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Un semestru de mari răspunderi 
investițiile minierepentru

Din cronica 
întrecerii socialiste

Au îndeplinit 
planul pe 7 luni

Am trecut pragul celui de-al doi
lea semestru al anului 1966 — an 
hotărîtor în asigurarea dinamicii 
prevăzute producției carbonifere din 
bazinul nostru în anii cincinalului. 
Ce am realizat în prima jumătate 
a anului, ce ne rămîne de făcut în 
continuare în domeniul cel mai im
portant, determinant chiar — inves
tițiile miniere — pentru a asigura 
exploatărilor noastre capacitatea ne
cesară îndeplinirii sarcinilor puse 
de cincinal ? Iată tema convorbirii 
noastre cu ing. Gheorghe Davides
cu, director tehnic al C.C.V.J.
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— Intîi o întrebare cu privi
re la bilanțul semestrului I; 
Cum apreciați rezultatele obți
nute în domeniul investițiilor 
miniere ?

VIZITA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE ROMANE 

IN TURCIA
ISTANBUL 30. Trimișii speciali. 

Victor Stamafe și Nicolae Popovici, 
transmit : Sîmbătă dimineață, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, și membri 
ai delegației au vizitat uzinele 
„Arcelek" din Istanbul, specializate 
în producția de frigidere, mașini de 
spălat, aspiratoare și alte produse 
de menaj. Parcurgînd diferite 
ții, oaspeții români au primit 
partea inginerului șef explicații 
pre procesul de producție.

In continuare, a fost vizitat
zeul Topcapi, amenajat în vechiul 
palat' imperial din parcul Gulhane, 
în apropiere de Cornul de Aur. 
Muzeul conține valoroase obiecte de 
artă, numeroase manuscrise vechi 
și miniaturi. Șeful guvernului român 
și-a exprimat prețuirea față de fru
musețea operelor de artă păstrate 
în acest muzeu și măiestria ou ca
re ele au fost lucrate.

La ora 13,00, in sala Vilayetului 
din Istanbul, Corneliu Mănescu, mi-
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Mu-

de 
ex-

Și

Interviu cu ing. 
Gheorghe Davidescu 

director tehnic al C.C.V.J.

în proporție de
109,

Ieri dimineață, minerii din 
Valea Jiului au extras ultimele 
tone de cărbune din planul ce 
Ie revenea pe primele 7 luni 
ale anului. In această perioadă 
ei au livrat peste prevederile 
planului mai mult de 40 000 to
ne de cărbune cocsificabii și 
energetic. Sporul de producție 
a fost realizat în cea mai 
re parte pe seama creșterii 
ductivității muncii, indice 
a atins pe bazin 1,300 tone
bune pe post, față de 1,250 to- 

{ ne planificat. De subliniat de 
asemenea, faptul că pe C.C.V.J. 
s-au obținut, pe primul semes
tru, economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 
peste 11 milioane Iei.

O contribuție de mare preț 
Ia dobîndirea rezultatelor 
mai sus au adus colectivele 
ploatărilor miniere Lonea
Lupeni care și-au îndeplinit 
cu mult înainte de termen pla
nul pe primele 7 luni ale anu
lui. Ca urmare a realizării unui 
spor de 5 la sută la producti
vitatea muncii, colectivul minei 
Lonea, de exemplu, a dat în 
acest an 17 000 tone de căr
bune" peste sarcinile de pian. 
La rîndul lor, minerii de la 
Lupeni au extras din abataje 
mai bine de 14 000 tone de căr
bune cocsificabii în plus. Prin 
reducerea prețului de cost pe 
fiecare tonă de cărbune extra
să, minerii lupeneni au obți
nut economii peste plan la pre
țul de cost în valoare 
816 000 lei.

Însuflețiți de realizările 
ținute, minerii din Valea
lui sînt hotărîți să muncească 
cu tot mai mult entuziasm pen
tru a întîmpina Ziua minerului 
și ziua de 23 August cu suc
cese cit mai însemnate în pro
ducție.
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— Activitatea de investiții din 
semestrul I poate fi considerată bu
nă. Acest lucru es
te atestat de in
dicatorii realizați: 
la total volum de 
investiții, planul a 
fost îndeplinit în 
proporție de 101,7 
la sută, Ia con
strucții — montaj
108, la lucrări miniere 
iar la lucrările de antrepriză în pro
porție de 104,8 la sută. Mai slabe 
ne sînt realizările la capitolul uti
laje unde avem intirzieri la mon
taje datorită neterminării la timp a 
unor lucrări ide investiții, ca de 
exemplu Ia puțul orb nr. 3 Vulcan, 
Ia instalația de împins vagonete Ia 
puțul orb nr. 10 Lonea și altele. 
La construcțiile industriale există ră- 
mineri in urmă Ia execuția unor lu
crări din care cauză punerea lor in 
funcție in trimestrul III va suferi, 
probabil, întirzieri. E vorba, mai 
ales, de magazia de ciment și depo
zitul de lubrîflanți și carburanți și a 
alimentării cu apă de la mina Dîl- 
ja, depozitul de ciment și platforma 
de materiale de masă de la mina 
Petrila, stația de ventilatoare de la 
planul 5 Urlcani.

Se impune, intensificarea lucrărilor 
de construcție la aceste lucrări 
precum și a celorlalte spre a fi 
predate pină la sfîrșitul trimestru
lui, chiar mai repede.

— Este vorba așadar de a 
doua jumătate a anului. Care 
sînt obiectivele cele mai im
portante ce vor intra în funcție 
in perioada ce urmează ?

— In semestrul II, vor intra 
funcție, intr-adevăr,- obiective
mare capacitate și de o deosebită 
importanță. In primul rind ași amin
ti mina Paroșeni: e prevăzut să 
dea producție de la 1 septembrie 
a.c. Lucrările miniere subterane 
pentru pregătirea exploatării stratu
lui 18 se vor termina pină la a- 
ceastă dată. Problema rămîne insă 
terminarea construcțiilor de supra
față, imperios necesare, ca silozul 
de cărbune, calea ferată normală și 
podul peste Jiu. Celelalte obiective 
ce urmează a intra in producție 
sint: instalațiile de extracție cu 
schip de la mina Lonea II și Ani- 

noasa sud, funicu- 
larul de cărbune 
Aninoasa sud-Co- 
roești, linia a Il-a 
de la preparația 
Coroești, puțurile 
12 Lupeni și 10 Lo
nea, instalația de 

alimentare. cu apă și turbo-compre- 
sorul de la'mina Uricani.

— In ce stadiu se află pre
gătirile ■: pentru, darea în . tune-

nistrul afacerilor externe—din par
tea României — și Ihsan Sabri Cagla- 
yangil, ministrul de externe — din 
partea Turciei — au semnat un a- 
cord de reglementare a schimburi* 
lor științifice și artistice, iar Du
mitru Bejan, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior, și Emin 
Hekingil, subsecretar de stat al 
Ministerului Turismului și Informa
ției, au semnat un acord privind 
cooperarea în domeniul turismului.

In cursul zilei. Alexandru Boabă, 
ministrul petrolului, împreună cu un 
grup de consilieri, a vizitat între
prinderi din orașul Izmir. In după- 
amiaza aceleiași zile, Tudor Pop, 
consulul general al României la 
Istanbul, a oferit un cocteil.

Au participat membrii delegației 
și persoanele oficiale turce ca>re o 
însoțesc, precum și alte personali
tăți turce.

(Gont inuate fn pag. 4-a)

COMUNICAT
asupra vizitei în Turcia a delegației 
guvernamentale române, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 

Ion Gheorghe Maurer

condusă de

Cu ce se prezintă deputății 
în fața alegătorilor ?
Marea majoritate a celor că- același pod, curățenia străzilor, șan-

rora tovarășii lor de mun
că le-au acordat încrederea ale- 
gîndu-i deputați în sfaturile 
populare s-au dovedit gospodari 
harnici și pricepuți ai treburilor ob 
ștești. Prin exemplul lor personal 
deputății au mobilizat oamenii mun
cii la acțiunile gospodărești și de 
înfrumusețare organizate acolo un
de ei își desfășoară activitatea. Cum 
e și firesc, deputății care au des
fășurat o activitate obștească bo
gată șe prezintă în fața alegătorilor 
cu dări de seamă ce oglindesc rea
lizările obținute prin străduința și 
hărnicia colectivă. Redăm mai jos 
spicuiri din munca desfășurată de 
cîțiva din deputați.

