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Realizările de foisemnăfafte к ori ă ob
ținute de poporul romîn, practica socială, 
care verifică cel mai bine activitatea unui 
partid, au confirmat pe deplin justețea liniei 
politice a partidului, eficacitatea muncii safe 
polltico-organleatorice.
(Din Raportul Comitetului Central prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu)

lucrările Congresului al ix-ica 
al Partidului Comunist Roman

Jdiiltlf le iii liuhieelă
Lucrările ședințelor de joi dimi

neață ale celui de-al IX-Iea Congres 
al Partidului 
fost conduse de 
Stoica și Vasile

Intîmpinat cu 
plauze a luat 
Ștefan Voitec.

In continuarea discuțiilor au luat 
cuvîntul tovarășii Vasile Vîlcu, de
legat al organizației regionale de 
partid Dobrogea, Constantin Daico- 
viciu, delegat al organizației re
gionale de partid Cluj, Mihai Ma
rinescu, "delegat al organizației oră
șenești de partid București, Ștefan 
Matei, delegat al organizației re
gionale de partid Argeș, Suzana Gî- 
dea, .delegată a organizației orășe
nești de partid București, Emil Oni- 
ga, delegat al organizației regionale 
de partid Brașov, Petru Bunea, de
legat al organizației regionale de 
partid Bacău, Horia Hulubei, dele
gat al organizației orășenești de 
partid București, Nicolae Constantin 
delegat al organizației regionale de 
partid Hunedoara.

In cursul ședințelor de dimineață 
ale Congresului au rostit cuvîntărl 
de salut tovarășii Haled Bagdaș, se
cretar general al Partidului Comu
nist Sirian,- Virginia Gonzales, mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Chile,- Layachi 
AbdiJah, membru al Biroului Po
litic și secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Maro
can,- Per Svensson, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Norvegia; Kyriakos 
Hristu, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al 
Partidului Progresist al Poporului 
Muncitor din Cipru; conducă
torul delegației Partidului Co
munist din Liban,- Jose Luis Mas- 
sera, membru al Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Uruguay,- Oka 
Masayoshi, membru al Prezidiului 
și Secretariatului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ja
ponia,- Hussein Khallaf, ministrul re
lațiilor culturale cu străinătatea al

Comunist Român au 
tovarășii Gheorgbe 
Vîlcu.
vii și puternice a- 
cuvînlul tovarășul

Republicii Arabe Unite, secretar 
pentru ideologie și orientare în 
Uniunea Socialistă Arabă,- Gosta 
Johansson, membru supleant al Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Sue
dia,- Vincenzo Ansanelli, membru al 
Direcțiunii Partidului Socialist Ita
lian al Unității Proletare; Domini
que D. Urbany, președintele Parti
dului Comunist din Luxemburg,- Ro
ger Daffion, secretar al partidului, 
membru al Comitetului Director al 
Partidului Muncii din Elveția; Han
na van Ommereen Averinck, mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Olanda; Yacub 
Demir, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Turcia.

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

ШШ te tm-anlail
Lucrările ședințelor de după-amia- 

ză ale Congresului au fost conduse 
de tovarășii Suzana Gîdea, Aldea 
Millțaru și Mihai Dalea.

Intîmpinat cu vii și puternice a- 
plauze a luat cuvîntul tovarășul 
Alexandru Bîrlădeanu.

La discuții, în continuare, au luat 
cuvîntul tovarășii Petru Enache, de
legat al organizației regionale de 
partid Iași, Fila Damaschin, delegat 
al organizației regionale de partid 
Banat, Teodor Haș, delegat al orga
nizației regionale de partid Crișana, 
Lajos Csogor, delegat al organiza
ției regionale de partid Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, Alexandru Iliescu, 
delegat al organizației regionale de 
partid Suceava, Gheorghe Burada, 
delegat al organizației regionale de 
partid Galați.

In cursul ședințelor de după-amia- 
Ză au rostit cuvîntări de salut to
varășii Eduardo Gallegos Mancera, 
membru al Biroului Politic al 
mitetului Central al Partidului
munist din Venezuela,- Hertta Ku-

usinen, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Finlanda,- Naji Maha- 
wi, membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Irak,- Mo
hamed Harmel. conducător al comu
niștilor tunisieni; Gelius Lund, mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Danemarca,- Es- 
kandary Iradj, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Popular (Tudeh) din Iran; 
Hector Agosti, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Argentina; Jorge Kolle, membru 
al Secretariatului și Biroului Poli
tic al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Bolivia; Her
nando Hurtado, membru în Comite
tul Executiv Central al Partidului 
Comunist din Columbia; Paul Tagoe, 
membru al Comitetului de conducere 
al Partidului Popular al Convenției 
din Ghana, ministru de stat, prim-se
cretar parlamentar; Manuel Terra
zas Guerrero, membru al Prezidiului 
și secretar al Comitetului Genlral al 
Partidului Comunist Mexican.

Cuvîntările de salut ale conducă
torilor delegațiilor partidelor 
muniste, muncitorești 
partide democratice au 
niate cu vii aplauze de 
invitații la Congres.

In cursul zilei de joi
zat delegaților proiectul de rezolu
ție a Congresului, .urmînd ca dele
gații care au observații sau propu
neri să le formuleze în scris și să 
le predea Secretariatului în vede
rea transmiterii lor Comisiei de re
dactare a proiectelor de hotărîri și 
rezoluții ale Congresului.

Lucrările Congresului continuă 
vineri dimineața.

со- 
altor 

subli-
și ai
fost 
delegații și

a fost difu-

(Agerpres)
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In anii șesenalului, 
la mina Lonea ІІ 
s-au construit: un 
turn de puț pentru 
exlragerea cărbune
lui cu ajutorul unei 
instalații cu schip, 
un funicular cu două

ramuri, a fost săpat 
un put modern prin 
metoda cofrajului gli
sant și s-au efectuat 
importante lucrări in 
subteran pentru con
centrarea producției,

și ex- 
cărbunelui, 

va duce la o 
substanțială

transportul 
tragerea i 
ceea ce 
sporire 
a capacității de pro- . 
ducție a minei.

IN CLIȘEU : Noul 
funicular de șist.

RAPORTAM PARTIDULUI
Veștile pe care le așteptăm cu viu 

interes aduse de ziare, de undele 
radioului, mîndria pentru marile iz- 
bînzi dobîndite în opera de con
struire a socialismului, imensa bu
curie pentru programul luminos de 
înflorire a României socialiste înfă
țișat în Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu amplifică 
la scara întregii țări atmosfera înăl
țătoare a lucrărilor celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. Trăim zile cu ade

nu'ф Pe adresa Congresului partidului 
meroase telegrame și scrisori.

ф Voinfa unanimă a oamenilor muncii din 
— înfăptuirea noilor sarcini 
partid.

Valea Jiului 
elaborate de

La mina Dîlja a sosit „Scînteia". Lucrările Congresului al IX-Iea al Partidului Comunist Român 
•înt urmărite cu viu interes.

izvorul puternicului 
ce a cuprins — ase- 
țări — toate minele

vărat memorabile, căci în lucrările 
Congresului vedem limpede caiea 
spre culmile societății socialiste. 
Fiecare om al muncii se simte păr
taș la făurirea programului partidu
lui pentru că în acest program ma
sele largi ale poporului văd propria 
lor fericire.

