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PARTIDUL^' 
organizatorul și conducătorul 
luptei pentru construirea 
socialismului

Proletari Ля țoale tării*, tinip.-oăl

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

Comuniștii, toți oamenii muncii 
au primit ou profund interes proiec
tul de statut al partidului. Document 
de importantă primordială în viața 
partidului, legea sa fundamentală, 
statutul stabilește structura organi
zatorică, normele și regulile vieții 
interne, metodele conducerii de 
partid, activitatea organizațiilor și 
membrilor săi pentru aplicarea liniei 
politice și hotărîrilor partidului.

De la primul la ultimul capitol 
toate articolele și prevederile pro
iectului de statut exprimă consec
vența neabătută cu care partidul 
nostru veghează în continuare la 
aplicarea normelor' și principiilor 
marxist-leniniste cu privire la acti
vitatea partidului revoluționar. Tot
odată ele reflectă schimbările cali- 

/îative intervenite în viața partidului, 
a întregii noastre societăți, stadiul 
actual a! luptei poporului pentru 
construcția socialismului. Prevederile 
proiectului Statutului P.C.R. expri
mă cu putere creșterea forței și ma
turității partidului, dezvoltarea rolu
lui său conducător în toate dome
niile vieții social-economice, coeziu
nea și unitatea de nezdruncinat a 
unduirilor sale, profundul democra
tism de care este pătrunsă întreaga 
activitate a partidului, legăturile sale 
indisolubile cu masele largi ale po-, 
porului.

„Partidul Comunist Român — se 
arată în proiectul de statut — își în
temeiază întreaga activitate pe în
vățătura marxist-leninistă; aplicînd-o 
în mod creator la condițiile și parti
cularitățile specifice țării noastre" 
Întregul curs al dezvoltării sociale 
a țării în decursul celor două de
cenii de la eliberare, marile transfor
mări revoluționare care au înnoit 
fața țării au confirmat justețea liniei 
politice generale a partidului nostru. 
El s-a dovedit la înălțimea misiunii 
sale istorice, îndeplinindu-și cu cinste 
rolul de organizator și conducător al 
vastei opere de făurire a noii orîn- 
duiri sociale. Prin aceasta, partidul 
nostru șî-a dobîndit încrederea și 
dragostea nețărmurită a maselor 
populare, și-a cucerit o uriașă auto
ritate și prestigiu în sînul poporului. 
Unitatea de nezdruncinat a întregu
lui popor în jurul partidului, slujitor 
devotat al intereselor sale vitale, ac
ționează ca o puternică forță motrice 
a progresului social în patria noastră.

Reflectînd fermitatea cu care parti
dul nostru continuă tradițiile sale 
internaționaliste, proiectul de statut 
enunță: „In spiritul internaționalis
mului proletar, pe baza principiilor

și normelor de relații marxist-leni
niste, Partidul Comunist Român în
treține legături de colaborare cu 
partidele comuniste și muncitorești 
frățești, adueîndu-și contribuția acti
vă la întărirea unității și coeziunii 
mișcării comuniste șî muncitorești 
internaționale".

Un adînc ecou a găsit în rîndu- 
rile membrilor de partid, ale între
gului popor, hotărîrea recentei Ple
nare а C.C. al PJV1.R. de a supune 
Congresului propunerea ca partidul 
să poarte denumirea de Partidul Co
munist Român. Aceasta este o de
numire scumpă celor ce muncesc: 
ea evocă anii eroicelor bătălii revo
luționare conduse de partid pentru 
eliberarea socială și națională a țării, 
pentru interesele vitale ale poporului, 
carespunzînd cel mai bine în același 
timp etapei actuale de dezvoltare a 
societății noastre, etapă a desăvîrși- 
rii construcției socialiste și țelului 
final al partidului — construirea so
cietății fără clase, societatea comu
nistă.

Ca un fir roșu trece prin toate 
articolele proiectului de statut grija 
permanentă a partidului nostru pen
tru înalta calitate de membru de 
partid. „In Partidul Comunist Ro
mân, se arată în proiect, sînt pri
miți cei mai înaintați și mai activi 
oameni ai muncii, care prin calitățile 
moral-politice și prin întreaga lor 
activitate se . dovedesc demni de 
înaltul titlu de comunist". Prevede
rile proiectului de statut ilustrează 
in mod concret; cerințele care tre
buie îndeplinite pentru a corespunde 
acestei înalte caracterizări. Nu sînt 
simple, nici ușoare îndatoririle co
muniștilor. dar numai prin îndepli
nirea lor exemplară au dobîndit ei 
prețuirea maselor. Marea autoritate 
a partidului, încrederea și dragostea 
de oare se bucură în rîndurile po
porului cer ca fiecare dintre membrii 
săi să participe activ la desăvîrșirea 
construirii socialismului, să explice 
maselor convingător politica parti
dului, să le mobilizeze la lupta pen
tru înfăptuirea ei. Ridicîridu-și con
tinuu nivelul politic și ideologic, în- 
sușindu-și învățătura marxist-leni
nistă, linia politică și directivele 
partidului, fiind exemplu de corecti
tudine și de conduită morală în fa
milie și în societate, îndeplini'ndu-și 
exemplar sarcinile profesionale și ob
ștești, membrii partidului și-au cîști- 
gat un mare prestigiu în rîndurile 
maselor, le insuflă entuziasm și e- 
nergie în îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid.

Partidul nostru — partid de peste 
1 400 000 de membri, înmănunchind 
pe cei mai buni fii ăi poporului — 
se prezintă la Congresul al lV-lea 
mai unit și mai puternic ca orieînd. 
Continua consolidare a unității și 
coeziunii rîndurilor sale este o preo
cupare permanentă a partidului, ele 
reprezentînd cel mai de preț bun ai 
partidului, la care fiecare comunist 
ține ca la lumina ochilor.

Proiectul de Statut subliniază una 
din îndatoririle fundamentale ale co
munistului — respectarea cu stric
tețe a disciplinei de partid, obliga
torie în egală măsură pentru toți 
membrii de partid. Disciplina con
știentă, liber consimțită, izvorîtă din 
convingerea neclintită în justețea po
liticii și țelurilor partidului, cimen
tează într-un tot unițar organiza
țiile partidului, stă la temelia forței, 
dinamismului și combativității sale, 
chezășuiește ca partidul să fie în- 
tr-adevăr cea mai înaltă formă de 
organizare a clasei muncitoare, de
tașamentul ei de avangardă, forța 
conducătoare a întregului popor.

Complexitatea sarcinilor actualei e- 
tape de dezvoltare a societății noas
tre, rolul conducător și organizator 
pe care-1 îndeplinește partidul nostru 
în întreaga operă de construcție so
cialistă, in toate domeniile activită
ții economice și sociale impun creș
terea continuă a capacității de orga
nizare și mobilizare a maselor a 
fiecărei organizații de partid. Preve
derile proiectului de statut cer tutu
ror organizațiilor de partid din în
treprinderi, unități agricole, institu
ții culturale o intensă activitate po- 
litico-organizatorică de mobilizare a 
Oamenilor muncii la realizarea sar
cinilor trasate; de partid pentru de- 
săvir-șirea construirii socialismului, 
înfăptuirea obiectivelor grandioase 
prevăzute în proiectul Directivelor 
Congresului al IV-lea cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale în 
perioada 1966—1970, program de 
dezvoltare multilaterală a întregii 
noastre societăți, care va însemna 
un important pas înainte în crește
rea puterii economice a țării și ridi
carea bunăstării poporului, este ne
mijlocit legată de nivelul întregii ac
tivități a organizațiilor de partid. A- 
ceasta impune competență sporită 
din partea tuturor organizațiilor de 
partid, care să facă eficientă inter
venția lor activă în problemele esen
țiale ale locului de muncă, exerci
tarea sistematică a dreptului de con
trol asupra activității conducerii ad
ministrative, intensificarea muncii 
pentru educarea comunistă a mem
brilor de partid și dezvoltarea con
științei socialiste a maselor, comba
tivitate în lichidarea neajunsurilor, 
extinderea largă a experienței îna
intate. Principalul criteriu de apre
ciere al muncii fiecărei organizații 
de partid îl constituie rezultatele ob
ținute în înfăptuirea politicii parti
dului, a hotărîrilor sale, în realiza
rea sarcinilor de producție, în dez
voltarea conștiinței socialiste a ma
selor.

