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Triumful deplin al socialisnuriui la orașe și sate, lichidarea 
pentru totdeauna a exploatării omului de către om reprezintă 
cea mai mare victorie politică a partidului nostru după cu
cerirea puterii; ea întruchipează înfăptuirea visurilor pentru 
care au luptat și s-au jertfit cei mai buni fii ai cinei 
muncitoare, ai poporului român.

(Din Raportul С. C. al P. C. R.
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu)

DESCHIDEREA CONCHISULUI AL IX-LEA 
Al PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

, 19 iulie 1965. La București, in 
marea sală a Palatului Republicii 
s-au deschis lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român, eveniment de mare 
însemnătate în viața partidului, a 
țării.

In această zi, întregul nostru 
popor își îndreaptă gindurile cu 
dragoste și încredere spre Capi
talii patriei. Aici, delegații la Con
gres, aleși la conferințele regio
nale de partid, s-au întrunit pentru 
a dezbate și adopta hotdrîri pri
vind direcțiile principale ale dez
voltării viitoare a României so
cialiste. In sală se află, de ase
menea, numeroși invitați din în
treaga țară.

La lucrările Congresului partici-

DRAGI TOVARĂȘI,
numele și din Însărcinarea 

Cohiitetului Central, declar deschi
se lucrările celui de-al IV-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Ro
mân. (Aplauze). Congresul urmează 
să analizeze activitatea desfășurată 
de partid, de Comitetul său Cen
tral în perioada de la Congresul 
precedent, să stabilească obiecti
vele de viitor, să dezbată proiec
tul de Directive cu privire, la dez
voltarea economiei naționale' îp 
perioada 1966—1970, proiectul de 
Directive cu privire la valorifica
rea .surselor energetice și electri- 
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pă delegații reprezentînd 56 de 
partide comuniste și muncitorești 
frățești și alte partide democra
tice.

Lucrările ședinței de luni dimi
neață a Congresului sînt transmi
se direct de posturile noastre de 
radio și televiziune.

Ora 9. In sală sosesc conducă
torii partidului nostru, împreună 
cu șefii delegațiilor de peste ho
tare. întreaga asistență, în picioa
re, îi întîmpină cu puternice a- 
plauze, cu îndelungi ovații.

T ovarășui Nicolae Ceaușescu, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului, rostește cuvîrîtul 
de deschidere a lucrărilor Con
gresului :

ficarea țării în perioada 1966—1975, 
precum și proiectul de Statut al 
partidului.

La Congres participă 1357 dele
gați cu drept de vot deliberativ șl 
209 delegați cu drept de vot con
sultativ, aleși de conferiiițele re
gionale ale partidului din întreaga 
țară. Fiind prezentă aproape tota
litatea delegaților, Congresul iși 
poate începe lucrările.

Adresăm. un cald., salut tovără
șesc delegaților și tuturor invitâți- 
loj care participă la lucrările Con
gresului — muncitori, țărani, oa
meni de știință, cjjltură și artă. ac-. 

tiviști de partid, ai organizațiilor 
obștești, de stat și din economie, 
vechi militanți ai mișcării munci
torești din țara noastră. (Aplauze 
puternice).

TOVARĂȘI,
La lucrările Congresului nostru 

participă ca invitați reprezentanți 
a 56 de partide comuniste și munci
torești frățești și ai altbr partide 
democratice.

Exprimind gindurile și sentimen
tele delegaților la Congres,' ale în
tregului partid, adresăm un cald 
salut frățesc tuturor 'delegațiilor de 
peste hotare. (Aplauze puternice).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
COMUNIST AL UNIUNII SOVIE
TICE, în frunte cu tovarășul Leo
nid Ilici Brejriev, pfim-șecretar ai 
Comitetului Central .al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice. (A- 
plauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
COMUNIST CHINEZ, in frunte cu 
tovarășul Den Siao-pin-, membru al 

. Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al Comitetului Central, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez. 
(Aplauze). ■ .

■ —- DELEGAȚIEI PARTIDULUI
SOCIALIST UNIT DIN GERMA
NIA, Condusă de tovarășul Walter 
Ulbricht, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Socia
list Unit dlh Зклзпащй' nreședit.

tele Consiliului de 
blicii Democrate 
plauze).

— DELEGAȚIEI

Stat al Repu- 
Germane. (A-

PARTIDULUI
COMUNIST FRANCEZ, condusă de 
tovarășa Jannette Thorez Verme- 
ersch, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Francez. (Aplauze)^

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
MUNCITORESC SOCIALIST UN
GAR, condusă de tovarășul Jenă 
Fock, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidu
lui Munciloresc Socialist Ungar, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Un
gare. (Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
COMUNIST ITALIAN, în frunte ce 
tovarășul Armando Cossutta, mem
bru al Direcțiunii Partidului Comu
nist Italian. (Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN CEHOSLOVACIA, 
condusă de tovarășul Bohuslav Las- 
tovicka, membru al Prezidiului „Co
mitetul ui Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, președin
tele AdunăriiNaționalea,  R : bli 
cii Socialiste Cehoslovacia.- (A- 

szko,; membru, al. Biroului Politic,1 , plauze). , , • • -,j
secretar al Comitetului Central îil _ DELEGAȚIEI >3 
Partidului Muncitoresc Unit Polo- EELOR CE MUNCESC DIN ’ЯЙк
nez. (Aplauze

-+■' ?FALEGAȚIFI- PARTIDULUI (Contiruiare-2-a). • л
( ■ ' '

președin- 
Miniștri al Re- 
Bulgaria. (A-

UNIUNII CO- 
IUGOSLAVIA, 

Edward

PARTIDULUI 
COMUNIST BULGAR, în frunte cu 
tovarășul Todor Jivkov, prim-secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, 
tele Consiliului de 
publicii Populare 
plauze).

-— DELEGAȚIEI 
MUNIȘTILOR DIN 
in frunte cu tovarășul 
Kardelj, membru al Comitetului E- 
xecutiv și secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, președintele Skupști- 
nei Federale a Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia. (A- 
plauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
MUNCII DIN COREEA, în frunte 
cu tovarășul Kim Koan Hiop, mem
bru al Biroului Politic, vicepreșe
dinte al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, vice
președinte al Cabinetului de Mi
niștri al Republicii Populare De
mocrate Coreene., (Aplauze). '

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
MUNCITORESC UNIT POLONEZ, 
în frunte cu tovarășul Zenon Kli- 

i Politic,

Comitetului 
Comunist din

COMUNIST DIN INDONEZIA, in 
frunte cu tovarășul Dipa Nusantara 
Aidit, președintele 
Central al Partidului 
Indonezia. (Aplauze).

— DELEGAȚIEI



2 STEAGUL «®ȘU

Deschiderea Congresului al IX-lea 
al Partidului Comunist Român

(Brmert din pag. !•»)

NAM, în frunte cu tovarlșul Le 
Duc Tho, membru #1 Biroului Po
litic, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam. (Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
MUNCII DIN ALBANIA, In frunte 
cu tovarășul Ramiz Alia, membru 
al Biroului Politic și secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Albania. (Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN GERMANIA, in 
frunte cu tovarășul Max Reimann, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Germania. (Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
POPULAR REVOLUȚIONAR MON
GOL, în frunte cu tovarășul Dam- 
dinjavin Maidar, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole. (Aplauze).