Tovarășa Jura Valeria din Vul
can se numără printre deputății că
rora alegătorii le-au dat mandatul la 
tpate alegerile ce au avut loc în 
anii noștri. Aceasta deoarece de 
fiecare dată s-a dovedit demnă de 
încrederea acordată. In acest an se 
punea problema construirii unei pa
sarele pentru pietoni la podul din 
centrul orașului, ce traversează pi
nul Morișoara. La îndemnul depu
tatei Jura Valeria, locuitorii din 
această parte a orașului au execu
tat lucrările realizînd economii în 
valoare de 7 760 lei. De numele a- 
celeiași deputate sînt legate ame
najarea unui părculeț frumos lingă

țurilor și curților din cartier.
Bilanțul unei activități obștești 

rodnice îl oglindește de asemenea 
darea de seamă prezentată în fața 

-alegătorilor de deputatul Orban 
Iosif din Petrila. Din inițiativa lui 
a fost amenajată și pietruită, cu 
material procurat din Jiu, strada 
Mestecenilor, lucrare prin care în 
bugetul local s-au înscris 1 600 lei 
economii. Printre deputății ce au 
prezentat ori urmează să prezinte 
în fața alegătorilor dări de seamă 
bogate în fapte privind activitatea 
lor se numără : Lazăr Maria și Chi- 

*raș Viorica din Petrila, Cotoț Iosif, 
David Nicolae, Vinca Maria, Tom- 
șa Elisabeta din Petroșani și mulți 
alții.

Dacă marea majoritate a deputa- 
ților din Valea Jiului se prezintă 
în fața alegătorilor cu satisfacția 
datoriei împlinite, nu același lucru 
îl pot face tovarășii Bîrsan Iosif, 
Abraham Otto și Șoricău Solomon 
din Petroșani care nu numai că 
nu au făcut nimic, dar nici măcar 
nu s-au întîlnit niciodată cu cei

ELISH GHEORGHE
șeful comisiei organizatorice 

a Sfatului popular al orașului 
Petroșani

(Continuare în pag. 3-a)

fie a acestor obiective .' , - . . ;
— Ea’ majoritatea lucrărilor 

aflăm într-un stadiu avansat. * De 
altfel, în acest scop au fost luate o 
seamă de măsuri de către condu
cerea combinatului.'La Lonea 4-a"; 
montat schipUl și încep probele în 
gol și în sarcină a instalației. La 
Aninoasa urmează să începem mon
tarea schipulUi și lansarea cablului 
de legătură. Mersul lucrărilor Ia 
puțul 12 Lupeni va permite darea

Interviu realizat
Ion DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)
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La invitația guvernului Republicii 
Turcia, o ’delegație guvernamentală 
română,' condusă de’ președintele 
Consiln:iiii’.d<5' Miniștri al Rcpul^jcii 
Socialiste România, Excelență Sa 
domnul Ion Gheorghe Maurer, a 
făcut o vizită oficială în Turcia în- 

.tre-25 și 31 iulie 1966.
Din delegație au făcut parte ex

celentele lor domnii: Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Alexandru Boabă, ministrul petrolu
lui, Ion 
publicii 
publica 
adjunct
exterior,
junct al ministrului industriei chi
mice, Ștefan Constantinescu, ad-

Drînceanu, ambasadorul Re- 
Socialiste România în Re- 

Turcia, Dumitru Bejan, prim
ai ministrului comerțului 

Atanase Diaconescu, ad-

culturală a Tur-

și-au exprimat 
calda ospitalitate

Coasta Rostoveanu de la sectorul forestier Cimpu lui Neag. De 
aici pleacă buștenii, pe calea aerului, spre rampa de încărcare. i

I 
junct al ministrului industriei- me
talurgice, și Nicolae Stere, adjunct 
al ministrului transportului auto, 
navale și aeriene. ■ ■>

Inalții oaspeți români au viîitat' 
orașele Ankara, Izmir și Istanbul, 
instituții culturale și artistice, ijjgs- 
numente istorice și locuri turiștii:©, 
întreprinderi industriale, luînd cu
noștință de realizările în dezvolta
rea economică și 
ciei.

Oaspeții români 
mulțumirea pentru
de care s-au bucurat din partea gu
vernului și poporului turc.

Președintele Ion Gheorghe Maurer 
a fost primit la Istanbul de către 
președintele Republicii Turcia, Ex
celența Sa domnul Cevdet Sunay.

Președintele Consiliului de Miniș
tri, ministrul afacerilor externe și 
ministrul petrolului ai Republicii 
Socialiste România, precum și cei
lalți membri ai delegației române 
au avut la Ankara mai multe între
vederi cu primul ministru al Tur
ciei, Excelența Sa dl. Suleyman De- 
mirel, ministrul afacerilor externe, 
Excelența Sa dl Ihsan Sabri Ca- 
glavangil, ministrul energiei, Exce
lența Sa dl. I. Deriner, și alte per
sonalități oficiale turce. La întreve
deri au mai participat din partea 
turcă secretarul general aî Minis
terului Afacerilor Externe, Exce
lența Sa dl. Zeki Kuneralp, și am
basadorul Turciei ’a București, Ex
celența Sa dl. Semsettin A. Mardin.

In cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de înțe
legere reciprocă și de cordialitate, 
s-a procedat la un schimb de ve
deri asupra problemelor internațio
nale și asupra dezvoltării relațiilor 
româno-turce. S-a constatat cu să? 
tisfacție că contactele între cele 
două guverne au dus la creșterea 
înțelegerii reciproce și a colaborării 
între România și Turcia și au con
tribuit la întărirea păcii în această 
regiune geografică.

Părțile au exprimat cu satisfacție 
dorința sinceră a guvernelor lor de 
a dezvolta relațiile de bună vecină
tate pe baza principiilor suverani
tății și independentei naționale, in
tegrității teritoriale, egalității în 
drepturi și neamestecului în trebu
rile interne.

Recenta vizită în România a dele
gației parlamentare turce, reglemen
tarea problemelor financiare în sus
pensie, încheierea unui acord ae
rian, schimbul de vizite de dele
gații de experți economiștii dezvol
tarea relațiilor artistice și științi
fice, ca și alte contacte bilaterale

(Continuate în pag. 4-a)



CULTURĂ — ARTĂ
O ZI DE VARA LA CLODIA 
DIN PETDILA

Ne-am abătut joi după-amiază pe 
la clubul muncitoresc din Petrila. 
Ca Întotdeauna aici era mare ani
mație. Jos, în fața meselor de șah, 
mai multe perechi îți disputau în- 
tiiotstea. Nu lipseau, firește, cum 
au lipsesc niciodată de la jocurile 
de șah, chibiții. Aici, la clubul din 
Petrila s-a încetățenit un obicei 
frumos și plăcut. După șut, în fie
care zi, în fiecare seară, ortacii se 
întilnesc la club: fie pentru a Îm
prumuta cărți, fie pentru a Încinge 
o partidă de șah, rummy sau ping- 
pong, fie luînd parte la repetițiile 
formațiilor artistice. La joile tinere
tului Se întilnesc mai rar pentru că 
acestea se țin destul de rar. La etaj 
se juca, de asemnea, șah și rummy. 
Parteneri de întrecere — pensio
narii. Tot aici, la etaj, biblioteca cu 
cele peste 13 000 volume era vizitată 
la intervale scurte de cititori. Bi
bliotecara Topor Magdalena ne-a 
vorbit cu plăcere despre pasiunea 
petrilenilor pentru citit. Dar des
pre activitatea hibliotecii din Pe
trila, vom reveni altă dată. In seara 
aceea ne-a Interesat mai mult ce 
fac artiștii amatori. Și cum n-am 
putut sta de vorbă cu tovarășul 
Kalman Iosif, directorul clubului 
plecat Împreună cu ceilalți directori 
de club din Valea Jiului la un 
instructaj în Capitală, am pătruns 
în sălile de repetiții. Din nefericire, 
la cor nu erau mai mult de 12 
persoane. Tovarășul Vladimir Ure
che, instructorul formației corale ne 
apunea că lipsesc mulțt deoarece 
sînt în concediu. Și apoi nici mo
bilizarea la repetiții nu se face așa 
cum trebuie. Responsabilii culturali 
pe sectoare au uitat de mult de 
îndatoririle lor, iar comitetul sindi
catului a uitat si el să-i tragă la 
răspundere. Păcat. Corul din Pe- 
trila are o veche tradiție șl el tre
buie să confirme acest lucru. Tova
rășul Ureche făcea totuși repetiție 
cu cei prezenți. „Azi vin -unii, inline 
vin alții — ne spunea dînsul. Eu re
pet cu fiecare. La 6 August trebuie 
Să apărem în fața spectatorilor".

