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Vizita în România a președintelui
Republicii Franceze,

generalul Charles de Gaulle

<1

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA !

V-

plecat din 
spre Bucu-

se afl<5 pre
stat, Nicolae

municipiului 
ia un călda- 
oaspeți, să 
flutură ste-

Vineri dimineață, președintele Re
publicii Franceze, generalul Charles 
de Gaulle, și soția au 
Craiova, îndroptindu-se 
rești.

Împreună cu oaspeții 
ședințele Consiliului de
Ceaușescu, și soția, Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
precum și persoanele oficiale ro
mâne și franceze carp i-au însoțit în 
vizita la Craiova.

înainte de plecare, oaspeții au fost 
salutați de președintele Consiliului 
popular al județului Dolj, Gheor- 
ghe Petrescu, cu soția, Ion Zăvălea- 
nu, primarul municipiului Craiovâ> 
cu soția, și de alti reprezentanți ai 
organelor locale de stat.

O gardă militară prezintă onorul.
La ora 9, cei doi conducători de 

stat, aflata într-o mașină deschisă, 
precum și celelalte persoane oficia
le, și-au început călătoria. Un mare 
număr de locuitori ai 
Craiova au venit să-și 
ros bun rămas de la 
ureze „drum bun". Se
gnlete tricolore, se aruncă flori, se 
fac semne prietenești. Ovații, urale 
puternice răsună pînă dincolo de 
Ieșirea din oraș. Cei doi președinți 
răspund cu căldură manifestației en
tuziaste a mulțimii.

Aceeași manifestare de prietenie 
și caldă ospitalitate întîmpină pe 
conducătorii de stat români și fran
cezi în toate așezările pe care ie 
străbat în drumul spre București, 

este străjuită de șiruri ne- 
.sfîrșrte de săteni, îmbrăcați în straie 
do sărbătoare. Cerdacurîle și gardu
rile cgșelor sînt împodobite cu 
scoarțe, cu covoare țesute cu moti
ve naționale ; în fața caselor sînt 
așezate mese încărcate cu vaze 
cu flor<. Tineri și tinere, în pitorești 
costume oltenești, se prind în hore, 
saltă în ritmul vioi al cîntecelor 
populare.

A

In orașul 
aluminiului
românesc

Ajunsă Ia Olt, coloana oficială 
trec? printr-un original tunel din 
ramuri de stejar, cu care a fost îm
podobit scheletul metalic al podului. 
La intrarea pe pod, pe o pancartă 
este înscrisă în limbile română și 
franceză urarea: „Bine ați venit 
distinși oaspeți în orașul Slatina

P? străzile Slatinei, oraș care a 
an șase 

ieșit în în-
Charles de 

a președin-

împlinit în acest 
secole de existentă, au 
tîrnpinarea președintelui 
Gaulle și a soției sale,

Nicolae 
oaspeți, 
în cen-

de Stat, 
celorlalți

La sosirea 
piața acoperită de

telui Consiliului 
Ceaușescu, și a 
mii de locuitori, 
trul orașului, în 
un covor multicolor din flori îm
binate în motive populare, oaspeții 
sînt întîmpinați de Constantin San
du, președintele Consiliului popular 
județean Olt, și alti reprezentanți ai 
organelor locale-^de stat. Cei doi 
președinți sînt salutați cu entuziasm 
dc locuitorii vechiului oraș. Tineri 
imbrăcați în frumoase costume

populare oferă oaspeților, după o- 
biceiul pămintului, tradiționala „pîi- 
ne cu sare", ploști cu renumitul vin 
de Sîmburești, buchete de flori și 
marame.

Președintele
Charles de 
Consiliului 
Ceaușescu, 
menajat în
lui și răspunzând cuvintelor de bun 
sosit și manifestației entuziaste de 
prietenie făcute de populația orașu
lui, au rostit scurte cuvîntări.

Republicii Francezo, 
Gaulle, și președintele 

de Stat, Nicolae 
iau loc pe un podium a- 
piața din centrul orașu-

Cuvântarea președintelui Franței, 
generalul Charles de Gaulle

Sînt profund mișcat de minunata 
primire pe care ne-au făcut-o popu
lația și autoritățile

Sînt foarte fericit 
compania domnului 
ședințele Consiliului 
publicit Socialiste România, pentru 
a vă aduce salutul de prietenie al 
Franței.

Acum cînd văd orașul 
voastră atît de frumos, atît 
cînd vă văd po toți atît 
cărati, cînd văd frumosul 
voastră tineret, sînt plin de încre
dere în destinul țării dumneavoastră. 
Colaborarea noastră cu țara dum
neavoastră este necesară pentru ceea 
ce avem de înfăptuit în vremurile 
noastre : adică o Europă unită, o 
Europă a progresului și păcii. Vi
zita pe care am cinstea s-o fac în 
țara dumneavoastră, la amabila in
vitație a domnului președinte Ni
colae Ceaușescu ne-a permis nouă, 
celor două guverne ale noastre, să

din Slatina, 
să vin aici în

Ceausescu, pre- 
de Stat al Re

dnmnea- 
de activ, 
de - înflă- 
dtimnea-

discutăm despre interesele și 
purile noastre comune.

Vă spun dumneavoastră, aici la 
Slatina, că îmi exprim satisfacția 
pentru ceea ce* s-a realizat încă de 
pe acum la întrevederile noastre. 
Sîntem pe calea cea bună, pe calea 
unei strînse, deosebit de strînse co
laborări între România și Franța. 
Această colaborare este conformă 
istoriei noastre, a dumneavoastră și 
a noastră, este conformă necesități
lor noastre, ale dumneavoastră șl 
ale noastre, este conformă serviciilor 
pe care le putem aduce, dumnea
voastră și noi. Europei și cauzei în
tregii lumi.

Vă mulțumesc 
numele 
primire 
tîlnirea 
lăsa o

Trăiască Slatina I
Trăiască România !
Trăiască prietenia româno-franceză !

sco-

din toată inima. în 
pentru minunata 

mi-ali făcut-o. In
Franței, 
pe care 
cu dumneavoastră 

amintire de neuitat.

Cuvântarea președintelui Consiliului 
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,
Doresc să subliniez in fala dum

neavoastră că vizita pe care o face 
în tara noastră domnul președinte 
al Franței, Charles de Gaulle, doam
na de Gaulle și celelalte personali
tăți franceze, se înscrie în tradițiile 
prieteniei româno-franceze, în rela
țiile prezente care se dezvoltă mi
nunat, și în colaborarea noastră de 
viitor, pentru dezvoltarea patriilor 
noastre, pentru pace în Europa șl 
în lumea întreagă.

Dumneavoastră cunoașteți bine 
cum se materializează colaborarea 
dintre Franța și România, deoarece 
aici s-a construit și se află în curs 
de dezvoltare Combinatul de alumi
niu, înfăptuit în colaborare cu spe
cialiștii francezi. Este o dovadă a 
ceea ce pot realiza, printr-o coope
rare pașnică, două popoare care do-

resc să-și creeze un 
liber și independent.

Așa cum a relevat 
președinte al Franței, 
rile pe care le-am avut am căzut 
de acord asupra 
rării multilaterale 
tre. Am căzut de 
eforturile pentru 
tatea tuturor 
pentru a contribui la pacea în în
treaga lume. Considerăm că aceasta 
corespunde intereselor tuturor na
țiunilor din Europa, din întreaga lu
me. Cooperarea româno-franceză este 
menită să unească popoarele din 
Europa nu să le dezbine, este în
dreptată spre prietenie, spre pro
gres pentru toate națiunile din 
ropa și din întreaga lume.

dezvoltării colabo- 
dintre țările noas- 
acord să ne unim 
a asigura securi- 

națiunilor europene,

- ' ? £
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HARANȚIE A RESPECTĂRII
LE6ALITATII SOCIALISTE

istoria construcției societății so
cialiste in România va consemna 
pentru știința urmașilor actul do 
mare importanță care esie hotărî
rea plenarei C.C. al P.C.R. privind 
reabilitarea unor activiști de partid. 
Consemnarea va sublinia per
manenta grijă purtată de Partidul 
Comunist Român pentru dezvolta
rea democrației socialiste, pentru 
întărirea legalității și respectarea 
demnității umane.

Construcția socialismului în 
țara noastră a început în condiții 
grele. Partidul a fost călăuza 
care ne-a învățat întodeauna cum 
să învingem greutățile, cum să ne 
desprindem de propriile noastre 
imperfecțiuni, cum să dobîndim 
puterea și să ne continuăm drumul 
în evoluția noastră spre culmile 
comunismului.

In momentul cuceririi puterii po
litice în România, clasa muncitoare 
avea doar o experiență de luptă 
nu și experiența conducerii, acea
sta fiind dobîndită 
construcției 
înlăturarea 
ceputului. 
atenția din
al P.C.R. cu privire la reabilitarea 
unor activiști de partid este că 
faptele dezvăluite nu sînt simple 
areșeli. Lucrețiu Pătrășcanu, acest 
fiu de seamă al poporului român, 
a fost ucis ca urmare a unui pro-

ces deliberat, conștient. Hotărî
rea dictată acelui simulacru de 
tribunal, bazată pe probe de vi
novăție ticluite, urmărea asasina
rea politică și morală a lui Lucre
țiu Pătrășcanu, scoaterea lui din 
istoria mișcării muncitorești din 
țara noastră .

Fapta este cu atît mai repro
babilă cu cît autorii ei au indus 
în eroare partidul și poporul ani 
de-a rîndul. Cei care au comis 
această faptă, pe lingă încălcarea 
grosolană a celor mai elementare 
noțiuni de legalitate, au încercat 
ani în șir să ne ascundă adevărul, 
să distrugă probele vinovăției lor, 
încâlcind la fel 
normă de etică 
comunist.

Faptul că ani 
că în țara
abuzuri și încălcări ale legalității, 
arată că cei ce susțineau aceasta 
o făceau în scopul de a 
dezvălui propriile abuzuri 
călcări de lege.

Actul de curaj, luciditate
al partidului nostru are me
de a stabili un adevăr istoric, 
înfăptui un act de dreptate, 
reintroduce în istoria mișcă-

de
Ș'

grosolan orice 
morală a unui

Din exploatările forestiere din jurul Petroșaniului, buștenii sînt 
transportați cu mașinile în depozitul final. Aici se lucrează cu mijloa
ce mecanizate. Mecanicul de bollnder Kiss Gabor, pe care-l vedeți în 
clișeul nostru, manevrează zilnic sute de metri cubi de material lemnos.

in 
noastră

șir* s-a 
n-au

susținut 
existat

pe oarcursul 
noii societăți, prin

qreșelilor inerente în- 
Ceea ce reține însă
hotărîrea plenarei C.C.

Peste 35 000 într-un
nu se 
și în- examene

și bar-

de 
de 
rii 
pe

profilactice cătun

sortit
Spitalului unificat din 
efectuat examene pro- odinioară

băție 
ni rea

a 
a
muncitorești din țara noastră 
cei scoși artificial din această 

mișcare, pe fiii de seamă aî po
porului român, pe cei care 
luptat toată viața pentru 
lism : Lucrețiu Pătrășcanu 
fan Foriș.

„Avem obligația morală
litică să restabilim adevărul 
cum este el. Numai astfel ne 
deplinim datoria de comuniști, pe 
care partidul și poporul i-au 
vestit cu o mare răspundere"
a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la adunarea activului 
de partid din Capitală. Sentimentul 
cu care au fost dezbătute în în

au 
socia- 

Ște-

și

de Stat,

viitor fericit,

aici domnul 
în întrevede-

Horia NELEGA 
procuror

(Continuare In pag. a 3-a)

Și

în

po- 
așa 
în-

Acțiunea 
de vaccinare 
a copiilor

Eu-

(Continuare tn pag. a 4-a)

Ajustorii 
char Iosif 
U.R.U.M.P. 
aparatelor 
culare.

Faluveghi Andrei și Tus- 
de la secția mecanică a 
lucrînd la confecționarea 
de cuplare pentru funl-

Incepînd din primăvara anului 
trecut, caravana de radiofotografii 
medicale a 
Petroșani a
filactice - pentru depistarea în- 
bolnăvirilor 
monară, cancer pulmonar și boli
lor de inimă - la toate exploatări
le miniere și școlile din Valea 
Jiului, la Institutul de mine din 
Petroșani.

S-au efectuat peste 35 000 con
troale, iar cazurile suspecte au 
fost dirijate spre serviciile de spe
cialitate în vederea completării 
analizelor și efectuării tratamentu
lui ambulatoriu, 
sanatorizării.

In urmă cu o 
vana a început 
trolului întregii 
Prima etapă : 
din Petroșani,
stelată în căminul constructorilor.

de tuberculoza pul-

întunericului

spitalizării

săptămînă, 
efectuarea 

populații 
cartierul

caravana fiind in-

sau

cara- 
con- 

adulte. 
Livezeni,

un concert de 
românească.

muzică ușoară

Excursie de studii

Maleia, pilpîia para 
petrol. O dată cu veni- 
totul se cufunda în în-

trecut și oamenii, luați

era

in- 
mai

Pînă acum 18 ani, in căsuțelo 
ce se înșirau de-o parte și de alta 
a pinului 
lămpii cu 
rea nopții, 
tuneric...

