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VIZITA PREȘEDINTELUI
CHARLES DE GAULLE LA CRAIOVA Fruntașii 
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După două zile petrecute în Bu
curești, joi dimineața, președintele 
Republicii Franceze, generalul Char
les de Gaulle, împreună cu soția, și 
persoanele oficiale franceze au ple
cat într-o vizită la Craiova și în 
alte orașe ale țării.

împreună cu oaspeții francezi au 
plecat la Craiova președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
cu soția, vicepreședintele Consiliu
lui de Stat, Emil Bodnaraș, și alte 
persoane oficiale române.

La plecare, pe aeroportul Baneasa, 
cei doi conducători de stat au fost 
salutați de Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
cu soția, llie Verdeț, prim-vicepre- 
ședinto al Consiliului de Miniștri 
cu soția, Constanta Crăciun, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Dumitru Popa, primarul general al 
municipiului București.

Pe aeroport era aliniată o gardă 
militară onoare.

coborîrea din avion, conducă- 
de stat francezi și români sînt 

de președintele Consiliului 
provizoriu al județului 

soția, 
mu-

(Agerpres)
Președintele Republicii Franceze, 

qenoralul Charles de Gaulle, cu so
ția. împreună cu președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialis
te România. Nicolae Ceaușescu, cu 
soția au sosit joi dimineața Ia Cra
iova.

(n întîmpinarea conducătorilor 
stal ai Franței și României, pe 
raportul din Craiova au venit 
prezentanți ai organelor 
stal 
conducători 
tură și artă 
ei orașului, 
și stequlețe 
aeroport pentru a saluta 
eătorii

Este 
rizează 
voazal 
și român, 
în scrise în limbile 
ceză urări de bun 
oaspeților francezi.

de 
ae
re- 
delocale 

superiori,
Clll-

generali și ofițeri
ai instituțiilor de
Mii și mii de locuitori 

purtînd buchete de flori 
tricolore au

celor două state, 
ora

pe
cu

venit pe 
pe condu-

oficial ate-9,55. Avionul
aeroportul Craiova, pa- 

drapelele 
Pe mari

de stat francez 
panouri se află 
română și fran- 
venit la adresa

La 
lorii 
salutați 
popular 
Dolj, Gheorghe Petrescu, cu < 
și de Ion Zăvăleanu, primarul 
niripiului Craiova, cu soția.

Tineri și tinere oferă flori. O 
dă militară prezintă onorul, 
prezentate persoanele oficiale locale.

Cei 
către 
ceștia 
nează 
ceză. Au loc calde stringer! de mînă.

Conducătorii celor două 
loc într-o 
tîndu-se 
re" — 
itinerariul 
Iova.

Craiova, 
leagăn de 
noastre, pe străzile 
nat în vara anului 
revoluționare românești laolaltă cu 
Marseillesa, a îmbrăcat în această 
zi de primăvară straie alese.

Zeci de mii de locuitori, prezenti 
de-a lungul traseului ce duce spre 
uzină, ca și pe celelalte artere 
principale, flutură stoqtilețe tricolo
re.

Din mașina deschisă Charles de 
Gaulle și Nicolae Ceaușescu salută 
cu căldură mulțimea care îi ova
ționează îndelung. Coloana oficială 
pătrunde apoi în incinta Uzinei ,,E- 
lectroputere". Pe frontispiciul clădi
rii principale flutură steaguri trico
lore încadrînd portretele color doi 
șefi de stat.

La Fabrica de locomotive oaspeții 
slnt întîtnpinați de Mihai Marinescu, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Cornel 
al ministrului 
lor de mașini, 
rich, director 
derii, de sute de muncitori, ingineri 
și tehnicieni.

qar- 
Sînt

doi președinți se îndreaptă 
cetățenii aflați la aeroport. A- 
îi aclamă îndelung, ovațio- 
pentru prietenia româno-fran-

state iau 
mașină deschisă, îndrep- 

„Electropute- 
înscris pe

municipiul Cra-

spre Uzinele 
primul obiectiv 

vizitei în

„Cetatea 
istorie și

banilor", vechi 
cultură al tării 

căreia au răsu- 
1848 cîntecele

Mihulecea, adjunct 
industriei constructii- 
de Alexandru Hein- 
general al întreprin-

Cuvîntarea președintelui

Nicolae Ceaușescu

sale,

nați- 
res-

una 
lin 
pa

și

româ- 
mo- 

astăzi 
să vă

eforturile 
poporul nostru

Domnule președinte,
Draqi locuitori ai Craiovei,
Vizita președintelui Franței, gene

ralul Charles de Gaulle și a doam- 
■el de Gaulle în România, prileju
iește o adevărată sărbătoare a stră
vechii prietenii româno-franceze, 
care capătă astăzi un conținut nou 
determinat de lupta comună pentru 
pace in Europa. In cele cîteva zile 
petrecute pe pămîntul patriei noas
tre ați avut posibilitatea, distinși 
oaspeți, să vă întîlniți cu numeroși 
locuitori muncitori, țărani, intelec
tuali. femei și bărbați, bătrîni și ti
neri. să vă formați o imagine des
pre intensa munca de construcție 
pașnică, despre amploarea eforturi
lor pe care Ie depune poporul ro
mân pentru dezvoltarea economiei 
și culturii, pentru ridicarea țării pe 
treptele mai înalte ale civilizației 
și nronresului. Astăzi ați vizitat 
din vechile noastre așezări cu 
qiorios trecut istoric, bogat în 
gini de luptă pentru libertate
neatîrnare si cu un prezent înflori
tor ce exDdmă pregnant prefacerile 
adinei petrecute în viata economică 
și socială a patriei noastre 
neștî Cele frei întreprinderi 
derne pe care le-ati vizitat 
v-au putut da posibilitatea 
faceți o imagine despre 
uriașe depuse de
pentru a asinura progresul multila
teral al României pentru crearea 
unei industrii la nivelul exigentelor 
revoluției lehnlco-științifice mon
diale. neutru modernizarea agricul
turii sf a celorlalte ramuri < 
mice nentru valorificarea fot 
eficientă. Ia un nivel 
potențialului material 
tării Tn același ritm 
știința cultura. învătămintul, se ri
dică nivelul de trai al poporului 
nostru, fiind hotărit ca prin munca 
sa. prin eforturile sale în colabora
re cu toate popoarele lumii să-st fă
urească o viată demnă și liberă. In 
spiritul principiilor care călăuzesc 
orîndtiirea noastră socialistă, ne 
preocupăm de a asiqura toate con
dițiile — atft pe plan material, cit 
șl spiritual — pentru ca omul so
cietății noastre să se poată dezvol
ta si împlini multilateral, să-șl poa
tă afirma nestinqherit personalitatea 
fn interesul său și al întregii colec
tivități.

La rîndul său, poporul român cu
noaște marile realizări ale poporu
lui francez în dezvoltarea indus
triei moderne, a tehnicii, a qîndlrit 
științifice, el prețuiește contribuția 
importantă pe care Franța a adus-o

econo- 
t mai 

supprior a 
și liman al 
se dezvoltă

de-a lungul veacurilor — și o adu
ce și în prezent — Ia îmbogățirea 
tezaurului de civilizație materială și 
spirituală a omenirii, la cauza pro
gresului și păcii în întreaga lume. 
In aceasla se materializează spiritul 
inventiv și nobila pasiune creatoare 
ce însuflețește poporul francez. Sub
liniind aceste realizări, urăm din 
toată inima poporului prieten fran
cez succese tot mai mari în înfăptui
rea idealurilor sale de progres și 
prosperitate, în munca închinată în
floririi multilaterale a patriei 
cauzei păcii.

Muncind pentru propășirea 
unii române, sintem animați de
pect pentru viața și destinele altor 
popoare, de năzuința de a trăi în 
bună înțelegere și colaborare cu 
toate națiunile lumii.

In acest context, poporul român 
acordă o atenție deosebită legătu
rilor cu poporul francez. Prietenia 
româno-franceză și-a afirmat vitali
tatea de-a lungul timpului, fiind pă
trunsă de spiritul unei adinei soli
darități umane. Se cunoaște din pa
ginile istoriei, că nu o dată în tre
cut cetățeni ai patriei noastre an 
luptat alături du poporul francez — 
în revoluția din 1848, în timpul Co
munei din Paris în războiul din 
1918 — si întotdeauna eî au știut 
să lupte vitejește, să-și dovedească 
prietenia trainică ce l-a legat de 
veacuri și care-i leagă și în prezent.

Desigur, românii șî francezii tră
iesc în condiții social-politlce dife
rite, dar dezvoltarea colaborării 
în domeniile amintite este atit 
Interesul României și al Franței, 
și al cooperării și destinderii 
ternaționale. 
prietenia șl 
franceză va 
jurări și va 
druncinat

Sintem bucuroși să remarcăm că 
tradiționalele legături dintre țările 
și popoarele noastre au înregistrat în 
ultimii ani o continuă amplificare. 
Intîinirlle intre conducătorii de stat 
ai celor două țări se înscriu ca ve
rigi importante ale întăririi și dez
voltării acestor leqături. In această 
ordine de Idei amintesc vizita fă
cută în Franța în 1964 de președin
tele quvernului român, Ion Gheor- 
qhe Maurer, precum și vizitele altor 
reprezentanți ai celor două țări.

Vizita dv. in România, domnule 
președinte, convorbirile și schimbul 
rodnic de opinii pe care îl întreprin
dem marchează fără

lor 
în 
cit 
în
căSînfem convinși 

colaborarea româno- 
rezista oricăror împre- 
fi întotdeauna de nez-

îndolală un

(Continuare în pag. a 4-a)

electrice. 
Gaulle se o- 
al electricia- 
Golescu, de- 
Natională, cu

In fața unei machete este pre
zentat istoricul uzinei, creată în 
1949, și dezvoltată an do an. este 
descris potențialul său de producție, 
perspectivele de extindere a capaci
tăților de producție.

Președintele Republicii Franceze 
și președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România sînt 
invitați să viziteze Atelierul de con
strucții metalice și secția do montaj 
a locomotivelor Diesel 
Președintele Charles de 
prește la locul de muncă 
nuliii de precizie Florea 
putat in Marea Adunare
care se întreține cîteva clipe. La 
despărțire președintele Republicii 
Franceze îi urează destoinicului 
muncitor spor Ia muncă în activita
tea sa profesională și obștească.

In continuare cei doi conducători 
de state, Invitați de gazde, urcă, tn 
cabina unei locomotive Diesel elec
trice de 2 100 CP, unde le sînt pre
zentate performantele acesteia. Oas
peții se opresc apoi tn fata unei lo
comotive electrice de 5 100 kW. 
Președintele Franței are cuvinte de 
înaltă prețuire pentru locomotivele 
electrice și Diesel electrice, fabricate 
de harnicul și talentatul colectiv 
de muncitori, tehnicieni și inqineri 
de la „Electroputere".

Vizita continuă prin secția me
canică a Fabricii de mașini electrice 
rotative unde se realizează o gamă 
variată de produse — adevărate Iz
voare de forță destinate industriei 
noastre și exportului.

înainte de a părăsi uzina gene
ralul de Gaulle a scris următoarele 
•Cuvinte în cartea de onoare: „Sînt 
foarte impresionat de 
prindere românească 
re".

In amintirea acestei
Iii primesc în dar machete ale lo
comotivei electrice de 5 100 kW, cel 
mai însemnat produs al uzinei.

Mulțumind pentru primirea făcută

de colectivul uzinei președintele de 
Gaulle a transmis felicitări colecti
vului uzinei pentru realizările dr>- 
bîndite în producția aparatajului de ‘ 
înaltă tensiune și a locomotivelor < 
electrice. r

In continuare este vizitat Corn- ( 
binatul chimic — puternică unitate 
industrială a Craiovei, expresie a 
operei de industrializare socialistă * 
a patriei noastre. Aici, în mijlocul < 
numeroșilor muncitori, ingineri și , 
tehnicieni veniți să-i întîmpine pe 
oaspeți, se aflau Constantin Scar- 
lat, ministrul industriei chimice, și* 
conducători ai întreprinderii. Inq. < 
Nicolae Daud, directorul general al , 
combinatului, face o prezentare a 
combinatului chimic subliniind că 
în momentul de fată întreprinderea * 
are 14 fabrici, dispuse de-a lungul a <
3 linii tehnologice. El amintește, < 
totodată, că alături, pe o nouă plat
formă, se construiesc în prezent alto
4 fabrici, menite să definească o ' 
nouă coordonată a combinatului. ' 
Prin intrarea în funcțiune a acestor . 
noi fabrici producția anuală a corn- ( 
binatului se va cifra la 1000 000 de 
tone de îngrășăminte chimire, 
continuare oaspeLii far o ' !’:tă
mașinile, prin incinta combinatului, 
care se întinde pe o suprafață de 
aproape 100 ha. In timpul vizitei, 
generalul de Gaulle a avut convor
biri cu specialiștii francezi, care asi
gură asistenta tehnică la lucrările 
de extindere a întreprinderii.

La încheierea vizitei 
construcție dp proporții 
orientării României spre 
impetuoasă a industriei,

economii puternice șl mul- 
— președintele Republicii 

a scris în cartea de onoare

patriotice
popular municipal 
comisia care va 

rezultatele în- 
pentru înfru- 

municipiu- 
rezultatele

■■ . ■

marea între- 
„Electropute-

vizite, oaspe-

rea unei 
tilaterale 
Franceze

La Consiliul 
s-a constituit 
evalua, pe etape, 
trecerii patriotice
musețarea localităților 
lui și în funcție de 
obținute acordă un anumit punctaj.

