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Partidul se înfățișează la acest Congres ca o 
forjă monolită și viguroasă, capabilă și hotărîtă să 
traducă în fapt importantele obiective ale anilor vii
tori, să călăuzească poporul român spre noi trepte 
ale progresului și civilizației.

(Din Raportul cu privire la proiectul Statutului Partidului Co
munist Român prezentat de tovarășul Gheorghe Apostol).

lucrările Congresului ui IX-lea 
ui Partidului Comunist Român

Lucrările primei ■ ședințe de vineri - 
dimineață a celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 
au fost conduse de tovarășul Leon
tin Sălăjan.

Intîmpinat cu vii și puternice a- 
plauze a luat cuvîntul tovarășul 
Emil Bodnăraș.

Tovarășul Leontin Sălăjan a anun
țat apoi că pe adresa Congresului 
au sosit peste 8 000 de telegrame 
din partea organizațiilor de partid, 
a colectivelor de muncitori, ingineri, 
tehnicieni din uzine, .fabrici, șantie
re, unități socialiste din agricultură, 
din partea organizațiilor economice, 
de masă și obștești, a instituțiilor 
de țnvățămînt, știință, cultură și 
artă, a unităților militare. Oamenii 
muncii raportează cu mîndrie că 
și-au îndeplinit și depășit angaja
mentele luate în cinstea celui de-al 
IX-lea Congres al partidului, își ex
prima deplina încredere și atașamen
tul: nemărginit față, de Partidei Co
munist și Comitetul său Central, an- 
gajîndu-se să nu precupețească nici 
un efort pentru a da viață hotărîri- 
lor ce vor fi adoptate de Congres.

In numele delegaților, tovarășul 
Leontin Sălăjan a transmis mulțu- 
ii' i tuturor, pentru urările adre
sate Congresului, dorindu-le noi suc
cese în activitatea ce o desfășoară 
peiițru înflorirea patriei noastre' so- 
сі'іЙіе.

. Ea discuții, în continuare, au luat 
cuyîntul tovarășii Iosif Uglar, dele
gat al organizației regionale de 
partid Maramureș, Ștefan Bălan, 
delegat al organizației orășenești de 
partid București, Simlon Pop, dele
gat loî organizației orășenești de 
partid .București, Ion Poenaru, dele
gat al organizației regionale de

Leontin Sălăjan a mulțumit tuturorpartid Ploiești, Maria Ghirțoi, dele-

Aspect din sala Congresului.

gată a organizației regionale de 
partid București.

In cursul ședinței au rostit cuvîn- 
tări de salut- tovarășii Joseph Ga- 
rang, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Su
dan; Kjartan Olafsson, președintele 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Islanda; Jose 
Manuel Fortuny, membru al Comi
tetului : Central al Partidului Muncii 
din Guatemala; Georges Mauvois, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Martinica; Fuad -lStas- 
sar, secretar general al Partidului 
Comunist din Iordania. Cuvântările 
de salut ale conducătorilor delega
țiilor partidelor comuniste și munci
torești au fost subliniate cu vii a- 
plauze de delegații și invitații la 
Congres.

S-a anunțat apoi că pe adresa 
Congresului au sosit mesaje de sa
lut din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Austra
lia, Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Birmania, Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Guadelupa, Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Hondu
ras, Consiliului Național al Parti
dului Comunist Indian, Comitetului 
Executiv al Partidului Comunist din 
Irlanda ■ de- Nord-, ’ Comitetului Cen
tral . al Partidului Comunist din Iz- 
rael. Comitetului Central al Partidu
lui Comunist did San Marino, Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Noua Zeelandă, Comitetului 
Central al Partidului African al In
dependenței din Senegal.

In numele Congresului, tovarășul

acestor partide pentru mesajele lor 
de salut, subliniind că ele reprezintă 
o expresie a legăturilor de solidari
tate internațională ale partidului 
nostru cu partidele comuniste și 
muncitorești.

Lucrările celei de a doua ședințe 
de dimineață a Congresului au fost 
conduse de tovarășul Leonte Răutu.

In continuarea discuțiilor au luat 
cuvîntul tovarășii Nicolae Giosan, 
delegat al organizației regionale de 
partid București, Demostene Botez, 
delegat al organizației orășe
nești de partid București, Ion 
Coman, delegat al organizației 
regionale de partid Cluj, Ște
fan Bîrlea, delegat al organiza
ției orășenești de partid București, 
Octavian Groza, delegat al organi
zației orășenești de partid Bucu
rești, Mihai Liculescu, delegat al or
ganizației regionale de partid Ol
tenia.

S-a anunțat apoi că din cei 374 
tovarăși înscriși la discuții aU luat 
cuvîntul 64. La propunerea prezi
diului Congresul a aprobat Sistarea 
discuțiilor, urmînd ca tovarășii în
scriși la discuții, care au probleme 
importante de ridicat, să le formu
leze în scris și să le depună la se
cretariat, pentru a fi incluse în ste
nograma lucrărilor Congresului.

Lucrările ultimei ședințe de dimi
neață au fost conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La propunerea Comisiei de redac
tare a proiectelor de. hotărîri și re
zoluții ale Congresului, prezentată 
de tovarășul Ion Cosma, Congresul 
a votat în unanimitate următoarea 
hotărîre :

„CONGRESUL AL IX-LEA AL 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN APROBĂ RAPORTUL COMI
TETULUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI PREZENTAT DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU ȘI ACTIVI
TATEA DESFĂȘURATĂ DE COMI
TETUL CENTRAL ÎN PERIOADA 
DINTRE CEL DE-AL VIII-LEA CON
GRES ȘI CONGRESUL AL IX-LEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST RO- 
MÎN".

întreaga asistență, în picioare, o- 
vaționează îndelung, răsună urale.

De asemenea a fost votată în una
nimitate următoarea Rezoluție :

„CONGRESUL AL IX-LEA AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
APROBĂ RAPORTUL COMISIEI 
CENTRALE DE REVIZIE".

Participanții au aplaudat puternic 
Rezoluția adoptată.

Luînd cuvîntul în numele Comi
siei de redactară a proiectelor de 
hotărîri și rezoluții, tovarășul Ro
man Moldovan, după ce a prezentat 
propunerile de îmbunătățiri referi
toare la proiectele de Directive, a 
supus aprobării Congresului proiec
tele de directive cu îmbunătățirile 
propuse.

Congresul a votat în .unanimitate, 
intr-o atmosferă de entuziasm :

— DIRECTIVELE CU PRIVIRE LA 
DEZVOLTAREA ECONOMIEI NA
ȚIONALE ÎN PERIOADA 1966-1970,-

— DIRECTIVELE CU PRIVIRE LA 
VALORIFICAREA SURSELOR ENER
GETICE ȘI ELECTRIFICAREA ȚĂ
RII ÎN PERIOADA 1966-1973.

Delegații și invitații aplaudă și o- 
vaționează îndelung.

In continuarea lucrărilor, tovară
șul Iosif Banc, din însărcinarea Co
misiei de redactare a proiectelor de 
hotărîri și rezoluții a prezentat pro
punerile primite cu privire la îmbu
nătățirea proiectului Statutului Parti
dului Comunist Român.

La articolul 22, din capitolul IV al 
proiectului de Statut, a fost prezen
tată următoarea nouă formulare : 

„COMITETUL CENTRAL ALEGE 
COMITETUL EXECUTIV, PREZIDIUL 
PERMANENT, SECRETARUL GENE
RAL ȘI SERETARIATUL. comite
tul EXECUTIV ASIGURĂ CONDU

CEREA ACTIVITĂȚII PARTIDULUI 
ÎNTRE PLENARE. PREZIDIUL PER
MANENT REZOLVĂ PROBLEMELE 
POLITICE CURENTE ALE PARTIDU
LUI, IAR SECRETARIATUL ORGA
NIZEAZĂ ȘI CONTROLEAZĂ ÎNDE
PLINIREA HOTĂRÎRILOR PARTIDU
LUI ȘI SELECȚIONAREA CADRE
LOR.

