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h făurirea unei economii modeme, dezvoltate armonios, 
o importanță esențială are creșterea susținută a bazei ener
getice și a producției do energie electrică. Partidul nostru a 
înscris dezvoltarea bazei energetice și electrificarea țării la 
loc de frunte în programul său general de construire a so
cialismului.

(Din Raportul prezentat de tovarășul Chivu Stoica asupra Directive
lor Congresului al IX-Iea al Partidu lui Comunist Român cu privire la 
valorificarea surselor energetice și electrificarea țării în perioada 1966-1975).

Lucrările Congresului al IX-Iea 
al Partidului Comunist Român
Ședințele

de miercuri dimineață

Lucrările ședințelor de miercuri di
mineața ale celui de-al IX-Iea Con
gres al Partidului Comunist Român 
au fost conduse de tovarășii Petre 
Borilă și Constantin Pîrvulescu.

Intimpinat cu vii și puternice a- 
plauze tovarășul Gheorghe Apostol 
a prezentat RAPORTUL CU PRIVI
RE LA PROIECTUL STATUTULUI 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN. 
Raportul a fost subliniat în repetate 
rînduri de aplauze puternice.

In continuarea ședinței, tovarășul 
Petre Borilă a prezentat Congresu
lui propunerea de a se alege comi
sia care să pregătească propunerile 
de candidați pentru membrii Comi
tetului Central al Partidului și ai Co
misiei centrale de revizie. Congresul 
a aprobat în unanimitate comisia al
cătuită din tovarășii: Nicolae Ceau
șescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Ilie Ver
del, Bayerle Iosif, Berghianu Maxim, 
C zacu Virgil, Dănălache Florian, 
Dop, Gheorghe, Drăgan Constantin, 
Drăgoi Stana, Fazekaș Ludovic, Gere 
Mihai, Matei Nicolae, Matei Ștefan, 
Mihai Nicolae, Militaru Aldea, Pîr
vulescu Constantin, Pogea Brinco- 
veanu. Roșu Gheorghe, Stănescu 
Ion. Stoica Gheorghe, Uglar Iosif, 
Vîlcu Vasile.

■ S-a anunțat apoi că un număr de 
persoane s-au adresat Congresului 
cu cererea de a li se reexamina si
tuația de partid, și s-a propus să se 
aleagă o comisie care să examineze 
aceste apeluri. Congresul a aprobat 
constituirea comisiei.

In urma consultării cu delegați 
di^>. <iate regiunile țării, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, delegat al 
organizației regionale de partid Ga
lați, a propus ca din comisia de. a- 
peluri să facă parte tovarășii: Gu- 
ran Ion, Haș Teodor, Popa Dumitru, 
Predescu Ion, Stoica Ion. Congresul 
a aprobat pe membrii comisiei.

In continuarea discuțiilor au luat 
cuvîntul tovarășii Gheorghe Necula, 
delegat al organizației regionale de 
partid București, Ion Cetățean III, 
delegat al organizației regionale de 
partid Maramureș, Iosif Banc, dele
gat al organizației regionale de 
partid Mureș-Autonomă Maghiară, 

Aspect dintr-o pauză a lucrărilor Congresului. Un grup de delegați din regiunea -noastră se 
întrețin in discuții.

Miercuri, 21 iulie, conducătorul 
delegației P.C.U.S., tovarășul Leonid 
Brejnev, însoțit de membrii delega
ției, a predat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, darul oferit Congresului 
aJ IX-lea al P.G.R. de către C.C. al 
P.C.U.S. —• o machetă a monumen

Ilie Murgulescu, delegat al organi
zației regionale de partid Oltenia, 
Constantin Drăgan, delegat al orga
nizației orășenești de partid Bucu
rești, Ilie Cîșu, delegat al organiza
ției regionale de partid Ploiești, 
Virgil Cazacu, delegat al organiza
ției regionale de partid Iași.

In cursul ședințelor de dimineață 
au rostit cuvîntări de salut tovarășii 
Zehon Kliszko, membru al Biroului 
Politic, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez; Dipa Nusantara Aidit, pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Indonezia; 
Jeno Fock, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ungare,- 
Armando Cossutta, membru al Di
recțiunii Partidului Comunist Italian,- 
Bohuslav Lastovicka, membru al 
Prezidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Adunării Naționale 
a Republicii Socialiste Cehoslovace; 
Le Duc Tho, membru al Biroului 
Politic, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, care a înmînat apoi 
Prezidiului mesajul adresat Congre
sului al IX-lea al P.C.R. de către C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam,- Ramiz Alia, membru al Bi
roului Politic și secretar al Comite
tului Central al Partidului Muncii 
din Albania,- Max Reimann, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Germania.

Cuvîntările de salut ale conducă
torilor delegațiilor partidelor comu
niste și muncitorești au fost subli
niate cu vii aplauze de delegații și 
invitații la Congres.

Ședințele 
de după-amiază

Lucrările ședințelor de după-amia
ză ale Congresului au fost conduse 
de tovarășii Ștefan Voitec și Dumi
tru Coliu.

Intimpinat cu vii și puternice a- 
plauze a luat cuvîntul tovarășul A- 
lexandru Drăghici.

La discuții, în continuare, au luat 
cuvîntul tovarășii Vasile Daju, dele
gat al organizației regionale de partid 

Banat, Gheorghe Mihoc, delegat al 
organizației orășenești de partid Bu
curești, Mihail Florescu, delegat al 
organizației regionale de partid Ar
geș, Ion Delcea, delegat al organi
zației regionale de partid Oltenia, 
Ion Turcu, delegat al organizației o- 
rășenești de partid București, Wil
helm Georg Wagner delegat al or
ganizației regionale de partid Bra
șov.

In cursul ședințelor de dlipă-amia- 
ză au rostit cuvîntări de salut to
varășii Jeannette Thorez Verme- 
efsch, membru al Biroului* Politic al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Francez,- Damdînjavih Mai- 
dar, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al ■ Partidului 
Popular Revoluționar Mongol; vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole,- 
Maurice Camara, delegatul Partidu
lui Democrat din Guineea, ambasa
dorul Guineei la Moscova; Manue! 
Yepe Menendez, delegatul Partidu
lui Unit al Revoluției Socialiste din 
Cuba, ambasadorul Republicii Cuba 
în Republica Populară Română; Cari 
Winter, purtător de cuvînt al Parti
dului Comunist din S.U.A.; Antonio 
Mije, membru aPComitetului-.Execu
tiv și secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Spa
nia,- Kostas Koliannis, prim-sectetar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist, din Grecia; . James Reid, 
membru Comitetului . Politic al 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie,- Friedl Furnberg, membru al 
Biroului Politic și secretar al Comi
tetului .Central al Partidului Comu
nist din Austria; Jean Terfve, mem
bru al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Belgia,- Bruce Magnuson, membru al 
Comitetului Executiv Național al 
Partidului Comunist din Canada; 
Manuel Rodrigues da Silva, membru 
al Secretariatului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Portu
ghez.

Cuvîntările de salut ale conducă
torilor delegațiilor partidelor comu
niste, muncitorești și altor partide 
democratice au fost subliniate cu 
vii aplauze de delegații și invitații 
la Congres.

Lucrările Congresului continuă.

(Agerpres)
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Cuvîntarea
tovarășului Sabin Ghioancă
Noi, muncitorii minieri, ne ex

primăm deplina aprobare față de 
programul măreț de dezvoltare a 
economiei noastre naționale, pro
gram în care vedem grija părinteas
că pe care partidul o poartă asigu
rării unei vieți tot mai fericite pen
tru cei ce muncesc. In Valea Jiu
lui, această grijă este oglindită prin 
crearea de condiții tot mai bune de 
viață și muncă. In anii planului de 
6 ani s-au construit și pus la dis
poziția oamenilor muncii din regiu
nea noaslră peste 5 200 apartamen
te, 2 cinematografe, 117 săli de 
clasă, este în curs de dare în fo
losință casa de cultură de Ia Petro
șani cu 800 locuri; învățămîntul de 
toate gradele și activitatea cultura
lă, în general, au luat un puternic 
avînt. An de an, viața noastră de
vine mai frumoasă și munca mai 
ușoară.