Cu 
tape 
prima 
baza 
mare
— 590 puncte între orașe, și Ani- 
noasei - 580 puncte între comune.

Zor pe rampa exploatării forestiere Jieț.

ti J. ......... ...........A

ocazio încheierii primei e- 
a întrecerilor, a avut loc 
evaluare a rezultatelor, pe 
cărora, punctajul cel mai 

a fost acordat Petroșaniului

Centrală termică
în reparații

,,Vis-
3 din orașul Lupeni a in- 

acestea în reparații 
Momentan, lucrători!

în-
cele 12 cazane dete-

Centrala de termoficare
coza"

’ trat zilele
’ capitale.
> sectorului I.L.L. din localitate
, locuiesc
riorate și revizuiesc instalația de 

’n Y încălzire. De asemenea, tot acum 
1 1 ” se fac și unele modificări care să 

permită livrarea continuă a apei 
calde și îmbunătățirea încălzirii 
apartamentelor de la blocurile din 
Aleea Castanilor.

Disciplina factor determâ

nanf al rifmicifăfii producției

s-au pierdutDe ce
in sectorul III Vulcan 
135 tone de cărbune 
într-o singură zi

Peste 10 muncitori do bază mi- 
din abataje au lipsit de la la
in acel schimb. La început -m 
primit un răspuns clar din par- 
tehnicienilor sectorului asupra

In dimineața zilei de 13 mai, sec
torul III al minei Vulcan avea rea
lizat peste plan, de la începutul lu
nii, cantitatea de 81 tone de căr
bune. In dimineața următoare situa
ția era cu totul alta : 54 tone sub 
plan. Se pierduse deci, într-o sin
gură zi, anume în 13 mai, can
titatea de 135 tone de cărbune.

Nu ne qîndim că cineva din sec
tor ar putea justifica această scă
dere datorită ghinionului pe care 
superstițioșii îl atribuie zilei de 13. 
De fapt, în această zi nu s-a întîm- 
plat nimic din ceea ce ar putea pa
ne în imposibilitate realizarea pla
nului : nu s-a produs nici o surpare, 
nici un accident.

Atunci care este cauza ?

neri 
cru 
s-a 
tea
naturii acestor absențe. De ce anu
me? Multi dintre 
lui au i 
faptul că 
zilele de 
cunoaște 
tr-adevăr 
trebuie recurs la 
de oameni pentru 
Dar a folosi acest pretext 
„a mai curăța un șpiț", 
„îndrepta ortul 
pentru i mai cîrpăcH ceva pe ici p<J 
colo nit e leqal șl cu atît mai pu
țin folositor. Este știut că în zilele 
de repaus nu se folosește nici pe 
departe întregul timp de lucru ; nu 
este posibilă o deservire corespun
zătoare a locurilor de muncă, diu 
care cauză se obțin randamente scă
zute. Pentru cele cîteva ore lucrate 
duminica, sau chiar pur și simpla 
numai pentru intrarea în mină se 
dă recuperare în zilele lucrătoare, 
E adevărat, atunci cînd tin miner o 
comandat la lucru în ziua de re
paus. se fixează si ziua de recu
perare. Dar această zi nu se res
pectă si de aici indisciplină, de
zorganizare, greutăți create de în
șiși cei chemați să organizeze pro
ducția sectorului.

Dar să lăsăm faptele să vorbeas
că. Minerul Vasile Costache 
planificat pentru recuperare 
mai. dar Și-a luat-o cu de la 
tere în ziua de 
era planificat în 
14, dar a lipsit 
schimb au lipsit 
vel Nicolae care era planificat 
repaus pe 
Marin care 
de 16 mai, 
în ziua de

— Avem

minerii sectoru- 
de luat recuperări pentru 

i sînt chemați la lucru în 
repaus, duminica. Oricine 

mina își dă seama că în- 
în fiecare zi de repaus 

un anumit 
i lucrări <

Discuri cu înregistrări 
r^tde la festivalul 

de muzică ușoară
la această

dezvoltarea 
spre crea-

MIRCEA MOARCAȘ
VICTOR BÎRI ÂDEANU

/• ȘTEFAN BRATU

(Continuare in pag. a 4-a)

Cuvîntarea președintelui 
Republicii Franceze, 

generalul Charles de Gaulle

In
sportive al l.C.R.M. Petroșani 
intrat 800 de discuri din producția 
indigeni de muzică ușoară și popu
lară — toate cu repertorii noi. O 
mare parte a discurilor de muzică 
ușoară stnl înregistrări de la Festi
valul de muzică ușoară — Brașov 
1968. ai laureaților festivalului.

Noile discuri vor ii desfăcute in 
cursul săptăminil viitoare prin uni
tățile specializate.

depozitut de atticole cultural- 
au

Absenți nemotivați
sau în recuperare ?

PRECIZARE

t număr 
urgente, 

pentru 
pentru a 

într-un abataj, sau

Mai intii, vă spun din toată ini
ma, mulțumesc.

Mulțumesc domnului președinte 
al Consiliului popular pentru cuvin
tele calde de salut pe care le-a rostit.

Vă mulțumesc dumneavoastră, 
domnule Ceaușescu, președinte al 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, pentru minunatul 
dumneavoastră discurs, foarte precis 
și în același timp foarte amical.

Vă mulțumesc vouă, tuturor, care 
ați venit aici în mare număr pentru 
primirea de neuitat pe care o faceți 
Franței. în persoana mea.

Este pentru prima oară cînd șe
ful statului francez vorbește 
direct poporului român. Cu 
prilej vă transmit salutul 
nia profundă a Franței.

Franța întreagă iubește 
ză România în totalitatea 
ta din trei motive, care 
trecutul, 
cutul, 
grea — 
francezii 
numește
mentele românilor au fost alături de 
Franța, iar sentimentele francezilor au 
fost alături de români. Există dovezi 
nenumărate 
și Ia voi la 
Cuza, căci 
a participat
Cînd România 
puternică, nici 

fericită 
a fost
lume n-a suferit atît 

noi. Acum cînd România e

Și

în mod 
acest 

prlete-

Si 
ei. 

se

stirnea- 
Aceas- 

numesc 
prezentul șl viitorul. Tre-

deoarece în această viață 
pe care voi românii și noi 
am dus-o — și care se 
istoria, întotdeauna sentf-

alt acestui fapt; ele există 
Craiova — este statuia lui 
la 
la

emanciparea voastră 
vremea sa și Franța, 
a 

o
devenit liberă 

țară din lume 
ca noi. 

nefericită.

și 
n-a 

Iar cînd 
nici o 

de

care 
noi. 
Ro- 
adi-

fost mai 
România 
tară din 
mult ca
liberă, independentă, în plin avînt. 
nu există nici o țară din lume 
să salute acest fapt mai mult ca

Franța iubește sf stimează 
mânia, și datorită nrezentnlul
că, o reDet, o Românie stăpînă oe 
soarta ei. o Românie care își are 
destinul în propriile mîini o Româ
nie care înaintează spre proqres. o 
Românie în care »ara pe care o re
prezint simte că poate i 
conteze.

Cum să nu am denbnă 
în țara dumneavoastră, < 
mulțimea dumneavoastră, 
înflăcărată, unită și adunată Ia un 
loc, cînd se văd. așa cum am văzut 
noi azi-dimineată. realizările mo
derne pe care le înfăptuit!, cînd am 
văzut uzina ..Electropufere”, 
am văzut Combinatul chimic, 
am văzut Cenfr-ila electrică, 
dacă m-ași fi îndoit, acum aș 
convins : dumneavoastră
sînteți făcuți să trătțl ca români.

Franța iubește și stimează Rouiâ-

astăzi să

încredere 
cînd văd 

Imensă.

cînd 
cînd 

Chiar 
fi fost

românii

In schimbul III al zilei de 13 mal, 
în abatajele acestui sector au lucrat 
mult mai puțini mineri decît în con
diții normale. Din abatajul brigăzii 
Iul Leșan Gheorghe de pe stratul 3 
nu s-a dat nici o tonă de cărbune 
din cauză că n-au venit la lucru 
decît doi oameni. Fiind puțini, ei au 
fost repartiza^ la alte brigăzi caro 
la rîndul lor erau 
In abatajele cameră 
pe același strat s-a 
efective mai mici, 
tajul cameră nr. 8 
Ganz Ștefan.

omenește pentru 
pace. Aceasta 

Europa să înfăp- 
de ani, aceasta 
de făcut impreu- 
și noi, dacă a-

nia șî pentru viitor. Așa cum a spus 
adineauri, președintele dumneavoas
tră, atît de bine șl într-un spirit 
atît de nobil, este vorba de viito
rul în care avem de înfăptuit lu
cruri atît de mari, viitorul în care 
avem de înfăptuit Europa, de la un 
capăt Ia celălalt, o Europă fără cor
tină de fier, o Europă în care toate 
statele, toate națiunile să fie stăpîne 
pe soarta lor, o Europă care coope
rează in întregime 
progres și pentru 
este ceea ce caută 
tuiască de o mie 
este ceea ce avem 
nă dumneavoastră
ceasta este și dorința dumneavoas
tră.

Deci, noi, români și francezi, să 
ne ajutăm unii pe alții. Să ne aju
tăm în domeniul economic, să 
ajutăm în domeniul culturii, să 
ajutăm în domeniul tehnic, să ne 
jutăm în domeniul politic, și să 
ajutăm pentru ca fiecare dintre noi 
francezii — fiecare dintre dumnea
voastră românii, să aibă și să cul
tive în inima sa sentimentele dra
gostei pentru (ara celuilalt. Ială 
care este datoria noastră comună. 
Dacă ni-ași fl îndoit de viitorul des
pre care vorbesc, mi-ar fi fost su
ficient să vă văd pe dumneavoastră, 
pentru a fi convins că acesta este 
drumul cel bun. Sintem în 
Simt acest lucru și îl afirm, 
și România înaintează spre 
(el care se numește Europa, 
mondială și progresul omenirii.

Realizăm aceasta avînd în momen
tul de față regimuri diferite, dar noi ♦ 
îl realizăm ca oameni, deoarece în A 
toate regimurile oamen‘> sînt oa- < 
meni. îi realizăm ca frați deoarece y 
oamenii trebuie să fie frați și în- A 
deosebi românii și francezii.

In urma 
le-am avut 
Ceausescu, 
totală în 
asemenea,- 
mimă. Din 
am auzit despre poporul dv., Îndeo
sebi din cele văzute Ia Craiova, duc 
cu mine o amintire de

In încheiere, ca și 
spun : mulțumesc 1

Hai să dăm mină 
Iască Craiova !

Trăiască România 1 
tenia româno-franceză !

fCnvîntarea președintelui Repu
blicii Franceze, qenerMnl Charles 
de Gaulle, a fost subliniată în re
petate rînduri de ovații, urate și a- 
plauz.e puternice).

descompletate, 
nr. 2 și 3 de 
lucrat, dar cu 
La fel în aba- 
al brigăzii Iul

cititorilor 
unor de- 
alimenta-

Facem cunoscut 
noștri că din cauza 
Secțiuni survenite in
rea cu energie electrică a ti
pografiei, ziarul a apărut cu o 
întîrziere de 6 ore față de ora 
programată.

Foto: COCtRLÂ Mlhai

mers. V Eleva Dina Flavia de la Școala generală nr. 5 din 
Franța ♦ Petroșani a străbătut cu bine pină acum primul ei an de 
același /> școală. Iat-o rezolvind cu ușurință, la tablă, un exer- 

pacea I cițiu de matematică.

convorbirilor pe care 
cu domnul președinte 

duc cu mine Încrederea 
prietenia noastră șl, de 

în acțiunea noastră co- 
tot ceea ce am văzut și

la

cu

neuitat, 
început, vă

mină ! Tră-

Trăiască prle-

a fost 
în 2t' 
el pu- 
Marin13. Pîrîian

repaus pe ziua de 
în 13. In același 

de Ia lucru Maca- 
în

ziua de 15. Barbu G 
era planificat în ziua 
Macovei Emil, planificat 

24 etc.
de luat recuperare, spu

neau unii dintre cei care n-au res
pectat ziua planificată pentru recu
perare.

— Vom fi nevoițl să-i 
răm absenți nemotivați — 
tov. Dan 
III, după

Tiberiu, șeful 
destul de multă

consido- 
a răspuns 
sectorului 
gîndire.

Ziua de salariu
o fatalitate ?

Cititorul a observat desigur, că 
cu toată planificarea, mulți dintre 
cei care au avut recuperare nu au 
venit la lucru în ziua 
Nu este nici de această

(Continuare In pag

de 13 mai. 
dată vorba

1. B.

a 3-a)

NOUL AEROPORT DIN PARIS
o gară pentru aviația supersonică

include o entitate 
aeroportul 
tuturor ce- 
rază de 50

(iimififlfUlinjKHIHffaiHHRșijHVHiFrdnUBHSHIHHTermenul
- respectiv nu numai 

din Paris ci ansamblul 
lorlalte construite pe o
km de capitala Franceză.