Acesta este 
avînt în muncă 
menea întregii
și întreprinderile Văii Jiului.

Grăitoare sînt, în această privin
ță, numeroasele telegrame și scri
sori pe care colectivele minelor și 
întreprinderilor, oamenii muncii de 
cele mai diverse profesii le adre
sează Congresului partidului. Prin 
aceste telegrame și scrisori, oame
nii muncii din Valea Jiului rapor
tează partidului succese deosebite 
obținute în îndeplinirea angajamen
telor de întrecere, exprimînd în 
același timp aprobarea deplină a po
liticii partidului, hotărîrea de a mun
ci cu abnegație pentru înfăptuirea 
noului program de înflorire a Româ
niei socialiste elaborat de Congres.

„Sub conducerea înțeleaptă 
a partidului — se arată în te
legrama colectivului celei mai 
mari mine din Valea Jiului — 
minerii 
sporit 
cii în 
de la
1,283 tone pe post, în condiți
ile în care prețul de cost a 
scăzut de la 154,31 lei pe to-

din Lupeni au 
productivitatea mun- 
perioada 1960—1964 

0,900 tone pe post la

nă la 142,48 Iei pe tonă, înca- 
drîndu-se în acest fel în indi
catorii de bază prevăzuți de 
către Congresul al VlII-Jea al 
Partidului Comunist Român".

„In perspectivele mărețe în
fățișate de Raportul Comitetu
lui Central prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în 
Directivele Congresului — se 
arată în telegrama colectivului 
minei Vulcan — minerii Vul
canului văd continuarea fi
rească, neabătută, a liniei po
litice a partidului, viitorul în
sorit al României socialiste. 
Pentru noi, politica de indus
trializare socialistă a țării a 
însemnat redeschiderea minei 
închise de capitaliști și trans
formarea ei într-un însemnat 
obiectiv al industriei cărbu
nelui, readucerea la viață a 
acestui vechi centru muncito
resc care a devenit un oraș 
demn de munca minerilor".

Asemenea realizări de seamă ra
portează și colectivele minelor Ani- 
noasa, Petrila, Lonea, precum și 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
celorlalte unități din Valea Jiu
lui.

Congresului partidului i-au fost 
adresate, de asemenea, telegrame din 
partea colectivelor unor obiective 
care s-au înălțat în anii șesenalului.

(Continuare In pag. 3-a)



STEAGUL ROȘL

VALEA JIULUI ÎN ZILELE CON6BESULUI
ÎN SEMN 
DE CINSTIRE
• Tixte diferite cuprlflzînd 

im imu| comun
• Elementele entuilatmulul 
S Acoperirea materiali a

mesajului
Zile de iulie, zile dc munca, zile 

de căldură pe pimint și in inimi 
pentru poporul nostru liber. Din 
toate colturile patriei telegraful 
transmite neobosit telegrame în- 
tr-o dităcție unica: sala Palatului 
Republicii, unde se desfășoară lu
crările celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist ROmftn. 
Textele telegramelor sint diferite, 
dar mesajul e unul fi același ex- 
primlnd Încrederea deplina a oa
menilor muncii in partid, hotărî- 
rea lor de a urma neabătut drumul 
dezvoltării necontenite $1 multila
terale a economiei, culturii si Ști
inței pe care forul conducător cel 
mai Înalt al partidului 11 stabilește 
acum.

O astfel de telegramă a adresat 
Congresului al IX-lea al partidu
lui S> colectivul Uzinei de reparat 
Utilaj minier din Petroșani.

•ir

In secția turnătorie a uzinei, 
răsfoim o seamă de comenzi. O 
copiandfi importantă de rotoare 
pentru pompe de mină, una de cu
zineți pentru locomotivele de mi
nă, alta de roti de vagonete pen
tru depozitele de exploziv ale mi
nelor, sint deja gata de expediție.. 
La turnătoria de oțel a fost termi
nală o comandă importantă de 
plăci de bază pentru linii de cale 
ferată subterană, o alta de pompe 
pentru preparația de la Corcești. 
La secția construcții metalice se 
execută ultimele operații la o co
mandă de cărucioare pentru tran
sportul personalului la mina Lu- 
peni și două instalații împingătoa- 
re de vagonete pentru mina Vul
can. Comenzile acestea, deja exe
cutate, au notate pe ele ca tefmen 
de execuție ultima zi a lunii iulie 
sau o dată mai îndepărtată.

Oameni demni de atributul CO
MUNIST sau de cel de OM NOU 
cum sînt Inel Romulus, Mocanu 
Nicolae și Trif Nicolae — din e- 
chipa de turnare a pieselor nefe
roasa, Tiță Ion, Rusu Tudor și Se
verin Nicolae — turnători de otel, 
ca topitorii Ivan Marin și Bojiță 
Nicolae, ca cei din brigăzile con
duse de Heintz Eugen sau Pău- 
nescu Pantilie, ca sudorii electrici 
Tudor Nicolae, Gorun Mircea, Ruș 
Vasile, Nicu Constantin din 
secția construcții metalice, sînt 
doar cîțiva dintre cei multi cu- 
noscuți în uzină ca avînd merite 
egale în bătălia care se dă In a- 
Ceste zile în toate secțiile pentru 
a cinsti lucrările Congresului cu 
realizări cit mai frumoase.

— „Eu, spunea comunistul Inel 
Romulus, m-am bucurat atunci 
cînd am auzit transmițîndu-se la 
radio lucrările Congresului. Nu
mele s Partidul Comunist Român 
care a fost atribuit partidului nos
tru reflectă scopul către care as
pirăm cu toții — construirea so
cietății comuniste. Pentru asta 
consider contribuția mea de pină 
acum la victoria acestei cauze ca 
fiind modestă și mă voi strădui 
s-o sporesc necontenit".

Trei dintre muncitorii harnici ai 
uzinei nu au ascultat Ia radio des
fășurarea lucrărilor din prima zi 
a Congresului. In numele lor vor
bește Tijă Ion. Vorbește ca a- 
tunci cînd vrei să-ți justifici o 
faptă. Cei trei n-au părăsit uzina 
de dimineață și pînă seara tirziu 
cînd au reușit să termine o co
mandă urgentă încredințată lor. 
Fapta lor capătă aici înțelesul cel 
mai pur al cuvîntului devotament. 

Telegrama pe care metalurgiștn 
de Ia U.R.U.M.P. au adresat-o Con
gresului are o riguroasă acoperire 
materială.

AVÎNT ÎN MUNCA MINERILOR
llillllrl Iljirtutt 
la glia laiul

Urmărind cu interes deosebit lu
crările Congresului al IX-lea al 
partidului, minerii din Lupeni își 
manifestă adeziunea deplină față de 
politica partidului, înscriind In aces
te zile noi realizări în producție. 
Miercuri, de exemplu, ei au obținut 
un randament pe exploatare de 
1,370 tone cărbune pe post — cel 
mai mare randament realizat în ul
timii ani la această mină. Succese 
semnificative au dobîndlt minerii 
lupeneni șt în ci privește depășirea 
planului de producție. In primele 21 
de zile ale lunii Iulie ei au extras In 
plus din abataje 7 223 tone de căr
bune cocslficabll. Demn de remar
că! este și faptul că toate sectoarele 
productive ale minei șl-au îndepli
nit și depășit sarcinile de plan în 
această lună. Din abatajele frontale 
ale sectorului Ш a fost trimisă la 
suprafață în zilele de 19, 20 șl 21 iu
lie o cantitate de aproape 300 tone 
de cărbune cocslficabil peste plan. 
Randamentul realizat pe sector este 
de 3,272 tone de cărbune pe post. 
Lucrînd cu randamente mari, brigă
zile de frontaliști conduse de Ghioan- 
că Sabin, delegat la Congres, și Pe
tre Constantin au extras în acest 
răstimp cîte 150 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan.