Cu mare bucurie au primit comu
niștii din Valea Jiului propunerea 
ca partidul nostru să se numească 
Partidul Comunist Român. Pentru 
membrii de partid, pentru muncito
rii minieri din Valea Jiului, denumi
rea de Partid Comunist Român este 
deosebit de scumpă. Sub conduce
rea partidului comuniștilor s-au des
fășurat eroicele lupte ale minerilor 
din august 1929. La chemarea parti
dului comuniștilor, muncitorii mi
nieri din Valea Jiului au muncit 
cu însuflețire, după eliberarea pa
triei, pentru refacerea economiei ță
rii distruse de război, pentru asi
gurarea cărbunelui necesar marilor 
Construcții ale socialismului.

Minerii de la mina Lupeni, unde 
lucrez, ca și cei de la celelalte mi- 
he din Valea Jiului, au pus la inimă 
indicațiile date de partid, de a asi
gura cărbunele necesar economiei 
naționale, de a mări productivitatea 
muncii în abataje și de a îmbună
tăți calitatea cărbunelui.

Raportez Congresului că în anii 
șesenalului brigada de abataj cu 
front lung, pe care o conduc, și-a 
îndeplinit și depășit an de an planul 
de producție și a sporit productivi
tatea muncii în această perioadă de 
la .3,3 tone la peste 5 tone pe post. 
In cinstea Congresului, am dat 
4 000 tone cărbune peste plan, în- 
deplinindu-se astfel angajamentul 
luat. Principalele căi care ne-au 
permis să obținem aceste rezultate 
au fost: ridicarea permanentă a ca
lificării, însușirea celor mai bune 
metode de lucru, permanentizarea 
muncitorilor în brigadă și întărirea 
disciplinei în muncă.

Membrii din brigada pe care o 
conduc au fost printre primii din 
Valea Jiului care au îmbrățișat ini
țiativa „Nici un vagonet de cărbune 
rebutat pentru șist vizibil1'. Insu- 
șindu-ne această inițiativă, noi am 
putut trimite siderurgiștilor cărbune 
cocsificabil de calitate tot mai bună, 
cu un conținut de cenușă sub norma 
admisă.

In bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui, zeci și zeci de brigăzi rapor
tează astăzi cu mîndrie Congresului 
că și-au făcut datoria. Prin munca 
plină de abnegație desfășurată zi 
de zi, minerii din acest bazin, în 

Darul oferit de C.C. al P.C.U.S. 
Congresului al IX-Iea al P.C.R.

frunte cu comuniștii, au dat patriei 
în anii șesenalului 600 000 tone căr
bune peste plan, la care mina Lupeni 
și-a adus contribuția cu aproape 
122 000 tone.

îndeplinirea sarcinilor economice 
este un rezultat al creșterii rolului 
de conducător al organizațiilor 
noastre de partid pe fiecare loc de 
muncă. Organizațiile de partid s-au 
întărit primind în rîndurile lor pe 
cei mai buni muncitori, tehnicieni 
și ingineri. In prezent, în exploată
rile miniere din Valea Jiului lu
crează peste 7 600 membri și candi
dați de partid, cu peste 2 200 mai 
multi decît la sfîrșitul anului 1959, 
fapt care a permis ca în toate locu
rile cheie ale producției, pe toate 
schimburile, să se facă simțită pre
zența comuniștilor.

La mina Lupeni, cei 1 350 membri 
și candidați de partid sînt în fruntea 
luptei pentru realizarea sarcinilor de 
plan, pentru folosirea din plin a 
tehnicii noi, extinderea inițiativelor 
și metodelor avansate de muncă.

Un ajutor prețios îl dau organizați
ile de partid care desfășoară o mun
că permanentă de educare a mun
citorilor în vederea stabilirii lor în 
brigăzi și a repartizării membrilor 
șî cândidaților de partid pe toate 
schimburile.

Dezbatem în cadrul lucrărilor Con
gresului, programul dezvoltării țării 
în viitorii ani, programul propriei 
noastre fericiri. Pentru a îndeplini 
cu succes sarcinile care ne stau în 
față în noul cincinal — de a extra
ge din minele Văii Jiului 8-8,5 mi
lioane tone cărbune — noi am sta
bilit cu prilejul dezbaterii proiecte
lor de Directive o serie de măsuri 
pentru o mai bună organizare a 
muncii, ridicarea calificării munci
torilor, inginerilor și tehnicienilor, 
pentru întărirea disciplinei și respec
tarea normelor de tehnica securității 
muncii.

Din raportul prezentat în fața 
Congresului, am reținut că în ur
mătorii ani se va acorda o deosebită 
atenție intensificării mecanizării lu
crărilor miniere, îmbunătățirii con
dițiilor de muncă, mai ales a celor 
din subteran.

Intrucît în minele din Valea Jiu
lui peste 60 la sută din producția de 
cărbune se extrage din straturile 
groase, consider că Ministerul Mi
nelor și Energiei Electrice va tre
bui să se ocupe mai mult de meca
nizarea complexă a acestora, în
deosebi a lucrărilor de susținere, în
cărcare și transport în abataje. Do
rința noastră, a minerilor din Valea 
Jiului, este ca utilajele, mecanisme
le și aparatajul de protecție și con
trol, cu care vom fi dotați, să co
respundă condițiilor noastre de ză- 
cămînt, specificului nostru de mun
că, pentru a le putea folosi cu ma
ximum de eficiență în abataje.

Muncitorii minieri din Lupeni asi
gură Congresul că vor munci cu 
dîrzenie și entuziasm pentru a con
tribui la îndeplinirea cu cinste a 
noilor sarcini pe care partidul le 
pune în față, în vederea înfloririi 
continue a scumpei noastre patrii.

tului închinat cuceritorilor cosmosu
lui. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit călduros pentru darul 
oferit. Au fost de față tovarășii Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Ale
xandru Bîrlădeanu, Alexandru Mo- 
ghioroș,

(Agerpres).
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muzlasn № $сс|Шс Minei
Vorbind cu oamenii din secțiile 

termocentralei Paroțeni constați 
atașamentul Юг față de partid, 
entuziasmul și dorința de a tnUnCI 
mai bine, de a contribui prin munca 
lor la traducerea in viață a Directi
velor celui de-al ix-lea congres.

— Lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. — spunea ingi
nerul loan Bota — marchează o eta
pă grandioasă de dezvoltare a țării, 
în care electrificarea deține un rol 
însemnat. E șl firesc deoarece pro* 
ducția de energie electrică trebuie 
să fie mereu cu un pas înaintea ce
lorlalte ramuri ale economiei na* 
ționale. Directivele Congresului ăl 
IX-lea prevăd un puternic avînt al 
electrificării țării în următorii sece 
ani șl elaborarea unui plan do per
spectivă pe perioada 1900-1975. Am 
luat cunoștință cu plăcere despre 
sarcinile principale ale acestui plan 
care reprezintă o nouă și importan
tă etapă in dezvoltarea bazei ener
getice și electrificarea țării.

La rîndul său, maistrul electrician 
Emil Beldeanu spunea;

—* Am un deceniu de clnd lucrez 
in această uzină șl văd cum, pe zi 
ce trece, energetica ia o tot mai maro 
amploare. După cum prevăd Direc
tivele celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului, în următorii zece ani pu
terea instalată va fi de patru ori 
mal mare decît în cei zece ani an
teriori. Este un lucru demn de 
admirat, ce impune un ritm acce
lerat de dezvoltare și Un volum 
mure de lucrări. Am aflat cu bu
curie despre noile obiective ener
getice ce se vor înălța în viitorii 
ani, care, alături de cele existente, 
vor da în anul 1970 o producție de

Mindrie îndreptățită
Ziua etc 19 iulie, zi ce va în

scrisa cu Utere de aur in istoria 
partidului nostru, a Întregului po
por român, a fost așteptată cu ne
răbdare șl bucurie in inimi de mi
lioanele de oameni ai muncii de 
pe întreg întinsul patriei noastre 
socialiste. $i iată ca ziua cea mare 
a sosit. Congresul partidului și-a 
început lucrările. In cinstea acestui 
Istoric eveniment, minerii din Lu- 
peni, Petriia și din celelalte ex
ploatări carbonifere din Valea Jiu
lui au înscris pe graficul întrece
rii succese nemaiîntîlnile. Acele 
ceasornicelor nu indicau încă jumă
tatea șutului cînd multe brigăzi 
și chiar colective Întregi rapor
tau deja că sarcinile de plan pla
nificate pe tot schimbul l au fost 
deja Îndeplinite.

