
Proletari din toate țările, urtiți-vă f

Organ al Comitetului orășenesc P.C.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân hotărăște acum direcțiile de dezvoltare a Ro
mâniei în următorii cinci ani, în vederea continuării 
pe o treaptă superioară a procesului de desăvîrși- 
re a construcției socialiste în foaie domeniile de ac
tivitate economică, științifică și culturală.
(Din Raportul C.C. al P.C.R. prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu)

Lucrările Congresului al IX-lea 
al Partidului Comunist Român
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Ședințele 
de marți 
dimineață

Marți, 20 iulie, au continuat lu
crările celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Ședințele de dimineață au fost 
conduse de tovarășii Gheorghe 
Apostol și Alexandru Bîrlădeanu.

In aplauzele asistenței, a fost sa
lutată sosirea Ia lucrările Congresu
lui a tovarășului Georges Mauvois, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Martinica.

Intîmpinat cu vii și puternice 
aplauze, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a prezentat RAPORTUL 
ASUPRA DIRECTIVELOR CONGRE
SULUI AL IX-LEA AL PARTIDULUI 

' Comunist român privind pla
cul DE DEZVOLTARE A ECONO
MIEI NAȚIONALE PE PERIOADA 
1966-1970.

Raportul a fost subliniat în repe
tate rînduri de aplauze puternice.

In continuarea lucrărilor, la dis
cuții au luat cuvîntul tovarășii’A1- 
ddâ Militarul delegat al organiza
ției regionale de partid Brașov, An- 
ghel Mircea Dan, delegat al orga
nizației- regionale de partid Bucu
rești, Titus Popovici, delegat al or
ganizației regionale de partid Cri- 
Sana.

Tovarășul Gheorghe Necula a ex
pus RAPORTUL COMISIEI DE VA
LIDARE, care a fost aprobat în una
nimitate de delegați.

In continuarea discuțiilor, iau cu
vîntul tovarășii Ion Stănescu, dele
gat al organizației regionale de 
partid Oltenia, Emil Bobu, delegat 
al organizației regionale de partid 
Suceava, Ionel Adrian, delegat al 
organizației regionale de partid 
Iași, Eleonora Cojocaru, delegată a 
organizației orășenști de partid Bu
curești, Janos Fazekaș, delegat al 
organizației regionale de partid 
Cluj, Sabin Ghioancă, delegat al 

Aspect din sală în timpul desfășurării lucrărilor Congresului.

organizației regionale de partid Hu
nedoara, Maria Bălțatu, delegată a 
organizației regionale de partid Do- 
brogea, și Maxim Berghianu, dele
gat al organizației regionale de 
partid Cluj.

Ședințele 
de după-a  miază

Lucrările ședințelor de după-amia- 
ză au fost conduse de tovarășii 
Emil Bodnăraș și Alexandru Dră- 
ghici.

Intîmpinat cu vii și puternice a- 
plauze, tovarășul Chivu Stoica a 
prezentat RAPORTUL ASUPRA DI
RECTIVELOR CONGRESULUI AL 
IX-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN PRIVIND PLANUL DE 10 
ANI PENTRU DEZVOLTAREA E- 
NERGETICII.

Raportul a fost subliniat de a- 
plauze puternice.

Au luat cuvîntul, în continuarea 
discuțiilor, tovarășii: Constantin 
Dăscălescu, delegat al organizației 
regionale de partid Galați și Lazăr 
Manea, delegat al organizației re
gionale de partid București.'

In cursul ședințelor de după-amia- 
ză ale Congresului au rostit cuvîn- 
tări de salut tovarășii Leonid Brej- 
nev, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, care a înmînat 
apoi Prezidiului mesajul adresat de 
către C.C. al P.C.U.S. — Congresu
lui al IX-lea al P.C.R.; Den Siao- 
pin, membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al Comite
tului Central, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Coțnunist Chinez; Walter Ulbricht, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate 
Germane, care a înmînat apoi Pre
zidiului mesajul adresat de către 
C.C. al P.S.U.G. — Congresului al 
IX-lea al P. C. R.; Todor Jivkov, 

prim-secretar '"al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria,- Edvard Kardelj, 
membru al Comitetului Executiv și 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, președintele Scupștinei Federa
le a Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia; Kim Koan Hiop, 
membru al Biroului Politic, vicepre
ședinte al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, vi
cepreședinte al Cabinetului de Mi
niștri al Republicii Populare De
mocrate Coreene.

Cuvîntările de salut ale conducă
torilor delegațiilor partidelor co
muniste și muncitorești au fost pri
mite cu aplauze puternice îndelun
gate de către delegații și invitații 
la Congres.

Lucrările Congresului continuă.

(Agerpres)
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tă într-un tiraj de ma
să.

Comitetul orășenesc Petroșani al 
Partidului Comunist Român transmi
te, în numele oamenilor muncii din 
Valea Jiului, un salut fierbinte Con
gresului al IX-lea al Partidului Co
munist Român urînd succes deplin 
lucrărilor sale.

Comuniștii, oamenii muncii din 
acest bazin văd în programul lumi
nos înfățișat de Raportul Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de Directivele 
Congresului, programul ridicării Ro
mâniei socialiste spre culmile unei 
înalte civilizații materiale și spiri
tuale, al înfloririi multilaterale a 
patriei noastre.

Cu deosebită satisfacție și mîn- 
drie au luat la cunoștință fiecare 
comunist, fiecare om al muncii de 
bilanțul victoriilor strălucite obținu
te, sub conducerea partidului, în 
perioada care s-a scurs de la cel 
de-al VIII-lea Congres al P.C.R. — 
expresie a forței și vitalității econo
miei noastre naționale, a justeței 
liniei politice a Partidului Comu
niștilor, a inepuizabilei capacități 
creatoare a poporului nostru. 
Raportăm Congresului că sarcinile 
stabilite în cadrul planului șesenal 
privind dezvoltarea producției de 
cărbune și. de energie electrică a 
Văii Jiului -au• fost înfăptuite cu 
succes-. .Intre anii, 1959-1965 -produc
ția de cărbilpe a bazinului a crescut 
cu aproape 1,9 milioane tone,, asigu- 
rîndu-se peste 93 la sută din acest 
spor pe baza creșterii productivită
ții muncii.. Prin dublarea capacită
ții Centralei termoelectrice Paro- 
șeni, producția de energie electrică 
a Văii Jiului întrece de peste două 
ori pfoducția României din anul 
1938.

Desfășurînd o muncă plină de ab
negație pentru ridicarea productivi
tății muncii și îmbunătățirea activi
tății economico-financiare, muncito
rii mineri din acest important bazin 
au reușit să îndeplinească cu un 
an mai devreme sarcina stabilită de 
Congresul al VIIII-Iea al partidului, 
privind creșterea cu 40 la sută a 
productivității muncii în industria 
cărbunelui și să realizeze peste 72 
milioane lei economii peste plan 
la prețul de cost și 57 milioane lei 
beneficii suplimentare.

Aceste realizări se datoresc poli
ticii consecvente a partidului nos
tru, a conducerii sale înțelepte, de 

industrializare socialistă, de dezvol
tare economică multilaterală a fie- 
cărei regiuni, raion și oraș al țării.

