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CUVÎNTAREA DE ÎNCHEIERE 
A CONGRESULUI 

rostită de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al C. C. al P. G R.

Ședința plenară a Comitetului Central ai P.C.R.
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, ales la cel de-al IX-lea 

Congres, s-a întrunit în ședință plenară, în seara zilei de 23 iulie.
La deschiderea ședinței, tovarășul Gheorghe Apostol a făcut propunerea 

ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie ales secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român.

Propunerea a fost primită cu puternice și îndelungi aplauze.
în unanimitate, plenara l-a ales pe tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 

în funcția de secretar general al Comite tului Central al Partidului Comunist 
Român.

In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a propus să fie aleasă o co
misie care să facă propuneri privind componența Comitetului Executiv, a 
"'’«ezidiului Permanent și a Secretariatului Comitetului Central.

7

Plenara a ales în unanimitate comisia formată din tovarășii : Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Stoica și Vasile Vîlcu.

Comisia a propus plenarei ca din Comitetul Executiv să facă parte 15 
membri și 10 supleanți, din Prezidiul Permanent — 7 membri, iar Secretariatul să 
fie format din 9 membri.

Puse la vot, propunerile au fost adoptate în unanimitate.
Apoi au fost supuse votului propunerile nominale Prezentate de comisie 

pentru Comitetul Executiv, Prezidiul Permanent și Secretariatul C.C. al P.C.R.
Toate propunerile au fost votate în unanimitate.
Au fost aleși tovarășii:

MEMBRII COMITETULUI
EXECUTIV AL C.C. AL

P.C.R.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Chivu Stoica
Ion Gheorghe Maurer 
Gheorghe Apostol 
Alexandru Bîrlădeanu 
Emil Bodnaraș ■ 
Petre Borilă 
Alexandru Dră,ghici 
Constantin Drăgan 
Alexandru Moghioroș

Paul Niculescu-Mizil
Leonte Răutu
Gogu Rădulescu
Leontin Sălăjan
Ștefan Vojtec
MEMBRII SUPLEANȚI AI 

COMITETULUI EXECUTIV

Iosif Banc
Maxim Berghianu
Petre Blajovici
Dumitru Coliu
Florian Dănălache
Ianoș Fazekaș
Mihai Gere

Petre Lupu
Ilie Verdet
Vasile Vîlcu

MEMBRII PREZIDIULUI

PERMANENT i

NICOLAE CEAUȘESCU 
Chivu Stoica
Ion Gheorghe Maurer 
Gheorghe Apostol 
Alexandru Bîrlădeanu 
Emil Bodnaraș 
Alexandru Drăghici

SECRETARIATUL i

NICOLAE CEAUȘESCU
— Secretar general

Alexandru Drăghici 

Alexandru Moghioroș 

Mihai Dalea

De asemenea, plenara a desem
nat Colegiul Central de partid in 
următoarea componență: Dumi
tru Coliu — președinte, Ion 
Vințe — vicepreședinte ; Andrei 
Cervencovici; Ștefan Duduman ; 
Dumitru Ivanovici; Gheorghe Io-

Manea Mănescu v 
Paul Niculescu-Mizil 
Vasile Patilineț
Leonte Răutu
Virgil Trofin

— Secretari ai C.C.

nescu; Ion Medrea; Dumitru 
Popa ; Ion Guran.

*
In aceeași seară a avut loc șe

dința de constituire a Comisiei 
Centrale de Revizie. Președinte a 
fost ales tovarășul Constantin 
Pîrvulescu.

MEMBRII COMITETULUI EXECUTIV

PAUL NICULESCU-MIZIL LEONTE RĂUTU GOGU RĂDULESCU LEONTIN SĂLĂJAN ȘTEFAN VOITEC

Dragi tovarăși,

Timp de șase zile Congresul 
Partidului Comunist Român s-a 
aflat in centru) atenției Întregului 
popor, care a urmărit lucrările sale 
cu convingerea că hotărîrile adop
tate vor corespunde întrutotul in
tereselor vitale de bunăstare și fe
ricire ale oamenilor muncii, de în
florire a patriei noastre socialiste. 
(Aplauze puternice, prelungite).

De la tribuna Congresului au 
luat cuvintul numeroși activiști de 
partid, de stat și din economic, 
muncitori, țărani, oameni de știin
ță și cultură din toate regiunile 
țării. Exprimind părerea organiza
țiilor de partid, a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, ei au 
subliniat justețea deplină a politi
cii interne și externe marxist-leni- 
niste a partidului, au înfățișat 
munca întregului popor pentru în
făptuirea acestei politici, hotărîrea 
de a nu precupeți nici un efort 
pentru traducerea în viață a obiec
tivelor stabilite de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului. (Aplauze 
furtunoase).

Congresul a dezbătut și adoptat 
în unanimitate documente de în
semnătate istorică, care cuprind 
programul multilateral al dezvol
tării României socialiste, liniile 
directoare ale continuării pe o 
treaptă superioară a operei de 
desăvîrșire a construcției socialis
mului. (Aplauze puternice, înde
lung repetate).

Dînd o înaltă apreciere liniei de 
industrializare socialistă a țării, 
factor determinant al progresului 
continuu al întregii noastre socie
tăți, Congresul a hotărît ca și pe 
viitor industrializarea să consti
tuie obiectivul central al politicii 
economice a partidului: (Aplauze 
îndelungi); a fost stabilit un an
samblu de măsuri privind dezvol
tarea intensivă a agriculturii, în
florirea științei, culturii și ridi
carea nivelului de viață materială 
și spiritual al poporului.

Congresul a adoptat în unani
mitate Statutul, Carta Partidu
lui Comunist Român, (Aplauze), 
călăuza tuturor comuniștilor in 
activitatea lor politică și organi
zatorică, care statornicește rolul 
partidului de forță conducătoare 
în societatea noastră socialistă. 
(Aplauze puternice).

De Ia tribuna Congresului a ră
sunat puternic hotărîrea partidului, 
a întregului popor de a pune și in 
viitor în centrul politicii externe 
alianța cu țările socialiste (Aplauze 
puternice), de a dezvolta relațiile cu 
toate țările indiferent de orindui- 
rea lor socială, de a-și aduce con
tribuția Ia cauza păcii și prieteniei 
între popoare. (Aplauze puternice).

îndeplinind neabătut hotărîrile 
Congresului, partidul nostru, Co
mitetul său Central vor milita 
consecvent pentru întărirea conti
nuă a unității țăriJor socialiste, a 
coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, care 
au un rol determinant în evoluția 
societății contemporane. (Aplauze 
puternice).

Interesul viu pe care l-a produs 
Congresul în rîndurile mișcării co
muniste și muncitorești, ale opiniei 
publice internaționale, este o do
vadă a aprecierii de care se bucură 
partidul nostru, contribuția sa la 
întărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești, la lupta pen
tru cauza păcii și socialismului în 
lume. (Vii și puternice aplauze).

Tovarăși,

Congresul nostru, întregul partid, 
exprimă cele mai calde mulțumiri 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești, democratice, 
pentru participarea la lucrările 
Congresului și pentru saluturile 
lor frățești la adresa partidului și 
poporului nostru. (Aplauze puter
nice). Vedem în aceasta expresia 
legăturilor de solidaritate dintre 
partidele și popoarele noastre. 
(Aplauze puternice).

Asigurăm partidele comuniste și 
muncitorești frățești, oamenii mun
cii din întreaga lume că partidul 
comuniștilor români, va înfăptui 
neabătut programul de desăvîrșire 
a construcției socialismului în Ro
mânia, aducîndu-și astfel contri
buția la întărirea sistemului mon
dial socialist, la întărirea solidari
tății internaționale a celor ce mun
cesc, la cauza socialismului și co
munismului în lume. (Aplauze pu
ternice)

Cu deosebită satisfacție Congre
sul a remarcat faptul că de Ia tri

buna sa, în cnvîntul delegaților 
partidelor frățești, a fost sublinia
tă importanța hotărîtoare. în con- 
dițiunile Internaționale de azi, a 
unității țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor antiimperialiste. 
(Aplauze puternice)

In același timp. în cuvîntul tu
turor delegaților de peste hotare 
a răsunat puternic glasul de con
damnare a intervenției Statelor 
Unite ale Americii în Vietnamul 
de sud și a agresiunii împotriva 
R. D. Vietnam. Aceasta reprezintă 
o puternică manifestare interna
țională de solidaritate cu lupta 
dreaptă a eroicului popor vietna
mez. (Aplauze vii. prelungite).

Rugăm pe stimații noștri oaspeți 
să transmită partidelor și popoa
relor lor salutul frățesc de luptă 
al comuniștilor din România, al 
poporului român : le adresăm urări 
fierbinți de noi succese în lupta 
și munca închinată cauzei păcii, 
democrației, socialismului și co
munismului. (Vii și puternice a- 
plauze).