COMITETUL EXECUTIV, PREZI
DIUL PERMANENT ȘI SECRETA
RIATUL RAPORTEAZĂ COMITETU
LUI CENTRAL DESPRE ACTIVITA
TEA DEPUSĂ".

In legătură cu această propunere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus :

TOVARĂȘI,
îmi permiteți să dau o explicație.
In Comisie am analizat problemele 

legate de îmbunătățirea activității 
Comitetului Central, de aplicarea și 
mai consecventă a principiului con
ducerii și al muncii colective în ac
tivitatea partidului nostru, a organe
lor sale de conducere. Pornind de 
aici s-a ivit necesitatea să aducem 
articolului 22 al Statutului modifică
rile pe care le supunem Congresu
lui.

Ținînd seama de creșterea numă
rului membrilor de partid, de faptul 
că în compoziția Comitetului Central 
va trebui să se reflecte această creș
tere, Comisia consideră că actuala 
formă organizatorică — Biroul Poli
tic ■— nu mai corespunde noilor con
diții și că este necesar un organ e- 
xecutiv mai cuprinzător, care să aibă 
posibilitatea de a îndeplini mai bine 
rolul de conducător al activității 
partidului între plenare. După cum 
știți, plenarele se țin, in conformi
tate cu prevederile Statutului, o dată 
Ia 3—4 luni. Este, așadar, nevoie de 
un organ executiv mai larg, care să 
poată cuprinde și îndeplini sarcinile 
mari ce-i revin în construcția și via
ța de partid, de stat, în toate dome
niile de activitate.

In al doilea rînd; practica îndelun
gată a dovedit că zilnic apar proble
me care trebuie analizate și rezol
vate de un colectiv restrîns. Pînă a- 
cum, această cerință a fost rezolvată 
prin consultări cu un număr de to
varăși. Deficiența acestei practici 
constă în aceea că se creează posi
bilitatea de a se adopta hotărîri care 
nu sînt emanația unui organ statu
tar al partidului sau chiar de a se 
lua hotărîri de unul singur.

Considerăm, de aceea, că este ne
cesar să aducem o îmbunătățire în 
acest domeniu, creind un Prezidiu 
Permanent, alcătuit dintr-un număr 
restrîns de tovarăși, care să rezolve 
problemele politice ce intervin zilnic 
în activitatea noastră.

Acestea sînt motivele pentru care 
propuhem modificarea prevederilor 
proiectului de Statut. (Aplauze pu
ternice).

Noi considerăm că adoptarea a-

Discuții pe marginea rapoartelor

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Constantin

Este greu de redat în cuvinte în
flăcărarea cu care au fost primite 
de către oamenii muncii din regiu
nea Hunedoara, alături de ceilalți 
cetățeni ai țării, documentele pre
zentate Congresului. Alături de în
tregul popor, minerii din abatajele 
Văii Jiului, din Munții Apuseni și 
Poiana Ruscă, siderurgiștii din Hu
nedoara și Călan, constructorii, 
țăranii cooperatori, intelectualii, 
toți oamenii muncii văd în progra
mul partidului oglinda propriilor 
lor năzuinți, calea sigură pe care 
poporul nostru merge hotărît spre 

cestei hotărîri de către Congres va 
însemna un pas înainte în direcția 
întăririi conducerii și răspunderii co
lective, în general a îmbunătățirii 
activității Comitetului nostru Cen
tral. (Vii și puternice aplauze).

S-a trecut apoi la votarea proiec
tului de Statut cu îmbunătățirile pro
puse.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, CONGRESUL A ADOPTAT 
ÎN UNANIMITATE STATUTUL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN. 
Se aplaudă îndelung, minute în șir, 
răsună urale.

Subliniind că din momentul adop
tării Statutului candidații de partid 
au devenit membri ai Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a propus ca celor 209 de
legați cu drept de vot consultativ, 
care reprezintă la Congres pe can
didați, să li se acorde drept de vot 
deliberativ.

In unanimitate Congresul a votat 
următoarea hotărîre :

„CONGRESUL AL IX-LEA AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
HOTĂRĂȘTE CA DELEGAȚII CU 
DREPT DE VOT CONSULTATIV SĂ 
PRIMEASCĂ DREPT DE VOT DELI
BERATIV".

Tovarășul Dumitru Popa a prezen
tat apoi propunerea Comisiei de a- 
peluri, în care se arată că, întrucît 
rezolvarea cererilor înaintate Con
gresului necesită un timp mai înde
lungat, CgSgresul să însărcineze 
noul Comjj’et Central, <~e va fi ales, 
să ia masivi pentru rezolvarea me
moriilor prezentate Congresului de 
un număr de' persoane privind re
examinarea situației lor de partid.

Congresul a aprobat în unanimi 
tate propunerea Comisiei.

Din însărcinarea Comisiei de re
dactare a proiectelor de hotărîri și 
rezoluții, tovarășul Manea Mănescu 
a supus spre aprobare delegaților 
Proiectul de rezoluție a celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, elaborat pe baza rapor
tului Comitetului Central prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
celorlalte documente ale Congresu
lui, a dezbaterilor și a propunerilor 
făcute în cadrul acestora.

CONGRESUL A ADOPTAT ÎN U- 
NANIMITATE REZOLUȚIA CON
GRESULUI AL IX-LEA AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMÂN.

In sală domnește o mare însu
flețire, asistența în picioare aplaudă 
puternic, se ovaționează îndelung.

In Ședința de după-amiază s-a tre
cut Ia ultimul punct al ordinei de zi: 
Alegerea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a Co
misiei Centrale de Revizie, la cate 
au participat/ numai delegații la Con
gres.

Lucrările Congresului continuă.

(Agerpres)

culmile însorite ale comunismului.
In ritmul caracteristic dezvoltării 

impetuoase și multilaterale a în
tregii economii naționale se înscrie 
și regiunea Hunedoara. Este sem
nificativ în acest sens faptul că 
în anii șesenalului regiunii noas
tre i s-au alocat investiții de peste 
13 miliarde lei care s-au fdlosit 
în principal pentru dezvoltarea 
Combinatului siderurgic Hunedoara, 
construirea celor două uzine de 
preparare de la Coroești și Teliuc,

(Continuare in pag. 2-a)
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Cuvîntarea tovarășetai 
Nicolae Constantin

VALEA JIULUI
IN ZILELE tONfiUESlLH

(Urmare din pag- l-a)

a unei fabrici de produse refrac
tare, a grupului energetic de 150 
MW la Termocentrala Paroșenl, 
modernizarea Uainelgr din Cuglr 
și punerea in valoare a noi resur
se de materii prime.

Alături de obiectivele industriale 
noi, care au apărut pa harta regiu
nii în ultimii ani, s-au înălțat mul
te edificii social-culturale. In ora
șele minerilor, in localitățile de 
pe Valea Mureșului, Hunedoara, 
Cuglr și Brad s-au construit tn a- 
cești ani aproape 20 000 apartamen
te confortabile, 720 săli de clasă, 
60 cămine culturale și un număr 
însemnat de cinematografe șt clu
buri.

La fel ca întregul popor,r oame
nii muncii din regiunea noastră 
știu că tot ceea ce s-a făcut pentru 
ca viața să fie mai îmbelșugată șl 
mai fericită se deforests partidu
lui nostru scump, conducerii sale 
înțelepte care în întreaga sa acti
vitate a dat dovadă de grijă fată 
de Interesele vitale ale poporului. 
Tocmai de aceea, ei iși consacră 
toate eforturile, talentul și capaci
tatea creatoare luptei pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor tra
sate de partid In toate domeniile 
de activitate.

