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ÎNCHEIEREA ULIȚEI PREȘEDINTELUI IOSIP BROZ TITO 
ÍN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

R amas bun prietenesc COMUNICAT COMUN
Zeci de mii de bucureșteni, aflați 

de-a lungul arterelor care duc că
tre Aeroportul Băneasa, și-au luat 
sîmbătă dimineața un călduros ră
mas bun de la tovarășul Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, secre
tarul general al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, care, împreună 
cu soția, a făcut o vizită oficială 
in țara noastră, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român și a Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Románia.

Pe fațada clădirii aeroportului se 
aflau portretele tovarășilor Iosip 
Broz Tito și Nicolae Ceaușescu. Pe 
mari pancarte erau înscrise in lim
bile sîrbo-croată și română urările : 
.„Zivelo bratsko prijateljstvo izmedu 
rumunskog i jugoslovenskih naro- 
da 1“ — „Trăiască prietenia fră- 

‘l’rască între poporul román și po
poarele Iugoslaviei 1“

De la Consiliul de Stat, unde a 
avut loc semnarea Comunicatului 
comun, tovarășul Iosip Broz Tito și 
soția au venit împreună cu tova
rășii Nicolae Ceaușescu și soția, 

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

SUMATE TOVARĂȘE TITO,
DRAGI OASPEȚI,
Vă rog să-mi dați voie să exprim încă o dată sa

tisfacția noastră, a întregului popor român pentru 
vizita pe care ați făcut-o în România.

Vizitînd întreprinderi și instituții de cultură, orașe 
și regiuni, Iuînd cunoștință în mod nemijlocit de 
viața și preocupările oamenilor muncii, ați exprimat 
cuvinte calde de prețuire la adresa activității poporu
lui și partidului nostru, pentru care vă mulțumim.

In cursul vizitei am avut convorbiri rodnice, în 
cadrul cărora ne-am informat reciproc asupra acti
vității de construire a socialismului în cele două țări 
ale noastre, am făcut un schimb de păreri cu privire 
U relațiile dintre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, cu privire Ia problemele actuale ale 
situației internaționale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

Ne exprimăm satisfacția pentru caracterul deosebit 
de util al convorbirilor, desfășurate în atmosfera pro
prie relațiilor dintre țările și popoarele noastre, de 
adâncă prietenie, stimă și înțelegere reciprocă. Co
municatul pe care l-am semnat astăzi oglindește ho- 
tărirea celor două partide și state de a întări rela
țiile de prietenie și colaborare tovărășească în do
meniul politic, economic, cultural și în alte domenii 
de interes comun, hotărîrea României și Iugoslaviei 
de a se manifesta și în viitor ca factori activi ai 
luptei pentru progres social, pentru apărarea cauzei 
independenței, securității și păcii popoarelor. Sîntem 
încredințați că aceasta corespunde pe deplin intere
selor ambelor noastre popoare, intereselor socialis
mului și păcii.

Dragi tovarăși.

Acum, cînd ne luăm rămas bun, vă rugăm să trans
miteți din partea noastră, a tuturor, din partea po
porului român, popoarelor Iugoslaviei cele mai calde 
urări de fericire și prosperitate, de noi succese în 
munca lor nobilă închinată înfloririi patriei socia
liste și apărării păcii în lume.

Trăiască și să se întărească prietenia frățească ro- 
mâno-iugoslavă !

Ea revedere, dragi tovarăși I
Drum bun !

* *
Oaspeții răspund aclamațiilor 

prietenești ale mulțimii aliate pe 
aeroport, își iau rămas bun de la 
conducătorii partidului și stalului 
nostru. Un grup de pionieri Ie oferă 
buchete de flori.

Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurei, 
și soția. Emil Bodnăraș, precum și 
cu persoanele oficiale române și 
iugoslave care l-au însoțit pe pre
ședinte în vizita sa în țara noastră.

Pe întreg traseul, ca și pe ae
roport, cetățenii flutură slegulețe, 
buchete de flori multicolore, ca 
semn al sentimentelor de dragoste 
și prietenie cu care poporul nostru 
a întîmplnat, pretutindeni, pe oas
peții iugoslavi, în călătoria lor prin 
România.

Tovarășii Tito și Ceaușescu, a- 
flați într-o mașină deschisă, răs
pund manifestațiilor entuziaste ale 
locuitorilor Capitalei.

Pe aeroport se aflau tovarășii: 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Petre Borilă, Constantin 
Drăgan, Alexandru Drăghici, Paul 
Niculescu-Mizil, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, fosil 
Banc, Maxim Berghianu, Petre Bla- 
jovici. Dumitru Coliu, Florian Dă- 
nălache, Jahos Fazekas, Ilie Ver
de), Vasile Vîlcu, Mihai Dalea, Ma
nea Mănescu, Vasile Patilirteț, Vir- 
gil Trofin, Constanța Crăciun, llie

Tovarășii Tito și Ceaușescu își 
iau rămas bun cu o deosebită cor
dialitate.

In aplauzele celor prezenți oaspe
ții se urcă în avion și salută încă 
o dată pe cei ptezenți.

Murgulescu, Gheorghe Gaston Ma
rin, Roman Moldovan.

Erau de față membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, acade
micieni și aiți oameni de știință, 
cultură și artă, ziariști români și 
iugoslavi, corespondenți ai unor a- 
genții de presă și ziare de peste 
hotare.

Erau, de asemenea, prezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
în Republica Socialistă România.

La sosirea pe aeroport, coman
dantul gărzii militare prezintă ono
rul; se intonează imnurile de stat 
ale celor două țări; în semn de sa
lut răsună 21 salve de artilerie.

Tovarășii Tito și Ceaușescu trec 
în revistă garda de onoare.

Apoi, înaltul oaspete stringe mii- 
nile șefilor misiunilor diplomatice 
și persoanelor oficiale române pre
zente.

La despărțire, pe aeroport, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito au rostit cuvîntări.

Cuvîntarea tovarășului 
Iosip Broz Tito

DRAGĂ TOVARĂȘE CEAUȘESCU,
DRAGĂ TOVARĂȘE STOICA,
TOVARĂȘE ȘI TOVARĂȘI, DRAGI PRIETENI,
Părăsind frumoasa și ospitaliera Românie, aș dori 

încă o dală, în numele meu personal, al soției mele 
și al colaboratorilor mei, să mulțumesc în modul cel 
mai călduros pentru atenția dv. tovărășească și pen
tru primirea extrem de caldă — rar întîlnită —cu 
care am fost întîmpinați pretutindeni prin România 
prietenă. Expresiile de sinceră simpatie ale poporului 
român și chipurile bucuroase ale oamenilor care 
ne-au salutat călduros, atît la București, cit și în ora
șele Gheorghe Gheorghiu-Dej, Brașov, Ploiești și în 
toate localitățile prin care am trecut — ne vor ră
mâne neșterse în amintire. Această primire confirmă 
faptul că intre popoarele noastre există legături prie
tenești puternice și că relațiile dintre țările noastre 
vecine și socialiste se dezvoltă cu succes, ceea ce 
ne bucură foarte mult.

Doresc și cu acest prilej să spun că ne-au impre
sionat rezultatele mari pe care România socialistă 
Ie-a obținut în dezvoltarea ei economică. Noi am 
avut prilejul să vedem că țara dv., folosind bogă
țiile naturale, depune toate forțele sale în construc
ția de obiective mari, dotate cu cele mai moderne 
utilaje și conduse de oameni tineri și capabili. Sîn
tem încredințați că, sub conducerea Partidului Co
munist Român, România va dobîndi noi succese în
semnate în construcția socialistă, ceea ce vă doresc 
sincer.