Tovarăși delegați,
Permiteți-mi ca în numele Co

mitetului Central ales de cel de-al 
IX-lea Congres, să vă mulțumesc 
pentru înalta încredere acordată. 
(Vii aplauze). Vă asigurăm pe dum
neavoastră, întregul partid, între
gul popor român că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a ne 
îndeplini îndatoririle ce ne revin, 
pentru a fi la înălțimea sarcinilor 
ce ne-au fost încredințate, pentru 
realizarea hotărîrilor istorice adop
tate de Congresul nostru. (Aplauze 
furtunoase).

Deplina unitate și unanimitatea 
cu care a acționat Congresul, în 
aceste zile, va constitui un îndrep
tar permanent în activitatea noas
tră de întărire continuă a forței 
partidului, a coeziunii de nezdrun
cinat a rîndurilor sale, de creștere 
a rolului său conducător în în
treaga noastră societate. (Aplauze 
puternice).

Drumul pe care urmează să-l 
străbatem în următorii cinci ani 
nu va fi de loc ușor. Va trebui să 
nu precupețim nici un efort, să 
mergem într-un ritm rapid pentru 
a ridica poporul nostru pe o nouă 
treaptă a civilizației socialiste.

Pentru acest drum noi am făcut 
toate pregătirile. Am judecat înde
lung, ne-am consultat cu partidul, 
cu întregul popor, iar Congresul 
nostru, ca un adevărat stat ma
jor, a stabilit direcțiile și mijloa
cele necesare pentru a străbate in 
cele mai bune condițiuni, cu succes 
deplin, acest drum. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Acum hotărîtor va fi munca po
litică organizatorică, repartizarea 
justă a forțelor organelor de partid 
și de stat, unirea eforturilor lor, a 
tuturor comuniștilor, ale întregu
lui popor într-o singură direcție 
— realizarea programului multila
teral de dezvoltare a societății 
noastre socialiste. (Aplauze înde
lungi).

Comuniștii trebuie să fie în pri
mele rinduri; activitatea lor, a 
întregului nostru partid, va fi în
chinată fericirii poporului, cauzei 
socialismului și păcii. (Aplauze pu
ternice. prelungite).

Congresul, Comitetul Central a- 
drescază eroicei noastre clase 
muncitoare, țărănimii cooperatis
te, intelectualității, tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, o înflăcărată che
mare de a-și închina energia și 
priceperea, elanul lor creator în
floririi continue a Republicii So
cialiste România. (Aplauze furtu
noase ; asistenta, în picioare, ova
ționează îndelung).

Poporul nostru liber și stăpin pe 
soarta sa, construindu-și în mod 
conștient propria istorie, își va 
consacra întreaga capacitate și pu
tere de muncă, țelului măreț a) 
realizării programului adoptat de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
grăbind și mai mult mersul patriei 
noastre spre zările luminoase ale 
comunismului. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Declar închise lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. Vă urez din toată 
inima noi succese in activitatea 
dumneavoastră închinată înfloririi 
patriei socialiste, fericirii poporului 
român. (Aplauze furtunoase, acla
mații, întreaga asistență, în picioa
re, ovaționează îndelung, minute în 
șir, răsună urale).
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COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

PORNIM CU ÎNSUFLEȚIRE LA MUNCA
PENTRU REALIZAREA GRANDIOSULUI PROGRAM

TRASAT DE CONGRESUL PARTIDULUI
Documentele
Congresului 
alcâtuiesc pjonuj. 
nostru dei muncă 
și de viată

HUNEDOARA (coresp. 
„Scînteii").

După ce jurnaliștii scose
seră sute de tone fontă mai 
mult decît prevăzuse planul, 
maistrul NICOLAE MĂRCU- 
LESCU, cu mulțumirea pe 
care o încearcă omul după o 
zi de muncă rodnică, ne-a 
spus:

— Fiecare dintre lucru
rile pe care le-am as
cultat începind de luni dimi
neața în legătură cu indus
trializarea. fiecare dintre 
principiile puse în Rezoluția 
adoptată se traduce în ani și 
ani de lucruri trăite prin 
propria noastră experiență. 
Hunedoara este ea singură 
un capitol din marele capi
tol al industrializării și la 
fel pot spune oamenii din 
alte orașe, cei de la Brașov 
sau orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, bucureștenii sau 
ploieștenii. Un tîrg mic și 
prăfuit, în care ba era de 
lucru, ba nu era nimic, 
o uzină cu utilaj învechit 
și oameni care erau pe trei 
sferturi agricultori, o veșni
că ședere în loc, parcă pe 
terenuri unde nu bate vîn- 
tul și nu se mișcă nimic, 
asta, era Hunedoara, o știe 
toată lumea, și parcă și fu
mul vechilor furnale stătea 
nemișcat ca într-un tablou. 
In raportul Comitetului Cen
tral. al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus 
cum nu se poate mai limpede 
că industrializarea este sin
gura cale care duce spre pro
gres sl civilizație, spre un 
♦rai ridicat șl singura cale ee 
îți nerrttlla să-fi asiguri tn fapt 
independența și suveranitatea 

nafională. Țările cu vechi 
tradiții industriale au mun
cit veacuri de-a rîndul — 
mai bine zis, au muncit cite 
16 ore pe zi proletarii seco
lelor trecute, copiii șl femei
le, oamenii popoarelor co
loniale care au permis acu
mularea de bogății în me
tropolă — iar o dată ce s-au 
asigurat de această bogăție 
a bogățiilor, industria, mari
le firme au căutat să dez
volte pe alte meleaguri nu
mai ramurile ce le conveneau 
și să frîneze diferite ramuri 
cheie, cum ar fi construcția 
de mașini, ca să-și păstreze 
dominația. Politica partidului 
nostru Ilustrează strălucit două 
mari Idei ale socialismu
lui tn privința industrializării: 
mai întîi, rapiditatea — am 
parcurs în două decenii un 
drum care la ritmul dinainte 
de război ne-ar fi cerut a- 
proape un veac — iar apoi 
ceea ce aș numi eu omenia, 
adică Industrializarea noastră 
rapidă s-a făcut fără sacrificiile 
sîngeroase pe care a fost obli
gat să le suporte in alte țări 
proletariatul veacurilor trecute 
șl fără a ne îmbogăți pe spi
narea altora, tn prezent sîn- 
tem țară bine cotată la in
stalațiile petroliere, la trac
toare și la alte specialități 
unde — nu mă pot abține să 
nu adaug asta — e vorba și 
de oțelul și metalele noastre 
hunedorene.

I-am mulțumit secretaru
lui organizației de bază de 
la marele furnal de o mie de 
metri cubi și am plecat la 
oțelnria numărul doi După 
cum se știe, îi zice numărul 
doi pentru că este mai nouă, 
dar ca producție, tocmai de 

aceea, avind cuptoarele cele 
mai mari și mai moderne, e 
oțelăria numărul unu.

— N-aveți cum să-i trimi
teți vorbă lui Tripșa ceva ? 
m-a întrebat prim-topitorul 
CONSTANTIN ENACHE. El e 
la Congres. Dacă puteți să 
dați de el, spuneți-i că am 
scos la cuptoarele șapte și 
opt șarje de cite opt ore și 
jumătate. Asta înseamnă ore 
cîștigate, o mare economie — 
adică știe el mai bine, o să 
se bucure.

— Raportul arată clar ce 
înseamnă oțelul în viața unei 
țări, ne spune cunoscutul 
maistru AUREL STANCIU. S-ar 
putea face și un fel de zicală: 
spune-ml cit oțel dai, ca să-ți 
spun unde al ajuns. Noi ne 
simțim plini de însuflețire la 
gîndul că lucrăm în linia în
tîi a construcției pașnice, 
că munca noastră se adaugă 
la munca tuturor și așează 
temelia de oțel a economiei 
noastre multilaterale și a 
traiului mereu mai înalt.

Sub steagul 

partidului,

spre un țel clar
IAȘI (coresp. „Scînteii").
Cine a colindat în această 

săptămînă satele regiunii 
Iași a avut senzația că dis-’ 
tanța geografică față de 
București a dispărut. Deși în 
toiul muncilor agricole, oa
menii ogoarelor aflau, la 
timp de minute de sala Pa
latului Republicii din Bucu
rești, tot ceea ce transmitea 
radioul despre lucrările Con
gresului, iar ziarele au fost 
în aceste zile tovarășul ne- 
deslipit al omului de pe 
cîmp.

— Mi s-au pus zilele as
tea o mulțime de întrebări, 
ne spune tehniciană agro
nom GEORGETA COLOTIN. 
Oamenii de pe la noi, din 
Războieni, sînt. deosebit de 
interesați de prevederile 
Congresului privind indus
tria. Fiecare are azi rude și 

Documentele Congresului sini 
una cu planul nostru de mun
că șl de viață. Avem un partid 
încercat, o conducere experi
mentată șl ne avîntăm cu toa
tă Încrederea pe căile noului 
plan, a noii jumătăți de dece
niu pe care le luminează po
litica Partidului Comunist Ro
man.

