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IN SPATELE „niNlITELOr
Relatări despre modul în care 
își respectă lotul Electromontaj 
Banat, obligațiile contractuale

de
lucrărilor

Rândurile de față n-au darul de a 
constitui o analiză în amănunțime 
a unei situații de fapt, ci mal cu
tând de a semnala atenției celor 

. interesați vicisitudinile unui anumit 
mod de a privi responsabilitatea pe 
care ți-ai asumat-o.

Șantierul Electromontaj Banat are 
în Valea Jiului un lot. Prin acesta 
execută o serie de lucrări — de 
montare a liniilor electrice de înal
tă tensiune, de echipare a stațiilor 
de transformare și tablourilor de 
distribuție — necesare unităților 
C.C.V.J. O parte din obiectivele pe 
care le execută T.C.M.M., pentru a- 
celași beneficiar, sînt legate 
punerea în funcție a
care sînt încredințate șantierului 
Electromontaj-Banat. Și nu o dată 
punerea în funcție a obiectivelor 
industriale a întârziat din cauza a- 
cestei „legături", care face din 
două unități antreprenoare doi frați 
siamezi. Situația se prezintă la fel 
și în prezent. Lucrările de deschidere 
de la mina Bărbăteni suferă din cau
za aceasta, la fel cum a suferit mul
tă vreme mina Paroșeni. Alimenta
rea minei Lupeni cu energie pneu
matică suficientă, prin punerea în 
funcție a turbocompresorului de la 
puțul Carolina, nu poate fi asigu
rată din aceeași cauză. Sînt numai 
cîteva consecințe ale faptului că 
Electromontaj, prin lotul său din Va- 
Iți Jiului, nu se achită de obliga
țiile contractuale la termenele sta- 

’ bilite.
Cum

montaj
Linia

mentarea minei Bărbăteni a avut ca 
termen contractual data de 30 sep
tembrie a.c. Printr-o minută înche
iată în 10 august, șantierul a con
firmat din nou că va preda lucra
rea în termenul contractual. Dar o 
nouă minută încheiată între șantier

privește șantierul Electro- 
responsabilitatea sa?
electrică de 6 kV pentru ali-
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(Continuare in pag. a 3-a)

• MAGAZIN
(pag. 2-a)

• Critică fără adresă 
sau pseudocombatâvitate ?

(pag. 3-a)
• întrevedere Corneliu Mă

nescu Couve de Mur-
ville

(pag. 4-a)

Peisaj industrial la gura de mina Lonea II
Foto : M. BARA

TIMPUL LIBER al
„Lucrul cel mai diticil pentru om este să-și 

organizeze timpul liber".
(GOETHE)

Activități interesante, utile
IN ORAȘUL

PETROȘANI

caracter de lucru, 
acțiuni 
fie a-

r-

f

Organizarea timpului liber al 
pionierilor, antrenarea lor în dife
rite activități ■ interesante, bogate în 
conținut, se află în' centrul preo
cupării Consiliului Organizației 
Pionierilor, din Petroșani. (președin
te tov. prof. Dună Elena). Zilele 
trecute s-a organizat, la nivelul 
oraȘului, o întâlnire a profesorilor 
de muzică, desen și educație fizi
că cu comandanții unităților de 
pionieri din localitate. . întâlnirea,

UNDE MERGEM?
AZI

• Teatrul de Stat, 
„Clinele grădinarului" 
de Vega.

ora 19: 
de Lope

• Terenul de 
din Lupeni ora 10 : etapa regio
nală a campionatului republi
can de calificare senioare. Par
ticipă echipele campioane ale 
tuturor raioanelor din regiu
nea noastră.

handbal

campionatului orășenesc de 
copii. Ora 13, Jiul Petroșani— 
Metalul Hunedoara, în cadrul 
campionatului republican de 
juniori. Ora 14,30 Jiul — Pro
gresul, etapa a X-a a catego
riei A.

cu un profund
a urmărit stabilirea unor 
cultural-artistice la care să 
tras un număr cît mai mare de
pioni_eri. In urma dezbaterilor care 
au avut loc, a părerilor exprimate 
de către participanți, și propuneri
le făcute de aceștia, s-a stabilit 
constituirea unui ansamblu coral 
al pionierilor acompaniat de o or
chestră de instrumentiști formată 
tot din copii.

In urma indicațiilor Consiliului 
Organizației Pionierilor, din. Petro
șani,* în lunile următoare în școlile 
generale nr. 1, 2 și 4 din localitate 
vor începe repetițiile echipelor de 
dansuri. Instructorii,, cadrele didac
tice care vor pregăti aceste echi
pe . trebuie . să se străduiască ca 
repertoriul formațiilor de dansuri să 
fie îmbogățit 
Văii Jiului și

Cu prilejul 
cu cadre de 
prezentat, de 
dor Coloman,
criteriile de participare la expozi-

cu jocuri specifice 
regiunii noastre.
respectivei întâlniri 
specialitate, a fost 

către tov. prof. Fo- 
regulamentul privind

VI I I X E

• Ora 10: terenul de hand
bal din Lupeni continuă între
cerile etapei regionale a cam
pionatului republican de hand
bal senioare. Ora 11 : teren 
„Jiul" Petroșani: S.S.E. Petro
șani — Bucura Hațeg; campio
nat regional masculin.

• Teatrul de Stat, ora 19: 
„Clinele grădinarului".

Casa de 
și 20,30: 
concert 
susținut

din Galați.

cultură, orele 
„Muzic-hall Ga- 

revistă în două 
de Teatrul mu-

• Ora 11, Aninoasa: Miner 
rul Aninoasa — Voința Ilia, 
campionat regional de handbal 
masculin.

• Rugby, ora 11 Lupeni: 
Minerul Lupeni — C.S.M. Si
biu, campionat categoria B.

• Stadionul „Jiul", ora 
12,00: meci de fotbal între e- 
chipele de copii cîștigătoare 
ale celor două serii orășenești. 
Preparatorul Lupeni — Mine
rul Vulcan, pentru desemna
rea campioanei de toamnă a

• Sala de sport a I.M.P., 
oră 10 : Știința Petroșani, . în
tâlnește pe Universitatea Ti
mișoara în cadrul campionatu
lui republican al categoriei B. 
la volei.

Vineri la amiază,, tovarășii Nicolae 
Ceauș eseu, Emil Bodnăraș, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Răduleșcu, Leonte Răutu, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, Janos 
Fazekaș, Manea Mănescu, Dumitru' 
Popa și Mihai Dalea au vizitat Ex
poziția industrială a R. P. Bulgaria.

La sosire, conducătorii de partid 
și de stat au fost întâmpinați de 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, Ivan 
Golomeev, locțiitor al ministrului 
comerțului exterior, Ivan Davidov, 
secretar general al 
Comerț a R. P. 
expoziției, de 
ziției.

Erau prezenți
ministrul comerțului exterior, Geor
ge Macovescu, adjunct al ministru-

Camerei de
Bulgaria, directorul 
organizatorii expo-

Gheorghe Cioară,

lui afacerilor externe, și Victor Io- 
nescu, președintele Camerei de Co
merț.