In cursul acestei vizite, noi am avut convorbiri 
utile sincere și prietenești cu conducătorii dv. de stat 
și de partid. Pot să spun că în relațiile noastre bila
terale nu sînt probleme litigioase, nici probleme des
chise și că de ambele părți s-au arătat posibilitățile 
de dezvoltare și perfecționare pe mai departe a dife
ritelor forme de colaborare prietenească între noi. 
Printre altele, la aceasta ne îndeamnă apropierea geo
grafică a celor două țări socialiste ale noastre — și 
eu sînt convins că acestui scop îi va folosi vizita 
noastră

Noi am făcut, de asemenea, un schimb de păreri 
referitor la cele mai actuale probleme internaționale. 
Și în această privință pozițiile noastre sînt identice 
sau apropiate, deoarece și unii și alții pornim de la 
necesitatea luptei consecvente pentru pace și socia
lism, de la necesitatea aplicării principiului coexis
tenței pașnice și active în relațiile internaționale. 
Eu cred că la aceste eforturi, care se fac astăzi în 
lume, cele două țări ale noastre pot să-și dea apor

tul lor folositor și în viitor.
Permiteți-mi, la sfîrșit, să mulțumesc încă o dată 

pentru atenție și să adresez cel mai cald salut și cele 
mai bune urări întregului popor român.

Trăiască Republica Socialistă România!
Trăiască Partidul Comunist Român l 
Trăiască prietenia și colaborarea dintre poporul 

României și popoarele Iugoslaviei I

★
La ora 10,30 nava aeriană a pre

ședintelui, excortată de avioane cu 
reacție ale Forțelor noastre armate, 
a decolat îndreptîndu-se spre pa
trie,

(Agerpres)

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, președintele Re
publicii Socialiste Federative Iugos
lavia, secretar general al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, cu soția, a făcut o vi
zită oficială în Republica Socialistă 
România între 18-23 aprilie 1966.

In timpul șederii în Republica So
cialistă România, președintele R.S.F. 
Iugoslavia și colaboratorii săi au vi
zitat obiective economice, sociale și 
culturale în orașul București, regiu
nile Bacău, Brașov și Ploiești, s-au 
întreținut cu conducători ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
s-au întîlnit cu oameni ai muncii, 
Iuînd cunoștință de activitatea și 
realizările poporului român în o- 
pera de construire a socialismului.

Inalții oaspeți iugoslavi au fost 
întîmpinați pretutindeni cu multă 
căldură și ospitalitate de către popu
lația orașelor și regiunilor vizitate, 
ceea ce constituie o expresie a 
sentimentelor de prietenie care lea
gă popoarele celor două țări so
cialiste vecine.

In cursul vizitei, tovarășii Ni
colae Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Chivu-Stoica, inein- 

. bru al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat, și Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv și 
al Prezidiului Permanent al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, au avut convor
biri oficiale cu tovarășul Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, secretar 
general al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

La convorbiri au participat :
Din partea română : Alexandru 

Birlădeanu, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Perma
nent al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Emil Bodnăraș, membru al Co
mitetului Executiv și al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Central 
ai Partidului Comunist Român, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Florian Dănălache, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, prim-secretar al Co
mitetului Orășenesc București al 
Partidului Comunist Român, Corne
liu Mănescu, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, ministrul afacerilor externe. 
Andrei Păcuraru, membru al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, Octavian Groza, ad
junct al ministrului energiei elec
trice, Aurel Mălnășan, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în Re
publica Socialistă Federativă Iugos
lavia, și Vasile Șandru, director în 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea iugoslavă : Țvietin 
Miatovici, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
secretarul politic al Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Bosnia și Herțegovina, Marko Ni- 
kezici, secretar de stat pentru afa
cerile externe al Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, Aleksan
dar Grlicikov, membru al Vecei E- 
xecutive Federale, Giurița Ioikici, 
membru al Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, secretarul politic al Comitetu
lui Regional al Uniunii Comuniști
lor din Serbia pentru Regiunea 
Autonomă Voivodina, Bogdan Țr- 

nobrnia, secretarul general al preșe
dintelui Republicii, Iakșa Petrici, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia în Republica 
Socialistă România, și Milorad Pe- 
șici, director în Secretariatul de 
Stat pentru Afacerile Externe.

In cursul convorbirilor, care au 
decurs într-o atmosferă de priete
nie, cordialitate și înțelegere reci
procă, părțile s-au informat asupra 
construcției soicaliste în cele două 
țări și au avait un scihmb util de 
păreri cu privire la relațiile dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Federativă Iugos
lavia, dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, precum și în legătură 
cu problemele actuale ale situației 
internaționale și ale mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale.

Luînd nemijlocit cunoștință, în 
timpul viztei, de eforturile oameni
lor muncii din România, delegația 
iugoslavă a exprimat satisfacție pen
tru rezultatele importante pe care 
poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român Ie-a ob
ținut în diferite domenii ale con
strucției socialiste, în ridicarea unor 
obiective industriale moderne, în 
dezvoltarea sănătății publice, știin
ței, culturii și în ridicarea nivelului 
de trai și a-adresat urări sincere 
pentru dezvoltarea continuă și mul
tilaterală a României socialiste ve
cine.

Partea română a exprimat satis
facția poporului român pentru rea
lizările de seamă obținute de po
poarele iugoslave, sub conducerea 
Uniunii Comuniștilor, în construi
rea orînduirii socialiste, în dezvol
tarea multilaterală a economiei, cul
turii, științei și tehnicii, în ridica
rea bunăstării sale și a transmis 
urări de noi și mari succese în mun
ca pe care o depune pentru înflo
rirea Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia.

I
Ambele părți au subliniat cu sa

tisfacție că prietenia dintre popoa
rele român și iugoslave, cu adinei 
rădăcini în istoria lor multisecula
ră, cunoaște, în condițiile construi
rii socialismului in cele două țări, 
a nouă și continuă dezvoltare. Se 
lărgesc neîncetat relațiile de cola
borare frățească româno-iugoslave 
pe baza trainică a principiilor ega
lității in drepturi, neamestecului în 
treburile interne, respectului și a- 
vantajului reciproc, internaționalis
mului socialist. Un rol important în 
adincirea acestor relații l-au avut 
vizitele, întilnirile și convorbirile 
prietenești din ultimii ani dintre 
conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări.

Un exemplu viu al colaborării 
româno-iugoslave îl constituie con
struirea în comun a Sistemului hi
droenergetic și de navigație Porțile 
de Fier, obiectiv de mare importan
ță pentru economiile naționale ale 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia, pentru dezvoltarea re
lațiilor lor economice, pre
cum și pentru îmbunătățirea 
condițiilor de navigație pe Du
năre în avantajul tuturor țărilor in
teresate. Ambele părți au relevat 
spiritul de colaborare și deplină în
țelegere în care se îndeplinesc sar
cinile ce revin constructorilor ro
mâni și iugoslavi în realizarea aces
tui obiectiv complex.