An» au
de treburi, nu-și mai prea amintesc 
nici de lampa cu petrol, nici de 
bucuria pe care au trăit-o atunci, 
cînd in cătunul lor s-a aprins pen
tru prima oară lumina electrică,. 
S-a instalat un transformator de 
o putere modestă, cit trebuia pen
tru iluminat și toată lumea 
mulțumită.

lată insă că cu tjmpul, au 
tervenit fapte noi. Bacurile nu
luminau cu toată puterea. Lumina 
devenea insuficientă. Transfor
matorul instalat la început nu moi 
făcea față. De ce ? In casele oa
menilor au început să apară, pe 
lingă becuri electrice, aparatul de 
radio, fierul electric de călcat... 
A fost necesar ca în anii trecuți 
secția rețele a I.R.E.H., la cererea 
locuitorilor, să monteze un tran
sformator de o putere mai mare 
care să asigure necesitățile de 
curent electric.

Curînd însă și acest transforma
tor a rămas în urma cerințelor. 
Mai în fiecare casă au devenit 
prezente mașina de spălat, mașina 
electrică de cusut, 
Tensiunea a devenit 
suficientă și din nou
venit in sprijinul cetățenilor din 
cătunul Maleia : S-a montat o 
nouă linie de alimentare cu ener
gie electrică. Acum din nou oa
menii sînt mulțumiți.

Această satisfacție l-a îndemnat 
pe cetățeanul Jitea Ion să adreseze 
redacției noastre o scrisoare prin 
care să exprime
tățenilor din Maleia. față de co
lectivul 
solicitudinea de care 
vadă în
legate de alimentarea cu enerqie 
electrică. Dar înainte 
aceste gînduri reflectă 
și satisfacția pentru 
civilizație înregistrat,
ciclismului, în acest cătun 
odinioară întunericului.

Ieri seaia,
filialei din Petroșani a Uni
unii Artiștilor Plastici au ple
cat într-o excursie de studii 
prin O.N.T în

Programul 
prinde 
muzee 
pitală

15 membri ai

București, 
excursiei cu- 

vizitarea diferitelor 
și expoziții dinLa toate circumscripțiile me

dicale pentru copii din cu
prinsul municipiului Petro
șani se efectuează vaccina
rea grupelor de copii mici, 
cuprinși între 3 și 9 luni. Li 
se . inoculează un trivaccin 
(antidifteric, antitetanic și 
contra tusei măgărești). A- 
cțiunea de vaccinare urmează 
să se încheie în jurul datei 
de 23 mai a.c.
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Opinia acuză"

Prin județ

Ca-

de bază
Intîlnife în Petroșani

si cînd de

(Continuare în pag 3-a)

în spatele blocului nr, 
vizitare acoperit c-u o 

a fost spartă, probabil

S AIM AC 
I.M.P.

log. A.
lector

formația 
„Sincopa" a 

localitate

săptăminale, 
proces 

„Opinia

să aprecieze cu spirit 
să aplice cu îndrăz- 

și să creeze, va fi de
viată — se va pia-

învățcimîrttului su- 
publicat în numărul 

1966 rezul- 
în rîndu- 

■timișoreni,

țolii ne dam seama că
progrese

Revista 
perior a 
său din ianuarie 
talul unei anchete 
rile studenților
privind răspunsurile la între
barea : „De la cine

ju-
a-

mijloc„MĂRUNȚIȘURI"
■

fi vă-

Francisc VETR9

ar fi 
fi ci-

al taxatoarei. Ca măsura să->i 
deplin rostul credem că 
numai etichete care pot

Se apropie sfirșitul anului școlar. Orele de meditații (în special pentru elevii claselor a VIII-a) 
atît de utjle pentru sistematizarea cunoștințelor — sînt frecventate, acum, de tot mai mulți elevi.

Munca independentă 
in formarea gindirii creatoare 
a viitorilor specialiști

• In strada Viitorului, 
38, se află un cămin de 
placă din tergofil. Placa 
de un cal venit să pască gazonul. Tot pe aici
își fac drum unii dintre cetățeni spre comple
xul comercial din capătul cartierului. Pînă se 
hotărăsc, cei datori s-o facă, să înlocuiască ca
pacul, ar trebui să așeze cel puțin o placă a- 
vertizoare : „Pericol de accidentare".
• Duminică dimineața.. La cinema „7 Noiem

brie" rula ,,© lume nebună, nebună, nebună". 
La casa improvizată (bună măsură) în partea 
dreaptă a ușii de intrare, o îngrămădeală de 
nedescris. Se avansa spre fereastra caseriei din 
ambele sensuri. Să fi văzut aici oameni înfuriati

și transpirați, nasturi zburînd, ciorapi fini sa
crificați pe altarul pasiunii cinefile. Ceva ca la 
o „grămadă" de rugbi. Chiar să nu existe o so
luție ca omul să poată cumpăra în mod civi
lizat un bilet de film ? Sau spectatorul trebuie 
să facă de la intrare legătura, pe viu, dintre ti
tlul peliculei și modul cum își procură biletul..,

• Salutară inițiativa luată de I.C.O. de a așe
za (aproape) în fiecare autobuz etichete cu nu
mele șoferului și 
îndeplinească pe 
bine să fie puse 
tite cu ușurință.

• In vitrina plăcintăriei „Minerul" pot
zuți plimbîndu-se șoareci. Ai naibi ronțăitori, 
da bine o mai duc I Un lucru curios: nu se 
sinchisesc de cei care se plimbă pe Corso-ul 
Petroșaniului. Or fi clienți vechi ai plăcintăriei 
unde, probabil, „pisica nu-i acasă...".

Cu
în cadrul uriașelor 
ale științei, ceea ce reprezin
tă astăzi „ultimul cuvînt" inli
ne, sau foarte curînd va de
veni, în bună parte, depășit 
De aceea, specialistul din ori
ce domeniu trebuie să se țină 
în continuu la curent cu cele 
mai noi cuceriri ale științei 
Ceea ce învață elevul în școa
lă sau studentul în facultate,

îi va fi util numai puțin timp 
după care, dacă nu a învățat 
să se tină singur la curent, 
să studieze în continuu urmă
rind dezvoltarea progresivă 
și rapidă a științei (în specia
litatea respectivă), dacă nu a 
învătat să gîndească indepen
dent, 
critic, 
neală 
pășit 
fona.

Astăzi, la ora 17,30, în 
sala de spectacole a clubu
lui sindicatelor din Petrila, 
în cadru! manifestărilor cul
tural-educative 
va avea loc un 
ridic intitulat : 
cuză".

In continuare, 
muzică ușoară 
clubului din localitate va 
susține in fața spectatorilor

Mîine, 19 mai, 34 de 
ai Școlii generale din 
noasa pleacă într-o excursie 
prin O.N.T. cu autobuzul pe 
ruta Hunedoara, Deva. Brad 
Țebea Elevii vor vizita parcul 
dendroloaic Simeria. castelul 
htineazilor. cetate^ Deva ș! 
Muzeul judetedn, Gorunul lui 
Horîa si alte obiective

elevi
Ani-

vncurii
Azi la ora 8 termometrul a 

înregistrat o temperatură de 
12° la Petroșani si 4- 8° la 

Paring. Maximele de ieri au 
fost de 4- 20° și, respectiv, 
4- 13».

Pentru următoarele 24 de 
ore : Vremea instabilă, cu ce
rul mai mult noros.

I T I N
la sfârșit de
CULTURAL

televizorul, 
iarăși in- 
I.R.E.H. a

mulțumirile ce-

secției I.R.E.H. pentru 
a dat do- 

rezolvarea problemelor

de toate, 
bucuria 

saltul spre 
în anii so- 

sortit

I.B.

E R A R
săptămână

tiilo artistice și sportive ale clubtw 
lui sindicatelor din localitate.

I

la 
vor 
cu

Goldoni.

sala bi
de lucru

TEATRUL DE STAT
Azi și mîine, la orele 19,30, 

Teatrul de stat din Petroșani 
fi prezentate două spectacole 
piesa „Hangița" de Carlo

CASA DE CULTURA
— Mîine, la ora 9, în 

bliotecii are loc ședința 
a cercului literar.

— La ora 11, în aceeași sală, își 
dau întîlnire filateliștii.

— Seara, la ora 19,30, formația 
de muzică cultă a sindicatului în- 
vățămîntului Tg. Jiu va prezenta în 
sala mare un frumos program.
• Duminică, la ora 9, în orașul 

Lupeni se va desfășura faza oră
șenească a festivalului tineretului 
hunedorean. Participă toate fortua-

CIRCUL „OLIMPIA"

Circul de stat „Olimpia" 
București prezintă azi și mîine, 
matineu la ora 16 și seara la
20, ultimele spectacole în Lupeni'. 
Sediul provizoriu : centrul orașului 
pe arena sportivă a liceului.

din 
în 

ora

SPORTIV
FOTBAL

— Stadionul Minerul din Lupeni, 
mîine, ora li — Minerul — U.M. 
Timișoara, contînd pentru etapa a 
24-a a campionatului diviziei C, se
ria vest.

(Continuare în pag. a 3-a)
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Fabulă

Motiv întemeiat >1PILULE"
(Jjreva din 1W6 (VI)

Pentru obținesea unor profituri 
cît mai mari proprietarii minelor 
mențineau salariile muncitorilor la 
un r.ivel foarte scăzut fapt ce a 
dat în permanență loc la nemul
țumiri. Prin efectul legilor din 1854 
și 1866 muncitorii minieri erau 
considerați servitori și tratați ca 
atare. Orele de muncă zilnice nu 
erau reglementate fapt ce înlesnea 
abuzuri care mergeau pînă la re
ținerea muncitorilor la lucru 14-16 
ore. Muncitorii, nefiind organizați, 
nu-și puteau apăra drepturile. 
Orice încercare de organizare 
ere pedepsită cu asprime de către 
autorități, iar muncitorii care se 
opuneau, erou pedepsiți de către 
societăți prin scoaterea 
loctrnfe si prin amenzi 
mari.

Conferința minerilor
26-27 decembrie 1903 Io Budapes
ta nu o putut face altceva decît 
să formuleze revendicările mine
rilor fără a putea avea siguranța 
realizării lor. Printre cele moi im
portante revendicări formulate se 
numără :

— opt ore de munco in mină
— majorarea solariilor și plato 

lor la timp
— interzicerea lucrului în mină 

pentru femei și copiii
— înființarea de școli
— legiferarea repausului dumi

nical etc.
Dar in loc să le fie satisfăcute 

aceste revendicări, 
goană s-a abătut i 
minerilor. Singura 
putea să-și apere 
oraanizarea.

In anii 1904 — 
ziarului „Adevărul" 
unei organizații muncitorești. Dar 
ședințele acesteia 
tea mai mult prin 
piere din 
ritătilor.

Nt*mai 
acestea,

afară 
destul

din 
de

ținută lo

organizată o nouă grevă generală 
în Valea Jiului. Muncitorii au 
înaintat conducerilor societăților 
un memoriu întocmit de comitetele 
clandestine și prin care repetau ve
chile cereri.

Greva a fost declarată in Petro
șani, apoi ea 
de minerii din 
Greviștii din 
trunit în locul i 
arena sportivă.
venit înconjurînd pe muncitori din 
trei părți împingîndu-i înspre mlaș
tinile ce le aveau în spate, apoi 
au deschis focul asupra muncitori
lor. Un muncitor a fost ucis, iar 
alți 30 grav răniți. De atunci, lo
cului i s-a spus „Lunca de singe". 
Dar nici aceste măsuri nu au putut 
opri lupta pe care o duceau mi
nerii pentru condiții mai omenești 
de muncă și viață. Greva a con
tinuat, iar societățile au fost obli
gate să satisfacă în parte cererile 
juste ale minerilor acordîndu-le 
20 la sută majorare de salar, lo
cuințe și combustibil gratuit.

Din cauză că societățile întîr- 
7îcu să aplice maiorarea de salar,

a fost declarată și 
restul localităților. 
Petroșani s-au in

unde acum se află 
Armata a inter-

in august 1906 greva a reizbucnit 
cu și mai mare intensitate.

Aceste greve, ca și cea care a 
izbucnit în anul 1907, au arătat 
forța pe care o are muncitorimea 
organizată și ridicarea conștiinței 
sale de clasă.

Dar și acum < 
mului austo-ungar 
au reprimat orice încercare de or
ganizare a minerilor tocmai pentru 
că și-au dat seama de forța pe 
care o reprezintă muncitorimea 
organizată. Mai mult chiar, o apri
gă prigoană a început în toată 
Valea Jiului unde au fost aduse și 
unități militare.

Perioada pregătirilor care se fă
ceau pentru declanșarea conflic
tului mondial, pentru reîmpărțirea 
piețelor de desfacere a dus la o 
înrăutățire și mai accentuată a 
situației, muncitorilor mineri, fapt 
ce 
tei

autoritățile regi- 
au respins și

cauza

putind 
in luna

va duce la intensificarea lup- 
lor.

Prof. PÂVF» MUNTEANU 
de Io Arhive’e statului 

Prof. ION POPOROGU 
de la Muzeul mineritului

o mare pri- 
asupra tuturor 
cale pentru a 
drepturile era

1905. in jurul 
se pun bazele

se țineau 
munții din 
prigoanei

noop- 
apro- 
auto-

toatesuporta 
iunie 1906 este

Curiozități 
tehnico- 
științifice
M i n i mo

— cea 
denu- 

care a 
de ar

Ing. Wilhelm Poppe din Kiel 
(R. F. a Germaniei) a construit 
un mini-vehicul pliant 
mai mică motocicletă, 
mită „Minime" — pe 
prezentat-o la Expoziția
ticole pentru camping și sport 
de la Hamburg.