Urmînd „fluxul tehnolo
gic", trecem pe la laminoare 
și prin celelalte secții ale 
marelui combinat, iar la ur
mă ne oprim la centrul unde 
se adună aproape oră de oră 
cifrele și datele noi ale „co
tei apelor Hunedoarei" : flu
viul de fontă și oțel e me
reu mai înalt și în curînd, 
laolaltă cu cel al Reșiței și 
al Galaților de mîine, ne va 
transporta spre țărmurile 
unei vieți socialiste într-un 
înalt stadiu de desăvîrșire a 
ei, așa cum va arăta ea în 
1970, după înfăptuirea ma
relui program adoptat de 
marele Congres din iulie 
1965.

copii la oraș, dar mai ales 
fiecare a învățat, din istoria 
a două decenii, că mare 
parte din soarta agriculturii 
s-a hotărît la oraș, că socia
lismul înflorește în agricul
tură datorită faptului că au 
existat tractoare, mijloace 
mecanizate, tehnicieni de
votat! partidului și, mai 
ales, o linie clară a partidu
lui, care încă din 1949 i-a 
arătat țăranului, cu deplină 
sinceritate, singura cale pe 
care poate ajunge la o viață 
demnă și îndestulată.

— Sîntem recunoscători 
partidului pentru claritatea 
liniei sale- ne spune ingine
rul agronom ION GHEOR
GHIU. Lucrul cel mai im
portant pentru o națiune în 
avînt ca a noastră este clari
tatea țelului, unitatea po
porului în jurul idealului co

munist, justețea liniei. Isto
ria ne arată că unitatea și 
coeziunea partidului comu
nist au o mare însemnătate 
nu numai ca o problemă in
ternă a sa, ci au o influență 
hotărîtoare pentru rapidita
tea și sănătatea mersului 
înainte al întregii țări. Parti
dul ne-a ferit de ocolișuri 
sau dări îndărăt: din 1949 
pînă azi, linia fundamentală 
a partidului în agricultură a 
rămas aceeași, și ceea ce s-a 
schimbat au fost numai con
dițiile, faptul că socialismul 
a învins în întreaga țară, 
că avem acum o agricultură 
socialistă și o industrie pu
ternică în puternic avînt. 
După 16 ani, în zilele aces
tea fierbinți de vară, regă
sim în lucrările Congresului 
aceeași claritate de cleștar, 
aceeași siguranță a „vola
nului" și știm că peste cinci 
ani, cu noul plan cincinal 
îndeplinit, partidul și po
porul vor privi de pe o nouă 
înălțime spre zările noastre 
de aur. Chiar în condițiile 
anului în curs, noi, cei din a- 
ceastă localitate cu răsunet 
istoric numită Războieni, spe
răm să dăm o bătălie pe de
plin victorioasă și să reali
zăm — de anul acesta — re
coltele re care recentele do
cumente Ie prevăd pentru 
1970.

La cooperativa agricolă 
Dumești, șeful de brigadă 
CONSTANTIN GHEOR
GHIU, zărindu-ne, se dă jos 
de pe tractorul său.

— E plăcut să intri cu 
tractoarele pe un pămînt ca 
acesta, ne spune el. Să tot 
mergi cu tractorul, să tot lu
crezi. Ce s-a spus în sala 
Congresului se vede aici, pe 
ogor, și pe alte ogoare, și o 
să se vadă și mai mult pe 
ogorul anilor ce vin. Mă trag 
din țărani și pot să spun că

Partidul

înaripează creația
Pe arhitectul OCTAV DOI- 

CESCU îl surprindem în 
ambianța atelierului de crea
ție, aplecat peste schițele și 
machetele figurînd un mare 
act de cultură : viitorul In

țăranului nu-i pare rău că a 
urmat cu atîta încredere 
primul tovarăș adevărat pe 
care l-a întîlnit de-a lungul 
vieții lui de veacuri, tovară
șul comunist, tovarășul mun
citor. Aș vrea ca vocea mea 
să se audă pînă la București, 
dar sînt acolo destui dele
gați din toate colțurile țării 
care să strige și pentru mine 
ceea ce se cuvine să strigăm 
azi de la un capăt la altul al 
țării: Să trăiască partidul! 
Să trăiască înțeleaptă lui 
conducere! Să dea rod ogo
rul nostru, să muncim așa 
cum se cuvine în marile 
vremi pe care le trăim !

— Nu e nici o laudă dacă 
spun că multe din sarcinile 
preconizate de partid la Con
gres se află în curs de reali
zare în cooperativa noastră, 
ne spune președintele din 
Moțca, tov. SEBASTIAN 
DASCĂLU. Am ridicat în a- 
nul trecut valoarea retribu
ției suplimentare, vom apli
ca anul acesta retribuția su
plimentară și la alte culturi. 
Linia partidului, dacă e s-o 
spunem pe scurt, înseamnă 
muncă mai spornică și trai 
mai bun. Dacă Rezoluția ne 
găsește cu multe sarcini pe 
cale de înfăptuire, meritul 
nu e al nostru, ci în primul 
rînd al partidului, pentru că 
raportul prezentat de tova
rășul Ceaușescu și celelalte 
documente sînt scoase din 
realitate, din experiența zil
nică a partidului care con
duce și înmănunchează mun
ca și experiența noastră.

Iar munca în jurul nostru 
— pretutindeni pe unde am 
stat de vorbă cu țăranii din 
satele regiunii Iași — conti
nuă de zor, cu spor și voie 
bună, cu însuflețirea de care 
sînt în stare numai oamenii 
care se simt liberi și știu 
pentru ce muncesc.

stitut politehnic care va a- 
părea pe harta noului cin
cinal.

— Am urmărit cu atenție 
concentrată documentele și 
lucrările Congresului care 

se încheie azi. Amploarea 
planurilor, claritatea obiec
tivelor, suflul creator sînt 
impresionante. Mai strîns u- 
nit ca oricînd în jurul în
cercatului său conducător, 
partidul comunist, poporul 
pășește la înfăptuirea unui 
program de dezvoltare fără 
precedent a întregii noastre 
societăți, un program de în
florire multilaterală a Româ
niei socialiste. Creatorului i 
se acordă posibilitatea maxi
mă de valorificare a talen
tului, un titlu înalt: de a fi 
părtaș direct la marele edi
ficiu socialist.

— în ce privește proiectul 
viitoarei politehnici, știm că 
sînteți autorul, șeful colec
tivului.

— Obiectivele partidului 
fixează cu exactitate științi
fică timpul, perspectiva so
cială, țelul, stimulîndu-ne e- 
nergiile, gîndirea și fantezia. 
Dar să concretizez: politeh
nica va fi terminată în 1970, 
însă ea trebuie să dăinuie 
mult. Fără perspectiva cla
ră a dezvoltării pe care 
ne-o oferă partidul, noi 
n-am fi putut gîndi dincolo 
de anul 2000.

— Ați participat la recen
ta întîlnire a conducerii de 
partid cu oamenii de cultură, 
ați luat cunoștință astăzi de 
Rezoluția Congresului. Ce-ați 
desprins în mod deosebit ?

— Chemări foarte atrăgă
toare și mobilizatoare. Crea
torului i se cere să-și pună 
întreaga personalitate tn re
darea suflului de viață al o- 
rînduirli socialiste, să se i- 
dentifice cu însuși miezul 
marelui act creator care an
gajează poporul întreg. Ca 
arhitect înțeleg astfel impe
rativul pus în fața profesiu
nii mele: de a găsi pentru 
fiecare temă, mare sau mică, 
filonul de aur al originalită
ții, de a respinge formulele 
repetate și obosite, de a fi 
la înălțimea epocii. Partidul 
înaripează creația t

Au terminat 
secerișul
REGIUNEA

OLTENIA

CRAIOVA (coresp. „Scînteii*).— 
Oamenii muncii de pe ogoarele 
regiunii Oltenia au obținut un în
semnat succes pe care-1 adaugă la 
șirul celorlalte realizări închinate 
Congresului al IX-lea al partidului: 
terminarea secerișului în toate coo
perativele agricole de producție și 
în gospodăriile de stat din regiune. 
Grîul și secara au fost strînse de 
pe cele peste 350 000 ha însămînța- 
te cu aceste culturi. Drumul recoltei 
spre hambare este mereu scurtat 
prin intensificarea treierișului. Din 
suprafața secerată pînă acum a 
fost treierată recolta de pe mai mult 
de 220 000 hectare. Ritmul zilnic al 
treierișului este în continuă crește
re. Ca și în timpul celorlalte lucrări 
agricole din acest an, în frunte se 
situează mecanizatorii, lucrătorii 
gospodăriilor de stat șl țăranii coo
peratori din raioanele Băilești, Co
rabia, Calafat, Caracal, principale
le grînare ale regiunii. Gospodă
riile de stat din întreaga regiune si 
cooperativele agricole de producție 
din raioanele Băilești și Corabia au 
terminat și treierișul griului și se
carei. Și în raioanele Calafat și Ca
racal această lucrare se apror> ’ 
de sfîrșit.

Consiliile agricole regional si 
raionale au luat măsuri concrete 
pentru terminarea de urgență a 
treierișului și pregătirii terenurilor 
pentru însămînțările de toamnă. 
Pînă acum pe 50 000 ha au fost 
efectuate arături de vară de bună 
calitate, tar pe 7 000 ha au fost în- 
sămînțate culturi duble de plante 
furajere.