Creșterea continuă a potențialului 
economic al Republicii Socialiste 
România și al Republicii Socialiste

(Continuare în pag. 3-a)
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L O N E A La faza locală Teatrul C L Nottara la Petroșani

a „Festivalului primăverii“
r>TiiMr1. 17 aprilie ac., în sala 

rinlmhri Bcnciioresc din Lonea s-a 
aesOșamt faza locală a „Festlva- 
lnhu primăverii*1, la care au parti
cipat formațiile artistice de ama- 
teri ale căminutni cultural Cimpa 
si ctuoarioc muncitorești 
trila să Lonea.

ia lata a 500 spectatori 
rial atisic al căminului 
din Cimpa a prezentat montajul li
terar „Te slăvim partid iubit“ — 
tachinat celei de-a 45-a aniversări a 
P-CJL Ia versuri și melodii, artiș
tii amatori cimpeni au slăvit în pro
gramul lor, viața nouă a minerilor 
și țăranilor

La rîndul 
Musca Irina, 
Paeaschiva — au interpretat melodii 
populare care au îneîntat publicul.

Dansul cu temă „Nuntă la Cim
pa-, interpretat de echipa de dansuri 
populare (24 persoane) a adus pe 
scenă elementul folcloric atît de 
frumos șl de bogat al Văii Jiului, 
prezentînd cîteva episoade caracte
ristice și tradiționale în desfășura
re« nunții țărănești: pregătirea ml- 
resei. întilnirea mirilor și desfășu
rarea nunții cu tradiționala urare 
de nuntă, terminîndu-se cu jocul 
viu și optimist al țăranilor noștri.

Dansul cu temă a fost revelația 
spectacolului prezentat și nu greșim 
dacă afirmăm, că formația căminu
lui din Cimpa a înțeles într-adevăr 
semnificația și scopul acestui festi
val și anume de a valorifica fol
clorul local al Văii Jiului.

Formația de fluierași (redusă de 
astă dată numai Ia 10 componenți) a 
interpretat cîteva cîntece ciobănești 
și locale, pline de farmec. La Cim
pa există însă posibilități mari în 
acest sens De aceea trebuie să se 
depună eforturi mai mari pentru 
strîngerea celor 40-50 de fluierași 
care altădată activau la cămin. Și, 
fiindcă e vorba de fluierași amin
tim că șl la Jieț sínt circa 35 de 
fluierași care altădată se întreceau 
cu cei de Ia Cimpa, Banița, Iscroni, 
Dealul Babei în diferite concursuri 
artistice. Din păcate această for
mație, ca șt cea de dansuri, nu s-a 
prezentat în concurs și nu întîm-

din Pe-

colecti- 
cultural

muncitori din satul

lor, soliștii vocali — 
Costina Florian și Daj

ABSENTA UNUI VIOLONCEL“
plător. Justificările aduse de con
ducerea căminului cultural nu pot 
fl luate prea mult în considerare. 
E bine ca cei în cauză să se gîn- 
dească serios la această problemă.

Pentru reușita primei părți a 
programului, merite deosebite au 
Pătrășcoiu Maria, care a instruit 
aceste formații, Bădiță loan și Grun- 
ță Ana, care au mobilizat și orga
nizat interpreții precum și toți cei 
ce au evoluat pe scenă.

Partea a doua a programului a 
fost deschisă de corurile cluburilor 
din Petrila și 
luat alternativ 
Petrila condus 
dimir, a avut

Lonea care au evo- 
pe scenă. Corul din 
de tov. Ureche Vla- 
un repertoriu bogat

nea, succesele obținute de 
șii în întrecerea socialistă, 
dul ei, formația de dansuri 
bului din 
dansuri „Făgărașul", „Bordeiașul" 
și „B&rbuncuil". Cu excepția dansu
lui „Bordeiașul", care a fost in
terpretat de dansatori în costume 
naționale adecvate, celelalte două, 
deși bine interpretate din punct de 
vedere artistic, nu au corespuns 
în ce privește constumația.

Orchestra de muzică populară și 
soliștii vocali s-au prezentat bine 
în fața publicului dovedind că dis
pun de reale talente. Repertoriul 
bogat și variat a fost susținut de 
soliști vocali înzestrați cu voci

frunta- 
La rîn- 
a clu- 

Lonea a prezentat trei 
.Făgărașul",

w
Comedia scriitorului american 

Ira Walfach „Absența unui vio
loncel" este o satiră plină de u- 
mar și de adevăr ia adresa ace
lor concesii pe care americanii 
sint nevoiți a Ie face, ampulîndu-șt 
demnitatea, pentru a se integra mo
dului lor propriu de viață.

Familia Pilgrim trece printr-o 
criză disperată: profesorul Pilgrim 
— un fizician cu renume — s-a 
lansat intr-o aventură financiară 
ca să-și poată duce la capăt o ex
periență științifică. Aventura însă 
s-a dovedit neproductivă și a dat 
faliment. Pentru a-și putea plăti 
datoriile, a-și trimite fiica la uni
versitate și pentru a avea cu ce 
trăi, se vede obligat să se angajeze 
la una din marile firme industria-

— viitor înalt funcționar 
să se comporte in chip 
asemenea împrejurări — 
da staturi. Instrucțiunile

medievală. Proiesorul in- 
minimalizeze importanta 

sofiei sale. Ce/la însă iși 
cit este de umilitoare și 
comedia pe care o ju-

CULTURĂ - ARTĂ
și variat. Corul din Lonea dirijat 
de tov. prof. Popa Gheorghe, spre 
deosebire de corul din Petrila, s-a 
dovedit mai stilizat, vocile mai pro
funde.

Clubul muncitoresc din Petrila 
și-a continuat programul prezentînd 
orchestra' semisimfonică, orchestra 
de muzică populară și fanfara. Le-am 
enumerat pe toate trei la 
deoarece nici pe scenă nu 
servat vreo distincție între 
aceiași oameni au devenit 
interpreți de muzică
populară și de fanfară. Interpreta
rea a fost bună în toate cele trei 
posturi, dar prezentarea scenică s-a 
dovedit necorespunzătoare.

Clubul muncitoresc din Lonea a 
prezentat după cor, brigada 
de agitație care a susținut 
mul intitulat „Mai sus și
mare". Programul brigăzii a oglindit 
realizările minerilor de la E. M. Lo-

un loc, 
s-a ob
ele : a- 
pe rînd

simfonică,

calde și melodioase, ca Jura Aure
lia, Gui Maria, de la Jieț, Mîrlo- 
geanu Geta, Crăciun Marínela, To
ma Rada, Bunea Floarea și Mateșan 
loan. Și soliștii instrumentiști s-au 
bucurat de aprecierea publicului și 
anume Jura Nicolae, la fluier, Brîn 
zea Enache și Pavel Ilie la vioară, 
Cîltea Vasile la acordeon.

In concluzie, se poate afirma că 
faza locală desfășurată la Lonea în 
cadrul „Festivalului primăverii" a 
constituit primul succes real obti- 
npt pentru constituirea unui an
samblu folcloric 
la nivelul orașu
lui regional Pe
troșani.

le Baldwin-Nelson. Dat această 
firmă, care are nevoie de celebrul 
fizician, își‘alege cu grijă angaja
ți!, interesîndu-se nu numai de ca
litățile profesionale ale viitorilor 
salariați, ci și de felul lor de a se 
comporta in familie și societate. 
Bineînțeles, comportamentul lor 
trebuie să se conformeze normelor 
ideale ale societății americane.

Dar atit profesorul Pilgrim cit 
soția sa Celia, sint departe de 
respecta aceste norme.

înaintea sosirii ■ delegatului fir
mei Baldwin-Nelson, fiica lor, dor-
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\ 
nică să-și ajute tatăl, iți cheamă 
prietenul 
care știe 
ideal în 
spre a-i
lui Perry sint fructuoase. Iar im
presia asupra lui Otis Cliilon, dele
gatul firmei, este excelentă.