In stafia de autobuze Petroșani, 
călătorii ce așteptau mașina de U- 
r leant stăteau ca pe ghimpi dor
nici să ajungă mai repede Ia desti
nație să poată asculta cu atenție 
Raportul la cel de-al IX-lea Con- 
gres al Partidului Comunist Ro

Cu abnegație și devotament
Alături de întregul popor, colec

tivul școlii noastre urmărește cu 
deosebit interes desfășurarea lu
crărilor celui de-al IX-lea Congres 
al partidului. Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
primit cu tnindrie și entuziasm ne
stăvilit de fiecare membru al cor
pului didactic. E și firesc. El înfă
țișează, pe de o parte, bilanțul mă
reț al biruințelor înfăptuite de po
porul nostru între anii 19Ѳ0-1965 sub 
conducerea înțeleaptă a partidului 
pe' calea spre comunism, iar, pe de 
altă parte, ne prezintă perspectiva 
luminoasă și înfloritoare a Româ
niei socialiste.

încheierea în acest an a gene
ralizării invățâmîntului de 8 ani 
marchează o etapă nouă ,în isto
ria școlii românești, un jalon pe 
drumul dezvoltării continue a in- 
vâtămintului. Șcdala, principalul 
izvor al creșterii cadrelor, va cu
prinde in următorul cincinal aproa
pe un sfert din populația țării. Ra
portul subliniază că in Invățămin- 
tul obligatoriu, a cărui durată se 
va mări, trebuie să se asigure elevi
lor O bună pregătire, temeinice cu
noștințe de cultură generală, știin
țifice și tehnice.

energie electrică de 32-34 miliarde 
kilowați Ore, Ur la finele anului 
1976 aproape M-80 miliardă kilowați 
bre. De aceea, noi energotlcienlt, 
aprobăm din inimă, alături de cei
lalți oameni ai muncii, proiectele de 
Directive ale Partidului și vom ur
ma neabătut calea ce duce la înfăp
tuirea lot.

De la pupitrul de comandă al ca- 
zaneior nr. 1 șl 2 maistrul șef de 
tură Anton Bușu, tablotarii Gheor- 
ghe Trandafir șl Mlhai Silvei ur
măreau atenți mersul calm al uzi
nei.

— Urmărim aparatele — spunea 
Antop Bușu — Și gîndurîle ne zboa
ră spre Capitală, spre locul unde-și 
desfășoară lucrările cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, ne gindim la colegul nostru 
da muncă Iosit Deheleanu care ne 
reprezintă la Congres. Am ascultat 
la radio cu mult interes raportul 
prezentat de tovarășul Chlvu Stoica 
cu privire la valorificarea surselor 
energetice și electrificarea țării în 
perioada 1966-1975. M*a impresio
nat pur și simplu vastul program de 
dezvoltare a energeticii noastre în 
următorii 10 ani. M-am gindit cum 
e posibil ca numai în 24 de zile 
tata noastră să producă mai multă 
energie electrică decît producea în
treaga Românie burghezo-moșiereas- 
că în întregul an 1938. Și explica
ția am găsit-o singur: noile Condi
ții de muncă și de viață, activitatea 
conștientă a oamenilor, îndrumați și 
călăuziți de partid. Și atunci cum 
să nu fii entuziast și să nu mun
cești cu tragere de inimă ! Doar 
muncești pentru tine, pentru patria 
ta, pentru poporul tău.

mân, prezentat de tovarășul Nicotae 
Ceaușescu. Mașina 62 493, strălu-. 
Sind de curățenie, tivind scris p* 
geamul din fată „Trăiască cei de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Romln" a intrat In stafie 
cu o punctualitate de ceasornic, 
Călătorii au urcat grăbiți. Aici îi 
aștepta o surpriză plăcută i apara
tul de radio ai mașinii ie asigura 
condiții de a asculta chiar in tim
pul călătoriei începerea lucrărilor 
Congresului. Călătorii ascultau cu 
nesaț cuvintele venite pe calea un
delor. Erau mineri din Uricanl, £u- 
pem și Vulcan, energeticiem din 
ParoȘeni, muncitori forestieri de la 
t-impu lui Neag, constructori ăi 
noilor cartiere. AScultînd mărețele 
realizări ale poporului nostru, sub
liniate îh Raport, in inimi Simțeau 
o bucurie nemărginită, o mindrie 
îndreptățită, iar pe chipurile lor se 
citea hotăritea de a munci cu și 
mai mult elan pentru Înfăptuirea 
noului și mărețului program elabo
rat de Partidul Comunist Român, 
pentru inilorirea continuă a patriei.

Gratuitatea manualelor școlare, 
care în viitor Se va extinde și pen
tru elevii școlilor medii, constituie 
încă un ajutor substantial pe care 
partidul și statul il acordă Oameni
lor muncii.

Noi, cadrele didactice, ne-am bu
curat nespus de mult aflînd vestea 
că în anii următori se va extinde 
Invătămintul mediu, care va cu
prinde licee de cultură generală și 
licee de specialitate. înfăptuirea a- 
cestui obiectiv măreț va face ca 
școala să ofere tinerilor largi posi
bilități de învățătură în raport cu 
aptitudinile șl dorința lor, ținînd 
seama de cerințele economiei na
ționale in plin progres și de dez
voltarea multilaterală a patriei 
noastre dragi.

Stimulat de măreția sarcinilor și 
de perspectiva înfăptuirii lor, co
lectivul de profesori ai Școlii me
dii din Petroșani se angajează să 
muncească cu abnegație și devo
tament, punindu-și cunoștințele in 
slujba pregătirii tinerei generații la 
nivelul cerințelor actuale.

Prof. VICTOR BÂDĂU 
directorul Școlii medii Petroșani
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La mina Uricanl se desfășoară 
In aceste zile o însuflețită între
cere pentru obținerea de elt mai 
însemnate succese in producție in 
cinstea Congresului partidului. In 
fiecare schimb și zl de muncă, 
minerii urieănenl înregistrează 
succese remarcabile. In ziua de 20 
iulie, de exemplu, s-a obținut pe 
întreaga exploatare un randament 
de 1,600 tone cărbune pe post — 
cel mai mare randament realizat 
Ia această mină în anii șesenalu- 
lui. Pe baza creșterii productivită
ții muncii, minerii de la Uricanl 
au reușit să extragă în ziua de 20 
iulie, 157 tone de cărbune coceifi- 
cabil peste sarcinile de plan. Cel 
mai mare spor de producție l-au 
obținut minerii sectorului I. In pri
mele două decade ale lunii curen
te ei au dat peste plan 1 384 tone 
de cărbune cocsificabil.

La frumoasele succese ale ex
ploatării și-au adus aportul îndeo
sebi brigăzile minerilor Năsălean 
Miron, Timofte Spiridon, Gheor
ghiu Petre, Sorescu Constantin șl 
Ilin Cornel.

Ore fierbinți in. abataje.
A tund clnd și-a lixat un an- 

■'* gajament de întrecere, în
tregul colectiv al sectorului IV de 
la mina Vulcan pornește ca un sin
gur om la înfăptuirea lui. Așa a 
tăcut și clnd a lost vorba de înde
plinirea angajamentului de a extra
ge in acest ал 1 000 de tone de căr
bune peste sarcinile de plan. A- 
costa a tost de fapt angajamentul 
inițial. Cu prilejul prelucrării Pto- 
iecteiot de Directive ale partidu
lui, colectivul sectorului și-a ana
lizat cu discernămint posibilitățile 
și angajamentul anual a tost ma
jorat de zece ori, deci la 10 000 tone 
de cărbune extrase peste planul a- 
nual, din care ? 500 de tone pină 
in ziua deschiderii Congresului 
partidului.

Bătălia pentru traducerea in 
via/â a noului angajament 

a cuprins ca o flacără vie toate a- 
batajele, pregătirile — întregul sec
tor. Istoricele documente au însufle
țit puternic munca minerilor. Rea
lizările lor creșteau cu fiecare zi.