REGIUNEA

PLOIEȘTI

PLOIEȘTI (coresp „Scînteii'). — 
în cursul zilei de vineri, țăranii 
cooperatori și lucrătorii din gos
podăriile de stat din regiunea Plo
iești au raportat Congresului par
tidului că au terminat de strîns re
colta de grîu și secară de pe toate 

' cele peste 139 000 ha cultivate. în 
prezent continuă intens treieratul.

Pe terenurile de pe care s-a 
strîns recolta, mecanizatorii au exe
cutat arături pe o suprafață de a- 
proape 22 000 ha De cîteva zile 
au început și celelalte pregătiri 
pentru însămînțările de toamnă — 
condiționarea semințelor și alege
rea terenurilor pe care urmează să 
se cultive grîul.
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I MEMBRII COMITETULUI CENTRAL CONGRESUL AL IX-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
1. Alexa Augustin
2. Alexe Eugen
3. Almășan Bujor
4. Apostol Gheorghe
5. Balalia Dumitru
6. Banc Iosif
7. Bayerle Iosif
8 Bădescu Nicolae
9..Berghianu Maxim

10. Bîrlădeanu Alexan
dru

11. Blajovici Petre
12. Boboș Ștefan
13. Bobu Emil
14. Bodnaraș Emil
15. Boga Cela Ioana
16. Borilă Petre
17. Breitenhofer Anton
18. Bughici Simion
19. Bunaciu Avram 

Burcă Mihai
21. Cazacu Virgil
22. Călin Gheorghe
23. Ceaușescu Nicolae
24. Chivu Stoica
25. Cioară Gheorghe
26. Cîrcei loan
27. Coliu Dumitru
28. Coman loan
29. Cotoț loan
30. Cozma loan
31. Crăciun Constanța

MEMBRII SUPLEANȚI Al C. C. AL P. C. R.

32. Csupor Ludovic
33. Daju Vasile
34. Dalea Mihai
35. Dănălache Florian
36. Dăscălescu Constan

tin
37. Drăgan Constantin
38. Drăgănescu Emil
39. Drăghici Alexandru
40. Drăgoi Stana
41. Duca Aurel
42. Fazekaș Ianoș
43. Florescu Emanoil
44. Florescu Mihail
45. Gaston Marin Gheor

ghe
46. Gere Mihai
47. Giosan Nicolae
48. Gluvacov loan
49. Guină Nicolae
50. Haș Teodor
51. Hossu Gheorghe
52. Ion Gheorghe
53. Ionescu Petre
54. Ioniță Ion
55. Isac Martin
56. Ivanovici Dumitru
57. Joja Atanase
58. Kovâcs Gyorgy
59. Lascu Elena
60. Levente Mihail
61. Lupu Petre

62. Malinschi Vasile
63. Marinescu Mihai
64. Marinescu Teodor
65. Matei Ștefan
66. Maurer Ion Gheor

ghe
67. Mănescu Corneliu
68. Mănescu Manea
69. Mărcuș loan
70. Mihoc Gheorghe
71. Militaru Aldea
72. Mîrza Vasile
73. Moghioroș Alexan

dru
74. Moisescu Anton
75. Moldovan Roman
76. Murgulescu Ilie
77. Nicolescu Miron
78. Nicula Gheorghe
79. Niculescu Mizil-Paul
80. Nistor Constantin
81. Onescu Cornel
82. Pas Ion
83. Patilineț Vasile
84. Păcuraru Andrei
85. Petrescu Gheorghe
86. Popa Dumitru
87. Popescu Dumitru
88. Popescu-Puțuri Ion
89. Potop Vasile
90. Predescu loan

91. Rădoi Gheorghe
92. Rădulescu Gogu
93. Răutu Leonte
94. Roman Valter
95. Roșianu Mihail
96. Roșu Gheorghe
97. Rusu Clement
98. Sandu Constantin
99. Sălăjan Leontin

100. Scarlat Constantin
101. Sencovici Alexandru
102. Simionescu Cristofor
103. Simulescu Dumitru
104. Solomon Barbu
105. Stănescu Ion
106. Stoffel Emeric
107. Stoica Gheorghe
108. Suder Mihail
109. Trofin Virgil
110. Țurcanu Ene
111. Uglar Iosif
112. Vaida Vasile
113. Vass Ghizela
114. Vasilichi Gheorghe
115. Verdeț Ilie
116. Vereș Nicolae
117. Vijoli Aurel
118. Vîlcu Vasile
119. Voicu Ștefan
120. Voitec Ștefan
121. Zaharescu Barbu

AL P. C. R.
ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE
Sîmbătă dimineața a avut loc 

ședința de închidere a lucrărilor 
Congresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

Lucrările ședinței au fost condu
se de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

S-a anunțat că în cursul după- 
amiezii de vineri a avut loc șe
dința consacrată alegerii Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român și Comisiei centrale de re
vizie.

Luînd cuvîntul, din partea Comi
siei de numărare a voturilor, tova
rășul Gheorghe Năstase a dat citi
re listei membrilor Comitetului 
Central și membrilor supleanți ai 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și ai Comisiei 
centrale de revizie.

Delegații și invitații aplaudă 
puternic, îndelung.

S-a anunțat apoi că tot vineri 
seara a avut loc prima ședință 
plenară a Comitetului Central al 
partidului. în conformitate cu pre
vederile Statutului, plenara a ales 
organele executive.

Luînd cuvîntul, tovarășul Gheor
ghe Apostol a anunțat că PLENA
RA A ALES IN UNANIMITATE 
CA SECRETAR GENERAL AL 
COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN PE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Delegații la Congres, întreaga a- 
sistență, în picioare, aplaudă, ova
ționează îndelung.

Secretarul general al Comitetu
lui Central al partidului a făcut 
cunoscut apoi că plenara Comite
tului Central a ales în unanimi
tate COMITETUL EXECUTIV 
format din 15 membri și 10 
membri supleanți și a dat citire 
listei lor.

Se comunică în continuare că 
plenara Comitetului Central a ales 
în unanimitate PREZIDIUL PER
MANENT alcătuit din 7 tovarăși 
și se prezintă componența sa.

Se dă citire apoi listei SECRE
TARIATULUI Comitetului Cen
tral al partidului ales în unani
mitate de plenara Comitetului 
Central.

Anunțarea componenței Comi
tetului executiv, a Prezidiului per
manent și a Secretariatului este 
salutată de Congres cu urale și a- 
clamații. cu vii și îndelungi a- 
plauze.

De asemenea, s-a anunțat că 
plenara Comitetului Central, con
form prevederilor Statutului, a 
desemnat Colegiul central alcă
tuit din 9 tovarăși, avînd ca pre
ședinte pe tovarășul Dumitru Co
liu. S-a comunicat apoi că vineri 
seara a avut loc prima ședință a 
Comisiei centrale de revizie care 
a ales în unanimitate ca președin

te pe tovarășul Constantin Pîrvu- 
lescu.

La propunerea prezidiului Con
gresului. delegații la Congres au 
adoptat o moțiune de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez. Tex
tul moțiunii, prezentat de tovară
șul Paul Niculescu-Mizil. a fost 
subliniat în repetate rînduri de 
puternice aplauze, expresie a a- 
probării unanime de către Con
gres a moțiunii, a spiritului inter
naționalist, de solidaritate cu 
lupta dreaptă a poporului viet
namez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a rostit cuvîntul de închi
dere a lucrărilor celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român. Cuvîntarea a fost 
subliniată în repetate rînduri cu 
aplauze furtunoase.

Lucrările Congresului iau sfîrșit 
într-o atmosferă de mare entu
ziasm. întreaga asistență. în pi
cioare, ovaționează minute în șir, 
nu contenesc uralele, se aplaudă 
puternic. Participanții intonează 
Internaționala.

★
Lucrările ședinței de închidere a 

Congresului au fost transmise de 
posturile noastre de radio și tele
viziune.

