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1968, împreună cu 
în alțî ani. se va 
cultural cu încă 

se va procura un
Consiliului

Miniștri, 
' (Aplau-

deosebită al întăririi sisfe- 
moticlial socialist, al" luptei 
cauza nobilă a apărării. pă- 
prieteniei între popoare, al 

influentei ideilor socia? 
în lume (aplauze prelun-

-
noua : orînduire socială 

ti;« pă- 
ălUt cunoscute eforturile 

și sacrificiile tăcute de po-29 octombrie. Lâ căminul cultu
ral din Bărbătehi au venit 120 de 
săteni. In prezenta președintelui 
Sfatului popular al orașului Lu
peni, Brașoveanu Victor, aceștia au 
hotârit ea în anul 1968 să-și aducă 
o și mai mare contribuție Ia rezol
varea problemelor gospodărești ale 
Bărbâteniului In acest scop, în 
anul viitor, ei vor efectua 612 zile 
muncă eu brațele și 234 zile muncă 
cu atelaje pentru repararea străzii 
9 Mai pe o distanță de 600 m și 
pentru reconstruirea uniți podeț. 
Dm contribuția bănească de peste 
6 000 lei în anul 
sumele adunate 
extinde căminul 
două încăperi și 
televizor.

Construit 
pe a șosea pâfl& a globulu 

eroice
poarele Uniunii Sovietice pentru a 
birui dificultățile generate de ni
velul economic scăzut moștenit de 
la Rusia țaristă, .de anii îndelun
gați de război împotriva inter ven- 
rt^^^iperidliste si a agresiunii hit- 
leriste. Este meritul istorie al po- 
poarelor Uniunii ,Sovietice, al par;

îm împre- 
au apărat și 

au 
,gâ- 
exe

Deși e toamnă, lucrările edili
tare se desfășoară în localitățile 
Văii Jiului,, cu o amploare cres- 
cîndă In pas,cu ritmul construc
țiilor de locuințe, se lucrează in
tens la ^asfaltări de, străzi, la cana
lizări, la amenajarea unor atrăgă
toare si foarte. utile terenuri de

asțfelî de 
nivelul 
noastre 

importante. Nu- 
upUlui de șantiere 

perioada

. Petroșani 
executată de ■' Secția 

poduri Livezefii ■ dăf 
început are aspectul 

făcute' de niîntuială 
loc, această îmbrăcă 
.‘t prezintă conglome 
'ăpături adînci care fără

(Continuare in pag. a 4-a)

tidului lor cotpa-nisf, că, 
jurări alît de grele, 
consolidat cuceririle revoluției, 
construit societatea socialistă, 
sind . soluții problemelor comp! 
rldicbte de iniâpluirâ.a unei opere 
de o asemenea amploare, și îmbo
gățind cu multiple și valoroase în
vățăminte tezaurul teoriei . și prac
ticii revoluționare, (aplauze).

Punînd ' în centrul politicii, sale 
economice industrializarea socialis
tă, Uniunea Sovietică si-a dezvol
tat în, ritm intens forțele de pro
ducție, a făurit o industrie puter
nică, a reorganizat agricultura și 
celdalte ramuri ale •'economiei pe 
baza relațiilor de producție șocia- 
Tiste, creînd condițiile avîntului 
continuu al întregii societăți, sovie
tice. Astăzi, după 50 de ani- de la 
Revoluția Socialistă din Octombrie, 
Uniunea Sovietică a devenit' un 
stat înfloritor, o putere economică, 
politrâ și militară di- prim -rang, 
ale cărei înfăptuiri sint larg re- 
tîundscute și apreciateî'W''4^îSitir 
publică mondială. O expresie grăi
toare in acest sens o constituie 
remarcabilele șgcceșe ale. Uniunii 
Sovietice- in explorarea Cosmosu
lui, în folosirea energiei nucleare 
și în alt# domenii de importanța 
hoțăritoare pentru dezvoltarea. ști
inței și tehnicii, pentru civilizația 
umană. ■

■ Poporul român se bucură, din ■ a- 
dîncul inimii de marile . înfăptuiri 
ale oamenilor sovietici în cons
truirea edificiului comunismului, — 
care constituie" un factor de însem- 
nătate 
mului 
pentru 
cii și 
creșterii 
lisiiiului 
Site).

Este deosebit de plăcut pentru 
noi să relevăm, și . cu, acest prilej 
sărbătoresc puternicele sentimente 
prietenești de solidaritate interna- 
ționalistă dintre comuniștii români 
șt sovietici, dintre cele două țări 
și popoare ale noastre. Aceste sen
timente și-au găsit o amplă mani
festare atît în anii Revoluției, în 
cadrul unor mari acțiuni și bătă
lii sociale din țara noastră, în lup
ta cu arma în mînă a unui mare 
număr de muncitori "și ostași. ,, ro- 
mâni nentru apărarea tinetei Pu
teri Sovietice împotriva contrare
voluționarilor și a intervenției im- 
periaiiste, cit și. în activitatea des
fășurată în perioada dintre cele 
două războaie . mondiale. de comu
niști, de masele muncitoare’ și'for
țele cele mai avansate ale poporului 
român, pentru promovarea prieteniei, 
colaborării și alianței cu’ Uniunea 
Sovietică, (aplaiizej. ' Pfîetbhia ro- 
mâno-sovietică . — cimentată prin 
sîngele vărsat împreună de ostașii 
români și, sovietici în . luptele pen
tru eliberarea teritoriului României 
de, cotropitorii hitleriști și dincolo 
de hotarele ei, pîiiă la victoria fi
nală în războiul antifascist.—■ s-a 
ridicat pe ' o treaptă superioară, 
avînd drept bază, trainică . idealuri
le șlțelurile comune în lupta pen
tru construirea., socialismului și, a 
comunismului. ..Avem fermă con
vingere că și în viitor. relațiile .de 
prietenie și colaborare, tovărășeas
că, - dintre România și Uniunea So
vietică, . dintre ‘Partidul ...Comuni»1 
Român și Partidul Comunist al

Pentru a asigura oamenilor jnun- mas? să se termine, 
cii din \ alea Jiului condu i . trial 
bune de locuit, șantierele de uBSf 
strucții au sarcina ca în , acest „am 
să țpredea în, folosința un număr 
de 25 blocuri însumînd. 1"494 a- 
partamente, 3 centrale termice 
(Petroșani, Lupeni și Uricani), un 
complex comercial, depozite, pre- 

-■:utn și să execute extinderea cen
tralelor termice de la Petrila.