In ultimii ani s-a constatat că 
creșterea traficului este de 10— 
13% anual, iar aceea o încărcă
turilor sporește mai repede decît 
fusese prevăzut (cu 23%). In 1980 
aeroporturile franceze vor trebui 
să facă față unui trafic total de 
aproximativ de 40 milioane de 
călători. Pentru satisfacerea lui, 
in Franța a fost elaborat un pro-

care pre- 
actualelor aero- 

să primească 
de transport, în 
aerobuzul euro-

gram foarte important 
vede extinderea 
porturi capabile 
viitoarele avioane 
special ,,B-747“ și
pean. Orly va căpăta numele de 
Orly-sud și va fi completat de o 
instalație OJy-vest concepută după 
-> formulă nouă.

După cum se știe, aeroportul 
Orly este construit după modelul 
clasic : un corp lung de clădiri 
rectiliniu în jurul căruia se dis
tribuie pe o parte vehiculele care 
transportă pasagerii, iar pe cea
laltă pista de aterizare și decolare. 
Cu mijloace proprii, la sosire, 
avioanele fac o semiturație evi- 
tind astfel manevrele de remorcaj.

Inconvenientul pe care-l pre
zintă acest gen de construcție

Jacques Pergent
(Continuare in pag a 4-a) t
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Act ivit at ea cultura
artistică

PE ECRANE

trebuie intensificată
Ultima sesiune a Consiliului popu

lar al fostei comune Cîmpu lui Neag 
(actualmente localitate aparținătoare 
orașului Uricani) a analizat preocu
parea comitetului executiv pentru 
Îmbunătățirea și intensificarea mun
cii cultural-educative « 
desfășurată de căminul 
rîndul oamenilor muncii 
tate.

Raportul prezentat de 
președinte Gruian Visalon a scos în 
evidentă rezultatele obținute în pe
rioada care a trecut de la începu
tul anului și pînă în prezent, în do-

co
in 
til
de

și artistice 
cultura) în 

i din locali-

tov. vice-

meniul muncii de răspîndire a 
noștințelor cultural-știintifice, 
munca politică cu cartea și cu 
mul, ca și în mișcarea artistică
amatori. Raportul a scos în eviden
tă preocuparea consiliului popular 
pentru asigurarea bazei materiale a 
muncii cultural-educative de masă, 
(n acest sens, s-a analizat 
actual al lucrărilor executate 
direa noului cămin cultural 
calitate, stabilindu-se măsuri
te și urgente pentru terminarea lu
crărilor și darea în folosință a nou
lui local. An fost arătate și reali-

stadiul 
la clă- 
din lo- 
concre-

Erudiție,
nu

dom’le, 
glumă !

și 
nu 
la 
în

zările obținute în munca culturală 
de masă. In mai mică măsură rapor
tul s-a ocupat de analiza rezultate
lor obținute în munca cu filmul 
în activitatea bibliotecii. Raportul 
a amintit nimic despre faptul că 
biblioteca sătească din localitate,
cursul trimestrului I al anului cu
rent, s-au înregistrat numai 70 de 
cititori șl s-au difuzat 170 de cărți 
din fondul de 1 659 de volume. Pen
tru atragerea cititorilor au fost or
ganizate numai 5 acțiuni de masă 
cu cartea deși, în februarie, s-a des
fășurat tradiționala „Lună a cărții 
Ia sate".

In acest sens, comitetul executiv 
a manifestat o slabă preocupare și 
trebuie amintit că în perioada res
pectivă și biblioteca centrală din 
Petroșani a manifestat o totală in
diferență față de munca cu cartea 
și activitatea bibliotecii din Cîmpu 
lui Neag. In cursul celor patru luni 
care au trecut colectivul bibliotecii 
centrale municipale nu s-a deplasat 
nici o dată la Cîmpu lui Neag pen
tru a îndruma și sprijini organiza
rea onor acțiuni de masă cu car
tea. la care să fie antrenați 
telectualii din comună cît și 
la centru.

Slabă a fost și activitatea

(16—20 mal, cinema 7 Noiembrie.
Petroșani)

Producfie a studiourilor sovietice 
,,Lenfilm“, „Două bilete la matineu", 
este o peliculă de aventuri. Pentru 
descoperirea unei bande de escroci, 
miliția deține un singur indiciu, în 
aparentă neînsemnat : două bilete la 
matineu. Cercetătorul cazului, U'nă- 
rul ofițer Alioșin, își începe misiu
nea la 
un nou 
secinfă 
bandei
Institutului de chimic, unde observă 
că o mate cantitate de catalizator 
— praf, necesar la fabricarea unei

cinema, unde este luat drept 
membru al bandei și în con- 
initial. La ordinul srlului 
se angajează in laboratorul

u inițial, 
Văzin- 
și mi- 
treacă

DECI,
SE TOATE!

de mult, că 
joilor de tl-

noi țesături sintetice, este sustrasă.
Cei care dirijează toată escroche

ria este chiar 
Ceea ce-1 intrigă 
mestecul șefului 
ceas’d afacere.

In
fată I 
mul.

directorul lubricii, 
pe Alioșin este a- 
laboratorului In a-

final — o 
Restul 1)

sinucidere ncașlep- 
alJuți vizionînd fil-

★
cinematograful „Republica" (în-

14 și 17 mai) rulează filmul 
Scotland Yard", • 

franco-italiană.

I.a
fre
„Fantomas contra 
producție franco-italiană. Pe gene
ric mult îndrăgiți! actori Jean Ma
rais. Mylene Demongeot și 1 ouis de 
Funes.

Se credea, pînă nu 
problema reuniunilor, a 
nerct, și în general, problema folo
sirii în mod rational, instrucliv-re- 
creativ, a timpului liber de către 
tmerii din Vulcan, va Ii greu de re
zolvat. Cu timpul însă și-a găsit re
zolvarea și această situație. Mai pre
cis, lot tinerii au rezolvat-o. De pil
dă cum se desfășoară acum o
de tineret", cum a fost cea de 
dala do 9 mai, care a avut loc 
clubul sindicatelor din localitate.

. ora 20,30, erau prezenți în sală
băieți și 9 fete. Orchestra intona 
prima melodie. Curiozitatea m-a fă
cut sa mă interesez din ce cauză 
erau așa puține fete. Răspunsul l-am 
aliat de la tov. Arvinte Teodor, se
cretarul comitetului 
E.M. Vulcan, care 
tava aspecte legale 
reuniunilor : „Faptul
ta Vulcan, nu se putea vorbi de a 
îolosire plăcuta și eficientă a timpu
lui liber al tinerilor, de organiza
rea unor reuniuni la nivelul cerin
țelor. se datoreșta, în primul rînd, 
unei slabe preocupări din partea ce
lor în drept. Adică.. a noastră. Am 
aiijns, însă, la concluzia că, prin 
formarea unei comisii de orqaniza-

putem să realizăm ceva mulțu- 
tineri. Cu această 

comișia instituită își face... 
. In ceea ce privește parli- 
fetelor în număr redus, ox- 

că unii tl- 
aveau apu-

„joie
pe 
la

La
42

laU.T.C. de 
mi-a relatat cî- 

de problema 
că pînă acum,

re, 
mitor pentru 
„joie” < 
debutul, 
ci parea 
plicația constă în faptul 
neri, care veneau aici, 
cături prin rare pur și simplu stri
cau toată atmosfera din sală, pro- 
ducînd dezordine, care desigur nu 
convenea nimănui. Am reușit și vom 
căuta și-n viitor să scăpăm de ast
fel do participant. Avem sală spa
țioasă, orchestră, rămînc doar să 
ne menținem ritmul început azi".

Am completat Ia cele spuse doar 
un „bine-ar fi să

La ora 21,30 în 
leii și 22 de fele, 
continuare, la un 
temperat, însoțit de pauze scurte, 
ia un „concurs al mincinoșilor", la 
diferite momente 
tive. Participant!!’ 
rea reuniunii — 
mulțumiți că. în 
cafeaua, plimbările 
filmele constituie „motive" de des
tindere în Vulcan ci și... joile de 
tinerel, cînd sînt bine organizate.

Iulian IORDACHE
Vulcan

fie așa !".
sală erau 96 bă- 

Am asistat, în 
-dans civilizat,

vesele și distrac- 
— după termina- 

au fost cu toții 
sfîrșit. nu numai 

prin oraș sau 
„motive" 

ci și...

t

românească, 
circumspect 
de „erudi
ta mintea

care să dezbată

eu timid, dar în cartea asta 
e ceva legat de războiul ei 
vil din Spania...

— Aș. de unde ! Greșești ! 
Nu vezi că și în titlu e vorba 
de elemente religioase ?

In continuare începe să tu
ne șl să fulgere împotriva 
unor autori francezi, al căror 
nume îl pronunță după cea mai 
neaoșă pronunție 
încep să devin 
Această avalanșă 
țle" dă naștere
mea la o farsă. Șarjez:

— Apropo, sînt informat că 
azi dimineață a apărut în li
brării traducerea celui mai ma
re succes literar al anului; în
țelegi, pe plan mondial: roma
nul „Ia capătul pămintului" 
de scriitorul american... Cassius 
Clay.

Formidabil, de cînd aș- 
a ce astă carte ! Te-am pu- 
Mă duc direct Ia librărie, 
îneacă cu vinul, încurcă

lept 
pat !

Se
pantofii. îmbracă pardesiul pe
dos șl în cele din urmă reu
șește să alerge pe scări. încep 
să mă căiesc de farsa mea 
Dacă află adevărul, că acest 
roman nu a fost scris nicioda
tă și că autorul este... cam
pion mondial de box. ce voi 
face ?

înainte de a găsi un răspuns, 
amicul meu, „eriiditiil", se re
întoarce. Nu apuc să roșesc 
că mă atacă jovial:

— Vai. dragă, ce neiDformat 
ești.

_  _ j
— N-a apărut încă, dar 

mi-au spus că așteaptă să a- 
pară în zilele acestea. Pînă 
atunci, hai să mai bem un pa
har de vin !

Horia NFJ FGA

mină 
să-mi 
nece- 
roma-

cu subiecte contempora- 
a-mi da dovada 
erudiții și compe- 
la concret.

de exemplu, He- 
Ro- 
că-I

atît ln-
cei de

artisti
că de amatori, desfășurată de 
matiile căminului cultural.

Lucrările sesiunii au scos în 
dentă necesitatea unor măsuri 
cionte ce trebuiesc luate pentru 
îmbunătățirea activității cultural- 
educative în perioada care urmea
ză. Se impune în mod cu totul deo
sebit ca, în lunile de vară. Comitetul 
pentru cultură și artă al municipiu
lui Petroșani și Comitetul executiv 
al Consiliului popular orășenesc U- 
ricani să acorde o atenție mai mare 
conținutului muncii de propagandă 
științifică în rîndurile cetățenilor 
din Cîmpu Iul Neag, să se 
larizeze în mod mai intens 
mantele de partid și de stat, 
zile științifice și caravanele 
calo trebuie să se deplaseze 
matic tn această localitate, 
cial 
tiere 
unde 
pe linia 
lor fenomene ale naturii șl societății.

O atenție deosebită va trebui a- 
cordată activității formațiilor artis
tice de amatori, care sînt antrenate 
în „Festivalul tinerelului 
rean” șf „Festivalul 
tril*. Intrucît, noul 
nulul cultural va fi 
în folosință, se cere 
acestuia să se facă 
festiv, 
mațiilor artistice din localitate.

Intr-lina din zile, un musafir 
simandicos șl cu pretenții mă 
onorează cu o vizită. Mă sa
lută jovial și cu o afectivitate 
puțin afișată. După cîleva 
schimburi de banale amabili
tăți, începe să-mi inspecteze, 
cu un ochi sever de 
cărțile din bibliotecă, 
du-i ochii cercetători 
mica feței încep să mă
sudori reci. Deodată .. îmi dau 
seama că numărul cărților 
mele este infim de mic, că nu 
au o linie și o unitate din 
care să se desprindă cu gust 
propriu. Stentorul hotărăște:

— Da... ai ceva ! Insistă in 
continuare ! îmi placi ! Să știi 
insa că totul nu e numărul, 
ci valoarea, orientarea asupra 
unor leme
problemele contemporaneității.

încep să am îndoieli despre 
gusturile mele, încep să-l in
vidiez pe musafirul meu pen
tru erudiția sa. Figura mea de 
elev prins cu fițuica in 
11 dă curaj sl continuă 
dea lecții severe despre 
silatea culturii, despre 
nele
ne. Pentru 
vastei sale 
tențe trece

— Uite,
mingwav e deja depășit, 
mânui ăsta pe care văd 
ai „Pentru cine bat clopotele" 
e bunișor, e bine lucrat (se 
vede eruditul de la o poștă, 
un profan ca mine ar ii spus 
simplu și prozaic „e bine 
scris" !), dar tema, înțelegi, 
tema e o temă religioasă, ori 
secolul XX nu-și mai pune 
probleme religioase.

— Un moment, îndrăznesc

Taraful clubului muncita- i
resc din

’ tlțle
Uricani la o repe- 1

Film

despre

profesorul
!a
$1
se

popu- 
docu- 
Brigă- 
medi- 
siste-»

în spe- 
gurile de exploatări fores- 
la șantierele de construcții, 
ridică o serie de probleme 
educației șl înțelegerii mul-

hunedo- 
bienal de tea- 
local al cămi- 
dat în curînd 

ca Inaugurarea 
într-un cadru

cu participarea tuturor for-

Panoramic teatral

TEATRUL lui
Fr. Durrenmaff

de o mare mo- 
După ce terml- 
audiază cursuri 
naturale și teo-

Barnard
Risellln! 