(Agerpres)

1. Agachi Nicolae
2. Băbălău Constantin
3. Bălan Ștefan
4. Bej an Dumitru
5. Bîrlea Ștefan
6. Boabă Alexandru
7. Bora loan
8. Brad Ion
9. Braniș Ladislau

10. Bucșa Remuș
11. Ciobanu Lina
12. Ciocan Maria
13. Cervencovici Andrei
14. Crișan Adalbert
15. Dănilă Aurelia
16. Dejeu Dumitru
17. Diaconescu Atanase
18. Diculescu Ilie
19. Dobrescu Miu
20. Doggendorf I. Niculae
21. Duma Aurel
22. Duminică Petre
23. Dumitrache Constan

tin
24. Eisenburger Eduard
25. Enache Petru
26. Fazekaș Ludovic

27. Făsui Ilie
28. Funk Ștefania
29. Gheorghiu Dumitru
30. Gheorghiu Mihnea
31. Gheorghiu Nicolae
32. Ghinea Gheorghe
33. Gâdea Suzana
34. Gîrba Traian
35. Hudițeanu Nicolae
36. Iliescu Ion
37. Ionescu D. Tudor
38. Iones’cu Vasile
39. Kiss Ștefan
40. Kdmiives loan
41. Lazăr David
42. Lazăr Dumitru
43. Leica Adam
44. Letay Ludovic
45. Macovei Pompiliu
46. Maftei Gheorghe
47. Marinescu Ion
48. Marinescu Voinea
49. Mateescu Vasile
50. Mîndreanu Constan 

tin
51. Oniga Emil
52. Oprea Gheorghe

53. Pățan Ion
54. Petre Nicolae
55. Petrescu Dumitru
56. Pop Gheorghe
57. Popescu Barbu
58. Popovici Titus Viorel
59. Rădulescu Ilie
60. Savu Ion
61. Sion Mihail Bujor
62. Spătărelu Ion
63. Stan Gheorghe
64. Stoian Ion

MEMBRII COMISIEI
1. Alexe Nicolae
2. Anghel Nicolae
3. Cristescu Dumitru
4. Dop Gheorghe
5. Dudaș Traian
6. Gomboș Mihai
7. Ionescu Marin Florea
8. Ivan Mihail
9. Marusi Gheorghe

10. Matei Nicolae
11. Nițulescu Stelian
12. Oprișan Nicolae

65. Szabo Emeric
66. Szilâgyi Dezideriu
67. Takâcs Ludovic
68. Tăbîrcă Nicolae
69. Teoreanu Ion
70. Turcu Ion
71. Turcuș Dumitru
72. Vida Gheza
73. Vlad Vasile
74. Voina Ioan
75. Winter Richard

MOȚIUNE

CENTRALE DE REVIZIE
13. Paloș Gheorghe
14. Petrescu Gheorghe
15. Pîrvulescu Constantin
16. Popa Emil
17. Pusztai Imre
18. Roman Nicolae
19. Sîrbu Ion
20. Stoica Ion
21. Șerban Miron
22. Vass Ladislau
23. Ungurașu Gheorghe

MEMBRII SUPLEANȚI Al COMITETULUI EXECUTIV 
AL C. C. AL P. C. R.

IOSIF BANC MAXIM BERGHIANU PETRE BLAJOVIOI

In numele Partidului Comunist Român, al în
tregului nostru popor, Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român adresează un fier
binte salut de solidaritate și frăție internaționa- 
listă poporului vietnamez, care duce o luptă 
dîrză, plină de eroism, pentru libertate și inde
pendență. (Aplauze puternice).

Intervenția militară a imperialismului ameri
can împotriva poporului din Vietnamul de sud, 
agresiunea împotriva Republicii Democrate Viet
nam — stat independent și suveran — bombar
damentele barbare asupra orașelor și satelor 
vietnameze constituie acte de război fățișe, sfi
dează cele mai elementare norme ale dreptului 
internațional.

Nici un fel de declarații despre intenții pacifice 
nu pot ascunde adevărul cu privire la această 
agresiune. Ea creează pericolul extinderii războ
iului, al împingerii omenirii într-o conflagrație 
termo-nucleară care ar provoca distrugeri incal
culabile, nimicirea imenselor valori materiale și 
culturale făurite de civilizația umană.

Toate acestea provoacă îngrijorarea opiniei pu
blice mondiale, Indignarea și mînia întregii ome
niri. In lupta pentru apărarea independenței^ 
pentru libertatea completă a patriei sale, pentru 
dreptul de a dispune singur de propria soartă, 
poporul vietnamez se bucură de sprijinul țărilor 
socialiste, al altor state • iubitoare de pace și li
bertate, de solidaritatea tuturor popoarelor. 
(Vii aplauze).

Dînd glas gîndurilor și sentimentelor comu
niștilor din țara noastră, ale întregului popor 
român, Congresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român condamnă cu cea mai mare fermitate 
agresiunea S.U.A. în Vietnam, atacarea țării so
cialiste surori — Republica Democrată Vietnam 
— își exprimă deplina solidaritate cu lupta Fron
tului Național de Eliberare, exponentul aspira
țiilor fundamentale și unicul reprezentant legitim 
al poporului din Vietnamul de sud !

Cerem să se pună capăt acțiunilor agresive ale 
S.U.A., să înceteze bombardamentele împotriva 
R. D. Vietnam, să fie retrase toate trupele străine 
din Vietnam I Să se respecte dreptul poporului 
vietnamez de a-și hotărî singur soarta, fără vreun

amestec din afară, potrivit propriei sale volnți! 
(Aplauze).

Declarăm solemn că poporul român este hotă- 
rît să acorde poporului vietnamez întregul său 
ajutor frățesc I (Aplauze puternice).

în intervențiile lor, toate delegațiile partidelor 
comuniste, muncitorești, democratice, venite să 
salute Congresul nostru, au condamnat cu aspri
me agresiunea imperialismului american în Viet
nam. Noi vedem în aceasta o puternică mani
festare a solidarității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale cu lupta nobilă a po
porului vietnamez! (Aplauze puternice).

In agresiunea împotriva Vietnamului, în in
tervențiile armate din Republica Dominicană, 
Congo, Laos își găsește expresie linia cercurilor 
imperialiste agresive, care se opun pretutindeni 
progresului social, încearcă să înăbușe mișcările 
de eliberare națională și aspirațiile de libertate 
ale popoarelor, să mențină în lume jugul colonial 
și opresiunea colonialistă, să susțină cu forța ar
melor rînduielile ultrareacționare, regimuri pu
trede de marionete, urîte și respinse de propriile 
popoare.

Aceasta este o linie sortită unui inevitabil 
eșec, care nu poate duce în cele din urmă decît 
la înfrîngerea promotorilor ei 1 (Aplauze puter
nice).

în actualele împrejurări sînt mai necesare ca 
oricînd creșterea vigilenței și întărirea unității 
tuturor forțelor libertății, păcii și progresului so
cial. Ne exprimăm convingerea că întărind con
tinuu unitatea lor, luptînd într-un singur front, 
țările socialiste, clasa muncitoare internațională, 
noile state independente, mișcarea de eliberare 
națională, toate forțele democrației și ale progre
sului au capacitatea reală să zădărnicească acțiu
nile agresive ale imperialiștilor, să salvgardeze 
pacea I (Vii aplauze).

Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân urează poporului vietnamez să izbîndească 
deplin în lupta sa dreaptă pentru libertate și in
dependență ! (Aplauze puternice).

Dreptul sacru al fiecărui popor de a dispune 
liber de soarta sa, cauza nobilă a libertății și ega
lității popoarelor, cauza păcii în lume vor trium
fa I (întreaga asistență în picioare aplaudă pu
ternic).

SECRETARI Al

IANOȘ FAZEKAȘ MIHAI CERE >ETRE LUPU ILIE VERDEȚ VASILE V1LCU



Recepție cu prilejul 
celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român a oferit sîmbătă 
seara, la Palatul Snagov, o recep
ție''cu prilejul celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

La recepție au participat tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Emil Bodnaraș, Petre Bo- 
rilă, Alexandru Drăghici, Constan
tin Drăgan, Alexandru Moghio- 
roș, Paul Niculescu-Mizil, Leonte 
Răutu, Gogu Rădulescu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec — membrii 
Comitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, membrii supleanți ai 
Comitetului Executiv și membrii 
Secretariatului C.C. al P.C.R., 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, delegați și invitați la Congres.

Au luat parte conducători și 
membri ai delegațiilor partidelor 
comuniste și muncitorești frățești 
și ai altor partide democratice care

Primiri la C. C. al Partidului Comunist Român
ale unor delegații participante 

la Congresul al IX-lea al P. C. R.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 

Ion Gheorghe Maurer s-au intîlnit 
cu delegația Partidului Socialist 
Unit din Germania, condusă de to
varășul Walter Ulbricht, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, cordială.

*
Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 

Chivu Stoica și Constantin Drăgan 
au avut o întîlnire cu delegația 
Partidului Comunist Bulgar, con
dusă de tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria.

întîlnirea a decurs într-o atmos
feră tovărășească, cordială.

Vizitele delegațiilor unor partide 
comuniste și muncitorești

Sîmbătă la amiază, tovarășul 
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, a primit vizita 
tovarășului Bohuslav Lastovicka, 
președintele Adunării Naționale a 
R. S. Cehoslovace, conducătorul 
delegației P.C. din Cehoslovacia, 
care a luat parte la lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R.

★
La 24 iulie a.c., ministrul aface

rilor externe al R. D. Germane, 
Otto Winzer, însoțit de amba
sadorul R.D.G. la București. Ewaid 
Moldt, a făcut o vizită ministrului 
afacerilor externe al R. P. Ro
mâne, Corneliu Mănescu, cu care a 
avut o convorbire cordială.