Pe deplin conștientă de importan
ța sarcinilor ce-i revin bazinului 
nostru carbonifer privind dezvolta
rea în ritm mai susținut a producției 
de cărbune în cadrul grandiosului 
program de valorificare a surselor 
energetice și de electrificarea ță
rii, organizația orășenească de 
partid Petroșani asigură lucrările 
Congresului că muncitorii mineri din 
Valea Jiului își vor aduce deplina 
contribuție la înfăptuirea obiective
lor înfățișate de Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
creșterea producției de cărbune pînă 
în 1970 la 20-22 milioane tone, pe 
baza sporirii extracției în minele 
existente, deschiderii la termene a 
minelor noi, ridicarea gradului de 
mecanizare a lucrărilor miniere, mai 
ales a celor din subteran, îmbună
tățirea organizării, protecției și se
curității muncii.

Strîns uniți în jurul Partidului Co
munist Român, a Comitetului său 
Central, comuniștii, toți oamenii 
muncii din Valea Jiului vor munci 
cu răspundere și dîrzenie, consacrîn- 
du-și întreaga energie creatoare sco
pului scump întregului popor — în
făptuirea obiectivelor mărețe pe 
care le va stabili Congresul al 
IX-lea al P.C.R. pentru apropierea 
tot mai mult a patriei socialiste de 
piscurile cele mai înalțe ale civili
zației, de societatea comunistă.

Trăiască Partidul Comunist 
Român, conducătorul încercat al 
poporului!

COMITETUL ORĂȘENESC 
DE PARTID PETROȘANI

Prilej de mîndrie
Am ascultat cu deosebit interes 

luni dimineața deschiderea lucră
rilor celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, eve
niment ce deschide noi perspecti
ve dezvoltării României socialiste. 
In clipa cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a supus aprobării Con
gresului propunerea ca partidul 
nostru să poarte denumirea „Parti
dul Comunist Român", inima mi 
s-a umplut de mîndrie. Mi-a venit 
să aplaud de bucurie. In acel mo
ment mi-am întors gîndurile cu 
ani in urmă, cînd, sub conducerea 
comuniștilor, a Partidului Comu
nist Român, Ior(ele progresiste din 
tara noastră s-au ridicat la luptă | 
pentru dreptate și libertate. Ală- | 
turi de aceste torte ne-ат ridicat 
și noi, minerii din Lupeni. îmi 
sînt vii în amintire zilele întune
cate ale anilor 1929—1933, cînd, 
conduși de partid, am îndrăznit să 
ne cerem drepturile. N-am să uit 
însă niciodată de „drepturi" am 
primit : bătaie și glo'anțe, înjură
turi și cătușe. Dar n-am dat îna
poi. Nici unui я-а dat înapoi. Parti
dul ne-a călăuzit în luptă. Tova
răși de la București și de la Cluj 
veneau deseori la noi să ne îndru
me, să ne arate cum și ce trebuie 
să facem. Partidul era în ilegali
tate și își desfășura activitatea 
prin sindicatele muncitorești. Eu 
am fost primit in sindicat în 1925 
și de atunci am început să tiu ur
mărit, suspectat, prigonit. Am fost 
purtat de nenumărate ori în că
tușe la Arad, Brad, Hunedoara 
fiind instigator, comunist înrăit. 
Dar tovarășii m-au ajutat. Comu
niștii au fost mereu alături de noi,

CRISTEA ARON 
pensionar

(Continuare în pag. 3-a)
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Comitetul de partid, colectivul de muncitori, ingineri ți 
tehnicieni de la exploatarea minieră Aninoasa, raportează Con
gresului al IX-lea al Partidului Comunist Rotata îndeplinirea ți 
depășirea sarcinilor de plan Ia toți indicatorii.

Colectivul minei Aninoasa a extras peste plan ptaă la des
chiderea Congresului 8 615 tone cărbune, în urma sjporiril pro
ductivității muncii cu 8 kg/post ți a realizat o economie supli
mentară de 220 000 tel la prețul do cost.

Aceste realizări constituie recunoștința minerilor față de gri
ja părintească pe care partidul le-o poartă.

Comuniștii, toți oamenii muncii de la mina Aninoasa iți ex
primă deplina lor adeziune față de politica înțeleaptă a parti
dului, iivorîtă din năzuințele cele mai fierbinți ale poporului 
nostru, pentru a cărei înfăptuire vor lupta șl In viitor cu tot 
elanul, cu toată puterea lor de muncă.

Mărețul program înfățișat № raportul prezentat de tovarășul 
NidOlae Ceaușescu erată limpede culmile înalte ale civilizației 
ți progresului la care va ajunge țara noastră în anl| cincina
lului, Viitorul tot mai luminos al României socialiste.

Minoru de la Aninoasa asigură Congresul partidului Că toa
te sarcinile ce le rovin din oblctivele puse în fața industriei 
cărbunelui vor fi îndeplinite și depășite ți № angajează să 
muncească neabătut, cu dfrfenia cate caracterizează pe mineri, 
pentru a traduce In viață hotărlrile pe cate Congresul te va 
adopta.

in fața difu- 
zoarelor stației 
de amplificare, 
muncitorii sec
ției sculărie a 
Uzinei de re
parat utilaj mi
nier Petroșani 
au trăit mo
mentul solemn 
al deschiderii 
lucrărilor Con
gresului al IX- 
lea al partidu
lui.

CIND CIOCANELE DE ABATAJ 
NU ȘTIU CE-I RĂGAZUL...

COMITETUL DE P RTID 
CONDUCEREA EXPLOATĂRII MINIERE

• Graiul convingător ai faptelor 
răsună in toate abatajele «in regis
trul de evidență a producției apar 
cifre neobișnuite • La tupenl se nasc 
recorduri • Un panou cu litere 
proaspete vine în întâmpinarea gân
durilor minerilor

Aninoasa, 20 ittlie 1085
-sil J u- •> J.';u I »»’ . p . г Г ■ 1
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Goldctivul întreprinderii Centrala termoelectrică ParoțenI, in 
frunte cu comuniștii, a întâmpinat cu însuflețire ți nețărmurită 
încredere cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, eveniment care se înscrie ca o pagină glorioasă in isto
ria României socialiste.

In perioada planului de 6 ani, muncitorii, Inginerii ți tehni
cienii «Un întreprindere, conduși de organizația de partid, atî 
desfășurat o activitate perseverentă, depășind an de an planul 
de stat la top indicatorii.

In această perioadă, puterea instalată a centralei s-a dublat 
prin pUheteă in funcțiune a grupului de 150 MW în anul 
1984 Cil 10 Zile mai devreme decît prevederile planului — 
consumul specific de combustibil convențional a tost redus 
«te la 420 gr/kWh in 1059 ia 391 gr/kWh în 1964, iar Consu
mul propriu tehnologic de la 9,2 la sută în 1959 la 7,62 Ia sută în 
1904. Productivitatea muncii a crescut cu 80 la sută ți s-au ob
ținut economii peste plan în valoare de 14 milioane lei.

In cinstea celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., eveniment 
de o deosebită importanță în viața partidului ți a poporului, 
colectivul nostru s-a angajat să realizeze, prin reducerea 
consumurilor normate de combustibil ți energie electrică, eco
nomii In valoare de 800006 lei țl beneficii peste plan in va
loare de 100 000 lei. Raportăm Congresului că angajamentele 
luate pentru obținerea de economii peste plan la prețul de 
cost Și beneficii au fost realizate integral. De asemenea, plenul 
de producție pe primele 6 luni a fost realizat în proporție de 
100,42 Ia sută, iar al productivității muncii de 100,83 la sută.