In altă sală repetau tinerii din 
brigada artistică de agitație. Noul 
lor program este dedicat ortacilor 
de muncă și se intitulează ..De ziua 
voastră, dragi mineri". In program 
•ste cîntată vrednicia căutătorilor

Pe ecranele din Petroșani
„Operațiunea 1“

Producție a studioului cinemato
grafic „Mosfilm", filmul este alcă
tuit din trei schițe cinematografi
ce : „Tovarăș de muncă', „Miracole" 
și „Operațiunea I". El se distinge 
prin folosirea ritmului și a proce
deelor comediilor vechi, adaptate 
la teme și situații contemporane. 
Personajul care face legătura între 
Cele trei schițe este studentul la 
politehnică Surik.

In prima schiță, îi întîlnim pe 
Surik pe un șantier de construcții 
unde-și face practica și unde-1 în- 
tîlnește pe Fedia, o namilă de om, 
trîntor și nepăsător. Intre cei doi 
s£ iscă un conflict plin de haz.

Cea de-a doua schiță ni-l pre
zintă pe Surik în sesiunea de exa
mene. Urmărim o serie de în-tîm- 
plări amuzante ai căror eroi sini 
Surik și colega lui de facultate 
Lida, care-1 cucerește cu farme
cul ei.

A treia schiță ne duce în larma 
din tîrgul unui colhoz. Aici se pu
ne la cale o spargere la depozitul 
de mărfuri, spargere care urma 
să-1 salveze pe director după fur
turile comise de el. Dar, prin in
termediul Iul Surik, care face de 
gardă noaptea la depozit, cel trei 
răufăcători — „Fricosul", „Prostă
nacul" șl „Abilul" — vor cădea în 
propria lor cursă.

Filmul captivează prin situațiile 
neprevăzute, amuzante pe care le 
conține, comicul său reieșînd din 
antiteza dintre bunul, harnicul și 
cinstitul Surik și persoanele cu ca
re vine in contact.

„Operațiunea I" rulează de mîi- 

de cărbune, se aduce prețuire mun
cii lor eroice in adîncuri, sînt cîn- 
tați fruntașii și evidențiații in pro
ducție. Instructorul brigăzii artistice 
de agitație ne spunea că pe la mij
locul săptămînii viitoare repetițiile 
se vor încheia și programul va 
putea fi prezentat în fața minerilor. 
Ne-am convins personal de acest 
lucru. Cei 10 tineri ascultau cu a- 
tenție indicațiile instructorului și se 
străduiau să interpreteze cit mai 
bine.

Amintind și de spectacolele de 
film, avem tabloul complet al acti
vității clubului muncitoresc din Pe
tala Într-Una din aceste zile de vară. 
Desigur că în alte zile au repetiții 
și celelalte formații artistice ale clu
bului. Și acest lucru este îmbucură
tor. E îmbucurător faptul că în se
zonul cald, cînd, așa după cum îmi 
mărturisea un director de club, ac
tivitatea culturală cunoaște o așa- 
zisl perioadă de acalmie, la clubul 
muncitoresc din Petrila e activitate 
culturală. Și această activitate ar 
putea ti mal bună chiar și in aces
te condiții, cînd mare parte dintre 
artiștii amatori sînt în concediu iar 
petrecerea timpului liber și-a mutat 
centrul de greutate în aer liber. 
Dar trebuie mai multă preocupare 
din partea tuturor: a artiștilor a- 
matori, a instructorilor, a directori
lor de cluburi șl a organelor com
petente.

In sala în care repeta brigada 
artistică de agitație i-am întîlnit pe 
tovarășii Giurgiu Gheorghe, pre
ședintele comitetului sindicatului 
E M. Petrila și Călinescu Tache, 
vicepreședinte al comitetului sindi
catului minei. Prezența lor Ia repe
tiții era un imbold, firește, în acti
vitatea tinerilor artiști amatori. Cei 
doi tovarăși ne-au spus că în- 
tr-adevăr, activitatea culturală a 
clubului lor ar fi mai bună 
dacă ar depune mai mult interes în 
muncă și directorul clubului și in
structorii artistici, dacă comitetul 
U.T.C. pe mină n-ar uita că de la
tura culturală răspunde și el.

E foarte adevărată părerea lor și 
ea e valabilă pentru toate întreprin
derile șl Instituțiile din Valea Jiu
lui.

D. GHEONEA

ne la cinematograful „7 Noiem
brie" din Petroșani.

„Fanfan la Tulipe“
Tot de mîine, la cinematograful 

„Republica" va rula filmul „Fanfan

Familia minerului fruntaș Drob Gheorghe din Vulcan are și în această seară oaspeți. Iar programul 
| la televizor e destul de bun. Dar cîte familii cu televizoare nu au seara oaspeți!

CU J ARA SEMĂN
Cu țara semăn, azi la chip și gînd, 
Căci mi-am sculptat in suilet toată (ora.
Spre zarea viitorului urcind,
Adun de pretutindeni primăvara.
Și-o port, așa, in palme, ca pe-un steag
Să-și fîlfiie simbolul peste vreme;
Și-ntregul românesc peisaj mi-e drag,
Cu șantierele ce-i scriu poeme.
Cu fara semăn, azi, ia chip și gind
Și anii mei sînt anii țării mele,
Ce-nconjurafi de zilele-mi arzi nd, 
întreaga dragoste-i rellectă-n ele.

STAU CUMPĂNIND
Stau cumpănind cuvintele ce-mi suna
Pe-a sufletului coardă. E tirziu.
Din neguri, îmi zlmbește blinda lună, 
Ptivindu-mă, la masa mea, cum scriu.
Din slovele ce cad pe fila albă,
Cuvintele-aș vrea-n fluturi să ptelac.
Iar versul, ce se-nșiră, să-l prind salbă
La gitul unui nou și tinăr veac.
Și gîndul meu, ce-1 dărui tuturora, 
întreg și drept, așa precum l-am scris,
O rază-1 vreau, trăit in aurora
Ce-mi încălzește cel mai trainic vis.

DIN CA MARIA

PRIMII
Ideea s-a născut pe la începutul 

anului 1965 și a fost stimulată de 
realizările deosebite obținute de 
cercul fotoamatorilor clin Lupeni. Pe 
atunci nu era încă nimic clar. Cu 
timpul însă ideea s-a cristalizat, a 
prins contur. Și astfel, un grup de 
entuziaști,’ printre care se numără 
inginerul Ardelean Augustin, Tel- 
lmann Iosif, Moraru Doru, Csatai 
Emil și Szemszei Andor, îndrumați 
de Comitetul orășenesc de partid, 
cu sprijinul conducerii clubului și 
a sindicatului exploatării Lupeni, au 
pus' bazele primului cineclub did 
regiunea Hunedoara.

Evident, această activitate nouă, 
puțin răspîndită încă, a ridicat mul
te probleme atît de ordin organiza
toric cît și teoretic. Cei cinci ama
tori care s-au prins să traducă în 
fapte inițiativa nu s-au dat însă 
bătuți. Au început să citească, să 
consulte cărți și materiale de spe
cialitate menite să le ofere cunoș
tințele indispensabile unei aseme
nea activități pretențioase. Timp de 
mai multe luni s-au străduit să se 
familiarizeze ou noțiunile artei cine- 

la Tulipe" în care îl vom putea re
vedea pe regretatul actor francez 
□erard Filiphe.

„Nevasta nr. 13“
Producția R.A.U. „Nevasta nr. 

13" rulează între 1—5 august la 
stadionul Jiul Petroșani.

PAȘI
matcgrafice luînd cunoștință de fe
lul cum se realizează un scenariu 
de film, cum se realizează un de
cupaj. Pe parcurs au procurat (deo
camdată cu mijloace proprii) o par
te din aparatele necesare. Au ame
najat o sală unde cineclubul să-și 
poată desfășura activitatea nestin- 
gherit, alături de celelalte cercuri 
artistice de amatori ale clubului.