★
Sîmbătă, delegațiile unor partide 

comuniste și muncitorești și aie 
altor partide democratice, care au 
luat parte la lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R., au făcut

DEPUNEREA DE COROANE DE FLORI DE CĂTRE DELEGAȚIA 
PARTIDULUI SOCIALIST ITALIAN AL UNITĂȚII PROLETARE

Sîmbătă dimineața, delegația 
Partidului Socialist Italian al Uni
tății Proletare, în frunte cu Vin
cenzo Ansanelli, a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

Decrete ale Consiliului de
Primind însărcinări pe linie de 

partid și in conformitate cu arti
colul 13 din Statutul Partidului 
Comunist Român care prevede că 
un membru de partid nu poate 
deține decît o singură funcție de 
conducere politică ce necesită a ac
tivitate permanentă, prin decrete 
ale Consiliului de Stat, tovarășul 
Alexandru Drăghici a fost elibe
rat din funcția de vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și minis
tru al afacerilor interne, tovară
șul Alexandru Moghioroș a fost

Cum e vremea

Ieri în țară : Vremea a fost fru
moasă și călduroasă cu cerul variabil 
mai mult senin. Vîntul a suflat în 
general slab cu intensificări în Do- 
brogea. Temperatura aerului la orele 
14 era cuprinsă între 22 grade la 
Mangalia și 35 grade la Băilești, 
Turnu Măgurele, Videle, Titu și 
București. In București ; Vremea a 
fost frumoasă și excesiv de căl
duroasă cu cerul variabil, mai mult 
senin. Vîntul a suflat slab. Tempera
tura maximă a atins 37 de grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

au participat la lucrările Congre
sului.

Au participat, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați la București, precum și repre
zentanți ai presei.

La începutul recepției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
toastat pentru Partidul Comunist 
Român, pentru poporul român, 
pentru noi victorii in construcția 
socialismului în țara noastră, pen
tru unitatea țărilor socialiste și 
întărirea unității și coeziunii miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale în lupta împotriva 
imperialismului, pentru pace și so
cialism, în sănătatea reprezentan
ților partidelor comuniste și mun
citorești și ai altor partide demo
cratice de peste hotare, în sănăta
tea delegaților și invitaților la 
Congres, a tuturor oaspeților.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

(Agerpres)

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer și Gheorghe 
Apostol au primit delegația Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam, condusă de tovarășul Le Duc 
Tho, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, priete
nească. *

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Drăghici și Paul Nicu
lescu-Mizil s-au întîlnit cu delega
ția Partidului Comunist din Indo
nezia, condusă de tovarășul D. N. 
Aidit, președintele C.C. al P.C. din 
Indonezia.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, cordială.

(Agerpres)

o serie de vizite în Capitală și în 
alte localități din țară.

Delegația Partidului Comunist 
Bulgar, în frunte cu Todor Jiv
kov, a făcut în cursul dimineții o 
vizită la Muzeul de artă din Bucu
rești. Membrii delegației Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, în 
frunte cu Edvard Kardelj, au vizi
tat Muzeul Satului din Capitală. 
Delegația Partidului Comunist din 
Germania, în frunte cu Max Rei
mann, a vizitat Muzeul Doftana.

Tot sîmbătă, delegata Partidu
lui Comunist din Chile, Virginia 
Gonzales, a vizitat întreprinderea 
Filatura românească de bumbac și 
Combinatul avicol Crevedia, iar 
membrii delegației Partidului 
Popular al Convenției din Ghana, 
condusă de Paul Tagoe, Muzeul de 
artă din București și Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteiî".

(Agerpres)

Au luat parte tovarășul Dumitru 
Simulescu, activiști de partid, re
prezentanți ai Comitetului executiv 
al Sfatului popular al Capitalei.

(Agerpres)

Stat
eliberat din funcția de vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
iar tovarășul Mihai Dalea a fost 
eliberat din funcția de președinte 
al Consiliului Superior al Agri
culturii.

★
Tot prin decrete ale Consiliului 

de Stat, tovarășul Ilie Verdeț a 
fost numit în funcția de vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
iar tovarășul Corne] Onescu în 
funcția de ministru al afacerilor, 
interne.

(Agerpres)

27 șl 28 iulie a.c. In țară : Vremea în 
general frumoasă cu cerul variabil, 
înnorări mai accentuate se vor pro
duce în Jumătatea de nord-vest unde 
vor cădea averse locale de ploaie în
soțite de descărcări electrice. Vînt 
slab pînă la potrivit din sectorul sud- 
vestic. Temperatura în creștere, mi
nimele vor fi cuprinse între 12—22 
grade, iar maximele între 25 și 35 
grade, mai ridicate în sudul țării. 
In București : Vreme în general fru
moasă. Cerul va fi variabil. Vînt 
slab. Temperatura în creștere.

PRESA INTERNAȚIONALĂ DESPRE LUCRĂRILE 
CELUI DE-AL IX-LEA CONGRES 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
MOSCOVA (Agerpres). — „Uni

tatea și solidaritatea — steagul mi
lioanelor", este titlul corespondenței 
din ziarul „PRAVDA" de sîmbătă 
a trimișilor săi speciali la cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R., F. Vi- 
drașcu și A. Lukoveț.

Referindu-se la cuvîntarea rosti
tă la Congres de tovarășul Emil 
Bodnaraș, ziarul scrie că în orien
tarea politicii externe a României, 
alianța frățească, prietenia și cola
borarea constantă cu toate țările 
care formează sistemul mondial al 
socialismului sînt pentru Partidul 
Comunist Român de importanță 
esențială. In continuare, în cores
pondență se arată că la baza rela
țiilor României cu toate celelalte 
state stă principiul coexistenței 
pașnice între țări cu sisteme social- 
economice diferite. Partidul și po
porul sprijină activ și consecvent 
lupta de eliberare națională a po
poarelor, lupta tinerelor state de 
curînd eliberate de sub jugul co
lonial pentru apărarea și consoli
darea independenței lor naționale, 
pentru deplina egalitate în drepturi 
între state și națiuni.

în continuare, în corespondență 
se relatează că Congresul comuniș
tilor români a fost salutat de re
prezentanții a 56 de partide comu
niste și muncitorești, precum și de 
reprezentanți ai unor partide de
mocratice din diferite țări ale lu
mii. Se arată, de asemenea, că 
delegații la Congres au aprobat cu 
mare însuflețire raportul Comite
tului Central al partidului, activi
tatea desfășurată de Comitetul 
Central în perioada dintre cele 
două congrese.

Intr-un articol consacrat lucrări
lor Congresului, revista „NOÎVOE 
VREMEA" arată că „cei cinci ani 
care au trecut de la congresul pre
cedent au fost ani de profunde 
transformări social-economice în 
viața României. în acești ani, so
cialismul a învins definitiv la orașe 
și sate. Aceasta a fost cea mai 
mare victorie repurtată de partid 
după cucerirea puterii". în conti
nuare, revista expune principiile 
politicii externe a României, defi
nite în rapoartele prezentate la 
Congres.

★
HAGA (Agerpres). — Presa 

olandeză publică materiale care 
oglindesc principalele probleme 
dezbătute de cel de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. Sub titlul „Industria 
românească se dezvoltă în ritm ra
pid", ziarul olandez „DE WAAR- 
HEID“ se referă la realizările țării 
noastre în cursul planului șesenal. 
precum și la prevederile viitorului 
plăn cincinal în principalele sec
toare ale economiei. „Ținînd sea
ma de aceste realizări, arată zia
rul, se poate vorbi de un mare 
succes al economiei R. P. Româ
ne. Industria grea s-a dezvoltat 
mai rapid, dar nici cea ușoară nu 
a rămas în urmă. Vînzarea de 
mărfuri cu amănuntul s-a dublat 
în România, ceea ce înseamnă o 
mare creștere a puterii de cumpă
rare în această țară".

Ziarul „DE VOLKSKRANT" a- 
rată : „Această țară, care promovea
ză industrializarea, dezvoltînd cu 
prioritate industria grea și con
strucția de mașini, a creat o bază 
adevărată pentru independența 
națională și suveranitate".

„România are un proiect curajos 
privind electrificarea țării. Acest 
plan prevede introducerea ener
giei nucleare pentru producerea 
de electricitate" — scrie la rîn- 
dul său ziarul „NIEUWE ROTTER- 
DAMSE COURANT".

★
PRAGA (Agerpres). — Sub sem

nătura corespondentului său la 
București, ziarul „RUDE PR AVO" 

DUBLIN. Greva aalariaților de la 
ziarele din Dublin — capitala Irlan
dei — a intrat tn cea de-a patra săp- 
tămtnă. 1 700 de greviști revendică 
majorarea salariilor cu 33 la sută. 
Datorită grevei, cinci ziare și-au În
cetat apariția. In semn de solidarita
te, alți 5 000 de muncitori de Ia tipo
grafiile din Dublin s-au alăturat gre
viștilor.

SANAA. Primul ministru al Re
publicii Arabe Yemen, Hassan Al- 
Amri, a adresat vineri poporului
yemenit un mesaj radiodifuzat în 
care se arată că răspunderea pen
tru apărarea cuceririlor revoluțio
nare ale R.A.Y. revine întregului 
popor. El a chemat poporul R.A.Y. 
să se unească în lupta împotriva 
rebelilor și contrarevoluționarilor 
și a cerut conducătorilor de tri
buri să participe, alături de gu
vern, la apărarea tării și asigura
rea securității naționale. La baza 
dezvoltării Yemenului, a spus 
Hassan Al-Amri, stă carta yeme- 
nită, proclamată de președintele 
Abdullah Al Sallal. în continuare, 
premierul yemenit s-a referit la 
hotărîrile conferinței de la Khamer 
pentru reglementarea situației din 
Yemen. El a arătat că aceste ho- 
tărîri trebuie să stea la baza con
vorbirilor privind instaurarea pă
cii în întreaga țară și consolidarea 
R.A.Y. 