„Minime" cîntăîește 25 kg 
și dezvoltă o viteză de 25 
km/h fără ambreaj și fără 
schimbare de viteză. Motorul 
de 0,7 C.P. nu consumă decît 
1 litru de benzină la 100 km. 
Motocicleta pliantă încape per
fect intr-o sacoșă d^ £0*80x28 
cm.

Umbrele
luminoase

Cirmlația intensă din marile 
irașe ridică zilnic probleme. 
Se cartă mereu metode de e- 
vitare n accidenlelor provo
cate de pietoni sau de diferite 
mijloerr de transport.

In acest scop, în Japonia 
S-au pus în vînzare umbrele 
luminoase, confecționate din 
mătasr artificială a căror mar
gine este mpregnată cu benzî 
lumi ni seen le. 
limp oloios, 
servesc ca
nalizare de la o distant." de 
200 m.

Pc ceată sau 
aceste umbrele 

mijloace de sem-

O gospodină
desăvîrșită

Roberta este o gospodină 
desăvoșită, supusă, zîmbJoare 
și modestă. Ea nu are nevoie 
decît de curent electric și de 
un dulap în care să stea după 
ce termină treaba. Roberta 
este <• servitoare-robot, creată 
dec-amdafă intr-un singur e- 
xemplar de firma americană 
„Magical Products".

— Tăcere, vreau tăcere, eu țip de imi sparg pieptul 
Și voi, nes neofite, ce nu mai știți respectul,
Vă lăudați cu luciul culorilor stridente, 
Gîngănii ’ imitate, obscure și demente.
Eu, flutur i'e, sînt, știți bine fiecare,
Stropit cu solzi de aur originari din soare.
Eu, cel ce primăverii sosirea îi vestesc 
Și luncile prin mine frumosul își sporesc. 
E inutil, î ni pare, ca să mai încercați 
Ca rege j intru gîze un alt să căii tați.
Am tot ce vreți: splendoare, noblețe și prestanță 
Deci cel ; tai falnic rege aș fi cu siguranță.
— Dreptate ai slăvite, i-a spus atunci furnica. 
Și să ne fii tu rege noi n-ara avea nimica. 
Ți-am da acum coroana, pe umere hlamida, 
Iți recunoaștem totul, dar nu uităm... omida. 
MORALA
In frunte nu stă cel cu ambalaj frumos 
Ci unul care poale s-aducă doar folos.

Maxiuie
Două lucruri nu trebuie 

să le pierzi cu nici un preț: 
nădejdea în viitor și 
tul față de tine însuți.

Zdeaek 
nu se 
însăși 
viața, 

F.
violența sînt 

la amîndouă

4 Pe degeaba 
nimic în lume ; 
tea e plătită cu

G. NEGRARD

/Z euqetăpi
cei care le aruncă decît pe

respec-

Pluhar 
capătă 
moar-

Storch
4 Trădarea și 

sulițe ascuțite 
capetele; ele rănesc mai tare

pe 
vrăjmașii lor.

Emily Bronte
Cel ce speră are sufletul 

mai senin.
Lectura e un leac bun 

ca să nu înnebunești din pri- 
cina singurătății.

Teitelboim
Extrase de prof.
Emilia BUDESCU

Liceul Petrila

Zilele trecute n-am avut de lucru 
și-am luat 
dicina 
lipsea 
toate.
ceva.
de bine, te uiți în carte și vezi un- 
de-i buba. M-am uitat și eu de fa 
prefață pînă la e&ată, după ca
re m-am luat cu 
cap. Cu regrete 
să vă spun că 
sferturi mort.
Stau prost cu
că am celuloză; am tulburări 
de echilibru cînd 
podul suspendat

\ văd mereu echipa
„Minerul" în divizia ,.B‘ 
asta nu poale fi decît halu
cinație; sufăr cu vederea că 
n-am ochi să-i văd pe UNII 
care s-au „ajuns", cred că am 
și reumatism pentru că ori de 
cite ori mi se aduc laude pen
tru talentul meu reportericesc 
simt că mă umflu. Mai am 
ceva si-mtome de surditate 
pentru că nu pot suferi criti- 
cile și, bineînțeles, nelipsitul 
lombago — lombago de efort 
din cauza greutăților familiale.

Ce mai, e qreu de tot! Da
că apuc prima de pe trimes- 
trul întîi, să zic mersi. La doc
tori n-are rost să merg din moment 
ce „farmacia de casa" rezolvă to
tul. Cu toate că unii in-au sfătuit să 
nu-mi umplu 
că asta trage 
mi-am pus în 
nez cu toate 
me. Lasă sa fie că dacă o fi să mor 
cel puțin 
păcală că 
diferență.

Așadar, 
nostru și am intrat în prima farma
cie ce mi-a ieșit în cale și m-am 
așezat cuminte la rîndul de la casă, 
înaintea mea prau vreo zece per
soane; sosise „Algocalmin". După un 
timp mi-a venit și mie rîndul.

o
in 
în 

Da’ 
Te

de la librărie cartea „Me- 
familie". Numai asta îmi 
casă că restul aveam de 
lasă că nu strică nici așa 
doare-n cot, nu mai poți

dv. trebuie să mi-1 dațl

mîinile de 
interne trebuie 

sînt pe trei 
Am de toate! 
celulele, semn

trec peste 
din Luponi;

de fotbal
OT

F 
0 
I
L 
E 
T 
0 
N

casa cu medicamente, 
a boală, eu totuși 
gînd să mă iprovizio- 
medicamentele din lu-

— Aspirine, cicolax, extraveral șl 
tot ce mai aveți pe aici, vă rog.

— Dati-mi bonul.
— Păi

mie...
— Nu. Dumneata mi-I dai mie.
— Și mie cine mi-1 dă ?
— Tovarășa caro vă servește.

M-am dus la „tovarășa care 
mă senapste" și m-am așezat 
la rînd căci mai erau vreo 
șapte persoane înaintea mea.

— Aspirine, ciocolax, extra
veral și 
rog.

— Să
— Cit

tot ce mai aveți v<f

la casă. Acolo, în lipsa 
se formase alt rînd. Am 
am plătit, mi-am luat bo
și m-am întors la tova- 
care mi-1 dăduse. Aici,

vă fac bonul, 
costă vă rog ?

— Nu-mi plătiți mie. Plătiți 
la casă. Eu vă fac numai bo
nul.

Mi-a dat bonul și m-am în
tors 
mea 
stat, 
nul 
rășa
pe lîngă cei care își scoteau 
medicamentele se mai adău- 
gaseră alții rare veniseră 
să-și scoată bonurile.

In sfîrșit, după ce mi-am 
ridicat medicamentele și-am 
umplut cu ele o qeantă de 
voiaj, am solicitat încă un ki
logram de „Algocalmin", 

făcut o dată naveta 
servește bonurile" -

am 
„tovarășa 

casă —
mai 
care 
„tovarășa care servește medicamen
tele” după care am ieșit din farma
cie cu capul cît o

Dacă plnă acum 
trei sferturi, după 
camentele aflati că 
Intrucît sînt rece,
veghi. Hai că se merită ! Veți putea 
bea o țuică a-ntîia de Gostat, se va 
juca 21 sau 66 
bancuri liniștiți, 
nilor răposatului.

și veți putea face 
pe seama slăbiciu-

am pornit

1
Nicu POPA ’

conștiința îm- 
tratat cu... in-

banită.
eram mort ne 
chestia cu medl- 
mi-am dat duhul, 
vă invit la pri-

să mor cu 
nu m-am

0
A BM

VARIETĂȚI
Ramu

ti?»

copilul lup a murit
Vestitul „copil-lup" Ramu a mu

rit într-un spital al orașului Luc
know din nordul Indiei. Era în vîr- 
stă de 24 de ani. De aproape un 
an el suferea de o boală a căilor 
respiratorii și de atacuri epileptice.

Soarta lui stirnise senzație în 
lumea întreagă cînd a fost găsit 
în 1954 într-o cameră a spitalului 
din Lucknow. Scotea strigăte ani
malice, mînca numai carne crudă 
și se temea de oameni. Deși avea 
aproape 10 ani. Ramu nu era în 
stare să meargă. Stătea aproape 
tot timpul încolăcit ca lupii și 
ciinii. Pe soațe și la coate avea

cicatrice, ca și cum 
fi dus în bot și l-ar 
pămînt pietros. Medici și psihologi 
din lumea întreagă au examinat 
acest băiat care apuca hrana cu 
dinții și 
chină, 
crescuse 
contact 
Sharma, 
know,
lupoaică. Membrele sale rămăse
seră deformate, deoarece copilul 
zăcuse în vizuina lupoaicei și fu
sese tîrît spre o sursă de apă pes
te terenul stîncos. Această teorie

o
fi

llngea apa dintr-o stra- 
După părerea lor, Ramu 

fără să fi avut nici un 
cu oamenii. Potrivit dr.

de la spitatul din Luc- 
Ramu fusese răpit de o

se baza și pe anumite manifestări 
ale copilului care, de pildă, vă- 
zînd un cîine lup, a manifestat 
semne vizibil de bucurie.

In timpul celor 14 ani cit a stat 
în spital nu s-au putut afla nici 
un fel de informații despre originea 
lui Ramu. Dar nici copilul nu a 
făcut vreun progres. Zăcea tot 
timpul în pat și singura manifes
tare mai umană era un zîmbet 
timid, atunci cînd recunoștea pe 
îngrijitorii; săi.

Ramu du este singurul caz din 
India de acest fel. Este cunoscută 
povestea lui Dina Sanichar, copi
lul lup din Sikandra. El a fost 
găsit în 1867 de vînători pe cînd 
se juca în patru labe cu o lupoai
că. Vînătorii au împușcat lupoaica 
și au adus copilul-lup într-un or
felinat. unde a trăit 28 de ani. 
Spre deosebire de Ramu, acesta 
învățase să meargă, dar nici el 
nu a putut niciodată să vorbească.

GLUME
*

Atavism
— Mare 

nule ! Am 
mare dezlegător de cuvinte i 
cișate. Ei bine, fiul lui...

— Ii calcă pe urme?
— ... da de unde: privește 

ciș 1 
t Medicament

Nevastă-mea se vaită mereu 
ae aurere de măsele.

— Și n-ai găsit nici un leac?
— Ba da : îmi astup urechile.

S T e M A T (I I O (. I 1
la Institutul de electro- 

realizat un „frigider" mi-

n fala casei unui băl rin avar se — Unde sînt țigările după care 
oprește o mașină elegantă. Un linâr le-am trimis?
coboară din ea și intră in casă

— Tată, — îi spune el bălrinului
— nu mă mai cunoști ? Sint irul
tău, pe care l-ai trimis acum ît) a^i
la oraș să-fi cumpere țigări Am ră
mas acolo, mi-am găsit un serviciu

lucru e atavisiuul, dom- T bun și am avut noroc. Acum am 
un foarte bun cunoscut, mașină' Ce spui?

incru- Â

★
-r- Poți să-mi imprumuți 500 de 

^ojoune ?

I— Sd ș/if câ am s-o tin minte.
I— Vezi, dacă i(i dâdeum banii, 

precis că uitai de ci.

Exclus

■ O

cru-

—ASlăbirea vederii dumitale se 
datorește alcoolului.

— Exclus.
— De ce ?
— Fiindcă de cite ori beau, văd 

dublu.

Și totuși e adevărat
CLIENT al ghidului Fran- 
căzut într-o crevasă din

• UN 
chino a
Vallee Blanche, Chamonix, în Munții < 
Alpi. Prăpastia nu era adincă si o- 
mtil nu a pătit nimic. Ghidul a oje- i 
•cutat tot felul de manevre cu coar- ( 
da pentru a-1 scoate cît mai qrabnk a i 
din nozitia incomodă în care stă\p 
tea. Dar. cînd omul a apărut la 
prafată. ghidul a constatat cu uimi-l 
re că nu era cel pe care îl aștepta. '

— Clientul tiv. mi-a cedat locul
— i-a spus alpinistul salvat. Stăteam < 
acolo de peste o oră, f

• LA LONDRA s-a furat ziua în 
amiaza mare automobilul unui lord, 
care staționa în fata Camerei Lor
zilor. In mașină se afla un dosar 
cu documente rare trcbiihs prezentat 
Camerei spre dezbatere; erg 
despre „Furturile în

D IN CLĂDIREA centralei elec
trice din Cherbourg 
te citi următorul aviz.: 
Tensiune înaltă! Pericol de moarte! 
Cei care vor încălca dispozițiile vor 
fi închiși pe cel puțin un an".

vorba
Marea Rrîțanie'*.

(Frantal sp ooa- 
Atențiune!

• SPECIALIȘTII de 
nică din Leningrad aii 
niaturizat care se poate monta pe dinți grefați 
și care reduce, prin frig, necesitățile nutritive 
ale implantului, în primele zile după operație. 
In felul acesta se reușește o adaptare mai ușoa
ră a dintelui grefat. Frigiderul funcționează prin 
intermediul unei pile formate dintr-un semicon
ductor care produce aer rece Ia una din extre
mitățile sale, în momentul cînd trece prin el cu
rent electric.