— DELEGATULUI PARTIDULUI 
UNIT AL REVOLUȚIEI SOCIALISTE 
DIN CUBA, tovarășul Manuel Yepe 
Menendez, ambasadorul Republicii 
Cuba în Republica Populară Ro
mână. (Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN STATELE UNITE 
ALE AMERICII, condusă de tova
rășul Carl Winter, purtător de cu- 
vînt al Partidului Comunist din
S.U.A. (Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN JAPONIA, în 
frunte cu tovarășul Oka Masayoshi, 
membru al Prezidiului și Secreta
riatului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia. 
(Aplauze).

— DELEGATEI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN. CHILE, tovarășa 
Virginia Gonzales, ț membru al Co
mitetului Central Al Partidului Co
munist din Chile. (Aplauze);

— DELEGAȚIEI UNIUNII SOCIA
LISTE ARABE DIN REPUBLICA A- 
RABĂ UNITĂ, în frunte cu Husșein 
Khallaf, ministrul Relațiilor cultu
rale cu străinătatea al Republicii 
Arabe Unite, secretar pentru ideo
logie $1 orientare în Uniunea So- 
cialistă Arabă. (Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN SPANIA, în frun
te cu tovarășul Antonio Mije, 
membru al Comitetului Executiv și 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Spania 
(Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN GRECIA, în frun
te cu tovarășul Kostas Koliannis, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Grecia, (Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
COMUNIST SIRIAN, In frunte cu 
tovarășul Haled Bagdaș, secretar 
general al Partidului Comunist Si
rian. (Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN AUSTRIA, In 
frunte cu tovarășul Friedl Fiirnberg, 
membru al Biroului Politic și se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Austria. 
(Aplauze).

— DELEGATULUI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN MAREA BRITA- 
NJE, tovarășul James Reid, mem- 
ru al Comitetului Politic al Parți
alul Comunist din Marea Brlta- 
ie. (Aplauze).
— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 

COMUNIST MAROCAN, în frunte 
cu tovarășul Layachi Abdallah, 
membru al Biroului Politic și se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Marocan. (A- 
plauze).

— DELEGATULUI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN BELGIA, tovară
șul Jean Terfve, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Belgia. 
(Aplauze).

— DELEGATULUI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN CANADA, tova
rășul Bruce Magnuson, membru al 
Comitetului Executiv National al 
Partidului Comunist din Canada. 
(Aplauze).

— DELEGATULUI PARTIDULUI 
DEMOCRAT DIN GUINEEA, Mau
rice Camara, ambasadorul Guineei 
la Moscova. (Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN NORVEGIA, în 
frunte cu tovarășul Per Svensson, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Norvegia.
(Aplauze).

— DELEGAȚIEI 
PROGRESIST AL

PARTIDULUI
POPORULUI

MUNCITOR DIN CIPRU, în frunte
cu tovarășul Kiriacos Hristu, mem
bru al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului Progre
sist al Poporului Muncitor din 
Cipru. (Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN SUEDIA, condusă 
de tovarășul Gosta Johansson, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Suedia. (A- 
plauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI
COMUNIST DIN LIBAN. (Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
COMUNIST PORTUGHEZ, în frun
te cu tovarășul Manuel Rodrigues 
da Silva, membru al Secretariatu
lui Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Portughez. (Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
SOCIALIST ITALIAN AL UNITĂ
ȚII PROLETARE, in frunte cu to
varășul Vincenzo Ansanelli, mem
bru al Direcțiunii Partidului Socia
list Italian al Unității Proletare. 
(Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
POPULAR AL CONVENȚIEI DIN 
GHANA, condusă de Paul Tagge, 
membru al Comitetului de condu
cere al Partidului Popular al Con
venției din Ghana, ministru de stat, 
prim-secretar parlamentar. (A- 
plauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN VENEZUELA, în 
frunte cu tovarășul Eduardo Galle
gos Mancera, membru al Biroului* 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Venezuela. 
(Aplauze).

— DELEGATULUI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN LUXEMBURG, 
tovarășul Dominique D. Urbany, 
președintele Partidului Comunist 
din Luxemburg. (Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN FINLANDA, în 
frunte cu tovarășa Hertta Kuusi
nen, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Finlanda. (Aplauze).

— DELEGATULUI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN URUGUAY, tova
rășul Jose Luis Massera, membru al 
Comitetului Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Uruguay. (Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI CO
MUNIST DIN SUDAN, condusă de 
tovarășul Joseph Garang, membru 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Sudan. (Aplauze).

— DELEGATULUI PARTIDULUI 
MUNCII DIN ELVEȚIA, tovarășul 
Roger Dafflon, secretar al partidu
lui, membru al Comitetului Director 
al Partidului Muneii din Elveția. 
(Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI CO
MUNIST DIN IRAK, în frunte cu 
tovarășul Naji Mahawî, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Irak. (Aplauze).

— DELEGATEI PARTIDULUI CO
MUNIST DIN OLANDA, tovarășa 
Hanna van Ommereen Averinck, 
membru al Comitetului Central al
Partidului Comunist din Olanda. 
(Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI SO
CIALIST UNIT DIN ISLANDA, în 
frunte cu tovarășul Kjarton Olafsson, 
președintele Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Islanda. 
(Aplauze).
- DELEGATULUI PARTIDULUI 

COMUNIST TUNISIAN, tovarășul 
Mohamed Harmel, conducător al 
comuniștilor tunisieni. (Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI CO
MUNIST DIN DANEMARCA, în 
frunte cu tovarășul Gellus Lund, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Danemarca. 
(Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI CO
MUNIST DIN ARGENTINA, condusă 

de tovarășul Hector Agostl, mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Argentina. 
(Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
POPULAR (TUDEH) DIN IRAN, în 
frunte cu tovarășul Eskandary Iradj, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Popular 
din Iran. (Aplauze).

— DELEGATULUI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN TURCIA, tovarășul 
Yakub Demir, prim-secretar al Co- 
miletului Central al Partidului Co
munist din Turcia. (Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI CO
MUNIST DIN BOLIVIA, în frunte 
cu tovarășul Jorge Kolle, membru 
al Secretariatului și Biroului Poli
tic al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Bolivia. (A- 
plauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI CO
MUNIST DIN COLUMBIA, în frunte 
cu tovarășul Hernando Hurtado, 
membru în Comitetul Executiv Cen
tral al Partidului Comunist din Co
lumbia. (Aplauze).

— DELEGAȚIEI PARTIDULUI CO
MUNIST MEXICAN, condusă de 
tovarășul Manuel Terrazas Guerre
ro, membru al Prezidiului și secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Mexican. (Aplauze).

— DELEGATULUI PARTIDULUI 
MUNCII DIN GUATEMALA, tovară
șul Jose/Manuel Fortuny, membru 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Guatemala. (Aplauze).

— DELEGATULUI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN IORDANIA — to
varășul Fuad Nassar, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Iordania. (Aplauze).