Rezultatele obținute pină in prezent de colectivul nostru 
țonstâtule premisa că sarcinile care revin întreprinderii noas
tre din proiectele, de Directive cu privire la dezvoltarea eco
nomiei naționale în perioada 1966-1970 șl la valorificarea «ur
selor energetice ți electrificarea țării în perioada 1906-1975 vor 
fi realizate.

Asigurăm cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. că în viitor ne 
vom organiza țl mai bine munca, vom folosi mai rațional uti
lajele energetice ți prin mărirea siguranței de funcționaro țl 
economfcității centralelor electrice, vom fttrniță consumatori
lor, energie electrică la parametrii nominali ți la un preț de 
cost tot mai redus.

IU numele colectivului I.C.T. ParoțenI.

KARDA SULTAN 
secretarul comitetului de partid

ЮРА VICTOR 
președintele comitetului sindicatului

tag. CAPĂȚINA VASILE 
director

ІѴЙЭС TRANDAFIR
secretarul comitetului U.T.M.

ParoțenI, la 19 iulie 1965

de oră pe jos. Timp prețios, dar 
n-au Început lucrul pîna nu și-au 
împărtășit gindurile.

— Azi începe Congresul, spunea 
brigadierul Sălceanu Petru, trăim 
zile care vor intra in istorie, căci 
Directivele Congresului vor deșcBa 
de poporului nostru noi și mărețe 
perspective. Gindiți-Vă cum va a- 
răta țara noastră la sfirșitul nou
lui cincinal, cum va fi viața noas
tră atunci I Tot ce vom înfăptui mal 
măreț, mai frumos în patria noastră 
Socialistă in ăhii care urmează, va 
purta pecetea acestor zile de neui
tat.

Prin priviri, minerii 6-au înțeles -. 
să dea în această zi mai mult căr
bune ca oțicind. Inii -adevăr, au 
dat : In 10c de 4,05 tone de om, cit 
prevede norma, ș-au extras cite 
8,3 tone de fiecare om din briga
dă. Santa Francisc, Bartha Iosif, 
Balea Dănilă și ceilalți au fost^la 
înălțime !

...Se apropia ora 14, sfirșitul 
schimbului I. Telefoanele zbirnîiău 
și, dfeși vocile ce se auzeau în re
ceptoare veneau din sectoare dife
rite, din abataje diferite, ele cereau 
același lucru : vagonete goale.

In sfîrșit, cînd acele ceasornicu
lui arătau ora 14, iar sirenele a- 
nuiițau obișnuit, cu același glas de 
ani și ani, Sfirșitul schimbului, In 
registrul de evidență au apărut 
cifre neobișnuite : 2 112 tone ex
trase din adîncul minei Lupani în- 
tr-un singur schimb ! Cifră record, 
Care n-a mai fost atinsă pină acum 
la ăceastă exploatare.

Cind înfăptuitorii acestui impor
tant succes începuseră să apară 
venind din adîncuri, difuzoarele 
stației de radioamplificare a minei 
continuau Să transmită, de la ședin
ța de deschidere a Congresului, 
raportul Comitetului Central pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu. Multi se opreau lingă un pa
nou scris cu litere proaspete, care 
dădeau glas propriilor lor glnduri:

„Trăiască cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român".

Cuvinte pe care miherii le ci
teau cu nesaț. Fețele lor Inegrite 
de praf de cărbune, deveneau lu
minoase...

în subteran și la suprafață. Dintr-o 
dată au fost cîștigate 600 vagone
te. Imediat a urmat o nouă acțiu
ne : repararea vagonetelor defecte 
și alte 300 vagonete, la cate s-au 
montat 800 rulmenți, au fost puse 
pe... roți. Numărul vagonetelor de 

nl circulație a sporit cu aproape 1 000 
și asta înseamnă mult, chiar foăfte 
mult pentru îmbunătățirea transpor
tului subteran.

E adevărat, birourile au rămas 
puștii, inginerii, tehnicienii, maiștrii 
ies din subteran împreună cu mi
nerii, dar producția ciștigă, aba
tajele pot lucra din plin. In luda 
iutile, brigada comunistului ’ Blaga 
Mihai, dintr-un frontal de la ori
zontul 15, a dat peste plan 200 tone. 
Acum, avînd alături maiștri, ingi
neri care-i ajută să haveze astfel 
incit cărbunele să se desprindă mai 
ușor din front, să scurteze timpul 
de montare a stâlpilor hidraulici, 
realizările lor au sporit mult, Pină 
la 19 iulie, ei extrăseseră peste 
planul lunar 300 tope.

— Și mai dăm tncă 300, spunea 
brigadierul Blaga Mihal. M-am con- 
sfătuit cu minerii Rotaru Alexan
dru, Szebestyen Petru și ceilalți șl 
am hotărît să trimitem Congresu
lui o scrisoare din partea brigăzii. 
Vom asigura partidul că nu ne 
vom precupeți eforturile pentru În
făptuirea sarcinilor ce vor fi puse 
de Congres In fața 
bonifere. Și ținem să 
tele prin fapte.

Mii de mineri al 
trâseră in subteran cu aceleași sen
timente in inimi. Ortacii lui Săl- 
ceanu Petrn din sectorul V — cel 
măi îndepărtat sector al Lupeniulul 
— pierd destul timp merglnd pe 
galerii pină la locul lor de muncă. 
Fac drumul pină la puțul Maria cu 
„țugui", de unde, încă o' jumătate

se-

mi- 
de

Lupeni, 19 Iulie 1965, Ora 13.
In evidențele dispecerului, cifra 

care Înseamnă numărul tonelor de 
cărbune recepționate în primul 
schimb indica 1650. Preliminarul 
schimbului fusese deja realizat 1

Dar pină la terminarea schimbu
lui I mâi rămăsese o oră. O oră pli
nă, cînd la fronturile de lucru cio
canele de abataj nu știu ce-i ră
gazul, cînd cărbunele curge spre 
rostogoluri revârsîndu-se peste ffiăr- 
giniie craterelor...

— Noi am programat pentru inli
ne zi de producție mărită in cin
stea '“'Congresului partidului, spu
nea tovarășul Ktavecî Ladislau, 
eretarul comitetului de partid 
minei, dar iată că oamenii fac 
nuni. Acum, la mină asta oră
vîrf și este posibil să atingem 2 00o 
tone extrase într-un schimb, ceea 
ce pentru mina noastră ar li un 
adevărat record.

Numai cine a fost la Lupeni in 
aceste sile poate să-ți dea seama 
ce înseamnă aceste cifre. Minerii 
știu că nimic nu poate să exprime 
thai puțernic, mai Convingător dra
gostea nețărmurită, devotamentul 
lor fără margini față de partidul 
comuniștilor decît faptele. Partidul 
comuniștilor ie-a sădit in inimi, în 
anii nogri ai stăpinlrii capitaliste, 
flacăra speranței; partidul comu
niștilor i-a organizat și condus in 
eroicele lupte ' pentru pune, liber
tate, pentru viață; sub steagul parti
dului și-au ridicat fruntea țl iată-1 
astăzi clădindu-și cu entuziasm, 
împreună cu întregul popor, feri
cirea.

— Tovarăși, dați-ne numai vago
nete goale, material lemnos, și noi 
vom arăta cum știm să muncim.