Experiența a fost încercată deja pe mai multi 
pacienți, care au suportat foarte ușor „implan
turile răcite". La numai o săptămînă de la im-

plantare, ei au putut să renunțe la „frigiderul" 
miniatural, adaptatarea dintelui nou fiind deja 
perfectă.

americană pentru 
și cercetarea spațiului cosmic) a pus 
trusă dentară care va permite astro- 
vor suferi de dureri de dinți să se 

singuri. Trusa este compusă din 700 
instrumente, printre care un clește

• N.A.S.A. (Administrația
aeronautică 
la punct o 
nauților ce 
îngrijească 
grame de
pentru extragerea dinților, doze pentru realiza
rea anesteziilor locale și un ansamblu de acce
sorii ce vor permite efectuarea unor plombe 
corecte.

Vizitafi cabana Obîrșia Lotrului
Pentru iubitorii turismului din 

Valea Jiului, cabana Obîrșia Lo
trului a fost pînă nu de mult un 
obiectiv turistic neglijat drumul 
spre ea fiind relativ greu accesibil. 
Cabanei i s-au deschis însă largi 
perspective o dată cu terminarea 
drumului forestier ce leagă Valea 
Sliveiului cu drumul alpin Novaci- 
Sebeș. Așadar, avantajul prin
cipal îl constituie existența unui 
drum carosabil pînă la... ușa ca
banei. De fapt, ceea ce atrage în 
mod deosebit este pitorescul ca
banei și al regiunii învecinate, de 
o frumusețe cu adevărat fascinantă 
(priviți fotografia alăturată).

Celor ce n-au vizitat-o încă, le 
amintim că din Petroșani se poate 
ajunge la Obirșia Lotrului pe dru
mul Maleii, apoi pe bifurcația spre 
Jieț și în continuare pe frumoasa 
vale a Sliveiului. Șoseaua trece 
peste șaua Groapa Seacă (1560 m) 
și coboară lin pe valea Corîciului 
pînă la punctul de joncțiune cu 
șoseaua Novaci — Sebeș. De 
acest punct cabana se află la 
cîteva minute. Cabana atrage 
prin simplitate, prin bogăția ele
mentelor curative ale mediului 
(aer, apă, soare), prin frumusețea 
caracteristică a regiunii ce o măr
ginește, printr-un bufet bine asor-

JOCURI DISTRACTIVE

EVOLUȚIE

(Monoverb 5—10)

proverbiala

DREPTUNGHI MAGIC
Prin anagramarea primului cuvînt 

pe fiecare orizontală îl veți obține 
pe al doilea. Urmărind coloana; A- B 
veți afla anotimpul ce împodobește 
natura, iar 
al acestui
Orizontal :

1) Cele...

pe coloana C—D un sol 
anotimp.

tat, dormitoaie cu 2—4 sau 8 pa
turi, apă de izvor în imediata veci
nătate. Altitudinea cabanei 1400 m.

Obîrșia Lotrului oferă o mare 
iarnă de posibilități pentru alcă
tuirea de trasee turistice, lată doar 
cîteva : lacul alpin Gîlcescu (la 
circa 4-5 ore de mers) și creasta 
principală a masivului Paring. Pe 
șoseaua alpină spre Novaci se 
poate ajunge la cabana Rînca, 
treeînd-se peste cel mai înalt 
punct străbătut de șoselele de 
munte ale țării noastre fpeste 2000 
metri). In partea opusă, șoseaua 
Sebeș trece pe la cabanele Tăr- 
rârâu (162^ m.) și Oașa (1207 m). 
Din acest traseu, o variantă trece 

prin vestita Poiana Muierii 
ge la cabana Voievodul, 
ne scoate peste vînful lui 
cabana și Iacul Șurianul.

Iată deci suficiente motive pen
tru ca iubitorii muntelui și ai dru
meției să-și includă în itinerariile 
lor și cabana Obîrșia Lotrului. Vor 
întîlni aici proverbiala ospitalitate 
a cabanierului losif Ghișe, fiu! nu 
mai puțin renumitului „Moș Ghișe", 
fost cabanier la Obîrșia Lotrului 
peste 30 de ani I

Așadar, să pregătim rucsacurile 
și bocancii. Să nu uităm, însă, 
aparatul de fotografiat...

și ajun- 
iar alta 
Petru la

Text și foto : A. DU LA

/

Ing. I. Filip
Lupe-nj

(Criptografie .1,2,4,2,6)

A. Saimat?

fArâ pfrechf

IMonoverb 3 11)

Victor fațenco 
Petroșani

anotimpuri -
Vivaldi făcută bucăți.

2) Opresc din acțiune
de legătură.

3) Studiez — In stare pură.
4) Intermediare — Stofă 

nească.
5) Recepționat

sință
6) Cunoscută localitate

Bulaaria — Prost obicei.
7) Face parte din lanțul 

Dial — Pivot
8) Gripat —
9) Cupru —

gă București.

Scoși

Suită de

Cuvînt

tară-

din

în

folo-

R. P.

matrimo-
la baschet.
La bibliotecă.
Stațiune balneară lîn-

1UGA 1OAN
Petroșani

coperta literara

Dezlegările jocurilor
apărute în rubrica din nr. 5 767 (11 mal)

Prin anagramare veți afla numele 
unul mare poet român $1 numele u- 
nula din eroii operei sale.

Prof. E. Stoican 
... Petroșani

1 î *

Medicală (careu) Orizontal: 1) Policlinică 2) Etuve — 
© — 0RL 3) Dicilină — Ou 4) Ita — Anilină 5) Aerări — 
E— It 6) T — In — Maroc 7) Pis Bălgrad 8) Ic - Pi — Gît 
— E 9) Eter — Soc — Ir 10) Eleat — Astm 11) Proteic — 
Ana; Tehnologică (trivetb) îndoit la rece; Turistică (cripto
grafic) De la Paring la Bacău; Triunghi orizontal și vertical: 
1) Mediterana 2) Edilitare 3) Digerări 4) Ilegale 5) Tirana 
6) Etale 7) Rare 8) Ari 9) Ne 10) A; Bazinul și cele trei ro
binete : 6 ore.
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Garanție a respectării
legalității socialiste

(Urmate din pag 1)Pe ad resa

utecișfilor
RUGBT

de la mina

COMPLEXUL ADMINISTRATIV

AL MINEI D1IJA

STEAGUL ROȘU 3

Vulcan
Incintele mineJoT înmănunchează 

— datorită complexității factorilor 
care concură la desfășurarea proce
sului de producție — cele mai di
verse funcții : depozite de materialei 
loc de parcare temporară a utilaje
lor în curs de pregătire pentru in
troducerea în subteran, șantier de 
construcții pentru noi și noi obiec
tive menite să îmbunătățească con
tinuu activitatea minelor etc. Poate 
tocmai acest caracter divers face să 
treat ă neobservat faptul că, nu de 
ptilin*- ori, incintele minelor sînt su- 
pusp unei adevărate inundații ru fier 
vechi.

A<a sp prezintă acum situația în 
iiuinla pulului principal de la mina 
Vulcan. In imediata vecinătate a 
’■«ăl d* instructaj se odihnesc pâr
li!' - ’tnponenle a!e unui motor sin- 
< r> u de ■U)0 kW pentru compre^oa- 
re Statorul înlr-o parte, rotorul în 
cea' i!ă cu axul tăiat prin sudură, 
dovadă ră și-a încheiat misiunea 
ponjrii loldeauna. A fost casat? în
că’ nu ? Indiferent de aceasta, mo- 
torul nu .mai e acum altceva. decît 
cîfeva mii de kilograme de metale 
vrrhî. Peste drum, părți componente 
ale altor utilaje miniere, și-n conti- 
nuare spre pul — fier vechi 
cele mai diverse forme.

Desiqur, la fiecare unitate e 
<le lucru, dar modul în care se
zinlă ferenul din jurul puțului prin
cipii al minei Vulcan ridică semne 
rle mlrebare

spodăresc. 
or i.rnizațiile 
deficitare cu 
tului 
prin 
naște

treaga țară hotărîrile de partid 
este că într-adevăr această da
torie de onoare este respectată 
pe deplin de comuniștii din Ro
mânia.

Totodată insă acest act atrage 
atenția asupra măsurilor ce tre
buie luate pentru ca asemenea 
fapte să nu se mar repete nici
odată. In primul rind lucrările ple
narei C.C. al P.C.R. subliniază 
că e necesar să se respecte cu 
strictețe legile statului nostru și 
normele democrației de partid. 
Nimănui nu-i este permis sâ dea 
o interpretare proprie unei legi, 
nimeni nu poate încălca legea 
orice motiv s-ar invoca. Exprima
rea liberă a opiniilor, critica unor 
situații de natură o frîr.a dezvolta
rea noastră, sint atribute ale de
mocrației socialiste, ale 
nalității animate de o 
principialitate.

Democrația 
o respectare 
atmosferă de
rea legilor este o obligație 
nerolă și în primul rind o obligație 
a ocelora ce sint chemați să su
pravegheze respectarea lor.

Nelâsîndu-se nimănui de acum 
înainte dreptul să ne judece după

socialistă 
strictă a 

legalitate.

sub

mult
pre-

în leqătură cu spiritul 
Dar dacă ne qindim că 
U.T.C. mai sînt încă 
îndeplinirea anqajamen-

de colectare a .fierului vechi 
muncă volnnlar-patrioticcj, se 
nedumerirea : cum pot trece 

uieciștii de la mina Vulcan pe lîn
gă aceste metale care așteaptă fo
cul cuptoarelor de otel ? 
îndemină și credem că 
U.T.C. de la mina Vulcan

Le este Ia 
comitetul 

nu va în-
tîrzia mult cu organizarea unor ac
țiuni de valorificare.

I. B.

perso- 
puternică

presupune 
legilor, o 
Respecta- 

ge-

capriciul său, după dorințe și 
terese personale, va fi necesar 
învățăm să ne judecăm singuri 
spirit critic și autocritic, pentru 
noi sîntem singurii care cunoaștem 
cel mai bine realitățile țării.

Realizarea unor condiții în care 
omul să aibă rolul principal în so
cietate, să se bucure și să be
neficieze nestingherit de drepturile 
și libertățile adevăratei democrații, 
se asigură numai de către societa
tea socialistă. Recenta hotărîre a 
plenarei C.C. al P.C.R. creează 
premisele care vor asigura realiza
rea acestor condiții.

Reabilitatea în fața istoriei și a 
poporului român a unor activiști 
ai partidului reprezintă garanția 
întăririi normelor democratice, a 
apărării drepturilor și libertăților 
cetățenilor înscrise în Constituție.

Avem garanția că munca noastră 
pașnică va fi liniștită și apărată, 
că asemenea abuzuri și încălcări 
grosolane ale legalității socialiste 
nu vor mai avea loc niciodată. 
Această garanție ne este dată de 
conducerea înțeleaptă a destinelor 
țării noastre, de către Partidul Co
munist Român.

F"" ii, itiîHHi

AVANCRONICA FOTBALISTICA

A FI SAU

situației „bancarilor", 
acestora din urmă și 

apelor în față, unde 
și Dinamo se țin 
acapararea... linei de

FOTOCRITICĂ

î •

; ■ - ■ ................. .

crapa de mirne a campionatului 
diviziei A la fotbal, care progra
mează șapte întîlniri în șase orașe 
din țară se va consuma după ce
lebra formulă hamieti'p : a fi sau 
a nu fi I A fi sau a nu fi cam
pioană Steaua, a fi sau a nu fi 
participantă la baraj Steagul Roșu. 
Se poate spune că finala pentru 
primul loc se joacă mîine. dacă nu 
s-o jucat cumva la Pitești. De re- 
zultotul meciului Steaua-Progresul 
poate depinde soarta campioanei 
și agravarea 
sau solvă rea 
tulburarea 
F. C. Argeș 
aproape de
aur. Un rezultat de egalitate ni se 
pare că ar face lupta mai intere
santă în ultimele două etape. Și 
nu-i exclus să fie așa. Pentru a 
se apropia mai mult de Steaua, 
trecind chiar înaintea argeșenilor, 
dinamoviștii bucureșteni au nevoie 
de două puncte în meciul cu Ra
pid. Gîndindu-ne la surplusul de 
efort depus de giuleșteni în proas
pătul turneu efectuat in Algeria, 
Dinamo are șansa cîștigării me
ciului. Dar cine poate ști ce poartă 
Niki-n suflet !... In întîlnire cu dina
moviștii băcăuani, băieții lui llie 
Oană, învinșii cu 4—0 ai... lui Du- 
mitriu II, vor încerca mîine, în fața 
propriilor suporteri, să spele ru
șinea suferită în Ciulești. Univer
sitarii clujeni, băieți „darnici" cu 
adversarii și în deplasare dar și 
acasă în acel retur de campionat, 
pot înnoda sau spulbera speranțele 
la titlu ale piteștenilor. Ni se pare 
că varianta ultimă se va adeveri 
mîine pe stadionul din marele parc 
al Clujului. Echipa lui Tiberiu Bo
ne, care a smuls un punct „banca-

e în clișeul 
raicrcexpCH 

pentru cei

Ceea ce se v< 
alăturat nu este 
ziție de lenjerie 
mici ci o tiscătorre improvi
zată... la o fereastră. Să lie 
oare acesta un mod în care 
soții Blendea, locatari ai a- 
partamcntului 4, blocul D 1, 
din orașul Lupeni, vot să do
vedească trecătorilor că sînt 
părinții unui copil? Le facem 
cunoscut că, deocamdată, fac 
notă aparte, ceea ce ne-a de
terminat să le dedicăm aceste 
rînduri...