Noi vedem în prezența la Congres 
a stimaților oaspeți încă o mărturie 
a legăturilor strînse, internaționaliste, 
dintre partidele și popoarele noas
tre (aplauze), un semn de adîncă 
prietenie și înaltă prețuire față de 
partidul nostru, de poporul român, 
constructor al socialismului (a- 
plauze), o manifestare a solidarită
ții mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. (Aplauze). Le 
mulțumim tuturor pentru participa
rea la lucrările Congresului nostru. 
(Asistența, în picioare, aplaudă în
delung).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu e 
spus în continuare:

TOVARĂȘI,
Nu de mult partidul și poporul au 

suferit o grea pierdere prin înceta
rea din viață a tovarășului nostru 
de luptă și muncă Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, fiu credincios și conducă
tor de seamă al partidului și popo
rului român, militant eminent al 
mișcării comuniste și (muncitorești 
internaționale. Propun Congresului 
ca, în memoria lui, să păstrăm un 
moment de reculegere.

(întreaga asistență, în picioare, 
păstrează un minut de reculegere).

La propunerea făcută de tovară
șul Gheorghe Roșu, delegat al or
ganizației regionale de partid Ba
cău, în numele și din însărci
narea unui număr de delegați 
din toate regiunile țării, dele
gații au ales apoi, în unanimi
tate, în prezidiul Congresului, pe 
tovarășii: APOSTOL GHEORGHE, 
BERGHEANU MAXIM, BlRLĂDEA- 
NU ALEXANDRU, BODNĂRAS 
EMIL, BORILĂ PETRE, CAZACU 
VIRGIL, CEAUSESCU NICOLAE, 
CHIVU STOICA, COLIU DUMITRU, 
DALEA MIHAI, DĂNĂLACHE FLO
RIAN, DRAG AN CONSTANTIN, 
DRĂGHICI ALEXANDRU, ENACHE 
PETRE, FAZEKAȘ IANOS, FUNK 
STEFANIA, GERE MIHAI, GÎDEA 
SUZANA, MAURER GHEORGHE 
ION, MILITARU ALDEA, MOGHIO- 
ROS ALEXANDRU, MURGULESCU 
1LIE, NICULESCU-MUIL PAUL, ONI- 
GA EMIL, PÎRVULESCU CONSTAN
TIN, RĂUTU LEONTE, SĂLĂJAN 
LEONȚIN, SPĂTĂRELU ION, STOI
CA GHEORGHE, TURCU ION, VER- 
DET ILIE, VILCU VASILE, VOITEC 
STEFAN.

In aplauzele asistenței, cei aleșf 
iau loc în prezidiu, avlnd de o 
parte și de alta pe conducătorii 
delegațiilor partidelor comuniste, 
muncitorești și ai altor partide de
mocratice de peste hotare.

După alegerea prezidiului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a spus:

DRAGI TOVARĂȘI,
După cum este cunoscut, Comite

tul Central a hotărît în unanimitate 
să supună aprobării Congresului 
propunerea ca partidul nostru să 
poarte denumirea : „PARTIDUL CO
MUNIST ROMÂN"; (Aplauze, urale 
puternice, întreaga sală, în picioare, 
aclamă îndelung).

Făcînd această propunere Comi
tetul Central s-a călăuzit de faptul 
că această denumire corespunde cel 
mai bine schimbărilor care au avut 
loc în societatea noastră, stadiului 
actual de dezvoltare a partidului, 
scopului său final — construirea so
cietății comuniste. (Aplauze puter
nice).

Această propunere s-a bucurat de 
aprobarea entuziastă și sprijinul de
plin al tuturor membrilor partidului, 
al întregului nostru popor. (Aplauze 
puternice).

Pentru ca lucrările Congresului 
nostru să se desfășoare de la înce
put sub această denumire, conside
răm că ar fi potrivit ca, încă înainte 
de a se intra în ordinea de zi, Con
gresul să se pronunțe asupra aces
tei propuneri.

In cazul aprobării de către Con
gres a noii denumiri a partidului, 
apare necesitatea să se schimbe nu
merotarea Congreselor, reflectîndu- 
se astfel continuitatea activității 
partidului nostru de-a lungul istoriei 
sale.

Incepîndu-se numerotarea de la 
Congresul din mai 1921, care a mar
cat crearea partidului marxist-leni- 
nist' al clasei muncitoare din țâra 
noastră, și ținînd seama că au avut 
loc cinci congrese ale Partidului Co
munist, iar după unificarea Parti
dului Comunist cu Partidul Social- 
Democrat trei congrese ale Partidu
lui Muncitoresc Român, Congresul 
nostru ar urma să fie cel «Je-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân. (Aplauze puternice).

Din însărcinarea Comitetului Cen
tral, propun Congresului următoa
rele I

1. PARTIDUL MUNCITORESC 
ROMAN SĂ SE DENUMEASCĂ 
„PARTIDUL COMUNIST ROMAN". 
(Aplauze puternice, ovații înde
lungi).

2. PREZENTUL CONGRES SĂ 
SE NUMEROTEZE „CONGRESUL 
AL IX-LEA AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN". (Aplauze puter
nice, ovații îndelungi).

Pusă la vot, propunerea pri
vind schimbarea denumirii „Partidu
lui Muncitoresc Român" în „Parti
dul Comunist Român", este apro
bată în unanimitate, într-o atmosfe
ră de mare entuziasm. Pusă la vot, 
se aprobă în unanimitate propune
rea ca prezentul Congres să fie 
numerotat „al IX-lea Congres ai 
Partidului Comunist Român".

INCEPÎND DIN ACEST MOMENT,
— a spus tovarășul Nicolae Ceau
șescu — PARTIDUL NOSTRU VA 
PURTA DENUMIREA GLORIOASĂ
— PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
— SUB CONDUCEREA CĂRUIA 
AU FOST RĂSTURNATE CLASELE 
EXPLOATATOARE ȘI CUCERITĂ 
PUTEREA POLITICĂ,

Este un moment emoționant. în
treaga asistență, în picioare, aclamă 
îndelung, minute în șir răsună urale, 
aplauze furtunoase.

Prima ședință a Congresului este 
prezidată de tovarășul Chivu Stoica.

La propunerea făcută, în numele 
unui grup de delegați din mai mul
te regiuni ale țării, de tovară
șul Ion Stănescu, delegat al or
ganizației regionale de partid 
Oltenia, au fost aleși în una
nimitate în Comisie', de validare 
tovarășii: Balalia Dumitru. Breiten- 
hofer Anton, Cervencovici Andrei, 
Cîrcei loan, Crăciun Constanța, Dâ- 
rulă Aurelia, Fazekaș Ludovic, Ne- 
cula Gheorghe, Roșu Gheorghe, Țiu- 
lescu Costache, Uglar Iosif.

La propunerea făcută, din împu
ternicirea unui grup de delegați 
din toate regiunile țării de to
varășul Iosif Banc, delegat al 
organizației regionale de partid 
Mureș-Autonomă Maghiară, au 
fost aleși In unanimitate în 
Secretariatul Congresului tovară
șii : Călin Gheorghe, Iliescu Ion, Ma
tti ștefan, Patilineț Vasile, Păcura- 
ru Andrei, Potop Vasile, Stănescu 
Ion, Trofin Virgil, Voicu Ștefan.

Tovarășul Chivu Stoica a supus
Congresului următoarea ordine 
de zi î

1. Raportul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român cu pri
vire la activitatea partidului în pe
rioada dintre Congresul al VIII-lea 
și Congresul' al IX-lea al P.C.R. Ra 
portor tovarășul Nicolae Ceaușescu.