Dar iată că a doua zi dimineața, 
pe neașteptate, Otis Clifton vine 
în vizită neanunțat. Cînd e gata 
însă să plece, descoperă o veche 
cupă primită de Celia ca premiu 
pentru una din lucrările ei despre 
literatura 
cearcă să 
activității 
dă seama 
jignitoare
casetă amîndoi și, revoltată, renun
ță să se mai prefacă. Bineînțeles, 
Andrew Pilgrim nu va mai fi an
gajat.

Din fericire însă, Otis Clifton 
reapare din nou. adus de astă dată 
de sentimentul său cu totul necon- 
iormist față de Marian, sora profe
sorului. Spre stupoarea tuturor se 
află că a venit într-o mașina roșie 
sport — marcă și culoare necores
punzătoare — în care se găsește 
un flaut. Descoperit, recunoaște ca 
și el încalcă legile vieții model 
prescrisă de firmă pe care o repre
zintă și încearcă să-l convingă pe 
Pilgrim să accepte acest mod de 
existență ipocrită dar rentabilă. 
Pilgrim refuză. Atunci Clifton de
clară că, deoarce firma are nevoiț 
și de 
parte și cărora le sînt îngăduite 
orice abateri — II va angaja cu 
geniu.

Comedia ne Înfățișează deci tea- 
șurile amare ale existenței omului 
de știință american.

Spectacolul cu piesa „Absenta 
unui violoncel" va fl prezentat pe 
scena petroșăneană la 26 apri
lie a. c.

genii — oameni cu totul a-

PLOPȘORUL MEU
artistică
progra- 
la mai

C. HOGMAN 
secretarul 

Comitetului 
orășenesc 

pentru cultură 
și artă Petroșani

Ii place să se Joace cu vintul și iubirea. 
Sorbind răcoarea serii din vastele cimpii. 
Dansează lin, ca dorul, și 
In mărgărintul clipei din

blinda i-i șoptirea 
orele tirzti.

spînzurat pe zare

Pe ecranele cinematografelor din Petroșani
Calea Victoriei
sau cheia visurilor

Ecranizare după romanu-l 
sori ¡torului Cezar Petrescu, 
„Calea Victoriei sau cheia 
visurilor" e un film de at
mosferă și de analiză psiho
logică ce ne poartă în Româ
nia anului 1930. Tema filmu
lui este intelectualul cinstit, 
incapabil să se adapteze mo
ravurilor societății capitaliste.

Ca și romanul, filmul se 
compune din două părți. Pri
ma — intitulată „Ața de pă- 
»anjen" zugrăvește atmosfera 
bucureșteană de dinainte de 
război, insistind asupra con
trastului Izbitor dintre diferi
te medii prin prizma puterni
cei inegalități sociale. Aici 
facem cunoștință cu eroii

principali ai filmului, urmă
rim evoluția lor, ciocnirile 
dintre diverse caractere. Par
tea a doua a filmului, „Cheia 
visurilor", evoluează spre fi
nal intr-o tensiune continuă. 
In centrul acțiunii filmului 
este proiectată soarta fami
liei Lipan.

Filmul 
tograful 
pînd de 
a. c.

va rula la cinema- 
„Republica" înce- 

mierouri 27 aprilie

Depășirea
Producție a studiourilor ita

liene, filmul „Depășirea" e o 
comedie tragică, cu accente 
satirice la adresa unor as
pecte ale societății italiene.

O zi toridă de august. In 
Roma pustie gonește nebu
nește o mașină ..Aurelia

Sport". Proprietarul ei, Bruno 
caută un telefon. In zadar, 
peste tot e închis. La o fe
reastră zărește deodată un ti- 
năr, căruia îi cere permisiu
nea să se folosească de tele
fonul lui. Astfel se îutîlnesc 
cei doi tineri, diametral o- 
puși : pe de o parte Bruno, 
un aventurier, un tip simpatic, 
superficial și dezinvolt, de- 
bordînd de exuberanță și ve
selie, de cealaltă parte Ro- 
berto, student la drept, inte
ligent, harnic și serios, dar 
timid și plin de complexe.

Prietenia lor care se naște 
dintr-o dată ii va duce la c 
aventură febrilă 
pină la urmă cu 
tragic.

Filmul rujează
azi la cinematograful 
iembrie".

dar soldată 
un sfîrșit

începînd de 
„7 No-

-■-.e V-dr

O secvență la filmul Calea Victoriei sau cheia visurilor".

'__

Năvodul greu al ploii l-a
Și liniștea și-o sună pe-amurguri aplecat, 
Pe vadul argintat al căilor lunare, 
Fermecător Inundă ecranul inserat.

prelungă de-atita încântare, 
ce se scaldă-n frunzișuri de visări,

Făptura i-i 
In noaptea
Iar ceru-i cade-n falduri de umbre la picioare, 
Un fir de plop topit în pure-mbrățișări.

Țîșnesc din «dineuri lumini, 
Pămintul e tot o lumină,
Se cern anii repezi — senini — 
Și viața de soare mi-e plină. 
Mă mistui in focul de vreri , 
Spre noi orizonturi, mai calde 
Și cintecul limpedei seri, 
II las bucuria să-mi scalde. 
Urechea lipită mi-o las, 
Pămintul, s-audă cum geme. 
De vreme mă sprijin și-n pas 
Cu timpul eu zbor peste vreme. 
Și-ascult certitudini cum cresc, 
lax ochii sărută lumină. 
Pe-o carie, miini mari odihnesc 
S-adun fericirea deplină.

GHEORGHE GRADINARU MARIA DINCA

P R I M À V A
Pulsează seva ta-n adine de mine 
Clocot înnoitor din tinere uzine 
Aleargă pe rețele în dans cu kilowații 
Prin omul care tinde spre alte constelații

NOTE DE LECTOR

ION BARBU
După recenta ediție a „Poe

ziilor" lui Lucian Blaga, un 
nou eveniment editorial re
tine atenția iubitorilor de 
poezie. Zilele acestea a apă
rut, sub îngrijirea Iui Al. Ro- 
setti și Liviu Călin, volumui 
de versuri „Joc secund" ca
re înmănunchează opera poe
tică a lui Ion Barbu.

Născut în 1895 la Clmpu- 
lung Muscel, Ion Barbu (pe 
numele său adevărat Dan 
Barbilian) 
Facultatea 
București, 
a murit.

Criticii au distins trei eta
pe 
Ion 
but 
nă.

său
1 a fost profesor la 

de matematici din 
pină in 1961 ci nd

in evoluția poeziei lui 
Barbu. Versurile de de- 
sint de factură parnasia- 
Peisajul plin de lumină,

fantezia Incandescentă și a- 
vîntul cosmic al poeziei din 
această perioadă, definesc o
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ridică pe înălțimi de scheleOrașe se

Se unduiesc sub soare valuri de holde grele 
Curge oțelul fluid în lave de vulcan 
Trăim un secol astăzi, în fiecare an.

D. CRIȘAN

Joc secund"
personalitate lirică in plină 
ascensiune,

A doua etapă în evoluția 
poeziei Iui Ion Barbu, este 
Întrevăzută în poemul „După 
melci" și ciclul „Isarlîk", in 
care poetul se îndreaptă spre 
valorificarea folclorului na
țional și balcanic. Poemul 
„După melci" conține ceva 
din substanța poeziei noastre 
populare, aducind aminte de 
atmosfera „Mioriței" prin a- 
cel fior al corespondenței se
crete cu natura.