< ’«brii! 
e’ecluai 

•ima-
Roaellinl

vi-
o-

Regizorul italian Roberto 
va realiza un film despre 
profesor Barnard, care a 
prima transplantare de inimă 
nă. Atît Barnard cît și
sînt deschizători de drumuri. Dacă 
chirurgul a executat pentru prima 
dată în istorie o asemenea opera
ție. regizorul a deschis calea neo- 
rea’ismului — cel mai important 
curent social din cinematografie de 
după cel de-al doilea război mon
dial.

După cum relatează presa. Rosellini 
va prezenta pe ecran viata renumi
tului chirurg. In acest srop, pro
ducătorul filmului, italianul Allredo 
Bini, 
zital 
nard 
form
va începe în luna octombrie a

51 
revin

banului. Pînă la urmă, dorința ba- 
trînei. doamne este înfăptuită, în po
fida tuturor legilor morale. In a- 
ceastă piesă, care a constituit pri
mul succes mondial al scriitorului, 
este stigmatizată goana după bani 
care dezumanizează individul.

Acțiunea farsei tragice „Frank al 
V-lea" este plasată în lumea per
vertită a bancherilor, unde totul se 
supune legilor banului. Prin inter
mediul satirei grotești, scriitorul 
zeaz.ă un sistem social bazat pe 
presiune și minciună.

Piesa „Fizicienii" dezbate rolul 
răspunsurile deosebite care
savantilor în societatea contempora
nă. Fizicianul de renume mondial 
Mobius, îngrozit la qîndnl că des
coperirile sale ar putea fi puse în 
aplicație, pricinuind astfel rele mon
struoase împotriva omenirii, se as
cunde în ospiciul doctoriței von 
Zahn dar este descoperit și 1 se 
cere să-și vîndă cercetările. Cu tot 
refuzul său, acestea ajung în mîi- 
nile dementei doctorițe von Zahn 
caro dorește, ca prin intermediul 
lor, să stăpînoască lumea și chiar 
înt^nnul univers.

Toatrul lui Diirrenmatt, de o sur
prinzătoare noutate și vivacitate, are 
în centrul său omul, redus la o in
fimă părticică dintr-un univers ostil 
care-1 strivește.
forțelor
omul este învins cu 
destinul său.

In fond, în spatele 
întins de la farsă la
runde scepticismul dezolant al scri
itorului.

Din fericire acest scepticism este 
contrabalansat de critica eficientă, 
îndreptată împotriva unei lumi hîde, 
descompuse.

Născut în 1921 la Konolfingen, 
în cantonul Berna, ca fiu al unul 
preot protestant, Fr. Durrenmatt dă 
dovadă de timpuriu 
bllitate intelectuală, 
nă studiile medii, 
de filozofie, științe
logie la Berna și Ziirich.

înainte de a deveni scriitor, își 
încearcă talentul ca grafician șl cro
nicar dramatic. Prima piesă, drama 
„Așa e scris" îi apare în 1946, la 
vîrsta de 25 de ani. Dar Durrenmatt 
își va manifesta de acum înainte 
predilecția pentru comedii, deoare
ce consideră că. „în comedie se ma
nifestă libertatea omului".

Pornind de la filozofia existenția
listă, Durrenmatt declară că scrie 
„conștient de absurditatea acestei 
lumi, dar nu disperat, chiar dacă a- 
vem puține șanse s-o salvăm". O- 
pera lui Diirrenmatt cuprinde piese 
de teatru, scenarii radiofonice, ro
mane. nuvele, eseuri. Cea mai va
loroasă parte a ei rămîne însă dra
maturgia compusă din piesele „Așa 
e scris", ,.Romulus cel Mare*. 
(1949), „Căsătoria domnului Missis- 
sipi* (1952), „Un înger vine la Ba- 
lylon" (1953), „Vizita bătrinei doam
ne* (195bf, „Frank al V-lea" (1959) 
„Fizicienii* (1962).

Piesele lui Dunenmatt sînt, de cele 
mai multe ori, comedii cu implica
ții tragice, scriitorul vizînd sub mas-

Prof. CORNET HOGMAN,
Președintele Comitetului municipal 
pentru cultură și artă Petroșani

a plecat în Africa, undo a vl- 
localitătile în care nrnf. Bar- 
și-a petrecut copilăria. Con- 
prevederilor, turnarea filmului

c.

și de pe discurile Lleclrccord- 
ului. Vocea Angelei buciu 
transmite cîntecelor transilvă
nene interpretate (printre ca- 

■.fădesic morula

=*■..... .............

i — a me- 
femeia", 

„De ce te 
„Cărăruie

> lacrimă",
„Ale tale", 

lui

fl REC0M1ND1H
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| 

!
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Iul 
propriei 
a con- 

cum a- 
Vianu).

se

Am alungat 
de Ia mine 
unele ecouri 
ale ihimii, 
care,
Izbindu-se 
de munfi, 
s-au întors înapoi. 
Le-aș fi dorit 
slărimate, 
decit alungate, 
iar eu, 
îndoliat 
de moartea 
și nu de 
neputinfa lor.

împărat 
asistă 

convins 
poate

roman, 
pasiv la 

că ea 
fi consi-

ȘEDINȚA9

u- R. SELEJAN

ca rîsului diverse aspecte ale so
cietății contemporane. Teatrul scri
itorului elvețian este influențai de 
filozofia existențialistă, de teatrul 
lui Brecht și Pirandello, de opera 
lui Kafka, fără însă ca aceste influ
ente să-i minimalizeze originalitatea.

De la Kafka, Diirrenmatt împru
mută ideea procesului, care revine 
în cele mai multe din piesele sale. 
In ,,Romulus cel Mare" scriitorul 
își propune să înfățișeze, prin Inter-’ 
mediul. parodiei, declinul Romei an
tice și semnificațiile acestui declin. 
Romulus, ultimul 
travestit tn bufon, 
prăbușirea Romei, 
este inevitabilă. El
derat ca un adevărat judecător al 
unei lumi sorlită dispariției, oricare 
ar fi strădania celor rare doresc 
s-o salveze.

Claire Zachanassian bătrîna mili
ardară din „Vizita bătrînei doam
ne", devine, ca în tragedia greacă, 
simbolul soartei implacabile. întoar
să acasă, cu glndu) de a judece și 
condamna pr cel vinovat cîndva fa
tă de ea. C.laire oferă un miliard 
locuitorilor orășelului în care se 
năsruse dacă omul pr care dorește 
să-l pedepsească va fi tic,is. Oferta 
sa este respinsă la început cu dem
nitate de retătoni, dar ei revin trep
tat asupra refuzului lor hipnotizat! 
din ce în ce mai mult do mirajul

A CERCULUI
Luptînd împotriva

iraționale care 1 se opun, 
regularitate de

LITERAR
comicului gms, 
grotesc, se as-

Duminică, la ora 9, în sala 
bibliotecii Casei de cultură din Pe
troșani are loc o ședință de lucru 
a cercului literar din Petroșani. Se 
va alege noul consiliu de conducere 
al cercului. Membrii cercului, Rusa- 
lim Bălșan și Gîf-Deac Ion/ vor 
din producțiile lor. Vor urma 
cutii asupra creațiilor prezentate 

Sînt rugați a lua parte toți
bitorii și creatorii de literatură din 
Valea Jiului.

citl 
dis-

iu-

Constantin PASCU

din Ma- 
(sec. al ll-lea). Impleli- 
episoade fantastice sau 
realism izbitor, romanul 
al lui Apuleius înfâți- 

un tablou viu al socie-

„Ribliole-

la mono- 
Petrescu. 

și cornen-

0 Cronică a anului 1830 în 
l;ran{a — romanul „Roșu șl 
negru", tccenl apărut in Edi
tura pentru literatură univer
sală In traducerea lui Gelu 
Naum, se încadrează în prin
cipala temă a scrierilor 
Stendhal : „zugtuvirea 
sale personalități și 
lliclelor sale" (după 
firma cîndva Tudor
Noua edific u romanului 
găsește in toate librăriile.

„Măgarul de aur" — 
nicul roman latin care ne-a
parvenit integral — este ca
podopera unui cartaginez ro
manizat, Apuleius 
daura 
re de 
de un 
satiric 
șeaz.ă
lății corupte a Viului. A a- 
pârul în nr. 430 al 
cil pentru toți".

9 O completaie 
gratia lui Camil 
Cartea de „Amintiri
tarii” a lui Constant lonescu 
(lost coleg de liceu și prieten 
cu marele scriitor) cuprinde 
un mozaic de fragmente din 
viata și activitatea autorului 
„Patului lui Procust", 
de un bun cunoscător 
ralurii.

0 O nouă edific 
Numerele 438 și 439 ale „bi
bliotecii pentru toți" înserea
ză sub titlurile „Mirabila să- 
mînță* și „Poemele luminii" 
cîtcva din creațiile poetice 
ale filozofului din I.ancrăm, 
Lucian Plaga.

scrise 
al lile-

• Angola Buciu (In clișeu), 
solistă de muzică populară, 
este binecunoscută atît din e- 
misiunile Rad iot elev iziunii dar

„Drug lui-v auritul co ticnesc", 
„Pe unde trece doru") un e- 
motionant fior de autenticita
te. Orchestra lui George Van- 
cu o acompaniază cu fină pri
ce ncre.

Cîntăretul italian Michele, 
In plină glorie a vocii, a în
registrat un nou disc — un 
recital cu „Quando parlo di 
te*. ..Viva Ic dorine come te*, 
„Parliamo di donne" și „O.K.". 
Orchestra lui G Reverberi și 
formafia ,,/ yticlielangcli", ca- 
re-I acompaniază, sînt la înăl
țimea interpretului. Atenție, 
deci, iubitori ai muzicii ușoare I
• Inc-un disc cu îndrăgitul 

(poate cel mai) cuplu Marga
reta Pîslaru — Dan Spătarii 1 
Cinlecele noi înregistrate sînt 
extrem de cunoscute și me
lodioase : „Nici o 
„Pete și băiefi", , 
„Hi pare rău". Orchestra 
Paul Ghenl/er nu mai arc ne
voie de prezentare, ca și in
terpreta.

9 $i, pentru ca să stîrnim 
aducerile aminte, notăm în fi
nal apariția — într-o înregis
trare recondiționată 
lodiilot „Iubesc 
„Te-am supărat", , 
uiți la mine" și 
du mă iar" interpretate de ne
uitatul idol al „epocii gra
mofonului* Cristian Vasile.

Elevii Liceului Vulcan invada.
creează șî *crîu la revista lor

In urmă cu aproape doi ani, un 
grup de entuziaști de la Liceul Vul
can. în frunte cn prof. Gheorghe 
Antoce, directorul școlii și profeso
rul de limba și literatura română. 
Constantin Pa sen. a luat inițiativa
editării unei reviste școlare, inno- 
dînd astfel o veche tradiție a școlii 
românești. Scopul revistei era de 
a oglindi în paginile sale viața sco
lii sub toate aspectele ei de a găz
dui producții literare ale elevilor, 
dezvoltîndu-le în felul acesta inte
resul si pasiunea pentru literatură, 
de a publica articole pe diferite te
me scrise de elev! pentru elevi sau 
scrise de oameni de știință, artă șl 
cultură pentru elevi. Activitatea fe
brilă de căutări si încercări a celor 
do* profesori. îndeosehi. a fost, nu 
peste mult limp. încunu-^lă de suc
ces. La finele anului 1966 s-a năs
cut primul număr al revistei școlare 
de cultură a Liceului Vulcan 
• Ului „De Juventute*'. Era 
primele reviste școlare din 
Hunedoara, prima fHnd revisia 
qini școlare" a elev :'nr I iceu’ui 
vram Tancu* din O-ăstie.

Primul număr al revistei „De 
vântule" a fost un început modest, 
dar promițător. Sumarul său a cu
prins citeva încercări literare, des
tul de reușite, ale elevilor Durnea 
Victor. Mocan Lidia, Tudorică Ta
tiana, Hașca Emilia, Turcu Gheor-

cu 
una din 

iudetul 
„Pa- 
. A-

Ju-

99»E JUVEWUTE“
Bucurîndu-se de 

partea cititorilor, de la 
rrunjăr revista liceenilor 

si a mării formata’ în 
următoare, și-a 

și-a

spori, 
succes 
primul 
vrdcă- 
ncme-

mbn^^la’5’ 'a- 
îmbooățît tema.- 

a sporit numărul - o'aborato-

i li

ale 
gă- 
din 
ale

re .

ghe — note de lector, articole de 
știință și literatură, maxime, 
anecdote.
din 
său 
neni 
re‘«
Iltafea hirtiei, 
lira, 
rt'er

A' »h»Hea număr al revl-tei f fosl 
des'b* 'o -saluta* s'riiloriî’nl Mi
hail Dcvidoe’n. adresat revistei și 
cititorilor săi. a'’at tr txef-re prin 
Valea Jiului.

..Revistei ..De J 
can sentimen'e’e 
Mă hurnr că xă 
nerii de azi d’n 
pene.:oniștilor". 
inîndrul Vulcan 
etaie sl tinerii 
lasflr. mi-am 
„Viî’ranul" 
cu bălrîni

■■ontute" din V„T* 
in^’e do nr’eb'n'e. 
cunosc x oj ti- 
orasul de ier: . z*

Trecînd astăzi r»r»n 
cu blocurile de ’9 
mlțî si cu pas 

amn'B fără 
acu-s douăzeci de 
sfătuind în poartă.

c ’î
p- 

vTean 
■ an:, 

cu

închisă. Tinereții Vulcanului, 
naisel întinerite, tinereții .țării 
tregî tinereții veșnice, vivat !".