2. Raportul Comisiei centrale de 
revizie. Raportor tovarășul Con
stantin Pîrvulescu.

3. Raportul asupra Directivelor 
Congresului al IX-lea al Ptitidului 
Comunist Român privind planul de 
dezvoltare a economiei naționale pe 
perioada 1966-1970. Raportor tovară
șul Ion Gheorghe Maurer.

4. Raportul asupra Directivelor 
Congresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român privind planul de 
10 ani pentru dezvoltarea energeti
cii. Raportor tovarășul Chivu Stoica.

5. Raportul cu privire la proiectul 
Statutului Partidului Comunist Ro
mân. Raportor tovarășul Gheorghe 
Apostol.

6. Alegerea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și a 
Comisiei centrale de revizie.

Congresul a aprobat în unani
mitate ordinea de zi propusă.

A fost aprobat apoi regulamentul 
de desfășurare a lucrărilor Congre
sului. Lucrările Congresului se- vor 
desfășura între 19 și 24 iulie.

La primul punct al ordinei de zi 
se dă cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Primul secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român este primit de de
legați și invitați cu vii aplauze șl 
urale.

Raportul a fost subliniat în repe
tate rînduri de' aplauze puternice.

La încheierea 
treaga asistență 
clamă îndelung, 
răsună ovații. Este 

raportului, în- 
în picioare a- 
minute în șir, 

o manifestare pu
ternică a dragostei profunde fată 
de condncătorul înțelept al penaru
lui nostru, Partidul Comunist Ro
mân, a încrederii nestrămutate în
politica sa marxist-leninistă, pusă 
în slujba intereselor și năzuințelor 
vitale ale poporului, a înfloririi con
tinue a României socialiste.

☆
Lucrările ședinței de luni după- 

amiază a Congresului au fost con
duse de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer.

Tovarășul Constantin Pîrvulescu 
a prezentat Raportul Comisiei Cen
trale de Revizie.

In numele unor delegați din toate 
regiunile țării, tovarășul Vasile Vîl- 
cu, delegat al organizației regio
nale de partid Dobrogea, a prezen
tat apoi spre aprobare Congresului 
componența Comisiei de redactare 
a proiectelor de hotărîri și rezoluții 
ale Congresului.

Congresul a ales în unanimitate 
Comisia alcătuită din tovarășii: 
Ceaușescu Nicolae, Chivu Stoica, 
Maurer Gheorghe Ion, Apostol 
Gheorghe, Bîrlădeanu Alexandru, 
Bodnăraș Emil. Drăghici Alexai ru 
Răutu Leonte, Niculescu Mlzil Paul, 
Banc Iosif, Cosma Ion, Daicoviciu 
Constantin, Gaston Gheorghe Marin, 
Giosan Nicolae, Hudițeanu Nicolae, 
Hulubei Horia, Lupu Petre, Mănescu 
Manea, Mlhoc Gheorghe, Moldovan 
Roman, Popescu Dumitru, Popovlci 
Titus, Radulescu Gogu, Takacs-Lu
dovic, Tripșa Ștefan.

Trecîndu-se apoi la discuții au 
luat cuvintul tovarășii: Florian Dă- 
nălache, delegat al organizației oră. 
șenești de partid București, Gheor- 
ghe Roșu, delega! al organizației re
gionale de partid Bacău, Nicolae 
Agachi, delegat al organizației re
gionale de partid Hunedoara, Nico
lae Ștefan, delegat al organizației 
regionale de partid Argeș, Gheor
ghe Golna, delegat al organizației 
regionale de partid Crișana, Crlsto- 
for Simionescu, delegat al organi
zației regionale de partid Iași, Ni
colae Tăbîrcă, delegat al organiza
ției regionale de partid Ploiești. 
Gheorghe Stoica, delegat al orga
nizației regionale de partid București.

Lucrările Congresului continuă 
marți dimineața.

(Agerpres)
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Solistul de muzică populară Nă- 
săleanu loan din Uricani.

r______________________ __________

DIN CABNEtUL REPQBTERUIUI

„Bucuria vieții noi în cinfec și joc“
Din Inițiativa Consiliului local al 

sindicatelor, în ziua de 18 iulie a.c., 
pe stadionul din Petroșani s-a pre
zentat spectacolul „Bucuria vieții 
noi în cîntec și joc" la care și-au 
dat concursul formațiile reunite ale 
artiștilor amatori din Valea Jiului. 
Cei peste 2 000 de spectatori au 
asistat la evoluția pe scenă a sute 
de artiști amatori care au adus cu 
ei elanul tinereții și bucuria vieții 
fericite pe care o trăim.

închinat Congresului al IX-lea al 
partidului, spectacolul, la care au 
participat fanfarele din Petroșani ți 
Petrila, corul Clubului sindicatelor 
din Lonea, orchestrele de muzică 
populară ți uțoară din Uricani ți Pa- 
roșeni, orchestra simfonică a Clubu
lui sindicatelor din Petroșani, for
mațiile de dansuri ale Clubului sin
dicatelor din Lupeni ți cooperatori

lor din Petroșani ți celelalte, s-a bu
curat de mare succes. Prin calita
tea interpretativă șl ținuta scenică, 
precum și prin repertoriul bogat și 
variat prezentat, s-ail remarcat în 
mod deosebit soliștii de muzică 
populară ți uțoară, loan Năsălean, 
soții Eleonora ți Dan Capră —- de la 
Uricani, ' Tely Gavriiescu și Iacob 
Moldovan — de la Lupeni, Mariana 
Petcu, Paula Ardeleanu ți Lola Po
pa — de Ia Paroțeni ț. a. Publicul a 
apreciat modul în care s-a prezen
tat corul Clubului sindicatelor din

Lonea, echipa de dansuri a Clubu
lui sindicatelor din Lupeni care a 
evoluat intr-o suită de dansuri din 
Năsăud, respectiv din Oaț, addcinci 
în scenă costumele pitorești ale lo
cului și vioiciunea dansului populat 
Aplauze au cules șl fanfarele din 
Petroșani șl Petrila,

Seara tirziu, petroțănenii au ple
cat de la spectacol mulțumiți. E 
și-au exprimat dorința de a participe 
și altă dată la astfel de manifesta 
țiuni culturale cu conținut bogat ț 
variat.

FOTBAL

Știința a ratat calificarea 
în categoria C

Emoții, așteptări, speranțe — iată 
ce au trăit timp de cîteva săptă- 
mtni înflăcărații suporteri ai echi
pei de fotbal Știința Petroșani. A- 
cum lucrurile s-ац clarificat. Echi
pa studenților, în afară de cuceri
rea titlului de campioană a regiu
nii noastre, nu le-a mai adus su
porterilor satisfacția promovării în 
categoria C. De fapt acest lucru a 
Început să se contureze chiar din 
primul meci de baraj disputat la 
Lonea cînd, după cum am arătat în 
cronica anterioară, studenții jucînd 
sub valoarea lor au obținut victo
ria doar cu 2—0.

Fără îndoială că pentru echipa 
Știința a constituit un frumos suc
ces faptul că пищаі după doi ani 
de la promovarea ei în campiona
tul regional a reunit să cucerească 
titlul de campioană, ca urmare a 
unor jocuri, frumoase, de un bun 
nivel tehnic pe care le-a practicat. 
Acest și^ces putea fi-și mai con
cludent dacă în meciurile de ba
raj, studenții practicau același joc 
tehnic, fumos și eficace ca în în- 
tîlnirile de campionat.