Studiul a permis membrilor cer
cului să cunoască îndeaproape apa
ratul de filmat și mișcările lui, fo
losirea rațională a luminii în timpul 
filmării șițmulte alte amănunte fă
ră cunoașterea cărora activitatea 
cercului nu era posibilă,

După însușirea temeinică a cu
noștințelor teoretice, domeniu în 
care membrii cercului s-au bucurat 
de îndrumarea competentă a ingi
nerului Ardelean (care a activat în 
anii studenției intr-un asemenea 
cerc) s-a trecut la lucru. In prezent 
cineclubul din Lupeni care se află 
abia la primii pași, timizi încă, fil
mează deja. Subiectul filmului a 
fost insipirat de activitatea cercului 
de balet și se intitulează „Exerci
țiu". Scenele de ansamblu sînt ga
ta. Acum se lucrează la detalii ur- 
mînd apoi asamblarea filmului, mon
tarea și sonorizarea lui. Ceea ce 
merită subliniat e faptul că la alcă
tuirea scenariului șl-au dat aportul 
toți membrii cercului urmînd ca 
regia să revină inginerului Arde
lean Augustin.

M. CHIOREANU

ȚUCULESCU — 
POET AL CULORII

Îndeplinind un deziderat tu 
pasionalilor picturii, editura 
„Meridiane" a tipărit in exce
lente condiții grafice un album 
cu reproduceri din opera lui 
Țuculescu.

După expoziția retrospectivă 
organizată anul trecut în Bu- ' 
curești și apoi tn mai multe 
orașe din țară, pictura lui Țu
culescu s-a impus ca o crea
ție de incontestabilă noutate și 
profunzime.

Născut la Craiova in anul 
1910, Ion Țuculescu a avut o 
formație științifică ttainlcă. Pa
siunea pentru pictură s-a con
turat parafei cu cercetările 
sale aprofundate asupra forme
lor primare ale materiei vii.

Munca susținută cu penelul 
s-a concretizat in tablouri ex
puse, incepind din 1933, în mai 
multe expoziții personale, ca
re-i aduc prețuirea oamenilor 
de gust.

Nedezmințit admirator al fol
clorului nostru, Țuculescu a 
preluat multe motive populare 
pe care le-a transiigurat pe* 
trivit sensibilității sale. Se poa
te vorbi chiar de o lază fol
clorică in evoluția artistică a 
lui Țuculescu, fază In care 
peisajele campestre, interioa
rele țărănești sint subiecte 
frecvent iritilnite, alături de 
simboluri folclorice străvechi.

In creațiile din ultimii ani, 
revine obsedant, alături de e- 
lementele iolclorice românești, 
motivul totemului. Subiectele 
sint tratate acum cu mai multă 
adincime, iantezia fiind uneori 
preponderentă asupra elemen
tului real.

Primul contact cu opera lui 
Țuculescu derutează, universul 
său prezentindu-se cu profun
zimi greu de abordat. Țuculeș- 
cu nu poate fi totuși conside- 
lat ca un nonfigurativ, ci mal 
degrabă ca un simbolist mo
dern al picturii. înzestrat cu 
înțelesuri mai mult sau mal 
puțin evidente, simbolurile sale, 
păpușa, troița, totemul, flutu
rele, ochiul etc., revin frec
vent, conturind, alături de-, cu
loare, limbajul propriu al pic
torului. Ochiul, de pildă, sim
bolizează pentru Țuculescu su
fletul omului, avid să cunoas
că tainele firii.

Culorile sint uneori crude, 
frapant combinate. Roșul sin- 
geriu se Învecinează cu albul 
'maculat șl cu galbenul ireal 
intr-o viziune halucinantă. To
nurile Închise de negru, cafe
niu, sint intercalate in spatii 
mari de oranj sau chiar violet. 
Culoarea ~ contribuie la defini
rea stărilor sufletești atît de 
derutante ale acestui poet ne
contestat al culorii.

Răpus în anul 1962 de o 
boală necruțătoare, în plină ac
tivitate de creație, Țuculescu 0 
lăsat In urma sa o bogată o- 
peră cu un evident caracter 
românesc.

Anul acesta, la bienala de 
la Veneția, opera lui Țucules
cu a stlrnit admirația etilicilor 
St Iubitorilor de artă străini, 
numele său adăugîndu-se ia 
valorile românești de circula- 
'ie universală.

C. PASCU
profesor

UN SPECTACOL 
APRECIAT

Aseară a avut loc In sala Casei 
de cultură din Petroșani spectaco
lul de estradă „Cu un cîntec, cu o 
glumă" susținut de artiștii amatori 
ai clubului muncitoresc din Aui- 
noasa.

Spectacolul s-a bucurat de apre
cierea unanimă a spectatorilor fiind 
aplaudat la scenă deschisă.
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Vești de pe șantierul
Vulcande construcții

CAMPIOANA MONDIALA LA
(Urmare din pag. l-a)

i

Un semestru de 
pentru investițill

în 
și

în funcțiune a acestui obiectiv 
cursul lunii august. Funicularul 
linia a U-a de la preparația Coroeșli 
sînt terminate și vor porni o 
cu terminarea lucrărilor la 
Aninoasa-sud.

dată 
puțul

pre-— Ce probleme ridică 
darea la termen a noilor obiec
tive ?

, — Sînt destule. La Aninoasa-
‘Mld, bunăoară, se cere o atenție 
/sporită, atît din partea minei cît și 
a T.C.M.M.-ului, iață de întărirea 
echipelor ce lucrează aici, față de 
aprovizionarea acestora. De altfel, 
și serviciul de urmărire a direcției 
de investiții va lua toate măsurile 
spre a asigura punerea în funcțiune 
a obiectivului într-un timp cît mai 
■curt posibil.

Se reclamă cu deosebire intensi
ficarea lucrărilor de construcții de 
către T.C.M.M. la mina Paroșeni, 
deoarece stadiul fizic actual al lu
crărilor la silozul de cărbune și li
niei ferate normale este în întîr- 
ziere.. Aici avem nevoie de ajuto
rul șantierului întreprinderii de 
electro-montaj Banat — la devierea 
liniei electrice de 16 kV care se 
află în calea lucrărilor de con - 
strucții. Țin să amintesc că ritmul 
lei^ de muncă al acestui șantier ne 
stînjenește mult activitatea. La Pa
roșeni se mai impune terminarea de 
Urgență a drumului de acces la gura 
galeriilor de coastă care să asigure 
aprovizionarea minei. Ritmul redus 
al lucrărilor de amenajare a versan
tului Paroșeni stînjenește și mon
tarea liniei de cale ferată.

Prin terminarea obiectivelor e- 
numerate se vor pune în func
ție importante fonduri de in
vestiții, de aproximativ două mi
lioane lei —* imobilizate pînă a- 
cum; consider, de asemenea, că 
noile instalații de la Lonea, Aninoa- 
sa, Lupenl și preparația Corcești 
vor îmbunătăți substanțial fluxul 
de transport al unităților, vor re
duce efectivele de regie și vor 
contribui la sporirea considerabilă 
a productivității muncii.

— Dar aceasta reclamă încă 
o cerință: ca noile obiective 
sd funcționeze la parametrii 
proiectați. Care sînt preocupă
rile și cerințele în acest sens ?

— De acord. Asigurarea parame
trilor proiectați se pune mai ales 1 
ia Aninoasa-sud unde instalația va !

Comunistul Cazan Dionisie este unui din cei mai buni șoferi oi 
Ș.T.R.A. Petroșani. Cotiducind cu grijă 
g parcurs pînă acum cu el 60 000 km, 
100 000 km fără reparații capitale.

Iată-1 pe șoferul Cazan Dionisie

mari răspunderi 
miniere

prima fază. In privința a- 
parameirilor proiectați, pro- 
gol au dat rezultate promi- 
și considerăm că și probele

caz 
de

a- 
ce-ridică și o seamă

ur-sînt cerințele ce se 
cu deosebire ? In 

de montaj, 
față de calitatea

extrage întreaga producție a minei; 
pe cînd la Lonea numai o parte a 
producției se va extrage pe noul 
puț in 
tingerii 
bele în 
țătoare 
în sarcină vor da aceleași rezulta
te. Sin tem convinși că după con
sumarea perioadei de rodaj in sar
cină, instalațiile vor atinge para
metrii proiectați. In otice 
ceasta 
rințe.