Minerii din Valea Jiului au zi
cala : „Mulțumirea prin fapte e 
mulțumire de aur". Și intr-adevăr, 
tovarăși, oamenii muncii din re
giune răspund prin fapte partidu
lui pentru grija ce le-o poartă. 
Muncind cu elan sporit, cu o vo
ință și hotărîre fermă ei au obținut 
an de an succese remarcabile care 
i-au situat In primele rînduri ale 
Întrecerii socialiste.

Anul acesta volumul producției 
globale industriale din „regiune este 
de 2,2 ori mai mare ca în anul 
1959, iar productivitate^ muncii 
depășește nivelul aceluiași an cu 
73,5 la sută. Industria regiunii Hu
nedoara produce in prezent de 
peste 1,5 ori mai mult cărbune, de 
1,6 ori mai mult minereu de fler, 
de 3 ori mai mult oțel decit In a- 
nul 1959. Hunedoara produce in a- 
cest an aproape jumătate din can
titatea totală de cărbune pe țară 
și de 8 ori mai mult oțel decit se 
realiza in 1938 în întreaga Românie.

Raportăm Congresului că harnicii 
mineri din Valea Jiului au realizat 
cu un an mai devreme sarcina pu
să In fața lor de precedentul Con
gres de a crește productivitatea 
muncii in anii șesenalulul eu 40 
la sută.

Rezultatele cu care oamenii mun- 
•U din regiune se prezintă la Con
gresul al IX-lea al partidului re
flectă preocuparea Comitetului re
gional pentru sprijinirea indeaproa- 
pe a organelor și organizațiilor de 
partid în îmbunătățirea metodelor 
de conducere a activității econo
mice, ridicarea la un nivel mai înalt 
O muncii politice șl organizatorice.

A intrat In practica Comitetului 
regional metoda folosirii unui larg 
activ de partid și de specialiști In 
studierea si rezolvare» problemelor 
și sarcinilor economice, de partid 
•1 de Stat. Astfel, finind seama de 
indicațiile conducerii partidului, de 
cerințele și exigențele mereu creș- 
cînde ale industriei constructoare 
de mașini In legătură cu compor
tarea metalului, Comitetul regio
nal a organizat o largă acțiune în 
vederea stabilirii unor măsuri efl. 
cienle pentru îmbunătățirea calită
ții oțelului produs la Hunedoara. 
In această acțiune au fost antre
nați cei mai pregătiți activiști de 
partid, tehnicieni, ingineri și alți 
specialiști. Pe baza studiului efec
tuat, s-au adoptat măsuri politice 
Șt organizatorice concrete care, fi
ind dezbătute in organizațiile de 
partid și cu întreaga masă dt mun
citori, au duș la îmbunătățirea ca
lității oțelului, in special al celui 
pentru rulmenți, țevi, sape de fo
raj la mare adincime și osii de va
goane.

Larga acțiune inițiată de Comite
tul regional de partid pentru redu
cem consumului specific de cocs 
5-a soldat la Hunedoara și Călan, 
in anul 1964 și In primul semestru 

al acestui an, țu peste 150600 tone 
coc» eeonomieit, reattelndu-se ast
fel o economie la prețul de cost 
de peste 10g milioane lei.

ІП atenția Comitetului regional 
de partid a stat în permanență fo
losirea cu eficiență a fondurilor 
de investiții. Periodic a fost anali
zat stadiul lucrărilor pe fiecare 
șantier In parte, stabllindu-se mă
suri care au condus la scurtarea 
termenelor de execuție — și la a- 
tingerea parametrilor proiectați. 
Numai la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, prin scurtarea terme
nului de dare în funcțiune a cup
torului Martin nr. 8 cu 39 zile s-a 
realizat o producție suplimentară de 
poate 30 900 tone oțel, din care se 
pbt produce aproape 10 090 tractoa
re. La Teliuc, prin punerea în func
țiune cu 40 de zile înainte de ter
men a uzinei de preparare a mine
reurilor de fier, s-au realizat In plus 
25 000 tope concentrate.

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, oamenii muncii din regiune 
au desfășurat, în întîmpinarea Con
gresului, o entuziastă întrecere socia
listă. Ei cinstesc istoricul Congres al 
IX-le» al partidului nostru dînd pa
triei peste plan pe primul semestru 
al acestui an 20 000 tone oțel, 46 000 
tone fontă, 46 000 tone minereu do 
fier precum și 45 milioane lei eco
nomii la prețul de cost.

Regiunii Hunedoara îi revine un 
loc important în realizarea nivelu
lui producției de fontă, otel si lami
nate prevăzut pentru anul 1970. Sar
cini mari revin și sectorului minier 
din regiune, care va trebui să a- 
provizioneze economia națională cu 
cantități sporite de cărbune și mine
reuri de fier. Pentru îndeplinirea a- 
cestor sarcini va trebui să acordăm 
toată atenția sporirii extracției în 
minele existente și jn același timp să 
luăm măsuri de deschidere la timp 
a celor noi.

Consideram că este necesar ca Mi- 
nisteW’Minelor șî Energiei Electri/' 
ce să analizeze Si să întocmească cu 
mai multă răspundere studiile tehni- 
co-ecanomice de fundamentare a lu
crărilor de deschidere a minelor de 
la Paroșenl, Bărbățeni și Livezeni 
pentru a evita repetarea neajunsuri
lor ce le avem ia mina Dîlja.

Pentru realizarea marilor sarcini 
ce revin regiunii Hunedoara este ne- 
cesar să întărim necontenit rolul or
ganizațiilor de partid în toate dome
niile de activitate, să dezvoltăm ca
pacitatea lor de organizare și mobi
lizare a maselor, să le ajutăm per
manent să-și îmbunătățească meto
dele de muncă.

Din Raportul'Comitetului Central 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceau$escu, rezultă cu claritate linia 
partidului cu privire la aplicarea în 
mod neabătut a principiului muncii 
colective, ca principiu suprem al 
întregii activități de partid. Vom 
desfășura o asemenea activitate, in
cit toate hotărîtile adoptate de or
ganele de partid să fie rodul muncit 
colective, al dezbaterii largi, princi
piale în cadrul organelor și organi
zațiilor de partid și nu vom admite 
sub nici o formă Încălcarea sau știr
birea acestui principiu.

Avem datoria sl ne ocupăm cu mul
tă grijă de creșterea și promovarea 
cadrelor, să încredințăm cu mai 
mult curaj munci de răspundere ca
drelor tinere cu pregătire și pers
pectivă, în așa fel ca elanul sl en
tuziasmul lor să fie îmbinat în mod 
armonios cu experiența celor vîrst- 
nici.

Succesele importante obținute de 
oamenii muncii din regiunea noastră, 
experiența acumulată de-a lungul a- 
nilor, condițiile existente, precum și 
măsurile СЙ se vor lua pentru ridi
carea la un nivel superior a acti
vității de partid și economice ne dau 
garanția că obiectivele mărețe stabi
lite de Directivele Congresului al 
IX-lea vor putea fi nu numai înde
plinite ci și depășite. In numele or
ganizației regionale de partid asigur 
Congresul, Comitetul Central al 
partidului nostru comunist, că oame
nii muncii din regiunea Hunedoara 
își. vor consacra toate forțele, în
treaga lor capacitate înfăptuirii gran
diosului program de înflorire a pa
triei socialiste, de creștere a bună
stării materiale și spirituale a între
gului popor.

Succese deosebite 
In întrecere
• Clrbune peste plan

Intr-o telegramă adresată Con
gresului al IX-lea al Partidului Co
munist Român, colectivul sectoru
lui Ш al minei Petrila raportează 
că pînă în ziua de 19 iulie a extras 
peste plan 4 941 tone de cărbune, 
depășind cu peste 1 900 tone pro
priul angajament luat în cinstea 
acestui important eveniment. La can
titatea dată peste plan de Ia înce
putul lunii, minerii sectorului III 
au adăugat in aceste zile încă a- 
proape 1 000 tone în plus. Randa
mentul realizat pe sector a atins 
4,160 tone cărbune pe post.