Miza mare, lipsa de calmitate In 
jocurile de baraj, precum și unele 
indisponibilități de moment din e- 
chipă i-au privat pe studenți de 
un rezultat mai bun care le-ar fl 

; adus calificarea în categoria C.
1 Deși au pierdut cu un scor se- 

v ver în cel de-al doilea meci de la 
Strehaia, studenții au meritul că 
au practicat un joc deschis, supe
rior din punct de vedere tehnic ce
lui de la Lonea. Gazdele, avînd de 
remontat un handicap de două go
luri, au pus in meciul de duminică 
un accent deosebit pe luptă, au 
creat numeroase faze în fața por
ții dintre care trei au și fost fruc
tificate. Apărarea strehăienilor s-a 
dovedit și de astă dată a fi Ia post, 
sigură în intervenții, dar uneori 
s-a dedat la durități.

Golul, „căzut" în minutul 5, din- 
tr-o gravă greșeală de apărare, ra
tarea egalării din minutele 24, 35, 
40 prin Răsădeanu, Covaci și 
Mercureanu le-a facilizat strehăie
nilor calificarea. In minutul 43 gaz
dele înscriu cel de-al doilea gol

prin Modolici — cel mai bun jucă
tor de pe teren.

Pare paradoxal, dar în această 
parte a întîlnirii Știința a fost su
perioară atît din punct de vedere 
tehnic cit și ca dominare teritoria
lă. Fotbalul se joacă însă pe go
luri, șl jucătorii de la Strehaia au 
știut mai bine acest lucru.

Primul sfert de oră din repriza 
a Il-a aparține net echipei din 
Strehaia care în minutele 3, 8, 10 
și 15 ratează prin Modolici, Glă- 
meanu, Matei și Pîrvu ocazii fa
vorabile de a majora scorul. In a- 
ceasta perioadă portarul Holda a 
apărat excepțional, iar Tudor Va
sile a salvat un gol gata făcut. 
Știință își revine și preia din nou 
inițiativa- Halfla — Munteanu — 
Bulbucan, care a fost inepuizabilă 
de-a lungul întregului meci, îm
pinge atacul înainte. Drept urma
re, studenții sînt pe punctul de a 
înscrie: Munteanu „șterge" bara 
cu un șut de la 25 de metri. Co
vaci greșește puțin ținta la o lo
vitură cu capul și tot el, cînd se 
îndrepta singur spre poartă, este 
trîntit în marginea careului de 16 

metri. Bulbucan execută lovitura 
liberă peste zid, dar mingea întîl- 
neșle colțul barei. In minutul 76, 
la un contraatac, gazdele reușesc 
să înscrie din nou prin Modolici. 
Cu toate acestea, în minutul 88 se 
părea că va fi necesară o a treia 
intîlnire în baraj, dar Răsădeanu 
din apropierea porții scapă o mare 
ocazie de a înscrie și, totodată, pe 
suporterii ambelor echipe de emo
țiile unei noi întilniri. Fluierul fi
nal al arbitrului V. Pădureanu din 
București consfințește victoria me
ritată a gazdelor și in același timp 
promovarea lor în categoria C. Bu 
curie în tabăra strehăienilor și... 
decepție în aceea a studenților.

Cuvinte de laudă se cuvin micii 
galerii a Științei formată din stu
denți veniți la meci de la exploa
tările miniere din țară unde își fac 
practica de vară și care și-au sus
ținut frenetic echipa lor favorită.

D. CRIȘAN
C. MATEESCU

Frumusețea dansului popular din Oaș a lost prezentată de echipa clu
bului sindicatului din Lupenl.

De doi din marea masă a a-
■* ceștor furnizori de esență 

i-am întilnil in mijlocul preocu
părilor lor, printre schele. Mese
ria de constructor, care a căpătat 
puterea de simbol in anii noștri, 
e practicată de cei doi de multă 
vreme. Ei descoperă însă de fie
care dată în ea ceva nou și fru
mos. Și tot ceva nou și frumos 
dau ei oamenilor, semenilor lor.

PROGRAM DE RADIO
MIERCURI

21 lu|ie

de etetițâ
Astfel gindește un comunist, 

unul din cei multi de pe șantiere.

De cel de-al doilea l-am aflat
* miniat pe timpul care se 

scurge prea lepede. Un om trecut 
în a doua jumătate a vieții, înalt 
și uscățiv. Mi-ц întins o mină' 
mare și bătătorită de muncă. In- 
tilnire ca intre cunoștințe vechi. 
Arbazanovici Dușan e intr-adevăr

ф Terenul fecund al căuiărKor
ф Un cuvînf cu semnificație de simbol 
ф Omul — un element care nu intră în tipare

ЛЛ eseria unuia e de a așeza 
cărămizi in contextul geo- 

pentru ca 
haina ten- 
au trecut 
Tudor de 
a mai tre

metric al construcției, 
apoi să le îmbrace in 
cuielii. Multe cărămizi 
prin mîinile lui Sandu 
la șantierul Lupeni. Dar
cut și un material mai dilicil, ca
re nu se lasă turnat în tipare dina
inte stabilite — oamenii. Mulți 
oameni au trecut prin mina șefu
lui de brigadă in acei zece ani de 
meserie. Șapte din cei 15 membri 
ai brigăzii actuale s-au caliiicat 
sub grija comunistului brigadier. 
АЦП au ajuns și ei șefi de brigăzi.

„Pe fiecare — spune el — să-l 
iei așa cum este și să încerci a-l 
transforma pentru atingerea sco
pului comun. Eu asta am 
cînd mi s-au încredințat 
pentru a-i conduce. Cu
am încercat să scot din fiecare tot 
ceea ce avea bun In el. Și fiecare 
om are în el ceva bun1'.

o cunoștință veche. El e aici de 
cind se construiește in Vulean. A 
construi e o treabă frumoasă care 
ii pasionează pe comunistul insta
lator. Dar tot atît de puternic îl 
pasionează transformarea structu
rii intime a Sufletului omenesc.