ITINERAR
la sfîrșif 
de săptămînă

(Urmare din pag. 1)

Campionatul interjude- 
tean programează mîine în 

Valea Jiului, în etapa a 23-a, 
două întîlniri : Constructorul 
Lupeni — I.C.O. Hunedoara 
și Preparatorul Potrila — Mi
nerul Aninoasa. Meciul de la 
Lupeni se dispută Ia ora 14, 
iar col de la Petrila la ora 11.

— Azi după-amiază, în cam
pionatul municipal se dispută 
meciurile : Energia Paroșeni — 
Preparatorul Lupeni; Construc
torul minier Petroșani — Ști
ința II Petroșani și Utilajul 
Petroșani — C.F.R. Petroșani.

HANDBAL

Duminică, ora 11, teren Jiul
Știința — Medicina Tg. 

Mureș, etapa a 16-a a campio
natului diviziei B, seria a Il-a. 
In deschidere, la ora 9,45 se 
întîlnesc echipele Școlii spor
tive Petroșani — C.F.R. Si- 
meria (feminin) din campiona
tul județean.

„Goana după fluturi" 
fn concurs

Luni seara, la ora 20, formația de teatru a 
Casei de cultură din Petroșani prezintă un spec
tacol cu piesa „Goana după fluturi" de Bogdan 
Amâni. Spectacolul va fi susținut în cadrul e- 
tapei orășenești a celui de-al IV-lea Festival 
bienal de teatru I. L. Caragiale. Piesa se bucură 
de o distribuție bună și este montată în regla 
lui Marcel Șoma de la Teatrul de stat din Pe
troșani. • *

O zi de neuitat
Membrii cercului dramatic de la Școala gene

rală nr. 1 Lupeni nu vor uita curînd frumoasa 
excursie pe care au făcut-o Ia Sarmizegetusa și 
Ia rezervația de zimbri din pădurea Hațegului. 
Stăpîniți de puternice emoții, în vechea cetate 
de scaun a lui Decebal, pionierii și-au îndreptat 
gîndurile spre filele cărții de istorie. Și filele 
cărții s-au transformat parcă într-o „pagină de 
ecran", de pe care Decebal, în fruntea oștirii 
sale, le-a apărut în toată măreția sa. 
aipoi arena în care-aveau loc luptele 
lor, au „ascultat"... șoaptele pietreloT.

Impresiile cu care s-au înapoiat se 
forma curînd în amintiri de neuitat I

Au privit 
qladiatori-

17,30

19,00

TV
S1MBÂTĂ 18 MAI

Lumea copiilor — Magazin muzical-distrac- 
tiv pentru copii.
Startton — emisiune de actualitate sportiva. 
M'ult e dulce și frumoasă — Emisiune de 
limbă română.
Pentru școlari : Aplauze pentru colegii 
noștri.

19,30 Telejurnalul de seară.
20.00 Tele-enciclopedia.
21,00

21,10

22,00

22,45

Vom reveni... peste 6 luni.
Film serial : „Răzbunătorii".

Intermezzo — emisiune mtizical-coregraficM.

Parada vedetelor.
Sacha Distel.

I

Plată și răsplată
Jiul

i le-a

•Si

kt

■

k

va 
iar 
alt

orașul 
să se tină 
județeană

vor desfășura tot pe 
Jiul Petroșani.

23,35 Telejurnalul de noapte.
23,45 închiderea emisiunii.

min
im l>i- 
Iuliu, 
și cu

Micloș

este și Wilch Iuliu, lă- 
șef de echipă la mina 

Intr-o zi, ce-i trece prin 
Să-i facă unui ortac o

Severin, 
competiții, 
de divizia

Orășlie, 
azi și 
a cara- 
de at- 
posedă

de vizitare, 
bazinului. Să 
de un monu-

A-

C. R. M

căminul 
zidul 

vorba 
dezinteresului ?
rămine ca organele 

popular orășenesc

mîine, pe poligonul 
etapa

e plină cu petrol, lam- 
tot noutilizabilă. Din 
lipsei de fitil. De doi ani 
omul pe la toate maga- 

din oraș miracu-

vot trans

Radio
DUMINICA 19 MAI 

PROGRAMUL I:

li,25 Compozitori, de 
ușoară; 12,00 De țoale 
toii; 12,55 5 minute cu 

13,00 Estrada dumini-
14,10

L SCROBAN, V. MARICA. 
P. DOROBANȚU, M. FLU- 

IERAȘ, C. HORVATH 
Petroșani

it

— Teren Jiul, mîine,, ora 10
— Știința — „U" Timișoara, 
contînd pentru etapa a Il-a a 
returului

— Tot
Minerul
Metalul
cadrul 
rezervată 
B. .

„Cuțaei primăverii", 
mîine, ora 9,30, teren

Lupeni — Minerul 
Turnu Severin, în 
aceleiași 
echipelor

ATI ETISM

Duminică, stadion 
campionatul republican rezer
vat juniorilor I și II. etapa 
municipală.

Deoarece 
unde urma 
mîine etapa
pionatului republican 
letism la copii, nu 
groapă de sărituri (!?), între
cerile se 
stadionul

TIR

Azi și
din Petroșani, are loc 
județeană a „Cupei F.R.T.".

......................-....................................................‘...........................

Campionatul școlilor 
generale la Hațeg

I
i
i

Capitală și unul băcăua- 
aceștia acasă, dar l®-au

filumă costisitoare și ale comitetului U.T.G. Lupeni 
să ridice și o placă comemo
rativă. Nu de alta, dar în 
parc vine multă lume. Unii 
aduc cu ei și aparate foto
grafice. Și poate, la fel ca și 
fotoreporterul nostru, nu vor 
rezista ispitei și vor imortali
za pe peliculă monumentul... 
care indispune. Preveniți-f 1

Pe terenul de sport din localitatea 
Unirea s-a desfășurat zilele trecute 
campionatul școlilor generale din 
raza fostului raion Hațeg, la hand
bal, băieți și fete.

După jocuri spectaculoase, pe pri
mele trei locuri s-au clasat în ordi
ne: băieți: 1. Liceul Hațeg; 2. Școa
la generală Unirea; 3. Școala gene
rală Rîu Bărbat. Fete: 1. Școala ge
nerală
Școala

Unirea; 2. Liceul Hațeg; 
generală Livadea.

Noi 
de spori

terenuri

în situația să joace ulti- 
în ultima etapă la Tg. 
sport, și mai ales în fot- 

e posibil. Cît privește pe

rilor" în 
nilor Io 
cedat pe amîndouă la Tg. Mureș, 
trebuie neapărat să învingă pe 
„U" Craiova pentru a nu mai fi 
așa de mult amenițată de razele 
lanternei barajului. Farul și U.T.A., 
două echipe fără emoții, dar și fă
ră pretenții, se vor întîlni pe malul 
mării într-un meci calm, care poa
te și trebuie să dea cîștig de cau
ză „marinarilor".

La poalele Tîmpei s-ar putea 
încă să bată un vînt de libertate. 
Un calcul teoretic, prin care ste
garii ar depăși acasă mîine pe Jiul 
și în etapa următoare pe Rapid, 
i-ar duce 
ma carte 
Mureș. In 
bal, totul
Jiul, echipa noastră a alunecat în 
ultimele etape cîte două locuri, 
ajungînd de pe locul 3 pe locul 7. 
Meciul de mîine, în care să fim 
realiști, nu putem spera nici măcar 
la un punct (ar fi baraj sigur pen
tru Steagul roșu), ne va duce și 
mai jos, în zona celor multe... 
norocoase cu cîte un punct, două 
în deplasare. Bine-ar fi să greșim 
în această afirmație șr Jiul să se 
întoarcă „limpede” de la Brașov. 
In orce caz, etapa de mîine va 
răspunde mai clar .decît multe de 
pînă acum la en>g$atica întrebare : 
a fi sau nu fi I Să așteptăm.

Minerul Lupeni joacă mîine 
acasă cu U.M. Tmișoara, cu care 
se află la egolitate de puncte : 24. 
După categoricul 1—4 din etapa 
trecută înregistrat 
verin, lupenenii au datoria morală 
de a demonstra că... nu sînt ce 
par a fi.

Conducerea A. S. Voința din Ha
țeg, care funcționează pe Tîngă Co
operativa meșteșugărească „Reteza
tul", a luat inițiativa măririi bazei 
sale sportive. Astfel, lîngă arena de 
popice s-a început amenajarea unul 
teren de volei, urmînd ca în curînd 
să se treacă și la amenajarea unui 
teren de handbal și a unuia de tenis.

în felul acesta, A. S. Voința Ha
țeg va dispune de o frumoasă și co
respunzătoare bază sportivă.

N. S.

la Turnu Se-

D. GHEONEA

nostru
pentru concursul Pronosport

Nr. 20 DIN 19 MAI 1968

T. Progresul — Steaua
2. Rapid — Dinamo București
3. Petrolul — Dinamo Bacău
4. ,,U" Cluj — F. C. Argeș
5. A.S.A. Tg. Mureș — „U" Craiova
6. Steagul roșu — Jiul
7. Farul — U.T.A.
8. Gaz metan — A. S. Cugir

Olimpia Oradea — Minerul Baia Mare 
C.S.M. Reșița — Crișul Oradea 
C.S.M. Sibiu — Vagonul Arad 
Politehnica Galati — Electronica Obor 

Metalul București

9.
10.
11.
12.
13. Chimia R. Vîlcea
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Unii oameni, în loc să-și va
dă de lucru în timpul pentru 
care iau salar, se lin de tot 
felul de năzbîLiL Unul din a- 
ceștia 
CătUȘ, 
Dîlja. 
cap?
„figură" care să distreze toa
tă echipa! Zis și făcut. L-a 
trimis pe -Micloș Iosif la ma
gazie să scoată niște mercur. 
Cu ușurință Wilch a intrat în 
pose/ia argintului viu. Apoi, 
în timp de Micloș își vedea 
do lucru, Wilch a luat cîteva 
felii de portocală, a „transplan
tat" mercurul în ele și 
oferit ortacului :

— Mănîncă și tu ’
Micloș a mulțumit, a 

cat feliile de portocală 
bate cu mercur. Wilch 
împreună cu Rusu loan 
alții așteptau, efectul :
să se plîngă de „gîdilituri" Ia 
stomac. Se distrau grozav. La 
două zile, Micloș a fost inter- 
riat în spital. Doar interven
ția operativă a medicilor i-au 
salvat viața. Dar mai resimte 
și acum consecințele „glumei" 
lui Wilch : înțepături la inirijă.

Monument 
al dezinteresului ?

In parcul 6 August din ora
șul Lupeni există o fîntînă ar
teziană (vezi clișeul de 
jos). Mai bine zis a existat. 
Pentru că de cînd a fost des
ființată conducta de apă (nu 
se știe care-i motivul), bazi
nul a devenit loc de depozita
re a hîrtiilor, gunoiului, pie
trelor. Intr-o stare deplorabilă 
sînt și
precum și 
fie cumva 
nre-nt... al 
tunci mai 
Consiliului

Lui Droblici Dări din Petro
șani (str. Vasile Roaită bloc 
7, ap. 30) i-a Venit ideea să 
facă afaceri. Cu aragazul. In- 
tîlnindu-1 pe SCutaru Nicolae 
(str. Unirii, bloc 6, ap. 6), ca
re de mult timp căuta unt ara
gaz, i-a zis :

— Dai 2 500 lei și te fac cu 
aragaz cu două ochiuri.

— Prețul... E prea scump.
— Dacă vrei... Im; dai 2 500 

Jei și-mi faci și rost de mași
nă să-mi duc aragazul de la 
magazin acasă. (La controlul 
organelor locale, șr-a 
aragazul). Scutaru 
sesizat < 
municipal 
Ie" 
lui 
zat 
va

populare;
știri; 16,05

organele
1 despre 

lui Droblici.
Scutaru îi 
un aragaz, 
mai primi

ascuns 
Nicolae a 
consiliului 
„pretenlii- 
Urmarea : 
fi reparti- 

Droblici nu 
aragaz.

„Fitil 
pentru I

Dacă unii fac afaceri cu a- 
ragazn'e, alții gătesc pe lampa 
de petrol. Burlacu Petru (din 
Petroșani str. Oituz bloc I, ap. 
6) nu poate găti însă pe o ast
fel de lampă. Chiar cînd „bu
telia" 
pa e 
cauza 
caută 
zineTe 
losul produs. Și-i imposibil să 
intre în posesia lui. De asta 
punem și „fitil"
I.C.R.M. 1

6,00 Buletin de știri; 6,05 
Muzică ușoară; 7,00 Ora satu
lui; 7,40 Pagini vesele din o- 
perete; 8,00 Radiojurnal. Su
marul presei; 8,15 Ilustrate 
muzicale; 9,00 Radiomagazinul 
femeilor; 9,30 Program de 
cîntece și jocuri populare; 
9,50 Soliști și orchestre de mu
zică ușoară; 10,15 Cîntă corul 
de copii al Radioteleviziunii; 
10,30 Radio-publicitate; 10,40 
Melodii românești; 11,00 Bule
tin de știri; 11,07 Melodii popu
lare; 
muzică 
pentru 
poezia;
cală; 14,00 Radiojurnal; 
întîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 14,40 
Recital de operă : Teodora 
Lucaciu; 15,00 Concurs cu pu-* 
blic; 15,25 Parisul și cîntecele 
sale; 15,50 Jocuri 
16,00 Buletin de
Pagini din operetele lui Johann 
Strauss; 17,00 Sport și muzică; 
19,45 Orchestra de muzică 
populară a Radioteleviziunii; 
20,00 Radiojurnal. Sport; 20.10 
Muzică ușoară; 20,25 Melodii 
populare; 20,40 Teatru radio
fonic : Premiera „Platonov" de 
A. P. Celiov; 22,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorolo
gic; 22,20 Melodii din filme 
românești; 22,30 Moment poe
tic; 22,40 Suita teatrală în stil 
clasic de Theodor Grigoriu; 
23,00 In ritm de dans; 24,00 
Buletin de știti; 0,05—5,00 Es
trada nocturnă.

