 
luat în aceste zile un
tot mai calm, mai liniștit. Pos
turile de radio transmit cu re
gularitate apeluri către cetă
țeni, prin care îi cheamă să 
dea dovadă de înțelepciune și 
cumpătare, să-șj manifeste în
crederea deplină în conducă-

torii de partid și de stat ce
hoslovaci. Președintele Svobo
da a străbătut joi dimineața 
străzile orașului Praga în auto
mobil și s-a oprit în numeroa
se rînduri ■ pentru a discuta cu 
cetățenii.

Deși în unele locuri se ma
nifestă dezacordul fată de con
ținutul comunicatului de la 
Moscova, totuși majoritatea 
populației cehoslovace este de
cisă să dea ascultare apelului 
lansat de Svoboda, Smrkovsky, 
Dubcek și Cernik, să facă to
tul pentru revenirea vieții la 
normal. Activitatea care' înce
pe să se desfășoare în prezent 
în întreprinderi și instituții, pe 
șantiere și pe ogoare, demon
strează acest lucru.

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

GENEVA 29. — Corespon
dentul Agerpres, FI. Liman, 
transmite : Joi după-amiază, la 
sediul Palatului Națiunilor au 
început lucrările Conferinței 
statelor neposesoare de arme 
nucleare. Participă delegați din 
84 de țări. Delegația română 
este condusă de George Ma
covescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Conferința va discuta în pri
mul rînd mijloacele de asigu
rare a securității statelor lipsi
te de arme nucleare, proce
dura de punere în aplicare a 
acestor măsuri, problema ga
ranțiilor, programe leqate de 
utilizarea pașnică a energiei 
nucleare și problemele dezar
mării nucleare.

In ședința inaugurală, direc
torul general al Oficiului din 
Geneva al Națiunilor Unite, 
Vittorio Winspeare Guicciardi, 
a dat citire mesajului adresat 
participantilor, de secretarul 
qcneral al O.N.U. U Thant.

S-a dat apoi citire mesajului 
președintelui Confederației El
vețiene, Willy Spuhler.

La propunerea delegatului 
Suediei, ministrul de externe 
al Pakistanului, Mian Arshad 
Husain, a fost ales în unani
mitate președinte al Conferin
ței.

Sprijinind această propune
re, șeful delegației române, 
George Macovescu, a relevat 
contribuția Pakistanului la ini
țierea, promovarea și convoca
rea conferinței. „Pentru tara 
mea, care își consacră în mod 
sincer și consecvent eforturi
le, pe plan international, în ve
derea creării unui climat inter
national de destindere, de a- 
propiere și cooperare între toa
te statele, sprijinirea acestei 
candidaturi îngăduie afirmarea, 
o dată mai mult, a importantei 
pe care România o acordă 
strîngerii relațiilor cu Pakis
tanul, ca și cu toate celelalte 
națiuni", a spus vorbitorul. „Ne 
exprimăm convingerea că lu
crările Conferinței statelor ne- 
posesoare de arme nucleare 
vor beneficia de avantajul unei 
conduceri eficiente și rodnice, 
astfel îneît reuniunea noastră 
să poată aduce o contribuție 
importantă, pozitivă și concre
tă la realizarea dezideratelor 
legitime ale umanității în ceea 
ce privește dezarmarea, pacea 
șl cooperarea internațională in 
domeniul cel mai dinamic | și 
cel mai promițător al științei 
șl al tehnologiei contemporane 
— utilizarea atomului exclusiv 
pentru binele umanității".