Aceste cuvinte le auzeai rostite 
la comitetul de partid, la condu
cerea minei, in birourile sectoare
lor de oameni care nu cer nicio
dată nimic pentru ei. Veneau acum 
pentru că trebuia să vină, pentru 
că doreau din inimi să dăruiască 
Congresului partidului realizări mal 
mari ca pricind. Din inițiativa mi
nerilor, slptemina trecută s-a or
ganizat o acțiune pentru scoaterea 
la suprafață șl punerea In circula
ție a tuturor vagonetelor blocate

industriei car- 
întfiritn cuvin-

Lupeniulul ln-

I. BRANEA

I

Muncâ entuziasta în abatajele minei Petrila
In aceste zile cind in Capitala 

patriei noastre se desfășoară lu
crările celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, la 
exploatarea minieră Petrila între
cerea socialistă se caracterizează 
printr-un puternic avint in mun
că, determinat de dorința arzătoa
re a minerilor de a Cinsti acest im
portant eveniment cu succese din
tre cele mal deosebite in produc
ție.

Din abatajul cameră unde lu
crează brigada comunistului Laszlo 
Ștefan, delegat la Congres, sînt 
trimise la suprafață cantități 
mal însemnate de cărbune, in

tot
ziua

de
au
cărbune de bună 
plan. Randamentul realizat de bri
gadă in această zi este de aproape 
3 tone cărbune pe post, cu 1,500 
tone pe post mai mare față de cel 
planificat. Brigăzile'conduse de co
muniștii Rotaru Ioan șl Cordea 
Victor au obținut In aceeași zi 
randamente de peste 8 tone căr
bune pe post. Pe această bază ele 
au extras din abataje 103 șl, res
pectiv, 108 tone de cărbune peste 
plan. Cu 40—55 tone de cărbune 
și-au depășit planul în ziua de 19 
iulie și brigăzile minerilor Jurca

19 iulie minerii acestei brigăzi 
reușit să extragă 63 tone de 

calitate peste

loan, Tănase Ioan, Sidorov Vasile. 
Corogeanu loan, Cloclean Emilian 
și altele.

Munca rodnică, entuziastă a bri
găzilor din abatajele minei a avut 
drept rezultat depășirea planului 
zilnic pe întreaga exploatare cu 
aproape 600 tone de cărbune de 
bună Calitate. La acest succes au 
contribuit toate sectoarele produc
tive care și-au îndeplinit și depă
șit planul la extracția cărbunelui. 
In mod deosebit s-au evidențiat 
colectivele sectoarelor IV și Ш ca
re au dat in plus față de planul 
zilnic 230 și, respectiv, 200 tone 
de cărbune.



3CTBAGUI

CLIPE PREȚIOASE
Vocea crainicului осилив prin 

«ta/м d» amplificare cdfn cinstea 
iștOficlilul eveniment din viața 
partidului — cil de-al IX-fea Со 
greș, harnicul colectiv al paprien 
de fire artificiale „Viscota" Lu- 
реаі șl-a respectat angajamentul 
privind producția de tir» de măta
se. De la începutul anului și pînă 
in present, de ia fabrici nu fost 
expediate 13,3 tone fire de md- 
taS» peste pian. In aceste tile, În
trecerea șoeialistd in secțiile fabri
cii cunoaște un ritm Intens de des
fășurare. toate forțele fiind Con
centrate pentru a adăuga noi suc
cese te cele de plna acum.

...Noapte de vară. In secția fila
tură ventilatoarele „lucreăiă" din 
plin asociind zblrniitui lei m cel 
al mașinilor de iilaj. Moist tul fila
tor tohescu Ștefan și ațutoarta sa, 
Iahcu Aurelia, completează graficul 
de product!» cu ultimele răzultate 
ale întrecerii.

— Ne*Or mai trebui circa 1 W0 
bobine să ajungem in fruntea cla
samentului întrecerii, temerea 
maistrul.

— Deed ne merge bine, le vom 
avea cu siguranță — conchide to- 
varăștr iancu, adăugind: dear ai 
văzut, toate mașinile merg struna 
Șl funcționează bine ți spălătoria 
de bobine...

Abia terminase ultimele cuvinte 
de rostit, ciad o săgeata de lumina 
străbătu ceru!, apoi alta șl alta, 
ucyagte de tunete puternice. Cel doi 
se\prlviia îngrijorați. Q Întrerupe
re de curent ori o scădere de ten
siune, alei, unde procesul de pro
ducție se realizează ptlh flux Con

Trenuri eu supretonej
Muncitorii ceferiști cinstesc Con

gresul partidului cu frumoase rea
lizări In muncă. In prima jumătate 
a lunii iulie, printr-o mal bună or
ganizare a operațiunilor de încăr
care a mărfurilor în vagoanele 
C.F.R., colectivele stațiilor din Va- 
iea\>îului au reușit să încarce 51 961 
tone mărfuri peste plan. In aceeași 
perioadă au fost remorcate 185 tre
nuri cu tonaje sporite, însumind 
80 577 tone mărfuri remorcate in

PrHeJ de mtndrle
(Urmare din pag. l-a)

muncitorii, și cauza dreaptă pen
tru car» am luptat sub conducerea 
Partidului Comunist Român a în
vins. be aceea spun că este un 
bun prilej de mlndrie pentru fie
care comunist, pentru liecare om 
cinstit din patria hoasttă, cu parti
dul să-și recapete numele sub care 
a condus poporul la atttea victo
rii de prestigiu.

Sini fericit că trăiesc aceste vre
muri cină ceea ce în trecui nici 
nu cutezam să visăm se înalță azi 
cu viteza secolului XX. Blocuri, 
orașe, uzine, toate se nașe parcă 

tinuu. tir Шпе in primejdie întrea
ga caninei» ti» soluție co/ăida^ in 
cursul metamorfozei sate In fir de 
mătase, ar face să se rebutșze mii 
de bobine aflate in bărcile de spă
lare. Dar asta nu trebuie sd se în- 
Umple l

Cei doi părăsiră grăbiți biroul și 
intrară in sala mașinilor d» tllaf. 
Aici centratorii și filatorii se aflau 
la posturile lot, gat» pregătit pen
tru a interveni m nevoie. Aceeași 
îngrijorate ее citea fi pe chipurile 
muncitorilor. La celălalt capăt al 
filaturii, iăcățuștii de tuta Flcea 
toăn stătea lingă o barcă de spă
late, urmărind reflexul luminii in 
unduirea apei. Deodată luminile 
becurilor eclipsară, mașinile de fi
la) îți încetiniră mersul, iar bate
riile de spălare prinseră a se agi
ta. In acei moment comunistul Pi
cta loan se avitită spre ușa car» duce 
ia sala pompelor, o deschise brusc 
ți dispăru din timpul vizual ai ce
lor ailați in iilatută...

doddered bruscă a tensiunii a 
dutat doar eîteva clipe, suficiente 
insă pentru ca decuplătorul auto
mat ai pompelor de injecție produ
cătoare de vaacum sd acționeze. Nu
mai cd rapiditatea eu care a inter
venit comunistul ficed loan a făcut 
posibilă recuplatea, înainte ca lip
sa de vaacum să se fata simțită 
in bateriile de spălate.

Intervenția prompta a tovarășului 
Fîcea loan a salvat firii de bobină, 
întreaga producție d» flte pe acea 
zi de Ig degradare și a periiliS Con
tinuarea fluxului tehnologic.

MARGARETA MISA

pluș ceea ce reprezintă o medie de 
10 asemenea trenuri în fiecare zi. 
o contribuție deosebită la aceste 
succese au adus mecanicii Haidu 
Emil, Bolescu Lazăr, Cojocaru Ion, 
Pătroi Petre, Popa Emil, Ciornei 
Gheorghe și Ardeleanu Vasile.