In ciclul „Isarlîk" poetul 
tinde să reînvie — într-un 
limbaj colorat, încărcat cu 
turcisme — legendele și în
țelepciunea orientală. Nastra- 
tin Hogea, eroul atitor le
gende orientale, capătă 
poezia lui 
prezentare 
grotească.

Volumul

în 
ion Barbu o re- 

inedită, aproape

(1930) constituie a treia treap. 
tă a evoluției poetice a lui 
Ion Barbu. Poetul — matema- 
tecian se dovedește atras de 
poezia ermetică, de factura 
celei scrise de Paul Valery. 
Pentru Ion Barbu poezia este 
acum un mijloc de contem
plare a ideilor, de evadare 
din realitate, „un jac secund... 
pur".

Poetul este preocupat de 
geneza și moartea universu
lui („Oul dogmatic"), de de
finirea complexului iubiri! 
(„Uvedenrode"). de drama o- 
mulul care nu poate cuprin
de toate sensurile firii 
(„Grup") ele.

Opeta lui Ion Barbu. re- 
strinsă ca dimensiuni, con
stituie in literatura noastră 
o apariție singulară de un 
lirism pătruns de limpezime.

.Voc secund" Prof. CONSTANTIN PASCH



încheierea vizitei președintelui ibsip brbz tito
in REPUBLICA SOCIALISTĂ RUMANIA

COMUNICAT COMUN Solemnitatea semnării 
Comunicatului Comun

(Urmare din pag. l-a)

Federative Iugoslavia a creat condi
ții peptru creșterea an de an și di
versificarea schimburilor economice 
bilaterale. Acordul comercial pe pe
rioada 1996-1970, semnat recent la 
Belgrad, prevede o sporire a schim
burilor de mărfuri de peste două 
ori față de realizările din cel cinci 
ani precedenți.

Cele două părți consideră că e- 
xislă largi posibilități de dezvoltare 
in coniinuare a relațiilor economi
ce și au convenit ca organele lor 
competente, și in special Comisia 
mixtă guvernamentală româno-iu- 
goslavă de colaborare economică 
să acționeze in vederea creșterii 
schimburilor comerciale, a lărgirii 
cooperării intre diferite ramuri ale 
industriei, intensificării colaborării 
tehnico-științifice și a schimbului de 
experiență.

Părțile au apreciat pozitiv rezul
tatele obținute în aplicarea înțele
gerilor și convențiilor încheiate în 
ultimii ani, privind legăturile cultu
rale, științifice, pe linia învățămîn- 
tului. presei, radioteleviziunii, cine
matografiei, sportului, a vizitelor 
dintre cetățenii celor două țări și 
ah căzut de acord să dezvolte în 
continuare relațiile în aceste dome
nii. Ele consideră necesar să extin
dă colaborarea în domeniul turis
mului ca mijloc de cunoaștere și a- 
propiere între popoare.

Cele două părți au convenit să 
sprijine în continuare dezvoltarea 
relațiilor in toate domeniile de in
teres comun, în spiritul bunei veci
nătăți și. al colaborării prietenești 
multilaterale, în folosul popoarelor 
român și iugoslave, al cauzei ge
nerale a socialismului și a păcii.

If
In cursul schimbului de păreri ce

le două părți au apreciat că evo
luția situației internaționale in epo
ca actuală se caracterizează prin 
sporirea forței și influenței socia
lismului în lume, avîntul mișcării 
de eliberare națională, al luptei cla
sei muncitoare, creșterea tuturor 
forțelor care luptă pentru democra
ție, progres social și apărarea pă
cii.

Totodată, părțile constată că in 
■última vreme are Ioc o intensifi
care a acțiunilor agresive ale cer
curilor imperialiste, care, incercînd 
să frîneze procesul istoric de dez
voltare progresistă și democratică a 
lumii, să împiedice mișcările revo
luționare, se amestecă în treburile 
interne ale altor țări, atentează la 
independența și suveranitatea po
poarelor în diferite părți ale lumii, 
recurgînd și Ia intervenții armate 
deschise, nesocotind voința popoa
relor și normele elementare ale 
dreptului internațional.

Aceste acțiuni agresive sporesc 
încordarea internațională și pericli
tează tot mai mult pacea în lume 
Ele impun necesitatea unor eforturi 
sporite ale țărilor socialiste, 
ale țărilor nealiniate șl ale 
altor țări iubitoare de pace, 
ale mișcărilor muncitorești, de 
eliberare națională, ale mișcărilor 
progresiste și democratice, ale tu
turor forțelor antiimperialiste, în 
scopul menținerii și întăririi păcii 
mondiale și a securității internațio
nale.

Condiția esențială a menținerii 
și consolidării păcii, a dezvoltării 
multilaterale a colaborării interna
ționale o constituie respectarea în 
relațiile dintre state a principiilor 
suveranității si independenței națio
nale, egalității în drepturi, neames

tecului în treburile interne, avanta
jului reciproc. Pronunțîndu-se cu 
hotărîre pentru respectarea dreptu
lui inalienabil al fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, de a ale
ge corespunzător voinței și intere
selor sale calea dezvoltării politice, 
economice și sociale, cele două 
părți își reafirmă solidaritatea cu 
popoarele care luptă pentru cuce
rirea și consolidarea independenței 
naționale, pentru pace și progres 
social, cărora le acordă și le vor 
acorda și în viitor deplinul lor spri
jin.

Exprimîndu-și îngrijorarea față de 
angajarea tot mai intensă a forțelor 
militare ale Statelor Unite ale Ame
rică, atît în intervenția lor în 
Vietnamul de sud, cit și în bom
bardarea Republicii Democrate Viet
nam, cele două părți și-au expus 
pozițiile lor cunoscute în legătură 
cu situația din Vietnam și și-au 
reafirmat sprijinul pentru lupta 
justă a poporului vietnamez pentru 
libertatea și independența patriei 
sale.

Profund atașate cauzei păcii și se
curității popoarelor, cele două țări 
militează in mod consecvent pentru 
încetarea cursei înarmărilor și în
făptuirea dezarmării generale, pen
tru măsuri eficace de natură să în
lăture pericolul nuclear. Ele se 
pronunță pentru convocarea unei 
conferințe mondiale de dezarmare 
cu participarea tuturor statelor lu
mii. Părțile consideră că interesul 
întăririi păcii, al eliminării orică
ror forme de amestec în treburile 
altor popoare, reclamă desființarea 
bazelor militare străine, retragerea 
trupelor aflate pe teritoriul altor 
state. Părțile consideră, de aseme
nea, că împărțirea lumii în blocuri 
militare nu corespunde dezvoltării 
pozitive a relațiilor internaționale* 
actuale.

In cursul convorbirilor, părțile au 
subliniat importanța rezoluției adop
tate de Adunarea Generală a Orga
nizației Națiunilor Unite, la ultima 
sa sesiune, care cheamă statele eu
ropene cu orânduiri sodaJ-politice di
ferite să-și intensifice eforturile 
pentru dezvoltarea relațiilor de co
laborare și bună vecinătate ca o 
premisă pentru crearea unui climat 
de încredere și înțelegere recipro
că, favorabil unei abordări con
structive a problemelor europene 
încă nerezolvate. Republica Socialis
tă România șl Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia se pronunță 
pentru crearea unui sistem eficace 
de securitate europeană, împotriva 
accesului sub orice formă al mili
tarismului vest-german la arma nu
cleară. Ele consideră necesară re
glementarea pașnică a problemei 
germane pe baza recunoașterii rea
lității existenței celor două state 
germane.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție progresele realizate în 
direcția îmbunătățirii relațiilor dintre 
țările balcanice. Ele și-au reafirmat 
hotărîrea de a depune și în viitor 
eforturi în scopul dezvoltării con
tinue a climatului de cooperare și 
înțelegere între statele balcanice, 
în interesul popoarelor lor, al pro
movării colaborării, bunei vecină
tăți și al întăririi păcii în această 
regiune și în lumea întreagă.