Utilaje pentru exploatările miniere
Colectivul muncitorilor matalur- 

glști d« la U.R.U.M.P. cort In cin
stea celui de-al IX-lea Congres al 
partidului și-a depășit angajamentul 
asumat, a terminat zilele acestea o 
serie de comanzi importante de 
piesa și utilaje pentru exploatările 
miniere. Pină astăzi au fost expe
diata minai Lonea, E.D.M.N. și mi
nei Vulcan un număr de 8 colivii 
cu un etaj, pentru puțuri, executate

- И tm It tirill!
■ putt plini lillil

Colectivul minei Aninoasa, de
ținător al steagului roșu de între
prindere fruntașă pe ramură, în
scrie zilnic pe grai icul da între
cere noi realizări in einștea Con
gresului partidului. In ziua de 20 
iulie, de exemplu, minerii anine- 
seni au extras din abataje 240 tone 
de cărbune peste plan. La rezul> 
tatul obținut au contribuit toate 
sectoarele productive ale exploa
tării, care și-au îndeplinit Și de
pășit pianul zilnic de producție.

In fruntea întrecerii continuă să 
se situeze brigăzile conduse de 
Cristea Aurel — delegat la Con
gres, Gall Mihai, Serei Dionisie, 
Cîmpeanu Gheorghe și altele care 
in zilele de 19 și 20 iulie au extras 
intra 50-110 tone de cărbune paste 
prevederile planului. Aceste bri
găzi au realizat, in abatajele ca- 
meră in care lucrează, randamente 
in jurul а 8 ton* cărbune pa past.

Da la începutul lunii iulie șl pî- 
hă in prezent minerii din Aninoa- 
sa au livrat peste sarcinile de 
plan mai mult de 2 890 tone căr
bune energetic.

cu fiecare ceas. Ele se exprimau 
prin teci de vagonete extras» peste 
pian pe fiecare schimb, m fiecare 
abataj. Redlftăriie au crescut Ver
tiginos. Intr-o telegramă adresată

S Două telegrame
• Fructe coapte în do

goarea întrecerii
O Preludiu spre noi vic

torii

Congresului ai IX-lea al Partidu
lui Comunist Român, colectivul 
sectorului raportează cu îndrep
tățită mindrie ca pînă in ziua 
de 19 iulie au fost extrase 8 956 
tone de cărbune peste sarcinile de 
plan, depășindu-se in acest fel cu 
peste 1 400 tone propriul angaja
ment luat îh cinstea Istoricului e- 
veniment. Acest succes Închinat 
Congresului al IX-lea ai partidului 
a lost obținut prin creșterea pro

fit colectivul secției construcții me
talice.

Tot astăzi, pentru mina Vulcan vor 
fi expediate un număr de 100 bu
căți stilpl pentru armarea abataje
lor.

De asemenea, prin eforturile susți
nute ale colectivelor secțiilor me
canică, construcții și reparații, as
tăzi au fost terminate cele două in
stalații de împins vagonețl pentru 
mina Aninoasa.

~~li ni liitii al
* (Uiliitnriliî lin Lipeil

Pe șantierul de construcții de 
locuințe din orașul Lupeni se 
desfășoară in aceite zile o vie 
întrecere socialistă care se sol
dează cu noi victorii in mun
că. întrecerea constructorilor 
lupenem s-a soldat cu un 
nou succes in cinstea Con
gresului partidului. Ei au terminat 
iert turnarea in cofraj glisant a 
primului bloc cu 10 etaje însu- 
mind 66 de apartamente, pentru 
prima dată in domeniul construc
țiilor de locuințe pe șantierul Lupeni 
o dată cu turnarea in cofraj gli
sant, s-au executat lucrările da 
finisaj exterior și turnarea plan- 
șeelor. Aplicarea acestei metode 
rapide de luciu a permis reduce
rea cu 45 de zile a termenului de 
execuție al blocului respectiv.

Tot la Lupeni se vor mai con
strui Încă 4 blocuri asemănă
toare. Cu fiecare nou bloc Înălțat, 
alte și alte zeci de familii de mi
neri se mută în apartamente mo
derne, confortabile. •-

ductiviiățn muncii cu 150 de kg pe 
post fată de cea planificată. La 
capitolul pref de cost, economiile 
se ridică la 200 000 lei.

O telegramă similară ptin Care 
tapbriau Congresului partidului 
despre succesele iot au trimis șl 
membrii brigăzii comunistului $er- 
ban Nicolae, care tn Cinstea acestui 
eveniment au extrăs 5 200 tone de 
cărbune peste sarcinile de plg-o șl 
au obținut iurtă de luna un fila
ment de peste 1 tone pe post Cil
I, 200 tone peste cel planificat.

In zilele cînd în stila Palalu-
* lai Republicii din București 

au loc lucrările Congresului, între
cerea din abatajele sectorului IV 
cunoaște un și mai mare avînt. In 
munca minerilor din abataje sini 
adevărate ore fierbinți, de iulie, 
tar din dogoarea Întrecerii se nașe 
noi recorduri In extragerea cărbu
nelui. In ziua de 20 iulie la orele
II, brigada comunistului Bdyte Pa
vel din abatajul Irontal de pe stra
tul 18 avea deja extrasă întreaga 
cantitate de cărbune ptaniiicată pe 
întregul schimb. Succese semnifica
tive au obținut In această zl șl bri
găzile conduse de Sima Mihai, Szabo 
Arpad, Sethan Nicolae șl alteia. 
Cărbunele extras in zilele Congre
sului se adaugă la cele 8 300 de 
tone extinse In primul semestru. 
Celor peste 700 tone extrase tn lu
na iulie 11 s-au adăugat 253 de tone 
numai tn ultima zl lucrătoare îna
inte de deschiderea lucrărilor Con
gresului Succesele de plriă acum 
sini insă doar preludiul celor vi
itoare. Ble sini o garanție că har
nicul colectiv al sectorului ea 
munci eu elan șl abnegație pentru 
traducerea in viață a sarcinilor ce-1
revin din Directivele celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Ce* 
muntst Român.

D. C.

Minerii de la Lupeni desfășoară 
o susținută întrecere socialista in 
cinstea Congresului partidului, 8x- 
trăgind peste plan însemnate can
tități de cărbune cocsificabil. In 
primele rlnduri ale acestei între
ceri se situează șl minerii din bri
gada condusă de comunistul Blege 
Mihai (in fotografic ai doilea din 
dreapta), in luna iunie, brigada 
lui, din cadrul sectorului IV В Lu
peni, a dat peste plan — In cinstea 
Congresului partidului — 200 tone 
de cărbune cocsificabil iar în două 
decade din iulie membrii acestei 
brigăzi au mai extras încă 300 tone 
de Cărbune peste plan



Buhoi Iulian
tră cu întîrziere pe R.C.M. Petro
șani să fie readuse în trasă. Numai 
într-o singură tură a operatorului 
R.C. BUItoi Iulian, la capitolul r'e- 
ciștigatl din Intirzleri a fost tre- 
cută cifra de 324 minute.

Pasiunea pentru meseria pe cute 
H-af ales-o, ridicarea in perma
nentă a gradului de pregătire, stă- 
pinitea la perfecție a meseriei, 
sînt doar o parte din calitățile co
munistului Buhoi Iulian de la R.C.M. 
Petroșani. Justa organizare a lu
crului de manevră în flecare sta
fie de pe secție pornește de la 
priceperea operatatului R.C.M. Și 
priceperea tovarășului Buhoi fu* 
lian face că vagoanele să Не duse 
din timp la încărcare — descărca
re, respectiv să fie ridicate din 
stafii imediat după terminarea 0- 
perațiilor respective, teăllltndu-tt 
astfel o stafionare redusă a vagoa
nelor Ia încărcare — descărcare șl 
îmbunătățirea rulajului vagoanelor 
de marfă.

In aceste zile ci nd la București 
se desfășoară Congresul partidului, 
atenfia tuturor muncitorilor cefe
riști este îndreptată spre obținerea 
unor realizări cît mai însemnate fa 
fiecare loc de muncă iar în frun
tea acțiunilor de îmbunătățire a in
dicatorilor de calitate și de reali
zare în mod ritmic a sarcinilor de 
plan se nutilără și operatorul R.C. 
Buhoi iulian.