Cu astfel de fapte de muncă, mi
nerii de la cea mai mate exploatate 
de cărbune din țară cinstesc Con 
greșul partidului.

Comunistul Rotaru Ioan conduce o brigadă de mineri in sectorul III al minei Petrila. In cinstea Congresului partidului, brigada s-a anga
jat să extragă peste pian 800 tone de cărbune. Muncind cu pricepere și abnegație brigada a reușit să extragă peste sarcinile de plan 1 135 tone căr
bune, depășindu-și angajamentul luat.

IN CLIȘEU : Șeful de brigadă Rotaru Ioan (al doilea din dreapta) discutînd cu cîțiva mineri dintr-un schimb căile de obținere a noi suc
cese în producție,

UN LOC DE PRESTIGII)
Reflectînd fidel dezvoltarea com

plexă și armonioasă a economiei 
naționale, comerțul nostru exterior 
a urinat îri anii planului șesenal o 
linie de dezvoltare continuu as
cendentă, evoluînd pe linia prin
cipalelor sale caracteristici : pre
zență activă și din ce în ce mai 
intensă pe piața internațională, ritm 
susținut de creștere, o lărgire per
manentă a nomenclatorului de pro
duse destinate exportului. Astfel, 
în prezent R. P. Română întreține 
relații comerciale cu pește 100 de 
țări de pe toate continentele, iar 
volumul schimburilor reciproce de 
mărfuri este în acest an de 2,3 ori 
mai mare decît acum 6 ani. Româ
nia efectuează schimburile sale e- 
conomice și comerciale In propor
ție dt peste 68 la sută cu țările 
socialiste. Creșterea permanentă a 
livrărilor recipfoce de mașini și 
utilaje constituie o expresie a dez
voltării bazei industriale în toate 
țările socialiste. De asemenea, 
schimburile comerciale cu o serie 
de alte țări, printre care Anglia, 
Austria, Bălgla, Danemarca, Elve
ția, Franța, R. F. Germană, Italia,

Io aBatajde 
lelti nai tinere Dine

Colectivul celei mai tinere mine 
din Valea Jiului — mina Dllja — își 
desfășoară activitatea în aceste zile 
sub semnul însuflețite! dorințe de 
a cinsti Congresul partidului cu 
fapte de muncă deosebite.

In abatajul cameră nr 2 est, blo
cul 1, lucrează cunoscuta brigadă 
de mineri condusă de comunistul 
Nistorean Gheorghe. Aici, ca și în 
celelalte abataje ale exploatării, 
freamătul muncii entuziaste te im
presionează puternic.

— Noi cinstim Congresul partidu
lui prin realizări cît mai însemnate 
în producție — spunea brigadierul 
Nistorean Gheorghe. In ziua de 21 
iulie, brigada pe care o conduc a 
dat peste plan aproape 60 tone de 
cărbune. Ne angajăm să nu precu
pețim nici un efort pentru a realiza 
importantele sarcini ce ne revin, 
nouă minerilor, din hotărîrile ce 
urmează să le ia cel m»il înalt for 
al Partidului Comunist Român. Preo
cupările noastre vor f> concentrate 
neabătut spre obținerea unei pro
ducții sporite de cărbune, de calita
te superioară și la un preț de cosț 
cît mai redus.

întrecerea minerilor dîljeni s-a 
concretizat în depășirea planului pe 
mină în ziua de 21 iulie cu 126 tone 
de cărbune, iar de la începutul lu
nii și pînă în prezent — cu 700 de 
tone.

Japonia, Norvegia, Olanda, S.U.A., 
Suedia etc. au cunoscut In această 
perioadă o creștere de 3—6,8 ori.

O atenție deosebita a acordat 
țara noastră extinderii relațiilor e- 
Conomlce cu țările în curs de dez
voltare, R. P. Română are în pre
zent legături economice și comer
ciale CU pestei 50 de asemenea sta
te, printre care Argentina, Birma- 
nla, Brazilia, Camerun, Ceylon, 
Ghana, India, Indonezia, Liban, Li
bia, R.A.U., Siria, volumul schim
burilor efectuate cu acești parte
neri crescind într-un ritm accele
rat.

Valorificarea superioară a resur
selor naturale ale țării, progresul 
cantitativ și calitativ al produc
ției, precum si creșterea și diver
sificarea industriei noastre au asi
gurat în acești ani, ca de altfel și 
în perioada anterioară, disponibi
lități sporite șt variate pentru ex
port. In acest sens merită a fi re
marcat că industria constructoare 
de utilaj petrolier afectează în pre
zent exportului 30—60 la sută din 
producția sa, cea de vagoane 25-40

Mlie 
ți raliMta niiltl

In aceste zile, munca se desfășoa
ră cu spor și în abatajele sectorului 
1 al minei Petrlla. Minerii se în
trec pentru a cinsti istoricul eveni
ment — Congresul al IX-lea al parti
dului — cu succese remarcabile in 
producție. In primele trei zile de 
la deschiderea lucrărilor Congresu
lui, minerii sectorului I au reușit să 
extragă peste sarcinile de plan a- 
proape 200 tone de cărbune ener
getic. Acest spor de producție a 
fost realizat îndeosebi pe seama 
creșterii productivității muncii cu 
circa 100 kg cărbune pe post fată 
de cea planificată.

Brigăzile conduse de minerii Cu- 
coș Gheorghe, Radu Constantin și 
Stan Constantin ocupă primele lo
curi în întrecerea socialistă pe Sec
tor. Prin obținerea unor randamen
te cu aproape o tonă de cărbune pe 
post mai mari decît cele planificate, 
aceste brigăzi au extras din abata
jele în care lucrează între 50-109 
tone de cărbune peste plan.

întregul colectiv al sectorului 1 
este hotărît să-și dezvolte neconte
nit realizările, să muncească cu și 
mai mult elan pentru traducerea în 
viață a sarcinilor ce-i revin din Di
rectivele celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Romln.

ia sută, iar cea de tractoare — în
tre 25 și 30 la Sută.

Ceea ce caracterizează livrările 
actuale românești este creșterea 
ponderii produselor industriale, ca
re reprezintă peste 80 la șută din 
totalul volumului de export. Spo
rurile realizate la aceste produse 
la sfiișitul anului 1964, compara
tiv cu 1959, sînt semnificative: 
utilaj pentru industria petrolieră 
extractivă — peste 3,4 ori, strun
guri — 9 ori, motoare electrice —■ 
3 pH, transformatori de forțe — 
circa 2,3 ori, produse și preparate 
farmaceutice, medicamente — 3,3 
ori, cauciuc sintetic — circa в ori, 
mobilă — peste 4,8 ori, covoare — 
pfeste 2 ori, încălțăminte circa 
0 ori etc.