In timpul vizitării expoziției, con
ducătorii de partid și de stat au pri
mit ample explicații din partea di
rectorului expoziției și a specialiș
tilor bulgari. •

Tovarășul Nicolae Ceaușdscu a 
felicitat călduros pe constructorii de 
mașini din R. P. Bulgaria, pentru 
realizările dobîndite, precum și pe 
organizatorii expoziției pentru felul 
în care au prezentat exponatele, a 
urat noi succese în dezvoltarea eco
nomică a R. P. Bulgaria, în opera 
de construire a socialismului.

La. încheierea vizitei, conducătorii 
de partid și de stat âu semnat în 
cartea de impresii a expoziției.

(Agerpres)

SALUTUL
Comitetului 

transmis celui 
al Partidului 
de tovarășul

TIRANA 4 (Agerpres). — In ședin
ța de miercuri după-amiază a celui 
de-al V-lea Congres al Partidului 
Muncii din Albania a luat cuvîntul 
tovarășul Constantin Drăgan, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C.

al P.C.R., care a transmis . salutul 
Comitetului Central al P.C.R.

elevilor
preconizează a 1 
de a->. doua ju- I

a.c. în-1 
cultură. |
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ția de desen ce se [ 
se deschide în cea de 
mătate a lunii decembrie a. 
tr-una din sălile Gasei de <______

Activitățile cultural-artistice care 
urmează să se desfășoare în școli, 
alături de acțiunile ce au loc 
diferitele cercuri vor contribui, 
ră îndoială, la folosirea utilă 
timpului liber de către elevii 
pionierii orașului Petroșani.

în
fă-

a
și

LA ȘCOALA
NR. 4 VULCAN

1  

Conducerea Școlii generale nr. 4 
din Vulcan acordă o mare aten
ție organizării timpului liber al e- 
levilor, pentru că, aș afirma eu, 
organizarea timpului liber e o artă 
pe care omul trebuie s-o deprindă 
de copil. In timpul liber pentru e- 
levii din școala noastră' se orga
nizează diferite acțiuni, bogate în 
conținut, interesante, instructiv- 
educative, care angrenează un 'ma
re număr de participanți. Elevii vi-

Dragi tovarăși,
Permiteți-mi ca, în numele Comi

tetului Central al Partidului Comu
nist Român, al comuniștilor. și al în
tregului nostru popor, să yă; tran
smit dv„ delegați la cel de-al V-)ea 
Congres, al :Partidului Mtiîicîi'. din 
Albania, și prin dumneavoastră 
membrilor partidului ,șrs; tuturqr (oa
menilor muncii din. Republica Popu
lară Albania, un călduros salut to
vărășesc și cele mai bune urări de 
succes.

Poporul român nutrește față de 
i poporul frate albanez calde șenti- 
| mente de prietenie, prețuiește lup

ta sa îndelungată împotriva asupri- 
i torilor, pentru libertate națională și 
I socială, pentru: eliberarea patriei 
I sale de sub jugul fascist și instau- 
I rarea puterii populare.
I In anii construcției socialiste, po- 
I porul albanez a obținut, sub-’ con- 
i ducerea Partidului Muncii din Alba- 
I nia, care va sărbători în curînd 25 
I de ani de la înființare, succese de 
I seamă .în industrializarea țării, în 
I transformarea socialistă a agricultu

rii, în dezvoltarea culturii și ridica- 
Irea. nivelului său de' trai. Ne bu

cură realizările oamenilor muncii din 
Albania în îndeplinirea prevederilor

I planului cincinal pe anii 1961—1965
— care au fost înfățișate Congresu- 

| lui în raportul prezentat de tova- 
1 rășul Enver Hodja.,
| Totodată, dorim să vă transmitem 

de la această tribună urări de noi 
succese în înfăptuirea obiectivelor 
celui de-al patrulea cincinal, spre 
binele poporului albanez, al cauzei 
socialismului și păcii.

Intre popoarele român și'albanez,

(Continuare in pag. a

Prof. Ionașcu FLOREA
Vulcan

’ (Continuare în pag. a 4-a)

Mici 
de la 
nerală 
repetă
dans local.

dansatori, 
Școala ge- 
din Iscroni, 
un frumos

Foto :
N. Moldoveanu
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COMOARA DIN APELE
DELTEI
DUNĂRII

In vasta împărăție acvatică a Del
tei mișună felurite soiuri de pești. 
In acest întins sălaș de apă dulce, 
găsesc condiții corespunzătoare în
tregului lor ciclu de viață specii 
ca: cega, viza, orbetele mare etc. 
Pentru alte specii ca: morunul, ni- 
setrul, păstrugă, scrumbia de Du
năre, Delta constituie numai locul 
de reproducție, aceste specii petre- 
cîndu-și restul vieții în mare.

Specii cum sînt: crapul, somnul, 
șalăul, mreana mare, văduvița etc. 
se refugiază în apele din albia Du
nării numai în timpul iernii sau la 
scăderea apelor din lunca inunda
bilă a marelui fluviu.

In anii cu inundații, întreaga supra
față a Deltei propriu-zise este aco
perită de ape. In toate aceste ape 
permanente sau de inundație ișl gă
sesc sălașul: țigănușul, știuca, li
nul, roșieara, șalăul, bibanul, ghi- 
borțul, bibanul soare, șalăul vărgat, 
mornnașul, crapul, caracuda, carasul, 
țiparul etc.

Dintre speciile care populează 
Delta, numai unele au pondere în
semnată în producția piscicolă și 
anume: crapul, babușca, plătica, 
linul, caracuda, știuca — restul 
fiind mai puțin numeroase. Cele mai 
de preț specii sînt sturionii și scrum
biile de Dunăre.

Reprezentantul de frunte al fau
nei Deltei este morunul, în greu
tate 
țiul, 
mod 
cele 
icre 
fiind de Ia morun.

In zilele noastre, 
ale cărei avuții se 
Cliri, a fost trezită la o viață nouă. 
Mărturie stă efortul ce se face pen
tru valorificarea și refacerea bogă
țiilor apelor spre a recolta an de

obișnuită de 40-100 kg. Nise- 
frate mai mic al morunului, în 
obișnuit de 12-15 kg. Din pînte- 

acestora se scot 
negre — cele

renumitele 
mai valoroase

Delta Dunării, 
iroseau de vea-

ANECDOTE
In 1941, pe vremea ocupației 

'ermane în Franța, un munci
tor s-a înțeles cu rudele sale 
să le comunice intr-un anumit 
tel despre situația sa: dacă îi 
merge bine, le va scrie,cu cer
neală neagră, i iar dacă ii mer
ge prost —'cu cerneală roșie.

Curind.fcei de acasă au pri
mit o scrisoare scrisă cu cer
neală neagră, 
foarte bine — 
rul. Munca nu 
fii ne plătesc 
bine cu noi. 
nu se găsește 
neală roșie...".

„Sîntem cu toții. 
- scria muncito- 
este grea. Nem- 
bine, se poartă 
Un sigur lucru 
pe aici — cer-

|t EA: E două, dragul 
piuă la croito-

: ora 
meu. Mă duc 
reasă să probez o rochie nouă. 
Mă întorc peste o jumătate de 
oră.

EL; Bine, dragă. Nu Uita 
însă că tfinăm la 8 fix.

I — CE ZĂPUȘEALĂ 
•certul ăsta I Nu suflă 
pic de aer de nicăieri.

— Dacă nu există nici un 
instrument de suflat in orches
tră...

