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Al IX-lea Congres 
al Partidului

Comunist Român 
și-a încheiat 

lucrările

Cuvintarea rostită 
de tovarășul

Nicolae Ceaușescu, 
secretar general 

al C. C. al P. £ R.

Ședința plenară a Comitetului Central al 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 Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român,

în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a propus să fie aleasă o comi
sie care să facă propuneri privind componența Comitetului Executiv, a Prezi
diului Permanent și a Secretariatului Comitetului Central.

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 Secretaria
tul 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 CC. AL

P.C.R.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Chivu Stoica
Ion Gheorghe Maurer 
Gheorghe Apostol 
Alexandru Bîrlădeanu 
Emil Bodnaraș
Petre Borilă
Alexandru Drăghici 
Constantin Drăgan 
Alexandru Moghioroș

MEMBRII COMITETULUI EXECUTIV

NICOLAE CEAUȘESCU CHIVU STOICA ION GHEORGHE MAURER

EMIL BODNARAȘ PETRE BORILA ALEXANDRU DRĂGHICI CONSTANTIN DRÄGAN ALEXANDRU MOGHIOROȘ

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

Paul Niculescu-Mizil
Leonte Răutu
Gogu Rădulescu
Leontin Sălăjan
Ștefan Voitec

MEMBRII SUPLEANȚI AI

COMITETULUI EXECUTIV

Iosif Banc
Maxim Berghianu
Petre Blaj o vi ci
Dumitru Coliu
Florian Dănălache
Ianoș Fazekaș
Mihai Gere

AL C. C. AL P. C. R.

GHEORGHE APOSTOL

Petre Lupu
Ilie Verdeț

Vasile Vîlcu

MEMBRII PREZIDIULUI

PERMANENT

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

SECRETARIATUL

NICOLAE CEAUȘESCU
— Secretar general

Alexandru Drăghici 
Alexandru Moghioroș 
Mihai Dalea

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

Manea Mănescu

Paul Niculescu-Mizil

Vasile Patilineț

Leonte Răutu

Virgil Trofin
— Secretari ai C.C.

nescu; Ion Medrea; Dumitru 
Popa ; Ion Guran.

★

în aceeași seară a avut loc șe
dința de constituire a Comisiei 
Centrale de Revizie. Președinte a 
fost ales tovarășul Constantin 
Pîrvulescu.

ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Dragi tovarăși,

Timp de șase zile Congresul 
Partidului Comunist Român s-a 
aflat în centrul 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 cuvîntul numeroși activiști de 
partid, de stat și din economie, 
muncitori, țărani, oameni de știin
ță și cultură din toate regiunile 
țării. Exprimînd 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 hotărit 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 în 
activitatea lor politică și organi
zatorică, care statornicește rolul 
partidului de forță conducătoare 
în societatea noastră socialistă. 
(Aplauze puternice).

De la tribuna Congresului a ră
sunat puternic hotărîrea partidu
lui, a întregului popor de a pune 
și în viitor în centrul politicii ex
terne alianța cu țările socialiste 
(Aplauze puternice), de a dezvolta 
relațiile cu toate țările indiferent 
de orînduirea lor socială, de a-și 
aduce contribuția la 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 țărilor 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 rindurile mișcării co
muniste și muncitorești, ale opiniei 
publice internaționale, este o do
vadă a aprecierii de care se bucură 
partidul nostru, contribuția sa Ia 
întărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești, la lupta pen
tru cauza păcii și socialismului in 
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 
România, adueîndu-și astfel con
tribuția la întărirea sistemului 
mondial socialist, la întărirea soli
darității internaționale a celor ce 
muncesc, Ia cauza socialismului și 
comunismului în lume. (Aplauze 
puternice).

Cu deosebită "satisfacție Congre
sul a remarcat faptul că de la tri
buna sa, în cuvîntul delegaților 
partidelor frățești, a fost sublinia
tă importanța hotărîtoarc, în con- 
dițiunile internaționale de azi, a 
unității țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor antiimperialiste. 
(Aplauze puternice).

în 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 Acii, 
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-1 
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 în 
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 rînduri; activitatea lor, a 
întregului nostru partid, va fi în
chinată fericirii poporului, cauzei 
socialismului și păcii. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Congresul, Comitetul Central a- 
dresează 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 ; asistența, în picioare, ova
ționează îndelung).

Poporul nostru liber și stăpîn pe 
soarta sa, construindu-și în mod 
conștient propria istorie, își va 
consacra întreaga capacitate și pu
tere de muncă, țelului măreț al 
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 în activitatea 
dumneavoastră închinată înfloririi 
patriei socialiste, fericirii poporului 
român. (Aplauze furtunoase, acla
mații, întreaga asistență, în picioa- 

,re, ovaționează îndelung, minute î’ 
șir, răsună urale).



La ședința de înahidere a Congresului

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român a ofe
rit sîmbătă seara, la Palatul 
Snagov, o recepție cu prilejul 
celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

La recepție au participat to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Petre Borilă, A- 
lexandru Drăghici, Constantin 
Drăgan, Alexandru Moghio- 
roș, Paul Niculescu-Mizil, 
Leonte Răutu, Gogu Rădules- 
cu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec — membrii Comitetului 
Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, membrii supleanți ai 
Comitetului Executiv și secre-

tarii C.C. al P.C.R., membri 
ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
ai Consiliului de Stat și ai Gu
vernului, delegați și invitați 
la Congres.

Au luat parte conducătorii și 
membrii delegațiilor parti
delor comuniste și muncito
rești frățești și ai altor parti
de democratice, care au parti
cipat la lucrările Congresului.

La începutul recepției, to
varășul Nicolae 
secretarul general 
tUlui Central al 
Comunist Român,
pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru poporul român,

Ceaușescu, 
al Comite- 
Partidului 
a toastat

pentru noi victorii în con
strucția socialismului în țara 
noastră, pentru unitatea țări
lor socialiste și întărirea uni
tății și coeziunii mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale în lupta împotriva 
imperialismului, pentru pace 
și socialism, în sănătatea re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești și ai 
altor partide democratice de 
peste hotare, în sănătatea de- 
legaților și invitaților la Con
gres, a tuturor oaspeților.

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

(Agerpres)

Primiri la Comitetul Central
al Partidului Comunist Român
ale unor delegații participante

la Congresul al IX-lea al P.C.R.

MUNCA NOASTRĂ
TEMELIA VIITORULUI

Tovarășii Nicolae Ceaușes
cu și Ion Gheorghe Maurer 
s-au întîlnit cu delegația Par
tidului Socialist Unit din Ger
mania, condusă de tovarășul 
Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G. președin
tele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească, 
cordială.

Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria.

Intîlnirea a decurs într-0 
atmosferă tovărășească, cor
dială.

Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășeas
că, prietenească.

Tovarășii Nicolae Ceaușes- 
cu, Chivu Stoica și Constantin 
Drăgan au avut o întîlnire cu 
delegația Partidului Comunist 
Bulgar, condusă de tovarășul

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer și 
Gheorghe Apostol au primit 
delegația Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, condu
să de tovarășul Le Duc Tho, 
membru 
secretar 
celor ce 
nam,

al Biroului Politic, 
al C.C. al Partidului 
muncesc din Viet-

Tovarășii Nicolae Ceaușes
cu, Alexandru Drăghici și 
Paul Niculescu-Mizil s-au în- 
tîlnit cu delegația Partidului 
Comunist din Indonezia, con
dusă de tovarășul D. N. Aidit, 
președintele C.C. al P.C. din 
Indonezia.

Intîlnirea s-a 
tr-o atmosferă 
cordială.

desfășurat în
tovărășească,

(Agerpres)

In Editura politică

Decrete ale Consiliului de Stat au apărut :

Primind însărcinări pe li
nie de partid și în confor
mitate cu articolul 13 din Sta
tutul Partidului Comunist Ro
mân care prevede că un 
membru de partid nu poate 
deține decît o singură funcție 
de conducere politică care 
cere o activitate permanentă, 
prin decrete ale Consiliului 
de Stat tovarășul Alexandru 
Drăghici a fost eliberat din 
funcția de vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mi
nistru al afacerilor interne, 
tovarășul Alexandru Moghio- 
roș a fost eliberat din funcția 
de vicepreședinte al Consiliu-

lui de Miniștri, iar tovarășul 
Mihai Dalea a fost eliberat din 
funcția de președinte al Con
siliului Superior al Agricul
turii.