Spre deosebire de anii treceți, in 
cele.. 10; luni trecute constructorii 
din Valea Jiului au obținut rezul
tată ' bune în ce privește execuția 
finishjelor exterioare unde au reu
șit ea din cele 18 blocuri începute 
să termine 14, care au fost și re
cepționate. S-a făcut un pas mare 
șr.jn ce privește îmbunătățirea, .ca-, 
litații lucrărilor, blocurile termi
nate-fiind lot mai frumoase? Din 
purict de vedere aie realizărilor va
lorice, , după rezultatele de pînă 
agum, .se • pare că', pînă -la ®fîrșitul 
Iubii" noiembrie 1967, șantierele Pe
troșani, Petrila și Vulcan — vor 
consuma toate fondurile alocate, 
îneît există pericolul ca viitoarele 
lucrări să nu se poată deconta. I..a 
această situație s a ajuns datorită 
faptului că secția de investiții a 
sfatului popular regional n-a asi
gurat încă fondurile necesare pen
tru' terminarea blocurilor B 3 a, 
B 3 c — Petroșani, B 1. B 2, B 3 — 
Petrila, A 7 — Lupeni și I Uri
cani, sume care per total se ridică 
la peste 8 milioane lei.
' Legat de problema realizării pla

nului fizic, rezultatele obținute în 
cele 10 luni nu pot fi socotite mnl- 
țumitoare nici pentru constructori 

. și.; nici,.pentru acei care așteaptă 
nerăbdători primirea de noi apar
tamente Astfel, în perioada ana
lizată s-au terminat și predat nu- 

. măi .14 blocuri cu 816 apartamen
te, rămînînd, conform" prevederilor 
de plan, ca în cele două luni ră-

vare a. străzilor în npile cartiere, 
aproape 4 milioane lei pentru a- 

" menajarea de spații verzi. ’ ‘
Aceste lucrări vin în întîmpina- 

rea dorinței • cetățenilor de a. trăi șî 
munci îh localități frumoase, gos
podărite cu grijă, care șă-ți îticînte 
ochiul - . ii ’ . . . . ii.

Dar pentru ca fondurile '< pentru 
amenajarea localităților .să .fie; uti
lizate cu eficiență, pentru ca ceea 
ce se face să fie. de durată; trebuie 
pus un. accent deosebit pe calitatea 
lucrărilor edilitare. Faptele dove
desc însă că nu de puține" ori căli-, 
tatea acestor lucrări e neglijată -

In aceste . zile, de . . exemplu, ■ s-a 
terminat p nouă îmbrăcăminte de 
asfalt pe partea centrală al străzii 
Republicii din. Petroșani. Este p 
lucrare notiâ 
drumuri și 
care de la 
unei ■ lucrări 
Din loc în 
minte de asfalt, prezintă conglome 
rații dent, ,, ,, 
îndoială curînd se vor lărgi., și 
transforma în gpopi Aca; s-a pro
cedat și în trecut și aceasta este 
explicația pentru care pretutindeni 
asfaltul și pavajul unor străzi pre
zintă denivelări, gropi, crăpături 
Pe strada Nicolae Bălcescu. strada 
ce trece prin fața clădirii sfatului 
popular a fost lărgit trotuarul 
Abia terminat, asfaltul e brăzdat 
de cute adinei care nu sint altceva 
decît urme ale marginii cilindru
lui compresor In fața acestei ima
gini te întrebi cum de executantul 
n-a descoperit încă noțiunea de 
suprafață netedă spre care e ne
cesar să. tindă o stradă.sau un tro
tuar asfaltat ? Unde este, controlul 
calității lucrărilor, efectuat pe 
parcurs de beneficiar, respectiv 
secția de gospodărie a sfatului, 
popular, orășenesc ?

— stră* 
revolu- 
a pro

s’ maselor muncitoare 
sub conducerea încer- 

Par tidului Comunist făurit 
— a inaugurat o eră 

în istoria universală, era ri- 
, unor .uriâse ‘ forțe revoluțio- 

toate coMnaffitefe Ia

Exprimînd satisfacția delegației 
de ' partid' și ■ guvernamentala rd- 
nfâne de a participa la ședința '0- 
leftina comună a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, a Sovietului- Su
prem al U.R.S.S. si a Sovietului 
Suprem al Repu^itou Socialiste 
Sovietice f ederative Ruse, am deo
sebita plăcere de a adresa —■ cu 
prilejul celei de-a 50-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste dia 
Octombrie —- membrilor . Comitetu
lui Central al Partidului și ai gu
vernului sovietic, deputaților, tu
turor comuniștilor, • întregului po
por sovietic, cele mai ■ calde feli
citări si un salut frățesc de soli
daritate internaționalistă din par
tea Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, 
de Stat și Consiliului de 
a ; îrrtregu Iiii popor ’ român. 
ze prelungite). ' '

Revoluția din octombrie 
lucită încununare a luptei 
ționare pline de abnegație 
l^l'ariatului, 
clin Rusia, 
cată- 
de Lenin 
nouă •’ 
die Brii 
na<,e de. pe 
lupta pentru lichidarea exploatării 
omîiluî de. către om, pentru adînct 
prefaceri înnoitoare in organizarea 
spciel ații, pentru . afirmarea socia
lismului pe scats mondială, (aplau
ze).

Ca rțuiilfat al Revoluției dia Oc
tombrie, a fost fătint primul Stat 
al muncitorilor și țăranilor, . s-a

Stive de bobine în subsecția răsucit a 
peste 5 000 kg fire de mătase artificială.
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Gaulie

în cele 10 luni s-a executat 
și’-Whhlă sută diri volumul lu-

Hotărîrea 
sătenilor 
din Băi'băteni

joăcă pentru; copii. -Pentru 
lucrări, menite ' să .ridice 
urbanistic al Ipealițăților 
se alocă fonăuri 
mai în planul ,g.
Petroșani pe perioada 1966-1970 
s-au prevăzut, de exemplu, 15 'mi
lioane Iei pentru lucrări" de pa-

Orqan al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc
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STEAGUL ROȘU

■Anim

Puteri miraculoase,
V-a dat norggulțig
Că-n focul Vtfst: 
Cuvinte noi, ce nu s-au scris.

I V* W r .1 .'I _ „ X M A _ „ VDin vălurkea fer„ ctf fotul, 
Născînd un nou dicționar, 
Vorbă cu

iA&șAz »

Jiu

Cu fapte mari în calendar.

Pe-al vremii lujer, spre-iiălțime 
Ați înflorit, sporind mereu. 
Puteri miraculoase, cine
V-a semănat și-n gîndul meu?

MARIA DINCĂ

CARTEA,
PRIETENĂ
SPRINȚARĂ
Cartea, prietenă sprințară,

v port zilnic și-o citesc.

Și citind, o iscodesc:

Muncitor,

pe tractor,

oțelar neîntrecut

sau miner, fruntaș în șut,

marinar,

grădinar,

profesor.

aviator ?

Prietena, zâmbind în file,

îmi răspunde ;

de vei ști să mă-ndrăgești,

ai s-ajungi tot ce dorești,

ce visezi și tot ce vrei

Căci profesiile toate,

azi pun țării nou temei 1

IOAN CHIRAȘ

,șĂ-și. unească pașii pe 
drumul căutărilor in 
arta imaginilor în miș- 
cate..