Proiectul de statut reflectă modul 
de organizare a vieții partidului 
nostru, profundul democratism ce ca
racterizează activitatea tuturor or
ganelor și organizațiilor sale. însăși 
larga dezbatere a proiectului de sta
tut în organizațiile de partid, în pre
sa de partid constituie o ilustrare 
grăitoare a participării active a co
muniștilor nu numai la aplicarea, dar 
și la elaborarea politicii partidului.

Centralismul democratic, principiul 
călăuzitor al structurii organizatorice 
și activității partidului, unește într-un 
singur șuvoi energia și inițiativa 
creatoare a întregului partid pentru 
înfăptuirea liniei sale generale. A- 
cesta își găsește întruchiparea în e- 
ligibilitatea tuturor organelor con
ducătoare de partid, în datoria a- 
cestora de a prezenta periodic dări
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Conferința regională de partid 
înthnpinată

cu realizări de seamă
Comuniștii, toți oamenii muncii din Valea Jiului, intim- 

pină Congresul partidului, Conferința regională de partid cu 
realizări frumoase in întrecerea socialistă. De la Uricani și 
pină la Cimpa, minerii, constructorii și ceilalți oameni ai 
muncii cinstesc aceste importante evenimente cu succese pe co
tea înfăptuirii angajamentelor.

In abatajele minelor Văii Jiului 
se desfășoară o entuziastă întrecere 
pentru traducerea în viață a anga
jamentelor luate în cinstea celui 
de-al IV-lea Congres al partidului. 
In primele rînduri ale acestei între
ceri se situează comuniștii — aleși 
de tovarășii lor ca delegați la Con
ferința regională de partid. Unul 
dintre aceștia este și comunistul 
Petre Constantin a cărui brigadă 
lucrează în sectorul III al minei Lu- 
peni. împreună cu ortacii săi de 
muncă au extras în acest an 3488 
tone de cărbune cocsificabil peste 
plan, depășindu-și astfel cu aproape 
1000 tone de cărbune angajamentul 
luat în cinstea Congresului. Cu rea
lizări însemnate în muncă întîmpină 
Congresul partidului și Conferința 
regională de partid multe alte bri
găzi ca cele conduse de comuniștii 
Ghioancă Sabin de la Lupeni, Cris- 
tea Aurel și David Ioan de la Ani- 
noasa, Sidorov Vașile de la Petrila 
și alți delegați la Conferința regio
nală de partid.

Retord reoiibîifan
In întrecerea socialistă ce se des

fășoară în cinstea Congresului parti
dului și a Conferinței regionale de 
partid, brigada de mineri condusă 
de comunistul Bartha Dionisie din ca
drul E.D.M.N. a obținut un suc
ces remarcabil. Lucrînd la săparea 
și betonarea puțului auxiliar Ani- 
noasa-sud brigada a săpat în peri
oada 8 mai — 8 iunie 71 m 1. A- 
ceasta constituie u.n nou record al 
brigăzii și depășește cu 9 m 1 
recordul republican obținut recent 
de către brigada lui Giurgi Gligor 
de la Leșul Ursului.

Brigada lui Bartha a excavat în 
această perioadă 2800 m c de ste
ril, turnînd totodată o însemnată 
cantitate de beton. De remarcat de

întrecere la cote înalte
Printre brigăzile forestiere de la 

sectorul 1. F. Lupeni, care de la în
ceputul acestui an se mențin în 
fruntea întrecerii pentru valorifica
rea superioară a masei lemnoase, se 
numără și cele conduse de Neamțu 
Vasile și Topor Nicolae. Prima bri
gadă, formată din 15 oameni, lu
crează în parchetul Bilugu. A doua 
își desfășoară activitatea in parche
tele Sohodolului. Deși departe cu 
locurile de muncă, ele se inlrajuto- 
rează des, comunicîndu-și reciproc 
felul în care șefii de echipă își am
plasează oamenii la doborîtul, cor- 
hănitul și încărcatul lemnului.

Deși ploile din această primăvară 
au îngreunat mult lucrul și trans
portul în pădure, brigada condusă 
de Topor Nicolae a valorificat în 
4 luni, peste sarcinile de plan, 100 
tn c lemn rotund de lucru și vreo 
80 m c lemn de foc. Fără să se lase 
cîiuși de puțin mai prejos, brigada 
condusă de Neamțu Vasile a obți
nut și ea exact aceleași rezultate.

In îrdîmpinarea celui de-al IV- 
lea Congres al P.M.R. și a Confe
rinței regionale, ambele brigăzi s-au

asemenea faptul că brigada lui 
Bartha este la al treilea record pe 
саге-l obține la lucrările de beto- 
nare și adîncire de puțuri.

In secția mecanică a U.R.U.M.P. 
măritorii Cristea Alexandru și Coclea 
Gheorghe asamblează un nou utilaj 
modern destinat modernizării mine
lor — un schip de mare capacitate.

angajat să valorifice peste sarci
nile de plan cite 100 metri cubi. 
lemn. Pentru ortacii lui Neamțu 
Vasile luna mai a fost rodnică. A- 
jutați îndeaproape la apropiat de 
tractoristul Pantilie Constantin, ei ■ 
au trimis spre depozitul centrali 
din Lupeni aproape 40 de metri cubi, 
lemn peste sarcinile de plan. Dacă 
ținem seama de depărtarea și de 
faptul că parcela nr. 23 unde lu
crează brigada lui Neamțu Vasile' 
se află situată în cel mai nepriel
nic. colț al Bilugului, această, de- , 
pășire înseamnă un adevărat record.,

In luna mai o parte din oamenii 
lui Topor au fost plecați. Aflînd la 
întoarcere că au fost înirecuți de 
„șoimii" lui Neamțu, oamenii s-aw. 
pus pe fapte mari. Primele trei zile, 
de lucru din luna iunie a. c. au fost 
încheiate cu depășiri de plan cu
prinse între 38—42 la sută.

Și întrecerea la cote înalte dintre 
brigăzile lui Neamțu Vasile și To
por Nicolae continuă, soldîndu-se zi, 
de zi cu noi realizări.

A. NICHIFOREL



2 8Т8А0СШ MȘ0

tNTVZIASN I 
ПОІАПІПЕ 
VNAN1MA i

PENTRU ÎNFĂPTUIREA
MĂREȚULUI PROGRAM 
TRASAT DE PARTID

Mina Paroșeni 
va da cărbune 

înainte de termen!

Colectivul nostru, care lucrează la 
deschiderea noii mine Paroșeni, a pri
mit cu deosebit Interes și bucurie cele 
două documente de importanță isto
rică care urmează să fie supuse dez
baterii și aprobării celui de-al IV-lea 
Congres al partidului.

Proiectele de Directive constituie un 
program vast și mobilizator pentru 
toți oamenii muncii din patria noas
tră la obținerea de noi succese în
semnate în construirea vieții noi, 
mereu mai frumoase și fericite.