In transportul feroviar și în 
mod special în eirculăjlă trenuri
lor, operatorul R. C. este conside
rat vioare intii. De felul cum știe 
acest salariat să-și organizeze mun
ca, să lucreze cu oamenii, depinde 
activitatea bună sau nesatisfăcă
toare a zeci de unități pe care le 
are în subordine și cu care conlu
crează. Tot de el depinde și шип
ев in alte intieprinderi străine de 
calea ferată, dar care execută 
transporturi pe calea ferată: nă- 
ducerea sau ne ridicarea la timp a 
vagoanelor poate avea urmări ne
plăcute asupra activității întreprin
derilor. De aceea, atenția tuturor 

operatorilor R.C. din cadrul R.C.M.- 
ului Petroșani este îndreptată spte 

' . obfinerea unui procent cit mai ri-
■ dicat al regularității circulației tre

nurilor.
Printre cei ce aduc un aport deo- 

* sebit la realizările obținute se nu
mără și operatorul R.C. Buhoi iu
lian. Datorită bunel asigurări a 
muncii și dragostei cu care lucrea
ză, ei reușește ea în llecar» zi să 
obțină o regularitate a circulației 
de 700 la sută — adică procentul 
maxim — și să asigure o exploa
tate rațională a parcului de loco
motive șl de vagoane cu care fu- 
creată. Cunoașterea la perfecție a 
graficului de circulație face ea o 
serie întreagă de trenuri venite de 
pe R.C.M.-urile vecine și care in- 
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TUIUC
Deschidere* unul nou orliont 
du producfle

Ьа minele de fier Teliuc l-a 0Й- 
chis în cinstea Congresului parti
dului un nou orizont de extragere 
a minereului, începerea producției 
în acest orizont s-a făcut prin apli
carea metodei de pușcare de mare 
randament eu ajutorul giurilot de 
sends.

In jurul focului de tabărăІ 
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Peste oraș coborîse 
înserarea. Focul de ta
bără aprins de pionierul 
Vasilieviti Constantin a 
prins a pîlpîl molcom, 
încetul cu încetul, lim
bile flăcărilor au cu
prins lemnele așezate în 
formă de piramidă In- 
văluindu-le. în jurul 
focului s-au adunai 
cerc zeci de pionieri și 
școlari. Ca la un semn, 
un dntec pionieresc 
reunind glasuri cristali
ne de copil, a răzbătut 
în noapte. Melodia iul, 
acompaniată de susurul 
pîrîului din apropiere, 
s-a auzit pînă departe 

vestind parcă măreția evenimentului 
căruia i-a fost închinat focul de ta
bără : Congresul partidului, s-a fă
cut liniște. Preț de o clipă, cei mini 
și părinții veniți st-șl aștepte co
piii, au privit focul ale cărui limbi 
le luminau chipurile. Apoi au as

Prin deschiderea acestui orizont 
s-au creat fronturi de Lucru din 
care se vor extrage în viitorul plan 
de 5 ani însemnate cantități de mi
nereu pentru jurnalele de le Йипе* 
doara și Călah.

(AgarpreS)

cultat atențl pe tovarășul GhioaneM 
Victor, secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani, care 
le-a vorbit despre marea însemnă
tate a Congresului al IX-lea al 
P.C.R. in viața poporului nostru. Cei 
afiați în jurul focului de tabăra din 
curtea Școlii generale de 8 ani nr. 
4 din Petroșani au aflat că în anii 
următori, potrivit obiectivelor stabi
lite de Congresul partidului, viața 
copiilor, a tuturor locuitorilor pa
triei noastre va deveni și mai înflo
ritoare, mai fericită.

Sub îndrumarea tovarășei Sucală 
Lucretia. directoarea taberei de 
vată, a urmat un scurt program ar
tistic. Multi dintre Șcblarii prezent* 
au fost, rînd pe rind, interpret șl 
spectatori. Concursul de ghicitori 
și programul artistic precum si 
jocul au creat o atmosferă plină de 
vioiciune, voie bună și optimism 
subliniind bucuria vieții noi pe care 
o trăiesc copiii oamenilor muncii 
din patria noastră.

M. GHJOREANU

hh Editura politie*
• apiruf: 

Construite în inii 
іемпаіміиі 
(FofoexpOzIfie)

Materialul cuprinde 24 de planșe, 
care prin imagini fotografice însu
tite de texte explicative «1 grafice 
prezintă cele mai importante reali
zări obținute pe tlrîmul industria
lizării Socialiste în. anii șesenalului. 
Planșele pot fi utilizate pentru fo- 
toexpoxiții, fotomontaje, panouri 
etc.

La spitalul Lupenl 
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De aurind, la spitalul Lupani s-a 
înființat un centru de sterilizare a 
seringilor. Pentru ca sterilizarea $1 
se facă în cele mai bune condițiunl 
și totodată ca o măsuri de preve
nire a hepatitei epidemice — prin 
injecții — s-a dat in funcție dan- 
irul de sterilizare dotat cu 2 auto
clave, soluții dezinfectante, 800 de 
seringi șl mii de ace, deservit de 
personal bine calificat ca surorile 
lonescu VasllLca, Damian Alexan
drina și infirmiera ioniță Grette. 
Prin acest centru se eliberează pen
tru secțiile spitalului Și cabinete
le din Policlinică seringi gata steri
lizate.

FRaNCISC COROI 
muncitor Spitalul Lupeni

A-
e IN OBIECTIV: REDUCEREA 

CHELTUIELILOR DE FORAJ
Activitatea de cercetare geologi

că, ocupă un loc important intra 
sarcinile de dezvoltare a economiei 
noastre naționale.

In raportul prezentat de tovară
șul Chivu Stoica asupra Directive
lor Congresului al IX-lea al P.C.R. 
s-a subliniat necesitatea intensifi
cării eforturilor pentru descoperi
rea de noi rezerve de combustibil 
și creȘCȚ-ea eficientei lucrărilor de 
cercetare geologică.

O parte însemnată din aceste re
zerve urmează să fie puse in evi
dență în bazinul carbonifer sl Văii 
Jiului unde urmează Să Se determi
ne noi rezerve de cărbune cocslfi- 
cabil și energetic.

Așadar, în fața colectivelor ce- 
lor două secții de foraj de la Li

's. vezeni și Uricani, din cadrul între
prinderii de Explorări Miniere „Hu
nedoara" — Deva, stau sarcini 
mari în viitorul cincinal.

In vederea realizării acestora, 
conducerile celor două secții, or
ganizațiile de bază P.C.R. Ѵ0Г pune 
un accent permanent pe realizarea 
planului fizic, asigurarea eficienței 
maxime a cercetărilor geologice 
Problema prețului de cost pe metru 
forat și tonă de cărbune rezervă 
determinată va fi și ea permanent 
în atenția și preocupările noastre. 
De altfel secția de explorări Live- 
zeni are experiență tn acest dome
niu. O dată cu îndeplinirea și de
pășirea celorlalți indicatori de plan, 
prețul de cost pe metru forat a 
scăzut an de an. Economiile rea
lizate au sporit continuu.

In cele ce urmează voi relata 
despre experiența noastră în această

Realizări prezente și jaloane de
direcție, despre felul cum am reu
șit să obținem aceste rezultate. 
Concret, iată rezultatele pe ultimii 
doi ani și jumătate, în reducerea 
prețului de cost : în anul 1903 —■ 
o reducere față de plan a prețului 
de cost cu 0,2 la sută,,in 1964 o re
ducere cu 6,6 la sută, iar în 5 luni 
din anul 1065 o reducere cu 9,9 
la Sută, față de 10 la sută cit este 
planificat.

Cheltuielile neproductive au scă
zut astfel : în anul 1863 ele au re
prezentat 4,5 la sută din totalul cos
turilor,- în 1964 3,1, iar in 5 luni 
din anul 1965 ele au reprezentat 
doar 1,6 la sută.

De altfel în perioada celor șase 
luni, trecute din acest an, colectivul 
sondorilor noștri a realizat 360 000 
lei economii la prețul de cost, în 
condițiile depășirii planului du fo
raj cu 500 m 1.