„Nenea Dușan e un om tare de 
treabă — obișnuiesc să spună cei 
mai tineri din brigada instalatori
lor. El vorbește in așa tel că țhe 
rușine să nu faci ceva bun șl 
nic".

tral-

,4 m descris două chipuri 
л* te la intîmplare ca să

lua- 
des- 

copăr că de fapt n-am făcut decît 
un portret moral comun. Pentru 
că în orice comunist constructor 
al societății noi întîlnești aceste 
trăsături. Și
este. Mersul nostru înainte e ga
rantat de o 
mensurabilă
lor —. esenfă a conștiinței ome
nești.

făcut de 
oameni 

răbdare,

e bine că e așa cum

tortă motrice inco-I
— aceea a comuniști-

I. CIOCLEI

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologie; 5,06 Jo
curi muscelene,- 5,25 Rapsodie pen
tru fanfară; 5,35 Gimnastica de Sn- 

. viprare; 5,45 „Patrie iubită'* — 
program de cîntece; 6,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic; 6,10 Me- 
lodiile dimineții; 6,30 Recomandări 
din program,- 7,00 Radiojurnal; 7,15 

I Estrada melodiilor; 7,30 Sfatul me
dicului; 7,35 Anunțuri, muzică; 7,45 
Salut voios de pionier,- 8,00 Suma
rul presei; 8,35 Cîntă orchestra de 
muzică populară „Doina Banatului*1 
din Caransebeș; 9,00 La microfon, 
melodia cerută,- 10,00 Buletin de 
știri,- 10,30 Melodii populare; 10,45 
Dansuri din opere,- 11,00 „Lucrările 
Congresului partidului;'' 11,30 Piese 
de estradă; 12,00 Buletin de știri; 
12,03 Muzică ușoară; 12,53 Pagini 
din opereta „Plutașul de pe Bistrița" 
13,10 Concert de prînz,- 14,10 Melo
dii populare,- 15,00 Muzică ușoară,- I 
15,19 Noi înregistrări realizate de j 
orchestra și corul Filarmonicii de ’ 
stat „Banatul" din Timișoara; 16,00 5 
Radiojurnal. Buletin meteorologic; { 
16,15 Cîntecul săptăminii : „Salut 9 
partid al tinereții"; 16,30 Roza Vîn- 5 
turilor; 17,00 Vă plac aceste melo- j 
dii î; 17,30 Melodii populare din di- | 
ferite regiuni ale țării,- 18,00 „Lu- • 
crările Congresului Partidului"; } 
18,30 Estrada melodiilor,- 19,00 Mu
zicienii la microfon despre succe
sele artei muzicale românești; 19,45 I 
Interpret de muzică ușoară; 20,00 
Radiogazeta de seară,- 20,30 Melodii 
de Nicojae Kirculescu și Vasile Ve- 
selovski,- 20,45 Noapte bună, copii; 
20,55 Muzică; 21,00 „Lucrările Con
gresului Partidului"; 21,30 „Argeș 
izvor de lumină — montaj folclo
ric; 22,00 Radiojurnal. Buletin me- 

I teorologic; 22,20 Muzică ușoară in- 
i terpretată de Margareta Pîslaru; 
І 22,36 Muzică de balet,- 22,56 Pen

tru fiecare melodia preferată; 23,52 
! Buletin de știri.

PROGRAMUL II; 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Cîntă Ilinca: Cerbacev; 
7,50 Melodii de neuitat; 8,30 Uver
turi la opere,- 9,00 Buletin de știri; 
9,03 Melodii populare,- 9,30 Pagini 
din operete; 10,00 Dansuri de es
tradă,- 10,30 Improvizație și Toecata 
de Pancio Vladigherov,- 10,45 „Sa
lutul cravatelor roșii" — program 
de cîntece pionierești; 11,00 Bule
tin de știri,- 11,30 Cîntece și jocuri 
populare,- 12,05 Caleidoscop muzi
cal; 13,00 Buletin de știri; 13,08 
Arii din opere,- 13,30 Folclor muzi
cal din Muntenia,- 14,00 Varietăți 
muzicale; 14,30 Muzică ușoară; 15,00 
„Lucrările Congresului Partidului"; 
15,30 Cîntece și jocuri populare; 
16,00 la microfon formațiile: Sile 
Vișan, GheraSe Puică, Horia Mocu- 
lescu, Bebe Corneliu,- 16,20 „împli
niri *t; 17,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 17,15 Cîntece create 
în anii puterii populare,- 17,30 A- 
nunțuri, muzică; 18,00 Selecțiuni 
din operete; 18,30 Din cîntecele șl 
dansurile popoarelor,- 19,00 Buletin 
de știri,- 19,05 Muzică ușoară; 19,30 j 
Concert de seară; 20,00 „Cîntecele 
mării"; 20,30 „Lucrările Congresu
lui Partidului"; 21,00 Radiojurnal. 
Sport; 21,20 Recital Stefan Ruha,- 
21,35 Oameni de seamă din istoria 
culturii : Nicoiafe Bălcescu; 22,00

1 Orașul Petrila a întinerit și s-a dezvoltat mult in anii șesenalului. іЛ»”
Fotografia înfățișează cartierul nou din Petrila cu blocuri zvelte ți nuderne, în care harnicii mineri au asigurat tot confortul, condiții de viață 

demne de zilele noastre fericite.

Tangouri,- 22,10 Interpret ai muzi
cii de operă,- 23,00 Buletin de știri; 
23,05 Concertul pentru pian și or
chestră de Valentin Ghecrg1' Sim- 
fonietta de Ion Dumître-cih 0,05 
Muzică ușoară,- 0,52 Buletin de știri.

Cinematografe
21 iulie '

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
Asta-i tot ce s-a întîmplat; REPU
BLICA : Vremea paginilor"- PETRI- 
LA : întuneric în plină zi; LONEA : 
Moscova-Genova; 1SCRONI; întu
neric în plină zi; PAROȘEMi . S-a 
întîmplat la miliție,- LUPENI-CUL» 
TURAL: Scaramouche; BÂRBÂ- 
TENI: Foto Haber.
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VI ЕЮ И Vești din țările socialiste

Mesajul înaltului Comandament 
al Armatei Populare Vietnameze

Ineeperea reconstrucției generale a minelor 
din bazinul Krivoi Rog

HANOI 19 (Agerpres).
Misiunea de legătură a înaltului 

Comandament al Armatei Populare 
Vietnameze a trimis la 19 iulie un 
mesaj Comisiei internaționale de 
supraveghere și control din Viet
nam, în care protestează împotriva 
actualei vizite la Saigon a misiunii 
militare americane în frunte cu 
McNamara. In mesaj se arată că 
recent autoritățile americane au 
luat o serie de noi măsuri militare 
ca participarea directă a trupelor 
americane la operațiunile din Viet
namul de sud și introducerea ma
sivă de trupe. In același timp, for

La 11 ani de la semnarea 
acordurilor de la Geneva

HANOI 19 (Agerpres).
Cu prilejul împlinirii, la 20 iulie, 

a 11 ani de la semnarea acorduri
lor de la Geneva pentru Vietnam, 
Frontul național de eliberare din 
Vietnamul de sud a trimis un me
saj de felicitare tuturor membrilor 
săi, precum și celor 17 milioane 
de locuitori din R. D. Vietnam. In 
lupta împotriva imperialismului a- 
merican, se spune în mesajul trans
mis de agenția V.N.A., timp de 
peste 11 ani sud-vietnamezii s-au 
bucurat de sprijinul cald al com- 
patrioților lor din nord. Poporul 
sud-vietnamez vede în acest spri

NOI BOMBARDAMENTE AMERICANE 
tN R. D. VIETNAM

HANOI 19 (Agerpres).
La 18 iulie, anunță agenția V.N.A., 

mai multe formațiuni de avioane 
militare americane au pătruns în 
spațiul aerian al R. D. Vietnam și 
au bombardat și mitraliat mai mul
te regiuni populate și obiective e- 
cOnomice din provinciile Phu Tho, 
Nghe An și Ha Tinh, precum și re
giunea Ham Rong din provincia 
Thanh Hoa. Trei avioane au fost 
doborîte, multe altele avariate iar 
doi piloți americani capturați.