Era necesară, deci, o 
Iptilnirej, in cadrul, că
reia să. se pecetluias
că această hotărîre care 
va anima in viitor ac
tivitatea celor două 
colective. Lupenenii 
s-au dovedit gazde pri
mitoare, iar cinefilii din 
Otelul Roșu, oaspeți 
„bogati". Nu ;|u venit 
cu miinile goale. In 
servietele lor se- găseau

Dincolo de pasiunea 
cu care zi de zi ne 
străduim să slujim pro
fesiunea aleasă, există 
un șir neșfîrșțt de W» 
aluni pentru ■ un șir la : 
fel de uestirșit, ue în
deletniciri ut ilv. Aces
tepasiuni — .care iș» 
veMigtteăză lumea fru
mosului — îrttiobileaaă 
în mod fericit eonfigm 
rația noastră spirU.ua-. 
ÎS, roluniese cunoștin
ței e noastre într-un a- 
numit domeniu, ne ri
dică treptat . pe scara
cunoașterii, ne fac par» trei role cu cale mai 
că mai bum Poate to< - saloroase realizări din 
mai aceasta calitate dm ultima, perioada. Disc u- 
urmă face ca oamenii (iile au început intr-o 
cu aceleași pasiuni să dupa-amiază și-a i con- 
se caute (în cele mai tjnuat pînă... a doua zi 
multe cazuri ei se și dimineața la ora patru 
întîlnesc), să găsească (motivul duratei cons
un limbaj c omun pen-., fătuirii: pasiunea pen
tru împărtășirea expe
riențelor dobîndite si, 
ceea ce ește ,țpai îm 
portant în asemenea 
cazuri, șă se simtă bi
ne în ambianța creată 
de prezența semenilor 
cu preocupări liim,ilate.

Pasiunea pentru sur
prinderea frumosului 
pe celuloidul filmului 
îngust a călăuzit, zi
lele ttecuțe, membrii 
clneclubuluî din Oțe
lul Roșu într-o 

«profâsională14' ld* colegii 
lgr de la-( „Amafilm" 
din Lu peni. Această în- 
tîhiîre a afundat 6 piih- 
te trainică între cele pecl, intîlnirea a .lost 

care mu . fructuoasă pentru o- 
hotărît, cu acest prilej, lectivul de la „Amâ-

■ wiu.w ni . ....................    •* I . nuiwim

tru arta cinematograf!» 
că). Oaspeții du prolec 
tat scurmștrajele „Tă
ticul meu", „8 minu
te" și „Mireasă pentru 
5 minute". De oreală 
valoare artistică, pro
ducțiile; cineclțibnlui O- 
tc-lul Roșu poartă am
prenta tliifei îndelunga
te experiențe în doine» 
Ului Cit)eamaforismului. 
Trebuie să subliniem 
cu‘ acest prilej că cine- 

, vizită clubul din Otelul Roșu
se numiră prjntrwpri
mele cluburi do ", acest 
fel din;’ țara ; noastră; 
Deci, si sub ,acest âs-

film" din Lupeni, care 
se află într-un Stadiu 
de pionierat în această 
direcție..

Drept răspuns cine» 
matografic la „cadoul" 
onspețUgr, cinefilii lu- 
p'enfehîăii prezentat ul
timele lor realizări: 
„Itinerar medieval" — 
un documentar în cu
lori despre operele ne
muritoare create pe zi
durile mănăstirilor din 
nordul Moldovei și 
scurtmetrajul „Straja", 
un film închinat frumu
seților naturale oferite 
pe peisajul, montan din 
jurul orașului Lupeni.

Intîlnirea cineâmato- 
ritor s-a încheiat gu 
hotârirea de, a realiza 
încă în cursul acestui 
tiu o cooprgducție avîjid 
drept temă trecutul is
toric și' prezentul tre
pidant al orașului de 
pe Jiu, în care mun- 
pește'T-îî *' creaza* ’ ihimo-ș 
sul colectiv de la „A- 
mafilm". -

KARPATIAN

lutul prinde contururi pre
cise si în 
pa Ana și 
șeuj, elevi 
de muzică
Petroșani,

miinile copiilor. Po- 
ltu Wilhelm (in cit
ai Școlii elementare 
si arte plastice din 
la ora de modelaj.

Vă recomandăm

CĂRȚI
© Mir-on Costiîl : „Opere alese". 

Editura științifică.
• Pei-pessiclus : „Opere", vol. Ii, 

Editura pentru literatură univer
sală.

@ Oscar Wilde: „Teatru", Editura 
pentru literatură universală.

Q George ,Iaru : „Băștinașii Aus
traliei",. Edilura tineretului.

PE ECRANELE CINEMATOGRAFELOR
Faraonul
li— IU NOIEMBRIE, CINEMA

„REPUBLICA"

La sfîrșit de săptămînă...
Anunțul îmbietor afișat la intrarea în Liceul 

Petroșani„Organizația U.T.C, a clasei a XI-a 
B inițiază un concurs de atletism .interclasg^'do
tat cu Cupa clasei a XI-aB, urmat de o reuniu
ne a sportivilor, la Casa de cultură" a suscitat 
un viu interes în rîndul tuturor elevilor acutei» 
școli. Concursul atletic, pentru care s-au pre
gătit; cu atenție, reprezentanții claselor niari, s«a 
desfășurat pe stadionul Jiul.

Cupa a revenit,., organizatorilor 1 Seara, după 
efort a urmat..,!'destinderea, In acordurile for
mației Cvintetul color, cîștigățorilor întrecerii 
atletice li s-au decernat premii, după care, cu 
toții,,, la dans,, Un sfîrșit de săptămînă într-a-b;; 
devfir bine organizat I O acțiune care, perma- 

: nentizîndu-se, va atrage oricîhd tineretul stu- 
; dios. ■ z .

spectatorilor, 
nouă, lumea 
Aflat intr-o 

economică.

singreă faraonului restaura
tor. L/"'

Filmul prilejuiește o înlii- 
nire plăcută cu arta regizo
rală a aceluia care -a termi
nat și „Maica Ioana a înge
rilor", Ș( cu tdlentul frumoa
sei vedete a ecranului polo- 
ivii Ewa KtzyzewSka.

cruzime. Un „western" în 
cate, printre alții, apare. . și 
simpaticul actor italian Nins 
Castelnuovo,

„Cum să furi 
un milion"

Acolo unde nu rodește îndeajuns 
cultura adevărată și temeinică

O sală modernă, spațioasă, fru
moasă, ospitalieră. Ambianță plă
cută de culori. Candelabre mari, bo
gate în becuri, răspîndesc lumini 
policrome și îneîntă, ochiul specta
torului.

Ne aflăm în sala de spectacole al 
recent renovatului Palat al cujturii 
din Lupeni. Aici a avut loc un spec, 
tacol prezentat de orchestrele și so
liștii de muzică populară și ușoară 
ale clubului din localitate. Pregătit 
cu atenție, programul ai-tistig pre
zentat a primiț, din partea celor filmului sau muzicii ușoare),! dir, 

ceea ce au auzit la „o cafea" sa.ț 
într-un anumit anturaj și de aceea 
optează oricînd pentru stridențe so- 
î ore, se agită, nu le mai este sufi
cient scaunul pe care stau, pentru 
a nu fi categorisiți drept neinițiați. 
Optică greșită! Și fipsă de bun 
simț! Dar cît de vădită a fost aceas- 

.. tă lipsă de bun simț după termina»

prezenți în sală, calificativul de sa
tisfăcător din punct de vedere al 
valorii interpretative.