Cele două părți se pronun
ță pentru sporirea rolului și e- 
ficacității Organizației Națiunilor U- 
nite în menținerea păcii și securită
ții in lumea întreagă pe baza 
principiilor Cartei. Ele consideră 
necesar ca Organizația Națiunilor 
Unite să se adapteze schimbărilor 
care au survenit în lumea contem

porană și să fie realizată universa
litatea acestui for internațional.

Părțile se pronunță pentru dez
voltarea nestingherită a relațiilor 
economice internaționale, fără con
diții politice, fără restricții și dis
criminări și susțin aplicarea reco
mandărilor Conferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare 
privind sprijinirea eforturilor pen
tru progresul economic al țărilor 
în curs de dezvoltare.

Schimbul de păreri cu privire la 
problemele internaționale a eviden
țiat hotărîrea celor două părți de 
a-și aduce in continuare contribu
ția lor la normalizarea relațiilor in
ternaționale, la dezvoltarea colabo
rării între popoare, consolidarea 
păcii și securității internaționale.

III
In cursul discuțiilor ambele părți 

au constatat cu satisfacție lărgirea 
relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, dintre organizațiile sin
dicale, de tineret, de temei și alte 
organizații obștești din Republica 
Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia și 
au căzut de acord să dezvolte în 
continuare schimburi de delegații, 
vizite, contacte și consultări pe di
ferite probleme de interes comun, 
precum și alte forme de colaborare 
care s-au dovedit utile pentru cu
noașterea reciprocă a experienței 
în construcția socialismului în cele 
două țări.

Ținind seama de marea diversi
tate de condiții în care își desfă
șoară activitatea partidele comu
niste și muncitorești, determinată 
de particularitățile istorice și națio
nale ale fiecărei țări. Partidul Co
munist Român și Uniunea Comuniș
tilor din Iugoslavia consideră că 
fiecare partid are dreptul exclusiv 
de a-și elabora de sine stătător li
nia politică, formele și metodele 
de activitate în condițiile concrete 
ale țării sale, pe baza aplicării crea
toare a marxism-leninismuiui.

Partidul Comunist Român și U- 
niunea Comuniștilor din Iugoslavia 
își exprimă hotărîrea de a contri
bui la întărirea legăturilor și co
laborării în rîndurile mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, pe baza respectării neabătute 
în relațiile dintre partide a prin
cipiilor egalității, independenței, 
neamestecului în treburile interne 
ale altor partide.

*
Vizita președintelui Republicii 

Socialiste Federative Iugoslavia, se
cretar general al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
în Republica Socialistă România și 
convorbirile care au avut loc con
stituie o nouă și importantă con
tribuție la dezvoltarea prieteniei și 
colaborării frățești dintre Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, din
tre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via, în interesul ambelor popoare, 
al cauzei socialismului și păcii.

Președintele Republicai Socialiste 
Federative Iugoslavia, secretar ge
neral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a invi
tat pe secretarul general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, Nicolae Ceaușescu, și 
pe președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, să viziteze Iugosla
via. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

București, 23 aprilie 1966.

Sîmbâtă, 23 aprilie, la Consiliul 
de Stat, a fost semnat Comunicatul 
comun cu privire la vizita oficială 
în tara noastră a președintelui Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, secretar general al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito.

Comunicatul a fost semnat din 
partea română de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, searetar general ai C.C. 
al P.C.R., Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, iar din 
partea iugoslavă de tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, se
cretar general al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.

ha solemnitate au luat parte :
Din partea română, tovarășii : 

Ion Gheorghie Maurer, Cheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Con
stantin Drăgan, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculeecu-Mizil, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Stefan Voitec, Io- 
sif Banc, Maxim Berghianu, Petre 
Blajovici, Dumitru Coliu, Fiorian 
Dănălache, Jancs Fazekas, Ilie Ver- 
deț, Vasile Vîlcu, Mihai Dalea, Ma-

Primirea la C.C. al P.C.R. a delegației 
de activiști ai C.C. al P.C. Bulgar

Tovarășul Virgil Trofin, secretar 
al C.C. aü P.C.R., a primit delega
ția de activiști ai C.C. al P.C. Bul
gar, condusă de tov. Anghel To
dorov, membru supleant al C.C. al 
P.C. Bulgar, șeful Secției Organi
zatorice a C.C. al P.C.B., care a 
vizitat țara noastră în cadrul unui 
schimb de experiență.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă oalldă, tovărășească.

★
In cursu-l șederii în țara noastră 

delegaiția de activiști ai C.C. al P.C. 
Bulgar a avut convorbiri la secții

In chitea celei fle-a 45-â aniversai a treării P.C.R

CU AN6AJAMENTELE
Mina Aninoasa

In urmă cu o lună, cu prilejul 
decernării diplomei de evidențiat 
pe ramură, pe anul 1965, colecti
vul minei Aninoasa a hotărît să 
majoreze angajamentul inițial, asu
mat în cinstea celei de-a 45-a ani
versări a creării P.C.R., la 3 500 to
ne de cărbune. Ce arată acum, du
pă aproape patru luni de muncă, 
bilanțul activității minerilor anino- 
seni ?

4 200 tone cărbune plus la pro
ducția extrasă, 180 000 lei econo
mii la prețul de cost și depășirea 
randamentului planificat cu 5 kg 
pe post. Deci, bilanț fructuos; este 
dovada priceperii și hărniciei cu 
care au muncit, în frunte cu co
muniștii, oamenii de ia sectoarele 
I, III, IV electromecanic și trans
port, a priceperii cu care a orga
nizat sindicatul întrecerea socialis
tă, este mărturia hotărîrii colecti
vului de la Aninoasa de a se a- 
chita cu cinste de sarcinile ce-i re
vin în anul I al cincinalului.

Înmînarea fanioanelor purpurii

nea Mănescu, Viaaile Patilmeț, Vlr» 
gil Trofin, Constanța Crăciun, Iiie 
Murgulescu, Cheorghe Gaston Ma
rin, Roman Moldovan, Cornelia 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, precum și alte persoane ofi
ciale.

Din partea iugoslavă, tovarășii: 
Țvietin Miatovici, secretarul Comi
tetului Central al Uniunii Comuniș
tilor din Bosnia și Herțegovina, 
membru al Comitetudui Executiv al 
C.C. al U.C.I., Marko Nikezici, se
cretar de stat pentru afacerile ex
terne, membru al C.C. al U.C.I., 
Alexandar Grlicikov, membru al 
Vecei Executive Federale, membru 
al C.C. al U.C.I., Giurița Ioikîci, 
secretarul Comitetului regional al 
Uniunii Comuniștilor din Regiunea 
Autonomă Voivodina, membru al 
C.C. al U.C.I., Bogdan ȚrnObrnia, 
secretar general al președintelui re
publicii, membru al C.C. al U.C.I., 
Iakșa Petrici, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al R.S.F. Iu
goslavia la București, Milorad Pe- 
șici, șeful Direcției pentru Europa 
de răsărit din Secretariatul de Stat 
pentru afacerile externe.