★

Tot prin decrete ale Consi
liului de Stat, tovarășul Ilie 
Verdeț a fost numit în func
ția de vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, iar tova
rășul Cornel Onescu în funcția 
de ministru al afacerilor in
terne.

(Agerpres)

Vizitele delegațiilor unor partide
comuniste și muncitorești care au

participat la cel de-al IX-lea
Congres al P.C.R

Sîmbătă, delegațiile unor 
partide comuniste și muncito
rești și ale altor partide de
mocratice, care au luat parte 
la lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R., au făcut o 
serie de vizite în Capitală și 
în alte localități din țară.

Delegația Partidului Comu
nist Bulgar, în frunte cu Todor 
Jivkov, a făcut în cursul di
mineții o vizită la Muzeul de 
artă din București. Membrii 
delegației Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, îh frunte 
cu Edvard Kardelj, au vizitat 
Muzeul Satului din Capitală. 
Delegația Partidului Comunist 
din Germania, în frunte cu 
Max Reimann, ă vizitat Mu
zeul Doftana.

Tot sîmbătă, delegata Parti
dului Comunist din Chile, 
Virginia Gonzales, a vizitat 
întreprinderea Filatura româ
nească de bumbac și Combi
natul avicol Crevedia, iar 
membrii delegației Partidului 
Popular al Convenției din 
Ghana, condusă de Paul Tagoe,

Muzeul de artă din București 
și Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii".

★

ia amiază tovară-
Voitec, președin- 

Adunări Naționale, 
vizita tovarășului

Lastovicka, pre-

Sîmbătă 
șui Ștefan 
tele Marii 
a primit 
Bohuslav
ședințele Adunării Naționale a 
R. S. Cehoslovace, conducăto
rul delegației P. C. din Ceho
slovacia care a luat parte la 
lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R.

★

La 24 iulie a.c. ministrul 
afacerilor externe al R. D. 
Germane, Otto Winzerr, înso
țit de ambasadorul R.D.G. la 
București, Ewald Moldt, a fă
cut o vizită ministrului aface
rilor externe ale R.P. Române, 
Cornellu Mănescu, cu care a 
avut o convorbire cordială.

(Agerpres)

REZOLUȚIA CONGRESU
LUI AL IX-LEA AL PARTI

DULUI COMUNIST 
ROMAN

Lucrarea \ a tost editată tntr-un
tiraj de masă.

ALEXANDRU 
BÎRLADEANU

Cuvîntare rostită la Congre
sul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

EMIL BODNARAȘ
Cuvîntare rostită la Congre

sul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

ALEXANDRU DRĂGHICI
Cuvîntare rostită la Congre

sul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

ȘTEFAN VOITEC
Cuvîntare rostită Ia Congre

sul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.
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In marea sală a Congreselor 
s-au încheiat ieri lucrările 
marelui sfat al comuniștilor. 
Documente de importanță vi
tală pentru partid și patrie, 
pentru munca practică a po
porului în desăvîrșirea con
strucției socialiste au devenit 
program concret și înțelept al 
efortului de înflorire conti
nuă a economiei și culturii. 
Poporul exprimă prin fapte, 
prin muncă, prin dinamica 
întrecerii socialiste adeziunea 
sa profundă la tot ce a plănuit 
partidul 
strălucit 
liste.

De pe 
părtatul 
MAȚIEI, acolo unde cu puține 
zile înaintea Congresului și-a 
început activitatea productivă, 
aliniindu-se altor asemenea 
noi unități, Complexul de in
dustrializare a lemnului, se 
face auzit ecoul dublei bucurii 
pe care o trăiește colectivul tî- 
năr al complexului. Primele 
zile de producție, de intensă 
activitate creatoare a muncito
rilor care au învățat acum pro
fesii noi au coincis cu zilele 
Congresului, ceea ce generează 
rezultate deosebite scrise în 
prima filă a jurnalului întrece
rii socialiste. In fabrica de pla
caj au fost predați pînă acum 
200 mc de placaj ; cu 20 de mc 
mai mult decît prevede planul. 
In fabrica de mobilă se nasc 
acum primele 100 de garnituri 
din tipul numit „Sighetul 
Marmației“. „Sarcina noastră 
din Directivele Congresului 
este să contribuim la sporul 
de 35 Ia sută al producției pre
lucrării complexe a lemnului 
— spor prevăzut pentru cinci
nal. Știm că pentru asta va 
trebui să învățăm continuu, ca 
să putem asigura o calitate 
excepțională produselor noas
tre. Răspundem acestei cerin
țe prin măsuri de organizare, 
pe care chiar acum le îmbu
nătățim și le definitivăm“ de
clară inginerul Constantin Tu- 
doran.

Un salt peste munți — și 
iată alăturîndu-se acestor fap
te, cele ale muncitorilor IAȘU- 
LUI industrial. Răspuns con
cret sarcinilor sporite prevă
zute în Directive — rezultate 
sporite în întrecerea socialistă. 
Cifrele trebuie citite cu tot ce 
spun și cuprind ele, cu efor
tul și consumul de energie u- 
mană din care s-au născut :

In prima zi a Congresului 
metalurgiștii ieșeni au realizat 
peste plan 45 tone de țeavă 
sudată. Muncitorii de la cu
noscuta citadelă a luptelor re
voluționare, „Nicolina“ au de
pășit planul de boghiuri cu 33

cu privire la viitorul 
al României socia-

Valea Izei, din înde-
SIGHET AL MAR-

la sută. Textiliștii de la „Țesă
tura“ Iași au dat țării 600 de 
metri pătrați la țesături și 230 
kg fire mai mult...

Străbatem munți și cîmpii, 
spre inima Ardealului. Aici, 
fapte de aceeași consistență, 
înrudite și ca semnificație. La 
comitetul de partid al Uzinei 
„Unirea“ din CLUJ sosesc me- . 
reu vești din toate secțiile :

în ziua de 20 iulie toate bri
găzile de la turnătorie și-au 
depășit sarcinile de plan. E- 
xemple : brigada lui Francisc 
Biro cu 60 la sută, cea a lui 
Gavril Cîndea, cu 50 la sută. 
Nici o depășire nu coboară sub 
20 la sută.

Cînd în cuvîntul lor delega
ții la Congres aminteau, marți, 
despre importanța pe care o 
prezintă pentru progresul teh
nic mișcarea de inovații și in
venții, inginerii Gheorghe Pop, 
Zoltan Keresteș și muncitorul 
loan Doroczi făceau proba

duri rulante și alte mașini că
tre Arad, Craiova, Hunedoara, 
purtînd în strălucirea și duri
tatea metalului lor, în calita
tea execuției lor. dorința de 
desăvîrșire a colectivului care 
le-a creat.

O știre din BACĂU ne amin
tește diversitatea acțiunilor 
care 
zile.

In 
tinerii din 
colectat și 
patriei sute 
tale vechi, 
din orașul 
150 tone de 
timp ce la aceeași oră, din o- 
rașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej luau drumul oțelăriilor 
peste 140 de tone. Aceste fap
te au stîrnit printre tinerii din 
întreaga ■ regiune o adevărată 
reacție în lanț. Marți și 
miercuri ei au raportat expe
dierea a zeci de tone de me-

s-au

zilele

-9-

Depuneri 
de coroane

de flori

Sîmbătă dimineața, delega
ția Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare, în frunte 
cu Vincenzio Ansanelli, a de
pus o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a 
triei, pentru socialism.