Prevederile noilor Directive elabo
rate de partid pun în fața minerilor 
sarcini deosebit de însemnate: spori
rea producției de cărbune la 20-22 mi
lioane de tone în anii cincinalului vi
itor și la 35-40 milioane tone pînă în 
1975. Mina noastră, Paroșeni va fi 

una din marile exploatări carbonifere 
care va produce cărbune cocsificabil, 
atît de necesar industriei siderurgice. 
Pentru a aduce aportul la realizarea 
sarcinilor puse în fața industriei car
bonifere, colectivul nostru va da în 
funcție primul abataj frontal în căr
bune cu 6 luni de zile mai devreme 
— deci în vara anului 1966, în loc de 
începutul lui 1967 cum prevede pro 
lectul l In acest scop, anul acesta, со-

Vom face față 
sarcinilor sporite
Ca și ceilalți oameni al muncii din 

întreaga țară, colectivul preparației Co
rcești a așteptat cu nerăbdare publica
rea în presă a documentelor elabo
rate de recenta Plenară а C.C. al 
P.M.R.

Acest eveniment a găsit colectivul 
preparației în toiul luptei pentru rea
lizarea angajamentelor luate în cin
stea Congresului. Rezultatele muncii 
noastre pe luna mai se înscriu, la 
aceeași înălțime, alături de rezulta
tele lunilor anterioare.

După cum rezultă din proiectul de 
Directive, industriei carbonifere îi re
vine o sarcină de răspundere în aco
perirea necesarului de energie prima
ră a economiei naționale și pentru a-

Colectivele de constructori au citit 
și recitit cu vădită satisfacție pro
iectul de Directive ale celui de-ai 
IV-lea Congres al partidului. Sarci
nile prevăzute în Directive sînt o 
dovadă în plus a grijii partidului 
nostru pentru ridicarea standardului 
de viață a poporului nostru, paralei 
cu. dezvoltarea economică a țării, o 
dovadă a încrederii depline pe care 
partidul o are în forța creatoare a 
oamenilor muncii.

Cele trei sute de mii de aparta
mente prevăzute a fi realizate în anii 
viitorului cincinal fac parte dintr-o 
operă grandioasă de construcție, o- 
peră de care numai un popor elibe
rat pentru totdeauna de exploatare 
e capabil. Cifra aceasta impresio
nantă pune în fața constructorilor 
de locuințe sarcini sporite.

Valea Jiului va continua să fie șl 
în anii aceștia un vast șantier, dar 
constructorii ei sînt gata pentru a- 
ceasta impresionantă bătălie. La Pe
troșani și Lupani, la Vulcan și la Pe- 
irita se vor deschide noi ansamble 

lectivul nostru va termina galeriile pa
ralele și direcționale „Nord" pînă la 
hotarul cu mina Vulcan, garajul, sta
ția de transformare și depozitul de 
exploziv și alt* lucrări orizontale său 
înclinate. De asemenea, în primele luni 
ale anului viitor, va fi terminată să
parea puțului auxiliar nr. 2, iar pînă 
la jumătatea anului viitor va fi ter
minată și galeria direcțională și cea 
paralelă „Nord-Vest" pînă la hotarul 
cu mina Lupani.

Minerii, tehnicienii și inginerii mi
nei Paroșeni luptă cu toate forțele pen
tru obținerea unor realizări tot mai 
însemnate în deschiderea acestei noi 
exploatări carbonifere. Astfel, prin or
ganizarea judicioasă a muncii, colecti
vul nostru a ajuns să obțină viteze de 
avansare în galerii în medie de 80 nil 
pe lună. In fiecare lună înaintările în 
steril la investiții totalizează 360-400 
ml. Succese deosebite obțin brigăzile 
de înaintare conduse de Vîtcă Ion și 
Hamz Aurel, de la orizontul 630, și 
Croitoru Nicolae de la orizontul 700.

Creșterea vitezelor de avansare, e- 
xecutarea înainte de termen a lucră
rilor miniere planificate, vor crea con
dițiile necesare ca să putem porni ex
ploatarea cărbunelui cu o jumătate de 
an mai devreme decît era prevăzut, 
aducîndu-ne astfel contribuția la spo
rirea bazei energetice a țării.

mg. STANESCU EUGEN 
BRAND BERNADT 
prim-maistru minier 

MOLOCI TEODOR 
miner șef de brigadă

ceasta se prevede un program larg 
de punere în valoare a rezervelor de 
huilă din Valea Jiului.

Creșterea de 1,75 ori a producției, 
cu un ritm mediu anual de 11 la su
tă, va pune în valoare întreaga capa
citate de producție a instalațiilor pre
parației noastre. Prin eforturile depu
se de întregul colectiv, Ііпй I a 
atins parametrii stabiliți. Pentru a 
face însă față sarcinilor sporite de 
viitor va trebui să aplicăm îmbunătă
țirile aduse liniei I și celorlalte linii 
de spălare, de a asigura punerea în 
funcție în cel mai scurt timp la ca
pacitatea sa a funicularului de steril, 
dea pune în funcție toate celelalte an- 
samble ale preparației care se apro
pie de termenul de predare, astfel ca 
la sfîrșitui anului, cînd vom păși în 
noul cincihal, întreaga preparație să 
fie pregătită pentru a putea face față 
sarcinilor trasate de partid.

Ing. VILCEA NICOLAE 
șeful preparației Corcești

de locuințe, va fi continuată pe 
scară mși largă opera începută în 
anii șesenalului. In anul viitor, con
structorii de locuințe vor avea de 
realizat în Valea Jiului un număr 
de aproximativ două mii de apar-

încrezători 
in forțele proprii

tamente. Pentru realizarea lor nu e 
suficient să muncim după vechile 
metode. Trebuie cântate altele mai 
eficiente, care să accelereze ritmul 
de execuție. Constructorii s-au gîn- 
dit ia aceasta. In anii viitori, în con
strucție da locuințe se va extinde pe 
scară largă metoda de construcție 
eu ajutorul eofrajetor glisante, me
todă care accelerează cu mult ritmul 
de Iwrni și reduse termenele de exe
cuție. Protestai de Directive prevede

Citind presa am luat cunoștință cu 
deosebit interes și satisfacție de pro
iectul de Directive ale Congresului al 
IV-lea al P.M.R. cu privire la dezvolta 
rea economiei naționale în perioada 
1966-1970.

Proiectul de Directive — grandios 
program de dezvoltare « patriei noas
tre pe drumul desăvîrșirii construcției 
socialiste prin conținutul lui științific, 
prin perspectiva 
măreață pe саге o 
oferă, exercită o 
uriașă atracție asu
pra milioanelor de 
oameni ai muncii, 
îi mobilizează pen
tru realizarea săru
rilor lor concrete, te 
insuflă certitudine
în obținerea unor rezultate remarca
bile în toate domeniile de activitate.

In lumina prevederilor proiectului de 
Directive sarcini mărețe revin și in
dustriei carbonifere privind participa
rea ei, într-o proporție sporită, la aco 
perirea necesarului de energie prima
ră a țării. Astfel în perioada 1966- 
1970 extracția de cărbune va crește de 
1,7-1,8 ori, ajungîndu-зе la o produc
ție anuală de 20-22 milioane tone.

Pentru atingerea acestui nivel ridi
cat se prevede aplicarea procedeelor 
înaintate de muncă, în toate fazele 
procesului de extragere a cărbunelui și 
intensificarea mecanizării la lucrările

Perspective 
mărefe

й им imiiii lit 
tertelărilor geologi»

Am citit cu viu interes în presă Pro
iectul de Directive ale Congresului 
al IV-lea al Partidului Muncitoresc 
Român cu privire la dezvoltarea eco
nomiei naționale în perioada 1966- 
1970. Noile Directive constituie o că
lăuză în activitatea tuturor ramurilor 
de producție, ele deschid în fața fiecă
rui om al muncii perspective noi, lu 
minoase. Citind importantele documen
te elaborate de partid am desprins 
sarcinile importante ce revin, în anii 
viitori, lucrătorilor pe tărîmul cercetă 

ca pînă la sfîrșitui viitorului cinci
nal lucrările de terasamente și be
toane să fie mecanizat în proporție 
de 80 la sută. Pe șantierele grupului
II se vor monta stații moderne de 
preparare a betonului și mortarului 
care să asigure o productivitate spo
rită. Se vor moderniza stațiile de 
betoane existente și se va extinde 
mecanizarea la săparea fundațiilor 
de blocuri. Se va extinde, de aseme
nea, mica mecanizare la lucrările de 
finisaj. Proiectul de Directive pre
vede creșterea gradului de confort 
al locuințelor. In aceeași măsură va 
crește exigența constructorilor față 
de calitatea construcțiilor.