Datorită extinderii inițiativei de 
reinorcare a trenurilor Cu tonaj 
sporit, de la începutul anului fi pînă 
în preient, ș-a făcut o economie de 
140 locomtive pe diștșnța Petroșani- 
Simeria fi retur.

din noapte. Iar proiectele de Di
rective ale Congresului at IX dea 
deschid noi perspectiv» de crește
re și înflorire a României. Sînt 
bpcuros pentru toate acestea șl 
pentru faptul că noi, pensionarii, 
vom rătnine. In continuare, tn or
ganizația de baza din car» am fă
cut parte la data pensionării. Vom 
contribui în felul acesta, cu expe
riența noastră, la educarea comu
nistă a tinerei generații.

Ca vechi membru ai partidului 
voi pune umărul alături de cei
lalți la înflorirea patriei, la tra* 
ducerea in viață a Directivelor 
Partidului noțtru Comunist, ț

ІІН m e lemn în ir-o zi
Colectivul de muncitori fi tehni- 

eleni ai întreprinderii forestiere Pe- 
trofenl înregistrează in aceste zile 
succese deosebite în întrecerea So
cialistă. Altfel,’ în primele 15 zile 
din iulie, forestierii au valorificat
4 090 mc bușteni de fag [față de
5 300 mc planul lunar) și 650 mc ce
luloză fag (față de 800 mc plan lu
nar) realizînd la majoritatea sorti
mentelor, peste două treimi din sar
cinile de plan lunare.

Intr-o singură Zi, 15 iulie, munci
torii forestieri au expediat din par
chete la rampele gărilor 500 mc 
bușteni de fag, 110 mc bușteni de 
rășinoase pentru gater, 75 mc buș
teni de derulaj, 351 m c celuloză de 
fag, 428 buc. traverse normale, 430 
m steri Iernii de foc și alte aseme
nea sortimente.

VACANȚA DE VARĂ A ȘCOLARILOR
Prin tabere și cluburi

Numărul copiilor care își petrec 
lunile vacanței de vară în tabere, 
la munte sau la mare, crește an de 
an. In acest an spre exemplu, 600 
de elevi și pionieri din Valea Jiului 
își petrec vacanța In taberele de pe 
litoralul însorit al Mirii Negre, în 
diferite localități pitorești din regiu
nile Banat și Hunedoara. De aseme
nea, altl боб de copii vor luă parte 
la diferite excursii prin țară Și re
giunea noastră.

Potrivit indicațiilor primite, pen
tru pionierii și școlarii, din Valea 
Jiului S-au organizat 9 tabere pio
nierești, 4 cluburi pe lingă școlile 
medii și profesionale și В Cluburi 
pionierești sătești. Aceste tabere și 
cluburi au menirea de a organiza 
plăcut, instructiv șl educativ vacanța 
de vară a elevilor.

Printre taberele care funcționează 
bine se numără eea de la Școala ge
nerală de 8 ani nr. 1 din Petrlle. 
Programul judicios întocmit de că
tre conducerea acesteia (prof. Cocor 
Dan), organizarea unor audiții mu
zicale, jocuri sportive, excursii in 
jurul localității, concursuri de înot 
ș.a. fac ca ea să fie frecventată de 
peste 150 elevi și pionieri.

O activitate bună șe desfășoară »i

Pe rampa exploatării forestiere Valea Boului, Încărcarea lemnului se
desfășoară din zori și pînă seara.

la tabăra care funcționează pe lin
gă Casa pionierilor din Petroșani, 
la cele de la școlile generale de 8 
ani din Uricanî și Vulcan, la clubul 
de pe lingă școala din IscrOnî și 
altele.

Deși s-au obținut unele realizări, 
cohtrolul efectuat recent pe teren 
a dovedit că nu în toate localitățile 
s-a acordat atenția cuvenită orga
nizării vacanței dă vară a școlarilor.

Un exemplu negativ îl constituie, 
în această direcție, tabăra care 
funcționează pe lingă Școala gene
rală de 8 ani nr. 4 din Petroșani. In 
această tabără, a cărei conducere â 
fost încredințată tovarășei Sucala 
Lucreția, ar trebui să-și desfășoare 
activitatea elevii de la școlile ge
nerale de 8 ani ПГ. I, 2, 3 Șt 4. AT 
trebui, dar, din păcate, această ta
bără. пц-și trăiește viața. Sînt zile 
cînd în curtea școlii sînt doar 6-7 
elevi care joacă,., fotbal. Aceasta 
se datorește în bună măsură, lipsei 
de interes dovedită de cadrele di
dactice, repartizate aîcj §1, Care, se 
mulțumesc să vină în curtea tabe
rei, să constate că nu sînt copii și 
să place „mulțumite" acasă, La Inac
tivitatea taberei a Contribuit șt fap
tul că tovarășa Rădulescu Magdala-

Aspect de lucru 
din timpul probe
lor tehnologice 
ale mașinii de ex
tracție la pu
țul auxiliar de 1» 
mina Paroșenl, 
mașină pusă de 
eurînd în funcțiu
ne de către Con
structorii de la 
T.C.M.G. 

na, instructoarei superioară de pio
nieri, nu s-a prezentat nici pînă la 
data de 13 iuliă spre a-și lua atribu
țiile în priraife.

O situație aproape similară poate 
fi întîlnită și le Scoală generală da 
8 ani nr, 5 din Petroșani. Este ade
vărat că aici se desfășoară o oare
care activitate însă aceasta ar putea 
fi mult mal bine organizată, mal in
teresantă și atractivă dacă iov. 
prof. Tolu Dan-Mitcea și-ar aduce 
aportul la pregătirea Și desfășura
rea concursurilor sportive, lucru pa 
care nu l-a făcut cu roate că este 
obligat să se ocupe de această la
tură a activității taberei.

Dacă la unele școli taberele func
ționează în zilele fixate nu același 
lucru se poate afirma despre clubu
rile de pe lingă școlile medii zi 
profesionale. La Școala medie din 
Petroșani, spre exemplu, prevederile 
programului de activitate au rămas 
doar.,, pe hîrtie. Acum, în zilele Va
cantei, nici un elev nu „tulbură li
niștea" școlii, O situație similară am 
năsit-o și la școlile medii din I.upenl, 
Vulcan și Lonea.
"La Școala medie din Vulcan, rfd 

pildă, și în silele însorite „activita
tea" se rezumă door la cile un joc 
de tenii de masă la care iau part» 
cîte 2-3 elevi. De regulă, la asetn»- 
rusa partide, participă și profesorul 
Hfiprednu Nicolae, directorul clubu
lui, fără a manifesta nici o îngrijo
rare că elevii hU Vin lă club.

Pînă la începutul noului an școlar 
mai sînt aproape două luni de zile. 
Directorii taberelor Șl cluburilor din 
cadrul școlilor sînt chemați Să ia 
toate măsurile ca, împreună cu ce
lelalte cadre didactice să programe
ze activități interesante, care să 
suscite interesul elevilor. E bine să 
se ceară și părerea copiilor șl tinlii- 
du-se seama de ea să se organizeze 
acțiunile, aă se programeze manifes
tările. Pentru ca în perioada care 
lie-а mal rămas pînă la începerea 
noului an școlar actjvitatea tabere
lor și cluburilor școlar» să facă o 
cotitură, recoman £й. ca profitînd 
de timpul favorabil, să se organize
ze vizite in întreprinderi drumeții 
pentru a cunoaște .—-li-efcfe regiu
nii, marșuri turistice, excursii de 
Orientare și alte manifestări Care să 
îmbogățească cunoștinței® participau- 
ților.