Zi de repaus 
la ascensoare?

BREBFN

Locuim în blocul turn din 
strada Vasile Roaită nr. 5 și 
asistăm, toți locatarii, la o cu
riozitate : începînd de sîmbălă 
seara și pînă luni dimineața, 
ascensorul este oprit. Măsura 
aceasta au luat-o mecanji iL_ 
răspunzători de buna funcțio
nare a acestui ascensor. Moti
vul : „este interzisă transpor
tarea materialelor". Adică me
canicii se referă la faptul că 
transportăm cu ascensorul co
piii în cărucioare. Am adus 
cazul ia cunoștința I.L.L. dar 
nu s-a luat nici o măsură pînă 
în prezent. Așa că, deocam
dată sîntem nevoiți să coborîm 
și să urcăm scările în fiecare 
zi de sărbătoare legală, iar 
ascensorul e pus Ia odihnă.

Munca independentă
gîndirii creatoare a viitorilor specialiști

mijloc de bază în formarea

(Urmare din pag 1)

ați primit îndrumări cu privire la stu
diul individual ?" Iată răspunsurile 
lor: 17,44 la sută —de la învățător 
(clasele I—IV), 45,35 Ia sută — de la 
profesorul diriginte (clasele V— 
VIII), 33,72 la sută de la profeso
rul diriginte (clasele IX—XII), 1,16 
la sută de la cadrele didactice diD 
învățămîntul superior și 2,32 la sută 
de la organizația U.T.C. Se constată 
că formarea deprinderilor de muncă 
independentă constituie o preocu
pare permanentă a profesorilor și 
drrigintilor claselor V—XII, la nive
lul învățămîntului superior această 
problemă considerîndu-se în mare 
parte rezolvată. Care este însă si
tuația la școlile din Valea Jiului și 
Ia Institutul de mine din Petroșani? 
Precis nu se poale ști, dar în urma 
unui sondaj efectuat asupra studen
ților de la Institutul de mine 
proveniți din școlile din Valea Jiu
lui, am primit răspunsuri ca: „Nu 
mi-a arătat nimeni cum trebuie să 
studiez deși doresc să știu cît mai 
multe", „Citase lecția predată din 
notite plnă o știu", sau „Am învă
țat întotdeauna zilnic lecțiile pre
date, dar la examen îmi vine foar
te greu să dau răspunsuri prompte

etc. Oare 
că la pTO- 
predomină 

elevilor în 
a gîndiriiî

formula ipoteze, de a căuta soluții, 
a utiliza surse de informație și 
special observația proprie pen- 
dobîndirea cunoștințelor, el 

putea niciodată să găsească

In special la întrebările de sinteză 
și cu caracter aplicativ" 
nu demonstrează aceasta 
fesorii noștri de liceu 
tendința de instruire a 
dauna celei de educare
Sîntem convinși de faptul că elevii 
sînt stăpîniți de dorința de a în
văța, dar ei trebuie să ceară și a- 
jutorul profesorilor lor atunci cînd 
întîmpină greutăți în rezolvarea te
melor de casă. IaT profesorii sînt 
datori să-i îndrume si să-i ajute pe 
elevi să studieze individual, să 
gîndească independent, 
cum să învețe creator, 
elevii de azi — 
vor fi înzestrați 
nace de acumulare 
Numai așa se vor 
la studenli spiritul 
și pasiune pentru 
real și major al studiului, indepen
denta în cercetare, inițiativa și si
guranța de sine, curiozitatea știin
țifică și elanul creator — fără a 
căror flacăra civilizația ar fi ră
mas cu milenii în urmă. Dar dacă 
studenții noștri nu vin din liceu 
inițiali în munca independentă, aici 
ei trebuie mai întîi să-și formeze o 
educație a qîndirii. Stu(J?ntul nu 
va putea căpăta deprinderea de a

individual,
să-i învețe
Numai așa 

mîfne studenți — 
cu capacitate te

și dezvoltare, 
putea dezvolta 
de devotament 

știință, sensul

nu 
so- 
bu- 
am-

care-1

de 
în 
tru 
va
luitii originale și va rămîne un 
cher, un memorizator, un fișier 
bulant, o magazie de date, 
vor copleși pînă la urmă și-i vor
trezi în minte ideia renunțării, a- 
părîndu-i în față rtiimca de student 
ca o muncă imposibilă.

Desigur, există cadre didactice 
atît în liceu (sau alte școli) cît și 
în institut rare dau îndrumări 
studiu individual, dar acestea 
referă la' studiul disciplinei
specialty Iii) respective, consider hi- 

runoscute bazele generale 
individual. De aseme? 
cadre didactice 
lor solicită
studentului). In 

analizează profund 
ev idențiază

de 
se 

(sau

care, 
gîndirea 

aceste 
feno- 
legă-

dn-se 
ale studiului 
nea, există 
prin lecțiile 
elevului (sau 
lecții se
meniele fizice, se 
turile lor cauzale șr se accentuea
ză „relația" dintre problemele puse 
de practică și cunoștințele teore
tice. Aceste modalități de prezen
tare a lecțiilor sînt cele mai potri
vite, sîift mult „gustate" și țin me-

reu 
Dar 
dir-ii 
există un drum care nu 
străbate fără un studiu i 
aprofundat, iar apoi acești 
liști nu se vor putea menține fără 
deprinderea cu munca independentă.

„Rețete" referitoare la căile și 
metodele de formare a deprinderi
lor de muncă independentă, sau re
feritoare la tehnica muncii intelec
tuale, nu putem da. Totuși, profe
sorii noștri au experiența muncii 
independente, în plus pot consulta 
lucrări valoroase în acest domeniu, 
cum ar fi : „Studiul individual al 
studentului", elaborată 
de un colectiv de 
do la Universitatea 
din Cluj, precum 
cole publicate, 
vista învălămînlului 
ceasta înseamnă că> 
studiu propunerile, 
de a se organiza în 
prelegeri săptăminale (cel puțin în 
clasa Xll-a) tar la institutul de mine 
să se introducă un curs special (fie 
el șir facultativ) in primul semestr» 
al anului I. cate să inițieze pe e- 
levi si studenli în tehnica muncii 
intelectuale.

trează gîndirea ascultătorului, 
de aici și pînă la formarea gîn- 
creatoare a viitorilor specialiști 

se poate 
individual 
i specia

individual 
și publiraetă 

cadre didactice 
„Rabeș-Bolyai" 

și diversele arti- 
îndeosebi în „Re- 

superior". -A- 
se pot lua în 
nu tocmai noi, 
cadrul liceelor

x

X
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII FRANCEZE
GENERALUL CHARLES DE GAULLE EMEHE

Cuvintarea președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu

(Urmate din pag. I)

Poporul noslru a primit cu mul
tă căldură pe oaspeții francezi, ști
ind că împreună vom putea să adu
cem o contribuție mai activă la cău
tă progresului națiunilor noastre, la 
cauza păcii și colaborării în lume.

Mulțumesc domnului președinte al 
Franței pentru cuvintele adresate lo-

★
Cuvîntările sînt subliniate în re

petate rînduri de puternice ovații 
pentru prietenia româpo-franceză.

In timpul popasului din piața cen
trală a orașului Slatina, formația 
corală a Casei de cultură și taraful 
din c muma care poartă numele ves
titului haiduc de pe aceste melea
guri, lancu Jianu, participant la re
voluția de la 1821 a lui Tudor Vla- 
dimirescu, interpretează cîntece 
populare.

Oaspeții trec prin mulțime. Au loc 
calde șl spontane manifestări de 
prietenie. Se fac urări pentru pros
peritatea Franței și României. Cei 
doi președinți string călduros mîi- 
nile a zeci și zeci de cetățeni care 
îi înconjoară, mulțumesc pentru pri
mirea ospitalieră.

Coloana de mașini se oprește a- 
poi în fata uzinei de aluminiu, ale 
cărei produse sînt astăzi cunoscute 
în peste 20 de țări de pe diferite 
meridiane ale globului. La intrarea 
în uzină, realizată după proiectele 
firmei franceze „Pechiney", oaspe
ții 5Înt înlîmpinati de Matei Ghigiu, 
ministrul construcțiilor pentru in
dustria chimică și rafinării, de mem
bri al conducerii uzinei, ’ do nume
roși muncitori, ingineri șl tehni
cieni dintre care unii s-au specia
lizat în întreprinderi similare fran
ceze. Pe clădirea pavilionului admi
nistrativ al uzinei. împodobită cu 
drapelele României si Franței. se 
află portretele președintelui Repu
blicii Franceze, qeneralul Charles de 
Gaulle, și președintelui Consiliului 
de Stat. Nicolae Ceaușescu, iar pe 
nn fundal albastru inscripții în lim
bile română și franceză : „Trăiască 
pacea șl prietenia inke popoare!".

fnqinerul Constantin Spoitu. direc
torul uzinei, care a făcut un stagiu de 
specializare în ma> multe întreprin
deri franceze producătoare do_ alu-

Pe plaiurile arqesene
Șoseaua — cu largi serpentine — 

șerpuiește printre dealuri lerasate, 
printre așezări de oameni gospo
dari ce și-au împodobit festiv co
munele cu drapelele de stat ale 
Franței și României. Răsuna itrale 
pentru prietenia româno-franceză, 
ppntni conducătorii de stat ai Fran
ței și României. Pe alocuri, coloa
na de mașini se oprește, conducă
torii celor două state schimbă ralde 
strînqeri de mînă cu cei veniti în 
întâmpinare.

Rucinmași anunță do departe so
sirea oaspeților în municipiul Pi
tești. In centrul orașului, mii și mii 
de oameni îi întîmpină cu puternice 
ovații. Pe o estradă, amenajată în 
fata monumentului evocator ,1907", 
formațiile corale ale Palatului cul
turii, sindicalelor ,ale căminului

Cuvintarea președintelui Franței, 
generalul Charles de Gaulle

In primul rînd vă mulțumesc, dom
nule președinte, pentru cuvintele 
foarte amabile de bun sosit pe care 
le-ați rostit pentru mine. Vă mulțu
mesc dumneavoastră tuturor locui
torilor din Pitești, pentru că ați ve
nit să mă primiți și în persoana 
mea să salutați Franța.

La amabila invitație a domnului 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. am venit în tara dumneavoas
tră pentru a studia împreună cu 
dînsul pentru ca guvernele noastre 
să studieze împreună mai temeinic 
și mai precis, cooperarea foarte pre
țioasă, foarte prietenească care a 
început între țara dumneavoastră șl 
țara mea.

Am venit, de asemenea pentru ca 
împreună să studiem caro sînt în
datoririle noastre de miine și în a- 
celasi timp, pentru a aduce întregii 
Românii salutul întregii Frânte.

Prima dintre îndatoririle noastre 
este aceea de a munci împreună pen
tru unirea Europei, de la un capăt 
la celălalt. Din nefericire, pînă a- 
rum Europa nu a fost unită nicioda
tă. Aceasta a provocat mari neno
rociri atît Europei, cît și lumii în
tregi. Trebuie să unim Europa pen
tru pacea, pentru progresul, pentru 
fraternitatea ei și a întregii omeniri. 
Aceasta este o îndatorire franco- 
rotnână.

Cuvintarea președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu

In acest vechi oraș românesc, ca
re în anii puterii populare cunoaște 
o puternică dezvoltare, aș dori să 
sublinibz, la fel ca domnul președin
te Charles de Gaulle, că prietenia 
dintre Franța și România — care are 
vechi rădăcini — se dezvoltă, în 
noile condiții, unul din factorii me
niți să contribuie la asigurarea păcii 

cuitorilor din Slatina — oraș care 
în anul acesta sărbătorește 600 de 
ani de existentă — iar dumneavoas
tră vă urez mult succes în activita
tea pe care o desfășurati, astfel in
cit să vă aduceți din plin contribu
ția la măreția patriei noastre, la 
prietenia dintre Franța și România, 
la cauza păcii în Europa.

★
ininiu, prezintă macheta uzinei, sub
liniind că întreprinderea produce în 
prezent 75 000 de tone de aluminiu 
anual, cu o puritate de 99,8 la sută. 
El a informat pe oaspeți că actua
lele lucrări de extindere a uzinei 
vor permite ca în următorii ani la 
Slatina să se producă în fiecare an 
mai mult de 100 000 tone de alu
miniu. Vorbind despre rodnicia co
laborării franco-române în înfăptui
rea acestui obiectiv, care a pus ba
zele industriei aluminiului româ
nesc. directorul a relevat condițiile 
bune asigurate în Franța muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor ro
mâni în vederea specializării lor 
rapide și la un înalt nivel tehnic 
în domeniul producției de aluminiu.