In mesajul adresat la 19 iulie 
Comisiei internaționale de supra

Furtună puternică și zăpadă în Chile
SANTIAGO DE CHILE 19 (Ager

pres):
Marele port chilian Valparaiso a 

fost închis duminică, ca urmare a 
unei puternice furtuni ce s-a abă
tut asupra părții centrale a Repu
blicii Chile. Un număr de 16 nave, 
care așteptau să intre în port, au 
fost nevoite să se îndrepte din nou

„Mariner-4" a încheiat 
transmiterea 
celei de-a 9-a imagini 
a planetei Marte

WASHINGTON 19 (Agerpres).
Instalațiile aflate la bordul navei 

cosmice „Mariner-4" au încheiat 
luni transmiterea spre Pămînt a 
celei de-a 9-a imagini a planetei 
Marte. In total, urmează să fie 
transmise 20 sau 21 de imagini. 
Specialiștii americani au anunțat 
că următoarele imagini ce vor fi 
recepționate nu vor fi date publi
cității declt peste două-trei 'săptă- 
mîni, după ce vor fi studiate în 
amănunt de către experți.

In legătură cu a doua și a treia 
imagine a „planetei roșii", publi
cate de presă, se menționează că 
ele sînt de 30 de ori mai clare 
decît fotografiile realizate cu aju
torul celor mai perfecționate te- 
lescoape. 
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țele aeriene americane continuă 
„escaladarea" lor criminală în R.D. 
Vietnam.

Actuala vizită a misiunii militare 
americane in Vietnamul de sud 
este o nouă dovadă a punerii in a- 
plicare a planurilor S.U.A. de in
tensificare și de extindere a răz
boiului agresiv din Vietnamul de 
sud. Misiunea de legătură, se spu
ne în încheierea mesajului, cere ca 
S.U.A. să-și retragă trupele și să 
înceteze războiul agresiv din Viet
namul de sud, să pună capăt bom
bardamentelor împotriva R. D. Viet
nam și să respecte acordurile de 
la Geneva din 1954.

jin o sursă de vigoare care l-a în
curajat în lupta pe viață și pe 
moarte împotriva inamicului pen
tru eliberarea Vietnamului de sud, 
apărarea R. D. Vietnam și reunifi- 
carea țării. „Poporul vietnamez este 
unul singur, unul este, de aseme
nea, și Vietnamul", se spune în 
mesaj. Luptătorii Frontului națio
nal de eliberare și poporul sud- 
vietnamez au mare încredere în 
forțele armate ale R. D. Vietnam, 
și în poporul acestei țări și cred 
cu fermitate că toate provocările 
agresorilor americani vor fi zdro
bite.

veghere și control din Vietnam, mi
siunea de legătură a înaltului Co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze protestează împotriva 
acestor acte de război ale forțelor 
aeriene americane, împotriva încăl
cării suveranității și integrității te
ritoriale a R. D. Vietnam și împo
triva violării acordurilor de la Ge
neva din 1954, cerînd cu hotărîre 
ca guvernul S.U.A. să pună capăt 
tuturor actelor de agresiune șl 
război împotriva R. D. Vietnam șl 
să respecte și să aplice în mod 
riguros acordurile de la Geneva.

spre larg. Numeroase familii din 
oraș au fost evacuate din cartie
rele expuse inundațiilor.

La 160 km nord de Santiago de 
Chile s-au semnalat mari căderi de 
zăpadă, un grup de 20 de studenți, 
care făceau o ascensiune în apro
piere de La Ermita, au fost izolați. 
In provinciile Valparaiso, Aconca
gua și Santiago, liniile de transport 
al energiei electrice au fost ava
riate.

MOSCOVA. — La Moscova a 
fost semnat un contract prin care 
firma franceză „Ensa" va livra Uniu
nii Sovietice utilaje pentru o uzină 
chimică de producție a amoniacului.

A fost, de asemenea, semnat un 
contract cu firma „Pirreli" din Ita
lia privind livrarea în U.R.S.S. a 
unor instalații pentru fabricarea de 
mănuși de protecție din latex și 
mănuși folosite în chirurgie.

SEUL. — Ploile torențiale care au 
căzut în Coreea de sud au provocat 
mari inundații în țară — apreciate 
ca fiind cele mai mari din ultimii 
40 de ani. Potrivit unor date preli
minare, 120 de persoane și-au gă
sit moartea, 50 de persoane sînt da
te dispărute, iar 180 000 au rămas 
fără adăpost A fost instituit un co
mitet guvernamental însărcinat cu 
evaluarea marilor daune provocate 
de inundații.

SOFIA. — In timpul unor lucrări 
terasiere efectuate la Plovdiv, a fost 
descoperit un car cu patru roți de 
origine tracică. Specialiștii conside-

KIEV 19 (Agerpres).
A început reconstrucția generală 

a minelor de minereu de fier din 
bazinul Krivoi Rog (Ucraina). Di
recția principală în dezvoltarea 
bazinului va fi extragerea și în
nobilarea minereurilor sărace, ale 
căror rezerve sînt evaluate la 14 
miliarde tone. Ele sînt așezate la 
o adîncime de 300 m, ceea ce per
mite extragerea lor prin metoda de 
lucru în carieră.

Lucrările sesiunii 
Consiliului național 
al Partidului Socialist Francez

PARIS. Corespondentul Agerpres, 
Georges Dascal, transmite :

Luni a continuat la Paris sesiu
nea extraordinară a Consiliului na
țional al Partidului Socialist Fran
cez (S.F.I.O.). In cursul dimineții 
au luat cuvîntul secretarul general 
al Partidului, Guy Mollet și Gaston- 
Defferre. Fiecare dintre cei doi vor
bitori și-a apărat moțiunile pro
prii. După cum se știe Guy Mollet 
preconizează crearea unei federații 
a grupărilor socialiste, iar cea de-a 
doua, care, deși nu este semnată de 
Defferre, reia principalele sale te
ze care prevăd crearea unei aso
ciații „a prietenilor federației" des
chisă tuturor partidelor de centru.

La sfîrșitul dezbaterilor a fost a- 
leasă comisia de redactare a rezo
luției. Adepții secretarului general 
al Partidului socialist, Guy Mollet, 
au obținut 2 033 de mandate, iar cei 
ce-1 sprijină pe Defferre 896 man
date. Ca urmare a acestei situații. 
Comisia de rezoluție va fi formată 
în proporție de două treimi din 
membri ai S.F.I.O., care se declară 
în favoarea moțiunii lui Guy Mollet.

O declarație a Ministerului 
Armatelor al Franței

PARIS 19 (Agerpres).
In legătură cu violarea spațiului 

aerian al Franței, deasupra uzinei 
nucleare franceze de ia Pierrelatte, 
de către un avion militar ameri
can, Ministerul Armatelor al Fran
ței a dat publicității o declarație 
în care subliniază că avionul de 
recunoaștere american de tipul 
„R-F-101" interceptat deasupra te
ritoriului Franței la 16 iulie s-a fă
cut vinovat de violarea unei zone 
interzise de autoritățile franceze. 
In legătură cu aceasta, anunță a

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ră că el datează din secolul al 11-lea 
șL-că reprezintă o piesă extrem de 
rară. Carul este împodobit cu sta
tui de bronz ale lui Dionisos și ba
soreliefuri înfățișîndu-1 pe Hercule. 