In privința importurilor, deșt 
ponderea principală a cpntinuăt să 
o ddțiHl mașinile, utilajele si In
stalațiile otttplete, să constata to
tuși o scădere le unele categorii 
de produst, cum ar fi utilajul elec
trotehnic, minier, utilajul pentru 
forjă și presă, metalurgic, pentru 
turnătorie Și laminare, mașinile și 
utilajele pentru industria lemnului

ECOUL 
DIN INIMI

Am citit cu nesaț Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu la cel de-al IX-lea Congres 
a] Partidului Comunist Român, in 
el am găsit Imaginea vieții noas
tre noi, oglinda viitorului luminos. 
Ecoul Congresului pătrunde adine 
in inimi. Fiecare irază, fiecare cu- 
vint lșl găsește locul in visurile 
noastre. Trăim zile care vor fa
mine scrise cu litere de aut în 
istoria patriei noastre.

Ne oprim o clipă, spre cinstirea 
celor care și-au pierdut viața pe 
rugul vremurilor trecute, pentru a 
înteți flacăra izbînzilor noastre 
actuale. Și mergem înainte. Mer
sul nostru e altul, e un mers hotă
rî!, temerar, sigur. Adunăm plini 
de bucurie roadele clmpuiui, tur
nam oțelul viitorului, înălțăm hi
drocentrale, construim edificii so- 
cial-culturale, scriem poeme in ca
re cîntam timpurile noastre șl 
toate acestea sub o conducere în
țeleaptă — a partidului comunist.

Noi, tinerii crescuți și educați 
de partid, privim cu nețărmurită 
încredere Spre viitorul luminos al 
patriei și sintem ferm hotdrifi să 
ilm la înălțimea sarcinilor ce ne 
revin, să contribuim cu toate tor
țele șl energia creatoare la îniăp- 
tuirea mărețului program de dez
voltare a patriei pe care-l elabo
rează Congresul al IX-lea al parti
dului.

NATALIA PIȚULESCU 
I.C.R.T.I. Petroșani

șl a birtiei, pentru telecomunicații 
și alte ramuri. Au crescut, în 
Schimb, importurile de minereu de 
fier de 2,8 ori; cărbune cocsifica
bil — 3,7 ori; fero-aliaje — 2,1 ori; 
bumbac puf — 58 la sută,- piei bru
te — 41 la sută și alte materii 
prime.

Bogăția și varietatea, dar mai 
ales calitatea produselor cu care 
participă in această importantă < 
competiție de mare anvergură — 
peste 2 300 de produse Și grupe 
mari de produse — i-au asigurat 
R. P. Române un loc de prestigiu 
în arena internațională. Remarca 
Ziarului american „Christian Science 
Monitor" : „Românii sînt prezenți 
pe plată cu toate produsele in
dustriale din aproape toate tainu
rile, adică din toate sectoarele de 
oțel și fier, produse chimice, extrac
ția și rafinarea petrolului, fibre șl 
cauciuc sintetic, produse electro
tehnice, produse alimentare — de 
fapt Price" este pe deplin cânclu- 
dănlă și justificată.

Multe dintre produsele româ
nești expuse în confruntările Co
merciale internaționale (în perioa
da 1960—1965 R. P. Română a parti- j . 
cipat în medie pe an la circa 30 
de tîrguri și expoziții internațio-
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„Avem satisfacția de a ra
porta Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român el 
preparația cărbunelui Coroești, 
obiectiv de seamă prevăzut în 
Directivele celui de-al VUI-lea 
Congres al partidului, a intrat 
in funcțiune Ia termen".

In telegrama colectivului terme 
centralei Paroșeni se artă cS:

„In perioada șesenalului, pu 
terea instalată a centralei s-a 
dublat prin punerea în func
țiune a grupului de 150 MW 
în anul 1964, cu 10 zile mai 
devreme decit prevederile 
planului".

Raportînd Congresului partidului 
succese deosebite în toate domeniile 
de activitate, oamenii muncii își 
exprimă recunoștința fierbinte pen- 

>- • tru viata nouă pe care o trăiesc.
„O dată cu dezvoltarea mi

nelor — se spune în telegra
ma colectivului minei Lonea

In slujba bunăstării poporului
Lucrările celui de-al IX-lea Con

gres al partidului sint urmărite cu 
o deosebită emoție și bucurie de 
toți oamenii muncii din țara noas
tră. Rapoartele prezentate în ca
drul lucrărilor Congresului, înfăți
șează viața nouă făurită în patria 
noastră,1 culmile tot mai înfloritoa
re către care pășește întregul po
por sub conducerea înțeleaptă a 
partidului.

Dezvoltarea continuă a economiei 
naționale și ridicarea, pe această 
bază solidă, a nivelului de trai al 
celor ce muncesc, trece ca un fir 
roșu prin toate documentele pre
zentate la Congres.

Ca urmare a realizărilor obținu
te în anii șesenalului în sporirea 
producției bunurilor de larg con
sum și a aplicării măsurilor teh- 
nlco-organizatorice pentru îmbună
tățirea activității comerțului nostru 
socialist, an de an s-a dezvoltat 
rețeaua comercială, a crescut vo
lumul desfacerilor și s-au realizat 
succese în deservirea populației. 
Colectivul O.C.L. produse industria
le Petroșani — în prima jumătate 
U acestui an — a desfăcut prin u- 
nitătile din Valea Jiului, compara
tiv cu anul i960 cu 25 ia sută mai 
multe țesături și confecții, cu 63 la 
sută mai multe tricotaje, cu 20 la 
sută mai multă încălțăminte din 
piele, cu 54 la sută mai multă mo

PRIETENII CĂRȚII
Biblioteca clubului letristică, politică și gan" de Emil Galan, 

sindicatelor din Petro- tehnică, romanele lui Livlu Re-
țani dispune de un Zilnic biblioteca este ' breanu, Mihail Sado- 
fond de peste 27 000 vizitată de numeroși veanu și altele,
de volume ce stau la cititori care împrumulă Printre cei mai ac-
dispozițla oamenilor cărți. O largă popu- tivi cititori se numără 
muncii. Acest fond a laritate Sn rIndul cltb muncitorii Pantoș Pe-

. . torilor o au cărțile tru, Szedlacek Eugen
fost im ogăț t recent ge|ea„ cje jjtus pa. precum și elevii Мо
ей alte cîteva sute de povici, „Desculț" de roșan Vasile și Culda
Cărți de literatură be- Zaharia Stancu, „Bără- Viorica.

nale) au trezit interes în rindurile 
specialiștilor și oamenilor de afa
ceri străini, linele dintre ele, cum 
sînt instalația de foraj 3 DH-200A, 
pentru adîncimi de 5 000 m, și trac
torul „Universal-650" au cucerit 
medalia de aur și diploma de o 
noare la edițiile de primăvară ale 
Tîrgului internațional de la Leip- 
Zig 1964 și 1965. De altfel, în pri
vința producției și exportului de 

S instalații de foraj, țara noastră se 
situează acum pe locul doi în lu
me, după S.U.A. „Am putut consta
ta că utilajul petrolier românesc 
este printre cele mal bune din lu
me" a afirmat industriașul ameri
can Brislau O'Connor, Iar publica
ția „Guia Practica del Exportador 
e Importador" din Buenos-Aires 
scrie: „Utilajul petrolier românesc, 
datorită concepțiilor moderne, ex
celentei execuții și ușurinței In ma
nevrare, permite obținerea unor 
performanțe excepționale. Prestigiul 
României in această ramură este, 
de altfel, oglindit prin livrările 
masive". La rîndul său, revista 
„Weișt-Ost Wițtschaftsdienst" din 
R. F. Germană scrie: „Intre pro- 

ț dusele petroliere exportate de Ro- 
z mânia și care se bucură de o foar

— s-a schimbat radical nive
lul de viață al minerilor. In lo
calitatea noastră s-au con
struit peste 700 de apartamen
te, un cinematograf, o sală de 
spectacole cu 600 locuri".