Cele mai mari realizări le-au în
scris pe graficul întrecerii socialis
te brigăzile conduse de Laszlo Ște- 
lan, delegat la Congres, Rotaru 
Ioan, Purdea Constantin și Miclea 
Ioan care au extras de la data des
chiderii lucrărilor Congresului, în
tre 100—200 tone de cărbune pes
te sarcinile de plan. Aceste brigăzi 
au lucra* cu randamente de 7—8 
tone cărbune pe post.

• La nivelul 11
Ieri, pe șantierul de construcții 

de locuințe din Lupeni a fost termi
nată glisarea blocului D 1 cu 11 ni
vele.

Ceea ce este nou in procesul teh
nologic de execuție al acestui bloc 
e că o dată cu glisarea au fost exe
cutate finisajul exterior, turnarea 
planșeelor dintre etaje și a balcoa
nelor de pe fațadă. Aceasta a per
mis ca în timp cp la etajele superi
oare incă se lucra la glisare, la 
etajele inferioare să se lucreze deja 
la finisajul interior. In felul acesta 
durata de execuție a blocului a fost 
redusă simțitor.

Brigăzile de betoniștl conduse de 
Pirnu Petre și Mureșan Vaslle, cea 
de mecanici condusă de Ardeleanu 
Aurel precum șl întregul colectiv 
de pe șantierul din Lupeni închină 
acest succes de seamă Congresului 
partidului.

В Zi record_____
23 iulie. In secțiile Fabricii de 

fire artificiale „Viscoza" Lupeni 
munca s-a desfășurat intr-un ritm 
trepidant. Fiecare membru al co
lectivului s-a străduit să obțină 
realizări cit mal frumoase in pro
cesul de producție pe care să le 
închine Congresului partidului. Ma
terializarea străduinței colective s-a 
văzut la sfîrșitul zilei de muncă. 
In 22 ірЦе, ș-ац dat peste prevede
rile planului Ia zi 1 663 kg sulfură 
de carbon distilată, iar lucrătorii 
secției а Il-a au filat peste plan 
402 kg fire de mătase.

Printre muncitorii care au dat cel 
mai mare aport la depășirea sarci
nilor de plan se numără Tașcău 
Petru și Cotocea loan, preparatorii 
chimiști Muja Victor, Șortan Vio
rel și Șerban tostf, centratorii Crăi- 
nlceanu Ilie șl Dobroiu Viorel care 
au centrat în ziua record 3 4Q0 și, 
respectiv, 2 800 bobine fără nici 
un rebut

P.F.A. „Viscata" Luării. Animație mare in secția a III-a a fa
bricii; au sosii tiarele cu vești despre lucrările Congresului-

Imbold în munca 
a sănătății celor

Oamenii muncii din toate dome
niile de activitate urmăresc cu in
teres deosebit lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. Ei văd în 
Congres oglinda mărețelor succese 
repurtate de poporul nostru, sub 
conducerea partidului, pe drumul 
construirii socialismului, viitorul 
luminos șl prosper al patriei noas
tre trasat de Directivele Congre
sului al IX-lea al Partidului Comu
nist Român.

Studiind Raportul C.C, al P.C.R. 
prezentat de tovarășul Nicolae 
,Ceaușescu, mi-a reținut atenția 
pasajul în care se arată că investi
țiile prevăzute pentru activitatea 
social-culturală se vor ridica, in 
viitorii cinci ani, Ia circa 8 mili
arde lsi. Această' sumă va fi între
buințată pentru dezvoltarea bazei 
materiale a invătSmlntului, știin
ței, culturii și ocrotirii sănătății 
populației. In anii următori se vor 
construi noi spitale și policlinici 
in care oamenii muncii vor avea 
posibilitatea să-și îngrijească să
nătatea.

Sarcinile puse In fața noastră, a 
cadrelor medico-sanitare de Direc
tivele Congresului constituie un 
imbold mobilizator in munca de

Pentru a ajunge 
la înAItimea încrederii

Lucrările de Importantă Istorica 
ale celui de-al IX-lea Congres al 
partidului, pun în țața oameullor 
muncii din patria noastră sarcini 
sporite, tac apel la întreaga lor 
capacitate de munci și croație pen
tru deslvlrșlroa operei mărețe a 
construcției socialiste.

Pentru constructori tn genera) >< 
pentru constructorii de locuințe în 
special. Directivele Congresului pre
văd sarcini de creștere a eficienței 
economice a investițiilor, sporirea 
gradului de confort al apartamente
lor, îmbunătățirea finisajului inte
rior sl exterior. Promovarea iniția
tivei și a spiritului creator, folosi
re» în tehnica construcțiilor a tot 
ceea ce e mai avansat ca tehnica 
de execuție sînt căile care ni se in
dică pentru a ajunge la înălțimea 
sarcinilor. Pentru o ajunge ia «coas
tă înălțime, activitate» de viitor a 
construcțiilor de locuințe din Valea 
Jiului trebuie orientată spre lichida
rea lipsurilor care s-au manifestat 
pînă acum în munco noastră, și pa
ralel cu aceasta, spre organizarea ei 
pe bazele experienței înaintate do- 
bîndită de alte organizații de con
strucții din țară.

de ocrotire
ce muncesc
ocrotire a sănătății oamenilor 
muncii.

Avînd creată o bază materială 
puternică, prin creșterea număru
lui de paturi în spitale, prin do
tarea unităților sanitare cu apara
tură medicală modernă, traducind 
In viață linia partidului, muncito
rii sanitari din Lupeni au rapor
tat cu mîndrie Congresului rezul
tate frumoase obținute în activita
tea de ocrotire a sănătății celor ce 
muncesc. Astfel, in localitatea 
noastră mortalitatea infantilă a 
scăzut de Ja 9,2 la sută în 1959, la 
3,9 la sută iu 1964, iar mortalita
tea generală a scăzut, in același 
inter al <’e limp, de la 9 la sută la 
4 la sută,

Avind călăuză permanentă și în
țeleaptă îndrumarea partidului, nu 
vom precupeți nici un efort pen
tru a fi demni de sarcina măreață 
ce o Încredințează Congresul PC.R. 
muncitorilor sanitari, aceea de a 
fi apărătorii sănătății celor ce 
muncesc pentru desăvlrșirea con
strucției socialismului în patria 
noastră.

Dr. NICOLAE ALDICA 
directorul spitalului Lupeni

Practica a arătat că pentru o bu
nă organizare a lucrărilor e necesar 
a se cunoaște cu mult înainte ce 
avem de făcut pe o perioadă de 
timp. Aceasta ne cere să ținem o 
legătură permanentă cu organele 
de proiectare, de finanțare și cu be
neficiarii astfel ca atunci cînd intrăm 
într-o nouă etapă să lie lichidate 
toate divergențele de păreri și să 
fie pregătită o bază tehnico-organl- 
satorică a lucrărilor din etapa res
pectivă.

O serie de măsuri tehnico-organi- 
zaiorice pentru îmbunătățirea acti
vității șantierelor au last luate lud 
în acest an, Iar altele urmează a se 
pune în aplicare în viitorul apropiat. 
Astfel, la Llvezenl sînt în curs de 
execuție lucrările de sistematizare 
a tranzitului de materialo; alei vor 
fi mecanizate în întregime opetațitle 
do încărcare — descărcare a ma
terialelor. Tot la Llvezenl se va a- 
mouaja o fabrică de betoane și 
mortare automatizată, care să răs
pundă la cerințele impuse în viitor 
<te sistematizarea orașului Petro
șani. Prefabricarea instalațiilor a în
ceput să ocupe un loc tot mai ițisem- 
nat in tehnica execuției construcțl-
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Іюветп&гі de reporter

Partidul, patria, poporul!
Cu qceste cuvinte scumpe au în- 

cepul și sfîrșit artiștii amatori de 
pe lingă clubul sindicatelor din 
Petroșani poemul scenic dedicat 
partidului, pe care l-au prezentat 
joi seara in sala clubului din lo
calitate.