Și totuși... Unii spectatori, tineri, 
între 18—23 ani, voind parcă cu tot 
dinadinsul să-și etaleze,,, lipsa de 
cultură și de bun simț, și-au mani
festat „simpatia" față de artiștii a- 
matori prin fluierături, „tropăituri"

supărătoare ale picioarelor, urlete 
dezlănțuite, asemeni, incașilor din 
filmele cu Winetou. Se pare, că sur
sa de pornire a acestor ieșiri — îii- 
călcări vădite ale bunei cuviințe —- 
a fost prezentatoarea, care, în» 
curcîndu-șe îm,. citirea numelor so
liștilor a dat tonul neseriozității, Dar 
mai este și altceva. Tinerii aceia ex, 
pansivi, după cum au dovedit-o sin
guri și»au format o „cultură" ' pe> 
sărite (rezumîndu»se; poate, clour lu 
reținerea urior nu,me de vedete ale

Ecranizare a romanului 
CU aceiași tițlu al Țui Bo
leslav. Prus, filmul regizo
rului polonez Jerzy Kawăle- 
rojtyicș prezintă 
intr-o lurrlvlă 
Egiptului antic, 
puternica criză
irș condițiile unei sărăcii..lu-, 
di șl a unui aparat admțnti- 
trativ corupt, statul egiptenii 
nu putea ieși din impas. 
Tinărul faraon Ramses ai 
Xiil-lea, venit la putere, ■ 
caută mijloace pentru a îm
bunătăți starea poporului; 
începe o luptă îndirjită cu 
clerul, atacă templele. O e*< . 
elipsă de soare îi favorizea
ză însă pe preoți, care, con- 
Vingînd populația că zeii s-au 
răzbunat, ț> conduc spre asa-

Recompensă
8—12 AlOIEMBRIE, CINEMA 

„7- NOIEMBRIE" "

F'iodnGh IR. 07. 1-CEA- 
TURY FOX, „Recompensa" 
este un film tipic american, 
th care dincolo 
„tari", 
mina 
Serge BourgaigOri, se

rca spectacolului, cînd sala, zîmbi- 
toai e la început, plîngea ! Plîngea 
cu... coji de semințe, cu țigările a- 
prfnse înainte de ieșire, cu moto- 
toile de hîrtii multicolore... Nici je
nă, nici respect pentru munca al
tora, nici cel puțin .. milă pentru cu
rățenia localului de cultură în care 
au intrat pentru a-și înnobila su
fletele I dispăruse simțul esteticu
lui .dispăruse buna cuviință. Rămă
seseră doar urmele — pe jos și-n 
conștiința adevăraților spectatori — 

. 'evidentei lipse a acelor 7 ani de
'Utasă, despre care se vorbește atîta 
Vechi obiceiuri, reluate și amplifi
cate în casă, nouă 1 Obiceiuri care 
nu vor putea fi înlăturate atîta timp 
cft Organizațiile de masă dfn rîndui 
cărora fac parte asemenea tineri nu 
le vor stimula acestora pasiunea 
pentru cunoaștere cercetare. apro
pierea marilor valori ale culturii 
noastre și ale celei universale, bu- 

= nul gust și bunele maniere, nece
sare omului nostru nou.

înv. Dorina SAVtJ
■ <'• Lupeni

de efectele 
măiestrii- teliCfațe de 
priceputului ' regițor 

între
zăresc puternice implicații 
sociale, isescopefind că așg- 
ciătill Său îl înșeală, Frank 
-f- eroul principal îl ame
nință că îi va răpi fiul. In 
încăierare copilul e ucis, 
Frank fuge, asociatul său 
primește o recompețjșă de 
50 000 dolari pentru prinde
rea lui, viu sau mort. Pînă 
la urmă, într-o atmosferă de
neliniște și groază, atit Frank ' ce"} și apreciatul Peter O’To- 
cît și urmăritorii vor pieri ole („Umbre albe") invită cu
rind pe rînd, ucigindu-se cu insistența la vizionare.

U8-A12 NOIEMBRIE, CINEMA'* ' 
„CULTURAL" LUPENI U,

O comedie spumoasă, rea-.
. Uzată de William Wyler du
pă o nuvelă a scriitorului 
american George Brandshaw. 
Țesută pe marginea unor 
țurțur/ și falsificări de capo
dopere ale. maeștrilor, pictu
rii, acțiunea filmului este 
pigmentată cu întîmplări a- 
țnuzanțe,. cu... detectivi par
ticulari, hoți, nopți de groa
ză. Lucrurile iau turnuri ne
așteptate, dar adevărul 
transpare pînă la urmă. Ciți- 
va ; actori de seamă, arliicu- 
noscuți spectatorilor, ca sua
va Andrey Hepburn (X atașa 
Rostova din „Război și pa

lin basm dramatizat
...Vocea molcoma a povestitorilor s-a auzit clar în liniș

tea statornicită pentru cîteva clipe.’’Tradiționalul început „A 
fost odată un împărat puternic,.." a făcut pe cei peste 60 de 
copii sa urmărească cu atenție firul basmului „Prințesea cea 

. isteață" de Charles Perrault, dramatizat de prof. M. Marica, 
cojnandanta unității de pionieri a Liceului Petrila.

In clasa, transformată ad-hoc în sală de spectacol, sce
nele se succedau cu repeziciune. Copiii au aflat povestea 
celor trei prințese Molicica, Gureșa și Pinuța precum și a 
celorlalți eroi ai întîmplărilor.

Acțiunea, organizată din inițiativa conducerii, unității de 
pionieri a Liceului Petrila, s-a bucurai de succes. Micii spec
tatori au răsplătit cu vii aplauze pe colegii lor din clasa a 
VT-a B, care le-au oferit o sursă de distracție deosebit de 
apreciată,

La reușita acțiunii și-au dat concursul pionierii Nicolee 
Melania, Olteanu Ileana, Saucă Dorina, Nicoară Corina, Cioa
tă Cristina, Reis Ioan, Joncu Doru, Gavrilescu Georgeta, Mi- 
halic Olga și Cîmpeanu Gheorghe.
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spațiul restrîns. 
nu are magazie 

ambalaje ca bu- 
sau marfă sînt
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Noțiunea de calitate în sfera 
lucrărilor

seele cablurilor subterane nii sînt 
necesare hărți sau scheme. Te poți 
orienta după suprafețele șanțurilor 
in care au fost îngropate și care 
n-au fost nivelate corect. In aceeași 
manieră s-a procedat și- cu nume
roasele conducte și cabluri îngro» 
pate pe străzile Petroșaniului in 
ultimii ani. Pe strada Bălcescu, de i 
s au îngropat conducte în primă
vară, nici acum n-au fost evacuate 
iți întregime grămezile d? pămînt.

Fără a minimaliza nocivitatea 
lipsei de grijii a unor cetățeni față 
de zonele verzi ale orașului, lipsa 
de răspundere în executarea aces
tora, face ca multe din zonele verzi 
să aibă o viață scurtă, să se chel
tuiască fonduri ani la rînd pentru 
aceleași lucrări

Evident, lipsa de grijă pentru ca
litatea lucrărilor edilitare produce 
pagube, duce la cheltuieli mari 
pentru remedieri, pentru reface

rea unor lucrări care n-au fost e- 
xecutate corespunzător de la în
ceput. Aceste lucrări sînt execu
tate de unități și formațiuni de lu
cru care trebuie să poarte răspun 
derea pentru calitate. Dț ce nu »e 
organizează recepția 'lucrărilor edi
litare, prilej cu care să se stabi
lească răspunderi materiale pentru 
•„■xecutanțti care nu-și fac conști
incios datoria ? Cit va costa bună
oară remedierea îmbrăcămintei as- 
faltice executată necprespunzător 
pe strada principală ? Dacă ecsiul 
acestor remedieri va fi imputat 
celor vinovațj, cu siguranță că o 
asemenea situație nu se va mai re
peta.