Dar, ceea ce străbate ca un fir 
roșu aceste telegrame și scrisori, es
te voința unanimă a tuturor oame
nilor muncii din Valea Jiului de 
a-și pune întreaga putere de muncă, 
inițiativa lor creatoare, in slujba 
înfăptuirii noilor sarcini elaborate 
de partid.

Muncitorii minieri — se ara
tă în telegrama trimisă de 
Combinatul Carbonifer Valea 
Jiului — ÎȘi exprimă adeziu
nea deplină față de politica 
partidului și asigură Congre
sul că vor munci cu abnega
ție pentru realizarea obiecti
vului principal pus în fața in
dustriei cărbunelui de a spori 
volumul producției de cărbune 
pină în 1970 la 20-22 milioane 
tobe".

bilă, cu 65 la sut| mai multe fri
gidere, cu 120 la sută mai multe 
mașini de spălat rufe, ceea ce re
prezintă valoric cu 43 000 000 lei 
mai multe mărfuri vindute fată de 
anul 1960.

In Directivele Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro 
mân cu privire la dezvoltarea e- 
conomiei naționale în perioada 
1966—1970 se prevede ca volumul 
desfacerilor de mărfuri prin co
merțul socialist1 să crească in 1970 
— față de 1965 — cu 50—55 la 
sută; ia țesături confecții cu circa 
30 la sută, tricotaje cu 70 la sută, 
încălțăminte din piele cu 40 la sută, 
mobilă cu 65 la sută, frigidere cu 
55 la sută, mașini de spălat rufe 
cu 100 la sută.

Pentru realizarea prevederilor Di
rectivelor este necesară perfecțio
narea și extinderea continuă a for
melor noi de deservire a populației 
precum și o temeinică pregătire și 
educare a lucrătorilor din cadrul 
O.C.L. Colectivul nostru se anga
jează să se achite cu cinste de 
toate sarcinile ce-i revin în vede
rea unei cit mai bune aprovizio
nări și deserviri a oamenilor mun
cii din Valea Jiului.

MORARU IOAN 
directorul O.C.L. produse industriale 

Petroșani;

te bună prețuire pe piața vest-ger- 
mană, parafina, obținută in mod 
minuțios, prin distilarea fracționată 
a țițeiului brut și rafinat cu aten
ție, este albă, total inodoră și sta
bilă din punct de vedere chimic". 
Asemenea aprecieri — adevărate 
cărți de vizită — atestă prețuirea 
de care se bucură produsele româ
nești pe piața externă.

Comerțul exterior românesc va 
continua să se dezvolte și in viito
rii ani. R. P. Română va continua 
să dezvolte și să adîncească rela
țiile sale de colaborare economică 
cu țările socialiste și va extinde 
legăturile economice cu toate sta
tele pe baza principiilor respectă
rii independenței și suveranității 
naționale, egalității in drepturi, a- 
vântajului reciproc și neamestecu
lui în treburile interne. Potrivit 
proiectului Directivelor Congresului 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, la sfirșitul viitorului plan 
cincinal. în anul 1970, volumul to
tal al schimburilor comerciale ex
terne ale țării noastre va crește cu 
pește 40 la sută, fată de anul 1965.

TUDOSE NIȚESCU 
redactor la Agerpres

aFabrica 
laptelui se

de produse lactate din I.ivezeni: In secția de pașteurizare 
pregătește o nouă șarjă.

Ctnt de slavă partidului
In fiece zi, presa, radioul aduc 

noi vești din Capitală, de la lu
crările Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, Și In 
fiecare zi, oamenii muncii le sorb 
cu nesaț, se entuziasmează, își 
sporesc forțele în. muncă fi încre
derea în partid.

In timp сё in iabrici fi uzine, 
în mine și pe șantiere, munca a- 
vîntată urcă noi trepte, se înre
gistrează no! succese închinate ce
lui de-ai IX-lea Congres, artiștii 
amatori înaltă imn de slavă parti
dului, cîntă munca șf ■ viața "liberă 
a României socialiste.

Mergîrld pe linia Ultimelor suc
cese obținute cu programele cul
turale susținute in mai multe lo
calități din Valea Jiului, artiștii 
amatori din Vulcan prezintă în a- 
ceste zile spectacole pentru locui
torii din localitate. Mai ti seara ei 
au urcat scena căminului cultura! 
din Ctividia cu un frumos pro

gram artistic dedicat celui de-al 
IX lea Congres al partidului. Cei 
peste 200 de spectatori au urmă

Oamenii muncii din Petroșani vor 
primi anul acesta 540 apartamente.

lată un nou grup de blocuri pre
zentate de constructorii șantiiruiui 
Livezeni spre recepție. 

rit cu interes evoluția tinerilor 
artiști amatori, au ascultat cu plă
cere cîntece și recitări dedicate 
partidului, frumoase melodii din 
folclorul nou al patriei socialiste, 
din realitatea zilelor noastre.

Noul Vulcan cu ferestrele larg 
deschise către soare, alături de 
tot ce s-a construit în ultimii ani 
în patria noastră, confirmă juste
țea politicii partidului nostru, că
ruia artiștii amatori din Vulcan 
it aduc imn de slavă. $i o dată cu 
dfîfauzefe adresate de' efL-dln sală 
celot de-pe scenă, g îndur ile tutu
ror s-au îndreptat undeva depar
te, spre sala Palatului Republicii, 
acolo unde în aceste zile, se des
chide o nouă etapă în dezvoltarea 
și înflorirea patriei noastre.

Același program dedicat partidu
lui va ii susținut de către artiștii 
amatori din Vulcan tizi, la ora 20, 
in sala căminului cultural din Co
roești.