Au luat parte tovarășul 
mitru Simulescu, activiști
partid, reprezentanți ai Comi
tetului executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei.

pa

Du- 
de

(Agerpres)

I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
I

născut în aceste

de 19, 20 și 21 iulie 
regiunea Bacău au 
expediat oțelăriilor 

de tone de me- 
Luni, de pildă, 

Roman porneau 
metale vechi, în

minat montarea echipamentu
lui principal de la turbina I 
pînă la cupola generatorului, 
cu 3 luni și 12 zile mai de
vreme. Au venit brigăzile de 
finisaj. Ele netezesc metru cu 
metru conturul imensei hale.

Se depășește cu 100—120 
metri patrați planul zilnic al 
tencuielilor. Finisorii vorbesc 
cu mîndrie despre ultima lu
crare pe care au pregătit-o 
cu minuțiozitate ; finisajul ar
tistic al subteranei. într-un 
colț au făcut probele și au 
trecut examenul comisiei de 
specialiști cu foarte bine. Sînt 
fericiți. Din scheme și ma
chete, din probe, maistrul 
Teodor Dragnea, ne redă în
flăcărat imaginea viitorului 
palat subteran.

Cu fiecare zi, la baraj tre
buie să urci cu pasul și cu 
privirea noi trepte. La înce
putul primei zile a Congre
sului, constructorii de aici, au

Corespondenții noștri regionali transmit din:
• Sighetul Marmației
• Iași
• Cluj

tehnică a mașinii de debitat 
cu disc abraziv, pe care tocmai 
o terminaseră de construit 
după concepția și proiectul lor. 
Această mașină cu 3 200 tura
ții pe minut și cu o viteză pe
riferică de 60 metri pe secun
dă a fost terminată în cinstea 
Congresului. Este o realizare 
importantă a colectivului a- 
mintit : la operațiile de deta
șare, mașina duce la o crește
re a productivității muncii de 
30 pînă la 40 de ori, la alte 
dimensiuni chiar de 50 de ori 
mai mare. Suprafața tăiată 
este curată, netedă, consumul 
de scule este redus, al lubri- 
fianților este înlăturat.

In acest timp, la TIMIȘOA
RA, o altă zonă bogată a in
dustriei socialiste, la uzinele 
mecanice din oraș, colectivul 
de la boghiuri a hotărît ca, 
drept răspuns istoricului mo
ment din viața partidului și a 
poporului nostru să monteze 
în fiecare zi un boghiu în plus. 
La asamblarea generală tinerii 
Ștefan Moțoc, Voicu Codrea, 
au realizat în loc de 2, cîte 3 
boghiuri pe zi... Sînt numai 
cîteva exemple din sutele și 
sutele care pot fi date.

Zi de zi, pleacă din această 
uzină macarale, boghiuri, po-

• Timișoara
• Bacău
• Corbeni

tale vechi. în total, în cinstea 
Congresului partidului, au 
pornit spre centrele siderur
gice 
tone.

In 
duri 
coul 
lucrările Congresului al IX- 
lea al P.C.R. pe marele șan
tier al 
Argeș, 
Dej“.

Am 
pînă la inima hidrocentralei. 
Sub bolta uriașă a centralei 
subterane s-a declanșat în a- 
ceste zile asaltul final: beto- 
niștii conduși de Cișmaș Mi
hai toarnă ultimele tone de 
beton în suprastructura tur
binei nr. 4. Montorii înfrățesc 
betonul dur și aspru cu meta
lul lucios și elegant al turbi
nelor. Se profilează axele tur
binelor 1 și 2.

— Constructorii ne-au pre
dat lucrările cu două luni îna
inte de termenul planificat; 
vom fi și noi la înălțimea a- 
cestui succes“ — spune tînărul 
Iacob Nicolae — șeful bri
găzii de montori. In a treia 
zi a Congresului, montorii au 
făcut primul bilanț : au ter-

ale patriei aproape 800

încheierea acestor rîn- 
vrem să vă relatăm e- 
larg pe care l-au stîmit

Hidrocentralei de pe 
„Gheorghe Gheorghiu-

coborît 100 de trepte

raportat: înălțimea barajului: 
138 metri. Iar la 23 iulie s-au 
turnat 
beton, 
metri. 
Viorel 
consemnează lapidar : realiză
rile lunii iulie : 1 800 mc be
ton turnat peste plan. Record 
lunar: ziua de 20 cînd s-a tur
nat față de 1 000 mc plan — 
1 707 mc beton.

„Angajamentul nostru este 
să scurtăm termenul de e- 
xecuție cu două luni, angaja
ment pe care îl înfăptuim în 
fiecare zi“. Despre înfăptuiri
le prezente și viitoare, despre 
ecoul Directivelor Congresu
lui am discutat și cu tînărul 
inginer Marius Malai, șeful lo
tului baraj :

— Directivele 
imbold muncii 
lor. Se anunță 
hidroenergetice, 
entuziasmat pe

încă 8 mii mc de 
ajungîndu-se la 140 
Tov. inginer Dănilă 

— șeful șantierului —

pre mine — a continuat tî
nărul inginer — am primit 
botezul de inginer hidroener- 
getician aici la Argeș. Aici am 
avut cele mai frumoase cli
pe din viață. Mă simt atras 
și pasionat de această mun
că, de noutatea și diversita
tea problemelor care se i- 
vesc, prin soluțiile care trebu
ie date și aplicate prompt. Am 
construit fabrica de beton, 
am primit sarcina să conduc 
lucrările barajului, am fost 
primit în partid. După termi
narea lucrării barajului, aș 
vrea să conduc și lucrările de 
finisare. Am fost prezent la 
prima benă de ciment turnată 
în baraj și aș vrea să rămîn 
pînă la montarea ultimului 
prefabricat de la coronamentul 
barajului pe unde va trece 
cea mai frumoasă șosea din 
cîte am văzut pînă acum. 
Apoi, mi-aș dori să lu
crez la șantierul Porțile de 
Fier, și cînd va începe Hidro
centrala de pe Someș aș vrea 
să merg și acolo să constru
iesc în regiunea Cluj, regiunea 
mea, un nou edificiu al lu
minii.

La magistrala subterană: 
galerii de fugă, minerilor lo
turilor Aref — și CORBENI 
le-au mai rămas 90 de metri 
pînă la străpungerea tronso
nului lor. Și fiecare grăbeș
te cît mai mult pasul. Să
geata graficelor se ridică de 
ambele părți; cifra planifi
cată este lăsată mult în urmă. 
Realizările sînt de 3—4 ori 
mai mari.

Realizările constructorilor 
de lumină de pe Argeș pot 
continua pe 
Contururile 
definesc tot 
structorii se
tul culminant al realizării sar
cinii Directivelor Congresului 
— intrarea în exploatare a 
Hidrocentralei de pe Argeș în 
anul 1966.

multe pagini, 
acestei cetăți se 
mai mult. Con- 
apropie de punc-

au dat un' 
constructori- 

multe lucrări 
Aceasta ne-a 
toți. Cît des

Ritmurile înalte ale întrece
rii socialiste în aceste zile, de
vin ritmuri curente. Este e- 
voluția firească spre mai mult 
și spre mai bine. Sînt ritmu
rile cu care pășește țara, con
dusă de partidul comuniștilor, 
spre viitorul ei fericit.

S-A ÎNCHEIAT secerișul 
ÎN REGIUNEA OLTENIA

Gheorghe 
și Petre 
din sec- 

mecanică 
executînd

Uzinele „23 Au
gust“. 24 iu
lie. Tinerii lăcă
tuși 
Mirea 
Bratu, 
fia 
grea,
ultimele faze ale 
finisajului la u- 
riașele roți din
țate necesare 
construcțiilor din 
etapa a Il-a a 
Fabricii de ci
ment de la Bir- 
sești — Tg. Jiu.

Foto: I. CUCU

CRAIOVA. — (de la cores
pondentul nostru) :

Continuînd șirul succeselor pe 
care oamenii muncii din regiu
nea Oltenia le-au obținut în în
trecerea socialistă desfășurată în 
cinstea celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân, lucrătorii din G.A.S. și 
țăranii cooperatori din regiune 
au încheiat secerișul pe întrea
ga suprafață de 350 000 de hec
tare cultivate cu grîu și seca
ră (cu excepția unor suprafețe 
mici din zona montană a regiu
nii). în aceste zile, viteza zilni
că la treieriș a sporit simțitor. 
Astfel, toate gospodăriile de stat 
din regiune precum și coopera
tivele agricole din raionul Băi-

Iești au terminat și treierișul 
întreaga suprafață.