Care 
mărite 
în faza 
ximă 
lor, iat o cerință de perspectivă: 
asigurarea de cadre cu o calificare 
optimă, cate să 
utilaje complicate, 
derne cu 
le poată 
time.

Rămîne 
viciul 
C.CV.J., .

cer
prezent, 

atenție ma- 
lucrari-

cunoască aceste 
apăratajele mo- 
înzestrate și să 
în condiții

care sînt 
manipula op-

deci ca atît pentru 
mecaniCo-energetiC 
cît și serviciile mecanice 

de la exploatări să facă din acțiu
nea de calificare și ridicare a cali
ficării cadrelor o preocupare de 
prim ordin.

Ne aflăm 
rioade de 
convins că 
tori pentru 
lor obiective sînt conștienți de în
semnătatea predării lor la termen 
și nu-și vor precupeți eforturile 
pentru realizarea lor, condiție ho- 
tărîtoare pentru atingerea ritmuri
lor prevăzute industriei extractive 
din Valea Jiului în anii cincinalu
lui.

ser- 
din

Ia începutul unei pe- 
mari răspunderi. Sînt 
toți factorii răspunză- 

darea în funcție a noi-

Cu 
în

ce se prezintă deputății 
fața alegătorilor ?
(Urmare din pag. l-a)

i-au alas spre a le cunoaște 
și năzuințele. Se pune

eare 
păsurile 
daci pe bună dreptate întrebarea : ’ 
Cu ce activitate se vor prezenta 
acești deputați în fața celor care 
le-au acordat încrederea al'egîndu-i 
să gospodărească treburile obștești ? 
S-au poate, au și uitat că au fost 
aleși ca deputați ?

Lucruri bune și frumoase se pol 
face multe și de aici înainte. Esen
țialul însă este ca toți deputății ce 
s-au dovedit cam comozi (să nu le 
zicem nepăsători) față de îndeplini
rea sarcinilor obștești ce le revin,

Întețește, devine mâi 
și Weber £înt chemați

Prezentare

i

autoturismul ..MoSkViai'' nr. 017. 
fiind hotărît să parcurgă cu el

îngrijind motorul turismului.

la

Ritm intens 
Ia lucrările 
de finisare

După* ce au terminat finisările 
2, brigăzile de zidari, ten- 
tîmplari, dulgheri de pe 
3 Vulcan au fost concen- 

blocul D 4. La acest bloc 
află în stadiu de finisare, 

blocul D 
cu itori, 
șantierul 
trate la 
care se
tencuielii© sînt executate in pto- 
porție de 50 la sută și se fac mon
tările tîtnplfiriei precum și ale o- 
blectelor sanitare. Brigăzile conduse 
de zidarul Popescu Teodor, timplarul 
Neagoie Gheorghe și celelalte des
fășoară o vie întrecere pentru a 
imprima un ritm intens lucrărilor 
de finisare.

Cu 25 de zile
avans

La construcția blocului D 5 și F 9 
s-au terminat glisările iar acum se 
demontează cofrajele și se fac pre
gătiri pentru montarea planșeelor. 
Da menționat, că pentru prima dată 
pe un șantier al Văii Jiului, aici 
s-au ridicat, concomitent, două blo
curi cu metoda cofrajului glisant. 
Acest lucru a permis obținerea ți
nui avans de timp de 25 zile, fată 
de graficul de execuție. Prin tim
pul cîștigat, brigăzile Care au con
tribuit la acest succes au creat con
diții pentru aplicarea lucrului 
lanț, formind front de lucru 
lorlolte formații. S-au evidențiat bri
găzile conduse de Coteț Matei, Pop 
Alexandru, și Nicolae Marin pre
cum și formația de lucru condusă 
de mecanicul Ardeleanu Aure).

I

în
ce

făcute cu acest 
studiate și 
răspundere 
conducerile

re
de 
în- 
ca-

să pornească lă muncă cu entu
ziasm și hotărîre.

Pentru ca dările de seamă ale de- 
pu taților să contribuie la îmbună
tățirea activității de viitor, ele tre
buie bine întocmite, adunările să 
fie organizate temeinic, iar propu
nerilor și sugestiilor 
prilej de alegători, 
zolvate cu simț de 
sfaturile populare și 
treprinderilor tutelate de ele. In 
zul că vor exista și unele cereri și 
sesizări neîntemeiate oamenii mun
cii să fie lămuriți cu răbdare și in 
mod tovărășesc.

împletind în mod armonios sarci
nile de producție cu cele obștești, 
mobilizing masele largi de oameni 
ai muncii la toate acțiunile patrio
tice organizate, deputății vor con
tribui în mod substanțial la Înfru
musețarea localităților Văii Jiului.

PROGRAMUL 1: 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI, 5,06 Program muzica) de 
dimineață; 5,15 Gimnastică; 5,25 
Program muzical de dimineață; 6,00 
Sport. Buletin meteo-rutier; 6,15 
Program muzical de dimineață; 7,00 
RADIOJURNAL. Buletin meteo-îu- 
tier, 7,15 In sunet de fanfară; 7,30 
Pe aripile melodiilor; 7,45 Salul 
voios de pionier; 8,00 SUMARUL 
ZIARULUI „SClNTEIA"; 8,06 Muti
că populară; 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Sfatul medi 
cuiul: Insolația; 9,35 Fluleraș de 
fag, mult zice cu drag; 9,47 Sonata 
nr. 18 în si minor pentru pian d< 
Haydn; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
10,03 Cîntecul sSptămînii „Patrie 
sfîntă" de Ion Chirescu, versuri de 
Maria Banuș; 10,15 Jocuri din re 
giunile patriei; 10,30 ROZA VIN 
TUR1LOR: Din explorările geogra
fice ale secolului XX; 10,53 Cvar
tetul nr. 2 în re minor de Constan
tin Dltnitrescu; 11,20 AFIȘ RADIO
FONIC; 11,30 Pe strune de vioară, 
11,45 Muzică populară; 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteoro
logic; 12,10 Fragmente din opereta 
„Anton Pan" de Alfred Mendelsohn;
12,30 Gintă corul de copii al Ra- 
dloteleviziunii, dirijat de Ion Va- 
nica; 12,45 interpretul săptămlnii 
— violonistul Ion Voicu; 13,13 Cîn- 
tă formațiile de muzică ușoară Sile 
Vișan și Roger Dauneels, 13,30 Mu-

egal

teai 
im- 

asu-

LONDRA 30 (Agerpres). — Pe 
stadionul Wembley din Londra, în 
prezența a 97 000 de spectatori, re
prezentativele Angliei și R. F. Ger
mane s-au întîlnit «îmbăta in finala 
celui de ai 8-lea Campionat mon
dial de fotbal. După un maci aprig 
disputat, cu neașteptate schimbări 
de scor, dramatic în unele momen
te, selecționata Angliei a reușit să 
ciștige cu scorul de 4—3, cucerind 
astfel mult invidiatul trofeu, Cupa 
„Jules Ritnet". Dar pentru a obține 
această victorie atît de mult dorită, 
a fost nevoie de 120 de minute de 
joc și de un efort epuizant. Fotba
liștii vest-germani și-au apărat cu 
ardoare șansele luptind de la 
la egal cu pairtenerii lor.

Nivelul tehnic ai întîlnirii a 
de calitate mijlocie, miza 
portantă punindu-și amprenta 
pra evoluției celor două formații 
S-a jucat un fotbal direct, cu 
pase în adîncime, cu multe șuturi 
pe poartă, dar majoritatea lor im
precise. Echipa Angliei, susținută 
de inflăcăTații săi suporteri, a fost 
nevoită să se bată pînă la ultima 
picătură de energie. De la începutul 
acestui campionat, pentru prima 
oară, formația Angliei a fost con
dusă, cînd Haller a înscris în mi
nutul 12 in favoarea echipei vest- 
germane. Dar acest gol nu a fost 
decisiv așa cum s-a întîmpiat în 
majoritatea finalelor de pînă acum. 
Englezii au egalat, au preluat con
ducerea și din nou au cedat în 
fața atacurilor echipei adverse, fi
ind obligați să dispute prelungirile 
Este a doua oară în istoria campio
natului mondial (după finala Italia 
— Cehoslovacia din 1934) cînd stat 
necesare prelungiri în finală. lată 
filmul întîlnirii: Pe o ploaie toren
țială, la fluierul arbitrului elvețian 
Gottfried Dienst, cele două repre
zentative au aliniat pe teren urmă
toarele formații : Anglia: Banks, 
Cohen, J. Charlton, Moore, Wilson, 
Stiles, B. Charlton, Ball, Hqrst,. 
Hunt, Peters. R. F. Germană: Til- ' 
kowski, Mottfles, Schultz, Weber, 
Schnellinger, Haller, Beckenbauer, 
Seeler, Held, Overath, Emmerich.