— DE GE conduci mașina 
cu așa o viteză ?

— Pentru că fainele s-au 
stricat și vreau să ajung aca
să înainte de a se întînipla un 
accident.

an cantități tot mai mari de pește.
Pentru a se asigura necesarul de 

puiet s-au creat pepinierele Sa- 
rinasuf cu o suprafață de 513 ha, 
Obretin — 130 ha, Calica — cca. 
1 700 ha, Tașaul — 66 ha iar alături 
de acestea amenajarea piscicolă de 
la Bugeac cu cele 1 600 ha.

Aceste pepiniere piscicole produc 
însemnate cantități de puiet. De pil
dă, la Sarinasuf s-a obținut In 1963 
o producție de 210 000 kg puiet de 
pește, iar la Calida 372 000 kg puiet, 
în principal Crap .

De acum, aceste „maternități" pis 
cicole au început Să-și evidențieze 
aportul în balanța creșterii pro
ducției de paște; in urma populării 
mai intense a lacului Razelm cu 
crap, producția de pește a lacului a 
fost în 1964 de 8 700 000 kg față de 
1 650 000 kg în 1961. Pe această li
nie este bine a aminti șl despre 
Centrul de producere a icrelor em
brionate de șalău de la Enisala. 
Repopulările cu 
în decurs de 12 
terea producției 
valori medii de

Cit privește refacerea Și sporirea 
rezervelor de sturioni (morun, nise- 
tru, cegă, păstrugă) la acestea ișl 
aduce contribuția Stația experimen
tală productivă de Sturionicultură de 
la gura canalului Litcov. Aici se e-

aceste icre in Deltă, 
ani au dus la creș- 

de trei ori, avlnd 
71 300 kg anual.

Sever GROZAVU

La pescuit, pe lacul FORTUNA.

l Și totuși e adevărat
\ PROPRIETARUL unui restaurant 
din San Francisco a afișat deasupra 
intrării în local un anunț: „Dacă 
nu vă plac șnițelele mele, mutați-vă 
în Europa. America are nevoie de 
oameni cu dinți tari".

★
RECENT, directorul sindicatului 

vrăjitorilor din Republica Sud-Afri 
cană a declarat corespondenților de 
presă că prețurile pentru serviciile 
vrăjitorești vor fi majorate cu apro
ximativ 37 la sută, datorită creșterii 
generale a prețurilor. Acum, a de
clarat el, alungarea spiritelor rele 
îi va costa pe bărbați 75 de șilingi, 
iar pe femei — 150.

★
LA NBNTA regelui Belgiei, gene

ralul France a dăruit miresei o mi
nunată coroană de briliante. Recent, 
bijutierul palatului a constatat că 
marea majoritate a pietrelor sînt imi
tații din cea mai obișnuită sticlă.

la con- 
nici un

Greva delfinilor
Lucratorii ttcvariulud din orășelul 

italian Cezenatico prind in fiecare an 
delfini din Marea Adriatică. Delfi
nii, in general, nu se împotrivesc; ei 
se lasă cu ușurință prinși și duși în 
captivitate temporară. In luna sep
tembrie însă, trebuie să li se dea 
drumul, căci după două luni de cap
tivitate, delfinii încep să te plicti
sească, fac greva foamei șt ar pu
tea murt 

virată se hrănesc 
vegetație. Acești

iectueazâ de cîțiva ani lucrări de 
înmulțire și creștere artificială a 
sturionilor.

Un colectiv de specialiști români 
in pisclcultură a inițiat metoda re
producerii timpurii a crapului, cate 
constă în crearea unor condiții spe
ciale reproducătorilor, folosindu-se 
apă caldă anume reglată, cu scopul 
de a asigura temperatura optimă de
clanșării produselor seminale (icre 
și lapți).

Pe făgașul tehnicii noi în pisci
cultura, în Deltă se înscriu acțiu
nile de aclimatizare a peștilor fito- 
fagl, consumatori de vegetație, care 
de ia o anumită 
exclusiv cu 
pești ce își au originea în marile 
riuri din China, au îost aduși la noi 
în țară prin anul 1961. In rândul a- 
cestor pești aclimatizați la noi, se 
numără specia Amur, Amur alb, sau 
Crap chinezesc, avînd ritm de creș
tere rapid; In condiții naturale, in
tr-un an acești pești au înregistrat 
creșteri pînă la 0,600 kg, iar în 
doi ani au ajuns la 2-3 kg.

Interesant la această specie de 
pești este și faptul că se hrănesc și 
cu iarbă cosită și aruncată pe apă...

Este o mîndrie pentru noi, că aid, 
în Deltă, pe unde în trecute vremi 
anticii greci și-au făurit Cetăți, pe 
locurile unde odinioară și-au croit 
drum ostile lui Darius șl ale lui 
Alexandru cel Mare, această avuție 
din ape ișl îmbracă strai nou, stră
lucitor, util omului.

FABRICANȚII de încălțăminte din 
Montreal (Canada) au hotărtl să 
aplice pantofilor ascuțiti un vîrf din... 
coarne de animal. In felul acesta, 
pantofii vor servi ca armă de apărare 
împotriva atacurilor huliganilor și 
hoților. Noii pantofi sînt foarte 
cântați.

O femeie intre două 
vîrSte, Îmbrăcată cu o 
iustă albastră, largă aco
perită de șorț verde și 
îmbrobodită cu o basma 
galbenă, ■ care-i acoperă 
în parte fața, intră în 
curtea casei cu nr. 13 
din strada Oltului, din 
Petroșani. întrebă dacă 
n-are cineva sticle de 
vînzare. Subiectul dis
cuției alunecă insă re
pede de pe. planul tîr- 
guielii pe alt plan.

— Nu vrei, doamnă 
să-ți ghicesc, să-ți iac 
de dragoste ț

Peste cîteva minute. 
în casa Ioanei C., femeia 
cit basma galbenă scoate 
din Sin o icoană, ies a- 
poi la iveală o luminare 
cu două colțuri negre 
un bețișor, miez de cas
tane. Urmează prezen
tarea descintecului: 
„Cum ascultă lumea ia 
cîntarea cucului să as
culte toți la cuvintele 
ei și Ia dragostea ei...".

— Și acum dă-mi un 
cearșaf șl o față de per
nă sa ie dăruiesc dra
cului pentru a-1 porni 
împotriva celor care

EPIGRAME
La unitățile de pline nr. 7 

și 131 Petroșani comuTile de 
25 bani se vînd Cu 40 bani.

Pentru ei, adevărat
O ii „corn de abundentă 
Insă noi ne-am siltural
Să-l plătim cu diferență 

Porțiunea 
ța sediului 
nesc U.T.C. 
mătufartă.

de stradă din fa 
comitetului ofășe 
adeseori este ne-

Dtn castani încet, încet 
Frunzele se scutură 
Iar la I.C.O. un „poet" 
A uitat de matura.

ALMA s.

Cugetări

autumnale
O D«că 

ai trecere
cochetezi cu sticla 

la... pahat.

ti se urcă vinul la• Clnd 
cap, grițește că poți să-țl calci 
omenia in picioare.

• Vinul limpede iți tulbu
ră mintea, cel tulburel stoma
cul.

• Dilemă după trei pahare : 
cate e mai puternic Bachus 
sau Filoxera.