Utilizarea cu chibzuință a fon
durilor statului, grija pentru fru
musețea localității impun ca, no
țiunea de calitate să intre în drep 
turtle ei și în sfera lucrărilor edi
litare.

„ORGANIZAȚII DE MASA
IF CONDUSE DE P.C.R

1934)''

’■btemmție,' Sioi&r <£ • 
cuț la gpycareui..?.,»;Țn, 

cfted h fplifirtyțiiifî. A

culoare și s-a pus pe 
muncă. nfodificaț.. ear-"

S £ MEHO1 FER J OSIF —
VULCAN: In legătură cu se
sizarea dumneavoastră referi
toare la magazinul de mobilă 
din localitate, datele transmise 
nu sînt suficiente. Din cile ne 

n dați . înț lege că 
sînteți în 
concrete, 
găm să

am- 
guri de 
ori mai 
borduri 
că sînt 
betoane

mă-

dați
posesia unor date 

Dacă e așa, vă ru- 
»» le transmiteți.

FMILIAN DOBOȘ — PEIRL 
I.A: Ne scrieți că la unitatea 
O.O.V.L.F. nr. 5 din Petrila au 
sosit în data de 28 octombrie 
a.c. câteva sute de kilograme 
de struguri care au dispărut 
înainte de a fi puși in vânza
re. La întrebările unor cumpă
rători cum se face că s-au 
„vîndut" așa repede? gestio
nara Stanciu a motivat că i-a 
dat la trei persoane deoarece 
strugurii erau pentru vin și 
că cei care au nevoie de stru
guri de masă să se adreseze 
direct depozitului.

Am făcut cunoscută sesiza
rea conducerii O.O.V.L.F. Pe
troșani care ne-a răspuns: 
„Strugurii respectivi au avut 
altă destinație, dar neînlrunind 
condițiile de calitate au fost 
dați spre desfacere unităților 
O.O.V.L.F." Dacă gestionara 
Stanciu a vîndut întreaga can
titate numai la trei persoane 
lăsând mulți cumpărători fără 
struguri — care în orice caz 
erau de calitate corespunză
toare pentru masă — înseam
nă că ea a comis, așa cum 
susțineți și dumneavoastră, fa
voritisme, iar îndrumarea oame
nilor spre depozit este o idee 
complet greșită a respectivei 
gestionare.

MOR Alt U FRANCISC — PE
TROȘANI : E adevărat că în 
ultima vreme programul ali
mentării cu apă a fost redus 
seara pînă la orele 20. Aceasta 
din cauza debitului scăzut at 
vechii captări de apă. De alt
fel, programul a fost anunțat 
în ziarul nostru. In urma se
sizării dumneavoastră, am mat 
legătura cu conducerea I.C.O. 
Petroșani. Ni s-a spus că în 
zilele care urmează se va face 
racordarea la noul sistem de 
captare și aducțiune de la Jieț. 
Astfel, problema alimentării cu 
apă va fi reglementată.

MARTON D1ONISIE — LU- 
PENI : Pentru modul defectuos 
de deservire, vânzătoarelor Pe
troșanii Elena și Maria Popes
cu de la unitatea T.A.P.L. „Du
nărea" din halele pieții orașu
lui Petroșani li s-au atras aten
ția că la proximele abateri vor 
fi sancționate cu desfacerea 
contractului de muncă.

îngăduința , izvoi'îta fie din ne
pricepere, fie din lipsa de. răspun
dere a organelor de resort pentru 
trăinicia și aspectul lucrărilor edi
litare și-a imprimat adine 
prentele asupra orașului — 
canal care sînt ori mai suș 
jos de cît nivelul străzii, 
strîmbe. îneît ai impresia 
făcute de copii în joacă,; 
prost executate», cu suprafeț 
cinate.

Consecințele îngăduinței pentru 
lucrări de mîntuială în domeniul 
edilitar sînt puse în evidență preg
nant și de' felul cum arată străzile 
după efectuarea lucrărilor de ca
nalizare sau de pozare a cabluri
lor subterane Priviți în jurul ele
gantei clădiri a oficiului P.T.T.R. 
Petroșani Pentru a identifica tra-

care numai 2 sînt in curs, de gli
sare — B 3 b Petroșani și A 6 Lu<- 
peni — restul giisindu-se în diferite 
stadii (săpături, betoane în fun
dații, elevații et?,). Nu au încă con
diții asigurate de atacare 3 blocuri 
din Vulcan, neavînd perfectată do
cumentația de execuție și amplasa
mentul, precum și blocul D 5 de la 
Petrila pentru care nu există am
plasamentul liber. Ca și la blocu
rile cu termen de predare în acest 
an, nici fondurile alocate pentru 
cele 14 blocuri care constituie fron
tul de lucru pe 1967/1968 nu sînt 
încă suficiente pentru a asigura a- 
tingerea unor stadii . corespunză
toare execuției lucrărilor pe timp 
friguros I

Ținînd seama de râmîneri în 
urmă mari și de faptul că mâi sînt 
numai 2 luni pînă la sfîrșitul anu
lui, este absolut necesar ca Trustul 
regional de construcții Deva, secția 
de investiții a sfatului popular re
gional, Grupul 2 de șantiere și șan- 
t e ’el ■ ,i* lăsuri ui ite are
să contribuie atît la terminarea, 
celor 678 apartamente cît și la asi- 
guratva unui fi'Oiit de lucru cores» 
punzător execuției lucrurilor pe 
timp friguros pentru toate mese
riile ! Numai asa se vor putea crea 
condițiile necesare pentru realiza
rea ritmică a planului pe trimes
trul; J 1968 < ind vor ::țre.huiÎnecul 
tate valoric — și predate fizic — 
25 la sula din blocurile prevăzute 
pe întreg anul 1968. '

Prima Consfătuire naționali cie 
fizica și tehnica plasmei și-a în
cheiat lucrările sâmbătă la amia
ză. ’ e ’ ; , V ?

Consfătuirea s-a bucurat de un 
mare interes din partea participan- 
ților. Aproape 60 de referate, de 
sințeză și comunicări originale au 
înfățișat cele mai noi cuceriri ale 
specialiștilor români și străini în 
studierea, construcția și aplicațiile 
plasmotroanelor și a laserelor, în 
Utilizarea plasmei ca mijloc de Ira-

diațîi, in procesele chimice, con
versia directă a energiei termice 
în energie electrică etc.

In cuvîntul de închidere acad. 
Eugen Bădărău a exprimat, în nu
mele participanților la consfătuire, 
angajamentul lor de a-și spori e- 
forturile în vederea dezvoltării con
tinue a economiei naționale, pe ba
za tehnicii avansate și aplicării în 
practică a rezultatelor cercetărilor 
știii țifice.