Aceste trei cuvinte au fluturat 
simultan pe buzele artiștilor ama
tori și ale spectatorilor, care au 
urmărit cu mult interes poemul. 
Și in piepturile tuturor inimile ba
teau parcă la unison. La unison cu 
inima mare a patriei socialiste, 
pentru prosperitatea și continua ei 
înflorire, iar gindurile le zburau 
spre Capitală, spre al IX-lea Con
gres al partidului.

„Așa te știu partidul meu..." 
și-a Începui recitarea tinărul loan 
Lomănar.

Așa cunoaștem loji partidul nos
tru comunist, neînfricat în lupte 
grele, cutezător și deschizător de 
drumuri noi, aducător de libertate 
și fericire pentru popor.

De aceea, in aceste zile, mai 
mult ca oricînd, gîndurile tuturor 
oamenilor muncii din patria noas
tră se îndreaptă către el — Parti
dul Comunist Român-, ii aprobă cu 
entuziasm și justificată mîndrie po
litica infeleaptă, îmbrățișează pro
gramul măreț cu privire la dezvol
tarea viitoare a României.

Cu gindul la lucrările Congre
sului al IX-lea, artiștii amatori 
și-au exprimat atașamentul și re
cunoștința lor față de partid, і-ац 
închinat versuri de slavă,

Partidul s-a născut
Și vîntul vieții l-a făcut să bată, 
Să răscolească-n vatra veche jarul, 
Ca »ă-nfierbînte ale noastre inimi, 
Ca să călească ale noastre brațe, 
Partidul s-a născut, el nl-e puterea.
Sub ilamura călăuzitoare a lui 

— а partidului — s-a ridicat o 
nouă patrie, o Românie mai fru
moasă, mai puternică :

Mărire tie, patrie iubită I 
întotdeauna tu ne-ai fost frumoasă, 
Dar mai frumoasă ne est! aii
Și mai frumoasă fi-vei
In timpul care vine.
In aceasta patrie frumoasă și 

bogată trăiește un popor liber și 
harnic, ștăpîn pe soarta sa.

Partidul, patria, poporul I Sînt 
cuvinte dragi care au fluturat joi 
seara pe buzele artiștilor amatori 
din Petroșani și ale spectatorilor, 
sînt cuvinte scumpe care flutură 
pe buzele noastre, ale tuturora.

D. GHEONEA

constructorii și 
montării Combi
natului chimic de 
la Craiova au 
terminat lucrările 
din etapa I, 
Paralel cu aceste 
finisări, se lu
crează ia con
strucțiile și mon
tajul fabricilor 
din etapa a Il-a.

IN CLIȘEU : In
stalația subsec- 
ției spălare a 
M.E.A. (menoe- 
tanolaminei u- 
zate).

Foto: Agerpres
—SANDU L.
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Recent, In localitățile Aninoasa, 
Petroșani și Petrila s-au desfășurat, 
in cinstea Congresului partidului, 

. întreceri sportive la ramurile; po- 
; pice, tir, volei, natație și ciclism, 

cpntlnd pentru etapa orășenească 
a Spartachiadei de vară a tinere
tului.

La făinoasa, 4 echipe reprezen- 
tind centrele: Lupeni, Vulcan și 
Petroșani, s-au întrecut la popice. 
Cu o formație mai omogenă, ani- 
nosenii au cîștigat detașat Între
cerea. Iată clasamentul: 1. Ani
noasa — 875 p. d-; 2. Minerul Vul
can — 829 p. d.,- 3. Minerul Uri- 
cani — 806 p. d.; 4. Utilajul Petro
șani — 794 p. d.

La individual, cel mai bine s-a 
£ prezentat tinărul Vereș Bela de la 

Uricani care din 40 bile mixte a 
realizat 163 p. d. Pe locurile urmă
toare s-au clasat: Biro Cornel, 
Utilajul — 161 p. d. și Popa Mihai, 
Aninoasa — 150 p. d.

Pe terenurile de volei C.C.V.J. 
și Stăruința au avut loc două in-

ilor. In Valea Jiului se aplică deja 
centralizat prefabricarea instalațiilor 
aanitare și se preconizează ca in 
viitorul apropiat metoda să se extin
dă și la instalațiile de Încălzire cen
trală. Au fost mecanizate în între
gime lucrările de curățire și șlefuire 
a parchetului în apartamente și s-au 
luat măsuri de mecanizare a opera
țiilor de zugrăvire.

Aplicarea pe scară largă a noului 
fn execuție este una din preocupă
rile noastre de căpetenie. Metoda de 
execuție a construcțiilor cu cpfraj 

« glisant a fost mereu îmbunătățită și 
completată, încît acum se execută la 
Lupeni în același timp glisarea, fi
nisarea exterioară, turnarea planșe- 
elor și finisarea interioară. Această 
metodă, îmbunătățită, a permis re
ducerea termenului de execuție a 
unui bloc cu peste 2 luni. Experien
ța de la Lupeni va fi extinsă și la 
șantierele din Vulcan și Petrila ea 
aducînd și economii substanțiale la 
prețul de cost. Tot pe calea aplicării 
noului am început să folosim tîm- 
plăria gata finisată.

In activitatea noastră trecută s-a 
resimțit de multe ori lipsa utilaje
lor de mare productivitate și а unei 

4, bune organizări în executarea lu- 
crărilor de sistematizare în interio
rul noilor cartiere. Pentru înlătura

tîlnlri: Stăruința — Parîngal Le
nea 1—2 și C.C.V.J. — Minerul A- 
ninoasa 1—2.

30 de concurenti s-au întrecut 
pe poligonul de tir de la Petroșani 
la proba 20 focuri culcat nere
zemat. Cei mai buni ochitori s-au 
dovedit a fi tinerii Benea Ambro
zie, Dinomo — 82 pct.,- Cîmpeanu 
Stefan, Utilajul — 81 pct. și Kișs 
Sabin, preparația Petrila — 70 pct.

La ștrandul din Petrila au avut 
loc Întreceri de înot. Iată câștigă
torii pe categorii de vîrstă -. 12—13 
ani; Coroion Adrian, Varga Andrei 
Si Cprogfeanu Valeriu,- 14—17 ani: 
Buză Ioan, Cri șan Petru și Groza 
Dorin; 16—17 ani: Botezatu Vasile, 
Negreanu Ioan și Habăgan Tiberiu,-. 
16—17 ani fete: Gruber EHsabeta, 
Chiraș Viorica și Ungureanu Mag
dalena; peste 18 ani: Vesa Ilie, 
Albu Cornel și Serea Ștefan.

S. BALOI
tehnician C.S.O. Petroșani

rea deficiențelor de această natură, 
încă de pe acum adoptăm o nouă 
orientare. Parcul de utilaje de mare 
productivitate va fi completat, iar 
atenția noastră este îndreptată cum 
precădere asupra executării lucrări
lor de drumuri și lucrărilor edilitare, 
o dată cu blocurile.

Pentru satisfacerea cerințelor de 
confort, am făcut la forurile supe
rioare o seamă de propuneri. Intre 
altele am făcut propunerea de a se 
evita proiectarea tipului de aparta
mente în care trecerea se face 
dințr-o cameră in alta, Am mai ce
rut și mărirea spațiului bucătăriei 
față de cel actual. De aceste» propu
neri se va ține cont la proiectarea 
viitoarelor lucrări.

Măsurile pe care deja le-am pus 
în aplicare precum și altele preconi
zate a se aplica în viitor trebuie să 
ne conducă nemijlocit la accelera
rea ritmului de execuție a lucrărilor, 
la îmbunătățirea calității lor. la re
ducerea prețului de cost răspunzînd 
în acest fel la sarcinile trasate de 
lucrările Congresului pentru con
structorii de locuințe.