• Tot ce din strugure iese- 
dar asta să lăsăm in seama 
celor de la VinalcoOl.

CALEIDOSCOP
rozavâ afacere 1

’ 111 Un negustor de automobile vechi 
din Detroit (S.U.A.) a hotărât 
atragă clienții cu următoarea 
clamă: „Tuturor familiștilor -— un 
rabat de 10 dolari de fiecare copil1'.

Reclama a dat rezultate destul 
de bune, pînă cînd, într-o bună zi, 
a venit și fermierul Robert Brown să 
cumpere un automobil. După ce și-e. 
ales mașina care costa 
lari, el nu numai că nu a 
dar a pretins să I se mai 
deasupra 10 dolari, întrucît 
copii.

să 
re-

120 de do- 
plătit-o, 
dea pe 

avea 13

Cum se mărește 
acuitatea vizuală

Opticianul Stephen Trinder, din 
Philadelphia, a descoperit cea mai 

de examinare a vede- 
săi, In locul tradi-

nouă metodă i 
rii pacienților

te-au fermecat, 
rămln la mine pînă 
ne la ora 11. Și mai 
buie 100 lei, bani 
drum pentru dracu.

Ioana C. se execută 
urgent.

Astea 
mti- 
tre- 

de

dimineți. Astfel nu va 
mai fi legată și va... naș
te doi copii.

A urmat la rîrtd Ni- 
culina I., femeie tînără. 
de 24 de' ani. l-a oferit 
Natallei Ghiocel faces-

Moravuri

MAESTRA"
CV GHIOCVL 

SI VICTIMELE El
După cîteva minute, 

descintecul ește repro
dus Cristinei C., cate 
i-a oferit „maestrei ghi
citoare" o bluză, o far
furie, linguri ți 80 de 
lei far „maestra" l-a dai 
să rupă o ață albă in 
nouă bucăți iar eu apa 
din pahar -a sfătUlt-o să 
se spele pe față în nouă

ta-i numele „maestrei 
ghicitoare") o bluză de 
silon, un hartan de car
ne afumată și 100 de lei 
ca să pornească pe dra
cul împotriva soacrei 
Niculinet. Ghicitoarea a 
avertizat-o pe Niculina 
că dacă nu ie dă, scara
oțchi rămlne în casă.

Stana D. ar fi dat cu

Numai coardele îi lipsesc acestei 
„lire" naturale. Le înlocuiesc frun
zele qalbene în care suflă maestrul 
vint.

ționalului tabel cu litere din ce în 
ce mai. mici, el folosește pentru băr
bați fotografii ale artistelor de cine
matograf, și pentru femei — mottele 
de rochii și mantouri din ultimele 
numere ale jurnalelor de modă. Se 
pare că a constatat la pacienți un 
grad de acuitate vizuală pe care 
nici aceștia nu-1 bănuiau.

Soare în timpul nopții
După părerea lui” Granville Ber- 

ny, urbanist din Coventry (Anglia), 
un oraș cu 100 000 de locuitori, ar 
putea, pe viitor, să fie luminat noap
tea de o sursă de lumină unică, in
stalată pe cer. Se știe că specialiștii 
sovietici studiază de mai multă vre
me amplasarea unui asemenea dis
pozitiv la aproximativ 200 m de sol 
și iluminarea unui oraș cu ajutorul 
unor baloane luminoase.

dragă inimă mai mult 
de 5 lei, pentru deseîn- 
tec, dar n-a avut biata 
temele mai mult. Nata
lia, femeie modestă, nu 
i-a refuzat însă. De la o 
femeie la fel de credulă, a 
primit (in schimbul unei 
rădăcini care urma să 
fie pusă sub perna so
țului pentru a-1... înilă- 
căra^în dragoste) 90 de 
lei.

Și uite așa, din ghicit 
în ghicit, din descîntec 
în descîntec, Natalia 

/ Ghiocel a strins cîteva 
sutișoare și un baga/ 
frumușel de lucruri. Cum 
s-ar spune, a procurat 
bani curați invocînd pe 
necuratul. (De cumpăra
rea vreunei sticle, nici 
vorbă). Dar, n-a apucat 
să le ducă acasă. A a- 
juns la , miliție.

...In birou vin oameni 
cu treburi diferite. Dina- 
poia unei mese ies roto
coale de fum. Ce să fie 
oare ? A luat ceva foc ? 
Mă apropii și ce să 
vezi. O femele, șezi nd 
turcește pe dușumea, 
trage cu nădejde din- 
tr-o țigare. Mi se spune
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CRITICĂ FĂRĂ ADRESA Timpul liber al elevilor

însuși gradul înalt de mecanizare 
a procesului de producție în subte
ran ți la suprafață, pune în evidență 
locul important pe care colectiVui 
sectorului electromecanic al exploa
tării miniere îl ocupă în ansamblul 
luptei pentru realizarea planului pro- 
ducției de cărbune.

Asigurarea distribuției neîntre
rupte ă energiei electrice, produ
cerea și aprovizionarea la parametri 
optimi a locurilor de muncă cu e- 
nertjie pneumatică, evacuarea ape
lor din subteran, întreținerea și re
pararea principalelor instalații me
canice, energetice și de transport, a 
comenzilor de atelier, impun răs
pundere, disciplină, muncă dîrză, 
adeseori în condiții grele. Comu
niștii sectorului VIII au făcut nu 
o dată dovada unor asemenea tră
sături și numele tovarășilor Băbuț 
Vasile, Diaconescu Anton, Banda 
Balazs, Hidișan Ovidiu, Kakosi Ar
pad precum și ale altor membri de 
partid care s -au făcut cunoscute prin 
Îndeplinirea exemplară ă sarcinilor 
de producție. Ei s-au prezentat la 
adunarea de dare de seamă și ale
gerea noului birou cu realizări cl<- 
seamă.

Atît în darea de seamă cît și în 
cadrul dezbaterilor adunării s-a re
liefat faptul că în cadrul sectorului 
sînt însă multe rezerve de îmbu
nătățire a .activității electro-meca- 
njce, de folosire eficientă a timpu
lui programului de lucru. Există 
tocă abateri de la disciplina muncii, 
cate- dăunează activității sectorului.

In-bună măsură darea de seamă a 
scos în evidență aceste deficiențe, 
cauzele lor, criticînd mai mulți 
membri de partid, între care Arad 
Miren, Dulgheru Virgil, Nfojoaitcă 
Cornel și alții care în loc să fie 
exemple de conștiinciozitate nu fo
losesc din plin timpul programului 
de lucru, nu antrenează pe cei din 
jur Ia muncă disciplinată.

Continuînd să scoată to evidență 
deficientele care mai există în ac
tivitatea unor membri de partid 
darea de seamă a arătat că unii 
tovarăși, între care Nica Ion, Pașca 
Catalina, Grigqre Gheorghe, lipsesc 
de i la adunările generale iar alții

rd e „maestra ghicitoa
re". Ailu că locuiește in 
satul Ciopia, de lingă 
Hațeg și că este mamă 
a trei copii. A lucrat 
vara, împreună cu soțul 
fi băiatul cei mare, la 

< fabricarea cărămizilor. 
..Șiștigau cite 100 de lei 
F pe zi.

Deodată, Natalia dă 
semne de neliniște. Nu 
mai are ce fuma. II aduc 
un pachet de țigări și 
continuăm discuția.