In paginile numerelor II și III 
revistei, apărute laolaltă, și-au 
slt loc rcTectarea unor secvențe 
viața sco’i» încercări literare
unor elev*, note de lector, proble
me de artă, știință si cultură, sport, 
: ■rnor. fotografii infățlșînd activități 
»’> școală, max'me. proverb'' etc. 
Hovi ai ««e*ii ca Durnea Victor, 
*’ 'Jănes' ii Ștefan. Dudrig Fănica, au

< mnat reușite (rea'ii literare; e- 
ie\a Mocan I >dîa a prezentat un me
dalion Cnnsf mfir Rrâneuși" «1 o 
scurtă cronică a fi'niiihii românesc 
, Golnola'; multi elevi între rare Dră- 
fihiri Petru. Borza Aurica. Moioalcă 
’ tarla, Moran I idia 
au fosl prezenți în 
colp de geografie 
logie

Numerele IV și V, apărute de a-

Arde'eann
revistă cu
istorie și

Fmil 
arll- 
bio-

semenea, laolaltă, înmănunchlază în 
cele 80 de pagini rubricile „Viața 
școlii". „lector” „încercări lifera- 

,File de jurnal*. „Carnet artis
tic*, „Cadran științific", precum șl 
maxime, anecdote, sport, cuvinte în
crucișate, fotografii, culegeri de fol
clor din Valea Jiului, traduceri. E- 
levii Durnea Victor. Bă’ănescu Ste
fan, Florea Viorica. Bălașu Ștefan, 
Ungureanu Nicolae. Dudrig Fănica, 
I aufer Mariana. Murarek Maria. Ho
rn Amelia, Gheorghe Maria. Kele- 
nien Șarlota și alții semnează ma
teriale interesante de știință lite
ratură șj cultură, poezii, jocuri dis
tractive.

Demnă de menționat este Initia
tive conducerii școlii de a organiza 
mese rotunde cu foști elevi ai școlii, 
azi student! la diferite facultăți din 
țară, care împărtășesc colegilor lor 
de școală, prin paainile revistei, la 
rubrica intitulată „Tribuna absolven
tului". o seamă de probleme care

interesează pe elevi. In ultimele nu
mere (IV—V) ale revistei, studentul 
Gaierin Constantin, de la Faculta
tea de mecanică din Timișoara scrie 
despre „Frumusețile meseriei alese", 
iar studentul Fopa Decebal din anul 
III al Facultății de fizică de la U- 
niversilatea București pledează pen
tru frumusețea și imnortanța fizicii.

In aceste zile se află în curs dp a- 
pariție numerele VI-VH care vor în
sera în paginile lor, pc lingă rubricile 
fixe ale revistei, qînduri Ia siirșit 
de an școlar, valorificarea unor crea
ții populare din municipiul nostru, 
noutăți din școală ‘i din viața coti
diană, secvențe de istorie referitoa
re la sărbătorirea a 50 de ani la 1 
decembrie 19fi8, de la unirea Tran
silvaniei cu România, 
de știință, literatură, 
tură.

Revista școlară de
cental Vulcan are un profil literar 
în primul rînd cu rubrici variate și 
interesante, scrise de condeie tine
re, care vădesc agerime și talent, 
profunzime in cuget și în simțire. 
Cn mai multă grijă pentru ilustrarea 
cu mai multe și mai bogate fotografii, 
revista „De Juventute" se recomandă 
singură cititorilor săi. De dala aceas
ta însă o recomandăm noi.

alle materiale 
artă si ciil-

cultură a I i-

D. GHEONEAi.-- —
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Bravo băieți!

Apariții curioase
Sini patru lipi tineri echi

pați cum mai rar sc vede pe 
la noi prin Vale: cu cămăși 
roșii, pantaloni trapez iar pă
rul nu putea li decil tip 
,,Beatles". Printre lațe le iese 
la iveală cite o 
patru ciudățenii 
fia, aproape in 
in lata Liceului
.La începui reazemă 
de beton. Imediat ce coboară

lulea. Aceste 
își fac apari- 
fiecare seară, 

din Vulcan, 
gardul

••••

inserarea își mută locul ac
țiunii sub geamurile claselor 
unde încep să șuiere, să se 
hirjonească și să comenteze 
cele ce sc predau de la cate
dră.

Dacă le aflăm identitatea o
vom comunica cititorilor Ia
această rubrică pentru qă a-
ceste ciudăfenii poartă doar
nume...

Ora de practică a luat 
sfîrșit și maistrul-inst+uctor a 
anunțat copiii să plece în re
creație. Dar pentru patru 
dintre băieți n-au urmat mi
nute de joacă...

Petrișor Ștefan a observa» 
că din magazia șantierului de 
construcții ( 
fum și limbi 
pregăteau să 
riale, clădiri, 
tor. Ștefan a 
pe maistrul-instructor 
gydșy 
elevii 
Mihai 
clasa

-’4
4
4
f
4
4

O ECHIPĂ PE SĂPTĂMINĂ i

Despre doi îndrăgostiți
Țoală admirafia pentru sofii 

care se iubesc. Dar dacă dra
gostea lor influențează în rău 
mersul întreprinderii ? P. Du
mitra face parte dinlr-o echi
pă de la fillrele preparației 
Pelrila. Soțul ei, P. Ion, lu
crează pe același schimb, în 
altă seefie, ca sudor. Nu tre
ce o oră de la începerea șu
tului, hop și Ion e prezent 
s-o vadă și s-o giugiulească

Promenadism
Salariații minei Vulcan 

care s-au obișnuit să se 
provizioneze de 
alimentar instalat 
talea clădirii
exploatării au avut 
surpriza să găsească 
chioșcului un anunț: 
Caz de boală". In
după-amiază gestionara chioș
cului a putut 
bîndu-se. Să fi 
ran un nou 
promenadism ?
cînd gestionara 
poate fi inijcuită ?

a-
la chioșcul 
în vecină- 

administrației 
uneori 

pe ușa 
„închis, 
aceeași

fi văzută plim- 
apărut în Vul- 
diagnostic — 

Sau atunci 
„suferă" nu

Dacă 
ea Ia 
întfl-

4—5 ori pe
i s-a atras lui 
asupra acestor

un pic pe Dumitra lui. 
nu vine el la ea, merge 
el. Și se repetă aceste 
niri de cile 
schimb. Cind 
Ion alentia
peregrinări amoroase a ame
nințai cu „calleală". Păi se 
poate, frate Ioane ?/ Nu poate 
fi nimeni împotriva sudării 
relațiilor familiale dar nu pe 
seama ortacilor, a timpului 
aicclal lucrului.

(din Lupeni) iese 
i de foc care se 

mistuie male- 
un transforma- 
anunțat imediat 

Gyon- 
Eduard. împreună cu 
Buzatu Cornel, Enciu 
și Mănesc Dănuț (din 

i VIII-a a Școlii gene- 
3 I.upeni) au montat 
Ia o gură de apă. eu 
și stins focul. Totul 
doar citeva minute.

lo-
să

a 
rale nr. 
furtunul 
localizat 
a durat 
Pompierilor sosiți la fața 
cului nu le-a rămas decît 
privească cu admirație 
cei patru băieți curajoși și 
instructorul 
elevii.

Clișeul 
zintă pe 
joși.

P<* 
pe 

care își felicita

de
cel

mai jos vl-f pre- 
patru elevi cura-

Francisc VETRO
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COMBINATUL CARBONIFER „VALEA JIULUI"
Unitatea de proiectare și cercetare minieră 

pentru huilă Petroșani
Anunță:

In ziua de 28 iunie a.c. se va ți
ne la sediul unității concursul pen
tru ocuparea următoarelor posturi 
vacante:

• ȘEF SERVICIU CERCETARE MINIER.,,

• ȘEF LABORATOR CERCETARE MECANIZARE —
AUTOMATIZARE;

• ȘEF BIROU PI AN ȘI ORGANIZAREA MUNCII;

• INGINER PRINCIPAL MINIER (CENTRUL DE 
Sil ICOZA);

• MEDIC PRIMAR (CENTRUL DE SILICOZA);

• MEDIC SPECIALIST (CENTRUL DE SILICOZA).

Cererile de înscriere Ia concurs se vor depune îm
preună cu următoarele acte:

— copie legalizată de pe diploma de examen de stat;
— copie de pe diploma de doctor în științe, dacă 

este cazul;
— memoriul de activitate, împreună cu o listă de 

lucrări;
— cile un exemplar din cele mai importante lucrări 

tebnico-științiiice ale candidatului sau extrasele lor;
— copie de pe certificatul de naștere;
— certificat de sănătate;
— dovadă din care să rezulte situația satisfacerii ser

viciului militar;
— dovada stagiului și a restului perioadei de activi

tate în producție;
— autobiografie;
— caracterizare făcută de către conducerea institu- 

• ției (întreprinderii) de la care provine candidatul.
Înscrierea la concurs se face la sediul unității, pînă 

la data de 12 Iunie a. c.
Informații suplimentare se pot primi la serviciul per

sonal al C.C.VJ. str. 23 August nr. 2 Petroșani, telefon 1312.
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Utilajul

handbal Campionatul municipal
a început cu... neprezenfări

Gu o săptămînă în urmă, a în
ceput campionatul municipal de 
hadbal — masculin și feminin — 
ia care au fost înscrise mai multe 
formații din întreaga Vale a Jiu
lui. Din cele trei partide progra
mate în prima etapă, la masculin, 
una singură s-a disputat: cea din
tre Minerul Vulcan — Jiul Petrila, 
în caie victoria a revenit greu for
mației locale cu scorul de 23—19, 
la pauză 9—7. La Lupeni, arbitrul 
delegat să conducă întîlnirea dintre 
Minerul din localitate și Știința II 
Petroșani, ’’a consemnat în foaia de 
arbitraj victoria cu 6—0 a gazde
lor deoarece studenții nu s-au pre
zentat. Este surprinzătoare această 
stare de lucruri, gîndindu-ne, mal 
ales, că Știința, participantă la cam
pionatul diviziei B, are obligația de 
a prezenta o a doua echipă în com
petiția imediat inferioară (în cazul 
nostru — în campionatul munici
pal). Este de datoria Consiliului 
clubului sportiv Știința să acorde 
mal multă atenție și campionatului 
municipal, mai ales că echipa mare 
are nevoie de jucători.

O situație similară s-a petrecut la 
Lonea, unde formația locală Parîn- 
gul a cîștigat cu 6—0 prin nepre- 
zentarea echipei Școlii profesionale 
Lupeni. Neprezentarea lupenenilor 
este motivată de faptul că la acea 
dată sportivii Școlii profesionale 
erau angrenați în etapa de zonă a 
școlilor profesionale din Ministerul 
Minelor, la atletism și handbal.

Cit privește programul primei e- 
tape rezervată echipelor feminine, 
au fost programate tot trei meciuri 
și s-au disputat numai două. Mine
rul Vulcan — Utilajul Petroșani, 
scor final 9—12 și Școala sportivă

anul III Petroșani — Elevul Petrila, 
scor final 13—14. Nu s-a disputat 
meciul dintre Straja Lupeni — Școa
la sportivă anul IV Petroșani, de
oarece echipa gazdă și-a anunțat 
adversara de a nu face deplasarea 
întrucît ea nu se poate prezenta. 
Sperăm însă că acest joc se va 
disputa, pentru a nu înregistra ne- 
prezentarea unei echipe pe teren 

Antrenorii echipelor, conducerile 
asociațiilor sportive pe lingă care 
activează formațiile din campiona
tul municipal trebuie să acorde mal 
multă atenție acestei competiții,

Staicu BAI OI

De ce s-au pierdut în sectorul l’l Vulcan
135 tone de cărbune într-3 singură zi

(Urmare din pag. 1)

de vreo superstiție, ci de faptul că 
în această zi s-au plătit salariile. 
Și nu de acum, ci de multă vreme 
se înregistrează o creștere a absen-

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI” 

Petroșani
Angajează șef serviciu 

aprovizionare
CONDIȚII: studii economice superioare și 6 ani ve

chime în funcții econom ce sau studii medii cu 11 
ani vechime în funcții economice.

informații suplimentare la sediul teatrului

GOSPODINE!
Valorificînd disponibilul de sticle 

și borcane prin unitățile comerfului 
de sfat, realizați însemnate econo
mii bănești.

Magazinele O.C.L. Alimentara primesc 
la schimb sau cu numerar sticle și borcane 

la prețurile prevăzute în listele afi
șate în cadrul unităților respective

Ambalajele din sticlă ce se recuperează trebuie să în
deplinească următoarele condiții de calitate:

— să albă imprimat nr. de STAS sau normă internă.
— să fie curate exterior și interior și să nu aibă mi

rosuri.
— să iu fie plesnite sau ciobite.
— să no aibă etichete (cu excepția celor Imprimate 

pe sticle).
— sticlele să nu aibă dopuri rămase în interior.

țelor de la lucru în zilele de- sala
riu, creștere caro uneori atinge du
blul celor înregistrate în alte zile.

Deși această stare de lucruri este 
bine cunoscută, nu se iau măsuri 
hotărfte pentru înlăturarea oi. Unii 
membrii de partid caro „își ian" 
recuperări în zilele de salariu fără 
să respecte planificarea, cum este 
razul tnv. Pîrîian Marin, nu sînl 
trași la răspundere în fala birouri
lor organizațiilor do bază po schim
buri.