DUMITRU ȚURNA
Ing. sef al Grupului 2 de șantiere

Valea Jiului

In aceste zile de entuziasm ge 
neral, avînlul întrecerii socialiste, 
ce se desfășoaiă de-a lungul ș. 
dera latul țării, se simte puternic 
și în exploatările forestiere de la 
Voievodul, Girbovina, Aușelu și 
altele. Ferăstraiele mecanice muș
că lacome din lemnul mustind de 
sevă al copacilor iăcîndu-t să se 
prăvălească pe costișele abrupte 
ale munților. Apoi, curățate de ra
muri. trunchiurile arborilor secu
lari sînt prinse în puternicele bra
țe ale iunicularului și după a scurtă 
călătorie sînt depuse pe rampa de 
încărcare.

IncSfdate W'bușteni,’ vagoanele' ■ 
trase de locomotiva condusă de 
comunistul Peteu Zaheu, ajutat de 
fochistul Chiriță Dumitru și șeful 
de tren Corobea Cristian o pornesc 
la drum. Șerpuind printre costișele 
împădurite, trenulețul coboară de 
la Voievodul spre gaterul din Lo- 
nea. Odată intrate în depozitul ga
terului, vagoanele sînt luate în pri
mire de șeful depozitului de buș

teni, comunistul Sava Vasile. Con
comitent cu descărcarea se face și 
cubajul. Apoi intră In acțiune fe
răstraiele mecanice. Lemnul este 
secționat la dimensiunile dorite, 
sortat cu grijă și transportat In 
hala gaterelor.

In hală, zgomotul sacadat al ga
terului, țiuitul ferâstrăului circular 
și al pendulei, mișcările rapide și 
sigure ale sortatorilot, totul dove-

(i Entuziasm + hărnicie -h 
exigență

ф Roade bogate în între
cerea gateriștilor

• Cine sînt făuritorii succe
selor ?

dește cd aici se muncește intens.
Fixate la mare precizie de ga- 

lerișta comuniști Balog Nicolae și 
Trepteș Filimon, pînzele ferăstrău
lui trag brazde drepte în bușteni 
tăindu-i la dimensiunea necesară. 
Operațiile se succed una după alta 
și. o dală cu ele și controlul de cali
tate. Desenatorul Stoica Pompei 
are o mare răspundere în ceea ce 
privește calitatea, precum și valo
rificarea superioară a lemnului. In
dicațiile date de el la secționarea 
lemnului sînt respectate întocmai. 
6 șl notmai doar sînt făcute cu e- 
xigență și simt de răspundere. Fi
liera calității nu șe oprește aici. 
Scos din hală, lemnul trece pe la 
așa-zisa rampă verde unde este 
sortat din nou pe clase de calitate 
șl sortimente. Trecut prin atîtea 
controale de calitate, lemnul fru
mos stivuit este depozitat la lăm
pile uscate fiind gata de expediție. 
Aceasta cu lemnul de fag. Rășlnoa- 
sele trec prin aceeași filieră, doar 
că operația se face la gaterul unde 
gaterist este comunistul Negol loan. 
In entuziasta întrecere ce se des
fășoară în cinstea celui de-al IX- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român, micul colectiv de gateriștl 
a obținui succese remarcabile. Cele

UNDE MERGEM
ф Clubul muncitoresc Petrila, ora 

17 — program de cîntece corale fn 
cinstea celui de-al IX-lea Congres 
al P.C.R. Interpretează corul clubu
lui din localitate.

ф Clubul sindicatelor din Lupeni, 
ora 19 — seară distractivă pentru 
tineret.

♦ Stadionul Jiul Petroșani ora 9 
—continuă faza regională a campio
natului de calificare la baschet.

ф Ora 17,30, stadionul din Pe
trila — „Cupa de vară“ la fotbal: 
Jiul Petrila—Minerul Deva. In des
chidere. era 15.45 — finala Sparta- 

3 300 bucăți de traverse normale 
de fag planificate pe iunie și iulie 
au fost realizate aproape integral, 
într-o lună șl jumătate, iar la tra
verse speciale și cherestea de lag 
depășirile se ridică la 30—40 la 
sută. Deosebit de semnificative slnt 
realizările la rășinoase. In planul 
pe luna iulie este prevăzută faso
narea a 400 m c de cherestea de 
rășinoase. Colectivul de la gaterul 
nr. 1 a realizat 160 m c în numai 
trei zile.

In aceste zile de întrecere avîn- 
tată, gateriștiî de la Lonea au în
registrat succese remarcabile. ln- 
tr-una din zilele trecute, schimbul 
I a realizat aproape 32 metri eubi 
cherestea de rășinoase. Schimbul II, 
în frunte cu maistrul de fabricație, 
comunistul Dumitrescu Ioan, gate- 
tistul comunist Trepteș Filimon și 
cu Coman loan au început munca 
hotărîți să întreacă realizările 
schimbului I. Au reușit să prelu
creze 55 metri cubi bușteni de rd- 
șinoase.

Dar colectivul de la gaterul din 
Lonea se mîndrește cu realizări 
bune și la calitate, la valorifica
rea superioară a materialului lem
nos. In această direcție cifrele sînt 
semnificative. La lemn de lag, pla
nul prevede obținerea a 60 la sută 
cherestea de clasa A și B. Reali
zările la acest sortiment < 80—81 
la sută. Ptevederile de calitate la 
rășinoase sint de 36 la sută clasa 
lll-a și Tombant, iar realizările de 
51 la sută. Cine sînt făuritorii a- 
acestor succese ? Comuniști printre 
care se numără cei enumerați mai 
sus. La numele lor se mai adaugă 
cele ale Iov. Lobdă Constantin. 
Asattei Maria, Pătruț Ioana, Rădu- 
lescu Ecaterina și alți membri de 
partid în frunte cu Bercea Petru, 
secretarul organizației de bază.

Un mănunchi de comuniști, un 
mănunchi de oameni harnici care 
au obținut în cinstea celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român realizări remarca
bile.

D. CRISAN

chiadol de vară la fotbal: Minerul
Vulcan — cîștigătoarea meciului 
dintre Jiul II Petrila și Construc
torul Minier Petroșani.

ф Lupeni, ora 16 — continuă 
Voințada la handbal în 7.

ф Ștrandul din Petrila, ora 10 — 
campionatul popular orășenesc de 
înot pentru seniori, juniori și copii.

ф Poligonul de tir Petroșani, ora 
9 — faza orășenească a -Cupei 
F.R.T.".

ф Terenul de volei Aninoasa, 
ora 11 —. finala Sparlachiadel de vară- 
faza orășenească.



STEAGUL ROȘU

O ipoteză nouă 
despre formarea 
pulberii interplanetare

MOSCOVA 23 (Agerpres).
Cunoscutul astronom sovietic, Va 

sili Fesenkov, a emis o ipoteză, po
trivit căreia pulberea interplanetară 
s-ar forma din comete care se dege
nerează.

Folosind materialele rezultate din 
observații recente, inclusiv lucrările 
pe care le-a efectuat în R.A.U., V. 
Fesenkov a ajuns la concluzia că 
din 100 miliarde de comete care se 
găsesc în limitele sferei de atrac
ție a Soarelui, la fiecare 1 000 de 
ani se distrug de la una la 10 come
te, și tocmai datorită 
ia naștere și există în 
pulbere interplanetară.