Ploaia încetează cînd se dă lovi
tura de începere, și primul atac îl 
lansează englezii, care, cu Peters. 
Bobby Charlton și Sttlas, pătrund 
spre poarta lui Tilkowski. Dar în 
plină dominare a britanicilor, la o 
centrare a lui Held, fundașul Wil
son luftează, și Haller, pe fază, 
deschide scorul t 1—0 ta favoarea 
echipei R.
tul 12.

Jocul s<- 
dur. Stiles 
la ordine de arbitru, ta minutul 17, 
englezii beneficiază de o lovitură

F. Germane, în mtau-

1 august
zică populară; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteo-rutier,- 14,08 
Voci, orchestre, melodii; 14,40 Arii 
din operete interpretate de Erik 
Kunz,- 15,00 Cintece populare despre 
apele patriei,- 15,20 Anunțuri, recla
me; 15,30 Caleidoscop muzical; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 16,15 Intermezzo cu mu
zica ușoară,- 16,30 „Pe-un picior de 
plai": balada „Miorița".
de Vasîle Dinu,- 17,00 O floare, un 
cîntec— muzică ușoară; 17,15 ODĂ 
VITEJILOR „TUDOR Șl PANDURII 
iĂI". Evocare radiofonică; 17,40 
Ciclul „Șapte lieduri pe versuri de 
Federico Garcia Lorca"; 17,50 Mu
zica ușoară; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,05 IN JURUL GLOBULUI; 
18,15 Muzică ușoară; 18,25 Mîn- 
dre-s cîntecele noastre,- 18,40 Rit
murile cincinalului. Noi valori fo
restiere,- 19,00 O melodie pe adre
sa dvs.; 19,30 Melodia zilei „Sâ 
mă Ierți" de Robert Flavian; text 
și Interpretare Margareta Pîslaru; 
19,35 Varietăți muzicale, 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARĂ, 20,20 
Sport. Post-scriptum,- 20,30 Concert 
de melodii românești; 20,50 Cîjită 
Gilbert Becaud; 21,05 Cine știe cîș- 
tigă; 21,35 Emisiune de muzică u» 
țoară, 22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,20 Jazz de 
ieri și de azi,- 22,45 Muzică ușoară, 
23,52 BULETIN DE ȘTMU.

Execută Bobby Charlton, 
careu, Hurst țîșnește de pe 
și înscrie cu capul, în timp

liberă, 
înalt în 
dreapta 
ce Tilkowski privește neputincios: 
1—1.

In repriza a doua atacurile Se 
succed rapid de la o poartă la alta. 
Fotbaliștii englezi par mai deciși. 
Eforturile lor sînt concretizate în 
minutul 77, cînd Tilkowski respin
ge în corner. Bal! trage pe deasu
pra apărătorilor germani și mingea 
ajunge la Hurst. Schultz respinge 
pe dreapta, însă acolo se afla Pe
ters, care cu un șut necruțător nu 
mai Iasă nici o speranță portarului 
Tilkowski: 2—1 pentru Anglia.

în ultimele secunde ale jocului, 
spectatorii asistă încremeniți la o 
adevărată „lovitură de teatru". Ar
bitrul acordă echipei R, F. Germa
ne o lovitură liberă de la aproxi
mativ 30 de metri. In careul echi
pai engleze se produce 0 învălmă
șeală de nedeserts și fundașul Wa
lter reușește să introducă mingea 
in plasă. Arbitrul fluieră șflrțitul 
timpului reglamentar de joc. Cele 
două echipe cămin pe teren pentru 
a continua prelungirile, două ta- 
prize a 15 minute.

Chiar ta primele minute, Ball de
pășește apărarea germană, obligîn- 
du-1 pe Tilkowski să acorde 
Cîteva secunde mai tîftiu 
Charlton șutează în bară, 
zii se instalează în careul 
dorind cu orice preț 
In minutul 101, Ball 
pe aripa stingă, centrează la Mural, 
care șutează în forță de la 12 me
tri. Mingea se izbește sub bara 
transversală, cade la pămlnt, apoi 
revine ta teren, înainte de a fi 
degajată de un fundaș german. Ar
bitrul de centru Dienst se consultă 
cu arbitrul 
considering 
linia porții, 
nou : 3—2.

Formația
controleze jooul. Minutele trec,- 
să, fătă ca victoria echipei Angliei 
să fie pe deplin asigurată. Reprezen
tativa R. F. Germane își Încearcă 
pentru ultima oară șansa. Dar In 
minutul 117, Emmerich, deși bine pla
sat, pierde ocazia de a egala. Cu 15 
secunde înainte de sfîrșitul prelungi
rilor, Hurst interceptează o dezchl- 
dere în diagonală, pătrunde în ca
reu, pecetluind scorul întîlnirii prin- 
tr-un șut imparabil : 4—2
Anglia.

După 
lorilor. 
Angliei, 
rarea finalei, a Inmînat căpitanului 
echipei engleze, Bobby Moore, Cupa 
„ Jutes Rdmet" și i-a felicitat pe ju
cătorii ambelor formații.

cornat. 
Bobby 
Engla- 

advers,
victoria, 

demarează

de tușă și acordă gol, 
că mingea trecuse

Anglia conduce
de 

din

britanică continuă să 
în

pentru

specia
lly a

meci în aclamațiile 
regina Elisabeta a
care a asistat Ia desfăpu-

TELEVIZIUNE
Duminică 31 iulie

8,30 Ora exactă. Cum va fi vre
mea ?; 8,32 Pentru noi femeile; 9,15 
Emisiune pentru copii și tineretul 
școlar: Filmul „Scufița Roșie"; Pe 
cărările vacanței,- 10,30 Emisiunea 
pentru sate; 12,00 închiderea emi
siunii de dimineață; 18,00 Magazin... 
duminical; 19,00 Telejurnalul de 
seară; 19,10 Interpretul preferat —• 
Muzică populară la cererea tele
spectatorilor; 19,30 Memoria case
lor Delavrancea; 20,00 Invitații noș
tri : Clntăreața de culoare Shelia;
20,30 Recital filmat. Dansează Mag
dalena Popa' 21,10 Filmul „Rem
brandt"; 22,40 Telesport; 22,50 Te
lejurnalul de noapte; 23,00 închi
derea emisiunii.

(IVEM4TOGRAFE
1 august

PETROȘANI — 7 Noiembrie» O- 
perațiunea „I"; Republica: Fanfan 
la Tulipe, Stadion: Nevasta nr. 13; 
PETRILA: Amintiri din copilărie, 
LONEA — Minerul: Aventura, A- 
NINOASA: Viață dificilă; VUL
CAN : Ultima cavalcadă spre Santa 
Cruz; CRIVIDIA: Inspectorul și 
noaptea,- PAROȘENI: 800 de leghe 
pe Amazoane; LUPENI — Cultu
ral : Corăbiile lungi; BÂRBÂTENI: 
Banda; URICAN1: Procesul profe
sorului Weir,
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VIZITA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE ROMÂNE IN TURCIA

TELE6RAME EXTERNE
LUPTELE DIN VIETNAMUL DE SUD

(Urinare din pag. l-a)

Seara, în saloanele hotelului Ci- 
nar, ministrul de externe al Turciei, 
L S. Caglayangil, cu soția, a oferit 
un dineu în onoarea delegației gu
vernamentale române condusă de 
Ion Gheorghe Maurer.

Au participat membrii delegației, 
ai ambasadei și consulatului român, 
precum și personalități civile și mi
litare turce.

In cadrul dineului, care a de
curs într-o atmosferă cordială, prie
tenească, au fost rostite toasturi.