Pînă în seara zilei de 23 
lie, gospodăriile de stat din 
giunea Oltenia au predat Ia ba
zele de recepție 10 000 de tone 
grîu peste prevederile planului.

Toate forțele sînt îndreptate 
acum spre terminarea treierișu- 
iui pe întreaga suprafață, evacu
area paielor de pe miriști, ară
turi și pregătirea însămînțărilor 
de toamnă. Au fost efectuate, 
pînă acum, arături de vară pe o 
suprafață de 50 000 de hectare, 
din care mai bine de 7 000 hec
tare au fost insămințate cu cul
turi duble furajere.

pe
iu-
re-

• Meciurile disputate în penulti
ma zi a turneului internațional de 
polo pe apă, ce se desfășoară In 
Capitală s-au Încheiat cu următoa
rele rezultate: R. S. Cehoslovacă 
— Suedia 4—4 (l—O, 2—1, 0—1, 
1—2); R. P. Ungară — R. D. Ger
mană 6—5 (2—0, 1—1, 1—2, 2—2), 
R. P. Română — R. P. Română (ti
neret) 3—0 (1—0, 0—0, 1—0, l—O). 
In clasament conduc neînvinse e- 
chipele R. P. Române și R. P. Un
gare care se vor intllni Intre 
astăzi, cu începere de Ia ora 
la bazinul Dinamo.

• Astăzi de dimineață, de
ora 9, In sala Floreasca din Capi
tală se desiășoară Intîlnirea in
ternațională de haltere dintre 
echipele de tineret ale R. P. Ro
mâne șl R. P. Polone.

ele
19

la

• Comisia executivă a Ligii in
ternaționale de hochei pe gheată 
(L.I.H.G.) 
Montana 
probleme 
petiții și 
avea loc 
dintele acestui organism, Ahearne, 
a declarat într-o conferință de 
presă că se preconizează organi
zarea campionatului mondial sub 
forma a trei competiții distincte 
care ar putea fi găzduite în țări 
diferite. Turneul grupei A va reuni 
pe cele mai bune cinci echipe din 
lume, turneul B, pe următoarele 8 
și turneul C alte 8 formații. Acest 
proiect va fi supus Congresului 
L.I.H.G. din anul 1966.

s-a întrunit recent la 
(Elveția) pentru a discuta 
legate de marile corn- 

turnee de hochei, ce vor 
în anii următori. Preșe-

(Agerpres)



Membrii Comitetului Central CONGRESUL AL IX-LEA
al Partidului Comunist Român zi/ P. C. R.

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
20. 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 Ioan
31. Crăciun Constanța

MEMBRII SUPLEANȚI Al C.C. AL P.C.R.

32. Csupor Ludovic
33. Daju Vasile
34. Dalea Mihai
35. Dänälache Florian
36. Däscälescu Constan

tin
37. Drägan Constantin
38. Drägänescu Emil
39. Dräghici Alexandru
40. Drägoi Stana
41. Duca Aurel
42. Fazeka? Iano?
43. Florescu Emanoil
44. Florescu Mihail
45. Gaston Marin Gheor

ghe
46. Gere Mihai
47. Giosan Nicolae
48. Gluvacov Ioan
49. Guinä Nicolae
50. Ha? Teodor
51. Hossu Gheorghe
52. Ion Gheorghe
53. Ionescu Petre
54. Ionita Ion
55. Isac Martin
56. Ivanovici Dumitru
57. Joja Atanase
58. Kovacs György
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. Mirza 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
11L 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

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 cursiil după- 
amiiezii 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 Năsțase a dat citi
re listei membrilor Comitetului 
Central și membrilor supleanți ai 
Comitetului Central ai 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 locprima . ședință 
plenară a Comitetului Central ' al 
partidului. Trr conformitate cu pre
vederile Statutului, plenara a ales 
organele executive.

Luînd cuvîntul, tovarășul Gheor
ghe Apostol a anunțat că PLENA
RA A ALES ÎN 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- 
plnuze.

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 tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, a fost 
subliniat în repetate rînduri de 
puternice aplauze, expresie a a- 
probării unanime de .către Con
gres a moțiunii, a spirituliii'Inter
naționalist, de solidaritate cu 
lupta dreaptă g poporului vietna
mez. .

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 ăl Partidul:*'- Co
munist Român. Cuvîntareă'a; fost 
subliniată’ . în repetate * rînduri cu 
aplauze furtunoase.

Lucrările Congresului iau sflrșit 
într-o atmosferă de mare-entu
ziasm, . întreaga asistență,7. 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. Bejan Dumitru
5. Bîrlea Ștefan
6. Boabă Alexandru
7. Bora Ioan
8. Brad Ion
9. Braniș Ladislau

10. Bucșa Remus
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. Ionescu Vasile
39. Kiss Ștefan
40 Kömüves Ioan
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. Mindreanu Constan

tin
51. Oniga Emil
52. Oprea Gheorghe

53. Pä|an Ion
54. Petre Nicolae
55. Petrescu Dumitru
56. Pop Gheorghe
57. Popescu Barbu
58. Popovici Titus Viorel
59. Rädulescu Ilie
60. Savu Ion
61. Sion Mihail Bujor
62. Spätärelu 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. Szilägyi Dezideriu
67. Takacs Ludovic
68. Täbircä Nicolae
69. Teoreanu Ion
70. Turcu Ion
71. Turcu? Dumitru
72. Vida Gheza
73. Vlad Vasile
74. Voina Ioan
75. Winter Richard

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

»

MEMBRII SUPLEANȚI AI COMITETULUI EXECUTIV

VASILE VÎLCU

în 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- 
liștă 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 fățjșe, 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. în luptă 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 ! Să se respecte dreptul poporului 
vietnamez de a-și hotărî singur soarta, fără vreun

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

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

în intervențiile lor, toate delegațiile partidelor 
comuniste, muncitorești, democratice, venite să 
salute Congresul nostru, au condamnat eu 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).

în agresiunea împotriva Vietnamului, în in
tervențiile armate din Republica Dominicană, 
Congo, Laos își găsește expresie, liniă 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, urite 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*! (Aplauze puter
nice).

în actualele împrejurări șînt 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, .mișpațețț de eliberare 
națională, toate forțele democrației și ale. progre
sului au capacitatea reală să zădărnicească acțiu
nile agresive ale imperialiștilor, să salvgardeze 
pacea! (Vii aplauze).

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

Dreptul sacru al fiecărui popor de ă dispune 
liber de soarta sa, cauza nobilă a libertății și ega
lității popoarelor, cauza păcii în lume vor 
triumfa ! (întreaga asistență în picioare aplaudă 
puternic).

SECRETARI AI C. C. AL P. C. R.



U. R. S. S.
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

„Unitatea și solidaritatea — 
steagul milioanelor“ este titlul 
corespondenței din ziarul 
„Pravda“ de sîmbătă a trimi
șilor săi speciali la cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R., F. 
Vidrașcu și A. Lukoveț.

Referindu-se la cuvîntarea 
rostită la Congres de tovară
șul Emil Bodnaraș, ziarul 
scrie că în orientarea politicii 
externe a României, alianța 
frățească, prietenia și colabo-. 
rarea constantă cu toate țările 
care formează sistemul mon
dial al socialismului sînt pen
tru Partidul Comunist Român 
de importanță esențială. In 
continuare, în corespondență 
se arată că la baza relațiilor 
României cu toate celelalte 
state stă principiul coexisten
ței pașnice între țări cu si
steme social-economice dife
rite. Partidul și poporul spri
jină activ și consecvent lupta 
de eliberare națională a po
poarelor, lupta tinerelor state 
de curînd eliberate de sub ju
gul colonial pentru apărarea 
și consolidarea independenței 
lor naționale, pentru deplina 
egalitate în drepturi între sta
te și națiuni.