Concluzia savantului 
legătură cu natura pulberii

VI ET Х АМ

Succese ale trupelor patriotice
Raportul ministrului 
al Italiei

afacerilor externe

acestui fapt 
permanență

sovietic în 
' i cosmi

ce este confirmată și de recentele 
observații făcute de oamenii de ști
ință englezi de pe bordul unor 
avioane zburînd la mari altitudini.

lan-

„COSMOS—76“
MOSCOVA 23 (Agerpres).
In LIniunea Sovietică a fost 

sat satelitul artificial al Pămîntului
„Cosmos-76". La bordul satelitului 
s-a montat aparatura științifică ne
cesară pentru continuarea exploră
rilor în spațiul cosmic în 
programului anunțat de 
TASS la 16 martie 1962.

Aparatura de pe bordul 
lui funcționează normal.

cadrul 
agenția

satelitu-

SAIGON 23 (Agerpres).
In provincia Bien Hoă, situată la 

aproximativ 50 km de capitala sud- 
vietnameză, unitățile Frontului 
țional de eliberare au atacat în 
timele zile mai multe poziții
trupelor guvernamentale, provocîn- 
du-le pierderi însemnate. Agenția

na-
ul-
ale

France Presse relatează că un bom
bardier „Skyraider", aparținînd for
țelor americane, 
tirul trupelor de 
ra, în provincia 
km nord-est de
american, scria A.F.P., lovit în plin, 
a explodat.

a fost doborît de 
partizani, joi sea- 
Binh Dinh, la 410 
Saigon. Aparatul

Conferința de Ia Nairobi
a miniștrilor afacerilor externe 
a șase țări africane
ALGER 23. Corespondentul Ager- 

pres, C. Benga transmite :
De două zile, la Nairobi are loc 

o conferință a miniștrilor afacerilor 
externe a șase țări africane — Ke
nya, Malawi, Etiopia, Uganda, Tan
zania, Zambia, sub președinția mi
nistrului de externe al Kenyei, Jo
seph Murumbi. Pe ordinea de zi a 

reuniunii; convocată sub auspiciile 
Organizației Unității Africane, se 
află un singur punct : reconcilierea 
mișcărilor de eliberare din Rhode
sia de sud, Uniunea poporului afri
can, „Zimbabwe" (Z.A.P.U.) și Uniu
nea Națională africană „Zimbab
we" (Z.A.N.U.).

Dialo Telli, secretarul general al 
O.U.A., a rostit un discurs în care a 
subliniat că „unitatea tuturor forțe
lor politice ale Rhodesiei de suu

Populația din Somalia franceză 
esfe hofărîfă să obfină independenta
ADDIS ABEBA 23 (Agerpres).
Ahmed Bourhan, secretar general 

al Frontului de eliberare a Somaliei 
franceze, a țeajirmat Дп cadrul unei 
conferințe de presă ținute la Addis 
Abeba hotărîrea populației din acest 
teritoriu de a-și obține indepen
dența.

„Trupele coloniale franceze, a 
spus el, vor trebui să părăsească 
teritoriul țării în doi sau trei ani. 
Vom încerca să obținem indepen
dența pe cale pașnică, dar sîntem 
pregătiți să recurgem la lupta ar
mată dacă va fi necesar".

Bourhan a declarat că în lupta 
pentru independență, Frontul de 
eliberare va cere ajutorul statelor 
membre ale O.U.A. și Organizației 
Națiunilor Unite. El a arătat că în 
cursul acestui an va merge la New 
York pentru a participa la sesiunea 
Adunării generale a O.N.U. și pen-

tru a prezenta o petiție în acest sens 
Comitetului special al O.N.U. pen
tru examinarea problemei aplicării 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale.

este necesară în interesul eliberă
rii țării".

După cum s-a anunțat, ministrul 
de stat britanic pentru problemele 
Commonwealth-ului, C. Hughes, a 
sosit Ja Salysbury, unde va trebui 
să continue cu guvernul sud-rhode- 
sian schimburile de păreri inițiate 
recent, prin corespondență, între 
primii miniștri Harold Wilson și Jan 
Smith în problema independenței 
Rhodesiei de sud. Acesta din urmă, 
într-o declarație făcută unor ziariști, 
și-a exprimat din nou dorința de a 
proclama în mod unilateral „inde
pendența".

Observatorii notează că guvernul 
britanic n-a manifestat pînă în pre
zent nici o hotărîre fermă de na
tură să-l împiedice pe Jan Smith 
să proclame independenta la Salis
bury.

Actuala conferință de la Nairobi, a 
reprezentanților Z.A.P.U. și Z.A.N.U., 
subliniază de fapt, importanța uni
tății lor și contribuția ei la lupta 
împotriva colonialismului, precum 
și necesitatea unei mai mari efi
ciente a ajutorului O.U.A. și a sta
telor independente africane acordat 
popoarelor care luptă pentru cuce
rirea libertății pe acest continent.

ROMA 23. Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite:

La Roma a avut loc o ședință a 
Comisiei pentru problemele de po
litică externă a Camerei deputați- 
lor, în care s-au discutat probleme 
de politică externă cu referiri, în
deosebi, la situația din Vietnam și 
la criza Pieței comune.

Ministrul afacerilor externe, A- 
mintore Fanfani, a prezentat un 
raport în care a afirmat că situa
ția din Vietnam continuă 
mențină 
cesar ca 
privește
problemă, Fanfani a confirmat că 
ea este aceeași care a fost expri
mată în ședințele anterioare ale

șă se 
încordată și că este ne- 
ea să fie rezolvată. In ce 
poziția Italiei în această

parlamentului. (După cum se știe, 
guvernul italian sprijină politica 
S.U.A. în Vietnam). In partea a 
doua a raportului său, ministrul de 
externe italian a vorbit despre pro
blemele legate de criza Pieței co
mune, după întreruperea tratative
lor de la Bruxelles, pentru crearea 
unui fond agricol comun al „celor 
șase". Fanfani a arătat că Italia 
continuă să considere necesară în
tărirea Parlamentului european (cu p- 
care Franța nu a fost de acord 1& , 
Bruxelles și care a constituit mo
tivul întreruperii tratativelor). Este 
aceeași poziție pe care a susținut-o 
ministrul de externe italian la în
trevederile avute recent la Paris 
cu ceilalți miniștri de externe ai 
țărilor Pieței comune.

PaitiHiiloi [omioi

MOSCOVA

LONDRA 23 (Agerpres).
Presa britanică de vineri comen

tează pe larg demisia Iui Alec Dou
glas Home din funcția de lider al 
Partidului conservator. In unanimita
te, ziarele apreciază că Reginald 
Maudling, fost ministru de finanțe, 
și Edward Heath, fost ministru pen
tru industrie, comerț și dezvoltare 
regională, au cele mai mari șanse la 
succesiunea lui Home. Este pome
nit, de asemenea, ca un eventual 
candidat, Cristopher Soames, fost 
ministru al agriculturii și membru 
al „elitelor" conservatoare.

„Times", ca și cotidianele „Dai
ly Mirror" și „The Sun”, subliniază 
că plecarea lui Home marchează 
sfîrșitul unei ere în istoria Partidului 
conservator. Succesorul lui va fi 
ales pe baza unor procedee noi. 
Potrivit ziarelor, este pentru prima

de predecesorul său. In 
politice londoneze se a- 
că demisia lui Home con- 
incontestabilă victorie pen- 

și „reformiștii" din

oară în istoria partidului :cînd un 
șef conservator va fi ales Și nu de
semnat 
cercurile 
preciază 
stituie o
tru „moderații" 
partid. Hotărîrea lui Home, sînt de 
părere aceste cercuri, survine în 
urma unei puternice campanii duse 
împotriva sa, în special de 
grupuri favorabile lui Heath.

Pe de altă parte, numeroși 
tați conservatori își exprimă
merirea în legătură cu demisia 
Home, pe care o apreciază ca ino
portună, mai ales că însuși Home a 
declarat presei, săptămîna trecută, 
că „intenționează să conducă parti
dul său la victoria în viitoarele ale
geri generale". i

unele

depu- 
nedu- 

lui

I ! /

BONN. In urma unui puternic 
incendiu care a izbucnit la mina 
din Herne (Renania de vest-West- 
falia), un miner a murit, iar alți 
șase au fost răniți. După cum a 
anunțat direcția minei, nu se cu
noaște soarta altor șapte mineri a- 
flați în galeriile apropiate incen
diului.