Rezultatele în reducerea prețului 
de cost pe tona de cărbune rezer
vă determinată și metru forat s-au 
obținut prin aplicarea unui șir de 
măsuri tehniCO-OrganiZatorice judi
cioase dintre care amintesc: creș
terea continuă a vitezei de avan
sare (fizică și mecanică) cu res
pectarea strictă a condițiilor de ca
litate,- executarea forajului cu dla- 
metre reduse cu utilizarea prăjini
lor grele corespunzătoare, cît $1 
forarea cu diametrul de 97 rom, di
rect de la suprafață, a sondelor cu 
adîncîmi proiect pînă la 500 ГП; 
utilizarea la inserția frezelor a plă
cuțelor vidia, de dimensiuni mici 
și prevăzute cu un unghi mai pro
nunțat de ascuțire,- utilizarea sape
lor cu role în zonele și Clmpurile 
miniere cu durități mari, alternînd 

cu carotajul continuu; eliminarea 
devierilor la găurile de sondă pas
te Urnita contractuală șl aplicarea 
unui regim optim de foraj; exploa
tarea in condiții optime a utilajelor 
prin îngrijire atentă și respectarea 

.^graficelor de reparații curente, me
dii și capitale folosirea unor me
tode avansate și a unor scule de 
foraj adaptate condițiilor Văii Jiu
lui și punerea in practică a unor 

inovații : prelucrarea cu întreg, per
sonalul operativ în toate amănun
tele cu flecare schimb, a planului 
de producție pe ciclu dat (lună, 
trimestru, an). Asigurarea fo
losirii integrale a fondului de 
timp și eliminarea totală a ab
sențelor șl întîrzietilor de la 
serviciu; ridicarea continuă a 
nivelului profesional la personalul 
operativ; respectarea consumurilor 
specifice la materialele normate și 
reducerea lor sub normele fixate 
cît și nedepășirea cotei de 10 la 
sută pentru consumul restului de 
materiale precum șt reducerea con
sumului tie energie; valorificarea 
tuturor rezervelor interne.

Acestea sînt, să spun așa, secre
tele care au asigurat secției 6 pro
ductivitate a muncii sporită, o efi-

La realizările secției de foraj 
Livezani o contribuție însemnată au 
dat și dau sondorii de la locația 
nr 5 580 Maleia, unde muncește 
brigada condusă de Norocel Dumi
tru. In clișeu: Schimbul Ini Dla- 
conescu Ioan plecînd spre casă, 
după Orele de muncă rodnică la 
sondă 

ciență economică mărita a investi
țiilor, o producție de calitate și la 
final un preț de cost sub cel pla
nificat pe metrul forat și tona de 
rezervă cărbune determinată.

Socotim el nici un efort nu este 
prea mare In vederea obținerii- 1И 
anii noului cincinal a unei reduceri 
de cel puțin cu 10 la suta a prețului 
de cost pe unitatea de produse, 
așa cum prevăd Directivele celui 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

N1STOR CMEORGHE
Contabil șef 

la secția explorări miniere 
Valea Jiului est Livezeni

ANUNȚ
Exploatarea minier* 

Anhoasa organlaeaai 
tn atlua da 28 Iulie 
1965, la sediul exploa
tării, un consurs pen
tru ocuparea următoa
re or posturi:

• JSittri ІІІІНІ
• Dllltrl ІІИМІІІІІ 

înscrierile se primesc
pînă fa data de 25 iulie 
1985 la biroul personal al 
exploatării.
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PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 
Marșuri sportive; 5,25 Piese instru
mentale de virtuozitate; 5,35 Gimnas
tica de înviorare; 5,45 Muzică popu
lară,- 0,00 Radiojurnal, Buletin me
teorologic,- 6,10 Soliști de muzică 
ușoară; 6,30 Recomandări din pro
gram; 7,00 Radiojurnal,- 7,15 Muzică 
clin filme, 7,30 Sfatul medicului; 
7,35 Anunțuri, muzică; 7,45 Salut 
voios de pionier; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,35 Cintă orchestra de muzică 
populară „Doina Moldovei" a Filar
monici, de stal din Iași,- 0,00 La mi
crofon, melodia cerută; 10,00 Bule- 

Л* tin de știri; 10,20 „Sîntem a țării 
' primăvară" — cîntece pionierești;

* 10,35 Prelucrări de folclor,- 11,00
„LUCRĂRILE CONGRESULUI PARTI-

DE RADIO
iulie
DULUI"; 11,30 „Partid, iubit condu
cător" — program de cîntece; 11,45 
Piese alese din repertoriul de es
tradă; 12,00 Buletin de știri; 12,38 
Soliști șt formații artistice ale coope
rativelor agricole de producție; 13,05 
Geo Bogza : Pagini de reportaj des
pre Moldova contemporană,- 13,40 
Interpret! ne operă; 14,00 Buletin 
de știri; 14,05 Recomandări din 
program; 14,10 Melodii îneîntătoare,- 
15,00 Din prelucrările da folclor ale 
compozitorilor noștri,- 15,20 Valsul 
veșnic tînăr; 16,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic; 16,15 Ansam
bluri artistica școlare,- 16,30 Emislu- 
ne de basme: „ileana Sînziana"; 
17,00 Muzică ușoară; 17,30'ІЙ sluj
ba patriei,- 18,00 „LUCRĂRILE CON
GRESULUI PARTIDULUI"; 18,30 

Melodii populare îndrăgite de as
cultători; 19,00 „împliniri"; 19,10 
Caleidoscop muzical; 19,40 Cintă Ro
xana Matei și sextetul „Victoria"; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ,- 
20,30 Canțonete interpretate de Mi
randa Martino,- 20,45 Noapte bună, 
copii; 20,55 Dans simfonic; 21,00 „LU
CRĂRILE CONGRESULUI PARTIDU
LUI"; 21,30 Muzică ușoară; 22,Ol) 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport, 22,20 Recitalul pianistului 
Valentin Gheorghiu, 22,35 Muzică 
ușoară,- 23,05 Melodii în noapte, 
23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,36 Buletin de 
știri,- 7,35 Muzică ușoară interpre
tată de l.uigi loneșcu; 7,45 Reco
mandări din program,- 7,50 Mozaic 
muzical; 8,30 Dansuri din opere, 
9,00 Buletin de știri; 9,03 Muzică 
populară,- 9,30 Radtoracheta pionie
rilor; 10,00 Simfonia a 11-a pentru 
soliști, cor si orchestră de Gheor- 

ghe Dumitrescu; 10,36 Mică plim
bare muzicală; 11,00 Buletin de știri; 
11,03 Clntecul săptămînii; Salut 
partid al tinereții; 11,15 „Rapsodia 
română" de Ciprian PorumbesCu și 
„Preludiile" da Lisztr 12,00 Folclor 
muzical,- 12,25 Pentru iubitorii mu
zicii dă cameră; 13,00 Buletin de 
știri; 13,08 Muzică interpretată de 
fanfară,- 13,30 Concert de prînz,- 
14,05 Din țările socialiste; 14,30 Mu
zică ușoară,- 15,00 „LUCRĂRILE 
CONGRESULUI PARTIDULUI", 15,30 
Cîntece patriotice; 15,45 Muzică 
ușoară; 15,55 Din muzica popoare
lor; 16,20 Sport; 16,30 Pagini din 
muzica de balet,- 17,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic,- 17,15 Cîn
tece pionierești; 17,30 Anunțuri, 
muzică; 18,00 Varietăți muzicale; 
18,40 Școala și viata; 19,00 Buletin 
de știrb 19,05 Seleoțtunl din ope
rete; 19,3" Valsuri de estradă,- 20,00 
fcansodia a lî-a de George Enescu.- 

20,30 „LUCRĂR'LE CONGRESULUI 
PARTIDULUI"; 21,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic,- 21,20 Recital 
de operă; 21,40 Interpret! ai muzi
cii populare: Ion Luican. Stefania 
Rareș și Constantin Chisăr, 22,00 
Muzică ușoară,- 22,30 Dansuri șt 
fantezii din operete; 23,00 Buletin 
de știri; 23,50 Muzică ușoară; 0,52 
Buletin de știri.

Cinematografe
23 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
Asta-i tot ce s-a întîmpiat; REPU
BLICA ; Cîntăreata sclavă; l.ONEA; 
Pădurea splnzuraților seria I șl ÎL 
ISCRONI; Patru fete într-o curte; 
ANINOASA * 30 de ani de veseli»; 
LUPENI-CULTURAL: Scaramouehe,- 
BÂRBĂTENI: Golful Elena.



4 STEASUL

VIETNAM

Intense acțiuni de hărțuire 
ale forțelor patriotice împotriva trupelor 
guvernamentale și americane

SAIGON 21 (Agerpres).
Trupele diviziei I de infanterie 

americană, dislocate în jurul bazei 
militare de la Bien I-Ioa, au avut 
din nou ciocniri în cursul nopții 
de marți spre miercuri cu forțele 
patriotice sud-vietnameze. Aceasta 
a fost — potrivit expresiei agen
ției U.P.I. — „cea de-a treia noap
te de hărțuială a brigăzii a Il-a a 
diviziei I americane". Unități întă
rite ale Frontului național de eli
berare au dezlănțuit un puternic 
tir de mitraliere, care, potrivit unui 
purtător de cuvînt militar ameri
can, s-a soldat cu pierderi „ușoa
re" de partea americanilor.