Constructorii de locuințe din Va
lea Jiului sînt încrezători în forțele 
lor. Proiectul de Directive te-a în
tărit această încredere și l-a mobili
zat. la realizarea sarcinilor anului a- 
ceatute, ca o garanție a auceeoetor 
viitoare.

ION SITESCU
Ing. șef adjunct grupul II șantiere al

T.R.C.H. 

grele și cu volum mare de muncă. 
In acest sena o contribuție însemnată 
va trebui să-și aducă Institutul de 
mine din Petroșani care pregătește ca
dre inginerești pentru industria noas
tră extractivă.

Tînărul nostru institut — creație a 
regimului de democrație populară — 
sa va strădui, pe baza experienței acu
mulate, să dea patriei cadre cu o pre

gătire înaltă, înar
mate cu cele mai 
noi realizări ale 
științei și tehni
cii miniere. Pen
tru aceasta se 
cer eforturi spo
rite atît din par
tea cadrelor di
dactice, cît și 

din partea studenților. Noi, ca
drele didactice ne vom strădui să 
găsim forme noi, metode de muncă 
adecvate ca să înarmăm pe viitorii in
gineri cu cunoștințe temeinice de spe
cialitate la nivelul tehnicii moderne, 
să le imprimăm o înaltă ținută morală, 
să-i formăm ca oameni.

Sîntem hotărîți să nu precupețim 
nici un efort și să ne aducem contribu
ția noastră modestă la lupta pentru 
transpunerea în viață a mărețelor sar
cini trasate de partid.

Lector ing. N. ILIAȘ 
candidat în științe tehnice 

Lector ing. C. TEODORESCU

rilor geologice, ramură în care-mi 
desfășor activitatea.

Prevederile proiectului de Directive 
dau un puternic impuls cercetărilor 
geologice; în Valea Jiului se prevede 
punerea în valoare a. noi rezerve de 
huilă. In perioada anilor 1966-1970 ex
tracția de cărbune va crește de 1,7-1,8 
ori, atingînd un nivel de 20-22 mili
oane tone. La realizarea acestui obiec
tiv măreț, o sarcină de mare răspunde
re îi revine și Secției de foraj Llve- 
zeni care este chemată să descopere re
zervele de cărbune existente în secto
rul Petrila-Lonea al bazinului nostru 
carbonifer. Pentru a-și aduce aportul la 
înfăptuirea sarcinilor trasate de partid, 
colectivul secției noastre nu-și va pre
cupeți eforturile să descopere rezervele 
de cărbune venind astfel în sprijinul 
activității minerilor.

Ing. ВОТОАСЛ IOAN 
șeful secției de foraj — Livezeni

Proiectele de Directive cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale în 
perioada 1966-1970 și la valorificarea 
surselor energetice și de electrificare 
a țării în următorii 10 ani constituie 
un program vast și mobilizator al în
floririi și prosperității României so
cialiste.

împreună cu întregul colectiv al 
sectorului V de la mina Vulcan am 
luat cunoștință cu mare bucurie de 
aceste documente de importanță isto
rică. Am toată certitudinea că obiec
tivele înscrise în proiectele de Direc
tive vor fi înfăptuite cu succes. Aceas
tă încredere mi-o dau succesele de 
pînă acum obținute de harnicul nos
tru popor. Realizările care au prochy,

Cu întreaga 
noastră 
energie

schimbări radicale în întreaga econo
mie a țării, în însăși viața noastră. 
Pentru anii 1966-1970 se preconizea
ză să crească producția de cărbune 
de 1,7—1,8 ori, astfel încît să se atin
gă un nivel de 20-22 milioane tone. 
Discutînd cu un grup de mineri șefi 
de brigadă din sectorul nostru des
pre sarcinile ce ne revin din grandio
sul program de dezvoltare a econo
miei naționale pe următorii cinci anî, 
eu toții ne-am afirmat hotărîrea de a 
ne pune în slujba patriei toată ener
gia șl puterea noastră de muncă pen
tru a scoate la ziuă cantități sporite 
de cărbune de bună calitate. In acest 
scop, conducerea sectorului face pre
gătirile necesare pentru a asigura bri
găzilor din cărbune condiții prielnice 
de muncă, materialele și vagonetele 
goale necesare cît și o asistență teh
nică acordată la nivelul cerințelor. 
Pentru asigurarea frontului de lucru 
vor fi accelerate lucrările de pregătire 
și deschidere în această perioadă și 
în același timp se va pune accent pe 
calitate.

Măsurile noi luate ne vor permite 
să muncim mai spornic, să ne aducem 
contribuția la îndeplinirea noilor sar
cini pe care partidul le pune în fața 
noastră.

Ing. SILVIU BEIZADEA 
șeful sect V, E. M. Vulcan

Puțul Aninoasa-sud va fi 
utilat cu cele mai moderne mij
loace de extracție a cărbunelui. 
Pe aici este preconizat să se ex
tragă întreaga producție a mi
nei in anii viitorului cincinal. 
Brigada de betoniști condusă de 
Năstase Dumitru lucrează la 
cojrajul glisant al puțului.



PARTIDUL
’organizatorul și conducătorul 

luptei pentru construirea socialismului

Șeful schimbului fruntaș

(Urmare din pag. l-a)

de seamă în fața organizațiilor de 
partid, în valabilitatea hotărtrlior or
fanelor de partid numai cu majori
tatea voturilor membrilor lor, în su
punerea necondiționată a minorității 
față de majoritate și obligativitatea 
hotăririlor organelor superioare pen
tru cele inferioare, în folosirea criti
cii principiale și a autocriticii, armă 
puternică pentru dezvăluirea și înlă
turarea lipsurilor și educarea comu
niștilor în spiritul intransigenței 
partinice. In aceiași timp, democra
ția internă este asigurată în partidul 
nostru prin dreptul comuniștilor de 
a participa la dezbateri și a-și ex
prima liber părerea asupra tuturor 
problemelor politicti partidului tn a- 
dunărtie și presa de partid, de a con
tribui la elaborarea hotăririlor și la 
stabHirea măsurilor pentru aplicarea 
lor, de a alege și de a fi aleși în

■ organele de partid, de a participa la 
r'^Udunările sau ședințele de partid în 

care urmează a se lua hotărîri cu 
privire la activitatea sau comporta
rea tor, de a se adresa în orice pro
blemă organelor de partid, inclusiv 
Comitetului Central.

Forța partidului, justețea politicii 
sale își găsesc izvorul în faptul că 
linia politică a partidului, cele mai 
importante hotărîri, slnt elaborate în 
colectiv, puse în dezbaterea comu
niștilor, a maselor, întruchipează în
țelepciunea colectivă a partidului, a 
poporului. Proiectul de statut reafir
mă c« putere principiul muncii co
lective ea principiu suprem al con
ducerii de partid.