Spuneți-tni, credeți 
tn ce spuneți cirtd ghi- 
•ițt și descîntați ?

Da de unde mai
că t

— $i de ce vă ocu
pați cu așa ceva ?

— Am învățat de 
di bătrîni...

Punînd în practică cc 
a învățat „de la ăi ba- 
trîni", Natalia Ghiocel a 
reușit să profite din plin 
de naivitatea unor fe
mei, să ie înșele, să le 
determine să creadă în 
duhuri, sfinți, draci și 

[ spirite, despre existen
ța cărora nici ea nu cre
de, -

sau pseudocombativitale ?
cum sînt tov. Birton Gheorghe, Kris- 
taly Ludovic fac doar act de prezență 
atît la adunările organizației de bază 
cît și la învățămîntul de partid.

Era de așteptat ca în cadrul dis
cuțiilor să fie adîncită analiza fă
cută în darea de seamă pentru scoa
terea în evidență a cauzelor aces
tor neajunsuri.

Dar unii din partăcipanții la dis
cuții nu au făcut-o.

In cuvîntul tov. Puncs Iosif, mem
bru al biroului organizației de bază,

ALEGERI IN * 
ORGANIZAȚIILE 
DE PARTID i

s-^ făcut o devărată „inventariere'1 
a lipsurilor.

A arătat că unii membri de partid 
nu-și îndeplinesc sarcinile, alții lip
sesc de la învățământ, de la adunări 
sau nu folosesc timpul de lucru. 
Mai bine de o jumătate de oră, tov. 
Puncs s-a ocupat de asemenea defi
ciențe — ceea ce nu este rău — dai 
într-un fel în care nu dovedește de- 
cît falsă combativitate : fără Să nu 
mească nici un vinovat pentru lipsu
rile pe care le enumera. Cînd to
tuși din sală s-au vădit semne că ar 
trebui să se dea o adresă acestor 
critici, să fie numiți cei vinovați, 
tov. Puncs a arătat că nu poate face 
acest lucru întrucît a „uitat acasă" 
carnetul în care îi avea notați. Nu 
e greu de bănuit de ce mulți din 
sală au zîmbit cu subînțeles în fața 
acestei explicații.

Alți tovarăși, între care Vișan Ilie 
s-au ocupat pe larg de „greutăți 
obiective", dintre care unele au in 
fluențat într-adevăr negativ munca 
în sector, dar nu s-au referit cîtuși 
de puțin la ceea ce se putea face 
pentru învingerea acestor greutăți.

In cuvîntul mai multor partici
pant! s-a putut vedea astfel tendința 
de a critica, dar la general, fără 
adresă, într-o manieră care să nu su
pere pe nimeni. Este adevărat, criti

Datorită muncii edu
cative ce se desfășoară, 
sînt tot mai puțini aceia 
care dau crezare unor 
asemenea bazaconii. Și 
numărul ghicitoarelor s-a 
împuținat. Stai și te în
trebi : cum pot Să exis
te într-o singură curte 
atîtea femei naive capa
bile să-și dea banii V 
hainele pentru niște ba
liverne bolborosite lingă 
o icoană, un pahar cu 
apă chioară și o lumi
nare ? Te pomenești că 
de le Spunea femeia îm
brăcată misterios ca 
peste două zile le va 
dărîma un balaur casa 
s-ar ii mutat cu tot ca- 
iabalîcul...

Faptul că mai există 
asemenea femei cu ră
mășițe învechite în conș
tiință nu dovedește oare 
că mai șîiit străzi care 
scapă din atenția comi
siilor de femei ? 6d de 
educația acestor femei 
nu s-au ocupat nici soții 
acestora și nici organe
le datoare sd o iacă ?

Vedere nocturnă de la garajul Autobazei T. A. 
Petroșani.

TELEVIZIUNE |
Sîmbătă 5 noiembrie j

18,00 Pentru copii: Ecranul cu... păpuși. Pentru 
tineretul școlar: România pitorească — 
1966: „Pe Dunăre".

18.50 Publicitate ;

19,00 Telejurnalul de seară ;

19.20 Rapsozi populari: Iosif Handrea și Gh. 
Micota din Făget (Banat).

19.40 Actualitatea cinematografică ;

20,00 Tele-enciclopedia ;

21,00 Melodii din filme ; ‘

21,30 FILM „Sfîntul" ;

22.20 Invitșta noastră: Muzica ușoară.

22.40 TELESPORT ; j
22.50 Telejurnalul de noapte ;

23,00 Buletinul meteorologic ;

23,05 închiderea emisiunii.
Francisc VETRO

ca supără, ceea ce s-a putut con 
stata și din felul cu totul nepotrivit 
în care tov.-kSzabo Iosif, care de alt
fel e un muncitor bun, a reacționat 
la critica ce i-a fost adusă în darea 
de seamă pentru nefolosirea în în
tregime a timpului de lucru, susți- 
nînd că procesul de producție nu 
a avut de suferit din cauza a- 
ceasta.

Dar această pseudocombativitate 
nu folosește la nimic; drept dovadă, 
o parte din membri de partid ’cități 
ca inactivi în adunarea de alegeri 
din anul trecut, au apărut și acum 
în aceeași postură. Sînt' deficiențe 
care dăinuiesc din anii trecuți si 

‘dacă criticile vor continua să fie 
fără adresă, dacă vinovății nu vor 
fi numiți direct și ajutați tovără- 
șește să le lichideze, aceste lipsuri 
vor continua să persiste.

Principala vină pentru această si
tuație o poartă biroul organizației de 
bază. Sînt membri de partid care 
nu-și îndeplinesc sarcinile, dar ei 
nu sînt invitați să explice în fața 
adunării generale — așa cum bine 
fac alte organizații de partid — care 
e cauza.

Unii membri de partid se abat de 
la disciplina muncii dar nu sînt trași 
operativ la răspundere, nu se Cre
ează o puternică opinie combativă 
față de cei care nu-și fac datoria, 
Ori, tocmai aceste măsuri, ar fi con
tribuit la creșterea combativității 
membrilor de partid, la cultivarea 
intransigenței față de lipsuri.

Noului birou îi revine sarcina de 
a munci cu răspundere pentru creș
terea combativității membrilor de 
partid, pentru cultivarea atitudinii 
critice față de lipsuri, indiferent de 
persoană, deoarece aceasta consti
tuie garanția îmbunătățirii substan
țiale a muncii organizației de bază 
și a activității întregului sector.

t. BRANEA

(tirmare din pag. î)

zionează deseori la televizorul șco
lii emisiunile pentru copii și tine
retul școlar, diferite filme pentru 
elevi sau de desene animate, fac 
excursii la întreprinderile din oraș 
sau în localitățile Văii Jiului, în 
munții ce ne înconjoară, participă 
la diferitele manifestări culturale și 
sportive, la unele acțiuni de in
teres obștesc, activează în cercu 
rile pe materii din școală în ca
drul cărora au prilejul de a vedea 
practic, în laboratoare, cum iau 
naștere unele fenomene, de a îm
bina în mod plăcut teoria cu prac
tica.

CE SE PETRECE
ÎN SPATELE „MINUTELOR**

f
(Urmare din pag. 1)

și beneficiar în 17 octombrie, în 
urma unei alte analize, indică drept 
termen de punere în funcție... data 
de 15 decembrie.