Corespondentul agenției A.F.P. 
relatează că în cursul acestei nopți 
s-au înregistrat, de asemenea, noi 
ciocniri între forțele patriotice, pe

Un interviu acordat ziarului „l’Humanite“ 
de premierul Fam Van Dong

PARIS 21. Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite :

Intr-un interviu acordat trimisu
lui special al ziarului „Г Humanite" 
la Hanoi, Fam Van Dong, primul 
ministru al R. D. Vietnam, a decla
rat că va trebui impusă aplicarea 
acordurilor de la Geneva din 1954 
semnatarilor acestor acorduri și în
deosebi guvernului S.U.A.

După ce a reamintit propunerea 
de pace concretizată în cele patru 
puncte expuse de guvernul vietna
mez la 8 aprilie, Fam Van Dong a 
declarat : „Așa-zisa ofertă de dis
cuții necondiționate a domnului 
Johnson revine, în realitate, la

Cu prilejul aniversării a 11 ani 
de la semnarea acordurilor 
de la Geneva pentru Vietnam

HANOI 21 (Agerpres).
Intr-o declarație dată publicității 

de Comitetul pentru problemele uni
ficării al Adunării Naționale a R.D. 
Vietnam și într-o rezoluție adoptată 
la Adunarea festivă care a avut 
loc la 20 iulie la Hanoi, cu prilejul 
aniversării a 11 ani de la semnarea 
acordurilor de la Geneva cu privire 
la Vietnam, a fost condamnată a- 
gresiunea imperialistă americană îm
potriva poporului vietnamez și a 
fost exprimat sprijinul acordat pro
punerilor guvernului R. D. Vietnam 
și ale Frontului Național de Elibera
re din Vietnamul de sud cu privire 
la rezolvarea problemei vietnameze. 
Declarația reafirmă, hotărîrea popo
rului vietnamez de a continua lupta 
pînă la victoria finală.

TOKIO 21 (Agerpres).
La Tokio a avut Ioc o adunare a 

_ lucrătorilor din domeniul culturii 
tjV consacrată celei de-a 11-a aniversări 
jjg.a semnării Acordurilor de Ia Gene- 
ct va pentru Vietnam. Luînd cuvîntul 

cu acest prilej, prof. Hadzime Te- 
rasawa de la Universitatea din To
kio a arătat că Japonia încalcă 
dreptul internațional declarînd că 
în virtutea „Tratatului de securita
te" japono-american ea este obliga
tă să întreprindă acțiuni comune cu 
Statele Unite. Această politică a- 
trage tara noastră în războiul din 
Vietnam împotriva căruia se pro 
nunță întregul popor japonez.

☆
LONDRA 21 (Agerpres).
Cu prilejul aniversării all ani de 

la semnarea acordurilor de la Ge
neva pentru Vietnam, Comitetul an- 
glo-vietnamez a adresat primului 
ministru Harold Wilson o scrisoare 
deschisă în care se arată că Marea 
Britanie trebuie să contribuie la 
traducerea în viață a acestor acor
duri, care garantează independența, 
integritatea teritorială și unitatea 
Vietnamului, precum și neamestecul 
militar străin și ocupația străină. 

de o parte, și trupele guvernamen
tale sud-vietnameze și cele ameri
cane, pe de altă parte, în distric
tul Dong Xoai, la 60 km nord de 
Saigon. Timp de jumătate de oră 
patrioții au îndreptat un puternic 
tir de mortiere și aruncătoare de 
grenade asupra pozițiilor guverna
mentale și americane.

Pe de altă parte, potrivit unei 
știri difuzate la Saigon, o navă 
fluvială transportînd unități ale 
trupelor guvernamentale în pro
vincia Long An, la aproximativ 
40 km sud-vest de Saigon, s-a lo
vit de o mină.

Fără să se precizeze cifre exacte, 
s-a anunțat că „s-au înregistrat 
pierderi" în rindul soldaților sud- 
vietnamezi și al „consilierilor" a- 
mericani, care îi însoțeau, iar va
sul a fost avariat.

obiectivele de război ale S.U.A. în 
partea de sud a țării, la perpetuarea 
împărțirii Vietnamului, la transfor
marea Vietnamului de sud într-o ba
ză militară americană. Această pre
tinsă „voință de pace" nu este în 
fond, altceva decît poziția belicoa
să binecunoscută a agresorilor ame
ricani. In aceste condiții acceptarea 
„ofertei de pace" a lui Johnson ar 
însemna pentru Vietnam o renunțare 
la drepturile sale naționale și o în
curajare a imperialiștilor americani 
de a repeta acțiunile lor criminale 
și în alte părți ale lumii. O aseme
nea ofertă este pur și simplu inac
ceptabilă".

Comitetul cere încetarea agresiunii 
S.U.A. în Vietnamul de sud și a rai
durilor asupra Republicii Democrate 
Vietnam, precum și evacuarea în
tregului personal militar și a arma
mentului din Vietnamul de sud. Po
porul vietnamez, se arată în scrisoa
re, trebuie să-și rezolve singur 
soarta fără amestecul străin.

SOFIA. La Varna s-a încheiat 
cel de-al doilea concurs interna
tional de balet. Juriul, prezidat de 
Galina Ulanova, din care a făcut 
parte și Oleg Danovschi, de la Tea
trul de Operă și Balet al R. P. Ro
mâne, a acordat numeroase premii 
și medalii. Premiul I și medalia de 
aur au fost acordate unui număr 
de 5 balerini : Mihail Lavrovski, 
Natalia Makarova, Vladimir Tiho
nov și Natalia Bessmertonva 
(U.R.S.S.) și Loipe Araujo (Cuba).

MUNCHEN. La o conierință de 
presă care a marcat deschiderea 
la Munchen a unui simpozion in 
domeniul cercetărilor spațiale, mi
nistrul vest-german al cercetărilor 
științifice, Hans Lenz, a anunțat că 
R.F.G. va lansa primul său satelit 
in 1968 de la baza americană de 
lansare din California. Lansarea va 
avea loc in cadrul programului 
comun americano-vest-german de 
construire a unui satelit al R.F.G. 
al cărui cost se ridică la 21 000 000 
mărci. Satelitul va fi construit în 
R.F.G., iar S.U.A. va finanța lansa
rea lui. El va cintări între 60 și 
80 kg și va fi plasat pe o orbită 
eliptică de o rachetă americană de 
tipul „Scout".

STOCKHOLM. Agenția TASS 
relatează că pe șantierul naval din 
Goteborg a fost construit și predat 
întreprinderii sovietice de comerț 
exterior cel de-al patrulea vas re
frigerator comandat acestei firme 
în martie 1963.

ACCRA. In Ghana s-a anunțat

Vizita în R. P. Chineză
a președintelui Republicii Somalia

PEKIN 21 (Agerpres).
După cum anunță agenția China 

Nouă, Aden Abdullah Osman, pre
ședintele Republicii Somalia, a so
sit la 21 iulie într-o vizită oficială 
în Republica Populară Chineză.

La sosire el a fost întîmpinat de 
Liu Șao-ți, președintele R. P. Chi

WASHINGTON 21 (Agerpres).
In ciuda lipsei totale de entu

ziasm cu care Franța a întîmpinat 
propunerea americană privitoare la 
convocarea unei conferințe consa
crate problemelor sistemului mone
tar internațional, cercurile oficiale 
americane par să rămînă optimiste.