Proiectul de statut prevede, por
nind de Ia schimbările calitative pe
trecute în viața partidului, a socie
tății, desființarea stagiului de can
didat. Simplificînd măsurile de pri- 

Д mire în partid, această prevedere 
f ține seama de întărirea organizați

ilor de partid, creșterea experienței 
și a maturității lor politice, vasta 
muncă politico-educabivă pe care o 
desfășoară în rîndurMe maselor, pre
cum și de marea influență a partidu
lui în rindurile maselor, de dezvol
tarea conștiinței socialiste a mase- 

\ lor, de creșterea mvejulia lor poii- 
, tico-ideologic, de dorința arzătoare a 
t mu șî mii de oameni înaintați de a 

fi primiți în partid. Desființarea sta
giului de candidat sporește și mai 
mult răspunderea ce revine în acest 
domeniu fiecărei organizații de partid. 
Este necesară o exigență sporită față 
de /calitățile politico-morale ale ce
lor care solicită primirea în partidt 
o muncă perseverentă de educare 
comunistă a noilor membri de partid.

, Legătura strînsă, indisolubilă cu 
/ masele este unul dintre izvoarele for- 
S ței de nebiruit a partidului, condiția 
/ hotărîtoare a îndeplinirii cu succes 

a rolului său istoric în opera de 
construcție socialistă. închegate în 
anii ilegalității, în pofida prigoanei 
sălbatice a regimului burghezo-mo- 
șieresc, legăturile cu poporul s-au 
dezvoltat și cimentat în anii demo
crației socialiste, cînd clasa munci
toare, țărănimea, intelectualitatea 
oamenii muncii de toate naționalită

țile, dobîndind pentru prima oară 
depline libertăți cetățenești, s-au unit 
în jurul partidului, recunoscîitd în el 
pe conducătorul lor Încercat, apără
torul intereselor lor vitale. Așa cum 
se arată în proiectul de statut, una 
din obligațiile cele mai importante 
ale organizațiilor de partid, ale tu
turor comuniștilor este de a întări 
necontenit legăturile cu masele cele 
mai largi de oameni ai muncii.

Partidul desfășoară o vastă acti
vitate de organizare și mobilizare a 
tuturor forțelor poporului fel opera 
de transformare revoluționară a so
cietății, îndrumă permanent activi
tatea organelor de stat, a organiza
țiilor de masă, sindicale, de tineret, 
de femei, asigurfnd larga participare 
a acestora la întreaga viață politică 
ai social-economică a tării.

In rindurile comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii a fost primită 
cu un sentiment de caldă aprobare 
hotărîrea adoptată de Plenara C.C. 
ai P.M.R. de a se supune aprobării 
Congresului propunerea ca membri
lor Partidului Muncitoresc Român, 
care în anii regimului burghezo-пю- 
șieresc, fără să fi fost membri de 
partid, au desfășurat o activitate 
permanentă în mișcarea revoluțio
nară, sub conducerea directă a Parti
dului Comunist Român sau în orga
nizațiile de masă conduse de partid 
și au avut o comportare demnă față 
de dușmanul de dasă, să li se a- 
corde vechimea în partid din momen
tul intrării lor hi mișcarea revolu
ționară. De asemenea, ținînd seama 
că Partidul Muncitoresc Român este 
rezultatul unirii Partidului Comunist 
cu Partidul Social-Democrat, mem
brilor P.M.R. provenilți din fostele 
partide social-democrat și socialist, 
care au făcut parte din aceste partide 
în anii regimului burghezo-moșle- 
resc, să li se recunoască vechimea 
în partid de la data înscrierii lor în 
Partidul Social-Democrat sau îtr 
Partidul Socialist. Această măsură 
este un semn de înaltă prețuire șl 
recunoștință față de mtiitanții revo
luționari care și-au adus contribu
ția în lupta pentru răsturnarea re
gimului burghezo-moșieresc, ia In
staurarea ortnduirli socialiste.

In cuvîntul rostit la încheierea 
dezbaterilor Plenarei C.C. al partidu
lui din 31 mai — 2 iunie a. c„ to
varășul Nicolae Ceaușescu, prim-ee- 
cretar al CC al P.M.R.. a subliniat 
că dezbaterea proiectului de statut, 
ca și a proiectelor de directive vor 
trebui astfel organizate, încît să con
tribuie la îmbunătățirea întregii ac
tivități a partidului, la întărirea con
tinuă a rolului organizator și mobi
lizator al organ Iz ați Hor de partid. 
..Partidul nostru — a spus în înche
iere primul secretar ai C.C. al 
P.M.R. — a demonstrat că este o 
forță uriașă, a cărei politică este 
urmată cu nemărginită încredere de 
întregul popor și avem convingerea 
că, sub conducerea sa, oamenii 
muncii din patria noastră vor înde
plini cu succes marile sarcini care 
ne stau în față".

Articol de fond apărut in ziarul 
„Scinidd').

Comunistul Chetroiu Aurel lucrea
ză in sectorul III al minei Vulcan, 
A penii la Vulcan in primăvara a- 
nului 1954. De loc este de prin păr
țile Galațiului. La început a lucrat 
ca lăcătuș in cadrul sectorului elec- 
tro-mecanic al minei. Aici s-a do
vedit a fi un meseriaș harnic și pri
ceput. Lucrările executate de el au 
fost întotdeauna de cea mai bună 
calitate. Apreciindu-i calitățile, ute- 
miștii din cadrul sectorului l-au a- 
les secretar al organizației de bază, 
iar In vara anului 1957 organizația 
de partid l-a 
primit In marea 
familie a comu
niștilor. Munca 
sa devenea din 
ce In ce mai 
rodnică. Comunistul Chetroiu Aurel 
в fost ales apoi ca membru al co
mitetului U.T.M. pe mină și oraș, 
unde s-a dovedit a fi la fel de activ, 
in vara anului I960 a fost transfe
rai cu serviciul In cadru! sectarului 
III, unde se simțea nevoia unul bun 
meseriaș. Conducerea sectorului i-a 
încredințat sarcina de șef de schimb 
al părții electro-mecanice. La înce
put a fost cam greu. Minerii au ne
voie de utilaje care să funcționeze 
cit mai bine. Altfel nu se pot obține 
succese. Conștient de răspunderea 
ce-l revenea. Chetrolu Aurel mun
cea cu tragere de inimă. Reparațiile 
și utilajele miniere executate și 
montate de schimbul pe care-l con
duce slnt întotdeauna de bună ca
litate.

Șeful de schimb se preocupă in 
mod sistematic de ridicarea nivelu

PROFIL

lui politic și profesional al tinerilor 
au care, lucrează. Tinerii Demețer 
loan. Bota Gheorghe. Tătar can 
Gheorghe ș. a. au învățat multe 
„secrete" de-ale meseriei de la co
munistul Chetroiu Aurel.

Comunistul Chetroiu Aurel desfă
șoară o intensă activitate și in o- 
rele libere. La alegerile de deputați 
din martie a, c. el a fost ales pentru 
в doua oară deputat In circumscrip
ția orășenească nr. 63 și In circum
scripția regională nr. 75. Această 
sarcină este dusă la, îndeplinire eu 

mult simț de răs
pundere de comu
nistul Chetroiu Au
rel. Deși nu au 
trecut declt 3 luni 
de la alegeri, în 

circumscripțiile din orașul Vulcan, 
de cate răspunde, s-au executat nu
meroase acțiuni patriotice, la cură
țirea canalelor pentru scurgerea e- 
pelor, plantarea de flori, crearea de 
zone verzi etc.

Pe lingă activitatea profesională 
și obștească, Chetroiu Aurel mai are 
o pasiune: sportul. Boxerul Che
troiu Aiirel a primii de multe ori 
aplauze la scenă deschisă pentru 
victoriile sale.

Pe bună dreptate oamenii de la 
mină, cetățenii din circumscripțiile 
unde e deputat îl iubesc și-l apre
ciază pe comunistul Chetroiu Aurel 
ca meseriaș destoinic și priceput, 
gospodar de nădejde și sportiv de 
frunte.