Linia de 6 kV de la mina Paroșehi 
are ca termen acceptat prin con
tract și prin cele 2 minute amintite, 
data de 30 noiembrie a.c. Dar diri
gintele lucrării spunea că, așa cum 
se desfășoară lucrul- în prezent, nu 
va putea fi predată înainte de 15 
decembrie.

Linia de 6 kV de la puțul 12 Lu- 
peni la stația trafo de la arenă, are o 
poveste asemănătoare. Prin con 
tract avea termen de predare 
anul viitor. Dar prin minuta din 10 
august șantierul a consimțit la de
calarea termenului la sfîrșitul a- 
nului curent. Lucrarea nu e atacată 
nici în prezent. Ulterior, în 17 oc
tombrie, șantierul a motivat aceasta 
cu lipsa unor materiale. Intr-o si
tuație asemănătoare se află linia ce 
leagă stația de 35 kV Fero de stația 
de compresoare Petrila. Exemplele 
ar putea fi înmulțite, diar nu are rost. 
Fiecare din lucrările t Tfntite 
și altele neamintite, are cîte unul 
sau două decalaje de termen, la 
care șantierul a consimțit fără prea 
multe obiecții, dar pe care nu le-a 
respectat.

Un termen stabilit și acceptat de 
ambele părți naște răspunderi. Dat 
decalajele repetate arată ușurința 
cu care au fost studiate posibilită
țile de execuție la termenele stabi
lite. Altfel nu se explică de ce. de 
pildă, în 10 august s-a acceptat ter

In afenfia vînătorilor sportivi I
Comitetul Filialei 
de Vînătoare și Pes
cuit Sportiv Petroșani 
aduce la cunoștință 
membrilor vinători că 
potrivit ordinului ni 
11 068/966 al A.G.V.P.S. 
vînătoarea la iepuri se 
va deschide numai la 
data de 13 noiembrie 
a.c. și numai în sco
pul realizării sarcinilor 
de plan. După realiza
rea cifrelor de plai), se 
va da posibilitate și

membrilor vânători să 
recolteze vînat și pen
tru uzul personal.

Vînătoarea se face 
numai în colectiv și pe 
bază de autorizație eli
berată de conducerea 
filialei. La o vînătoare 
pot participa pînă la 
25 membri vinători.

Se menționează că 
in jurul localităților 
din Valea Jiului eSte 
permisă vînătoarea cu 
data de 13 noiembrie

O. C. L. ALIMENTARA
ANUNȚĂ

Pentru o mai bunâ deservire a populației din 
orașul Petroșani, O.C.L. Alimentara a introdus sis
temul de aprovizionare la domiciliu cu mârfuri a- 
imentare, pe bazâ de comenzi telefonice sau 
verbale, începînd cu data de 5 noiembrie 1966.

Solicitanții se pot adresa zilnic la magazinul 
nr. 18 Petroșani, cu autoservire, din str. Republi
cii nr. 3, la telefon 256 între orele 6,30 — 12 
și 14 — 19, urmînd ca livrarea mărfu
rilor sâ se efectueze in ziua urmâtoare între o- 
rele 8 — 15, dupâ preferința.

Pentru prestarea acestor servicii, se perce
pe o cotă de cheltuieli de 3 ia sută la preful 
de vînzare.

Valoarea unei comenzi minime este de lei 50.

Recent, în cadrul acțiunii „S8 ne 
cunoaștem patria" a fost prezentat 
un film despffe frumusețile Văii 
Dîmboviței, deosebit de instructiv. 
După vizionare, în discuția organi
zată pe marginea filmului, elevii au 
afirmat că le-a plăcut foarte mult 
filmul, că au rămas cu imagini cla
re despre Valea Dîmboviței, pe 
care nu le vor uita multă vreme.

Prin asmenea acțiuni și prin ail- 
tele de petrecere a timpului libâr, 
elevii se obișnuiesc să-și organi
zeze ei înșiși odihna, să folosească 
rațional timpul de învățătură și de 
repaus, se familiarizează cu unaJe 
aspecte ordonate, civilizate de stu
diu, odihnă și comportare.

menul de 30 decembrie pentru linia 
electrică de la puțul 12 Lupeni la 
stația arenă, ca abia în 17 octombrie 
șantierul să motiveze că încă nu 
are unele materiale.

Despre această ușurință vorbește 
și corespondența purtată între 
C.C.V.J. și șantier.

In 6 octombrie, beneficiarul soli
cită șantierului, cu sediul în Timi
șoara, să trimită un delegat pentru 
a prelua utilajele tehnologice ne
cesare echipării postului trafo de la 
Bărbăteni, întrucît reprezentanții șan
tierului în Valea Jiului refuză să le 
primească. Notăm că la data res
pectivă construcția postului de tran
sformare de la Bărbăteni era termi
nată.

Exemplificările pe care le-am fă
cut ne permit să concludem urmă
toarele : Șantierul a acceptat cu 
ușurință contractarea a cît mai multe 
lucrări, dar nu și-a studiat cu dis
cernământ posibilitățile. Repetată, 
după cum s-a văzut, această ușurin
ță nu are decît darul de a crea ne- 
siguranță, în ceea ce privește ter
menele de predare a obiectivelor 
industriale. Dacă acestei stări d« 
fapt îi alăturăm și constatările pe 
care le-a făcut reprezentantul be
neficiarului — dirigintele de șan
tier — anume că la punctele de 
lucru domnește dezorganizarea, că 
forța de muncă nu e folosită rațio
nal, atunci ajunge ca șantierul FI*»-'- 
tromont.ri-Banat să procedeze de 
urgentă la o revizuire serioasă ă 
sistemului de lucru pe care îl aplică 
în Valea Jiului.

a.c. pentru uzul perso
nal, în zilele de dumi
nică, dar numai în co
lectiv.

Membrii filialei care 
doresc să ia parte la 
Vînătoarea din 13 no
iembrie pe terenurile 
de la țară se vor în
scrie Ia biroul filialei 
pînă în ziua de 11 no
iembrie a.c.

Nerespectarea regu
lilor de vînătoare se 
sancționează conform 
dispozițiilor în vigoare.
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SALUTUL
Comitetului Central al P. C. R» transmis 

celui de-al V-lea Congres al Partidului Muncii 
din Albania de tovarășul Constantin Drăgan

întrevedere Corneliu Mănescu —
Couve de Murville

(Urmare din pag. 1) 

legate prin vechi relații de priete
nie, prin năzuințele și lupta comună 
pentru libertate și independență na
țională, prin țelul comun al con
struirii socialismului, se dezvoltă co
laborarea — economică, politică și 
culturală — în interesul ambelor 
noastre popoare.

Ne exprimăm încrederea că rela
țiile dintre partidele și țările noas
tre se vor întări continuu pe baza 
principiilor, marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar.

Tovarăși,

Poporul nostru desfășoară in 
prezent o însullețită și rodnică ac
tivitate pentru înfăptuirea progra
mului de dezvoltare multilaterală a 
țării, stabilit de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, avînd ca scop 
continuarea pe o treaptă superioară 
a procesului de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

In centrul întregii sale activități, 
partidul nostru pune și în viitor în
făptuirea industrializării socialiste — 
condiție fundamentală a avîntu- 
lui neîntrerupt al forțelor de pro
ducție, dezvoltării complexe și ar
monioase a întregii economii, asi
gurării independentei și suverani
tății țării. Ca și pînă acum, și în 
noul cincinal industria noastră cu
noaște ritmuri înalte de dezvoltare, 
pe baza introducerii tehnicii și a 
tehnologiilor moderne, punînd tot 
mai mult în valoare resursele ma
teriale și umane ale țării.