In cartierul nostru funcționează 
de mult timp o unitate Alimen
tara. Are nr. 17. Dar acest maga
zin dispune de spațiu atît de res
trîns îneît nu mai poate face față 
numărului din ce în ce mai mare 
al cumpărătorilor. Și nu e de mi
rare deoarece, fiind situat în apro
pierea minei Dîlja, vin și cumpă
rători dintre minerii care intră sau 
ies din șut. Personalul magazinu
lui nu este de vină pentru înghe
suială, ci numai 
Deoarece unitatea 
de rnînă, diferite 
foaie, lăzi, sticle 
așezate în calea ■, cumpărătorilor. Si
tuația e veche și cunosculă de toți 
dîljenii. O cunoaște și conducerea 
O'.'.i. Alimentara Petroșani. A 
fost sesizată de nenumărate ori de. 
către cetățenii cartierului, a in
tervenit și revista „Urzica" dar în
că nu s-au luat nici un fel de mă
suri' pentru mărirea spațiului la 
magazinul Alimentar nr. 17 din 
Dîlja. Oare mult o șă mai dureze 
această situație ?

„Boala" 
de boală

Lucrarea tratează despre activi
tatea organizațiilor,, de masă legale 
care ,au ființat intre anii 1932— 
1934 'și anume j „Comitetele dt 
acțiune", „Comitetul național anti 
războiiiic", Comitetul național 
ifasclst ’ • •••> r' ,i

U.R.S.S.". Autorul prezintă 
in care Partidul Comunist 
a știut să Îmbine activitatea 
gală cu activitatea legală i 
tor organizații de masă pe 
le-a inițiat și condus.

Cartea face o analiză succintă a 
evoluției relațiilor dintre -România 
și U.R.S.S. îți perioada dintre aiîjfc 
i -1936, scotillil in evidehjSț
mai ales dorința ambelor state de 
a- stabilii legături șle 'hună vecină
tate și prietenie între ele. .

In lucrare se evidențiază puter
nicul curent qe opinie întreținui 
de comuniști și de alte forțe poli
tice democratice favorabil norma
lizării relațiilor cu U.R.S.S. și se 
relevă rolul pozitiv pe care l-a ju
cat în această direcție diplomatul 
român NicOlae Tilulescii.

ETAPĂ RODNICĂ DIN ISTORIA
RELAȚIILOR DIPLOMATICE 

ROMĂNO-SG IE1TCE
(1928—1936)

K:,‘ ]ON v: O REA
4 p. 2,75 lei

iiii ' Siole'a'
ti ficatul <j,e boală deș* 
pre - cgfe»i vorba ei'ă 
sănătos tun: be fapt 
nici stăpînul lui nu 
era prea bolnav.. /ivea 
Stoica Vasile un ab- 
ces dentar cafe, rjts- 
pectind tratamentul 
medicamentos prescris, 
era ușor vindecabil. 
Ca atare medicul Rpd.u, 
V, Radu i-a prescris 
o rețetă și una zi con
cediu medical.

— Cam puțin o zi 
— și-a zis în gind Stoi
ca. Ce-ar fi sa fac din- 
tr-o zi patru ? Groza
vă idee mi-a venit. 
Măi, măi, da deștept 
băiat are mama. Oi fi 
avind eu numai 19 ani 
dar am un cap de om 
bătrin și un car de 
minte, li las mască pe 
toți din sectorul II al 
minei Lonea. Un șme
cher . este în > sector și 
ăla sînt eu.

5 noiembrie ,
Ora exactă. Cum va fi 
vremea.
Gimnastica de înviorare. 
Pentru copii și tinerelul 
școlar : Film serial: „Me
teor XL-5".
Emisiunea pentru sate. 
Concert simfonic. 
l-OTBAL : Steaua—Pro
gresul. Transmisie de la 
stadionul 23 August. 
Cînlă orchestra de mu
zică populară „Cindrelul" 
din Sibiu.
Magazin 111. 
Telejurnalul de seară. 
Filmul artistic: „Elfi îna
ripatul".
Melodii... melodii. Soliști 
români de muzică ușoa
ră.
Dansează Uite Ulla solis
tă a Teatrului de Operă 
și Balet din Riga.
Recital Nlni Rosso (Ita
lia).
Telejurnalul de noapte. 
Teiesport.
închiderea emisiunii.

TEL E St
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Ședihța solemnă de la Moscova

OCTOMBRIE

•MOSCOVA 4. — Corespondenții din Vietnamul de "''sud, Dolores 
noștri la Moscova S. Podină: și N. Ibarruri, 
Cristoloiveanuî’i 
Congreselor de la Kremlin a 
tinuat la 4 noiembrie ședința sO- și guvernamentale 
lemnă comună -â C.C.4 
a Sovietului Suprem 
și a Sovlețuiui'. 
R.S.F.S.R., cohsâcrÂIâ , __ -
50-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

In cadrul ș<'<lin|ci șolgrnne, in 
dimineața zileî.- de sîmbătâ, a luât 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceau
sescu, . secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist Român.

Au mai rostit. egvMâri <46 saT 
lut Antonin1 Ndvotny, conducăto- 
rul delegației de partid și de stat 
a R.S. Cehoslovace, Janos _K^ar| 
conducătorul donați ei i ae pâfcid 
și guvcrnament.fie'A F ' 
Todor Jiv-kov, rpndjjc 
gației de partid -și gUV 
a R.P. Bulgaria, ’ Luigi Longo, se-

;■ .c:. ‘ . u ’ •■•' < ■ ;
crelar general al P.C. Italian, lo- 
sip Br.oz Țjip,.. conducătorul dele
gației de partid și de stat a R.S.F. 
Iugoslavia, Dang Cian Thi, mem
bru al Prezidiuîiii' C.C. al F.N.E.

NEW YORK 4. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu trans 
mite : Adunarea Generală a O.N.U. 
s-a întrunit vineri după-amiază, sub 
președinția lui Cornelia Mănescu, 
pentru a examina rapoartele uno
ra din comitetele principale. Exa- 
minîndu-se raportul Comitetului 
pentru problemele economice și 
financiare eu privire la rolul Na
țiunilor Unite in pregătirea de 
personal tehnic național pentru ac- . 
celerarea industrializării țărilor în 
curs de dezvoltare, s-a aprobat fără 
obiecții un proiect de rezoluție în 
acest sens. Iți proiect se cere ca în 
raportul care va fi înaintat Viitoa
rei sesiuni a Adunării Generale să . 
se includă și problema - scurgerii 
d® cadre tehnice spre țările avan-

. sate din punct de vedere 
mic.

Trecîndu-se la discutarea 
tului Comitetului politic cu 

' la colaborarea internațională pen- 
tru folosirea pașnică a spațiului 

, cosmic, au fost, de asemnea, apro-

bate fără obiecții, două proiecte de’ 
rezoluție : unul referitor la măsu
rile concrete pentru intensificarea 
cooperării, spațiale, iar celălalt, în 
legătură cu convocarea în august 
1.968, la Viena, a unei conferințe a 
Națiunilor Unite pentru explora-- 
rea și folosirea pașnică a Cosmo
sului.