D. ALBESCU 
Vulcan

nășeam singur și fără gra- 
bă pe aleea dintre blocuri. 

Simțeam cum mi se revarsă in 
suflet și in minte liniștea înmi
resmată de mai și mă îmbătăm 
cu tăcerea odihnitoare din jur.

Cirul am ajuns in stafie era 
prea tîrziu. Autobuzul plecase 
l se mai vedeau doar luminile 
in depărtare. Am pornit pe fot. 
Mergeam încet, pătruns de far
mecul acelei nopți minunate 
și-mi lăsasem gindurile să co
linde anapoda.

Trecusem de verticalele în
drăznețe ale blocului turn care, 
parcă, vor să spună că aici, in 
Valea Jiului, omul': n pornit cu 
siguranță nu numai spre tnfma 
fierbinte a pămintului; atras de 
farmecul înălțimilor, s-a încu
metat să dea o replică din fler, 
beton și lumină piscurilor ce 
străjuiesc Vedea Jiului. Ajunse-

сЛіЧНШи •

La mina Lonea II se desfășoară intens lucrările de construcție a 
noului grup administrativ social compus din birouri, lămpărie, baia munci
torilor etc.

sem printre căsuțele fără pre
tenții arhitectonice, care se în
șiră de-a lungul străzii princi
pale din Petrila, clnd liniștea 
ce mă învăluia, a fost străbă
tută deodată de fiorii unor ar
monii pline de profunzime, care 
se revărsau nestăvilite, dorind 
parcă să umple întregul spațiu 
lăsat de tăcerea alungată.

Vraja tăcerii fusese destră
mată, dar o alta li luase locul: 
Rapsodia a H-a (Istoria poporu
lui român). M-am oprit în stra
dă ascultînd. Sufletul vibrant al 
lui Enescu trecea pe Ungă mine 
și pe Ungă omul ce sta cu coa
tele rezemate de pervazul feres
trei cu privirea ațintită undeva 
in noapte. Împreună retrăiam în 
noaptea de mai necontenita fră- 
mîniare culeasă din cîntecele a 
mii de generații și cristalizată 
de marele cîntăreț în armoniile 
Rapsodiei а 11-a.

...Omul de la fereastră s-a ri
dicat, Perdeaua s-a dat puțin 
Intr-o parte și o rază de lumină 
a făcut să sclipească undeva în 
interiorul camerei o cască nea
gră — cască de miner Apoi s-a 
întors la fereastră. închisese 
pikup-ul.

Mi-ат continuat drumul par
iind in suflet simțiri înălță
toare...

Blocul turn rămăsese In ur
mă. Simțeam alături pe omul 
care cu coatele rezemate de per
vazul ferestrei asculta singur hi 
noapte Rapsodia a ii-a.

D. MAGtJRA

PROGRAM DE RADIO
11 iunie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 „Zori 
de zi" — muzică de estradă; 5,40 
Cîntă taraful cooperative» agricole 
de producție din comuna Româ
nești, regiunea București și taraful 
Casei raionale de cultură din Cîm- 
pulung, regiunea Argeș; 6,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic: 6,10 
Interpreți și melodii — muzică u- 
șoară; 6,30 Recomandări din pro
gram; 6,35 Zece minute de muzică 
ușoară; 6,45 Salut voios de pionier; 
7,00 Radiojurnal; 7,15 Melodii ve
sele; 7.30 Sfatul medicului: Alimen
tația în anotimpul călduros; 7,35 
Anunțuri, muzică; 7,45 Muzică din 
filme; 8,00 Sumarul presei; 8,06 Se- 
lecțiuni din opera „Răpirea din se
rai" de Mozart; 8,35 Muzică popu
lară; 9,00 Melodii de pretutindeni; 
10.00 Buletin de știri; 10,03 Teatru 

la microfon: „Ancheta", adaptare 
radiofonică după piesa lui Al. Vcâ- 
tin; 11,14 Coruri bărbătești; 11,30 
Pagini din opere; 12,00 Buletin de 
știri; 12,30 Cîntă orchestra de mu
zică populară „Doina Banatului" 
din Caransebeș; 12,08 Actul al V-lea 
ai operei „Faust" de Gounod; 13,40 
Sonatina pentru orchestră de coarde 
de Ro Ogura; Suita nupțială în pa
tru părți de Nariman Sabitov; 14,00 
Buletin de știri; 14,05 Recomandări 
din program; 14,10 Două inimi și o 
melodie; 15,00 „Pădure, dragă pă
dure" — program de muzică popu
lară; 15,30 Fiori și melodii; 16,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic; 
16,30 Emisiune de basme : „Căluțul 
cocoșat"; 17,00 îmi place un cîntec 
vesel; 17,30 In slujba patriei; 18,00 
Universitatea tehnică radio — Ciclul 
chimie industrială; 18,15 Cîntece 

populare cerute de ascultători; 18.35 
Ilustrate muzicale; 18,50 Tribuna ra
dio; 19,00 Caleidoscop muzical; 19,40 
Gigliola Cinqueti cîntă pentru dum
neavoastră; 20,00 Radiogazeta de 
seară; 20,30 „Vis de dragoste" -- 
muzică ușoară; 21,00 Recital Ze- 
naida Pally —- arii din opere; 21,35 
Muzică ușoară interpretată de Jean 
Păunescu și Lizeta Chirculeșcu; 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic, Sport; 22,20 Melodii pentru 
ore tîrzii; 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Mici piese de estradă; 
7,45 Recomandări din program; 7,50 
Melodiile dimineții; 8,30 Uverturi 
la opere; -9,00 Buletin de știri; 9,03 
„Melodii populare"; 9,30 Radiora- 
chcta pionierilor (reluarea emisiunii 
din 8 iunie); 10,00 Serenada pentru 
orchestră de coarde de Cealkovski; 
10,32 Soliști și formații de muzică 
ușoară; 11,00 Buletin de știri; 11,03 
„Sîntem a țării primăvară" — emi
siune de cîntece pionierești; 11,15 

Din viața de concert a Capitalei; 
12,00 Cîntece de dragoste și jocuri 
populare; 13,00 Buletin de știri; 
13,03 Muzică distractivă interpretată 
de fanfară; 13,30 Limba noastră: 
„Cuvinte de origine străină". Vor
bește acad. prof. Al. Graur (relua
re); 13,40 Concert de prînz; 14,30 
Recomandări din program; 14,35 
Valsuri; 15,00 Buletin de știri; 15,10 
Soliști ai Teatrelor muzicale din 
Galați și Brașov; 15,30 Din țările 
socialiste; 15,55 Muzică; 16,00 Mu
zică populară interpretată de Sofia 
Popa și ion Lipan; 16,20 Sport; 
16,30 Cîntă orchestrele simfonice din 
Sibiu și Botoșani; 17,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 17,15 Arii și 
duete din operete; 18,00 Un cîntec 
drag; 18,30 Recitalul violonistului 
Nathan Milștein; 18,45 Cîntă Maria 
Luiza Buchtno. In program muzică 
populară chilienii; 19.00 Buletin de 
știri; 19,30 Școala și vfața: 19,50 
Pentru iubitorii muzicii de dans;
20,90 „Noapte bună, copii"; 21,00 

Radiojurnal. Sport; 21,20 Vă invită 
la dans formațiile : Horia Mocu- 
lescu, Mario Rijavec, Malando și 
Marino Marini; 21,50 Seară de lie
duri; 22,30 Document sonor: Geor
ge Călinescu citește din versurile 
sale; 23,00 Buletin de știri; 23,05 
Prime audiții de muzică contempo
rană : fragmente din opera „Elegie 
pentru tineri îndrăgostiți" de Hans 
Werner Henze. Prezintă Nicolae Ră- 
dulescu; 23,50 Dansul notelor; 0,52 
Buletin de știrb