PEKIN. La 24 iulie a sosit Ia Pekin, într-o vkltă oficială, generalul Ne 
Win, președintele Consiliului revoluționar fii al Consiliului de Miniștri al 
guvernului revoluționar al Uniunii Birmane. în aceeași zi, generalul Ne Win 
și persoanele care îl însoțesc au avut o întrevedere cu Liu Șao-ți, președintele 

R. F. Chineze, și Ciu En-Iai, premierul Consiliului de Stat.

publică sîmbătă un material consa
crat penultimei zile a lucrărilor 
Congresului. Sub titlul „Congresul 
a aprobat Raportul C.C. al P.C.R.", 
se publică extrase din Rezoluția 
Congresului al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român. In material 
se arată că „Congresul dă o depli
nă aprobare activității depuse de 
Comitetul Central în spiritul inter
naționalismului proletar, pentru 
dezvoltarea legăturilor de colabo
rare cu partidele comuniste și 
muncitorești frățești și întărirea 
coeziunii mișcării comuniste mon
diale. P.C.R. va milita neobosit și 
în viitor pentru a-și aduce con
tribuția la apărarea și întărirea 
unității partidelor comuniste și 
muncitorești, a coeziunii țărilor 
sistemului socialist mondial, pen
tru victoria socialismului și, păcii 
în lumea întreagă".

*
BRUXELLES (Agerpres). — 

Ziarul „DRAPEAU ROUGE" a 
publicat extrase din raportul pre
zentat de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer asupra planului economic 
pe perioada 1966—1970. Ziarul men
ționează părțile din raport care se 
referă la dezvoltarea cu precădere 
a industriei grele, la creșterea pro
ducției bunurilor de consum, la 
dezvoltarea intensivă și multilate
rală a agriculturii, la intensificarea 
activității .în domeniul cercetărilor 
științifice.

Ziarul „HET BELANG VAN' 
LIMBURG" scrie : „O țară care 
imediat după război a fost 
numai agrară, a fost transformată 
de noul regim într-o forță indus
trială de valoare primordială".

★
SOFIA (Agerpres). — Sub titlul 

„Cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. într-o atmosferă de cola
borare frățească și prietenie", zia
rul „RABOTNICESKO DELO" pu
blică o corespondență din Bucu
rești în care se arată că P.C.R. 
joacă un rol tot mai mare ca or
ganizator și conducător al poporu
lui român în construirea socialis
mului.

Același ziar informează că la 23 
iulie delegații la Congres au adop
tat în unanimitate și cu însufle
țire documentele dezbătute de cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R.

★
ROMA (Agerpres). — Sub titlul 

„Unitate împotriva imperialismu
lui", ziarul „UNITA" publică o 
corespondență din București, sem
nată de Sergio Mugnai, în care se 
relatează despre cuvîntările rostite 
de delegați în cadrul Congresului 
P.C.R. și despre saluturile adresate 
Congresului de șefii delegațiilor 
partidelor comuniste și muncito
rești, precum și ale unor partide 
democratice.

Informații referitoare la Congres 
sînt inserate și în ziarul „IL 
TEMPO" și „IL MESSAGGERO".

*
HAVANA (Agerpres). — Ziarele 

din capitala Cubei au publicat ex
trase din Raportul prezentat la cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R. de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Zia
rul „HOY“ redă extrase din 
raport deferitoare la dezvoltarea 
economică a României și activita
tea P.C.R. în mișcarea comunistă 
internațională, informează pe citi
torii săi despre entuziasmul cu care 
delegații la Congres au hotărît 
schimbarea denumirii partidului.

★
MONTEVIDEO (Agerpres). — 

Presa uruguayană a marcat impor
tantul eveniment din viața poporu
lui român — al IX-lea Congres al 
P.C.R. — publicînd numeroase in
formații, articole și reportaje des

GENEVA, Negocierile tarifare 
ale „Rundei Kennedy" de la Ge
neva s-au întrerupt vineri seara, 
pentru vacanta de vară. Negocie
rile vor fi reluate la jumătatea lu
nii septembrie. începînd de la 5 iu
lie, Franța n-a mai fost reprezen
tată la nici una din întîlnirile pri
vind tratativele tarifare.

DELHI. în orașul Bangalore (sta
tul Maysore) au început lucrările 
sesiunii Comitetului pe întreaga

SCURTE ȘTIRI
Indie al Partidului de guvernă
mînt Congresul National Indian. 
Sesiunea va examina, printre altele, 
situația politică din tară, sarcinile 
partidului în legătură cu alegerile 
parlamentare din primăvara anu
lui 1967.

RIO DE JANEIRO. Comisia ju
ridică a Organizației Statelor A- 
mericane, reunită la Rio de Janei
ro, a aprobat vineri recomandarea 
privind stabilirea la 12 mile mari
ne a limitei apelor teritoriale ale 
țărilor de pe continentul american.

DAMASC. A fost difuzat pro
gramul de politică intern și ex- 

pre România. Ziarul „El DEBATE" 
a inserat, pe lîngă informații cu 
privire la lucrările Congresului, 
articole însoțite de fotografii des
pre hidrocentrala „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" de pe Argeș și 
despre rafinăria de petrol de la 
Teleajen. La rîndul său ziarul „LA 
IDEA" publică o pagină și jumăta
te dedicată țării noastre, în care 
relatează despre Combinatul side
rurgic de la Galați, dezvoltarea în- 
vățămîntului, lărgirea bazei mate
riale a științei și succesele din do
meniul literaturii și artei. Sub ti
tlul „Congresul P.C.R. Ecoul cald al 
luptei pentru unitate. Felicitările 
numeroaselor delegații frățești", 
ziarul „EL POPULAR" continuă să 
relateze despre „atmosfera de en
tuziasm general și de avînt" care 
domnește în întreaga țară în aceste 
zile și despre desfășurarea lucrări
lor Congresului.

*
PHENIAN (Agerpres). — In- 

formînd despre lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, . ziarele din 
Phenian din 24 iulie publică o știre 
cuprinzînd extrase din documen
tele Congresului.

*
PARIS (Agerpres). — Presa 

franceză continuă să publice arti
cole, comentarii și informații cu 
privire la lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. Ziarul 
„L’HUMANITfi" informează des
pre adoptarea în unanimitate a Re
zoluției și hotărîriloi’ Congresului.

într-o corespondență a trimisu
lui său special la București, Sacha 
Simbn, ziarul „LE FIGARO" scrie 
că „bilanțul, trebuie s-o spunem 
fără gînduri ascunse, este pozitiv. 
Pe plan intern, politica de utilare 
industrială a țării, recunoscută de 
multă vreme atît de prietenii cît 
și de adversarii regimului, a dat 
roade". Arătînd că această politică 
.va fi continuată, ziarul scrie : Par
tidul, atît prin succesele sale în 
domeniul economiei, cît și prin 
politica sa, își consolidează necon
tenit pozițiile sale în mase. Ziarul 
își exprimă totodată părerea că 
„în domeniul relațiilor internațio
nale, România a obținut, în cursul 
ultimelor cinci zile, un frumos 
succes".

Ziarul „COMBAT" se referă la 
lucrările Congresului, citînd din 
cuvîntarea tovarășului Alexandru 
Bîrlădeanu pasaje privitoare la u- 
nitatea mișcării comuniste și mun
citorești internaționale și la politica 
externă a României.

O informație despre lucrările 
Congresului este inserată și în 
ziarul „LE POPULAIRE".

★
VARȘOVIA (Agerpres). — Zia

rul „TRYBUNA LUDU“ publică 
sîmbătă o corespondență din Bucu
rești, în care se face o trecere în 
revistă a celei de-a cincea zi 
a dezbaterilor Congresului P.C.R. 
și a documentelor adoptate de 
acesta. Ziarul „ZYCIE WAR- 
SZAWY" relatează despre adop
tarea hotărîrilor Congresului, men- 
ționînd schimbările intervenite în 
organizarea organelor conducătoa
re ale partidului, care „au drept 
scop întărirea principiului condu
cerii colective".

★
LONDRA (Agerpres). — Ziarul 

„DAILY WORKER" publică o in
formație în care relatează despre 
adoptarea rezoluției și a hotărî
rilor Congresului.