DORINA VÎLCEANlT 
secretar al Comitetului orășenesc 

U.T.M. Petroșani

PROGRAM DE RADIO
22 iulie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic, 5,06 
Piște interpretate de fanfară; 5,15 
Jurnalul satelor, 5,25 Jocuri din 
diferite regiuni ale țării; 5,45 Din 
cîntecele constructorilor; 6,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic, 
6,10 „Pe valea Prahovei" — mu
zici ușoară; 6,35 Miniaturi instru
mentale; 7,00 Radiojurnal, 7,15 
Cîntă Gică Petrescu,- 7,30 Sfatul 
medicului; 7,35 Anunțuri, muzică, 
7,45 Salut voios de pionier, 8,00 
Sumarul presei, 8,06 interpret! de 
muzică ușoară care ne-au vizitat 
tara, 8.30 Simfonia а ѴШ-а în Fa 
major de Beethoven; 8,57 Fragmen
te din operete clasice, 9,2S „Drag 
mi*e clntecul și jocul* ■— emisiune 
de muzică populară; 10,00 Buletin 
de știri; 10,15 Lecturi la cererea 
ascultătorilor i Poezia contempora
nă românească; 10,30 Tripticul sim

fonic „Scheiul", „Timpa", „Orașul 
nou" de. Carmen Petra-Basăcopol; 
11,00 „LUCRĂRILE CONGRESULUI 
PARTIDULUI"; 11,30 Tinere talen
te; 12,00 Buletin de știri; 12,03 
Noi interpret! de muzică populară,-
12.15 Duet» vocale da muzică u- 
șoară; 12,30 Din literatura polo
neză contemporană; 12,45 Prime 
audiții; 13,05 Concert de prinz,- 
14,30 Flori și melodii,- 15,00 Inter
pret! români pe scene mondiale: 
Ion Voicu; 15,30 Din cele mai Cu
noscute melodii popular»; 16,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic,
16.15 „Pe drumul glorios al parti
dului" —* program de Clntece, 16,30 
Prietenii lui Do-Rs-Ml, 17,00 Mu
zică ușoară de H. Malineanu; 17,15 
Piese instrumentale, 17,30 „Viață 
nouă, cintec nou" —- melodii 
populare cerute de ăseuitjitori, 
18,00 „LUCRĂRILE CONGRESULUI 

PARTIDULUI"; 18,30 Muzică de 
balei; 19,00 Varietăți muzicale, 
10,40 Premiile Festivalului de mu
zică ușoară „Mamaia 1063—1964", 
20,00 Radiogazeta de seară, 20,30 
Recitalul pianistului Cbfnellu 
Gheorghiu, 20,45 Noapte buna, 
copii; 20,55 Muzică; 21,00 „LUCRĂ
RILE CONGRESULUI PARTIDU
LUI"; 21,30 Gintă Nicolae Băluță 
și Victoria Darval — muzică popu
lară; 21,50 Melodii liric», 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,20 Dansul notelor; 23,05 
Din capodoperele creației enescie- 
he; 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 „înflorește țara mea" 
— mutică ușoară; 7,90 Cîntă or- 
chestra de muzică populară „Cin- 
drelul"; 8,15 Pagini de virtuozitate 
din Opere, 8,40 Muzică ușoară; 
0,00 Buletin de știri; 9,03 „Melo
diile anotimpurilor" — muzică u- 
șcară, 9,30 Vreau Să știu, 10,00 
„Săptămîne muzicii poloneze"; 
10,35 Melodii popular» romanești; 

11,00 Buletin de știri; 41,03 Pagini 
alese din muzica de estradă; 11,30 
Ansambluri artistice muncitorești;
11,45 Mici piese interpretate de 
orchestre de coarde; 12,15 Simfo
nia I in mi minor de Dimitrte 
Gudin; 12,80 Jocuri populare bă
nățene; 13,00 Buletin ,de știri; 13,08 
Cantata „Comunistul" de Constan
tin Palade, versuri de Nicolae 
Labiș; *13,30 România văzută de 
Scriitori străini; 13,40 Program 
muzical dddlcat fruntașilor In în
trecerea socialistă; 14,00 D^ la o 
melodie la altei 14,30 Arii și cln- 
tărețl; 14,50 Jocuri populare; 
15,00 „LUCRĂRILE CONGRESULUI 
PARTIDULUI"; 15,30 ; „MelPdiL. 
melodii" — muzică ușoară; 18,00 
Din muzica popoarelor; 16,30 Con
certul in la minor pentru pian și 
orchestră da Edwarg Grlegi 17,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic;
17,15 „Slăvită fii, Patria mea" — 
program de clntece, 17,30 Anun
țuri, muzică; 18,00 Tinere formații 
de muzică ușoară, 18,18 Rechal 

Li-Min-Cean; 18,30 Valsuri de es
tradă; 18,40 Baladă cu Un milion 
de artiști amatori de Mihai Negu- 
lescu; 19,00 Buletin de știri; 19,05 
Gintă Doina Badea,- 19,15 Melodii 
populare, 19,37 Fragmente din G- 
per» „Fideli»" de Beett-oven; 20,20 
Jocuri populare; 20,30 „LUCRĂ
RILE CONGRESULUI PARTIDU
LUI"; 21,00 Radiojurnal, 21,20 Cîn
tă, dansează, tinerețe,- 22,30 Arii 
celebre din Opere, 23,00 Buletin 
de știri,- 23,05 „De la o operetă 1A 
alta",- 23,45 Caruselul melodiilor, 
0,52 Buletin de Știri.

Cinematografe
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

ASte-i tot ce S-a întîrriplat, REPU
BLICA : Vremea paginilor: PETRI- 
LA: întuneric în plina zi; LONEA: 
Pădurea spînzuraților, sena i șl 
И; ANINOASA ! 30 de am de vese
lie, LUPENI — CULTURAL: Sca
ramouch*.



„PRIVELIȘTI BIN ROMÂNIA" IN MONTEVIDEO
MONTEVIDEO 17 (Agerpres).
In sala Municipalității din Monte

video a fost prezentată expoziția ro
mânească de fotograiii „Priveliști 
din România".

La vernisajul expoziției a luat

Declarația reprezentantului F.N.E 
din Arabia de sud

BAGDAD 20 (Agerpres).
Abdel Latif, reprezentant al Fron

tului național de eliberare din Ar-a- 
bia de sud, a declarat la Bagdad că 
Comisia pentru elaborarea constitu
ției Arabiei de sud, creată de gu
vernul britanic în scopul soluționă
rii problemei acestei regiuni, va 
suferi un eșec total. O asemenea 
comisie, a spus el, poate să ia cu
noștință, în cel mai bun caz, de 
părerea conducătorilor marionetă, 
deoarece popoarele Arabiei de sud

„O mare greșeală politică”
WASHINGTON 20 (Agerpres).
Paul Findley, membru al Camerei 

reprezentanților, conducător al gru
pului parlamentar republican, care 
a întreprins recent o vizită la Paris 
pentru a studia problema relațiilor 
dintre S.U.A. și Franța și a perspec
tivelor N.A.T.O., a cerut luni preșe
dintelui Johnson să lămurească toa
te faptele privind zborul întreprins 
de un avion de recunoaștere al 
aviației militare americane deasu
pra uzinei nucleare de la Pierrelatte. 
In legătură cu aceasta autoritățile 
franceze au dat publicității o decla
rație în care subliniază că avionul 
american s-a făcut vinovat de vio
larea unei zone interzise luînd, fără 
autorizație, un număr de 175 de fo
tografii ale acestei uzine.