PROGRA M DE RADIO
24 iulie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 Șat 
nou, cîntec nou; 5,15 Jurnalul sa
telor,- 5,25 Piese interpretate de 
fanfară; 5,45 Cîntece patriotice; 
6,00 Radiojurnal; 6,10 „Tinerețe, 
dragă-mi ești" — muzică ușoară, 
6,35 Melodii ce străbat lumea,- 7,00 
Radiojurnal; 7,15 „Cîntă privigheto
rile" — muzică ușoară; 7,30 Sfatul 
medicului; 7,35 Anunțuri, muzică; 
7,45 Salut voios de pionier; 8,00 
Sumarul presei; 8,06 Popas folcloric; 
8,30 Pagini din opere,- 9,00 La mi
crofon, melodia cerută,- 10,00 Bule
tin de știri; 10,03 Cîntă corul de 
copii al Radioteleviziunii; 10,15 
„Bună dispoziție pe note" — muzică 
de estradă,- 10,45 Patru dansuri do 
losip Slavenski,- 11,00 Cîntec și 
joc de pe plaiuri oltenești; 11,30 
Arii și duete din operete; 12,00 Bu
letin de știri; 12,20 Muzică ușoară;
12.40 „Cîntecel de viată nouă"; 13,10 
Poemul simfonic „Vîrful cu dor";
13.40 „Patrie, izvor de frumuseți" 
— program de cîntece; 14,00 Bule
tin de știri; 14,10 Muzică ușoară; 
15,00 Arii din opere; 15,45 Tineri in
terpret; de muzică populară; 16,00 
Radiojurnal; 16,30 Emisiune muzica
lă de la Moscova,- 17,00 Muzică 
ușoară; 17,15 „Chipul de mîine al 
patriei",- 17,30 Matineu dansant; 18,20 
„La cabană, la poiană" — muzică 
ușoară; 18,40 Varietăți muzicale,-
19.40 La cererea dumneavoastră, ro
manța preferată, 20,00 Radiogazeța 
de seâră; 20,30 Muzică ușoară de 
Radu Șerban,- 20,45 Noapte bună, 
copii; 20,55 Inierpreți și orchestre de 
muzică ușoară; 21,20 Melodii popu
lare interpretate de Rodica Bujor și 
Traian Lăscuț Făgărășanu; 22,00 Ra- 
diojuranl. Sport; 22,20 La balul de 
sîmbătă seara,- 23,52 Buletiii de știri.

й rtdfttoe
Muncitorii ceferiști din comple

xul Petroșani cinstesc Congresul 
al IX-leă al Partidului Comun!'.! 
Român cu noi realizări în tpuncu. 
In cele 20 de zile care au trecht 
din luna iulie au fost încărcate 
pește pieri 62 487 tone mărfuri: co
lectivul stației Vulcan a realizat 
planul lunar de transport in nu
mai 18 zile. Rulajul vagoanelor de 
marfă a fost Îmbunătățit cu 6.Z la 
sută, viteza comercială a treburi
lor de marfă a crescut cu 23,7 la 
sută, iar staționarea Vagoanelor 
în tranzit cu manevră a fost re
dusă cu 4,2 la sută.

A crescut în aceste zile șl nu
mărul trenărilor remorcate cu to
naje sporite de către mecanicii de 
locomotivă din depoul Petroșani; 
toate trenurile remorcate cu tona
je sporite au ajuns cu bine la des
tinație, respectînd timpii de mers. 
Numărul trenurilor cu tonaje spo
rite remorcate în această perioa
dă se ridică la 237, iar tonajul re
morcat în plus la 39 322 tone.

La atelierul de reparații al Sec
ției L 5 a fost intensificată munca 
pentru a asigura tuturor echipelor 
de la întreținerea căit piesele de 
schimb și sculele necesare. Colec
tivul atelierului și-a depășit plă
nui de producție cu 42,6 Ia sută, 
iar calitatea lucrărilor a fost sim
țitor îmbunătățită.

Și muncitorii atelierului de zonă 
muncesc cu avînt in aceste zile 
pentru realizarea In mod ritmic s 
planului de reparații $1 reducerea 
timpului de imobilizare a vagoa
nelor. Buna organizare a muncii 
și hărnicia colectivului au dus li 
depășirea planului de reparații cu 
2,4 la sută, iar timpul de imobili
zare a vagoanelor a fost redus cu 
3,9 ia sută.

Realizări de seamă au obținut 
în aceste zile și colectivele de 
muncitori de Ia Revizia de vagoa
ne, sectoarele S.C.B., C.E.D. și 
T.T.R.; ceferiștii cinstind astfel 
prin muncă rodnică lucrările Con
gresului partidului nostru.

I. CRiȘAM

PROGRAMUL II. 7,30 Buletiri de 
știri; 7,35 Cîntă Lizeta Chirculeâcu 
și Cristian Popescu; 7,50 Muzică 
populară; 8,05 „Melodii... melodii..." 
— muzică ușoară; 9,00 Buletin de 
știri; 9,30 Roza vînturilor,- 10,30 So
liști și formații artisțice de amatori; 
11,00 Buletin de știri; 11,03 Uverturi 
din opere; 11,30 Muzică ușoară; 
11,45 „Frumoasă ne este tinerețea"; 
12,00 Melodii populare; 13,00 Bule
tin de știri,- 13,08 Din muzica popoa
relor,- 13,35 Concert de prînz; 14,30 
Miniaturi vocale și orchestrale de 
estradă; 15,00 Buletin de știri; 15,10 
înregistrări de muzică populari cu 
Vasile Cănănău și Ion Murgu,- 16,00 
Pagini din opera ,,Lakmă“ de Deli
bes,- 16,30 Pentru tineri și vîrstnirii 
melodia preferată; 17,00 Radiojurnal 
17,15 „Sub flamura partidului" — 
emisiune de cîntece,- 17,30 Anunțuri, 
muzică, 18,00 Seară de operetă; 
19,00 Buletin de știri,- 19,05 „Viers 
și joc"; 19,30 Pagini de călătorie: 
„Harpe și ape" de Ilie Purcaru; 
20,00 Muzică ușoară; 20,30 O cu
noscută interpretă a cîntecului popu
lar : Marja Lătăretu; 20,45 De la uri 
ritm la altul; 21,00 Radiojurnal. 
Sport; 21,35 Muzică de dans; 23,00 
Buletin de știri; 23,38 Primul meu 
dans,- 1,52 Buletin de știri.

Cinematografe
24 Iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Asta-i tot ce s-a întîmplat,- REPUBLI
CA ; Clntăreața sclavă; PETRJL/f: 
Regina cînțecelor; LONEA: Pădu
rea splnzuratilor, seria I și II; IȘ- 
CRONI: 4 fete îhtr-o curte,- PARO- 
SENI: Frații corsicani; I.UPENI- 
CULTURAL: Scaramouche; BARBA- 
TENI: Golful Elena,
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LONDRA

Cala filnolii „Romania — 
Qrizoot 1964“

LONDRA 22. Corespondentul A- 
gerpres, Liviu Rodescu, transmite :

Miercuri seara, in saloanele Am
basadei R. P. Române din Londra a 
avut loc gala filmului „România — 
Orizont 1964". Au luat parte nume
roși invitați, printre care membri 
ai Parlamentului britanic, membri ai 
corpului diplomatic acreditați Ia 
Londra, redactori ai ziarelor cen
trale britanice, corespondenți ai 
presei străine în capitala Marii 
Britanii.

Filmul s-a bucurat de succes.

Pe agenda preliminară 
a congresului Partidului 
laburist

LONDRA 22 (Agerpres).
Organizațiile locale ale Partidu

lui laburist au propus aproximativ 
50 de proiecte de rezoluții, pentru 
a fi puse în dezbaterea congresu
lui anual al partidului care va în
cepe la 27 septembrie la Blackpool 
în care critică diverse aspecte ale 
politicii guvernului britanic. Ele au 
fost incluse pe agenda preliminară 
a congresului.

Unul din ele critică guvernul la
burist „de a fi abandonat unul cîte 
unul marile puhete ale politicii ex
terne laburiste și de a li continuat 
aplicarea unei politici externe con
servatoare", trădind astfel promi
siunile electorale.