Măsurile economice și politico-or- 
ganizatorice luate de partidul și sta
tul nostru pentru dezvoltarea inten
sivă și multilaterală a agriculturii 
au asigurat creșterea an de an a 
producției agricole și, ca urmare 
satisfacerea nevoilor de consum ale 
populației și ale industriei, precum 
și disponibilități pentru export.

Rezultatele bune obținute în în
făptuirea prevederilor primului an ai 
planului cincinal pe perioada 1966 
1970, în dezvoltarea industriei, a- 
gricullurii, a științei, învățămîntului 
culturii, în îmbunătățirea continuă 
a nivelului de trai al celor ce mun
cesc, sînt o mărturie a justeței po
liticii partidului, a elanului cu care 
oamenii muncii dau viață obiective
lor elaborate de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului nostru.

Partidul Comunist' Român este 
convins că, luptînd pentru desăvîr- 
șirea construcției socialiste, își în
deplinește nu numai îndatorirea su
premă față de propriul popor, dar 
și datoria sa internaționalistă, adu-

IN CONSILIUL
DE SECURITATE

Examinarea 
plîngerîi Izraelului 
împotriva Siriei

NEW YORK 4 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate a ținut joi două 
ședințe consacrate examinării plân
gerii izraeliene împotriva Siriei, în 
legătură cu situația de la frontiera 
dintre cele două țări. In cursul șe
dinței de seară au luat cuvîntul re
prezentanții Republicii Mali, Iorda
niei, Izraelului, Japoniei și Siriei. 

' ■ Un grup de șase țări: Japonia, Ar
gentina, Olanda, Noua Zeelandă, 
Nigeria și Uganda au prezentat un 
proiect de rezoluție care invită ce
le două țări în litigiu să se abțină 
de la acțiuni care ar putea duce la 
o înrăutățire și mai mare a situației 
de la frontieră. 

cîndu-și contribuția Ia dezvoltarea 
sistemului mondial socialist, la spo
rirea influentei și prestigiului socia
lismului în lume.

Tovarăși,
Viața internațională contempo

rană se caracterizează arin dezvol
tarea viguroasă a luptai popoare
lor împotriva reacțiunii, a imperia
lismului. In prezent, forțe sociale 
uriașe se ridică în toată lumea în 
apărarea cauzei păcii și progresu
lui, exercitând o influență tot mai 
puternică asupra mersului eveni- 

. montelor. In același timp, imperia
lismul internațional, și în primul 
rînd imperialismul american, urmă
rind să împiedice prin toate mij
loacele dezvoltarea ascendentă a 
societății, și-a intensificat acțiuni
le agresive, recurge la comploturi, 
lovituri de stat și intervenții mili
tare, încalcă în mod brutal liberta
tea și independența unui șir de po
poare.

De aceea, forțele păcii și progre
sului au datoria să-și mărească vi
gilența și combativitatea, să-și în
tărească necontenit puterea de lup
tă, unitatea rândurilor lor, pentru a 
zădărnici acțiunile agresive ale im
perialismului.

Republica Socialistă România mi
litează cu consecvență împotriva 
politicii imperialiste, a oricărui a- 
mestec în treburile interne ale po
poarelor, pentru respectarea drep
tului sacru al fiecărui popor de a-și 
alege nestingherit calea dezvoltării 
sociale.

.Partidul și guvernul nostru con
damnă cu hotărîre agresiunea Sta
telor Unite ale A.mericii în Viet
nam — expresie elocventă a politi
cii profund reacționare a imperia
lismului american — și cer cu fer
mitate încetarea necondiționată și 
definitivă a bombardamentelor îm
potriva Republicii Democrate Viet
nam, retragerea tuturor trupelor 
străine din Vietnam, recunoașterea 
Frontului Național de Eliberare — 
unicul reprezentant autentic al 
poporului din Vietnamul de sud — 
și aplicarea acordurilor de la Ge
neva. Poporul vietnamez să fie lă
sat să-și rezolve singur — fără a- 
mestec din afară, problemele inter
ne, corespunzător aspirațiilor sale 
de unitate și independență națio
nală.

Poporul român sprijină poziția 
guvernu-lui R.D. Vietnam și ă Fron
tului Național de Eliberare, acor
dă și este hotărît să acorde și în 
viitor viteazului popor vietnamez 
întregul său ajutor politic, material 
și moral pînă la victoria finală a-

Lansarea în U.R.S.S. a laboratorului automat 
„lantar—

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Du
pă cum anunță agenția TASS, în 
luna octombrie 1966, în Uniunea 
Sovietică a fost lansat cu ajutorul 
unei rachete geofizice la o înăl
țime de 100-400 km laboratorul 
automat pentru sondarea ionosfe- 
reii „Iantar-1", dotat cu un pro- 
pulsor plasmo-ionic cu gaze.

Scopul lansării laboratorului îl 
constituie cercetarea perspectivelor 
unui zbor dirijat în păturile su
perioare ale atmosferei. Lansarea 
a avut loc conform programului so
vietic de cercetare a spațiului cos
mic.

Informațiile telemetrice cu pri
vire la funcționarea sistemelor de 
bord și aparaturii științifice cu oare 
este dotat laboratorul „Iantar-1" au 
permis cercetarea condițiilor func
ționării în ionosferă a propulso- 

♦supra agresorilor americani. Con
siderăm că un rol important în 
curmarea agresiunii S.U.A. în Viet
nam l-ar avea intensificarea acțiuj 
nilor de mobilizare a opiniei publi
ce mondiale în sprijinul luptei 
drepte a poporului vietnamez.

Tovarăși,

Republica Socialistă România pu
ne în centrul politicii sale externe 
prietenia, colaborarea și alianța 
frățească cu țările socialiste. Tot
odată, ea promovează relații cu 
toate țările indiferent de orîndui- 
rea lor socială, pe baza principii
lor independenței "și suveranității 
naționale, egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile interne. 
România depune eforturi consec
vente pentru stabilirea unui climat 
de înțelegere și bună vecinătate 
între țările din Balcani, cu convin
gerea că acestea corespund cauzei 
păcii și securității internaționale.

Pornind de la interesele vitale 
ale. poporului nostru, ale mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, ale socialismului și păcii 
în lume, Partidul Comunist Român 
militează neabătut pentru dezvolta
rea unor relații tovărășești, de stH 
mă și respect reciproc între țările 
socialiste, între partidele comunis
te și muncitorești. După părerea 
partidului nostru, condița funda
mentală pentru dezvoltarea acestor 
relații o constituie respectarea cu 
strictețe a dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător 
propria linie politică, strategia și 
tactica sa, a egalității în drepturi 
și neamestecului în treburile inter
ne ale altor partide, a principiilor 
marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar.

Partidul Comunist Român va face 
și în viitor tot ce depinde de el 
pentru aplicarea în viață a acestor 
principii, pentru* întărirea unității, 
prieteniei și colaborării între țări
le socialiste, între partidele comu
niste și muncitorești.