In continuare, în corespon
dență se relatează că Con
gresul comuniștilor români a 
fost salutat de reprezentanții 
a 56 de partide comuniste și 
muncitorești, precum și de re
prezentanți ai unor partide 
democratice din diferite țări 
ale lumii. Se arată, de aseme
nea, că delegații la Congres 
au aprobat cu mare însufle
țire Raportul Comitetului Cen
tral al Partidului, activitatea 
desfășurată de Comitetul Cen
tral în perioada dintre cele 
două congrese, directivele cu 
privire la dezvoltarea econo
miei naționale în perioada 
1966—1970 și Directivele cu 
privire la valorificarea surse
lor energetice și electrificarea 
țării în perioada 1966—1975.

R. S. Cehoslovacă
PRAGA 24 (Agerpres). — 

Sub semnătura coresponden
tului său la București, ziarul 
„Rude Pravo“ publică sîmbătă 
un material consacrat penul
timei zile a lucrărilor Congre
sului. Sub titlul „Congresul a 
aprobat Raportul C.C. al 
P.C.R.“, se publică extrase din 
Rezoluția Congresului al IX- 
lea al Partidului Comunist 
Român. In material se arată 
că „Congresul dă o deplină 
aprobare activității depuse de 
Comitetul Central în spiritul 

otărîrea S.U.A. de a 
amîna ședința con
sorțiului țărilor oc
cidentale (din care 
mai fac parte, în 
afară de Statele 
Unite, Italia, Aus
tria, R .F. Germa
nă, Franța, Olanda,

Japonia), programată pentru 27 
iulie, la care urma să fie exa
minate probleme referitoare la 
acordarea de credite Pakistanu
lui, a provocat o profundă ne
mulțumire în rîndul opiniei pu
blice din această țară. Persoane 
oficiale pakistaneze n-au întîr- 
ziat să arate că socotesc hotă- 
rîrea aceasta drept o încercare 
fățișă a Statelor Unite de a exer
cita presiuni asupra Pakistanului 

Pakistanul 
ripostează

pentru a schimba politica sa ex
ternă. In cuvîntarea rostită, zile
le trecute, de președintele Ayub 
Khan în fața Consiliului Ligii 
Musulmane (partidul de guver- 
nămînt) se subliniază că Paki
stanul „dorește relații prietenești 
cu Statele Unite, dar vrea, de a- 
semenea, să mențină legături de 
prietenie cu marii săi vecini, 
China, U.R.S.S. și India... Paki
stanul nu dorește o prietenie 
care înseamnă atingerea suverani
tății și independenței sale". Astfel, 
arată într-un editorial ziarul pa
kistanez „LEADER“, „președin
tele Ayub Khan a dat o ripostă 
Statelor Unite care au încercat 
să determine schimbări în politi
ca externă a Pakistanului“.

Agențiile de presă relatează 
că în toate regiunile din Pakistan 
au loc demonstrații și mitinguri 
de protest ale reprezentanților 
opiniei publice, ale studenților 
împotriva acțiunilor S.U.A. și
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internaționalismului proletar 
pentru dezvoltarea legăturilor 
de colaborare cu partidele co
muniste și muncitorești fră
țești și întărirea coeziunii miș
cării comuniste mondiale. 
P.C.R. va milita neobosit și 
în viitor pentru a-și aduce 
contribuția la apărarea și în
tărirea unității partidelor co
muniste și muncitorești, a 
coeziunii țărilor sistemului so
cialist mondial, pentru victo- 
toria socialismului și păcii în 
lumea întreagă“.

Posturile de radio și televi
ziune cehoslovace continuă să 
transmită în cadrul buletine
lor de știri, informații despre 
Congresul P.C.R. Televiziunea 
a prezentat imagini din Sala 
Congresului.

R. P. D. Coreeană
PHENIAN 24 (Agerpres). — 

Informînd despre lucrările ce
lui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, 
ziarele din Phenian din 24 
iulie publică o știre cuprin- 
zînd extrase din lucrările 
Congresului, împreună cu ex
trase din Raportul cu privire 
la proiectul de Statut al Parti
dului Comunist Român, pre
zentat de tovarășul Gheorghe 
Apostol.

R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 24 (Agerpres). —• 

Presa iugoslavă continuă să 
informeze despre lucrările 
Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român. 
Trimisul special al ziarului 
„Borba“, O. Milicevici, scrie 
despre adoptarea documentelor 
finale ale Congresului, După 
ce explică îmbunătățirile aduse 
Proiectului Statutului Parti
dului Comunist Român, trimi
sul special al ziarului dă ex
trase din cuvîntarea tovarășu
lui Emil Bodnaraș și din alte 
cuvîntări rostite la Congres.

Ziarul „Politika“ scrie, de 
asemenea, despre lucrările 
Congresului. El dă extrase des
pre cuvîntările tovarășilor Ale
xandru Bîrlădeanu și Emil 
Bodnaraș. în informația pri
vind adoptarea documentelor 
finale ale Congresului, „Poli
tika“ arată : „Cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. a adoptat 
vineri seara rezoluția prin 
care se aprobă politica parti
dului în perioada scursă, în- 
trucît ea a dus la uriașe 
schimbări pozitive în econo
mia națională și ridicarea 
standardului de viață al oa
menilor muncii“.

de sprijinire a poziției guvernu
lui pakistanez. Participanții la 
aceste manifestații îndeamnă 
populația la boicotul mărfurilor 
americane și, potrivit agenției 
„REUTER“, la „denunțarea 
tratatului cu Statele Unite“, la 
retragerea Pakistanului din blocu
rile militare S. E. A. T. O. și 
C.E.N.T.O. La Caraci și Dacca, 
în timpul demonstrațiilor, parti
cipanții au condamnat agresiu
nea S.U.A. în Vietnam.

Hotărîrea Statelor Unite de a 
amîna ajutorul promis Pakista
nului a urmărit să influențeze 
nu numai asupra orientării poli
tice a acestei țări, ci să provoa
ce și dezorganizarea activității 
ei economice. In momentul de 
față, Pakistanul se pregătește 

să înceapă în
făptuirea unor 
proiecte impor
tante prevăzute 
în planul ela
borat pe o pe
rioadă de 5 ani. 
(Obiectivul prin
cipal al acestui 
plan este, potri
vit președintelui, 
„atingerea unui 

stadiu de dezvoltare econo
mică care să asigure scoa
terea țării de sub dependen
ța ajutorului străin“). La o 
adunare a industriașilor paki
stanezi, Ayub Khan a declarat 
că sarcinile planului cincinal nu 
vor fi modificate, indiferent dacă 
ajutorul economic va fi sau nu 
acordat; iar agenția „FRANCE 
PRESSE“, citînd opiniile unor 
cercuri pakistaneze autorizate, 
relevă că retragerea completă a 
ajutorului american ar afecta în 
proporție de numai 5 la sută fi
nanțarea proiectelor economice 
ale țării.

Condamnarea atitudinii S.U.A. 
față de Pakistan își găsește ex
presie într-un articol publicat 
de ziarul „ANJAM“, editat la 
Caraci, în care se arată că „po
litica americană de șantaj de
monstrează încă o dată adevăra
tul scop al ajutorului american“.

G. AȘTEFANEI

R. P. Ungară
BUDAPESTA 24 (Agerpres). 

— Lucrările celui de-al IX- 
lea Congres al P.C.R. continuă 
să fie reflectate în paginile 
ziarelor ungare de sîmbă
tă. Corespondentul permanent 
de la București al ziarului 
„Nepszabadsag“ redă extrase și 
din hotărîrile adoptate de 
Congres și din cuvîntarea to
varășului Emil Bodnaraș. 
„Nepszava“ inserează un ma
terial sub titlul „Congresul 
P.C.R. a aprobat documente 
importante“. Anunțînd înche
ierea discuțiilor din cadrul 
Congresului, „Magyar Nemzet“ 
informează și despre îmbu
nătățirile aduse la Proiectul 
de Statut al P.C.R. care au 
fost adoptate în unanimitate 
de Congres.