Cinematografe
11 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Nu te atinge de fericire; REPUBLI
CA : Moscova — Genova; LONEA: 
La patru pași de infinit; ANINOA- 
SA: A 3-a rachetă; VULCAN: Lu
mea comică a lui Harold Loyd; 
BARBATENI : Lumină de iulie.
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LUCRĂRILE „COMITETULUI
CELOR 24“

DAR ES SALAAM 9 (Agerpres). 
Gontinuîndu-și lucrările în capitala 

Republicii Unite Tanzania, Comite
tul special al O.N.U. pentru decolo
nizare (Comitetul celor 24), a as
cultat marți petiția prezentată de re
prezentantul Partidului Congresului 
din Basutoland, Mapeta. Vorbitorul 
a arătat că în prezent cercurile co
loniale din Marea Britanie se pre
gătesc să subordoneze Basutolandul 
Republicii Sud-Africane, unde aceste 
cercuri au interese financiare. Refe- 
rindu-se la recentele alegeri care au 
avut loc în Basutoland, Mapeta a

NEW YORK

MHO ЗЕ II „NIBISII W 6ШЕІ“
NEW YORK 9 (Agerpres).
In marea sală „Madison Square 

Garden" din New York a avut loc 
marți seara o reuniune de protest 
împotriva politicii americane din 
Vietnam, organizată de Comitetul 
național pentru o politică nucleară 
sănătoasă, în colaborare cu alte 29 
de organizații. La aaeastă mani
festație, la care au participat apro
ximativ 17 500 persoane, au luat cu- 
vîntul senatorul democrat, Wayne 
Morse, prof. Hans Morgenthau, de

NOUL GUVERN
AL MAROCULUI

RABAT 9 (Agerpres).
Regele Hassan al II-lea a format 

noul guvern al Marocului, în care 
șî-a asumat funcția de prilm-ministru. 
Din cei 20 de membri ai guvernului, 
15 au făcut parte din vechiul cabi
net. Fostul premier, Ahmed Bahnini, 
nu mai face parte din noul cabinet.

Ahmed Taieb Benhima rămîne în 
continuare ministru al Afacerilor 
Externe, generalul Mohamed Mezzia- 
ne, ministru al apărării, generalul 
Mohamed Oufkim. ministru al afa
cerilor interne. Mohamed Cherkoui

Acțiuni ale partizanilor 
din Venezuela

CARACAS 9 (Agerpres).
In ultimele zile, în regiunile mun

toase din Venezuela au avut loc noi 
lupte între trupei» guvernamentale 
și detașamente de' partizani. Intr-un 
comunicat difuzat de Ministerul Ve
nezuelan al Apărării se arată că 
500 de militari au participat la lup

TOKIO. In Japonia a fost înfiin
țat un comitet de pregătire a Con
ferinței internaționale pentru inter
zicerea armelor atomice și cu hidro
gen, care se va ține în zilele cînd 
se vor comemora bombardamentele 
atomice din Hiroșima și Nagasaki.

GENEVA. Frank Figgures, secre
tar general al Asociației Europene 
a Liberului Schimb, a suferit un 
atac de cord. El a fost transportat 
de urgență la spital. După cum s-a 
anunțat, în urmă cu eîteva zile, 
Figgures și-a dat demisia, urmînd 
să-și părăsească postul în toamna a- 
ceasta.

JOHANNESBURG. Ministrul jus
tiției al Republicii Sud-Africane, 
Balthazar Vorster, a declarat marți 

spus că autoritățile coloniale au sa
botat în mod grosolan Partidul Con
gresului, care se bucură de sprijinul 
serios al populației, aducînd la pu
tere un regim care „manifestă ten
dințe fățișe de unire cu R.S.A.“. Der 
legatul Basutolandului a cerut СэдИг 
tetului celor 24 să declare ategeffia 
din Basutoland ilegale.

In cuvîntarea sa. delegatul englez 
Brown a încercat să dezmintă ей 
Marea Britanie ar avea vreun ames
tec în falsificarea alegerilor din Ba
sutoland.

la Universitatea din Chicago, liderul 
socialist Norman Thomas, liderul 
populației de culoare Bayard Rustin, 
precum și numeroase alte personali
tăți ale vieții politice și universitare 
americane. Vorbitorii au criticat a- 
gresiunea S.U.A. împotriva poporului 
vietnamez.

Agenția Associated Press relatea
ză că aproximativ 100 de grupuri de 
demonstranți au manifestat în afara 
clădirii unde a avut loc această a- 
dunare, cerînd încetarea bombarda
mentelor asupra R. D. Vietnam.

a tăniăS Tîn fruntea departamentului 
economiei, în funcția de ministru al 
dezvoltării, iar Ahmed Balafrej, a 
rămas ministru reprezentant perso
nal al regelui Hassan al II-lea.

Pentru .a găsi posibilități de îm
bunătățire a situației economice, în 
legătură cu care în ultima vreme 
s-au manifestat serioase nemulțumiri 
în rîndul populației, regele Hassan 
al II-lea a hotărît divizarea fostului 
Minister al economiei și finanțelor 
în patru ramuri, înființînd. totodată, 
și patru posturi ministeriale.

tele date în munții situați la 95 km 
est de Caracas, în cursul cărora opt 
partizani ar fi fost uciși. Ministerul 
a arătat că pierderile suferite de 
trupele guvernamentale în ultima pe
rioadă se ridică la 11 morți și cinci 
răniți.

în fața parlamentului că în primele 
cinci luni ale acestui an au fost 
executate 494 persoane, dintre care 
majoritatea adversari ai apartheidu
lui.

WASHINGTON. Biroul Federal 
de investigații (F.B.I.) a dat publi
cității un raport în care arată că 
în primele trei luni ale anului 1965 
s-a înregistrat o creștere cu 2 la 
sută a procentului criminalității în 
S.U.A. față de aceeași perioadă a 
anului trecut.

BONN. Marți a sosit la Bonn Ia 
invitația inspectorului general al 
serviciilor sanitare ale Bundeswehru- 
lui vest-german generalul turc Hik- 
met Sahin. El va' vizita o serie de 
unități militare ale Bundeswehrului.

KHARTUM. Greva generală, de
clarată în urmă cu trei zile de lu
crătorii de la aeroporturile sudane
ze, a luat sfîrșit marți, astfel că le
găturile aeriene dintre Khartum și 
restul lumii au fost reluate. Agen

[oaslâloirea іерішіаоіііоі 
organizațiilor siidiule lin lăii iwliis 

ale [. I. f. I. si din I. S. f. Iugoslava
MOSCOVA 9 (Agerpres).
La Moscova se desfășoară lucră

rile consfătuirii reprezentanților or-
Sindicale din țări mem- 

hre alt C.A.E.R. și din R.S.F. Iugo
slavia. La lucrări iau parte dele
gații din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D, Germană, Mongolia, Polonia, 
România, U.R.S.S., Ungaria și Iu
goslavia.

Delegația sindicatelor din R. P. 
Română este condusă de tov. Du
mitru Bejan, secretar al C.C.S. Parti

Cancelarul Erhard despre relațiile 
R. F. Germane cu Franța

BONN 9 (Agerpres).
Infr-un interviu acordat cotidia

nului „Koelnische Rundschau", can
celarul vest-german, Ludwig Erhard, 
și-a exprimat speranța că viitoarele 
convorbiri pe care le va avea la Bonn 
cu generalul de Gaulle vor permite 
obținerea unor progrese în domeniul 
comunității politice vest-europene. Ei 
arată că întrevederile se vor referi 
la propunerile șefului statului fran
cez cu privire la unitatea vest-euro- 
peană, la problemele economice ale 
acestor țări, la alianța nord-atlanti- 
că, precum și la relațiile Est-Vest.