Alte moțiuni cer ca Marea Bri- 
tanie să se desolidarizeze în mod 
public de acțiunile agresive ale 
S.U.A. în Vietnam și să se relragă 
din alianțele militare din care face 
parte.

Umbrele întunecate 
ale unei statistici 
rușinoase 
pentru S.U.A.

WASHINGTON 22 (Agerpres).
Intr-o conferință consacrată pro

blemelor educației, care a avut 
loc in capitala Statelor Unite, con
ducătorul Direcției învățămîmului 
din Departamentul sănătății, învâ- 
țămintului și asigurărilor sociale 
al S.U.A., Francis Cappel, a decla
rat că anual 250 000 de copii ame
ricani nu își termină școala ele
mentară, 1 milion părăsesc înainte 
de absolvire școlile medii, iar 46 
la sută din numărul muncitorilor 
au o educație insuficientă.

Copiii negri sini siliți să pără
sească școlile intr-o proporție de 
două ori mai mare decît cei albi, 
a declarat Francis Cappel, arătînd 
că „umbrele inlunecate ale acestei 
statistici sint o rușine pentru 
S.U.A.".

Karame însărcinat cu formarea
noului guvern libanez

BEIRUT 22 (Agerpres).
La Beirut s-a anunțat oficial că 

președintele Libanului, Charles 
Helou, l-a însărcinat joi pe fostul 
premier Rashid Karame cu torma- 
rea noului cabinet libanez. Această 
hotărîre a fost luată în urma con
sultărilor pe care președintele le-a 
avut cu membrii parlamentului, a 
cărui majoritate s-a pronunțat în 
favoarea desemnării lui Karame ca 
succesor al lui Hussein Oueini, de
misionat la 20 iulie.

Noul prim-ministru, se spune în 
comunicatul oficial, a început con
sultările în vederea formării gu
vernului. Intr-o declarație făcută 
agenției Reuter după întrevederea 
ne care a avut-o cu președintele 
Helou, primul ministru a subliniat

VIETNAM
Lupte între forțe ale patrioțîlor 
sud-vietnamezi și trupe ale S.U.A.

SAIGON 22 (Agerpres).
In apropierea bazei americane de 

la Bien Hoa, situată la 19 km de 
Saigon, s-au desfășurat noi lupte în 
după-amiaza de 21 iulie între forțe 
ale patrioților sud-vietnamezi și tru
pe ale S.U.A., dislocate în această 
regiune. Un purtător de cuvînt al 
armatei americane a declarat că 
partizanii au deschis, timp de o 
jumătate de oră, un puternic foc 
de mortiere.

„Simplificare administrativă"
SAIGON 22 (Agerpres).
Toate unitățile combatante și de 

sprijin ale armatei americane din 
Vietnam vor fi desemnate de acum 
încolo sub numele de „U. S. Army 
Vietnam" (armata americană din 
Vietnam), informează agenția Fran
ce Presse, citind surse americane. 
Comandantul șef va fi generalul 
William Westmoreland, care deține 
deja funcția de comandant șef al 
„Comandamentului de ajutor militar 
american în Vietnam". Comandamen
tul de sprijin al armatei americane

Dezertări în masă
HANOI 22 (Agerpres).
Agenția de presă V.N.A. anunță, 

citind agenția Eliberarea, că, în pri
mele șase luni ale acestui an, în 
provinciile Tan An și Cholon au 
dezertat din rîndurile trupelor gu
vernamentale 4 030 soldați si ofi
țeri. Totodată, arată agenția, 4 93-1 
de militari au refuzat să se supună

Inrăufăfirea situației politice din Grecia
• Puternice manifestații studențești la Atena și 

Satanic
• Un student omorît, 114 răniți și 251 arestați.
0 Convocarea parlamentului în sesiune extraordi

nară
O Urmările crizei de la Atena asupra relațiilor 

greco-cipriote
ATENA 22 (Agerpres).
Puternicele manifestații ale stu

denților greci de la Atena și Sa
lonic și îndeosebi intervenția bru
tală a poliției, care s-a soldat cu 
moarlea studentului grec Sotirice 
Petroulias, cu rănirea a peste 114 
persoane precum și cu arestarea a 
251 de studenți, a înrăutățit și mai 
mult situația politică, și așa nesigură, 
din Grecia. Ca urmare a acestor 
evenimente, fostul premier grec 
Papandreu, a dat publicității în 
cursul nopții de miercuri spre joi 
o declarație în care condamnă ac
tualul guvern condus de Athanasia- 
dis Novas, pe care-1 acuză „de tră
dare și vărsare de sînge". La rîn
dul său, noul prim-ministru al Gre

că politica viitorului guvern se va 
baza pe „stabilirea încrederii tu
turor cetățenilor in justiție, egali
tate și serviciile publice". In do
meniul politicii externe, a spus el, 
„Libanul va promova o politică de 
neutralitate și de îndeplinire a o- 
bligațiilor în domeniul arab".

Agenția France Presse sublinia 
că potrivit tuturor indicațiilor, 
Karame va încerca să formeze un 
guvern de coaliție în care vor fi 
reprezentate toate grupările parla
mentare.

Rashid Karame a format primul 
său guvern în 1955, după ce a de
ținut in 1951 portofoliul Ministeru
lui Justiției, iar în 1953 pe cel al 
Ministerului Economiei.

încercările forțelor americane și 
ale celor guvernamentale de a distru
ge punctele întărite ale patrioților 
sud-vietnamezi în așa-zisa zonă „D" 
din apropierea Saigonului nu duc 
la rezultatele scontate. Miercuri sea
ra, scrie A.F.P., 30 de bombardiere 
strategice „B-52“ au efectuat raiduri 
în limitele zonei „D" fără să pro
voace pierderi în rîndul forțelor pa
triotice.

din Vietnam trece direct sub autori
tatea comandantului șef al forțelor 
militare din Pacific, cu sediul la 
Havai. Acest comandament contro
lează unitățile de transport aerian, 
unitățile de elicoptere pentru trans
port de luptă, precum și unitățile 
avioanelor de luptă și bombarda
ment. Această „simplificare adminis
trativă", cum au denumit-o autori
tățile militare americane, reprezintă 
de fapt o recunoaștere expresă a 
participării directe a forțelor S.U.A. 
în războiul din Vietnam.

ordinelor comandanților americani 
și guvernamentali de a ataca forțe
le patriotice și populația și au cerut 
să fie demobilizați.

In provincia Binh Dinh au dezer
tat în aceeași perioadă 1 983 de mi
litari din trupele guvernamentale, 
luînd cu ei arme și echipament mi
litar.

ciei, Novas, a lansat miercuri sea
ra un apel radiodifuzat poporului 
grec, în care a făcut cunoscut că 
„guvernul condus de el a epuizat 
orice bunăvoință privind permite
rea exprimării în mod liber a opi
niilor simpatizanților lui Papandreu. 
Incepînd din acest moment, a de
clarat Athanasiadis Novas, măsu
rile care vor fi luate vor fi foarte 
severe". Noul premier grec a ce
rut poporului să se abțină de la 
manifestații de stradă, subliniind 
că voința poporului trebuie expri
mată de reprezentanții săi în parla
ment, singurul în drept să hotăras
că soarta guvernului. Primul mi
nistru al Greciei a hotărît să con
voace parlamentul în sesiune ex
traordinară în zilele de 29 și 30 
iulie pentru a solicita un vot de 
încredere.