— Comitetul do partid po sector, 
arată tov. Ing. Alboscu Dumitru, 
secretarul comitetului de partid al 
minei, nu muncește stăruitor pen
tru întărirea disciplinei, pentru pre
venirea unor asemenea situații. Se 
cunoaște faptul, că în zilele de sa
lariu absențele cresc, sînt bine cu- 
noscuți și cei care obișnuiesc să 
facă asemenea absente, dar nu se 
stă din timp de vorbă cu oamenii, 
nu se repartizează sarcini concrete 
în vederea remedierii acestor defi
ciente.

Intr-adevăr. în fiecare brigadă lu
crează membri de partid, si ei tre
buie chemați să militeze cu perse
verentă pentru o disciplină' fermă 
1n producție. Este absolut necesar 
din partea conducerii sectorului să 
urmărească cu toată răspunderea 
folosirea rațională a forțelor colec
tivului, să evite posibilitățile de 
„descoperire" . a unor schimburi în
tregi prin " irosirea posturilor în 
zilele de repaus. Aceste măsuri, 
conjugate cu o vie muncă politicn- 
educativă de la om la om, vor e- 
vita cu siguranță căderi de produc
ție do felul celei din 13 mai. vor 
contribui la realizarea ritmică a 
planului sectorului și al întregii 
mine.

MICA
PUBLICITATE

VÎND Wartburg Lax. în perfectă 
stare. Informații str. V. Roabă nr. 
13. ap 12 Petroșani.

PIERDUT carnet de calificare 
motoristi serJa A nr. 23031 pe nu
mele Petcn Constantin, eliberat de 
întreprinderea de explorări miniere 
Deva.

B declar nul.

Petroșani
Tinăra echipă de handbal feminin. 

Ulilajul Petroșani, al cărei act de 
naștere a fost semnat anul trecui 
cuprinde în rindurile sale clemente 
talentate, de perspectivă. Formația, 
antrenată de maestrul sportului 
Francisc Cosma, activează în cam
pionatul municipal. Primul meci în 
acest campionat s-a soldat cu vic
torie : 12—9 cu Minerul Vulcan. 
Printr-o pregătire temeinică și dis
ciplină cu adevărat sportivă, 
handbalistele de la Utilajul Petro
șani vor obține rezultatele scontate 
ne vor da prilejul să vorbim nu
mai de bine despre ele.

Fotografia alăturată vă prezintă 
lotul de bază al Utilajului.

SUS :

De Io stingă la dreapta : Stela 

Icrdâchescu, Marta Vesa, Mari- 

oaro Radu, Eva Măndiță, Alic» 

Tudor, maestrul sportului Francisc 

Cosma, antrenorul echipei.

JOS :

Sofica Roman, Zorița Munteanu,' 

lolanda Katona, Rodica Cornoiu, 

Lica Anghelina.

text și foto: A. DULA

Radio
SÎMBATA 18 MAI

PROGRAMUL I:

.5 00- 6,00 Program muzical 
de dimineață. Buletine de știrii 
5.00 șj 5,30; 5,15 Gimnastică; 
6,00 -8,25 MiizLcă și actualități;
8.25 Moment poetic; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9.05 La 
microfon, melodia preferată; 
9,30 Unda veselă; 10.00 Să-nvă- 
tăm un cîntecf 10,10 Curs de 
limba spaniolă (reluare); 10,30 
Emismne muzicală do la Mos
cova; 11,00 Ruletin de știri; 
11,05 „Insir-tP mărgărite" (e- 
misiune pentru copii); 11,35 
Paginf celebre din opere; 12,(K> 
Pe aripile cântecelor; 12 30 In- 
tîlnire cu melodia populară șt 
interpretul preferat; 13.00 Ra
diojurnal. Buletin meteorolo
gic; 13,20 Cîntă Luminița Do- 
brescii, Robert Cogoî și for
mațiile Sincron și Lester La
nin; 14 00 Soliștii își prezintă 
rolul preferat: Cornel Stavro; 
14.15 Călătorie în Istoria civi
lizației; 14.40 Program susți
nut de orchestra de muzică 
populară ..Miorița" din Bra
șov, 15,00 Ru’etin de știri. Bu
lei n metro-rutler; 15,15 Jo
curi populare; 15.30 Automo
bil club: 16,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 
16 20 Duete vocale de muzică 
ușoară; 16 30 Corespondență 
specială: Colibași — oameni 
și locuri. Radioreportai- 17,15 
Memoria pămîntuluf românesc; 
17,36 Album folcloric; 18,00 
Buletin de știri; 18,02 Știință, 
tehnică, fantezie; 18,20 Muzică 
ușoară de. Vasile Veselovskl 
și Florentin Delmar; 19,00 
Rodioqazeta de seară; 19,30 O 
melodie pe adresa dumnea
voastră; 20,00 Buletin de știri; 
20,05 Cronică literară de Ni- 
coTae Balotă; 20,15 Cîntpce de 
pahar; 20,30 Pagini alese din 
muzica ușoară; 20 55 Noapte 
bună, copii; 21,00 Romanțe;
21.25 Muzică ușoară de pretu
tindeni; 22.00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 Melodii lirice interpreta
te de Giqliola Cinquctti; 22,30 
Moment poetic; 23,00 Parada 
ritmurilor; 23,40 Muzică popu
lară; 24,00 Buletin de știri; 
0,05—6,00 Estrada nocturnă. 
Buletine de știri și meteo-ru- 
t'ere la orele 1,00; 2 00 si 4,00.

DUMINICA 19 MAI

8,30 Oro exactă. Cum va fi vre
mea, astăzi ? Gimnastica de 
înviorare.

8,40 Pentru copii și școlari: Ex- 
Tcra '68: Cum să construim 
o rachetă planor (III). Noile 
aventuri ale echipajului Val- 
Virlej: „Expediție în nord".

10,00 Ora satului
11.30 Concert simfonic.
12.15 Închiderea emisiunii de di

mineața.
14,00 Telejurnalul de prînz.
14.15 7ig-zag — telemagazin dumi

nical, transmisiuni sportive.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.45 Tclesporl.
20,10 Rapsodia Română — Pe pla

iurile Bacăului.
20,40 Cronica duminicală.
20.45 Teatru în studio: „Apus de 

Soare" de Barbu Ștefănescu 
Delavrancea. Spectacol pentru 
televiziune realizat în cola
borare cu Teatrul National 
„1. L. Caragiale". In pauză : 
Muzică pe 16 mm.

22.15 Parada vedetelor: Piu Co
lombo.

22.45 Tele/urnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

LUNI 20 MAI

17.30 Pentru noi, lemeile 1
18,00 Actualitatea industrială.
18.30 Curs de limba franceză (lec

ția a 17-a).
19,W Dimineața maturității. Emi

siune pentru adolescenți.
19.30 Telejurnalul de seură.
19.50 Buletinul meteorologic.
20,00 Soliști de muzică populară 

românească la cererea tele
spectatorilor.

20,26 Ce-afi dori să revedeți ?
20.50 Tele-universilalea. Istoria ci

vilizațiilor.
21,25 Film artistic: Dimineafa de

vreme. O producție a stu
diourilor sovietice.

22,57 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

MARȚI 21 MAI

17.30 Pentru cei mici. Știți să de
senați copii ?

18,00 Tv. pentru specialiștii dii\ in
dustrie.

18.30 Curs de limba engleză (lec
ția a 17-a).

19,00 Tv. pentru școlari. Secolul 
XXI: „Mașinile pot gîndi

19.30 Telejurnalul de scară.

19,50 Buletinul meteorologic.
20.00 Film serial: Thierry la 

Fronde.
20,26 Opinia dumneavoastră.
20,45 Seară de teatru : „Neîncrede

re în foișor" de Nelu tones- 
cu. Interpretează un colectiv 
al Teatrului Giuleșlt.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii

MIFRCURI 22 MAI

10,00 Curs de limba franceză (lec
țiile 5 și 6 — reluare).

11.00 Curs de limba rusă (lecțiile 
5 și 6 — reluare).

12,00 Tv. pentru specialiștii din in
dustrie (reluarea emisiunii 
din 21 mai).

12.30 închiderea emisiunii de di
mineață.

17.30 Pontai cei mici: ,.AIa-Bala" 
— Cine îndrăznește — de 
Marcel Țapu.

18,00 Telecronica economică.
18.30 Curs de limba germană (lec

ția a 15-a).
19,00 Club XX. Emisiune pentru ti

neret.
19.30 Teleiurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20.00 Soliști do muzică populară la

PROGRAMUL

TELE

VIZIUNII 

pe 
săptămîna 
viitoare

cererea telespectatorilor.
20.15 Translocator.
20,45 Studioul tînărului interpret. 
21,00 Avanpremieră.
21.15 Telecinemateca : Nu sîntem 

singuri. Film artistic cu Paul 
Mu ni.

23,07 Telejurnalul, de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

JOI 23 MAI

10,00 Curs de limba germană (lec
țiile 5 și 6 — reluare).

11,00 Curs de limba spaniolă (lec
țiile 5 și 6 — reluare).

12.00 Telecronica economică (relua
rea emisiunii din 22 mai).

12.30 închiderea emisiunii de dimi
neață.

17.30 Pentru copii. Filmele: „O 
duf)ă-amiază" și „laceh".

18,00 Tv. rzentru specialiști (medi
cină).

18.30 Curs de limba rusă (lecția 
a 16-a).

19,00 Studioul Pionierilor.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 Film serial: Vikingii.
20.30 Priveliști românești — mon

taj folcloric.
21,00 Invilafie pentru ora 21.

21.40 Teleglob — emisiune de că
lătorii geografice. Chile.

22,05 Ecran literar.
22,35 Mari interpret: baritonul 

Tito Gobbi.
22.50 Telejurnalul de noapte.
23,00 Închiderea emisiunii.

VINERI 24 MAI

10,00 Curs de limba engleză (lec
țiile 5 și 6 — reluare).

11,00 Tv. pentru specialiști (medi
cină — reluarea emisiunii din 
23 mai).

11.30 închiderea emisiunii de di
mineață.

17.30 Pentru cei mici. „Țara mea“ 
monumente ale naturii.

18,00 Drumuri și popasuri — emi
siune turistică.

18.20 Buletinul circulației rutiere
18.30 Curs de limba spaniolă (lec

ția a 17-a).
19,00 „Brățara de aur". „Primii pași 

ai ultimei promoții''.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic.
20,00 Actualitatea agricolă.
20.20 Studioul muzical: Schubcrl 

— „O lume în 600 de cîn- 
tece".

20.40 Dialog despre cultură.

21,00 Rclleclot
21,15 Film artistic : „Paradisul pier

dut" — un film de Abc) 
Gance, cu Fernand Gravey, 
Micheline Presle și Elvira 
Popescu.

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

S1MBATA 25 MAI

17.30 Pentru cei mici: Ecranul cu' 
/răpuși.

18,00 Stadion. Emisiune de aclua- 
litate sportivă.

18.30 Mult e dulce și frumoasă 
omisiune de limbă română.

19,00 Pentru școlari. Aplauze pen
tru colegii noștri. Selectiuni 
din programele de sfîrșit de 
an ale elevilor de la Liceul 
de coregrafie din Cluj.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 Tcle-enciclopedia.
21,00 Vom reveni... _ peste șase 

luni.
21.15 Film serial.
22,05 Melodii nemuritoare. Seară 

de tangouri argenliniene.
22,35 Parada vedetelor.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emhiunii.
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
CHARLES DE GAULLE LA CRAIOVA

DE PESTE HOTARE

IU f mure din pag O

„Gombinatul chimic din Craiova este 
o grandioasă realizare a României".

Continuînd vizita în noua zonă 
Industrială a orașului Craiova, pre
ședintele Republicii Franceze și pre
ședintele Consiliului de Stat al Ro
mâniei se opresc la centrala elec
trică de termoficare. In întîmpinare 
au sosit Emil Drăgănescu, ministrul 
energiei electrice, Ing. Alexandru 
Noațu, directorul termocentralei, 
tnq. Hector Huard. șeful grupului de 
specialiști francezi care lucrează la 
montajul unor noi agregate, nume
roși muncitori, specialiști și con
structori. Un grup de copii români, 
fmbrăcati în frumoase costume olte
nești, și trei copii ai tehnicienilor 
francezi, în veșminte de culoar~ 
drapelului patriei lor oferă fiori con
ducătorilor de stat ai României șl 
Franței.

©aspetii sînt conduși apoi în In
cinta celor două sectoare ale ter
mocentralei; $1 în camera de coman
dă a blocurilor de 345 MW. In pre
zent se efectuează probele tehnolo- 
qlce ale unor agregate, livrate de 
firma franceză Spie. la care coope
rează șl alte firme.

Colaborarea româno-franceză Ia 
construcția centralei de la Craiova 
se înscrie în contextul politicii qe- 
nera!° a României de dezvoltare a 
schimburilor comerciale, a cooperă
rii economice șl tehnico-știintifice

tu vin tarea președintelui consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUSESCU

(Urmare din pag 1)

moment de însemnătate deosebită 
In istoria relațiilor dintre cele două 
țări. Această vizită va avea o con
tribuție de seamă pentru cauza Eu
ropei pentru cauza păcii în întrea
ga lume.