A mai fost examinat și raportul 
Comitetului pentru teritoriile sub 
tutelă și neautonome cu privire la 
problema Rhodesiei de sud, cu- 
prir.zînd un proiect de rezoluție 
care recomandă ca Adunarea Ge
nerală să afirme că, pentru a-și 
atinge țelul, sancțiunile contra re
gimului de la Salisbury trebuie 
să fie „atotcuprinzătoare, obliga
torii șt sprijinite pe forță". ' ?-

Pus la vot, proiectul de rezolu
ție a întrunit 92 de voturi pentru, 
două contra, 18 abțineri. Această 
majoritate covîrșitoăre de voturi- 
constituie o lovitură grea dată, a- 
depților colonialismului și practici
lor apartheidului.

din Azerbaidjan, Antanas Sneci- 
kus, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Lituania, Ivan Bodiul, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din R.S.S. 
Moldovenească, Avgust Voss, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Leto
nia, Turdakun Usubaliev, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Kirghi
zia, Djabar Rasulov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Tadjikistan, 
Anton Kocinian, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Armenia, Balîș 
Ovezov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Turkmenia, Ivarj Kebin, 
prim-secretar al 
Estonia.

ryuinti și- i.v. Ibarruri, președinte' al Partidului 
mit:. In sală Comunist din Spania, J. Țedenbal,

cori- conducătorul delegației de partid
.' ., l' Wepublieii
Populare Mongole, Țoi En Ghen.
conducătorul delegației de partid
și guvernamentale a R.P.D. Core
ene, Viile Pessi, secretar general 
al P.C. din Finlanda, Gus Hali, se
cretar general al P.C. din S.U.A., Aii 
Sabri, vicepreședinte' al Consiliului 
de Miniștri- al St.AXÎ;, John Gol- 
lan, secretar general al P.C. din 
Marea Britanie, Max Reimann, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din

. G^smania, R. ArismendU prim-se- In încheierea ședinței 
crelar al C.C. al P.C. din Uruguay, 
S. A. Dange, președintele Consiliu
lui Național al P.C. din India, 
Luis Corvalan, secretar gen 
C.C. ăl .P.C. i-jdiri. Chile,; și ș

Au luat, <ie asemenea, c
Șaraf Rașidpv, prim-sedretar al comuniste și muncitorești, tuturor 
C.C. al P.G din Uzbekistan, bin’- < t . i .. U;o..,.. .-. . ...
muhamed Kunaev, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Kazahstan, Va
sili Mjav e. prim-secretar al 
C.C. al P.< G.ruzia, Veli Ahun-
dov, prim-secretar al C.C. al P.C.

al P.C'U.S.,
’■.al U.R.S1S.
Suprem al ’ 

celei , de-a ’

Igârej 
cgele-

a

econo»
C.C. al P.C. din

.solemne
Leonid Brejnev,

rapor- 
privire

(Urmare din pag> 1)

Uniunii Sovietice vor cunoaște o 
dezvoltare continuă, . în interesul 
popoarelor noastre, al întăririi sis
temului mpîidial socialist, în inte
resul păcii în întreaga lume, (aplau
ze prelungite).

Stimați tovarăși,

La semicentenarul Revoluției din 
Octombrie, socialismul constituie o 
impunătoare realitate 
ternperane, a devenit,

' victoriei revoluțiilor 
tr-un șir de țări din 
și America Latină, un sistem inonț 
dial. Succesele obținute de țările 
socialiste în dezvoltarea producției 
materiale, în înflorirea culturii, în 
îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale oamenilor muncii, reliefează 
cu putere superioritatea noii orîn- 
duiri sociale, marile posibilități pe 
care socialismul le oferă , popoare
lor pentru o dezvoltare multilatera
lă și realizarea năzuințelor lor de 
progres și bunăstare, (aplauze).

Poporul român, ștăpîn deplin pe 
destinele sale, își consacră, energi
ile creatoare operei de dezvoltare:: 
în ritm intens a economiei și cul
turii, înfăptuirii sarcițiilpr stabi
lite de Congresul al IX-lea al parti
dului pentru a asigura progresul 
continuu al țării pe calea desâvîr- 

socialiște și a-și

a lumii con» 
ca urmare a 

socialiste în- 
Europa, Asia

dului pentru

sirii construcției
aduce contribuția la întărirea for-, 
țelor socialismului, a forțelor pro
gresului și păcii.

O influență tot mai accentuată 
asupra vieții internaționale exer
cită relațiile dintre țările socia
liste, relații de țip nou, care fac 
posibilă dezvoltarea liberă, inde
pendentă și suverană a fiecărei 
țări, egalitatea deplină în drepturi, 
colaborarea reciproc avantajoasă 
și întrajutorarea tovărășească în 
scopul înfloririi fiecărei națiuni so
cialiste și al solidarității internațio
nale a țărilor socialiste, * ’

Creșterea forței si prestigiului 
socialismului pe plan mondial, pră
bușirea sistemului colonial al im
perialismului, avîntul fără prece
dent al mișcării de eliberare națio
nală. al luptei statelor care și-au 
cucerit recent independența pentru

a luat cuvîntul
secf^tșr general al C,C.: a|,iP^2.y,Ș. 
După ce a subliniat caracterul is
toric al acestei ședințe solemne, 
Leonid Brejnev a mulțumit con
ducătorilor delegațiilor partidelor

oaspeților străini pentru cuvintele 
calde de salut și .urările adresate 
comuniștilor, întregului popor so
vietic.

Ședința solemnă a luat sfîrșit 
prin intonarea Internaționalei.

O: dezvoltare de sine stătătoare, ac
tivitatea forțelor democratice și 
progresiste dîn lumea întreagă in
ii uresc puternic cursul istoriei. In 
același timp, evenimentele interna
ționale — și în primul rînd războ
iul agresiv dus de S.U.A. în Viet
nam — arată că imperialismul, for
țele reacționare fac totul pentru a 
împiedica mersul înainte al Socie
tății, atentează la cuceririle po
poarelor, recurg la comploturi, lo
vituri de stat, intervenții armate; ? 
Interesele vitale ale păcii reclamă 
intensificarea acțiunilor care să 
determine încetarea bombardamen
telor americane asupra R. D. Viet
nam, curmarea agresiunii S.U.A. în 
Vietnam și asigurarea dreptului po
porului vietnamez de a hotărî sin
gur soarta țării sale. (Aplauze). De 
asemenea, este necesară reglemen
tarea situației din Orientul Apro
piat prin retragerea trupelor îzrae- 
liene de pe teritoriile arabe ocu
pate, rezolvarea problemei refu- 
giațîlor arabi și a celorlalte pro
bleme litigioase, în conformitate eu 
interesele asigurării securității sta
telor din această zonă. O deose- 
I-iță importanță pentru normaliza
rea relațiilor dintre state, pentru 
apărarea păcii prezintă -înfăptuirea L 
securități pe continentul nost, u si inului.' ( Aplauze)

cialist, solidaritatea internaționa- 
listă a clasei muncitoare, a mișcării 
comuniste și'Muncitorești, a tutu
ror forțelor care luptă împotriva 
imperialismului, pentru 
progres

pace și
social (Aplauze prelungite).