(Agerpreș)

ale C.C. ad P.C.R., a luat cunoștin
ță de munca organelor și organiza
țiilor de partid din orașul Bucu
rești, regiunile Ploiești și Oltenia, 
a vizitat întreprinderi industriale, 
unități agricole și instituții de cul
tură.

Sîmbătă, delegația a plecat spre 
patrie. La aeroportul Băineasa a fost 
condusă de tovarășii D. Ivanovlci, 
membru al C.C. al P.C.R., A. Ger- 
vencovici, membru supleant al G.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

A fost de față Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București.

ÎNDEPLINITE
Depoul C.F.R. 
Petroșani

In cinstea zilei de 8 Mai și co
lectivul depoului de locomotive 
Petroșani și-a luat frumoase anga
jamente în întrecerea socialistă, 
printre care economisirea a 1250 
tone combustibil, realizarea de e- 
conomii în valoare de 75 000 Iei și 
altele.

Folosirea rațională a combustibi
lului, îngrijirea atentă a mașinilor 
au permis mecanicilor de locomoti
vă să obțină succese frumoase în 
întrecerea socialistă. Planul de pro
ducție a fost realizat de colectivul 
depoului în proporție de 114,34 la 
sută, productivitatea muncii a spo
rit cu 16,53 la sută, s-au economi
sit 2 039 tone combustibil conven
țional cu care pot fi remorcate în 
plus 516 perechi trenuri pe distan
ța Petroșani — Simerla, prețul de 
cost a fost redus cu 3,13 La sută 
iar suma economiilor obținute se 
ridică la 297 275 lei. Prin aceste 
realizări, colectivul Depoului de lo
comotive Petroșani și-a îndeplinit 
cu cinste angajamentele luate, chiar 
depășindu-le.

Secretar general al 
Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român 

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

CHIVU STOICA

Președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, 

secretar general al 
Unianii Comuniștilor din Iugoslavia

IOSIP BROZ TITO

In adunarea grupei sindicale nr. 
1 din sectorul II al minei Petrila 
s-au înmînat recent fanioanele pur
purii brigăzilor miniere evidenția
te în activitatea de producție pe 
luna martie. Dintre brigăzile care 
lucrează în cărbune, au primit fa
nionul purpuriu cea condusă de 
minerul Ciopleau Emilian, care și-a 
depășit cu 6,2 la sută sarcinile de 
pian și cea a lui Ailoaie Dumitru 

care a extras din abatajul cu trep
te răsturnate în care lucrează cu 
9,8 la sută mai mult cărbune decît 
a avui planificat.

De la pregătiri, a fost evidenția
tă brigada minerului Dumbrăveanu 
Mihai care a excavat în. luna mar- 
tie din galeria direcțională plasată 
în culcușul stratului 5 cu 90,9 m c 
mai mult steril decît prevedea sal- 
cina de plan.
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Sosirea la Belgrad 
a președintelui Tito

BELC2AD 23. Corespondentul A- 
gerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Smbâ*ă dimineața s-a înapoiat la 
Belgrad venind de la București, 
preset&nte-e R.S.F. Iugoslavia, secre
tar general al U.C.I., Iosip Broz Ti- 
to, care. împreună cu soția, a făcut 
o vizită oficială în România la in
vitația Comitetului Central al Parti- 
fefrri Comunist Român și a Consi- 
linlm de Stat al Republicii Socialis
te România. Cu același avion a că
lătorit și ambasadorul Republicii 
SoriwPste România la Belgrad, Aurel 
MStaăsan

★

BELGRAD 23. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Plopeanu, trans
mite : La cererea reprezentanților 
presei, radioului și televiziunii iu
goslave, președintele Tito a lăcut 
următoarea declarație la sosirea sa 
pe aeroportul din Belgrad.

„Vizita noastră in România prie
tenă face parte din rîndul vizite
lor care rămin trainic în amintire. 
Ab fost primiți atît de călduros și 
cordial, încît este imposibil de des
cris în cuvinte această primire. Sim
patia , cordialitatea și sinceritatea 
pe care poporul român le-a mani
festat față de țara noastră și față 
de popoarele Iugoslaviei au lăsat a- 
supra noastră o impresie foarte 
puternică.

In cursul celor cinci zile am 
avut un program destul de bogat. 
Am vizitat cîteva localități, printre 
care, orașul Gbeorghe Gheorgbiu- 
Dei, unde se află în prezent un 
centru industrial, apoi orașele Bra-

VIETNAMUL DE SUD
O nouă încercare de soluționare a crizei

SAIGON 23 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că la Saigon 
au început sîmbătă dimineața lucră
rile unui comitet preliminar convo
cat de guvernul generalului Ky, în 
încercarea de a soluționa criza po
litică din Vietnamul de sud. Meni
rea acestui comitet — este de a 
alcătui componența așa-numitului 
comitet ce va fi însărcinat cu ela
borarea noii legislații electorale.

Comandamentul militar 
principalele operațiuni

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Comandamentul militar al Statelor 
Unite în Vietnamul de sud a ordo
nat trupelor americane să ia asu
pra lor principatele operațiuni mi
litare împotriva partizanilor sub 
motivul că trupele saigoneze ar fi 
concentrate pentru paza localități
lor controlate de guvern. Aceste 
măsuri au fost anunțate înfr-un in
terviu acordat ziarului „Baltimore 
Sun" de senatorul McGee întors 
recent dintr-o călătorie în Vietna
mul de sud, întreprinsă împreună 
cu secretarul adjunct al ministru
lui apărării, Cyrus Vance. El a re
cunoscut, că guvernul american a 
luat aceste măsuri, deoarece sol- 
dații sud-vietnamezi „s-au plictisit 
de război și vor să se întoarcă a- 
casă". Temîndu-se că procentul de
zertărilor din armata saigoneză va 
crește, generalii sadgonezi și co
mandamentul american au hotărît 

O DELHI. Luând vineri cuvîntul 
în parlament, ministrul de externe 
al Indiei, Swaran Singh, a decla
rat că țara sa ya continua să pro
moveze o politică de nealiniere și 
va respinge în continuare orice 
idee de aderare la vreun pact mi
litar.

Q
O BAKU. Cea mai vîrstnică lo- 

\ cuitoare a Azerbaidjanului este 
'■ Bei im Mehralieva din satul Kiun,

care a împlinit recent 134 de ani. 
In satul unde trăiește Beiim, lon
gevitatea locuitorilor este în me
die de 80—90 de ani.

șov și Ploiești. Am văzut cîteva în
treprinderi industriale mari care 
ne-au lăsat o impresie foarte fru
moasă. Acestea sint fabrici mari, 
moderne, așa cum, după părerea 
mea, trebuie să fie.

Convorbirile noastre s-au desfă
șurat într-o atmosferă foarte cor
dială și au fost foarte amănunțite. 
Am discutat despre relațiile bilate
rale, despre colaborarea noastră e- 
conomică și politică. Am constatat 
că colaborarea noastră de pină 
acum nu este pe măsura relațiilor 
cordiale și apropierii dintre cele 
două țări vecine și am căzut de 
acord că această colaborare trebuie 
lărgită și aprofundată și mai mult.

Am discutat și despre probleme
le internaționale și evenimentele 
actuale, îndeosebi din Asia și Afri
ca, și pozițiile noastre au fost în 
general asemănătoare sau identice.

Consider că această vizită a noas
tră in România va constitui un 
imbold foarte bun pentru întărirea 
mai rapidă și continuă a relațiilor 
noastre în toate domeniile de inte
res comun pentru cele două țări.