Apreciind vizita ca foarte utilă 
și fructuoasă pentru relațiile din
tre Turcia și România, Ihsan Sabri 
Caglayangil a spus: Sper că am 
reușit să facem agreabilă șederea 
dv. printre noi și că îi veți păstra 
o frumoasă amintire.

Excelența Voastră a constatat, 
fără îndoială, că poporul turc și 
guvernul său sînt animați de cele 
mai bune sentimente față de Româ
nia. Vizita dv. constituie o nouă 
etapă în relațiile turco-române, ca
re se află angajate pe calea cea 
bună.

Convorbirile, în cursul cărora au
fost abordate diverse probleme ca
re ne privesc, confirmă că între 
cele două țări ale noastre există 
un teren propice dezvoltării rela
țiilor dintre ele și că sistemele lor 
politice diferite nu constituie deloc 
un obstacol pentru o colaborare 
mai largă.

Eminentul dv. om de stat,
domnul Nicolae Ceaușescu a
remarcat pe bună 
prilejul vizitei în 
președintelui Marii 
ționale a Turciei, că

dreptate cu 
România a 
Adunări Na

din fericire.
nu există nici un diferend între
Turcia și România. Această consta
tare, la care noi subscriem, ușu
rează îndeplinirea sarcinii noastre.

In continuare, vorbitorul a evo
cat amintirea marelui om de stat 
român, Nicolae Titulescu, care la 
timpul său a militat cu mult suc
ces pentru apropierea turco-română. 
Apoi a spus: In zilele noastre, in
terdependenta între state este de 
așa natură încît un conflict local 
afectează în mod inevitabil pacea 
mondială. Dimpotrivă, orice îmbu
nătățire adusă relațiilor bilaterale 
constituie un aport apreciabil pen

COMUNICAT
asupra vizitei in Turcia a delegației guvernamentale române, 

condusă de președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer
(Urmare din pag. l-a)

au scos în evidență dorința celor 
două state și popoare de a dez
volta colaborarea în diferite do
menii.

Cele două părți au examinat re
zultatele obținute fii urma schimbu
lui de vederi între reprezentanții 
lor, care au analizat posibilitățile 
unei cooperări eficace pentru a 
promova dezvoltarea relațiilor eco
nomice și comerciale între Româ
nia și Turcia.

EJe au constatat cu satisfacție că 
există mai multe domenii în care 
ar putea fi întreprinse acțiuni co
mune în avantajul ambelor țări și 
au aprobat propunerile reprezentan
ților lor ca experții celor două 
țări, care se vor întîlni în timpul 
cel mai scurt în România și în 
Turcia, să studieze diferitele posi
bilități care au fost reținute.

Cei doi prim-miniștri și-au expri
mat satisfacția că în cursul vizitei 
au fost semnate un acord reglemen
tând relațiile în domeniul științe
lor și artelor, precum și un acord 
în domeniul turismului.

De asemenea, ei au hotărît să 
însărcineze pe experții lor să nego
cieze și să încheie acorduri în do
meniile navigației maritime și trans
portului rutier, precum și o conven
ție sanitar-veterina~ă.

Cele două părți au subliniat uti

tru pace. Și din acest punct de ve
dere noi sîntem satisfăcuți de di
recția fericită pe care au luat-o re
lațiile turco-române.

In încheiere, ministrul de exter
ne turc a toastat pentru viitorul 
relațiilor dintre cele două țări, pen
tru prosperitatea poporului român, 
în sănătatea și fericirea președinte
lui Consiliului de Miniștri și a dele
gației române.

După ce a mulțumit pentru cu
vintele de prietenie adresate po
porului și guvernului român, delega
ției, tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a spus : Vizita pe care am făcut-o 
în țara dv. ne-a oferit prilejul de 
a lua cunoștință nemijlocit de via
ța și preocupările poporului turc, de 
munca sa pașnică consacrată pro
gresului și dezvoltării Turciei. Ne-au 
lăsat o impresie profundă cordiali
tatea și ospitalitatea cu care am 
fost întîmpinați pretutindeni, aten
ția de care am fost înconjurați, ceea 
ce ne-a întărit sentimentul că ne 
aflăm între buni vecini animați, ca 
și noi, de dorința de a întreține și 
dezvolta relații de colaborare și de 
prietenie.

Președintele Consiliului de Miniș
tri a arătat că delegația româpă îm
părtășește pe deplin aprecierea că 
vizita făcută în Turcia a fost fruc
tuoasă și foarte utilă pentru rela
țiile româno-turce, că ea deschide 
o etapă nouă, de perspective pro
mițătoare, a acestor relații.

Convorbirile pe care le-am avut 
cu președintele Republicii Turcia. 
excelența sa domnul Cevdet Sunay, 
cu primul ministru, precum și con
vorbirile membrilor delegației noas
tre cu alte personalități oficiale 
turce — a spus vorbitorul — con
stituie, după părerea noastră, o 
contribuție de seamă la găsirea căi
lor pentru traducerea în viață a 
dorinței și hotărîrii guvernelor noas
tre de a dezvolta relațiile de cola
borare pe baza respectării princi
piilor suveranității și independen
ței naționale, neamestecului în tre
burile interne, egalității în drepturi 
și avantajului reciproc, dreptului 
tuturor popoarelor de a-și decide 
liber soarta.

Noi salutăm acordurile semnate 
astăzi, care reglementează relațiile 
dintre țările noastre în domenii im

litatea contactelor directe între oa
menii de stat români și turci pen
tru dezvoltarea cunoașterii și încre
derii reciproce, pentru întărirea re
lațiilor prietenești între cele două 
națiuni vecine, în interesul cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

Ele și-au exprimat convingerea că 
îmbunătățirea relațiilor între toate 
țările balcanice ar avea o mare im
portanță pentru pacea în acestă re
giune și în lumea întreagă.

S-a constatat că vizita în Turcia 
a delegației guvernamentale române 
a adus o contribuție importantă la 
creșterea înțelegerii reciproce și la 
dezvoltarea relațiilor de bună veci
nătate între România și Turcia.

PE SCURT
ROMA. Un grup de primari din 

regiunea Florența a manifestat 
pe străzile orașului, în semn 
de protest Împotriva politicii 
duse de S.U.A. in Asia de 
sud-est. O delegafie a manifestam 
tilor a remis consulatului S.U.A. 
din Florența un memoriu cetind 
încetarea agresiunii americane în 
Vietnam.

BUDAPESTA. Vineri după-amia- 
ză, Gyula Kallai președintele Con- 

portante pentru apropierea și cu
noașterea reciprocă, cum sînt știin
țele; artele și turismul. T*otodată, 
convorbirile avute au evidențiat in
teresul reciproc pentru încheierea, 
întT-un viitor apropiat, a unor acor
duri și convenții care vor crea po
sibilități noi de lărgire a schimbu
rilor noastre economice și comer
ciale. Sîntem încredințați că în a- 
cest fel dorința care animă națiu
nile română și turcă de a vedea 
dezvoltîndu-se prietenia și colabo
rarea dintre ele, își va găsi expre
sia într-o arie tot mai bogată de 
acțiuni concrete, stabilite împreună, 
pe o bază reciproc avantajoasă.

Este un bun prilej pentru noi, 
a spps premierul român, de a sub
linia âctualitatea cuvintelor pronun
țate de Nicolae Titulescu cu 33 
ani în urmă în timpul vizitei sale 
în Turcia: „Națiunea turcă — a 
spus el — are, printre multe al
tele, trei calități neprețuite: un 
puternic sentiment național, o loia
litate profundă, o generozitate în
născută. Cred, adaugă Titulescu, că 
veți regăsi cu ușurință aceste ca
racteristici și la poporul român. 
Or, dacă sentimentul național este 
acela care asigură existența popoa
relor, generozitatea este aceea ca
re face posibilă înțelegerea prin 
comprehensiunea punctului de ve
dere al altuia, iar loialitatea este 
•aceea cate dă înțelegerii toată va
loarea sa prin certitudinea pe care 
o ai Că ea va fi scrupulos respec
tată".

Noi cinstim și apreciem as
tăzi . aceste idei, bucurîndu-ne sin
cer că schimburile de vederi avute 
au confirmat hotărîrea comună a 
guvernelor noastre de a dezvolta 
relațiile de bună vecinătate și de 
prietenie, a căror semnificație și 
importanță depășesc cadrul bilate
ral, aducînd o contribuție valoroa
să la cauza păcii și colaborării, in
ternaționale în regiunea balcanilor 
și pe plan mai larg european și 
mondial.