„Președintele Johnson trebuie să 
lămurească imediat faptele — a spus 
Findley. Acuzațiile aduse împotriva 
Statelor Unite sînt foarte serioase 
și dacă un avion „spion" a efectuat 
cu adevărat acest zbor, aceasta con
stituie un afront adus Franței și o 
mare greșeală politică".

Li Țzuii'-ien 
s*a întors în patrie

PEKIN 20 (Agerpres).
La 20 iulie, anunță China Nouă, 

s-a întors în patrie, după o lipsă 
de 16 ani, Li Țzun-ien, președin
tele ad-interim al fostului guvern 
gomindanist în 1949, după căderea 
lui Cian Kai-și. El a fost primit pe 
aeroportul din Pekin de premierul 
Ciu En-lai și alte persoane oficiale. 
Intr-o declarație pe care a făcut-o 
cu acest prilej, Li Țzun-ien și-a ex
primat regretul față de trecutul 
său politic și a arătat că succesele 
realizate de R. P. Chineză în dez
voltarea ei economică și politică 
l-au determinat să se întoarcă în 
patrie pentru a participa, alături 
de întregul popor, la»* opera de 
construcție socialistă.

WASHINGTON. — La Washington 
se anunță că guvernele Marii Bri
tanii și Guatemalei au rugat State
le Unite să îndeplinească rolul de 
mediator în litigiul care datează de 
peste' un secol dintre cele . două 
țări privind Hondurasul britanic 
(Belize). In repetate rînduri. Gua
temala a cerut alipirea Hondurasu
lui britanic, pe care îl consideră 
drept teritoriu guatemalez ocupat în 
mod ilegal de Marea Britanie.

DELHI. — Muncitorii de la fa
bricile textile din Amritsar au de
clarat o grevă de 9 zile, revendi- 
cînd îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și majorarea salariilor.

LONDRA. — Răspunzînd la o in
terpelare, ministrul britanic al să
nătății, K. Robinson a comunicat în 
Camera Comunelor că în cursul 
anului trecut în Marea Britanie, po

cuvîntul un reprezentant al Munici
palității și au participat funcționari 
superiori din M.A.E. Uruguayan, 
membri ai corpului diplomatic, pre
cum și oameni de artă și cultură, 
ziariști din Montevideo.

au hotărît să boicoteze comisia și 
să-șt continue lupta pînă la victo
ria definitivă. Popoarele din sudul 
Peninsulei Arabice, a subliniat în 
încheierea declarației sale Abdel 
Latif, militează pentru libertatea lor 
și lichidarea colonialismului în toate 
formele sale și nu pentru o consti
tuție elaborată de o comisie creată 
de Marea Britanie.

Toate organizațiile politice și ob
ștești din Aden și-au anunțat inten
ția de a boicota această comisie.

Parlamentul american a cerut ca 
Statele Unite „să abandoneze ati
tudinea ostilă și suspicioasă la 
adresa Franței" și a declarat că 
guvernul american „tratează pe alia- 
ții și prietenii noștri, îndeosebi Fran
ța, ca și cum ar fi copii iresponsa
bili".

Penetrafia capitalului 
străin în Franfa

PARIS 20 (Agerpres).
Suma totală a investițiilor de ca

pital străin în Franța, se ridică la 
cifra de 5 miliarde de dolari din 
care peste 50 la sută aparțin Sta
telor Unite, se arată intr-un raport 
dat publicității de Ministerul In
dustriei din Franța, în legătură cu 
investițiile străine de capital.

Raportul scoate în -evidență fap
tul că în industria petrolieră din 
Franța, tr-ei concerne străine (Esso, 
Shell și British Petroleum) contro
lează în prezent peste 51 la sută 
din producția marfă din această 
ramură.

In ceea ce privește industria chi
mică, din 342 de companii france
ze cu capital depășind 10 milioane 
franci, 77 de companii folosesc ca
pital străin, iar alte 59 se află sub 
completul control al cercurilor fi
nanciare din alte țări, și în special 
din S.U.A.

ÎN CAMERA COMU
LONDRA 20 (Agerpres).
Luînd cuvîntul in cadrul dezba

terilor de politică externă din Ca
mera Comunelor, deputatul Philip 
Noel Baker, președinte al comisiei 
de politică externă a grupului parla
mentar laburist, laureat al premiu
lui Nobel pentru pace, a criticat 
politica S.U.A. în Vietnam și a ce
rut ca primul ministru Harold Wil
son și ministrul său de externe, 

trivit datelor preliminare, au murit 
de leucemie 2 867 de persoane.

VARȘOVIA. — Un grup de spe
cialiști polonezi au realizat o se
ringă cu care se injectează automat 
în vene, aortă și în cavitatea tora
cică, un amestec contrastant pentru 

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
a se putea urmări cu ajutorul ra
diografiei circulația sîngelui în or
ganele cercetate și a se putea sta
bili astfel diagnosticul.

Prima injectare automată, care 
durează numai 2-3 secunde, s-a e- 
fectuat cu succes în Policlinica In
stitutului de medicină din Silezia.

PARIS. — La Paris s-a anunțat că 
la 26 iulie va avea loc o reuniune

VI ET\ A M

Lupte puternice 
în provincia Phuoc Long

SAIGON 20 (Agerpres).
Ministrul apărării al S.U.A., Ro

bert McNamara, și-a început azi ul
tima zi a vizitei sale în Vietnamul 
de sud prin inspectarea bazei mi
litare de la Bien Hoa, situată la 35 
kilometri nord de Saigon. In cursul 
zilei, după întoarcerea sa în capi
tală, relatează agenția U.P.I., minis
trul american va avea din nou con
vorbiri du oficialitățile sud-vietna- 
meze și comandanții militari ameri
cani. Se anunță, de asemenea, că 
amiralul Sharp, comandantul forțe
lor militare americane din regiunea 
Pacificului, a sosit în capitala sud- 
vietnameză, marți dimineața, pentru 
a conferi cu McNamara,

☆

Agențiile de presă anunță că în 
noaptea de luni spre marți au avut 
loc puternice lupte între forțele pa
triotice și trupele guvernamentale 
staționate în tabăra militară de ia 
Budop, situată la 135 kilometri nord

ACT PIRAT
HANOI 20 (Agerpres).
Misiunea de legătură a înaltului 

Comandament al Armatei Populare 
Vietnameze a adresat la 19 iulie un 
mesaj Comisiei internaționale de 
supraveghere și control din Viet
nam în care se arată că la 10 iulie 
nave de război americane și ale gu
vernului de la Saigon au pătruns în 
apele teritoriale ale R.D. Vietnam 
în provincia Quang Binh și au cap
turat o navă de pescuit cu șase per-

Guvernul Cambodgiei condamnă 
acțiunile agresive ale S.U.A.