In legătură cu concepțiile genera
lului de Gaulle asupra unei „Europe 
mai mari", Erhard a declarat: „Este

Delegația Consiliului National al 
încheiat vizitadin R.P. Română și-a 

în Polonia
VARȘOVIA 9 (Agerpres).
S-a încheiat vizita în Polonia a 

delegației Consiliului Național al fe
meilor din R. P. Română, condusă 
de Cornelia Dinescu, secretară a 
Consiliului Național al femeilor. De
legația a vizitat orașele Varșovia, 
Cracovia, Katowice și Oswiecim. In 
timpul vizitei delegația a făcut un 
schimb de experiență cu reprezen
tante ale organizațiilor de femei din 
orașele respective.

Ambasadorul R. P. Române la 
Varșovia, Gheorghe Diaconescu, a 
oferit la încheierea vizitei un coc
teil, la care au participat Stanislawa 
Zawadecka, secretar general al Ligii 

ția M.E.N. relata că pe aeroportul 
din Cairo a aterizat primul avion 
sudanez.

LONDRA. Intr-un comunicat al 
Ministerului Apărării al Marii Bri
tanii, dat publicității marți, se spu
ne că timp de 17 zile în zona Cana
lului Mînecii s-au desfășurat ma
nevre navale și aeriene secrete ale 
forțelor militare N.A.T.O.

MADRID. In cursul unui exerci
țiu de sărituri 14 militari spanioli 
de la școala de parașutism din Al- 
cantarilla și-au găsit moartea. Cele 
două avioane care îi transportau 
s-au ciocnit în plin zbor și s-au 
zdrobit la sol.

ROMA. Circa 10 000 vagoane de 
marfă au rămas blocate la frontie
rele Italiei din cauza încetinirii In 
crului de către funcționarii vamali, 
care cer îmbunătățirea condițiilor de 
salarizare.

GAPE KENNEDY. Specialiștii de 

cipă de asemenea, o delegație a Fe
derației Sindicale Mondiale.

In cadrul consfătuirii, delegațiile 
fac un schimb de experiență cu pri
vire la participarea sindicatelor la 
planificarea producției și probleme 
ale atragerii oamenilor muncii în 
conducerea producției, precum și cu 
privire la activitatea sindicatelor în 
domeniul cointeresării materiale a 
oamenilor muncii în rezultatele mun
cii lor.

Lucrările consfătuirii continuă.

cunoscut că eu am fost totdeauna 
partizanul unei comunități politice 
vest-europene care este indispensa
bilă alături de integrarea economi
că. Sper că convorbirile mele cu 
președintele francez vor permite să 
se meargă înainte pe această cale 
și că vom obține primele semne vi
zibile de politică europeană comună. 
Va trebui să examinăm, de aseme
nea, sub ce formă țările din Europa 
occidentală, care nu fac parte din 
Piața comună, vor putea fi apropia
te de această organizație. El a sub
liniat că după această etapă trebuie 
să se înceapă o 
printr-o strînsă 
nomică".

apropiere Est-Vest 
colaborare eco-

femeîlor

femeilor din R. P. Polonă și acti
viști ai Consiliului de conducere al 
Ligii.

Stafia automată „Luna—6“ 
își continuă zborul spre Lună

MOSCOVA 9 (Agerpres).
Stația automată „Luna-6“, lansată 

în Uniunea Sovietică la 8 iunie, își 
continuă zborul spre Lună. In tim
pul zborului, cu stația s-a luat le
gătura prin radio de patru ori, ob- 
ținîndu-se date despre traiectoria ur-

la N.A.S.A. (Administrația, națio
nală pentru problemele aeronauticii 
și cercetarea spațiului cosmic) plă
nuiesc lansarea unei noi nave cos
mice americane ,.Gemini-5“ pentru 
cel mai tîrziu 9 august. „Gemini-5“ 

/ ar urma să aibă la bord pe cosmo- 
’ nauții Gordon Cooper și Charles 

Conrad, care vor efectua un zbor 
de 7 zile, în timpul căruia vor în
cerca o „întîlnire spațială" cu un 
alt satelit orbital.

WASHINGTON. Senatorul Phillip 
Hart a prezentat în Senatul S.U.A. 
un proiect de lege cerînd punerea 
boxului profesionist american sub 
control federal. Propunerea senato
rului intervine la scurt timp după 
controversata întîlnire între Cassius 
Clay și Sonny Liston.

TORINO

Expoziția „Arta 
și mișcarea de rezistentă 
în Europa"

TORINO 9 (Agerpres).
La Galeriile de artă modernă <йп 

Torino, a fost inaugurată expoziția 
„Arta și mișcarea de rezistență în 
Europa". Expoziția, care a fost pre
zentată și la Bologna, a fost orga
nizată de consiliile comunale din 
Bologna și Torino. Sînt prezentate 
aproximativ 500 de lucrări de sculp
tură, pictură și grafică ale unor ar
tiști cunoscuți din 18 țări.

Republica Populară Română parti
cipă la această expoziție cu lucrări 
de grafică aparținînd pictorilor Au
rel Jiquidi, Leon Alexe, Jules Pera- 
him, Iosif Ross, Vida Geza și alții.

,w J f

Au fost reluate 
negocierile 
franco-a’geriene 
în problemele pelro'iC'e

PARIS 9 (Agerpres).
La Paris, anunță agenția Reuter, 

au fost reluate marți negocierile 
franco-algeriene în problemele pe
troliere. Negocierile urmăresc să se 
ajungă la o înțelegere între cele 
două părți în privința exploatării în 
comun a resurselor sahariene de pe
trol și gaz natural.

Inlr-o declarație făcută presei, e 
oficialitate franceză a spus că „tra
tativele asupra petrolului au progre
sat pînă în prezent satisfăcător, și 
ele au intrat acum în faza lor fi
nală".

o 
a 
a

delegație
Consi iului Mond’al al Păcii 
sosit la Djakarta

DJAKARTA 9 (Agerpres).
O delegație a Consiliului Mondial 

al Păcii a sosit la Djakarta la in
vitația Comitetului Național Indone
zian al Partizanilor Păcii. Delegați^ 
va discuta o serie de probleme 
vind convocarea în luna iulie 
Helsinki a Consiliului Mondial 
Păcii.

pri- 
la 
al

mată, despre funcționarea sistemelor 
de bord și diferite informații știim 
țifice. Legătura prin radio cu sta
ția „Luna-6“ este stabilă, iar siste
mele de pe bordul stației funcționea
ză normal.

La 9 iunie, ora 15 (ora Bucureștiu- 
lui), stația automată „Luna-6“ se 
afla la o distanță de 230 000 km de 
Pămînt, deasupra punctului de pe 
suprafața terestră cu coordonatele 
138 grade 28 minute longitudine es
tică și 8 grade 54 minute latitudine 
sudică.

Vară puțin obișnuită 
în Uniunea Sovietică

MOSCOVA 9 (Agerpres).
In primele zile ale acestei luni, pa 

teritoriul Uniunii Sovietice a dom
nit o vară puțin obișnuită. Mosco- 
viții au avut surpriza unui nou val 
de frig, în timp ce în nordul Uniunii 
Sovietice — în Iakuția — termome
trul indica plus 24 grade. La polul 
frigului, in localitățile Verhoiansk și 
Oimiakon, temperatura a depășit \ 
plus 20 grade. In Ucraina, în îm
prejurimile orașelor Kislovodsk și 
Maikop s-au abătut ploi cu grindină. 
Aici, grindina a atins 5 cm în dia
metru, iar la Otradnoe, în ținutul 
Krasnodar, 16 grame.
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