Franța
PARIS Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu trans
mite : Presa franceză continuă 
să publice articole, comentarii 
și informații cu privire la lu
crările celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. Ziarul „L’Hu
manité“ informează despre a- 
doptarea în unanimitate a re
zoluției și hotărîrilor Congre
sului.

într-o corespondență a tri
misului său special la Bucu
rești, Sacha Simon, ziarul „Le 
Figaro“ scrie că „bilanțul, tre
buie s-o spunem fără gînduri 
ascunse, este pozitiv. Pe plan 
intern, politica de utilare in
dustrială a țării recunoscută 
de multă vreme atît de priete
nii cît și de adversarii regimu
lui, a dat roade“. Arătînd că 
această politică va fi continu
ată, ziarul scrie : Partidul, atît 
prin succesele sale în dome
niul economiei, cît și prin po
litica sa, își consolidează ne
contenit pozițiile sale în mase.

Ziarul „Combat“ se referă 
la lucrările Congresului, ci
tind din cuvîntarea tovarășu
lui Alexandru Bîrlădeanu pa
saje privitoare la unitatea 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale și la po
litica externă a României.

O informație despre lucră
rile Congresului este înserată 
și în ziarul „Le Populaire“,

Italia
ROMA 24 (Agerpres). — Sub 

titlul „Unitate împotriva im
perialismului“, ziarul „Unita“ 
publică o corespondență din 
București, semnată de Sergio 
Mugnai, în care se relatează

A
sistăm, la o nouă 
rundă a disputei 
interoccidentale în 
chestiunea sistemu- 
" lui monetar. Scurt 
timp după anun
țarea de către Wa
shington a acordu
lui său pentru 
convocarea unei Conferințe mon

diale privind reforma sistemului 
monetar, Parisul și-a afirmat re
fuzul de a participa la o aseme
nea conferință, ca „inoportună“ ■ 
Intr-o declarație făcută unui co
respondent al agenției FRANCE 
PRESSE, ministrul de finanțe 
francez, Giscard d’Estaing, rele
va că acordul exprimat de omo
logul său american Fowler „pa
re să dovedească că autoritățile 
americane și-au dat seama de 
lipsurile actualului sistem mone
tar internațional“. Guvernul 
francez — a subliniat Giscard 
d’Estaing — care de mai mulți 
ani a atras atenția asupra peri
colelor pe care le comportă siste
mul monetar internațional în vi
goare. ia act cu interes de a- 
ceastă evoluție. Cu toate acestea 
— a spus el — procedura sugera
tă de ministrul finanțelor al 
S.U.A. de a se reuni o confe
rință internațională care să dezba
tă problemele monetare nu pare 
oportună.

Așadar, un refuz, politicos, 
dar ferm! Cum se explică acest 
refuz cunoscînd insistența Pari
sului pentru reforma sistemului 
monetar actual ? Cauza trebuie 
căutată, în ultima analiză, în 
însăși fondul divergențelor inter
occidentale pe tema monetară.

In actualul sistem de plăți între 
țările capitaliste, denumit „Gold 
exchange standard“, rolul princi
pal îl au, după cum se știe, do
larul și lira sterlină cu referință 
la etalonul aur. Acest sistem de 
plăți are ca formă de organizare 

despre cuvîntările rostite de 
delegați în cadrul Congresu
lui P.C.R. și despre saluturi
le adresate Congresului de 
șefii delegațiilor partidelor 
comuniste și muncitorești, 
precum și ale unor partide de
mocratice.

Informații referitoare la 
Congres sînt inserate și în 
ziarul „11 Tempo“ și „II Me- 
saggero“.

Belgia
BRUXELLES 24 (Agerpres). 

— Ziarul „Drapeau Rouge“ a 
publicat extrase din raportul 
prezentat de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer asupra pla
nului economic pe perioada 
1966—1970. Ziarul menționează 
părțile din raport care se re
feră la dezvoltarea cu precă
dere a industriei grele, la 
creșterea producției bunurilor 
de consum, la dezvoltarea in
tensivă și multilaterală a a- 
griculturii, la intensificarea 
activității în domeniul cerce
tărilor științifice.

Intr-un articol consacrat 
lucrărilor celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R., ziarul 
„Het Belang van Lim- 
burg“ scrie : „O țară care ime
diat după război a fost numai 
agrară, a fost transformată de 
noul regim într-o forță indu
strială de valoare primordială 
unde ponderea industriei în 
totalul producției sociale în 
cursul acestui an s-a ridicat 
pînă la 60 la sută“. Ziarul 
menționează că „producția in
dustrială globală a României 
este de 9,5 ori mai mare de- 
cît în 1938“ și publică în con
tinuare cifre din proiectul de 
Directive privind industria și 
agricultura.

Materiale privind desfășu
rarea lucrărilor Congresului 
au fost publicate și de Z’arul 
„Le Peuple“.

Olanda
HAGA 24 (Agerpres). — 

Presa olandeză publică mate
riale care oglindesc principa
lele probleme dezbătute la cel 
de-al IX-lea Congres al 
P.C.R.

Sub titlul „Industria româ
nească se dezvoltă în ritm ra
pid“, ziarul olandez „De Wa- 
arheid“ se referă la realizări
le țării noastre în cursul pla
nului șesenal, precum și la 
prevederile viitorului plan 
cincinal în principalele sec
toare ale economiei. „Ținînd 
seama de aceste realizări, 
arată ziarul, se poate vorbi de 
un mare succes al economiei 
R. P. Române. Industria grea 
s-a dezvoltat mai rapid, dar

Refuzul francez
Fondul Monetar Internațional și 
Banca Internațională de Recon
strucție si Dezvoltare, organisme 
în cadrul cărora, fiecare stat par
ticipant are un vot în plus pentru 
fiecare sută de mii de dolari văr
sată (ceea ce face ca S.U.A. și 
Anglia să dispună de 37 la sută 
din voturi, în vreme ce membrii 
Pieței comune dispun de 15 la 
sută iar Franța singură de numai 
4 la sută). Reacția și inițiativa 
franceză vizează tocmai acest 
mecanism de perpetuare evidentă 
a supremației dolarului și lirei 
sterline, cu avantajele ce decurg 
de aci pentru așa-numitul bloc 
economic anglo-saxon.

Proiectele franceze de revizui
re a lui „Gold exchange stan
dard“ prevăd, în esență, două 
măsuri principale : 1. menținerea 
etalonului aur și introducerea, a- 
lături de liră și dolar a unei a 
treia monede denumită „unitate 
colectivă de rezervă“ ; 2. forma
rea unui grup permanent de zece 
țări, participante la un acord ge
neral de împrumuturi, fiecare țară 
avînd dreptul la un singur vot, 
funcționarea sistemului întemein- 
du-se pe principiul unanimității. 
Planul Parisului urmărește, așa 
cum e lesne de sesizat, contraca
rarea supremației dolarului și li
rei sterline și, totodată, lichida
rea majorității mecanice a 
S.U.A. și Marii Britanii în cadrul 
Fondului Monetar Internațional.

Nimic nu arată însă o încli
nare a Washingtonului și Londrei 
de a face vreo concesie pozițiilor 
franceze. Dacă la început Anglia 
și Statele Unite n-au fost cîtuși 
de puțin de acord cu teza fran
ceză că ar fi necesară discuta
rea unei schimbări acum se 
acceptă o conferință. Dar, în 
fond, concepțiile de bază anglo- 

nici cea ușoară nu a rămas în 
urmă. Vînzarea de mărfuri cu 
amănuntul s-a dublat în Ro
mânia, ceea ce înseamnă o 
mare creștere a puterii de 
cumpărare în această țară“.

Anglia
LONDRA 24 (Agerpres). — 

Ziarul „Daily Worker“ pu
blică o informație în care re
latează despre adoptarea re
zoluției și a hotărîrilor Con
gresului.

Intr-o corespondență din 
București, ziarul „Times“ scrie 
despre aprobarea cu care de
legații la cel de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. au primit do
cumentele prezentate. Ziarul 
se referă la obiectivele poli
ticii partidului în viitorii ani. 
Ziarul „Guardian“ informea
ză despre adoptarea hotărîri
lor, referindu-se la organele 
executive ale Comitetului 
Central.