LONDRA. — La Londra a avut 
loc duminică o nouă demonstrație 
de protest împotriva agresiunii 
S.U.A. în Vietnam. Demonstranții au 
cerut retragerea trupelor americane 
din Vietnamul de sud. Manifestații 
similare au aVut loc și în alte orașe 
din Anglia.

HONOLULU. — Corespondentul 
agenției Reuter la Honolulu anunță 
că fostul dictator sud-coreean. Li 
Sîn Man, a încetat din viață luni în 
vîrstă de 90 de ani. începînd din 
1960, cînd în urma unei lovituri de 
stat a fost înlăturat de la putere și 
izgonit din țară Li Sîn Man se afla 
în Insulele Hawai.

CAIRO. — Cu prilejul împlinirii

In timp ce minereurile bogate au 
fost epuizate 1 în orizonturile supe
rioare ale minelor, minereuri cu 
conținut ridicat în fier au fost puse 
în evidentă la mare adîncime.

Zăcăminte bogate de materie 
primă metalurgică, apreciate la 
peste 2 miliarde tone, au fost iden
tificate în Peninsula Kercl din 
Crimeea. Avînd în compoziția lor 
mangan și vanadiu, aceste mine
reuri reprezintă de fapt aliaje na
turale, iar prezenta fosforului per
mite să se obțină prin prelucrare, 
zgură fosforoasă, care este un ex
celent îngrășămînt ’ mineral.

Declarația Comitetului Executiv al F.S.M.
PRAGA 19 (Agerpres).
La încheierea lucrărilor sesiunii 

Comitetului Executiv al F.S.M., a 
fost adoptată o declarație în le
gătură cu împlinirea, la 20 iulie 
1965, a 11 ani de la semnarea a- 
cordurilor de la Geneva cu privi
re la Vietnam.

Comitetul Executiv, se spune în 
declarație, condamnă cu hotărîre 
agresiunea americană în Vietnam, 
care amenință serios pacea și se
curitatea popoarelor din Indochina, 
Asia de sud-est și din întreaga lu-

BRUXELLES
I

întrunirea Comisiei Piefei corhune
BRUXELLES 19 (Agerpres).
Sub președinția lui Walter Hal- 

Iștein, Comisia Pieței comune s-a 
întrunit luni la Bruxelles pentru a 
hotărî asupra unui compromis în 
spinoasa problemă a finanțării po
liticii agrare comune, care, după 
cum se știe, a provocat începînd de 
la 30 iunie una dintre cele mai 

genția France Presse, la 19 iulie 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Franței a adresat Ambasadei S.U.A. 
la Paris o notă de protest. In notă 
se precizează că, în timpul zboru
lui deasupra zonei unde se află 
instalațiile uzinei nucleare de la 
Pierrelatte, avionul american a luat 
fără autorizație 175 de fotografii 
ale acestei uzine-

Autoritățile franceze au cerut o- 
ficialităților americane să le re
mită cele 175 de fotografii.

a opt ani de la declanșarea acțiuni
lor anticoloniale ale patrioților din 
Omag, studenții omanezi aflați la 
învățătură la Cairo au înmînat am
basadorului britanic în R.A.U. o 
declarație, în care arată că politica 
Angliei în Oman contravine norme
lor elementare ale dreptului interna
țional.

ANKARA. — La 19 iulie a luat 
sfîrșit la Ankara conferința organi
zației regionale de cooperare și 
dezvoltare care grupează experți din 
Turcia, Iran și Pakistan. Participan- 
ții la dezbateri au căzut de acord 
asupra raportului privind colabora
rea celor trei țări în domeniul avia
ției, navigației maritime, telecomu
nicațiilor, turismului și al cooperării 
economice. Raportul va fi înaintat 
spre aprobare miniștrilor de externe 
ai celor trei state care se vor reuni 
în capitala Turciei la 21 iulie.

Tiparul I I.P.H. Subunitatea Petroșani

liiit itlliilfic il ciltanl
In regiiBlle nerflite 
alt R. P. Piltie

VARȘOVIA 19 (Agerpres).
Regiunile nordice și vestice ale 

Poloniei cunosc un deosebit avînt 
științific și cultural. In prezent func
ționează aici 21 de instituții de în- 
vățămînt superior — printre care 
o universitate și 4 institute poli
tehnice — cu 62 652 de studenți.

Extinderea învățămîntului supe- л 
rior a atins indici superiori nive-a^ 
Iului general pe țară, atît în ceea 
ce privește numărul școlilor supe
rioare și al studenților, cît și al 
cadrelor științifice.

me. Comitetul Executiv aprobă în 
întregime poziția Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud, exprimată în declarația aces
tuia din 22 martie 1965, precum șl 
declarația guvernului R. D. Viet
nam din 8 aprilie 1965, . conside- 
rînd că aceste poziții constituie 
cea mai realistă și logică bază 
pentru a se pune capăt războiului 
dus de S.U.A. în Vietnam și de a 4 
permite poporului vietnamez să’ 
dispună .singur de soarta sa, fără 1 
nici un amestec din afară.

grave crize ale Pieței comune de 
la crearea sa, în 1958.

Intîlnirea membrilor Comisiei 
Pieței comune s-a tinutjjm ușile 
închise. Cu toate acestea agenția 
Reuter relatează că problema cheie 
discutată vizează revizuirea propu
nerilor Comisiei C.E.E. asupra fi
nanțării politicii agrare comune, 
propuneri, care în forma lor ini
țială au fost respinse categoric de 
Franța. Se știe că propunerile or
ganului executiv al C.E.E. cuprin- 
deau proiecte vizînd constituirea 
unui buget de tip federal al Pieței 
comune care să fie controlat de 
Parlamentul european. In felul a- 
cesta. Parlamentul european care 
In prezent nu este decît un organ 
cu caracter consultativ și-ar fi ex
tins în mod considerabil atribuțiile, 
căpătînd astfel un caracter supra
national, motiv pentru care Franța 
s-a opus cu hotărîre, în ciuda fap
tului că toți partenerii săi au ac
ceptat și chiar au insistat pentru 
adoptarea propunerilor Comisiei 
C.E.E.

CHICAGO — După 23 de zile s-a 
încheiat greva șoferilor de taxiuri 
din Chicago. înțelegerea survenită 
între reprezentanții șoferilor și 
conducătorii companiei s-a concreti
zat în încheierea unui nou contract , 
de muncă pe o perioadă de trei ani. 
Marea majoritate a revendicărilor^ 
greviștilor au fost satisfăcute.

BRAZZAVILLE. — Potrivit rela
tărilor ziarului „Dipanda", care apare 
Ia Brazzaville, ministrul afacerilor 
interne al Congoului (Brazzaville), 
Andre Hombessa, a fost victima u- 
nui atentat săvîrșit de un grup de 
teroriști. Acest grup care, după cum 
subliniază ziarul, pare să fie spriji
nit de autoritățile de la Leopoldvil
le, a încercat să pătrundă cu forța 
în locuința Iui Hombessa. In urma 
intervenției energice a unui detașa
ment al secției .de tineret a partidu
lui Mișcarea națională revoluționa
ră, teroriștii au fost dezarmați si 
arestați fără ca atacul lor să-și atin
gă scopul.
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