Dragi tovarăși,

Ingăduiți-mi să vă exprim încă 
o dată urări de noi și mari suc
cese în opera de construire a so
cialismului, pentru înflorirea Repu
blicii Populare Albania și fericirea 
poporului albanez.

Trăiască Partidul Muncii din Al
bania, conducătorul poporului al
banez pe calea construirii socialis
mului I

Trăiască prietenia frățească din
tre poporul român și poporul alba
nez !

rului plasmo-ionic cu gaze.
Prelucrarea științifică a rezulta

telor obținute continuă.

Nasufion condamnat 
la moarte

DJAKARTA 4 (Agerpres). — A- 
genția France Presse citind postul 
de radio Djakarta, relatează că Tri
bunalul militar special din orașul 
Medan (Sumatra de nord) a con
damnat la moarte pe Djalaludin 
Nasution, fost secretar general al 
organizației din Sumatra de Nord 
a Partidului Comunist din Indone
zia. Djalaludin Nasution a fost 
condamnat la moarte sub acuzația 
de a fi implicat în evenimentele 
din octombrie 1965.

PARIS 4. — Corespondentul A- 
gerpres. Al Gheorghiu, transmite: 
La invitația ministrului afacerilor 
externe al Franței, Couve de Mur- 
vil-le, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, oare a condus 
delegația română la cea de-a 21-a 
sesiune a- Adunării Generale a 
O.N.U., s-a oprit la Paris împreună 
cu soția, în drum spre patrie. Mi
nistrul de externe francez, Couve 
de Murville, și soția sa au oferit 
vineri un dejun la Quai d’ Orsay, 
în onoarea ministrului de externe 
român și a soției sale. ®

La dejun au participat din par
tea franceză : Herve Alphand, se
cretar general în Ministerul Afa
cerilor Externe francez, Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la Bu
curești, C. Brunet, director gene
ral pentru problemele economice

CRIZA POLITICA DIN R. F. G.
BONN 4 (Agerpres). — S-a aflat 

că forurile de conducere ale Uniu
nii creștin-domocraite au dat cance
larului Erhard un termen de câteva 
zile, mai exact pînă marți, pentru 
a căuta o posibilitate de soluționa
re a actualei crize. Cercurile poli
tice vest-germane exprimă însă în
doieli că actualul cancelar va pu
tea respecta acest termen.

In mod surprinzător, Erhard a 
desfășurat o activitate foarte redu
să în cursul zilei de joi. In schimb, 
în centrul atenției s-a situat Eugen 
Gerstenmaier, președintele Bundes- 
tagului și unul dintre principalii 
candidați pentru a-1 succeda pe 
Erhard în funcția de cancelar. S-a

Patriciii îiid-vieinamezi Ui iDîBUSifiiă alaiurile 
luoiiin trupelor ameritano-saigDiiEze

SAIGON 4 (Agerpres). — Joi 
noaptea patrioții vietnamezi au de
clanșat un atac puternic împotriva 
unor posturi ale trupelor saigoneze 
din provincia Tay Ninh. Vineri di
mineața, luptele continuau lîngă ba
za americană situată la cca. 5 km de 
orașul Tay Ninh, capitala provin
ciei cu același nume. Patrioții au 
lansat două puternice atacuri pro
vocând pierderi serioase brigăzii de 
infanterie ușoară dislocată acolo. 
Un fotoreporter al agenției Asso
ciated Press relatează că tirul mor- 
tierelor patrioților a atins și insta

Stare de asediu în Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA 4 (A- 

gerpres). — Guvernul Guatem'alei a 
anunțat joi instituirea stării de a- 
sediu pe termen de 30 de zile în 
întreaga tară, în scopul „limitării 
activităților „subversive". Cabinetul 
de miniștri a decretat suspendarea 
tuturor drepturilor constituționale 
și a activității partidelor politice.

In cele aproape 130 de zile car’ 
s-au scurs de la venirea la putere a 
lui Julio Cesar Montenegro, arma
ta și poliția potrivit legii, nu aveau 
voie să opereze arestări, să efec
tueze percheziții sau să interzică 
întruniri. O dată cu instituirea stă

Atmosferă de încordare în regiunea 
liniei militare de demarcație din Coreea
PHENIAN 4 (Agerpres). — Potri

vit relatărilor agenției A.C.T.C., în 
regiunea liniei militare de demar
cație din Coreea s-au intensificat în 
ultimul timp provocările din partea 
americană. Astfel, agenția citată pre

din M.A.E., și alte persoane ofi
ciale. Din partea română au par
ticipat Victor Dimitriiu, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
ia Paris, și Constantin Flitan, di
rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, membru al delegației române la 
actuala sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Cu această ocazie s-a făcut un 
schimb de vederi interesînd rela
țiile bilaterale, expriimîndu-se sa
tisfacția pentru desfășurarea lor 
favorabilă ambelor părți. Discuți
ile s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială, în spiritul bunelor 
relații de prietenie existente între 
Franța și România. S-a făcut, de 
asemenea, și un schimb de vederi 
util și sincer asupra principalelor 
probleme ale situației internațio
nale.

anunțat că din inițiativa conducerii 
social-democrate s-a aranjat o în
trevedere între Willy Brandt, pre
ședintele P.S.D.G., și Gerstenffl^Her. 
Deși această întrevedere nu a pu
iuț avea loc joi (fiind probabil a- 
mînată pentru o dată ulterioară), 
simplul fapt că soaial-democraiții 
preconizează o asemenea întâlnire 
semnifică, potrivit părerii observa
torilor, că ei ar putea sprijină e- 
ventual un guvern ce l-ar avea în 
frunte pe Gerstenmaier. Lucrul nu 
este neglijabil intr-un moment în 
care creștin-democrații caută cu a- 
siduitate un partener cu care să 
constituie o majoritate parlamen
tară.

lațiile forțelor armate filipineze, a- 
flate nu departe de cele america
ne. Numeroase clădiri, vehicule și 
elicoptere au fost avariate. însuși 
sediul comandantului brigăzii a- 
mericane a fost serios avariat. ȘI 
în delta fluviului Mekong, transmi
te agenția Reuter, forțele patriotice 
și-au intensificat acțiunile în ulti
mele 24 de ore. In apropierea lo
calității Can Tho, la 80 km sud- 
vest de Saigon, patrioții au minat 
drumul de acces spre zona opera
țiunilor, împiedicând sosirea de noi 
întăriri militare.

rii de asediu, poliția și armata vor 
putea recurge la asemenea măsuri.

Imediat după introducerea stării 
de asediu, la Ciudad de Guatemala 
s-a anunțat arestarea unor lideri 
ai partidului Mișcarea națională de 
eliberare (partid de extremă dreap
tă), printre care fostul ministru al 
muncii Manuel Villacorta. S-a a- 
nunțat totodată la domiciliul fos
tului deputat Rudy Cifuentes Sando
val, membru ■ al aceluiași partid, a 
fost descoperit un adevărat arsenal 
militar. Fostul deputat a fost ares
tat.

cizează că în ultima săptămînă a 
lunii octombrie, s-au tras zilnic fo
curi de armă înspre partea coreeană, 
ceea ce a dus la intensificarea at
mosferei de încordare din această 
regiune a Coreei.
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