Congresul Partidului Comu
nist Român se dovedește a fi 
un element decisiv în istoria 
României, scrie săptămînalul 
britanic „Statist“. Ziarul men
ționează documentele adoptate 
de Congres, redînd mai multe 
cifre cu privire la planul de 
dezvoltare a economiei națio
nale în viitorii cinci ani. Săp
tămînalul scrie apoi despre 
relațiile externe ale Româ
niei.

Uruguay
MONTEVIDEO 24 (Ager

pres). — Presa uruguayană a 
marcat importantul eveni
ment din viața poporului ro
mân — al IX-lea Congres al 
P.C.R. — țmblicînd numeroa
se informații, articole și re
portaje despre România. Zia
rul „El Debate“ a inserat, pe 
lîngă informații cu privire la 
lucrările Congresului, artico
le 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 jumătate dedica
tă țării noastre, în care rela
tează despre Combinatul side
rurgic de la Galați, dezvolta
rea învățămîntului, lărgirea 
bazei materiale a științei și 
succesele din domeniul litera
turii și artei. Sub titlul „Con
gresul P.C.R. Ecoul cald al 
luptei pentru unitate. Felici
tările numeroaselor delegații 
frățești“, ziarul „El Popular“ 
continuă să relateze despre 
atmosfera de entuziasm gene
ral și de avînt care dom
nește în întreaga țară.

americane au rămas neschimbate. 
La sfîrșitul săptămînii trecute, ofi
cialitățile financiare americane au 
lăsat să se înțeleagă că ele nu 
vor accepta nici o schimbare care 
să afecteze supremația dolarului 
ca monedă de rezervă. Așa 
dar, să se revizuiască pe ici pe 
colo dar să nu se schimbe nimic 1 
Suspiciunile Parisului cu privire 
la adevăratul substrat al adeziu
nii americane la ideea unei Con
ferințe monetare sînt amplificate 
și datorită momentului acestei a- 
deziuni. In capitala franceză se 
consideră că aprobarea america
nă, care vine exact în momentul 
crizei din Piața comună, urmă
rește de fapt să exploateze ac
tuala conjunctură (conflictul des
chis dintre Franța și partenerii 
săi din C.E.E.) pentru izola
rea poziției franceze în proble
mele monetare. Așa stînd lucru
rile refuzul francez apare ca o 
dezvăluire a: manevrelor america
ne, ca o încercare de a le dejuca.

Aparent paradoxal după atîtea 
insistențe pentru abordarea pro
blemei schimbării lui „Gold 
exchange standard" refuzul Fran
ței reliefează în fapt ascuțimea 
divergențelor, a ciocnirilor de in
terese în relațiile economice-fi- 
nanciare interoccidentale.

Duelul „etalon aur“ — „eta- 
lon-dolar“ continuă.

Vizita ministrului britanic de 
finanțe la Paris și proiectatele vi
zite în Europa ale ministrului de 
finanțe american sînt interpreta
te de observatori ca vizînd exer
citarea de presiuni asupra Fran
ței. Este de așteptat, desigur, ca 
Parisul să-și continue, la rîndu-i, 
eforturile pentru a ralia dt mai 
multe glasuri vest-europene pozi
ției sale.

EM. RUCĂR

Două declarații separate în timp de o săptămină.
PRIMA: „Intenționez să conduc partidul la victorie în viitoa

rele alegeri generale“.
A DOUA : „Un nou lider conservator să conducă partidul la 

victorie în viitoarele alegeri generale“.

Urmașul
lui Home

Ambele declarații aparțin lui sir Alee Douglas Home. Doar o 
săptămînă în urmă părea decis să-și păstreze funcția de șef al 
partidului conservator și de lider ai opoziției, revenind, eventual, 
în fotoliul de premier. Joi după-amiază, „comitetul 1922“ — care 
reunește pe parlamentarii conservatori — a avut o întrunire pe 
care agenția ASSOCIATED PRESS a calificat-o drept „dramati
că“. Discuția furtunoasă a avut un epilog puțin scontat: demisia 
lui Home din funcția sa de lider conservator. „M-am angajat să 
nu permit niciodată ca în partidul conservator să se instaleze 
lipsa de unitate, cu atît mai mult din cauza persoanei mele“ — a 
justificat el. In absența detaliilor din sursă oficială, declarația a 
dat naștere unor presupuneri care, în linii mari, coincid. Home 
a demisionat datorită contradicțiilor din interiorul partidului con
servator. Unii fruntași ai acestui partid consideră că a sosit mo
mentul „modernizării“ grupării conservatoare, adaptării ei apa
rente la procesele care au înnoit lumea și ale căror influențe răz
bat și în viața politică britanică. „Reformiștii“ și „moderații“ au 
pornit mai demult ofensiva pentru modificarea structurii anacro
nice a partidului conservator. Primul pas pe calea schimbărilor, 
ei îl considerau 
înlăturarea lui 
Home. Instabili
tatea guvernului 
laburist, pierde
rile de populari
tate ale echipei 
lui Harold Wil- 
son, au stimulat 
eforturile celor 
care pledau pen-,
tru transformări în partidul tradițional al marii burghezii britanice.

„TIMES“ și alte ziare londoneze consideră că dispariția lui 
Home de pe scena politică echivalează cu finalul unei epoci în 
istoria partidului conservator. Succesorul lui Home va fi ales de 
către deputății conservatori. In felul acesta se pune capăt tra
diției potrivit căreia șeful partidului conservator este desemnat 
de predecesorul său.

Pe cine vor alege cei 303 parlamentari conservatori ai Camerei 
Comunelor ? Complicata procedură — mai multe scrutine — 
va prilejui, probabil, o dispută destul de animată. Două nume 
sînt citate cu insistență, iar un al treilea este menționat în trea
căt. Se vorbește de Reginald Maudling, care a fost ministru de 
finanțe în guvernul conservator, și de Edward Heath, care a de
ținut portofoliul de ministru pentru industrie, comerț și dezvol
tare regională. Unii observatori îi acordă lui Maudling principala 
șansă. Se crede că parlamentarii conservatori ar fi dispuși să în
cline balanța în favoarea sa. Despre Heath se afirmă că și-ar fi 
șubrezit pozițiile datorită faptului că s-a dovedit condus de am
biții personale, scoase în relief de atacurile împotriva lui Home. 
Heath ar fi socotit, de unii, drept autorul crizei care dezbină în 
acest momenț pe conservatori. Un al treilea nume pomenit este cel 
al lui Cristopher Soames, fost ministru al agriculturii și figură 
proeminentă a „elitei“ conservatoare.

Momentan, sînt greu de stabilit șansele celor care își dispută 
funcția de lider al opoziției și, prin aceasta, perspectiva de șef al 
unui eventual guvern conservator. Miza este mare. Pare de 
aceea explicabilă febrilitatea cu care oamenii de încredere ai pre- 
tendenților •— declarați și nedeclarați — la șefia conservatoare ac
ționează pe Culoarele de la Westminster.

PE SCURT ÎNCORDAREA POLITICĂ

DIN GRECIA• Potrivit relatărilor ziarului 
„Daily Mail*( Anglia va livra 
Statelor Unita armament și echi
pament, pe care armata america
nă îl va folosi în războiul din 
Vietnamul de »ud. f Ziarul subli
niază că delegație engleză, care
te află In prezent într-o vizită în 
S.U.A., unde duc» tratative în 
problema livrării de armament 
englez către S.U.A'., va încheia 
In curînd un contract în această 
problemă.

• La 24 iulie a sosit la Pekin, 
într-o vizită oficială, generalul 
Ne Win, președintele Consiliului 
revoluționar și al Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Birmane. In a-
ceeași zi, generalul Ne Win și 
persoanele care îl însoțesc au a- 
vut o întrevedere cu Liu Sao-ți, 
președintele R. P. Chineze și Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat.