Constatăm cu satisfacție că in ul
timii ani schimburile economice 
dintre România și Franța au sporit 
simțitor și s-au diversificat, au fost 
îndeplinite prevederile acordului co
mercial de lungă durată încheiat în 
1965. O ilustrare elocventă a aces
tui proces pozitiv o constituie co
operarea în domeniul producției de 
autoturisme, acordul încheiat cu 
firma Renault pentru construirea u- 
zinei de lingă Pitești, care va în
cepe să producă în cursul acestui 
an. In vizita pe care ați făcut-o as
tăzi la termocentrală ați putut con
stata cum împreună, românii și fran
cezii își unesc eforturile pentru a 
da lumină electrică, am putea spu
ne pentru a da lumină și trăinicie 
prieteniei româno-franceze.

Rezultate bune s-au înregistrat și 
în domeniul relațiilor culturale și 
științifice care se sprijină pe o 
fructuoasă și îndelungată tradiție de 
conlucrare apropiată între savanți 
români și francezi, de înrîurlre re
ciprocă pe tărîmul creației artistice 
și culturale.

Convorbirile pe care le-am avut in 
cursul acestor zile au relevat dorin
ța și hotărîrea României și Franței 
de a intensifica colaborarea econo
mică. politică, tehnico-științifică și 
culturală între Franța și România, de 
a înlesni celor două popoare să-și 
facă cunoscute în mod reciproc rea
lizările în creația materială și spi
rituală. In scopul intensificării schim
burilor noastre am căzut de acord 
sa creăm o comisie guvernamentală 
mixtă, care să asigure o dezvoltare 
si mai intensă colaborării noastre 
în toate domeniile de activitate.

Sîntem convinși că cele stabilite 
împreună în cursul acestor zile vor 
prinde viață, că vor face ca prie
tenia dintre Franța si România să 
devină — dacă se poale spune — 
un model de relații între dona țări 
independente, stănîne pe destinele 
lor.

Fără îndoială ca această colabora
re poate progresa mult mai mult în 
viitor, manifestîndu-se cu putere șl 
în domeniul soluționării prob'ome- 
lor majore ale vieții internaționale 
contemporane, ale eforturilor pentru 
așezarea relațiilor politice europene 
pe baze sănătoase

România și Franța pot aduce o con
tribuție însemnală la destinderea in
ternațională, la dezvoltarea cooperă

Yvonne de Gaulle împreună cu Elena Ceaușescu 
au vizitat Casa copilului și 
Parcul poporului din Craiova

Soția președintelui Republicii 
Franceze, Yvonne de Gaulle, îm
preună cu soția președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România. Elena Ceaușes
cu. au făcut joi dimineața o vi
zită la Casa copilului din Craio
va. La vizită au participat doamne
le Couve de Murville. Bernard 
Tricot, Jean Louis Pons, precum șl 
Mia Groza, Adriana Stătescu, 
Georgeta Flitan, Olga Petrescu.

La sosire, oaspetele sînt întim- 
pinate de dr. Gheorghe Enache, 
directorul Direcției sanitare a ju

cu țoale țările, indiferent de orin- 
duirea lor socială.

La încheierea vizitei, gazdele o- 
feră președintelui Franței un album 
de (olografii cu aspecte din între
prindere. Generalul de Gaulle ex
primă mulțumiri pentru primirea 
făcută și adresează urări colectivu
lui acestei importante unități ener
getice.

Coloana oficială de mașini se în
dreaptă apoi spre reședința rezerva
tă generalului de Gaulle și șotiei 
sale. Pe străzile orașului, conducă
torii de stat al Franței și României 
sînt salutați cu căldură și entuziasm 
de zeci de mii de locuitori ai Cra- 
lovei.

★

După-amiază, în Piața Unirii din 
Craiova, a avut loc o mare adunare 
populară.

Zeci de mii de craioveni au um
plut pînă la refuz piața din fata mo
numentalei clădiri a Consiliului 
popular județean, au ocupat toate 
Străzile ce conduc spre centrul o- 
fașului. Ferestrele șl balcoanele ra
țelor din jurul pieții sînt ticsite de 
dameni.

Pe un uriaș panou este înscrisă 
în limbile română șl franceză, cu 
fl'ere mari albe, pe fond albastru 
urarea: „Trăiască prietenia româno- 
franceză !". Portretele președinților 
Charles de Gaulle șl Nicolae 
Coaușescu domină piața.

rii, încrederii și prieteniei dintre po
poarele Europei, dintre popoarele 
intregii lumi și sîntem convinși că 
așa va fi.

Este un adevăr cunoscut că as
tăzi s-au acumulat în lume nume
roase probleme litigioase intre state, 
o serie de factori de animozitate, 
de neîncredere și suspiciune între 
țări care prezintă in sine un pericol 
de noi conflicte și războaie. Noi cu 
toții, purtăm în memorie faptul că 
Europa a fost de două ori în de
cursul primei jumătăți a secolului 
al XX-Iea teatrul unor dramatice 
încleștări armate — provocate de im
perialismul militarist german — care 
au pricinuit suferințe și pagube in
calculabile omenirii. Știm cu toții că 
în cel de-al II-lea război mondial 
datorită eroismului și sacrificiilor po
porului sovietic — care a dus pe 
umerii săi greul acestui război — 
luptei celorlalte puteri ale coaliției 
antifasciste, omenirea a putut fi sal
vată de dominația celui mai despo
tic si mai inuman regim politic — 
dușman înverșunat al democrației, 
progresului și civilizației. Este cu
noscută lupta eroică desfășurată în 
cursul celui de-al doilea război mon
dial de poporul francez — în cadrul 
căruia dvs., domnule președinte, ați 
avut un rol de seamă — împotriva 
ocupanților fasciști, pentru înfrînge- 
rea mașinii de război germane. Se 
știe, de asemenea, că in ultima par
te a războiului, România a partici
pat activ, cu toate forțele sale, la 
zdrobirea armatelor fasciste, la vic
toria asupra Germaniei naziste.

Evocăm acest trecut astăzi, pentru 
că, tgnorind lecțiile necruțătoare ale 
istoriei, cercurile neonaziste revan
șarde. încearcă să se impună din 
nou în viața politică. Desigur, a- 
ceasta provoacă înqrijorarea justifi
cată a popoarelor noastre, ca șl a 
întrenll opinii publice din Europa, 
din întreaga lume. Reînvierea aces
tor forțe face necesar ca toate ță
rile care doresc pacea să-și uneas
că eforturile pentru a nu mai per
mite nimănui să amenințe securita
tea continentului, să tulbure munca 
pașnică a omenirii, să pericliteze 
libertatea popoarelor.

Condiția principală pentru asiqu 
rarea unei adevărate atmosfere de 
pace și securitate în Europa este 
stabilirea unor relații de încredere 
șl cooperare între toate statele con
tinentului. întărirea încrederii între 
popoare, colaborarea lor în toate 
domeniile lor de activitate. Ca tară 
socialistă. România dezvoltă colabo
rarea, prietenia și alianța cu Uniu
nea Sovietică — care joacă un rol- 
remarcabil în arena mondială, în a- 
părarea păcii si securității — cu 

dețului Dolj, de directoarea Casei 
copilului, dr. Viorica Butărescu, 
de personalul medico-sanitar al 
instituției. Două fetițe oferă bu
chete de flori. Se vizitează apoi 
diferitele secții și săli, serviciul 
de asistehță socială etc. Intr-una 
din sălile de joc, un grup de 
copii mulțumesc pentru jucăriile 
primite in dar din partea doamnei 
de Gaulle. Doi copii oferă soții
lor celor doi conducători de state 
cite o păpușă îmbrăcată în costum 
național românesc.

La apariția în tribuna amenajată 
în fata clădirii Consiliului popular 
județean a președinților Charles de 
Gaulle și Nicolae Ceaușescu, a ce
lorlalte persoane oficiale, izbucnesc 
puternice urale și ovații. Iși ian 
zborul spre înălțimi zeci de baloa
ne multicolore, purtînd stegulețe ro
manești și franceze, eșarfe pe care 
sînt înscrise urări pentru prietenia 
dintre cele două țări surori.

Adunarea populară a fost deschi
să de președintele Consiliului popu
lar al județului Dolj, Gheorghe 
Petrescu, care în numele tuturor lo
cuitorilor acestui străvechi pămînt 
românesc a salutat, din toată initna. 
prezenta eminentului reprezentant 
al poporului francez. generalul 
Charles de Gaulle. El a salutat, de 
asemenea, pe doamna Yvonne de 
Gaulle, pe ceilalți demnitari fran
cezi prezenti la adunare.

Adresăm ’ salutul nostru președin
telui Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, soției sale, to
varășa Elena Ceaușescu. și celorlal
te personalități din conducerea de 
stat a tării noastre — a spus vor
bitorul.

Cu inima plină de bucurie vă pri
mesc locuitorii municipiului Cra
iova și sîntem bucuroși, stimat! con
ducători ai României și Franței, să 
ascultăm cuvîntul dv.

Primiți cu ovații au luat cuvîntul 
președintele Consiliului de Stat al 

țările socialiste vecine, cu toate 
țările socialiste, acționînd împreună 
cu acestea în spiritul aspirațiilor de 
libertate și progres ale tuturor po
poarelor. Pentru crearea securității 
pe continentul nostru, o importanță 
deosebită are înțelegerea și accep
tarea schimbărilor intervenite în 
dezvoltarea istorică postbelică, a 
realităților create în viața politică 
europeană, asigurarea Inviolabilității 
granițelor stabilite după ultimul răz
boi mondial, inclusiv recunoașterea 
granițelor Oder-Neisse. Recunoaște
rea existenței celor două state ger
mane și Implicit dezvoltarea unor 
relații normale cu acestea, ar con
tribui, după părerea noastră, atît la 
lichidarea reziduurilor celui de-al 
doilea război mondial, cit șl Ia crearea 
condițiilor ca poporul german să 
poată participa cu întregul său po
tențial Ia înfăptuirea aspirațiilor de 
pace și securitate în Europa.

Normalizarea raporturilor între 
statele europene presupune, totoda
tă, lichidarea situației anacronice a 
împărțirii Europei în blocuri mili
tare. prin desființarea Pactului Atlan
ticului de Nord și, concomitent, a 
Tratatului de Ia Varșovia, retrage
rea trupelor străine de pe teritoriile 
altor țări, lichidarea bazelor mili
tare străine, luarea unor măsuri efi
ciente în vederea dezarmării, a li
chidării unui pericol termonuclear. 
A acționa pentru unirea tuturor na
țiunilor în vederea apărării păcii 
și securității in Europa înseamnă a 
răspunde intereselor esențiale ale tu
turor popoarelor europene, a asigu
ra condiții pentru accelerarea pro
gresului material șl spiritual al con
tinentului, exercitlnd astfel, o înrtu- 
rire binefăcătoare asupra întregii at
mosfere internaționale, asupra luptei 
popoarelor pentru pace șl securita
te în întreaga lume.

In cursul discuțiilor noastre, am 
putut constata că atît Franța cit șl 
România doresc să-și aducă o con
tribuție activă la făurirea unirii na
țiunilor europene în lupta pentru 
pace și proqres social.

România acționează cu consec
ventă pentru instaurarea în întreaqa 
viață internațională a normelor de 
justiție și morală, la a căror teme
lie să stea dreptul inalienabil al fie
cărui popor de a dispune singur de 
destinele sale, de a-și alege calea 
dezvoltării sociale conform voinței 
și intereselor sale supreme. După 
părerea noastră, acesta este un prin
cipiu fundamental pentru asigurarea 
mersului înainte al omenirii, pentru 
înfăptuirea coexistenței pașnice, pen
tru salvgardarea păcii și securității 
popoarelor.

Ne pronunțăm cu perseverență și

In continuare a fost vizitat Parcul 
din localitate. După o plimbare 
pe aleile umbrite de arbori secu
lari, pe marginea lacului peste 
care se arcuiește un grațios pod 
suspendat, vizitatoarele s-au oprit 
la debarcader. Aici, Radu Roma- 
nescu, fiul fostului primar al Cra- 
iovei, care la începutul acestui 
secol a amenajat parcul după 
proiectul arhitectului peisagist 
francez E. Redont, a prezentat 
istoricul și arhitectura acestui în- 
cintător loc de odihnă și recrea
ție.

(Agerpres) 

Republicii. Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, și 
Republicii Franceze, 
Charles de Gaulle.

Cuvîntările âu fost 
numeroase rîndiîri de 
nice aplauze și urale.

Adunarea populară, 
conducătorilor de stat francez 
român la Craiova, a constituit

ca și vizita
Și 
o

puternică și vibrantă manifestare a 
leqăturiior de prietenie dintre po
poarele rotnân și francez, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Franceză:

★

Președintele Consiliului popular 
al județului Dolj, si soția, au oferit 
seara la restaurantul ,,Minerva" 
din Craiova, un dineu în cinstea 
generalului de Gaulle și a soției 
sale. In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească^ Gheorghe Petrescu și 
președintele Republicii Franceze, 
Charles de Gaulle, au evocat legă
turile de prietenie statornicite în
tre România și Franța, toastînd pen
tru dezvoltarea lor continuă, pentru 
prosperitatea popoarelor român șl 
francez, pentru dezvoltarea multila
terală a colaborării între cele două 
țări în spiritul păcii și înțelegerii 
internaționale.

energie pentru lichidarea tuturor 
formelor de asuprire colonială, de 
dominație a unui stat asupra altuia, 
de presiuni șl ingerințe în treburile 
altor țări, de spoliere a bogățiilor 
naționale, a rodului muncii altor po
poare, pentru respectarea strictă a 
independenței și suveranității națio
nale, a egalității în drepturi între 
toate statele șl națiunile lumii.