într-o corespondență din Bucu
rești, ziarul „TIMES" scrie despre 
aprobarea cu care delegații la cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R. au 
primit documentele prezentate. 
Ziarul se referă la obiectivele po

ternă al Siriei elaborat la confe
rința extraordinară a partidului 
Baas din Siria. în domeniul relații
lor externe, se arată în program, 
Siria iși va axa politica pe princi
piile neaderării și neparticipării la 
blocurile militare, sprijinind toate 
mișcările de eliberare națională, 
lupta pentru independența națio
nală și lichidarea colonialismului, 
activitatea O.N.U. îndreptată spre 
consolidarea păcii în întreaga 
lume; Siria va promova o politică 

de dezvoltare a relațiilor de prie
tenie și colaborare cu toate țările 
socialiste și cu celelalte țări, pe 
baza respectării intereselor națio
nale, suveranității, avantajului re
ciproc și fără condiții prealabile; 
Totodată, Siria va promova o po
litică Îndreptată spre realizarea 
unității arabe.

BRUXELLES. A fost semnat un a- 
cord comercial între Bulgaria și or
ganizația țărilor Beneluxului pe anii 
1965—1967, în care se prevede o creș
tere importantă a schimbului de măr
furi dintre cei doi parteneri.

ROMA. Guvernul italian a ho
tărît o majorare importantă a 
tarifelor poștale cu începere de 
la 1 august. Hotărîrea este pre
zentată ca o măsură luată în aju
torul poștei și telecomunicațiilor 
în vederea acoperirii deficitului 
bugetar, care în anul 1966 se va 
ridica la 138 miliarde lire. Se pre- 

liticii partidului în viitorii ani. 
Ziarul „GUARDIAN" informează 
despre adoptarea hotărîrilor, refe
rindu-se la organele executive ale 
Comitetului Central.

Congresul Partidului Comunist 
Român se dovedește a fi un ele
ment decisiv în istoria României, 
scrie săptămînalul britanic „STA
TIST".

★
BUDAPESTA (Agerpres). — 

Lucrările celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. continuă să fie re
flectate în paginile ziarelor un
gare de sîmbătă. Coresponden
tul permanent de la București al 
ziarului „NEPSZABADSAG" redă 
extrase din hotărîrile adoptate 
de Congres și din cuvîntarea to
varășului Emil Bodnaraș. „NEP- 
SZAVA" inserează un material 
sub titlul „Congresul P.C.R. a a- 
probat documente importante". 
Anunțînd despre încheierea dis
cuțiilor din cadrul Congresului, 
„MAGYAR NEMZET" informează 
și despre îmbunătățirile aduse pro
iectului de Statut al P.C.R., care 
a fost adoptat în unanimitate 
de Congres.

★
ALGER (Agerpres). — în cadrul 

programelor sale, posturile de te
leviziune algeriene au transmis 
vineri aspecte de la desfășurarea 
lucrărilor Congresului P.C.R. Tele
spectatorii algerieni au putut ur
mări timp de cîteva minute pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pre- 
zentînd raportul C.C. al P.C.R.

*
BERLIN (Agerpres). — Sub titlul 

„Congresul al IX-lea al P.C.R. a 
adoptat documentele sale", ziarul 
„NEUES DEUTSCHLAND" publi
că pe prima pagină o corespon
dență semnată de Peter Lorf pri
vind lucrările de vineri ale Con
gresului al IX-lea al P.C.R. Se 
subliniază entuziasmul și unani
mitatea cu care delegații la Con
gres au aprobat documentele. Zia
rul „NATIONAL ZEITUNG" își 
consacră comentariul despre lu
crările celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului, cuvîntării rostite de 
tovarășul Alexandru Bîrlădeanu.

★
HELSINKI (Agerpres). — Pre

sa finlandeză continuă să publice 
articole și informații privind lu
crările Congresului al IX-lea al 
P.C.R. Ziarul „KANSAN UUTI- 
SET" redă citate din rapoartele 
prezentate de tovarășii Gheorghe 
Apostol și Chivu Stoica. Se arată 
că P.C.R. este un partid puternic 
cu o mare popularitate în rîndul 
maselor. „Poporul român, scrie 
ziarul „UUSI SUOMI", este mîn- 
dru de succesele obținute și pri
vește cu încredere în viitor".

*
BERNA (Agerpres). — „TRIBU

NE DE GENEVE" publică o cores
pondență din București semnată 
de trimisul special al ziarului, Ge
rald Sapey, în care sînt extrase și 
comentate citate din rapoartele 
prezentate celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. Comentatorul arată 
între altele că în țara noastră „au 
fost obținute succese incontesta
bile în domeniul economiei și în 
ridicarea nivelului de trai al po
porului". „TRIBUNE DE LAU
SANNE" informează despre cuvîn
tarea rostită de tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu și de alți delegați 
la Congres. Citate din cuvîntarea 
tovarășului Bîrlădeanu sînt inse
rate și în paginile ziarelor „NEUE 
ZURCHER ZEITUNG" și „JOUR
NAL DE GENEVE".

cizează că această creștere a tari
felor poștale a fost propusă de or
ganele Pieței comune.

KHARTUM. După cum relatea
ză presa sudaneză, guvernul pre
mierului sudanez Ahmed Moham
med Mahgoub se află în posesia 
unor informații care confirmă in
tervenția cercurilor imperialiste în 
treburile interne ale celor trei pro
vincii meridionale din Sudan. Se

Gelsenchlrche (R.F.G.). Femei participante la o adunare care s-a des- 
lâțurat sub lozinca „Femeile vor pace"

Succesele 
forfelor patriotice 

din Vietnam
HANOI 24 (Agerpres). — în- 

tr-un comunicat al comandamen
telor forțelor patriotice din regi
unea sud-vietnameză Gia Dinh, 
dat publicității de agenția de 
presă „Eliberarea", se arat* că 
în ultimele 18 luni Trupele ame
ricane au pierdut în această zonă 
1 253 oameni — morți, răniți sau 
capturați. De asemenea, forțele 
Frontului național de «“berare 
au scos din luptă 524 mRuari și 
ofițeri aparținînd trupelor sud- 
coreene și australiene, care par
ticipă la războiul din Vietnamul 
de sud, alături de agresorii ame
ricani. în regiunea Gia Dinh de 
lîngă Saigon, controlată de for
țele patriotice, inamicul a fost 
lovit chiar în punctele puternic 
întărite, considerate impenetra
bile.

Noi raiduri aeriene 
agresive

HANOI 24 (Agerpres). — 24
iulie forțele aeriene americane au 
efectuat noi raiduri agresive asu
pra teritoriului R. D. Vietnam. 
Reactoare de luptă ale flotei a 7-a 
au bombardat și mitraliat nume
roase localități și centre economi
ce din provincia Hoa Binh, Thanh 
Hoa, Ha Tinh și Quang Binh. în 
aceeași zi, avioanele americane au 
bombardat regiunea Dien Bien Phu 
și insulele Hon Me și Con Co din 
nordul zonei demilitarizate. For
țele antiaeriene locale au doborît 
2 avioane, numărul total al avioa
nelor americane doborîte, începînd 
din 5 august 1964, ridicîndu-se 
la 400.

Infrmgerea partidului 
de guvernămînt în alegerile 
municipale din Tokio

TOKIO 24 (Agerpres). — Rezul
tatele alegerilor care s-au desfă
șurat vineri pentru Adunarea Mu
nicipală din Tokio indică că parti
dul liberal democrat (de guvemă- 
mînt) a obținut pînă în prezent nu
mai 38 de mandate față de 69 cît 
deținea în adunarea precedentă, 
pierzînd astfel controlul asupra A- 
dunării Municipale din Tokio. în 
același timp, Partidul socialist, 
principalul partid de opoziție, a 
obținut 45 de locuri, ceea ce repre
zintă un cîștig de 13 mandate, Par
tidul Komeito — 23 de locuri, iar 
Partidul comunist 9 locuri față de 
numai 2 cît obținuse în alegerile 
din 1963. După cum s-a mai anun
țat, Partidul liberal-democrat a a- 
cordat o mare atenție desfășurării 
campaniei electorale. încercînd 
să-și mențină majoritatea în Adu
narea Municipală, liberal-demo- 
crații au prezentat 77 de candidați 
pentru cele 120 de locuri. Observa
torii politici apreciau însă că, după 
scandalul care s-a soldat cu ares
tarea a 17 deputați liberal-demo- 
crați acuzați de corupție și cu di
zolvarea înainte de termen a adu
nării, a scăzut mult prestigiul par
tidului de guvernămînt. După cum 
se știe, în alegerile pentru reînnoi
rea unei jumătăți a Camerei Supe
rioare a Parlamentului japonez te 
circumscripția electorală Tokio nu 
a fost ales nici un candidat din 
partea Partidului liberal-democrat. 
Referindu-se la rezultatele actua
lelor alegeri, agenția U.P.I. mențio
na că aceasta este prima înfrîngere 
suferită de Partidul liberal-demo
crat în cele cinci alegeri care au 
avut loc pentru Adunarea Munici
pală din Tokio după cel de-al doi
lea război mondial.

menționează că unul din partidele 
sudiste, care proclamă cu insistentă 
lozinca despărțirii provinciilor me
ridionale de cele nordice, „a pri
mit asigurări din partea a trei țări, 
membre ale N.A.T.O., că ele îi ^/or 
acorda ajutorul necesar. Chom 
la rindul său, a promis acestui 
partid să-i furnizeze armament 
pentru organizarea unei armate 
proprii" în vederea dezmembrării 
Sudanului.
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