Mulțumind directorului pentru 
prezentarea făcută, președintele 
Franței, Charles de Gaulle, a spus: 
Știam că există această uzină de a- 
luminiu de la Slatina și am vorbit 
cu președintele Ceaușescu de pla
nurile pe care le aveți pentru dez? 
voltarea ei. Știm că aveți proiecte 
mari, că vreți să produceți anual 
200 000 tone de aluminiu.

Sînt fericit că francezii și româ- 
mânii, inqinerii noștri și al dumnea
voastră, cooperează în această mun
că. Această cooperare este un e- 
xemplu de ceea ce putem face îm
preună și. mai ales, de ceea ce tre
buie să facem în continuare.

La plecarea din uzină celor doi 
președinți le-au fost înmînate albu
me cu aspecte din uzină.

In drum spre Pitești. la Valea 
Mare Jitaru, Negreni și Ia intersec
ția cu comuna Scornicești, locuito
rii acestor așezări, purtători ai u- 
nor bogate tradiții în domeniul por
tului șl jocului strămoșesc, întîm- 
pină pe oaspeți cu cunoscutele lor 
echipe de dansuri populare.

■ ultural die Domnești, elevii școlii 
pedagogice Muscel, în total peste 
400 de persoane, intonează solemn 
melodia „Bine ați venit", compusă 
de dirijorul Alfons Popescu, în cin
stea distinșilor oaspeți ai . orașului. 
Profesorul pensionar Constantin Al
bii, însoțit de un grup do tineri, le 
oferă pîine și sare.

Președintele Republicii Francezo, 
președintele Consiliului de Stat al 
României sînt salutați în numele lo
cuitorilor de pe aceste străvechi 
meleaguri românești de Petre Dumi
nică, președintele Consiliului popu
lar județean Argeș.

înlîmpinati cu urale puternice, iau 
cuvîntul președintele Republicii 
Francezo, Charles de Gaulle, și pre
ședintele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu.

O altă îndatorire este aceea de 
a tnunci împreună pentru dezvolta
rea noastră. Trăim în epoca indus
trială, în epoca dezvoltării economi
ce, în epoca progresului social. Este 
necesar ca o tară ca a dumneavoas
tră și o tară ca a mea — care dau 
dovadă de atîta omenie și dispun 
de mijloace — să muncească împre
ună pentru dezvoltarea propriului lor 
progres, pentru propria lor capacita
te industrială, economică și socială. 
Aceasta este ceea ce am început să 
facem împreună și aceasta este, dom
nule președinte, ceea ce vom face 
în viitor, mai amplu decît înainte.

In sfîrșit, cea de-a treia îndatorire 
a noastră este să ne iubim și să ne 
stimăm. O merităm, dumneavoastră 
românii și noi francezii. Sînlem po
poare animate de bunăvoință. Sîntem 
popoare care se aseamănă — dintot- 
deauna. Astăzi, văd mai bine, ca 
niciodată că ne stimăm și ne iubim, 
pentru ca în faptele noastre si în 
stăruințele noastre, în munca și suc
cesele noastre să fim unul lingă al
tul. lată cea de-a treia datorie a 
noastră.

Noroc Pitești. Urez’ noroc acestui 
oraș mare, muncitor. înflăcărat si în 
plin progres. Vă las salutul Franței.

Trăiască Piteștii!
Trăiască România I
Trăiască prietenia româno-fran

ceză I 

si securității în Europa și în întrea
ga lume.

Vizita președintelui Franței în Ro
mânia s-a transformat într-o adevă
rată manifestare sărbătorească a 
prieteniei româno-franceză. Dintot- 
deauna Franța și România au fost 
alături, ele nu s-au aflat niciodată 
una împotriva celeilalte. Nn expri

măm speranța că totdeauna Ro
mânia și Franța vor fi împreună I 
Am fost împreună și la bine și la 
rău, și în timpuri grele și în tim
puri bune — cum se spune în țara 
noastră. Azi, cînd în fața omenirii 
se deschid perspective minunate pen
tru așezarea relațiilor pe baze noi, 
cînd se poate obține înlăturarea pe
ricolului unui nou război, cînd toate 
forțele pot fi consacrate progresu
lui material și spiritual, prietenia 
francezo-română se înscrie ca un 
factor activ pentru progresul social, 
pentru pace.

Sînt în întregime de acord cu cele 
spuse aici de domnul președinte al 
Franței cu privire la îndatoririle ca
re ne revin. Vreau să subliniez încă 
o dată, că, fără nici-o îndoială, ceea 
ce dorim noi să facem corespunde 
intereselor popoarelor noastre. Dar 
interesele Franței și României, ale 
francezilor și românilor, nu sînt in
terese egoiste, nu sînt îndreptate 
împotriva unui alt popor, ci dimpo
trivă ele corespund pe deplin inte
reselor tuturor popoarelor din Euro
pa, din întreaga lume, pentru că ele 
servesc progresul, servesc pacea, 
cooperarea dintre popoare.

Am citit că un corespondent do 
presă și-a format o imagine nu prea 
fericită despre această vizită și des
pre întîlnirile avute de noi. Nu 
vreau să mă refer la cineva anume. 
Trebuie însă să înțelegeți domnilor 
— și mă adresez tuturor corespon
denților străini — că discuțiile din
tre generalul de Gaulle și mine, din
tre reprezentanții guvernelor român 
și francez n-au avut în nici-un mo
ment scopul de a dezbina, cum spun 
unii, sau do a» încerca să rupă anu-

★
Cuvîntările celor doi condu

cători do stat sînt subliniate 
de aplauze puternice, entuziaste. 
Ovațiile mulțimii nu contenesc. Pre
ședintele de Gaulle și președintele 
Nicolae Ceaușescu își string cordial 
mîjnile.

Generalul- de Gaulle se oprește 
apoi în mijlocul ansamblului co
ral, se fotografiază împreună cu 
artiștii, îi felicită pentru grija cu

La Tîrgoviște — 
vechea cetate de scaun

După-amiază, coloana de mașini 
a plecat spre Tîrgoviște — vechea 
cetate de scaun a Țării Românești. 
La Topoloveni, localitate rurală cu
noscută pentru bogatele sale tradi
ții în domeniul artizanatului, unde 
se face un popas, mii de țărani sa
lută cu căldură pe distinșii oas
peți. După un obicei străvechi, celor 
doi președinți li se oferă cîte un 
miel alb. Corurile căqhinelor cultu
rale intonează cîntece populare.

După ce vizitează expoziția de 
artizanat deschisă ad-hoc în apro
pierea scenei, generalul de Gaulle 
adresează felicitări locuitorilor co
munei pentru înalta lor măiestrie 
artistică.

După ce străbat valea Dîmbovi
ței, oaspeții ajung în pădurea Dra-

Cuvintarea președintelui Franței, 
generalul Charles de Gaulle

Vă mulțumesc foarte mult, dom
nule președinte, pentru primirea dv. 
atît de amabilă și pentru cuvintele 
dv. atît de nobile. Mă simt foarte 
fericit că mă găsesc la Tîrgoviște 
și că pot vizita locurile unde sînt 
atîtea mărturii ale originii poporu
lui român. Sînt, de asemenea, feri
cit de a fi putut lua contact cu popu
lația acestui oraș atît de entuziastă 
pentru prietenia celor două țări ale 
noastre.

împreună cu domnul președinte 
Ceaușescu, care m-a invitat să vin

Cuvintarea președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu

Ne găsim aici în orașul care timp 
de mai multe sute de ani a fost 
capitala Țării Românești și caro a 
avut un rol însemnat în istoria po
porului român.

Poporul nostru, care veacuri în
tregi a luptat pentru ființa sa na
țională, a găsit în sine forțele ne
cesare pentru a realiza unirea, pen
tru a forma statul național român, 
care este astăzi un stat dornic de 
pace, de colaborare cu toate popoa
rele lumii.

In decursul vremurilor între Ro
mânia si Franța s-au statornicit re
lații prietenești. Nu o dată popoarele 
noastre, oameni înaintați ai națiu
nilor noastre au luptat împreună 
pentru libertate, pentru independen
tă națională, pentru pace în lume.

Așa cum a subliniat domnul pre
ședinte de Gaulle, între noi au avut 
loc convorbiri rodnice. Franța șl 
România sînt hotărîte să-și aducă 
contribuția la statornicirea unei Eti-

★
Apoi, grupuri de tineri îi conduc 

pe oaspeți pe un impresionant co
vor de flori și cetină de brad să vi
ziteze Palatul domnesc de odinioară, 
aflat în curs de restaurare. Genera
lului de Gaulle i se relevă aspecte 
din istoria zbuciumată a Curții din 

mite prietenii. Dimpotrivă, au fost 
discuții și preocupări comune pen
tru a întări prietenia între noi și în 
același timp prietenia cu toate po
poarele din Europa, fără deosebire 
de regimul lor social, pentru că nu
mai pe această cale se poate asigu
ra pacea și securitatea în Europa și 
în lume.

Discuțiile și preocupările noastre 
au urmărit nu numai întărirea prie
teniei dintre noi, — pentru că ea 
e bună și are perspective minuna
te, — ci.și cum să acționăm pentru 
a dezvolta prietenia mai strîns și cu 
alte popoaros pentru a face din Eu
ropa o . forță puternică a proqresului 
și a păcii. Considerăm că aceasta 
corespunde intereselor tuturor na
țiunilor din Europa, tuturor națiu
nilor din .întreaga lume.

. Manifestările călduroase făcute de 
locuitorii Bucureștiului, Craiovei, 
Slatinei, Piteștiului. din comunele pe 
unde am trecut, oglindesc prietenia 
dintre poporul român și poporul 
francez. Aceste manifestări demon
strează totodată unitatea de qranit 
a poporului român în jurul politicii 
partidului și guvernului nostru. A- 
ceasta demonstrează că poporul ro
mân este strîns unit și hotărît să 
facă totul pentru a ridica patria sa 
pe culmile progresului și civiliza
ției, să-și aducă contribuția activă 
la cauza păcii și cooperării între 
toate națiunile lumii.

Fie ca prietenia româno-franceză 
să triumfe în veci de veci.

Fie ca cooperarea româno-france
ză să contribuie și mai mult la cauza 
unității șl cooperării popoarelor din 
Europa, la cauza păcii în lume.

★
care păstrează datinele străbune, 
pentru grija ce o acordă portului 
popular, strălucit reprezentat aici. 
Din nou răsună urale și ovații 
pentru prietenia româno-franceză, 
pentru prosperitatea României și 
Franței. Oaspeții se îndreaptă apoi 
spre comuna Micești, unde Consiliul 
popular județean a oferit o masă în 
cinstea lor.

godana, unde sînt salutați de Ni
colae Tăbîrcă, președintele Consi
liului popular al județului Dîmbo- 
vița. 1

Tîrgoviște, glorioasa cetate de 
scaun în secolele trecute, evocînd 
momente înălțătoare de istorie și 
cultură românească, este în sărbă
toare. Pe frontispiciul instituțiilor 
publice, ale unor clădiri în stil brîn- 
covenesc flutură drapelele român și 
francez.

Sunete prelungi de bucium ves
tesc sosirea oaspeților la porțile 
străvechi Curți domnești.

Mii de hineri și vîrstnici le fac 
o entuziastă, primire.

In aclamațiile mulțimii, iau cuvîn
tul președintele de Gaulle și preșe
dintele Nicolae Ceaușescu.

în România, am discutat multe su
biecte. Toate acestea au fost subiec
te de muncă în comun, do prietenie 
și do cooperare în folosul tuturor, 
fără excepție, adică a întregii noas
tre Europe, pe care vrem să o unim, 
și prin aceasta în folosul lumii în
tregi. Sînt fericit să spun aceasta 
si aici, așa cum am spus peste tot.

Mulțumind tuturor pentru primirea 
minunată, vă aduc salutul Franței.

Trăiască Tîrgoviște !
Trăiască România!
Trăiască prietenia româno-franceză!

rope în caro toate' națiunile să se 
dezvolte independent și liber, în ca
re să domnească pacea.

Dorim să cooperăm între noi, să 
cooperăm cu toate națiunile din Eu
ropa. Considerăm că în condițiunile 
de astăzi, toate popoarele trebuie 
>ă-și aducă întreaga lor contribuție 
pentru a apăra pacea, ca oamenii 
de stat, cei care au răspunderea în 
statele respective, .trebuie să pună 
mai presus de orice interesele pă
cii, ale colaborării între popoare. 
Numai așa își vor face datoria față 
de propriul popor, fată de toate po
poarele, față de cauza păcii în lume.

In acest spirit s-au desfășurat șl 
se desfășoară vizita domnului preșe
dinte al Franței în România. Prie
tenia româno-franceză va servi cau
zei cooperării în Europa, cauzei pă
cii și securității popoarelor.

Fie ca această prietenie să se în
tărească continuu și să fie veșnică.

Trăiască prietena noastră Franța!

★
Tîrgoviște, reședință a unor mari 
voievozi care au luptat pentru ne- 
atîrnarea tării.