Cele mal elementare criterii de 
echitate cer să se facă totul pen
tru lichidarea decalajului dintre ță
rile slab dezvoltate șl statele cu un 
nivel ridicat al forțelor de produc
ție, care constituie un factor gene
rator de conflicte și animozități, de 
înveninare a atmosferei Internațio
nale. Sprijinim eforturile tinerelor 
state independente pentru dezvolta
rea lor economică și socială, pentru 
ridicareă nivelului de trai material 
șl spiritual al popoarelor lor.

Războiul agresiv din Vietnam de
monstrează ce surse de pericole gra
ve pentru pace creează încălcarea 
și nesocotirea principiilor la care 
m-am referit. Ne exprimăm speranța 
că întilnirlle de la Paris dintre re
prezentanții Statelor Unite ale Ame- 
rlcli și Republicii Democrate Viet
nam vor duce la încetarea totală șl 
necondiționată a bombardamentelor 
și a altor acte de război împotriva 
Republicii Democrate Vietnam. So
luția definitivă în problema vietna
meză este retragerea trupelor Sta
telor Unite ale Americll, asigura
rea și respectarea dreptului sacru 
al poporului vietnamez de a hotărî 
slnqur asupra destinelor sale.

Ia îmbunătățirea situației interna
ționale ar contribui într-o măsură 
Importantă înlăturarea încordării ce 
se menține încă în Orientul Apro
piat. In momentul de față, un Impe
rativ esențial al creării condițiilor 
pentru soluționarea pașnică a aces
tui conflict este retragerea trupelor 
Izraeliene de pe teritoriile ocupate, 
asigurarea condicilor pentru exis
tentă liberă și dezvoltarea nestînje- 
nită a fiecărui stat, respectarea în 
acest sens a rezoluției Consiliului 
de Securitate.

O preocupare constantă in poli
tica externă a României este dez
voltarea relațiilor de cooperare cu 
toate statele balcanice, socialiste șl 
nesocialiste, crearea în această re
giune qeografică a unei atmosfere 
de pace, securitate și bunăvecinătate.

Politica noastră externă pleacă de 
la premisa că flecare țară — mare 
sau mică — trebuie să-și aducă 
contrihnHa la solutionarea acestor 
probleme vitale la normalizarea vie
ții internaționale. Astăzi mai mult 
ca orieînd. este necesar să se facă 
totul pentru excluderea războiului 
din viata omenirii, pentru dezvolta
rea colaborării pașnice dintre po
poare.

Sîntem convinși, domnule președin
te, că vizita dvs. va constitui un 
nou stimulent pentru dezvoltarea 
prieteniei tradiționale româno-fran
ceze. pentru conlucrarea României 
și Franței la destinderea politică pe 
continentul nostm, la salvgardarea 
păcii și securității internaționale. 
Considerăm că România și Franța 
pot să pășească împreună, alături 
de celelalte popoare, pentru a crea 
o hune fără grija unui război, o lu
me a păcii și colaborării In acest 
cadru vedem noi vizita dumneavoas
tră, viitorul prieteniei româno-fran
ceze.

Trăiască prietenia româno-fran
ceză ’

Trăiască cauza păcii și colaboră
rii în Europa și în întreaga lume 1

(Cuvînlarea președintelui Consiliu
lui de Stat ai Republicii Socialisle 
România, Nicolae Ceaușescu, a fost 
subliniată in repetate rinduri de o- 
valii, urale și aplauze îndelung re
petate Se aud urări pentru trăinicia 
și dezvoltarea continuă a prieteniei 
româno-franceze).

O. N. U.

România, 
președintele 

generalul

subliniate în 
vii și puter-

Lucrările Adunării Generale 
și a altor organisme

1

NEW YORK — Trimisul special 
Agerpres, N. lonescu, transmite : 
Problema Africii de Sud-Vest con
tinuă să se afle în centrul aten
ției Adunării Generale a O.N.U. 
In ședința plenară de miercuri 
după-amiază au luat cuvîntul re
prezentanții Canadei, Malayeziei, 
Pakistanului și Filipinelor.

Nota dominantă a intervențiilor 
a constituit-o și în această șe
dință preocuparea față de situa
ția creată in urma refuzului Re
publicii Sud-Africane de a înde
plini hotărîrile Adunării Generale 
cu privire la acest teritoriu. Parti- 
cipanții la dezbateri au subliniat 
necesitatea găsirii celor mai efi
ciente mijloace pentru a se asigu
ra respectarea dreptului inaliena
bil al poporului din Africa de Sud- 
Vest la libertate și independență.

★

La Palatul Națiunilor Unite se 
desfășoară în aceste zile și lucră
rile altor organisme ale O.N.U. 
Astfel, in cadrul sesiunii Consiliu
lui economic și social au început, 
la 15 mai, dezbaterile pe margi
nea proiectului Declarației cu pri
vire la dezvoltarea socială. Acest

NIGERIA

Trupele federale 
au ocupat 
patru orașe 
strategice

LAGOS — Potrivit unui comuni
cat al guvernului de la Lagos, 
citat de agenția U.P.I., trupele fe
derale au ocupat patru orașe 
strategice dispuse în jurul orașu
lui biafrez Port-Harcourt, singura 
legătură a autorităților biafreze cu 
restul lumii. Se anunță că unități 
militare federale au preluat con
trolul asupra localităților Okrika, 
unde se află amplasată rafinăria 
„Schell-B.P.", Aletu, Odiabo și 
Elelenwa.

Autoritățile biafreze, relatează 
aceeași agenție, au dezmințit ști
rile potrivit cărora rafinăria din 
orașul Okrika ar fi trecut sub 
controlul trupelor federale.

-----------•-------------

Reorganizarea 
guvernului 
Republicii 
Dahomey

COTONOU — La Cotonou a 
tost anunțată oficial o reorganiza
re a guvernului Republicii Daho
mey. Potrivit unui comunicat, șase 
membri ai guvernului au primit 
în urma reorganizării noi porto
folii. Se anunță, de asemenea, că 
în componența guvernului au fost 
incluși cinci noi miniștri din rîn- 
durile tinerilor ofițeri.

Schimbările operate în guvernul 
Republicii Dahomey au intervenit 
după anularea rezultatelor re
centelor alegeri și prelungirea pe
rioadei de tranziție în vederea 
instaurării unei administrații civile 
în țară.

NOUL AEROPORT DIN PARIS -
o gară pentru aviafia supersonică

(Urmare din pag. 1)

constă în faptul că aglomerează 
foarte ușor fațada clădirii, făcînd 
imposibilă staționarea unui nu
măr prea mare de avioane. In 
plus, călătorii sînt nevoiți să par
curgă pe jos, distanțe foarte mari 
pînă la locul de îmbarcare.

Ținînd seama de aceste incon
veniente, aeroportul Orly-vest se 
va prezenta sub formă eliptică. 
Interiorul elipsei va fi rezervat 
mașinilor care, printr-un plan de 
înclinație vor ajunge la „gări" — 
<~on«trucții ce vor porni radial de 
Io elipsa centrală. La extremita
tea gărilor vor fi dispuse, in formă 
de evantai un fel de punți de di
ferite forme și ecartamente pentru 
a satisface numeroasele tipuri de 
avioane. De la aceste ..punți" 
vor porni pasarele. niște tuburi 
închise, care vor merge deasupra 
solului pînă la intrarea în avion. 
In jurul unei asemenea gări vor 
fi distribuite opt „puncte de con
tact". După terminarea primei 

Document, care se înscrie printre 
inițiativele de deosebită impor
tanță întreprinse in cadrul O.N.U., 
a fost elaborat de comisia pentru 
dezvoltarea socială, din care fac 
parte 32 de state, printre care și 
România.

Proiectul declarației consfințește 
o serie de principii de însemnă
tate vitală pentru continua înain
tare a tuturor popoarelor lumii pe 
calea progresului social. Astfel, 
documentul proclamă dreptul tu
turor oamenilor și al tuturor po
poarelor de a se bucura de roa
dele progresului social și îndatori
rea lor de a contribui la aceasta ; 
'eafirmă suveranitatea permanentă 
a fiecărei națiuni asupra resurse
lor sale naturale ; scoate in evi
dență faptul că independența na
țională este o condiție fundamen
tală a progresului social ; subli
niază că dezvoltarea socială im
pune folosirea deplină a resurse
lor umane și eliminarea tuturor 

R.P. CHINEZĂ — Aspect de muncă la centrul siderurgic
Anshan.

Republica Populară a Yemenului de sud

Unități ale armatei au angajat 
lupte cu forțele rebels

ADEN - Comandamentul suprem 
al Frontului Național de Eliberare 
din Republica Populară a Yemenu
lui de sud a declarat miercuri 
noaptea că elementele rebele 
care s-au infiltrat în țară au in
tenționat transformarea acesteia 
intr-o „mare de singe". Comunica
tul relevă că în acțiunile elemen
telor rebele au fost implicați unii 
membri ai comandamentului su
prem. Aceștia sînt acuzați de a fi 
operat arestări ilegale și de a fi 
încercat să distrugă prin violență 
F.N.E., armata, poliția și alte in
stituții statale. Elementele rebele, 
se arată în comunicat, au încercat 
să creeze panică in rindul po
pulației și o situație critică în e- 
conomie. Comunicatul conchide 
arătînd că unități ale armatei au 
fost trimise către provincia Abyan

părți a lucrărilor, aeroportul Orly 
-vest va lucra cu două asemenea 
gări, fiecare cu cite opt posturi ce 
vor putea deservi în permanență 
16 avioane.

Ansamblul a fost astfel amenajat 
incit călătorii să nu parcurgă pe 
jos mai mult de 400 m. Toate 
operațiunile anexe vor fi făcute cu 
ajutorul unor canalizări subterane. 
Ulterior, celor două gări li se vor 
alătura alte două ce vor totaliza, 
mpreună cu primele, 32 de pos
turi.

In funcție de creșterea ca
pacității gărilor, pistele vor putea 
fi îndepărtate, dublate, dar mai 
ales prelungite pînă la 4 000 m. No
ul aeroport va înregistra și alte îm
bunătățiri. Forma sa generală va 
deveni aceea a unui trapez uriaș 
ce se va întinde pe o suprafață 
de 3 0<X) ha. Laturile lunai vor 
avea fiecare două piste paralele 
orientate în funcție de direcția 
vintului. Una din laturile mici va 
rămîne deschisă pentru circulația 
vehiculelor și manipularea în

formelor de inegalitate, exploatare, 
colonialism și rasism ; arată că 
sporirea venitului național și re
partiția echitabilă a acestuia sînt 
condiții esențiale ale progresului 
social.

Potrivit recomandărilor comisiei, 
acest proiect urmează să fie tri
mis tuturor statelor membre ale 
O.N.U. pentru o examinare apro
fundată și va fi prezentat spre a- 
doptare la cea de-a 23-a sesiune 
a Ad unării Generale.

De asemenea la cartierul gene
ral al O.N.U. de la New York se 
desfășoară lucrările Comitetului 
special pentru aplicarea declara
ției cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor co-' 
loniale. Unul din organismele a- 
cestui Comitet examinează în pre
zent situația din Insulele Bermude. 
In cadrul dezbaterilor o fost ex
primată îngrijorarea în legătură 
cu evoluția situației din acest te
ritoriu și au fost dezaprobate acți
unile puterii administrante (Marea 
Rritanie) care a decretat starea 
de urqentă și a trimis trupe în 
'nsule'n ^ermude. Participanții la 
ucrări <’•1 '•'ihliniat necesitatea 
adnotării măsuri uraente
oentru ca Declarația cu privire 
la acordarea independenței țări- 
or și popoarelor coloniale să fie 
aplicată și în acest teritoriu.

unde au fost angajate lupte cu 
forțele rebele. După cum se știe, 
luna trecută, guvernul Republicii 
Populare a Yemenului de sud a 
avut de făcut față unei situații si
milare în provincia Hadramaut 
din estul țării.

- •-----

Operație
de transplantare 
a plămînilor

EDINBOURG - Potrivit unui 
buletin medical, publicat joi după- 
amiază la Londra, la spitalul din 
Edinbourg a fost realizată miercuri 
o operație de transplantare a plă
mînilor. Starea pacientului este sa-- 
tisfăcătoare.

cărcăturilor. Un sistem întreg da 
căi betonate va oferi avioanelor 
multiple combinații de parcurs 
pentru a ajunge la o gară sau 
pentru a se depărta de ea.

Toate aceste construcții vor de
schide drum aviației supersonice 
care va asigura de două sau de 
trei ori viteza sunetului. Acești 
giganți vor trece Oceanul Atlan
tic în trei ore și jumătate sau 
chiar numai 2 ore și jumătate. 
In jurul aeroportului vor fi inter
zise construcțiile de locuințe pe o 
rază de 8 000 ha. pentru a se 
evita neplăcerile pe care le pro
voacă zgomotul avioanelor.

Toate progresele realizate și în 
special enorma capacitate a aero
portului, vor duce la scăderea 
prețului transportului. Totuși, in
vestițiile ou vor înceta să spo
rească. încă de pe acum trebuie 
făcute planuri în vederea con
struirii unui nou aeroport ale cărui 
lucrări ar trebui începute imediat 
după terminarea aeroportului 
Orly-vest.
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