LONDRA. Prințul Suvanna Fum- 
ma, primul ministru al Laosului, 

și-a încheiat vizita de diouă zile 
la Londra, plecind joi Ia Paris. In 
timpul șederii sale în capitala An
gliei Suvanna Fumma a avut con
vorbiri cu primul ministru englez, 
Harold Wilson, și cu ministrul a- 
facerilor externe, Michael Stewart.

NEW YORK. In urma unei gre
ve de peste trei săptămîni a ce
lor 12 000 de muncitori de la șan
tierele navale din Groton (Con
necticut), între reprezentanții sin
dicatului greviștilor și ai admi
nistrației s-a realizat un acord pre
liminar privind noul contract de 
muncă.

La șantierele din Groton se con
struiesc submarine cu propulsie 
nucleară.

BONN. In unele regiuni ale Ger- 
maniei occidentale au căzut din 
nou ploi torențiale, care au pro-

începerea procesului intentat spionului 
englez Gerald Brook

MOSCOVA 23 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că la Mos 

cova a început procesul intentat ce
tățeanului englez Gerald Brook, în 
vîrstă de 27 de ani, profesor de 
limba rusă la un colegiu din Lon
dra, care aflîndu-se în vizită 
Uniunea Sovietică a desfășurat o 
tivitate de spionaj.

In actul de acuzare se arată
Brook, din însărcinarea organizației

în 
ac-

ca

antisovietice din străinătate „Uniu
nea populară de muncă" (U.P.M.), a 
încercat să difuzeze în U.R.S.S. ma
nifeste și scrisori care îndemnau la 
răsturnarea puterii sovietice și să 
culeagă date cu caracter economic 
și politic.

In cursul cercetărilor, acuzatul și-a 
recunoscut vinovăția și a declarat că 
regretă faptele comise de el.

S.U.A. vor achiziționa bonuri de tezaur 
în Franța și alte țări din Europa occidentală

WASHINGTON 23 (Agerpres).
Statele Unite au hotărît să 

ziționeze bonuri de tezaur în 
ța și în alte țări 
dentală pentru a 
pereze o parte a 
care a ieșit din 
de lege în acest
elaborat de Comisia bancară a Se
natului S.U.A. prevede că Franța

achi- 
Fran- 
occi- 
recu-

din Europa 
încerca să 
aurului american 
țară. Un proiect 
sens care a fost

vocat inundații in Saxonia și par
tea de nord a landului Hessen. Nu
meroase localități din aceste lan
duri au fost complet acoperite de 
apă. In localitățile situate la est 
de Kassel, nivelul apelor a ajuns 
pină la etajul al doilea al clădi
rilor.

Montreal, Vancouver și Hamilton, 
a inceput joi greva salariaților de 
lâ serviciile de poștă. Această ac
țiune revendicativă a iost declan
șată in sprijinul cererilor de mă
rire a salariilor. La grevă participă 
peste 10 000 de salatiați.

răniților au crescut con- 
ca urmare a ploilor to- 

ce cad fără încetare în 
și în regiunile centrale

BELGRAD. După cum anunță a- 
genția Taniug, la 22 iulie și-a în-

TUNIS. La Tunis s-au încheiat 
lucrările celei de-a 4-a sesiuni a 
Uniunii Naționale a femeilor din

PE SCURT • PE SCURT
ceput lucrările în capitala R. S. 
Macedonia cea de-a 4-a întîlnire 
a Comitetului consultativ interna- 
țiorial al O.N.U. 
și reconstrucția 
la care participă 
meniul geologiei,
hitecturii și urbanismului din 
ferite țări.

In cadrul lucrărilor, care 
dura pînă la 27 iulie, se vor exa
mina problemele privind adopta
rea definitivă a noului plan ur
banistic general al capitalei Ma
cedoniei, distrusă de cutremur.

pentru refacerea 
orașului Skoplie, 
specialiști în 
seismologiei,

do-
ar- 
di-

vor

MONTREAL. In peste 20 de o- 
rașe din Canada, printre care

Tunisia, la care au participat pes
te 200 de delegate. Au fost exa
minate problemele lichidării anal
fabetismului, învățămîntului pro
fesional și au fost trasate sarci
nile de viitor ale Uniunii.

LONDRA. Ministrul muncii 
Marii Britanii, Ray Gunter, a 
nunțat joi o neașteptată creștere 
a șomajului în Marea Britanie. 
Numdr ui șomerilor la 22 iulie a 
fost de 280 335. Este pentru a treia 
oară de Ia stîrșitul celui de-al 
doilea război mondial, pînă în pre
zent, ci nd In Anglia se atinge a- 
ceastă cifră a șomajului.

al
a-
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SEUL. Valoarea pagubelor ma
teriale, precum și numărul inerți
lor și al 
siderabil 
rențiale 
capitală
și de sud ale Coreei de sud.

Numărul morților este în pre
zent de 208, iar cel al răniților de 
199, la aceștia adăugîndu-se un 
număr considerabil de dispăruți.

Apele a două rîuri din sudul 
țării au crescut, revărsîndu-se pes
te maluri. întreaga regiune se 
află în pericol de a fi inundată.

lung de 8 metri, atrage 
cheiurile portului o mare 
de curioși, care l-au și

COPENHAGA. De cîteva zile în 
apele din apropierea portului da
nez Esbjerg, aflat în vestul penin
sulei Jut landa, înoată o balenă 
albă despre care se crede că pro
vine din regiunea Groenlandei și 
și-a pierdut simțul orientării. Ma
miferul, 
zilnic pe 
mulțime
denumit „Moby Dick". Autoritățile 
caută mijlocul de a scoate balena 
în afara apelor teritoriale daneze. 
La apariția ei, pescarii orașului își 
manifestaseră dorința s-o vîneze, 
dar autoritățile le-au atras aten
ția că este interzisă prin lege vî- 
narea ei In apele teritoriale.

și alte țări vor trebui să răscum
pere cu aur bonurile de tezaur și 
obligațiile achiziționate de Banca 
federală de rezerve. Proiectul de 
lege împuternicește banca să folo
sească 
care le 
gislație

După
France Presse, în cursul dezbateri
lor Comisiei bancare a Senatului, 
președintele acesteia, senatorul 
Willis Robertson, a învinuit Franța 
și alte țări vest-europene de redu
cerea rezervelor de aur ale S.U.A. 
Agenția precizează că peste jumă
tate din aurul în valoare de 1,1 
miliarde dolari, care a părăsit de 
la începutul anului depozitul situat 
la Fort Knox, a intrat în Franța.

în acest scop fondurile pe 
deține, ceea ce actuala le- 
americană nu permite.

cum relatează agenția

Lichidarea bandelor 
de teroriști 
de pe teritoriul Indoneziei

DJAKARTA 23 (Agerpres).
La Djakarta s-a anunțat că for

țele armate indoneziene, sprijinite 
de populație, au lichidat bandele 
de teroriști care acționau in regiu
nile muntoase din partea de sud 
a insulei Celebes. Timp îndelungat, 
aceste bande înarmate au terori
zat populația insulei, organizind 
acte de diversiune și sabotaj și o 
serie de acțiuni îndreptate împo
triva guvernului Indoneziei. După 
lichidarea acestora, în capitala in
sulei Celebes s-a deschis o expo
ziție, care prezintă armele captu
rate de la rebeli. Exponatele ates
tă că forțele contrarevoluționare 
au fost sprijinite în activitatea lor, 
îndreptată împotriva guvernului, de 
unele țări occidentale, care au fur
nizat rebelilor arme și materiale de 
luptă. * j
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