P ■: SCURT
PEKIN. La 22 iulie, anunță agen

ția China Nouă, Cen I, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, ministru 
al afacerilor externe al R. P. Chi
neze, a primit pe Andre Malraux, 
ministru de stat în guvernul fran
cez, însărcinat cu problemele cul
turale, care se află într-o vizită în 
R. P. Chineză, și a avut cu el o 
convorbire prietenească.

NEW YORK. La Bogalusa (Loui
siana) reprezentanți ai populației 
de culoare au demonstrat pe stră
zile orașului, cetind lichidarea dis
criminării rasiale în localurile pu

Acord comercial
între R. P. Chineză și U.R.S.S

PEKIN 22 (Agerpres).
In urma tratativelor purtate în

tre Ministerul Comerțului Exterior 
al R. P. Chineze și o delegație co
mercială sovietică, anunță agenția

O hotărîre demnă 
a guvernului

LONDRA 22 (Agerpres).
Ziarele engleze apărute miercuri 

comentează pe larg recenta hotă- 
rîre a guvernului din Aden, condus 
de Mackawee, de a interzice in
trarea în țară a Comisiei constitu
ționale pentru Arabia de Sud.

O serie de comentatori au fost 
nevoiți să recunoască justețea ar
gumentelor conducerii Adenului îm
potriva activității Comisiei constitu
ționale și să remarce puternicul pro
test al populației din teritoriile Ara- 
biei de Sud. Ziarul „Times" aminteș
te că atît primul ministru din Aden, 
cît și alți conducători politici cer cu

UK DE MURE EIMIIÎIÎE PEflTRU ІШМЕ1 ДОШШІІ
DE ІВІІТІ TEBSIUBE

LENINDGRAD 22 (Agerpres).
La Institutul pentru proiectarea în

treprinderilor industriei electroteh
nice din Leningrad s-a elaborat sar
cina de proiectare a unui banc de 
mare capacitate pentru încercarea 
aparaturii de înaltă tensiune. Ban
cul va fi construit la una dintre 
substațiile sistemului energetic Le
ningrad.

Corespondenții agențiilor de pre
să, prezenți în capitala Ciprului, 
relatează că criza guvernamentală 
din Grecia a înrăutățit în ultimul 
timp și relațiile dintre Grecia și 
Cipru. In acest sens, agenția France 
Presse amintește despre atitudinea 
rezervată a Iui Makarios față de 
noul guvern Novas și de reacțiile 
ostile ale celei mai mari părți a 
opiniei publice cipriote grece față 
de noii conducători ai Greciei. Pre
sa cipriotă apropiată președintelui 
Makarios, scrie agenția citată, nu 
scapă nici un prilej pentru a ataca 
pe noii miniștri greci, în special pe 
ministrul apărării naționale, Stavros 
Costopoulos, pe care-1 acuză de a 
fi pus piedici în mod constant, în 
timpul cît a fost ministru de exter
ne în guvernul Papandreu, apără
rii Ciprului. In același timp, la Ni
cosia, cercurile guvernamentale ci
priote privesc cu tot mai multă 
suspiciune activitatea pe care o 
desfășoară generalul Grivas, care 
se bucură de încrederea noilor con
ducători de la Atena și care este 
învinuit că ar pregăti răsturnarea 
președintelui Makarios.

blice. In apropierea orașului a a- 
vut loc și o „contra manifestație" 
a Ku Klux Klan-ului.

NEW YORK. Grupul țărilor afri
cane la Organizația Națiunilor U- 
nite a hotărît să ceară întrunirea 
cît mai curînd posibil a Consiliu
lui de Securitate pentru a exami
na situația din teritoriile portughe
ze din Africa și pentru a relua 
dezbaterile în problema politicii de 
apartheid a guvernului Republicii 
Sud-Africane.

MONTEVIDEO. In Uruguay au 
loc noi acțiuni revendicative ale 
oamenilor muncii. Astfel, lucrătorii 
sanitari au declarat grevă în spri
jinul unor revendicări economice. 

China Nouă, la 20 iulie a fost sem
nat la Pekin un protocol cu privire 
la livrările reciproce de bunuri su
plimentare între R. P. Chineză și 
Uniunea Sovietică pe anul 1965.

A denuluî
tot mai multă insistență autodeter
minarea in spiritul recomandat de 
Organizația Națiunilor Unite acum 
doi ani. De aceea, factorii politici 
autohtoni consideră trimiterea aces
tei comisii drept o încălcare a rezo
luțiilor O.N.U. și a Ligii Arabe cu 
privire Ia Arabia de Sud. „Guar
dian" remarcă că refuzul guvernu
lui din Aden de a acorda viza de 
intrare membrilor comisiei reprezin
tă o măsură la care a recurs, la 
timpul său, și ministrul coloniilor al 
Angliei, Duncan Sandys, cînd a in
terzis unei delegații a Comitetului 
special al O.N.U. să viziteze Adenul.

Aplicarea metodelor moderne de 
condensare a energiei va permite să 
se obțină pe banc descărcări de 
șoc cu o putere de pînă la 100 mi
lioane к VA. Asemenea sarcini imen
se sînt necesare pentru a se veri
fica siguranța de funcționare a a- 
paraturii marilor linii de transport 
de energie electrică. Printre altele, 
pe banc vor fi încercate întrerupă
toarele și transformatoarele unei li
nii electrice de 750 kV, care va fi 
construită în anii următori

Sesiunea extraordinară 
a parlamentului 
japonez

TOKIO 22 (Agerpres).
La Tokio au început joi lucrările 

unei sesiuni extraordinare a paria- . 
mentului japonez. Potrivit proiecte
lor Partidului liberal democrat (de 
guvernămînt), actuala sesiune care 
s-a întrunit pentru prima oară după 
reînnoirea Ia 4 iulie a unei jumă
tăți a Camerei superioare, trebuie 
să se limiteze la aprobarea bugetu
lui suplimentar pe anul financiar în 
curs.

Partidul socialist, principalul par
tid de opoziție din țară, intenționea
ză, însă, să ceară în cadrul acestei 
sesiuni explicații din partea guver
nului în legătură cu cauzele adevă
rate care au determinat semnarea a- 
cordurilor japono-sud-coreene cu 
privire la așa-numita „normalizare'1 
a relațiilor dintre cele două țări și 
în legătură cu măsurile pe care in
tenționează să le ia guvernul în le
gătura cu actuala stare de depresiune 
prin care trece economia țării.

Se află in grevă și funcționarii ser. 
viciilor poștale și ai tribunalelor.

BUDAPESTA. La recenta ședință 
de la Budapesta a Consiliului in
ternațional de muzică populară a 
fost prezentată o mașină electroni
că construită în R. P. Ungară care 
poate înregistra mii de melodii 
populare, compara melodiile între 
ele și le poate însemna într-un fel 
de catalog de muzică de folclor. 
Totodată, mașina electronică trans
formă muzica în formule matema
tice și execută, în felul acesta, în
tr-un timp scurt, lucrări pentru ca
re muzicologii aveau nevoie pînă 
acum de ani întregi.

PE SCURT
J
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