„Cercurile financiare ale Admi
nistrației S.U.A. nu consideră că 
declarația ministrului de finanțe 
francez, Giscard d' Estaing, consti
tuie o respingere pur și simplu a 
propunerii americane", scrie a- 
genția France Presse. Se știe că 
ministrul francez a spus că propu
nerea menționată dovedește că ofi
cialitățile americane și-au dat sea
ma de lipsurile actualului sistem mo
netar internațional, dar a subliniat 
că procedura sugerată pare să nu 
fie oportună. Cercurile americane, 
continuă agenția, reamintesc că

Rezultatele alegerilor" din Laos
VIENTIANE 21 (Agerpres).
La Vientiane au fost comunicate 

rezultatele alegerilor desfășurate 
duminică în Laos, pentru desemna
rea celor 59 de membri ai Adună
rii Naționale. Potrivit acestor re
zultate, majoritatea mandatelor au 
revenit forțelor de dreapta. Astfel, 
partidul de dreapta numit „Partidul 
tineretului", condus de actualul 
ministru de finanțe, Sisouk Na 
Champassak, a obținut 12 locuri; 
„Partidul neutralist", condus de 
Suvanna Fuma, primul ministru al 
Laosului — de asemenea 12 locuri; 
reprezentanților provinciilor din su
dul și centrul țării le-au revenit 25 
de locuri, iar restul mandatelor a- 

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
oficial introducerea sistemului mo
netar zecimal. Noile semne mone
tare puse în circulație de băncile 
ghaneze sint — „cedi" și „pesewa" 
(un cedi echivalînd cu 100 de pe
sewa ,■ Noul sistem monetar înlo
cuiește lira Sterlină care s-a aflat 
în circulație în Ghana timp de 
peste 100 de ani. (1 pesewa este 
egal cu 1 penny).

PARIS. La 20 iulie, în departa
mentul Pirineii de jos au început 
manevrele militare combinate fran- 
co-spaniole. Manevrele, care se 
desfășoară sub denumirea codifi
cată de „Iberia", vor dura două 
zile.

CIUDAD DE MEXICO. In mai 
multe regiuni din Mexic s-a abă
tut în ultimul timp un val de căl
dură. Calificat de stațiile meteoro
logice mexicane ca cel mai puter
nic val înregistrat în decursul ul
timilor zece ani. 58 de copii au mu
rit pînă în prezent ca urmare a 
deshidratării provocate de căldura 
excesivă. Majoritatea victimelor 
s-au înregistrat în orașul Mon
terrey (statul Nuevo Leon).

PARIS. O încercare făcută marți 
de a separa două surori siameze, 
născute cu trei luni în urmă la 
Nantes (Franța), nu a reușit. Cele 
două gemene au murit in timpul 
operației.

neze, de Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, și 
de alte persoane oficiale. In cadrul 
convorbirilor pe care le va avea la 
Pekin vor fi examinate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări.

propunerea americană a fost condi 
ționată de o serie de elemente prea
labile care par să fie similare re
zervelor franceze. Părerea america
nă este în esență că absența unei 
conferințe ar fi preferabilă unui 
eșec. Or, se afirmă la Washington, 
aceasta este și preocuparea Franței.

Totuși, guvernul american nu a 
făcut încă nici o declarație oficială 
în legătură cu luarea de poziție fran
ceză. France Presse își exprimă pă
rerea că, probabil, oficialitățile ame
ricane doresc să studieze mai atent 
declarația ministrului francez înain
te de a-și face cunoscută în mod 
public poziția. Autoritățile america
ne își pun speranțe în întrevederile 
prealabile pe care ministrul de fi
nanțe al S.U.A., Fowler, dorește să 
le aibă cu reprezentanții țărilor in
teresate.

parțin grupărilor de extremă 
dreaptă.

Gomentînd aceste rezultate, agen
ția France Presse apreciază că 
partidul condus de Champassak, 
care face parte din gruparea poli
tică de dreapta condusă de prințul 
Boun Oum, „ar putea obține o ma
joritate în noua adunare, bazîndu- 
se pe o serie de voturi ale repre
zentanților din sudul și centrul 
tării".

După cum se știe, alegerile din 
Laos au fost organizate fără acor
dul partidului Neo Lao Haksat, una 
din cele mai influente grupări po
litice din țară, care are reprezen
tanți în guvernul de coaliție na
țională.

CARACAS. Peste 1 000 de per
soane au rămas fără adăpost în 
suburbiile orașului Caracas, capi
tala Venezuelei, ca urmare a inun
dațiilor provocate de ploile toren
țiale din ultimele zile. Au fost în
registrați morți și numeroși răniți. 
Mari inundații s-au produs și în 
statul Miranda, unde apele nurilor 
Guaire și Taguasa și-au părăsit al
biile revărsîndu-se asupra unor 
mari suprafețe de plantații de tres
tie de zahăr.

PRAGA. O misiune comercială 
a concernului japonez „Itoh" — 
unul dintre cele mai mari din Ja
ponia — a vizitat recent Ceho
slovacia, la invitația Camerei de 
comerț cehoslovace.

Cu acest prilej anunță CTK, au 
avut convorbiri cu reprezentanții 
întreprinderilor de comerț exterior 
din Cehoslovacia, încheind cu a- 
cestea o serie de contracte.

NAIROBI. In capitala Kenyei a 
avut loc o reuniune a subcomite
tului Organizației Unității Africa
ne (O.U.A.) pentru adoptarea unei 
platforme comune a partidelor sud- 
rhodesiene Zanu și Zapu, princi
palele organizații politice, care 
conduc lupta de eliberare a popu
lației africane din Rhodesia de 
sud. După cum se știe, cele două 
partide, care aparțin mișcării popu

PREZENȚE
ROMÂNEȘTI

ROMA. Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite:

Marți seara a avut loc la Triest 
în sala Teatrului „Castello San 
Giusto", un spectacol dat de Tea
trul de Stat de Operetă din Bu
curești. Artiștii au prezentat ope
reta „Lăsați-mă să cînt", a compo
zitorului român Gherase Dendrino, 
Spectacolul s-a bucurat de un suc
ces deosebit. Publicul a aplaudat 
îndelung atît soliștii cît și între
gul ansamblu. La sfîrșitul specta
colului, artiștii au primit flori din 
partea autorităților locale.

La spectacol au asistat, de ase
menea, reprezentanți ai Ambasadei 
R. P. Române la Roma.

NOUL GUVERN 
AL R. A. YEMEN

SANAA 21 (Agerpres).
Postul de radio Sanaa a transmis 

decretul președintelui Republicii 
Arabe Yemen, Abdullah al-Sallal, 
privind crearea noului guvern al 
țării, format de generalul-maior Has
san al-Amri. In noul guver_ț au 
fost numiți doi vicepreședințj își 16 
miniștri. Mohammed Aii Otham și 
Abdullah al-Guailan dețin funcția de 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri.

Din guvernul R.A.Y. fac parte, 
printre alții, Mustafa Yakoub, mi
nistru al afacerilor externe, Moha
med Roariri, ministru al apărării, 
Mohamed Hassan Zoheiri, ministru 
de interne, Mohsen El-Serri, minis
trul economiei, locotenent-colonel 
Ahmed Rahmoumi, ministru de fi
nanțe etc.

După cum se știe, Hassa.*®<^-Amri 
a fost însărcinat să formeze noul 
guvern yemenit, după convorbirile 
care au avut loc Ia Cairo și Alexan
dria între președintele Abdullah al- 
Sallal și reprezentanți ai vieții poli
tice și ai triburilor yemenite. Con
vorbirile de la Cairo au intervenit 
după demisia fostului guvern Ne
man, care a declanșat o criză poli
tică în Yemen.

lare Zimbabwe, au fost interzise 
de guvernul minoritar al lui Ian 
Smith.

LONDRA. Poliția londoneză a 
reușit luni să aresteze pe autorul 
furtului portretului ducelui de Wel
lington, de Goya. Potrivit agenției, 
este vorba de un oarecare Kemp
ton Bunton, în vîrstă de 61 de aui, 
fără ocupație.

Faimosul tablou, care valorează 
140 000 de lire sterline, a fost sus
tras de la „National Gallery" din 
Londra, la 27 august 1961, și regă
sit în mai anul acesta, într-o gară 
din Birgmingham, depus de cel ca- 
re-1 sustrăsese, în urma unei pro
misiuni că va primi o recompensă 
apreciabilă.

WASHINGTON. Comitetul juri
dic al Senatului a aprobat marți 
un proiect de lege prin care asa
sinarea președintelui, a vicepre
ședintelui S.U.A. este declarată 
drept crimă federală. Pentru o ast
fel de crimă proiectul prevede pe
deapsa cu moartea. Asupra proiec
tului urmează să se pronunțe și 
Senatul într-o ședință specială. 
Camera reprezentanților a apro
bat deja proiectul de lege. Dacă 
el va fi însușit și de Senat, atunci 
responsabilitatea pentru cercetările 
în cazul unei astfel de crime va 
reveni F.B.I.-uIui, care primește 
împuternicirea de a suspenda pu
terea executivă locală (unde s-ar 
comite asasinatul) și jurisdicția 

statului respectiv pînă cînd investi
gațiile federale ar lua sfîrșit.
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