Dragi tovarăși

expresie însuflețirii și bu-

în lume, eliminarea primejdiei răz
boiului termonuclear, soluționarea 
celorlalte probleme ale vieții in
ternaționale. In aceste condiții este 
necesară-maj mult ca oricînd uni-, 
tatea țărilor socialiste,. întărirea 
coeziunii sistemului mondial so-

Dînd 
curiei cu care oamenii muncii din 
România socialistă participă la ani
versarea glorioasei Revoluții din 
Octombrie, . permiteți-mi să vă a- 
dresez, din toată inima, dumnea-, 
voastră, Partidului Comunist al- U- 
niunii Sovietice, tuturor oamenilor 
sovietici, urarea frățească de a ob
ține noi și strălucite succese în o- 
pera istorică de construire a co
munismului, în lupta pentru trium
ful cauzei socialismului, păcii și 
prieteniei între popoare (Aplauze 
prelungite).

Trăiască a 50-a aniversare a Ma 
riî Revoluții Socialiste din Octom
brie! (Aplauze).

Trăiască gloriosul popor sovie
tic ! (Aplauze).

Trăiască ' Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, inspiratorul și 
organizatorul succeselor popoarelor 
Sovietice: îp construcția coniunis-

Trăiască prietenia frățească din
tre poporul român și popoarele so
vietice ! (Aplauze).

Trăiască unitatea țărilor socia
liste, a partidelor comuniste și 
muncitorești! (Aplauze).

Guvernul Republicii Congo (Kinshasa) 
a cerut convocarea 
Consiliului de Securitate

NEW YORK 4. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu. trans
mite: Intr-o scrisoare adresată 
Consiliului de Securitate, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Congo (Kinshasa), Justin Bom- 
boko, a cerut convocarea Consiliu
lui de Securitate pentru a examina 
situația serioasă, creată în urma in 
vaziei teritoriului congolez de că
tre un grup de mercenari avînd ca 
bază de operațiuni colonia por
tugheză Angola.

In scrisoare se arată că unită
țile de mercenari se îndreaptă spre 
K'olwezi, un important. centru 
minier, și că în cursțll zilei de vi
neri au înaintat pîriă în apropie
rea orașului Muthasha. Scrisoa-

rea dezvăluie în cohtinuare inter
ceptarea unor apeluri de ajutor ale 
mercenarilor de sub conducerea 
maiorului Schramme, împresurați 
în orașul Bukavu, adresată auto
rităților portugheze din Angola, 
„ceea ce constituie o dovadă de ne
tăgăduit a cîrdășiei Portugaliei cu 
mercenarii; pentru răsturnarea ar- 
dinei legale în Congo".

In încheiere se cere Consiliului 
de Securitate să ia măsurile ne
cesare pentru a pune capăt agre
siunii

In urma consultărilor avute s-a 
stabilit ca întrunirea Consiliului 
pentru a discuta plîngerea guver
nului congolez să aibă loc luni du
pă-amiază.

Ostilitățile militare din Nigeria
LAGOS 4 (Agerpres). — Comisa

rul biafrez pentru informații, dr. 
I. Eke, a organizat în, orașul Aba 
din provincia Orientală o conferin
ța de presă în care a anunțat că 
peste 30 000 de soldați 
federală au fost uciși 
biafreze în timpul conflictului mi
litar, anunță agenția France Pres- 
se. Pierderile biafreze sînt ne
însemnate în comparație cu cele 
înregistrate în rîndurile trupelor 
federale.

Referindu-se la operațiunile mi
litare 
misarul biafrez a declarat că situa
ția este „favorabilă pentru Biafra" 
în sectoarele Onitsha și Bonny. 
Toate acțiunile armatei federale în 
aceste sectoare au eșuat. Inamicul 
a înregistrat pierderi mari.

Evocînd situația de fa Enugq — 
capitala provinciei orientale asu
pra căruia trupele federale au 
preluat controlul — Eke a afirmat 
că forțele biafreze ar fi făcut

anunțat că 
din armata 
de trupele

„progrese spectaculoase" în ulti
mele două zile. El a admis „o 
prezentă a inamicului" la Enugu, 
relevă agenția France Presse, dar 
a subliniat că nu trebuie confun
dată „prezența" cu „control" (se 
fac referiri la declarațiile guver
nului. de la Lagos, potrivit cărora 
orașul’ Enugu se află sub contro
lul trupelor federală).

Agenția Associated Press, men- 
ționînd ziarul „New Nigerian", a- 
nunță că guvernul de la Lagos, 
este în posesia unor documente

în curs de desfășurare, co- din care reiese că în timpul oști- ‘ 
lităților militare au fost uciși pes
te 2 000 de soldați biafrezi.

Declarația președintelui de Gaulle
PARIS < 4 (Agerpres). — Primul 

ministru irlandez, J. Lynch, aflat 
înțr-o vizită oficială la Paris, a 
avut ivineri întrevederi cu președin- 
tele Franței, de Gaulle, si cu pri
mul ministru Pompidou.

Iii -toastul rostit cu prilejui de
junului oferit la Palatul Elvsee în 
wnoarea premierului irlandez, pre
ședintele Franței, de Gaulle,, a de
clarat că, . după părerea sa, este 
necesară întărirea și dezvoltarea ■ 
Comunității Economice Europene și 
asocierea la această

și a altor state vest-europene. El 
s-a pronunțat totodată în favoarea 
unei politici de destindere și înțe
legere pe continentul european, 
pentru cooperare cu țările din 
centrul și estul Europei.

Comentînd ^declarația, președinte
lui de Gaulle; agenția France Pres
se. arată că eâ constituie o reafir
mare a "concepției Franței despre 
viitorul Europei - occidentale.! In 
ceea .ce privește C.E.E.. agenția re
marcă faptul că poziția Franței

organizație a rămas neschimbată și anume că

„organizația trebuie să șe limi
teze- ia țările fondatoare, pentru ca 
esența ei să nu fie alterată după 
10 ani de eforturi comune" Potri
vit aceleiași agenții, declarația pre
ședintelui de Gaulle indică cu cla
ritate că soluția recomandată de 
Franța pentru demersurile Angliei 
pe lîhgă „cei șase" este 
socierii, modalitate la
Gaulle' s-a referit și în conferința 
sa din 16 mai, cu care însă guver
nul englez nu este de acord.

aceea a a-
care de

Asupra capitalei 
filipîneze s-a abătut 
un violent taifun

MAN/LA 4 (Agerpres/. — Tai
funul „Emma“ s-a abătut sîmbătă 
eu o deosebită violență asupra o- 
rașului Manila, intrerupînd legă
turile de telecomunicație și re
țeaua electrică intr-o serie ‘de 
suburbii ale capitalei filipineze. 
Vîntul puternic, inregistrînd Vite
ze pînă la 200 km pe oră, a sniuls 
numeroși copaci și a distrus ' o 
serie de clădiri mici, iar în cen
trul orașului o serie de clădiri 
mai înalte au rămas fără acope
riș. Autoritățile militare au anun
țat că un bac ce plutea în Gol
ful Manila, transportind nume
roase persoane, s-a scufundat.

Nu se cunoaște încă numărul 
- victimelor omenești și pagubele 
materiale provocate de această ca
lamitate.
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