In încheiere, președintele Consi
liului de Miniștri a toastat pentru 
întărirea prieteniei româno-turce, 
pentru prosperitatea poporului turc, 
în sănătatea președintelui Cevdet 
Sunay, a ptim-ministrului Suleyman 
Demirel.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România 
a transmis președintelui Republicii 
Turcia, Excelența Sa dl. Cevdet Su
nay, invitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Excelența Sa dl. 
Chivu Stoica, de a vizita România, 
la o dată convenabilă.

Delegația guvernamentală română 
a invitat, de asemenea, o delegație 
guvernamentală turcă, condusă de 
către primul ministru, Excelența Sa 
dl. Suleyman Demirel, să viziteze 
Republica Socialistă România în 
cursul anului 1967.

Ambele invitații au fost acceptate 
cu plăcere.

siliului de Miniștri al R. P. Un
gare, l-a primit în clădirea parla
mentului din Budapesta pe Couve 
de Murville, ministrul afacerilor 
externe al Franței, care face o 
vizită oficială în Ungaria.

MOSCOVA. După o vizită de 
patru zile in Uniunea Sovietică, 
secretarul general al O.N.U., Li 
Thant'a părăsit simbătă Moscova 
plecînd la Paris.

PEKIN. Agenția China Nouă 
informează că Ia Pekin a fost 
semnat un protocol la acordul cu

SAIGON 30 (Agerpres) — In 
provincia Gia Dinh au loc de cîteva 
zile lupte violente între detașamen
tele patrioților sud-vietnamezi și 
unități ale. armatelor americano-sai- 
goneze. Ș-au semnalat pierderi de 
ambele părți. Potrivit unor date pre
liminare, în timpul luptelor, patrio
ții sud-vietnamezi au decimat două 
companii ale diviziei a 25-a de in
fanterie marină americană, au do- 
borît un elicopter și au capturat 
însemnate cantități de armament și 
muniție. Din Saigon, agențiile de 
presă relatează că vineri, în dife
rite provincii, patrioții au lansat 
atacuri prin surprindere asupra ar

Sosirea ilegală
a unui general australian
HANOI 30 (Agerpres). — Intr-un 

mesaj adresat Comisiei internațio
nale de supraveghere și control în 
Vietnam, Misiunea de legătură a 
înaltului comandament al Armatei 
Populare Vietnameze protestează e- 
nergic împotriva sosirii în Vietna
mul de sud a generalului australian 
D. C. Vincent.

In mesaj se arată. că generalulDeclarațiile lui Michel Debre
HAGA 30 (Agerpres). — lntr-o 

declarație făcută ziariștilor, minis
trul de finanțe al Franței, Michel 
Debre, a precizat că la recenta în- 
tîlnire de la Haga a clubului „celor 
zecfe", el a reafirmat poziția Fran
ței cu privire la modul de func
ționare a actualului sistem mone
tar interoccidental. Debre a decla
rat că delegația franceză a votat 
împotriva hotărîrii de a se pune la 
punct un mecanism de creare a u- 
nor lichidități monetare suplimen
tare. El a amintit că în timpul dez
baterilor, unii vorbitori au demon
strat că crearea unor eventuale noi 
lichidități nu va fi posibilă atîtă 
timp cît balanța americană de plăți 
continuă să fie deficitară. Minis-

Comunicat comun
TOKIO 30 (Agerpres). — La To

kio a fost dat publicității comuni
catul comun sovieto-japonez cu 
privire la vizita în Japonia a mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. Gromîko.

In cursul convorbirilor pe care 
Gromîko le-a avut cu primul mi
nistru Sato și cu ministrul afaceri
lor externe Shiina — se arată în 
comunicat — a avut loc un schimb 
util de păreri și s-a ajuns la păre
rea unanimă asupra posibilității 
dezvoltării continue a relațiilor ja- 
pono-sovietice în toate domeniile 
pe baza principiilor avantajului re
ciproc, egalității și neamestecului 
în treburile interne. Comunicatul 
arată că părțile au constatat că, 
pentru a pune pe o bază și mai 
trainică relațiile dintre ele, este 

Wilson s-a reîntors la
LONDRA 30 (Agerpres). — Primul 

ministru al Marii Britanii, Harold 
Wilson, s-a reîntors sîmbătă la 
Londra, după călătoria făcută la 
Washington și Ottawa. In cele două 
capitale, premierul britanic a avut 
întrevederi cu președintele S.U.A.,

privire la colaborarea dintre R. P. 
Chineză și Afganistan în dome
niul economiei și tehnicii.

DELHI. O puternică epidemie de 
rujeolă a fost semnalată in sta
tele indiene Punjab și Uttar Pra
desh. Numai în ultimele două săp- 
tămini, informează surse oficiale 
din Delhi, în aceste regiuni au 
murit 39 de persoane.

NEW YORK. La Baltimore, sta 
tul Maryland, s-au produs sîmbă
tă noi incidente rasiale. Se sem
nalează răniți. Se știe că orașul 

matei saigoneze și unităților ameri
cane din apropierea orașului Phan 
Thiet, după care s-au repliat.

Agenția de presă „Eliberarea" a- 
nunță că în ultimele luni în pro
vinciile Quang Tri și Thua Thien 
patrioții au eliberat 100 de localități 
cu o populație de aproximativ 
IC'0 000 de locuitori. Intre 20 și 26 
iulie, detașamentele Frontului Națio
nal de Eliberare, sprijinite de popu
lație, au scos din luptă, în provin- 
siile Quang Tri și Cam Lo, circu 
700 de soldați americani și saigonezi, 
au distrus sau avariat 20 de avioane, 
și elicoptere și au capturat arma
ment de ‘diferite tipuri.

D. C. Vincent, sosit în mod ilegal 
în Vietnamul de sud, intenționează 
ca în decursul vizitei sale de 2 săp
tămâni să viziteze unitățile austra
liene staționate în această țară și 
să discute cu comandanții militari 
americani cu privire la participarea 
crescîndă a trupelor australiene la 
războiul de agresiune al Statelor 
Unite.

*

trul francez a amintit că deficitul 
permanent al balanței de plăți a 
S.U.A. este în același timp și una 
din cauzele importante ale inflației 
din numeroase țări capitaliste. De
bre a exprimat părerea că țările în 
curs de dezvoltare nu simt nevoia 
lichidităților suplimentare ci mai 
degrabă a ajutoarelor în investiții, 
a organizării piețelor de materii 
prime și a cooperării tehnice.

Referindu-se la problemele de 
procedură preconizate la această 
întîlnire, și pe care Franța Ie-a res
pins, agenția France Presse consi
deră că acestea lasă să subziste o 
serioasă ambiguitate asupra desfă
șurării viitoarelor discuții.

sovieto-japonez 
necesară încheierea unui tratat de 
pace.

In urma tratativelor a fost sem
nată o convenție consulară între 
cele două țări. Se relevă că vpr ff 
dezvoltate în viitor colaborarea în 
domeniul pescuitului și schimburile 
în domeniul științei și culturii.

Părțile și-au exprimat satisfacția 
că situația internațională în an
samblu se dezvoltă în direcția în
tăririi principiilor coexistenței paș
nice între statele cu orînduiri so
ciale diferite. Comunicatul arată că 
părțile și-au expus pozițiile în le
gătură cu situația din Asia de sud- 
est. De asemenea, cele două părți 
au căzut de acord să contribuie la 
întărirea continuă a O.N.U., și au 
arătat că sînt gata de a contribui 
la realizarea dezarmării sub un 
control eficient.

Londra
Johnson, și cu primul ministru ca
nadian Lester Pearson asupra unor 
probleme privind N.A.T.O., războiul 
din Vietnam, relațiile Est-Vest, pre
cum și probleme economice de in
teres comun.

Baltimore a constituit în ultimele 
zile scena unor grave tulburări 
rasiale, provocate de bande de 
rasiști albi.

BELFAST. Aproximativ 2 000 de 
conducători de autobuze din Ir
landa de nord au declarat simbă 
tă o grevă de 24 de ore, reven- 
dicind majorarea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de muncă
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