Ne înapoiem din România prie
tenă cu multe salutări cordiale din 
partea poporului român și cu cele 
mai bune urări ale sale pentru dez
voltarea și progresul nostru intern 
continuu.

Din acest loc doresc să exprim 
încă o dată mulțumirile noastre 
profunde conducerii de stat si de 
partid a României și întregului po
por român pentru marea cordiali
tate și căldură manifestate față de 
noi''.

După cum se știe, așa-zisul „Con
gres național politic", desfășurat 
recent în capitala sud-vietnameză, 
a hotărît între altele organizarea 
unor „alegeri generale" în vede
rea desemnării unei adunări națio
nale constituante încercînd să răs
pundă, în acest fel, uneia din prin
cipalele cerințe ale budiștilor pen
tru a pune capăt demonstrațiilor 
antiguvernamentale.

american șî-a asumat 
împotriva partizanilor
transferarea soldaților în așa-numi- 
tele „unități semimilitare". Acestea 
sînt pregătite în mod special pen
tru ducerea luptei împotriva deta
șamentelor de partizani și popu
lației sătești nemulțumite de regi
mul de la Saigon.

Senatorul McGee a declarat că 
tabăra militară Vung Tau, situată 
în delta Mekongului va fi lărgită, 
capacitatea ei fiind sporită în toam
na acestui an de două ori, ceea ce 
va da posibilitatea ca unitățile se- 
miimilitare să crească cu 10 000 de 
persoane la fiecare trei luni.

Referindu.se la această problemă, 
senatorul Fulbright, președintele 
Comisiei senatoriale pentru aface
rile externe a declarat că „guver
nul S.U.A. a transformat conflictul 
vietnamez într-un autentic război 
în care principala forță de luptă 
este armata americană cu un efec
tiv de 250 000 de soldați".

• TIRANA. Potrivit datelor co
municate de Direcția de statistică 
de pe lîngă Comisia de stat a pla
nificării, la sfîrșitul anului 1965 
populația Albaniei era de 1 889 800 
locuitori.

• ULAN BATOR. Prezidiul Ma
relui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole a emis un de
cret cu privire la organizarea de 
alegeri pentru. Marele Hural Popu
lar, la 26 iunie 1966.

• BOGOTA. In apropierea loca
lității columbiene Pasto, un auto
car care transporta 39 de copii s-a

Parte:

Imun Miiiin 
li [gțiilKll! ți itUliAurl 
dltiHliiiifltt latre 
imliia il fron

PARIS 23. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : La Paris a fost încheiat un a- 
oord de coproducție și schimburi 
cinematografice între România și 
Franță. Din partea română acordul 
a fost semnat de Mihnea Gheor
ghiu, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, iar 
din partea franceză de Andre Hol- 
leaux, 'directorul general al Cen
trului Național al Cinematografiei 
Franceze.

Acordul, care cuprinde prevederi 
privitdare la coproducții și la 
schimbul de filme, va permite o 
colaborare mai strînsă între indus
triile cinematografice din cele două 
țări.

După semnarea acordului, în sa
loanele ambasadei Republicii Socia
liste România la Paris, în prezența 
ambasadorului Victor Dimitriu, a 
avut loc un cocteil.

Andre Holleaux, directorul ge
neral al Centrului Național al Ci
nematografiei Franceze, a declarat 
corespondentului Agerpres că „a- 
cordul dă un nou imbold colabo
rării cinematografice dintre cele 
două țări. Ne bucurăm pentru acest 
lucru, date fiind legăturile de toa
te felurile, și în special legăturile 
culturale, care unesc cele două 
țări ale noastre de atîta vreme".

întrevederi 
sovieto-italiene

ROMA 23 (Agftrpres). — La 22 
aprilie, A. A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe ai.U.R,S.S„ care 
se află întT-o vizită oficială la Ro
ma, a avut întrevederi cu A. Moro, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Italiei, și cu P. Nenni, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

In seara aceleiași zile, S. P. Ko- 
zîrev, ambasadorul U.R.S.S. în Ita
lia, a oferit o recepție în cinstea 
lui A. A. Gromîko. La recepție au 
participat, A. Moro, președintele 
Consiliului de Miniștri al Italiei, și 
alți membri ai guvernului italian, 
L. Longo, secretar general al P.C. 
Italian, șl alți conducători ai P.C. 
Italian, precum și conducători ai 
altor partide politice din Italia.

Nici o amînare 
in retragerea trupelor 
americane din Franța

PARIS 23 (Agerpres). — In cer
curile politice franceze se pre
cizează că noua comunicare di
plomatică adresată de guvernul 
francez Washingtonului nu are în 
vedere nici o amînare a termenului 
de retragere a trupelor americane 
de pe teritoriul Franței. După pă
rerea Parisului, ar putea fi amîna- 
tă doar desființarea sistemului de a- 
provizionare și comunicație al tru
pelor americane. Acestea ar urma 
deci să părăsească Franța pînă la 
1 aprilie 1967, dată stabilită inițial 
de guvernul francez. Se știe că 
S.U.A. au cerut prelungirea terme
nului de retragerea trupelor lor.

prăbușit într-o prăpastie. Potrivit 
primelor informații, 30 de copii 
și-au pierdut viata.

• ULAN BATOR. Cariera car
boniferă de la Sarîn-hol, situată pe 
rîul cu același nume, la o depăr
tare de 70 kilometri de complexul 
industrial de la Darhan, este una 
din importantele exploatări carbo
nifere din R. P. Mongolă. In pre
zent, aici se extrag 1,1 milioane 
tone de cărbune, ceea ce permite 
satisfacerea a circa '50 Ia sută din 
necesitățile interne de combustibil 
ale țării.

C. C. V. J. Petroșani
Recrutează muncitori pentru cursurile 

de calificare în meseria de mecanic loco
motivă C. F. R.

Condifii de admitere:

— Școala profesională și stagiu de:
— 1 an ca lăcătuș în depou și
— 1 an ca fochist pe locomotivă
Solicifanfii se vor adresa serviciului perso

nal din C.C.V.J. sfr. 23 August nr. 2.

I.L.L. Petroșani
9

MZ1 IIEIIII
Contabil 

revizor-principal
Condiții : Studii 

medii și 6 ani ve
chime în funcții con- 
tabil-financiare.

I. C. R. A.
Petroșani

angajează 
de urgență

• un magaziner
Informafii la telefon

5 4 0.
... X

O.C.L. ALIMENTARA PETROȘANI 
strada Republicii nr. 102, etaj II

Angajează de urgență
DOI CONTABILI I

cu limitele de salarizare între 1025-1175.
Condiții de angajare : STUDII MEDII Șl 2 

ANI IN FUNCȚII ECONOMICE.

T. A, P. L. Petroșani 
anunță publicul 

că prepară in laboratoarele sale 
de cofetărie-pahserie 

din orașele Petroșani, Lupeni, Vulcan 
O gamă variată de prăjituri, for

te, fursecuri și cozonaci pentru toa
te ocaziile.

Comandați la laboratoarele sau cofetăriile 
T.A.P.L. preparatele de cofetărie-patiserie de ca
re aveți nevoie.

Este interzis ca în timpul cuplării sau decuplării vago- 
netelor să se introducă capul sau corpul intre vagonete.

FII ATENT! NU ÎNCERCA SĂ CUPLEZI SAU SA DECUPLEZI VA- 
GONETELE ÎN TIMPUL MERSULUL FA ACESTE OPERAȚII NUMAI ÎN 
TIMPUL ÎN CARE CONVOIUL DE VAGONETE STA PE LOG
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