INTERVIUL 
PREMIERULUI TURC

• într-un interviu acordat co
respondentului ziarului „Izvestia“, 
primul ministru al Turciei, Suat 
Hayrl Urgiiplii, și-a exprimat spe
ranța că vizita sa oficială în 
Uniunea Sovietică, care va avea 
loc în curînd, va apropia și mai 
mult cele două țări.

Referindu-se la schimbul de vi
zite care a avut loc în ultimul 
timp între oamenii de stat din 
cele două țări, el a spus: 
„Plastic vorbind, consider că ,în 
urma acestor contacte Marea 
Neagră s-a eliberat de ghețuri".

• Negocierile tarifare ale 
„rundei Kennedy“ care se des
fășoară în cadrul G.A.T.T. 
(Acordul general pentru tarife 
și comerț) s-au întrerupt vi
neri seara la Geneva, pentru 
vacanța de vară, într-o atmo
sferă de incertitudine, scrie 
agenția Reuter. După cum a 
declarat un purtător de cuvînt 
al G.A.T.T.-ului, negocierile 
vor fi reluate la jumătatea 
lunii septembrie. In cercurile

I 
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politice din Geneva se apre
ciază că lipsa unor rezultate 
concrete ale negocierilor „run
dei Kennedy“ este în strînsă le
gătură cu boicotul exercitat de 
Franța asupra Pieței comune. 
Incepînd de la 5 iulie, Franța 
n-a mai fost reprezentată la 
nici una din întîlnirile privind 
negocierile tarifare.

SOLUȚIE
IN CRIZA DE GUVERN | 

DIN BELGIA?
• Agenția France Presse reia- R 

tează că se așteaptă ca în cursul 
zilei de azi să se găsească o so- I 
luție a crizei politice din Belgia B 
care intră în cea de-a 62-a zi (cea ■ 
mai lungă de la sfîrșitul celui ■ 
de-al doilea război mondial). A- I 
genția își bazează afirmația pe fj 
faptul că astăzi au loc congresele 
naționale ale partidului social- R 
creștin și partidului socialist care R 
vor trebui să se pronunțe asupra " 
poziției lor în cadrul guvernului H 
condus de Pierre Harmel.

Majoritatea observatorilor poli- “ 
tici belgieni sînt de părere că h 
Harmel va primi Învestitura celor B 
două partide.

• După cum anunță postul de ■ 
radio „Vocea Laosului", coman- B 
damentul forțelor neutraliste pa- B 
triotice din Laos a dat publicită- 1 
ții o declarație în care condamnă B 
„alegerile" organizate la 18 iulie g 
de autoritățile din Vientiane, cali- 
ficîndu-Ie drept ilegale. Documen- B 
tul menționează că numai guver- R 
nul de uniune națională are drep- “ 
tul de a organiza alegeri libere B 
pe scară națională.

PE SCURT !

E. O.

Situația politică din Grecia se 
menține încordată. Presa ateniană 
afirmă că în prezent premierul 
Novas a pierdut orice speranță 
de a obține votul de încredere 
din partea Parlamentului. Papan- 
dreu susține că singura soluție 
de lichidare a crizei este reve
nirea sa la putere în fruntea u- 
nui nou guvern excluzînd posi
bilitatea participării actualilor 
miniștri. în cazul cînd regele i-ar 
refuza acest drept prevăzut de

Sărbătoarea 
poporului cuban

L a 26 iulie se sărbătorește cea de-a 12-a aniversare 
a Zilei insurecției naționale a poporului cuban. In 
această zi a anului 1953, un grup de tineri patrioți 
a luat cu asalt fortăreața Moncada diri orașul San
tiago de Cuba. Acțiunea lor curajoasă a constituit 
semnalul care a declanșat lupta armată a poporului 
pentru răsturnarea dictaturii lui Batista.

Pășind pe calea unei dezvoltări libere, poporul 
cuban a obținut succese remarcabile în transfor

marea țării pe o bază socialistă. Cuba a trecut la dezvoltarea 
industriei sale, la crearea unor ramuri noi, a fost legiferată re
forma agrară, a crescut numărul școlilor și a fost lichidat 
analfabetismul.

Popprul român, care nutrește sentimente de solidaritate fră
țească față de poporul cuban, se bucură sincer de realizările 
obținute de oamenii muncii din Cuba în lupta pentru făurirea 
vieții libere și fericite.

Cu prilejul acestei sărbători a Cubei, tineretul, alături de în
tregul nostru popor, adresează poporului și tineretului cuban 
un călduros salut, urîndu-le noi succese în construirea socialis
mului, în înflorirea patriei lor libere.

Imagine din Havana

• In Cuba se con
struiește un combinat 
textil care, potrivit 
prevederilor, va fi cel 
mai mare din țară. 
El urmează să fie 
dat în exploatare la 
începutul anului vii
tor și va produce a- 
nual cca 30 de mili
oane de metri țesă
turi.

• Aproape jumă
tate din fondurile alo
cate pentru dezvolta
rea industriei zahă

rului — 200 milioane 
pesos — sînt desti
nate reconstruirii și 
dezvoltării transpor
tului. Se prevede ca 
materialul rulant pen
tru căile ferate, fo
losite ca mijloc de 
comunicație între 
plantațiile de trestie 
de zahăr și fabricile 
de zahăr, să sporeas
că cu 30 la sută.

• Pescuitul, ramu
ră tînără a economiei 
naționale a Cubei,

Succese 
ale patrioților 

sud-vietnamezi
SAIGON 24 (Agerpres). — 

în diverse regiuni ale Vietna
mului de sud continuă cioc
nirile violente între unitățile 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud și 
trupele guvernamentale, spri
jinite „într-un mod foarte ac
tiv“, după cum a declarat un 
purtător de cuvînt militar a- 
merican, de aviația americană. 
In provincia Quang Nhai, la 
circa 500 km nord-est de Sai- 
gon, au avut loc vineri noap
tea lupte puternice între pa
trulele guvernamentale și par
tizani. De asemenea, în jurul 
bazei de la Chu-Lai, locali
tate aflată în aceeași provin
cie, au avut loc sîmbătă lupte 
puternice, între unitățile de 
patrioți și gărzile din imedia
ta apropiere a bazei.

Intr-un comunicat al co
mandamentelor forțelor pa
triotice din regiunea sud-viet- 
nameză . Gia Dinh, dat publi
cității de agenția de presă „E- 
liberarea“, se arată că în ul
timele 18 luni trupele ameri
cane au pierdut în această 
zonă 1 253 oameni — morți, 
răniți sau capturați.

Citînd agenția „Eliberarea“, 
agenția Vietnameză de In
formații relatează că în pre
zent Frontul Național de Eli
berare din Vietnamul de sud 
controlează patru cincimi din 
întregul teritoriu al țării în 
care trăiesc 10 milioane de lo
cuitori. In regiunile eliberate, 
Frontul Național a înfăptuit 
reforma agrară, deschide școli 
noi pentru copii, organizează 
sistemul de deservire medi
cală și culturală a populației. 
Țăranii din regiunile elibe
rate au primit pînă la începu
tul anului 1965 peste 2 mili
oane hectare de pămînt; în a- 
ceste regiuni funcționează 
4142 de școli, în care învață 
peste 500 000 de elevi (cu mult 
mai mult decît în orașele con
trolate de autoritățile de la 
Saigon).

--—•-----

constituție, el prevede organiza
rea unor noi alegeri.

Se subliniază că tendințele po
litice din Grecia se vor confrunta 
marți, cînd va avea loc greva ge
nerală a celor 200 000 de munci
tori din Atena, Pireu și Elefsis.

Joi în Parlament, premierul 
Novas va cere votul de încre
dere. Observatorii politici sînt u- 
nanimi în aprecierea că începu
tul săptămînii viitoare va aduce 
o evoluție rapidă a situației.

este in continuă dez
voltare. Lingă Hava
na se apropie de sfîr- 
șit lucrările de con
strucție a unui nou 
port pescăresc, unul 
dintre cele mai mari 
din America Latină.

• în cursul anilor 
1959—1964 în Cuba 
nu fost construite 
circa 50 000 locuințe 
noi. Tot în aceeași 
perioadă peste 30 000 
familii și-au construit 
locuințe.
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