Se vizitează în continuare Bise
rica Domnească, ridicată de Petru 
Cercel, prieten cu Henrlc al III-lea, 
domnitorul român și monarhul fran

cez fiind semnatarii unora dintre 
cele dinții documente care atestă 
vechimea legăturilor românn-fran- 
ceze.

După scurtul popas la acest lea
găn de tradiții glorioase al poporu
lui român, președintele Republicii 
Franceze a scris în cartea de im
presii : „Onoare și fericire Tîrqoviș- 
tei".

Revenind pe străzile orașului, co
loana de mașini trece pe lingă Mu
zeul tiparului și cărții vechi româ
nești, pe lingă Muzeul scriitorilor 
tîrqovișteni.

înaintea plecării, președintele de 
Gaulle și președintele Nicolae

A

In miilocul
„Bun venit în județul Prahova!" 

scrie, în limbile română și france
ză, deasupra unui arc de triumf a- 
menajat în Stoenești. Această urare 
este exprimată și de miile de țărani, 
din împrejurimi, care au venit aici 
pentru a saluta cu căldură pe oas
peți.

Profilurile industriale ale rafină
riilor și uzinelor anunță apropierea 
coloanei de mașini de Ploiești, ce
tatea petrochimiei românești, cen
trul unor meleaguri cu vechi tradi
ții de luptă pentru libertate, neatîr- 
nare și progres social. In centrul ora
șului, între siluetele noilor ansambluri 
arhitectonice care definesc fizionomia 
pieței centrale, conducătorii de stat 
ai celor două țări sînt întîmpinați 
de o mare de oameni. Se poate 
spune că aproape întreaga populație 
a orașului s-a revărsat pe străzile 
festiv împodobite, spre a-i saluta pe 
conducătorii de stat ai Franței și ai 
României. De pretutindeni răsună 
ovații șl urale, sînt fluturate stequ-

Cuvintarea președintelui Franței, 
generalul Charles de Gaulle

Mă bucur din tot sufletul, mă simt 
onorat să mă aflu astăzi în orașul 
Ploiești. Vin în mijlocul dumnea
voastră pentru a aduce acestui mare 
șl frumos oraș românesc, ca de alt
fel întregului popor român, salutul 
poporului francez, salutul celei mal 
sincere șl profunde prietenii ce poa
te exista între două popoare.

In timpul vizitei mele în țara dum
neavoastră am avut împreună cu 
domnul Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, convorbirile cele ma’ 
directe, cele mai folositoare și cele 
mai cordiale, pentru a pune de a- 
cord ce au de făcut România șl 
Franța pentru pacea și progresul 
celor două popoare și, totodată, pen
tru unirea Europei de la un capăt 
Ia celălalt.

Ceea ce putem face împreună în 
domeniul economic, al culturii și în

Cuvintarea președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu

Stimați cetățeni ai Ploieștiului,
împreună cu președintele Franței, 

timp de două zile am trecut prin 
cîteva orașe și județe ale României. 
Domnul președinte a putut vedea 
poporul român la muncă, a văzut 
entuziasmul său, a ascultat muzica 
populară și a văzut dansurile româ
nești. Toată această ambianță repre
zintă poporul român muncitor, dor- 
ric de pace, dornic să-și făurească 
o viață îmbelșugată și fericită. Ma
nifestările calde cu care au fost în- 
tîmpinați peste tot solii Franței o- 
glindesc sufletul poporului nostru, 
spiritul de prietenie dintre România 
și Franța — prietenie care este che
mată să joace un rol activ în instau
rarea păcii în Europa și în întreaga 
lume.

Putem spune că la Ploiești înche
iem o vizită de două zile prin Ro
mânia. Domnul președinte al Fran
ței a declarat că din această vizită 
a rămas cu impresii minunate. Noi 
credem că va duce în Franța prie
tenia, bunăvoința, entuziasmul și do
rința de pace a poporului român. 
Noi dorim ca domnul președinte al 
Franței să transmită poporului fran
cez că are un prieten trainic în 
poporul român, că acest popor do
rește să facă din prietenia cu fran
cezii un factor important în lupta

★
Cuvîntările celor doi șofi de state 

sînt acoperite de aplauzele și ora
lele mulțimii. Se scandează cuvin
tele „Vive la France!", „Trăiască 
România !*.

Coloana mașinilor oficiale pără
sește apoi Ploieștiul, condusă de 
aplauze nesfîr.șite ale ploieștenîlor. 
Se trece prin fața cunoscutelor uzi
ne constructoare de utilaj petrolier 
„I Mai", prin apropierea marilor 
unități petrochimice ale complexului 
industrial de la Brazi, ce-și anunță 
prezența feerică, în aceste ore ale 
înserării, ca o constelație de lumi
ni.

In drum spre București, coloana 
mașinilor oficiale se oprește în 
dreptul hanului de la marqinpa pă
durii Românești, unde echipe folclo
rice susțin un scurt program artis
tic, o adevărată paradă a portului 
popular prahovean.

Coloana mașinilor oficiale se în- 

Ceaușescu se întrețin cu veterani at 
primului război mondial. Luindu-și 
rămas bun de la cetățenii orașului, 
string mîinile întinse de locuitorii 
masați de-o parte și de alta a tra
seului, răspund din mașina deschisă 
saluturilor și gesturilor spontane de 
prietenie.

La ieșirea din Tîrgoviște, peisajul 
începe să fie domniat de turlele se
mețe ale sondelor. Pe întregul tra
seu, pînă la Ploiești, în toate loca
litățile, aceeași atmosferă de săr
bătoare a prieteniei dintre popoare
le noastre.

ploieștenîlor
lețe cu tricolorul celor două 
țări. Piața este dominată de 
portretele celor doi șefi de state, 
încadrate de urarea, scrisă în lim
bile română și franceză : „Trăiască 
prietenia între poporul român și 
francez". Balcoanele și ferestrele 
blocurilor ce înconjoară piața sînt 
înțesate de oameni.

In întîmpinarea distinșilor oaspeți 
au venit Dumitru Balalia, președin
tele Consiliului popular județean, 
Gheorqhe Alecu, primarul munici
piului Ploiești, alli reprezentanți ai 
organelor locale de stat. Tineri îm- 
brăcați în costume naționale de pe 
meleaqurile prahovene oferă oaspe
ților buchete de flori. Președintele 
Consiliului popular județean adre
sează oaspeților nn cald cuvînt de 
bun sosit.

In aplauzele entuziaste ale mulți
mii iau cuvîntul președintele Char
les de Gaulle și președintele 
Nicolae Ceaușescu.

domeniul politicii constituie un e- 
xemplu de ceea ce pot înfăptui îm
preună două țări surori, căci țările 
noastre sînt surori latine. România 
și Franța sînt europene prin exce
lență. România și Franța sînt țări 
pașnice, muncitoare. România șl Fran
ța se iubesc din toată inima.

Pentru ceea ce avem de făcut în 
comun, vreau să vă spun că nimic 
n-a fost mai încurajator si intr-ade
văr entuziasmant — pentru cel ce 
vă vorbește, și prin el pentru Fran
ța — decît primirea de nedescris pe 
care poporul român a binevoit să 
mi-o facă pretutindeni și îndeosebi 
dumneavoastră. Vă mulțumesc din 
toată inima tuturor!

Trăiască Ploiești’ul!
Trăiască România !
Trăiască prietenia româno-fran

ceză I 

comună pentru făurirea păcii pe con
tinentul nostru, pentru făurirea unei 
Europe în care fiecare națiune să 
fie liberă, independentă, să poată fi 
ea însăși, să se dezvolte în colabo
rare cu toate națiunile europene. 
Noi dorim ca domnul președinte să 
transmită poporului francez că po
porul român este pentru colaborare 
și cooperare în toate domeniile de 
activitate, ale creației materiale și 
spirituale. Sînlem convinși că nu
mai o asemenea colaborare și co
operare între popoare — și mă re
fer aici la colaborarea si cooperarea 
între francezi și români — cores
punde atît năzuințelor popoarelor 
noastre, cît și cauzei tuturor națiu
nilor europene, cauzei nării în în
treaga lume.

Doresc să transmit de aici, din 
Ploiești, poporului francez urări de 
multă fericire, de noi și noi succe
se, pentru a face din Franța o țară 
tot mai puternică, tot mai înflori
toare. care să-și aducă contribuția 
—- împreună cu toate popoarele din 
Europa — la făurirea unei păci trai
nice

Multă fericire poporului francez!
Trăiască și să se întărească ne

contenit prietenia româno-franceză !
Trăiască Franța prietenă !

★
dreaptă apoi spre București, unde 
președintele Charles de Gaulle, îm
preună cu președintele Nicolae 
Ceaușescu au sosit la ora 22.

Vizita pe care președintele Repu
blicii Franceze. Charles de Gaulle, 
și soția, a făcut-o timp de două zile 
în cîteva orașe ale tării, împreună 
cu președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și soția, a fost 
primită pretutindeni cu maro entu
ziasm, constituind o emoționantă 
sărbătoare a prieteniei străvechi ro- 
mâno-franceze, care, în zilele noas
tre, capătă un conținut nou, deter
minat de lupta comună pentru in
dependență și suveranitate naționa
lă, pentru securitate și pace traini
că în Europa și în lume.

NICOLAE DASCALESCU, 
NICOLAE VAMVU 

PETRU UII.ÂCAN

Lucrările Adunării 
Generale a 0.0.

NEW YORK. — Trimisul special 
Agerpres, N. Ionescu, transmite: 
Paralel cu dezbaterile din Adunarea 
Generală, din Comitetul Politic și 
din alte organisme ale O.N.U., in a- 
ceste zile se desfășoară la Palatul 
Națiunilor Unite din New York » 
intensă activitate diplomatică, deter
minată de complexitatea probleme
lor care se află pe ordinea de zi a 
sesiunii reluate.

Secretarul genera! al O.N.U., U 
Thant, a avut vineri întrevederi cu 
Gunnar Jarring, trimisul său spe
cial în Orientul Apropiat, ambasa
dorul Zenon Rossides, reprezentan
tul permanent al Ciprului, ambasa
dorul Mahmoud Mestiri, reprezen
tantul permanent al Tunisiei.

Totodată, reprezentanții grupului 
statelor africane desfășoară o sus
ținută activitate de contacte și con
vorbiri în vederea definitivării tex
tului proiectului de rezoluție în 
problema Africii de sud-vest, pe ca
re urmează să-1 prezinte spre exa
minare Adunării Generale.

e -

ALEGERI 
IN REPUBLICA 
DOMINICANA

SANTO DOMINGO. — Joi în Re
publica Dominicană au avut loc a- 
legeri municipale, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă de tensiune 
și nesiguranță. Armata și poliția au 
patrulat pe străzile orașului în tim
pul scrutinului.

Este pentru prima dată după 50 
de ani cînd în această țară se or
ganizează- alegeri municipale și pen
tru prima oară cînd ele se desfă
șoară separat do cele prezidențiale 
sau legislative.

Observatorii politici din capitala 
dominicană apreciază că victoria va 
reveni reprezentanților partidului 
reformist fquvemamental). Singura 
forță politică ce se opune reformiș
tilor în aceste alegeri este partidul 
revoluționar social-creștin. Principa
lele partide de opoziție, printre ca
re și partidul revolutiojiar domini
can condus de Juan Bosch, au de
clarat boicot total acestor alegeri, 
cerînd sprijinitorilor lor să se ab
țină de la vot. Cu cîteva zile îna 
inte de alegeri, poliția dominicană 
a efectuat raiduri asupra domiciliilor 
membrilor partidelor de opoziție din 
orașele San Pedro de Macorias și 
Villa Altagracia; operînd arestări.•-
Io Soaleoiala h orelumit 
„starea do iiîoema“

CIUDAD DE GUATEMALA. - Gu
vernul guatemalez a hotărit prelun
girea legislației privind introduce
rea „stării de urgență" pe tot cu
prinsul țării o perioadă de încă 39 
de zile. Comunicatul oficial dat pu
blicității la Ciudad de Guatemala 
subliniază că întrucît „cauzele tul
burărilor sociale nu au dispărut com
plet, libertățile individuale garantate 
prin constituție trebuie să fie men
ținute în continuar-o sub suprave
ghere".

Ciclon 
pustiitor 
în Birmania

RANGOON. — Cifrele ofi
ciale date publicității la Ran
goon atestă că in timpul ci
clonului ce a bintuit regiunile 
de sud-vest ale Birmaniei și-au 
pierdut viata 1073 de locui
tori, iar peste 15 000 de fami
lii au rămas fără adăpost. Re- 
porterii care au vizitat regiu
nile sinistrate afirmă insă că 
pierderile în vieți omenești și 
pagubele materiale sînt mult 
mai mari. Potrivit datelor ofi
ciale, mai mult de' 2 000 de 
case au fost distruse și apro
ximativ 10 000 de animale au 
pierit în cursul ciclonului a 
cărui viteză a atins 190 de ki
lometri pe oră.

In întreaga fără se desfă
șoară o largă campanie de a- 
jutorare a familiilor sinistrate.

Transplantul 
de plămîn 
a reușit

EDINBURGH. — Potrivit unui bu
letin medica! publicat vineri la spi
talul regal din Edinburgh, starea 
sănătății lui Alex Smith, in vîrstă 
do 15 ani, căruia i-a fost transplan
tat un plămîn, este satisfăcătoare. •

Pacientul este -originar din loca
litatea Breaselete, aflată în Insu
lele Hebrlde.
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