HANOI 20 (Agerpres).
Intr-o telegramă adresată de Mi

nisterul Afacerilor Externe al Cam
bodgiei guvernului R.D.V. se arată 
că guvernul regal și poporul aces
tei țări condamnă cu hotărîre ac
țiunile agresive ale forțelor S.U.A. 
Guvernul Cambodgiei, se spune în 
telegramă, asigură guvernul R. D. 
Vietnam și poporul vietnamez de în

Critici aduse politicii 
guvernelor S.U.A. și Angliei 
în sud-estul asiatic
Michael Stewart, să inițieze o dez
batere generală la O.N.U. asupra 
războiului din Vietnam.

El s-a referit și la intervenția 
americană în Republica Dominica 
nă, arătind că ea reprezintă o vio- 

a Consiliului permanent al N.A.T.O. 
La această ședință în afara repre
zentanților permanenți ai țărilor 
membre ale Blocului Atlanticului de 
nord vor lua parte și șefii delegați
ilor S.U.A. și Angliei la tratativele 
de dezarmare de Ia Geneva, respec

tiv William Foster și lordul Chal
font.

XENG KUANG. — Prințul Sufa- 
nuvong, președintele C.C. al parti
dului Neo Lao Haksat și membru 
în guvernul de coaliție națională al 
Laosului, a adresat prințului Suvan- 
na Fuma, premierul laoțian, un me
saj de protest împotriva consimță- 
mîntului acestuia privind reinstala

de Saigon, în provincia Phuoc Long, 
aproape de frontiera cu Cambodgia. 
Luptele au continuat pînă în cursul 
dimineții. Agenția France Presse re
latează că piloții elicopterelor ame
ricane, care au încercat să aterizeze 
la Budop pentru a veni în ajutorul 
celor atacați, au afirmat că peste 
jumătate din teritoriul taberei se 
afla în flăcări. Potrivit unui purtă
tor de cuvînt militar american, tru
pele guvernamentale, care aveau un 
efectiv de 300 de oameni, au sufe
rit grele pierderi. S-au înregistrat 
victime și în rîndul „consilierilor 
americani".

☆

Agenția France Presse anunță că 
marți dimineața au sosit la baza de 
la Da Nang opt nave militare ame
ricane de patrulare. Se așteaptă, 
totodată, adaugă aceeași agenție, so
sirea și a altor asemenea nave, în 
cursul următoarelor zile.

' R E S C
soane la bord. Misiunea de legătu
ră, se arată în mesajul difuzat de 
agenția V.N.A., protestează împotri
va acestui act pirateresc, cerînd Co
misiei internaționale de supraveghe
re și control să intervină pe lingă 
guvernul S.U.A. și guvernul de la 
Saigon pentru a pune imediat în 
libertate pe cei șase pescari, să în
ceteze toate actele de piraterie îm
potriva R. D. Vietnam și să respec
te acordurile de la Geneva din 
1954.

treaga lor simpatie și condamnă cu 
energie S.U.A. pentru actele de' 
agresiune care constituie un nou 
și periculos pas în politica de esca
ladare a războiului împotriva R.D.V. 
Guvernul regal sprijină ferm lupta 
justă a poporului vietnamez, se ara
tă în telegrama Ministerului Aface
rilor Externe al Cambodgiei.

N E L O R
lare a Cartei O.N.U. și a Organi
zației Statelor Americane (O.S.A.).

Un alt deputat laburist, John 
Mendelson s-a distanțat de atitu
dinea guvernului englez „care nu 
a tratat problema vietnameză în 
profunzime". „Aprobînd sistematic 
S.U.A., a declarat Mendelson, Ma
rea Britanie a renunțat de fapt să 
joace rolul de mediator în sud- 
estul asiatic".

rea la Vientiane a unui ambasador 
sud-vietnamez.

CAIRO. — Poporul din Oman 
sărbătorește zilele acestea împlini
rea a opt ani de la începutul lup
tei de eliberare națională organiza
tă împotriva trupelor britanice. Cu 
acest prilej, la Cairo a avut loc un 
miting la care au participat reprezen
tanți ai armatei de eliberare națio
nală din Oman, studenți omanezi 
care studiază la Cairo, reprezentanți 
ai vieții publice din R.A.U.

NEW YORK. — Judecătorul Louis 
Holland, care a preluat „cazul Ruby" 
după retragerea judecătorului Joe 
Brown în urmă cu o lună, a anuntat 
că Tribunalul din Dallas se va pro
nunța la 18 octombrie asupra stării 
sănătății lui Jack Ruby, condamnat 
la moarte pentru împușcarea lui 
Lee Harvey Oswald, asasinul presu
pus al președintelui Kennedy.

DIN ȚĂRILE 
SOCIALISTE

Noi obiective industriale
MINSK 20 (Agerpres).
In R.S.S. Bielorusă (unde se pro

duc automobile, tractoare și ma
șini agricole) va începe în curînd 
construirea unui combinat de an
velope. Noua întreprindere va fi 
dirijată în mod automat cu ajuto
rul unui centru de calcul.

In Bielorusia au fost date în ex
ploatare nouă mari întreprinderi 
chimice, se construiesc două com
binate de potasiu, se pune la 
punct producția de caprolactamă. 
Se prevede ca în cursul acestui an 
producția industriei chimice să 
crească cu peste 50 la sută.

In următorii cinci ani în repu
blică s-a prevăzut construirea unor 
fabrici de fibre sintetice și artifi
ciale, de îngrășăminte azotoase și 
a unui combinat de materiale plas
tice.

Cea mai mare uzină 
de ciment din Bulgaria

SOFIA 20 (Agerpres).
In valea rîului Zlatna Panega, 

pe o suprafață de peste 25 ha, se 
construiește cea mai mare uzină 
de ciment din Bulgaria. Ea va pro
duce anual 1 200 000 tone ciment, 
adică de peste două ori mai mult 
decît producea întreaga industrie 
a cimentului in anul 1950. Existen
ta unor surse permanente de apă 
și a unor uriașe rezerve de mate
rii prime în imediata apropie^ a 
uzinei creează posibilități p&bru 
extinderea în continuare a produc
ției de ciment.

Cea mai mare fabrică 
de brichete din R. D. Germană

COTTBUS 20 (Agerpres).
In incinta combinatului de înno

bilare a cărbunelui brun din 
Schwarze Rumpe, regiunea Cottbus, 
a început recent construirea celei 
de-a 4-a fabrici de brichetare. Noua 
fabrică va dispune de două hale 
în care vor fi instalate presele, 
dintre care prima va începe pro
ducția de brichete în 1968. Se pre
vede ca această fabrică să atingă 
în 1971 producția proiectată de 
9 000 de tone brichete pe zi și să 
devină astfel cea mai mare fabri
că de brichetare din R. D. Ger
mană.

Cel mai mare centru 
de exploatare a bauxitei 
din Ungaria

BUDAPESTA 20 (Agerpres).
Industria de aluminiu din R. P. 

Ungară a produs anul trecut cu 
7,1 la sută mai multe produse decit 
în anul 1963. In acest an extracția 
de bauxite și producția de oxid de 
aluminiu va crește cu 5,5 la sută. 
Tot în acest an va ii dat în ex
ploatare cel mai mare centru de 
exploatare a bauxitei din țară, a 
cărui producție anuală se va cifra 
Ia 600 mii tone bauxită.

A început construcția 
unei noi baterii de cocs

VARȘOVIA 20 (Agerpres).
La Fabrica de cocs din Zdzieszo- 

wice a început betonarea funda
mentelor bateriilor 3 și 4, care vor 
da o producție anuală de 10 mili
oane tone cocs egală cu cea a 
cocseriei de la Nowa Huța. Noua 
baterie va începe să producă la 
sfîrșitul anului 1966.
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