Humphrey 
candidat la
fia Statelor

CHICAGO 29 (Agerpres). 
Vicepreședintele S.U.A., Hu
bert H. Humphrey, a fost a- 
les miercuri seara candidat 
al Partidului democrat la pre
ședinția Statelor Unite. Hump
hrey, care în alegerile din no
iembrie îl va înfrunta pe fos
tul vicepreședinte, Richard Ni
xon, candidat al republicani
lor, a obținut victoria în pri
mul tur de scrutin totalizînd 
1.762 de voturi. Rivalii săi, 
Eugene McCarthy, George 
McGovern și pastorul de cu
loare Channing Phillips, au 
obținut 601, 146 și respectiv 
67 de voturi. Senatorul Ed
ward Kennedy, fără să fie in
clus pe lista pretendenților la 
candidatură, a primit 12 vo
turi.

Agenția United Press Inter
national scrie că Humphrey a 
obținut victoria la „o convenție 
divizată într-un grad nemai- 
întîlnit în ce privește proble
ma războiului din Vietnam și 
puternic tulburată de violenta 
de pe străzile orașelor națiu
nii'. De altfel cu cîteva ore 
înaintea desemnării candidatu
lui democrat la președinție, 
Chicago mii de adversari 
războiului dus de S.U.A. 
Vietnam au organizat

la 
ai 
în 

un 
„marș al păcii" de la hotelul 
Hilton, unde se găseau prelen- 
denții la candidatură, la am
fiteatrul unde se desfășurau 
lucrările convenției. Peste 2.000 
de agenti ai politiei munici
pale sprijiniți de membrii Găr
zii naționale au intervenit cu 
brutalitate rănind peste 
de 
tiei 
cut 
tie 
pot 
normale iar președintele dele
gației din statul Wisconsin a 
cerut chiar amînarea conven
ției pentru două 
Moțiunea 
fost însă

300 
persoane Atitudinea poli- 
fată de demonstranți a fă- 
ca unii delegați la conven- 
să declare că lucrările nu 

Ii desfășurate în condiții

Hubert 
născut în 
ta de sud.

săptămîni.
prezentată de el a 

respinsă.
★

H. Humphrey 
1911 în statul Dako- 

. A studiat la facul-

s-a

a fost ales
președin
Unite

tatea de farmacie de Ia „Den
ver College", iar în 1940 și-a 
dat doctoratul în științe poli
tice la Universitatea din Loui
siana. A ocupat diverse pos
turi administrative în statul 
Minnesota, iar în primii ani 
de după cel de-al doilea răz- 

.boi mondial a fost ales prima
rul orașului Minneapolis. In 
1948 a devenit senator. In 
1956 a fost candidat la vice- 
președinție, iar în 1960 pre
tendent la candidatura demo
crată la președinție, dar s-a 
retras după înfrîngerile suferi
te in alegerile preliminare in 
fata lui John Kennedy. In 
1964 el a fost ales vicepreșe
dinte al S.U.A.

★
Convenția națională a Parti

dului democrat a inclus în 
platforma electorală a partidu
lui o seric de recomandări ca
re, după cum scrie 
Reuter, se înscriu pe 
cursurilor rostite în 
luni do președintele 
Johnson în problema 
lui din Vietnam. Divergentele 
dintre delegații 
politicii S.U.A. 
asiatic, care au 
lă cu o putere 
cursul dezbaterilor de la con
venția de la Chicago, sînt 
reflectate și în votul asupra 
acestor, recomandări. Ele au 
fost adoplate cu 1.567 voturi 
contra 1.041. Unele delegații, 
printre care cele din statele 
California, New York, Dako
ta de sud, au votat în majori
tate împotriva includerii în 
platforma electorală a acestor 
recomandări, care pledează în 
esență pentru continuarea ac
tualei politici a Administrației 
democrate în problema 
iulni din Vietnam.

De altfel, discursurile 
le înaintea votului au 
adesea întrerupte de strigatele 
„Stop the war” — „încetați 
războiul" — strigăte ce ve
neau nu numai din tribunele 
rezervate publicului, dar și 
din direcția băncilor ocupate 
de delegați.

agenția 
linia dis- 
ultimele 
Lyndon 

războiu-

în privința 
în sud-estul 
ieșit la ivea- 
deosebită in

războ-

rosti-
fost


